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الح�ضانة تدور وجودا وعدما مع م�ضلحة المح�ضون 

راعال�ضعوبية الجديدة وهو�س الهيمنة الفال�ضفة والفقهاء.. تاريخ ِمن ال�ضِ

في ذكرى رحيل عمر ال�ضريف
هادي عزيز علي يكتب:

ر�صيد اخليون يكتب:حيدر نزار ال�صيد �صلمان يكتب:

عالء املفرجي يكتب:

 بغداد/ تميم الح�صن

قررت الغالبية العظمى من نواب النبار اعادة 
تر�س���يحهم يف النتخاب���ات املبك���رة املقبل���ة، 
للتناف����س على 15 مقع���دا خم�س�سا للمحافظة 

يف الربملان.
واربعة نواب فق���ط عن املحافظة لن ي�سرتكوا 
يف املناف�س���ة عل���ى كرا�س���ي جمل����س النواب، 
بينه���م نائب انتقل اىل العا�سمة، واآخر ح�سل 

على من�سب تنفيذي.

وبح�سب قائمة املناف�سني فان العدد الكرب من 
النواب املر�سحني جمددا عن املحافظة تابعون 

لتحالف واحد اأن�سئ موؤخرا.
باملقاب���ل تراجع���ت اع���داد املر�سح���ني كث���را 
مقارن���ة بال���دورة النتخابي���ة املا�سي���ة، حيث 
اعت���ربت النب���ار واحدة من اك���ر املحافظات 
كثاف���ة باملتناف�س���ني يف 2018، حي���ث كان ق���د 

تناف�س حينها 25 مر�سحا على مقعد واحد.
ن�س���ف  ع���ن  تق���ل  اع���دادا  النب���ار  و�سجل���ت 
املر�سح���ني يف النتخاب���ات النيابية الخرة، 

والتي���ارات  الح���زاب  اح�سائي���ة  لك���ن 
والرت�سيح���ات الفردي���ة امل�سارك���ة ت�ساع���دت 

ب�سكل هائل.
وزادت الح���زاب امل�سرتكة نحو 50 �سعفا عن 
الدورة النتخابية املا�سية، كما مل تخل قائمة 

املر�سحني من مفاجاآت وا�سماء اثارت جدل.
النبار اكرب حمافظة من حيث امل�ساحة، حيث 
تبل���غ لوحدها نحو ثل���ث م�ساحة البالد، وعدد 
�سكانها يق���رتب من املليون���ني، ن�سفهم تقريبا 

يحق لهم النتخاب.

املحافظ���ة الكب���رة ق�سم���ت اىل 4 دوائ���ر فقط، 
ب�سب���ب وج���ود م�ساح���ات كب���رة م���ن النب���ار 

�سحراء وخالية من ال�سكان.
الدائ���رة الوىل والت���ي ت�سم���ل مدين���ة الفلوجة 
وال�سقالوية، وهي احدى اهم املدن يف النبار، 

خ�س�ست لها 4 مقاعد، ور�سح فيها 39 ا�سمًا.
وت���كاد ه���ذه الدائرة ان جتمع اغل���ب املر�سحني 
م���ن النواب احلالي���ني وال�سابق���ني وامل�سوؤولني 

املحليني يف حكومة النبار.
 التفا�صيل �س2

�صقيق جديد للكرابلة يظهر على قائمة المر�صحين ومعتقل �صابق لدى الأمريكان يناف�س في غربي المحافظة

11 من اأ�ضل 15 نائبًا يعودون للمناف�ضة
 في الأنبار بغياب قا�ضم الفهداوي والمطلك

 ترجمة/ حامد اأحمد

اأ�سي���ب العراقيون ب�سدمة وهلع �سبيحة الثالثاء بعد 
�سماعهم ارتفاع ح�سيلة �سحايا حريق م�ست�سفى عزل 
مر�سى كورون���ا يف النا�سرية اىل اأكر من 90 �سهيدا 
وع�سرات اجلرحى، يف وقت ذكرت فيه منظمة املر�سد 
حلق���وق   Euro Med Monitor الورومتو�سط���ي 
الن�سان وم�سوؤولون حمليون بان التجاهل احلكومي 
لإ�سالح النظام ال�سحي يف البلد مع الإهمال والف�ساد 

قد ترك املر�سى يحرتقون وهم راقدين يف ا�سرتهم.
وذك���ر املر�س���د الورومتو�سط���ي حلق���وق الن�س���ان، 
الذي يتخذ م���ن جنيف مقرا له، يف بيان له الثالثاء ان 
"تك���رار حوادث حرائق امل�ست�سفيات وما ح�سل قبل 
ثالث���ة اأ�سهر بحادث م�سابه يف م�ست�سفى ابن اخلطيب 
الذي راح �سحيته 82 عراقيا يدلل على فداحة الإهمال 
احلكومي وغي���اب اجلدية يف اتخاذ اإجراءات حا�سمة 
فواج���ع  ح���دوث  ومتن���ع  املواطن���ني  اأرواح  حتم���ي 

م�سابهة".
واأ�سار املر�س���د اىل ان احلكومة العراقية اكتفت عقب 

احلادث���ة الأوىل يف ني�سان املا�س���ي باتخاذ اإجراءات 
غر رادعة ت�سمنت اقالة عدد من امل�سوؤولني واإ�سدار 
تعميمات بروتوكولي���ة، دون ان تبذل جهودا حقيقية 
واآث���ار احلادث���ة واخلط���وات  م�سبب���ات  متابع���ة  يف 

العملية التي من �ساأنها ان متنع حوادث م�سابهة.
وقال الباحث القان���وين يف املر�سد الورومتو�سطي 
عم���ر العجل���وين، يف البي���ان ان���ه "م���ن املوؤ�س���ف ان 
تتح���ول امل�ست�سفي���ات واملراك���ز الطبي���ة م���ن اأماك���ن 
يق�سده���ا العراقي���ون لتلق���ي الع���الج واحلف���اظ على 
حياته���م اىل اأماك���ن مميت���ة يفق���دون فيه���ا ارواحه���م 

و�سالمتهم".
وقال العجلوين ان احلكوم���ة العراقية ملزمة بتقدمي 
الرعاية ال�سحية للمواطنني �سمن بيئة �سلمية واآمنة، 
اذ تن����س املادة 31 من الد�ستور العراقي على ان، لكل 
عراق���ي احل���ق يف الرعاي���ة ال�سحية، وتعن���ى الدولة 
بال�سح���ة العام���ة وتكف���ل و�سائ���ل الوقاي���ة والع���الج 
باإن�س���اء خمتل���ف اأن���واع امل�ست�سفي���ات واملوؤ�س�س���ات 

ال�سحية. 
 التفا�صيل �س3

منظمات دولية وم�ضوؤولون 
محليون: الف�ضاد والإهمال وراء 

فاجعة النا�ضرية

الحكومة ملزمة بتقديم الرعاية ال�صحية للمواطنين �صمن بيئة اآمنة

 ذي قار/ ح�صين العامل

يف الوق���ت ال���ذي اعل���ن فيه ع���ن توا�س���ل التحقيق يف 
حري���ق مركز النقاء اخلا�س بع���زل م�سابي كورونا يف 
م�ست�سفى احل�سني التعليمي بالنا�سرية الذي ا�سفر عن 
اكر م���ن 60 �سهيدا وا�ساب���ة 50 �سخ�سا اآخر بجروح 
وح���روق خمتلفة، ا�س���درت حمكمة حتقي���ق النا�سرية 
املخت�سة بق�سايا النزاه���ة اأوامر قب�س بحق 13 متهما 
بينهم مدير �سحة املحافظة، يف حني اندلعت تظاهرات 
غا�سب���ة للمطالب���ة مبحا�سب���ة امل�سوؤولني ع���ن احلريق 

وفتح امل�ست�سفى الرتكي ب�سورة فعلية ولي�س �سكلية.
واأ�سعل حريق مركز النقاء مواقع التوا�سل الجتماعي 
بت�سريح���ات مت�سارب���ة مل تثب���ت �سحته���ا بني حمافظ 
ذي قار واتب���اع التيار ال�سدري، اذ جرى تداول مقاطع 
وبيان���ات منقولة من �سفح���ات من�سوبة ملحافظ ذي قار 

واتب���اع التيار ال�س���دري ول�سيما وزي���ر ال�سدر �سالح 
العراقي.

ونف���ى حماف���ظ ذي قار احمد غني اخلفاج���ي ما تناقلته 
مواقع التوا�سل الجتماعي من ت�سريحات من�سوبة له 
يهاج���م فيها اتباع التيار ال�س���دري ويحملهم م�سوؤولية 

تردي الواقع ال�سحي يف املحافظة.
وج���اء يف بي���ان �س���ادر ع���ن مكتب���ه العالم���ي تابعت���ه 
)امل���دى( "ن���ود اعالمك���م بع���دم وج���ود اأي �سفحة على 
مواقع التوا�سل الجتماعي )في�س بوك( با�سم حمافظ 
ذي قار اأحم���د غني اخلفاجي باللغة العربية"، وا�ساف 
ان " كل م���ا تق���وم به بع����س هذه ال�سفح���ات هو عملية 
انتحال �سفة ر�سمية، يحا�سب القانون مرتكبيها، ف�سال 
ع���ن دورها يف اثارة ال���راأي العام، ون�س���ر الأخبار غر 

ال�سحيحة".
 التفا�صيل �س3

حريق النا�ضرية يطيح بـ 13 م�ضوؤوًل محليًا 
وي�ضعل الغ�ضب في �ضاحة الحتجاج

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأك���دت قي���ادة العلمي���ات امل�سرتك���ة، اأم����س الأربع���اء، 
تراج���ع الهجمات على اأبراج نق���ل الكهرباء، واأرجعت 
ال�سبب يف ذلك اإىل ا�ستخدام الطائرات امل�سرة، فيما 
نوه���ت اإىل اأن تلك اجلهود اأ�سهمت يف توفر احلماية 
عل���ى م���دار ال�ساع���ة مب�ساع���دة الكام���رات احلرارية 

والنت�سار الأمني املكثف. 
ويق���ول املتحدث با�سم القي���ادة حت�سني اخلفاجي يف 
حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن "حتدي���ات كب���رة م���رت بها 
جه���ود توف���ر احلماي���ة لأب���راج الطاق���ة الكهربائية، 

خ�سو�سًا لتلك التي تنقل 400KV فما فوق".
واأ�س���اف اخلفاج���ي، اأن "تل���ك الأب���راج تتواج���د يف 
مناط���ق �سم���ال �س���الح الدي���ن وجنوب غ���رب كركوك 

وجنوب نينوى".
واأ�س���ار، اإىل اأن "تنظي���م داع�س الإرهاب���ي �سن حملة 
من���ذ اأكر م���ن اأ�سبوع���ني با�سته���داف بع����س النقاط 
بهدف قطع التيار الكهربائي عن العراق كله، واإحداث 

خرق اأمني باأ�سلوب جديد".
ولف���ت اخلفاجي، اإىل "غرف���ة م�سرتكة مت ت�سكيلها مع 
وزارة الكهرباء يف قيادة العمليات، وواجبها املتابعة 
وتوفر اخلدم���ات والإمكان���ات الع�سكري���ة والأمنية 

لدائرة الكهرباء".
وحت���دث، عن "جن���اح وا�سح له���ذه الغرفة يف توفر 

اإمكاني���ات وقدرات كان���ت تفتقر له���ا وزارة الكهرباء، 
خ�سو�س���ًا بتاأم���ني غط���اء ج���وي عل���ى م���دار ال�ساعة 
والكام���رات احلراري���ة، والقب����س عل���ى متورط���ني 

با�ستهداف الأبراج".
ويوا�سل اخلفاج���ي، ان "الطائرة امل�سرة لها القدرة 
واملرون���ة و�ساعدت كث���رًا يف جناح اخلط���ة الأمنية 
اخلا�س���ة بتوف���ر احلماية لالأب���راج، حي���ث ميكن اأن 
تنطل���ق يف كافة الأج���واء ومب�ستوي���ات عالية وعلى 

مدى اأكر من 36 �ساعة متوا�سلة".
و�س���ّدد، على اأن ه���ذه "املدة الزمنية لن�س���اط الطائرة 
ل���كل مواق���ع  امل�س���رة يعط���ي �س���ورة حي���ة واآني���ة 
اأب���راج الطاقة وي�سه���م مب�ساعدة الق���وات الأمنية يف 

ر لكل خطر". ال�ستعداد والتح�سّ
ون���ّوه اخلفاج���ي، اإىل اأن "خط���وط اإن���ذار قدمها هذا 
الن���وع من الطائرات ب�ساأن اأب���راج كاد الإرهابيون اأن 

ينجحوا يف تفجرها".
واأورد املتحدث الع�سكري، اأن "العتماد على الطائرة 
امل�س���رة باملجم���ل ح�س���ل كونه���ا متتل���ك ق���درة اأكر 
يف الط���ران وتوف���ر �س���ورة كامل���ة ع���ن الو�سع يف 
املي���دان ويف خمتلف الأوقات، كما اأنها تتمتع ب�سوت 
منخف����س عندم���ا حتل���ق يف اأج���زاء عالي���ة بنح���و ل 

ي�سمعها من هم يف الأر�س".
واأك���د، اأن "خلي���ة الأزم���ة املعني���ة بحماي���ة الأب���راج 
جنح���ت يف تخطي ه���ذه املحن���ة لكن ما زال���ت بع�س 

التحدي���ات ونع���ول عل���ى اجلمي���ع يف مواجه���ة خطر 
ا�ستهداف الأبراج".

واأو�سح اخلفاجي، اأن "امل���دة املا�سية �سهدت ارتفاعًا 
كبرًا يف الهجمات، وفقدنا خالل يومني فقط 44 برجًا 

وانطفاء �سامال للمنظومة".
واأردف، اأن "تراجع���ًا كب���رًا ح�سل يف هذه الهجمات، 
بواق���ع هجوم اأو هجومني على مدى ثالثة اأيام نتيجة 
بع�س التح���ركات لتنظيم داع�س الإرهابي، ون�ستطيع 

القول باأننا قد تخطينا هذه امل�سكلة".
وذك���ر اخلفاج���ي، اأن "الق���وات الأمني���ة اأدخلت ثالثة 
عوامل اأ�سهمت يف تعزي���ز جهود حماية الأبراج وهي 
الكام���رات احلرارية، وطائ���رات ال�ستطالع، وحركة 
القطاع���ات، م���ع م�سارك���ة املواطن���ني الذي���ن مت���ر تلك 
الأبراج يف مناطقهم لالإبالغ عن اأي حتركات م�سبوهة 

بهذا ال�ساأن".
وي�سرت�سل، اأن "مكاف���اآت مالية جمزية مت تخ�سي�سها 
ملن يديل مبعلومات عّم���ن ي�ستهدف الأبراج، وبالتايل 
هناك تكامل يف اجلهد ال�ستخب���اري والأمني والفني 

يف مالحقة الإرهابيني".
اأح���د  ه���و  "املواط���ن  اأن  اىل  اخلفاج���ي،  وم�س���ى 
ال�س���رورات يف حماي���ة املجتم���ع واملن�س���اآت احليوية 
ممثل���ة باأبراج الكهرب���اء من خالل تقدمي���ه املعلومات 
الكامل���ة ع���ن م�ساهدات���ه اليومي���ة، وق���د ج���رت هناك 
لقاءات مع �سيوخ الع�سائر من اأجل تدعيم هذا الدور".

م����ن جانب����ه، اأف����اد ع�س����و جلن����ة الأم����ن يف جمل�س 
الن����واب اأيوب الربيع����ي يف ت�سري����ح اإىل )املدى(، 
ب����اأن "توف����ر احلماي����ة لأب����راج الطاق����ة الكهربائية 
ينبغي اأن ل يكون من خالل النت�سار الع�سكري يف 
الأر�س فح�سب بل بتو�سيع الن�ساط الأمني لي�سمل 
و�سائ����ل تكنولوجيا املعلوم����ات وغرها من الطرق 

احلديثة".
وتابع الربيعي، اأن "الق����وات الأمنية اأدخلت بنحو 
ر�سم����ي الطائرات امل�سرة التي ب����داأت حتلق بنحو 
م�ستم����ر من اأجل اإعطاء �س����ورة كاملة عن الأو�ساع 
وتنق����ل �سورة حية ميك����ن من خالله����ا مالحظة اأي 

حترك م�سبوه لالإرهابيني".
وياأمل، باأن "ت�سهم تلك اجلهود يف التقليل من حدة 
الهجم����ات الت����ي تتعر�س لها املنظوم����ة الكهربائية، 
حيث وجدنا اأنها قد و�سلت خالل املدة الأخرة اإىل 
اأعلى م�ستوياتها مقارنة بال�سنوات املا�سية، وعلى 

نطاق �ست حمافظات".
وانتهى الربيع����ي، اإىل اأن "الهجمات تركزت ب�سكل 
اأك����رب يف حمافظت����ي �س����الح الدين وكرك����وك وذلك 
بالعتم����اد على الطبيع����ة اجلغرافي����ة كونها مناطق 
مفتوح����ة ت�سهل عل����ى الإرهابيني التح����رك، واليوم 
نلح����ظ هناك ا�ستنفارًا امني����ًا وا�ستخباريًا للحد من 
تل����ك الهجمات الت����ي توؤثر بنحو كب����ر على الو�سع 

القت�سادي".

 بغداد / المدى

اأ�س���درت وزارة ال�سح���ة، اأم����س الأربع���اء، بيانًا 
ع���ربت فيه عن قلقها ال�سدي���د من تطورات املوقف 
الوبائ���ي، فيم���ا توقع���ت ارتف���اع الإ�ساب���ات مرة 
اأخ���رى نتيج���ة الرتاخ���ي الوا�س���ح وال�ستهان���ة 

بتنفيذ الإجراءات الوقائية.
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان، اإنه���ا "حر�س���ت طيلة 
الف���رتة املا�سي���ة عل���ى تك���رار التحذي���ر والتنبيه 
الوبائي���ة  املوج���ة  خط���ورة  م���ن  للمواطن���ني 
الثالث���ة جلائحة كورون���ا و�س���رورة البتعاد عن 
ال�ستهانة بتطبيق الج���راءات الوقائية وخا�سة 
ارت���داء الكمام���ات والتباعد اجل�س���دي وخطورة 
التجمع���ات، و�س���رورة ال�س���راع يف اخ���ذ اللقاح 
واأك���دت عل���ى ان بلدن���ا الع���راق مل يتع���د مرحل���ة 
اخلط���ر وان���ه لي����س مبناأى ع���ن ما مير ب���ه العامل 
م���ن و�سع وبائي خط���ر واأن ال�سابات �سرتتفع 
مرة اخرى نتيج���ة الرتاخي الوا�سح وال�ستهانة 
بتنفيذ الج���راءات الوقائية، ومل تكن ال�ستجابة 
م���ن املواط���ن بال�س���كل املطل���وب، ب���ل ع���ادت كل 
مظاهر التجمع���ات الب�سرية مث���ل جمال�س العزاء 
والحتف���الت يف القاع���ات، وا�ستئن���اف العادات 

الجتماعية كامل�سافحة واملعانقة والتقبيل".
واأ�س���ارت اإىل اأنه���ا "تاأ�س���ف لل�سع���ف يف تعاون 
املواطن���ني لتطبيق الج���راءات الوقائية والتاأخر 
يف اخ���ذ اللقاحات الآمن���ة والر�سينة املتوفرة يف 

كافة امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية".
وكررت الوزارة، وفق البيان، الدعوة اىل "النخب 
الجتماعي���ة والثقافي���ة والكادميي���ة والعالمية 
ورج���ال الدي���ن و�سي���وخ الع�سائ���ر والنا�سط���ني 
لتحم���ل امل�سوؤولي���ة الوطني���ة والخالقي���ة حل���ث 
املواطن���ني عل���ى اللت���زام بالإج���راءات الوقائية 

اجله���ات  ع���ن  ال�س���ادرة  ال�سحي���ة  والتعليم���ات 
املخت�سة يف �س���رورة ارتداء الكمامات واحلفاظ 
امل�سافح���ة  وجتن���ب  اجل�س���دي  التباع���د  عل���ى 
واملعانقة والتقبيل عند تبادل التحية مع الخرين 
و المتن���اع ع���ن اقام���ة التجمع���ات الجتماعي���ة 
والثقافي���ة والدينية وال�سيا�سي���ة، وامل�ساركة يف 
جه���ود احلمل���ة الوطني���ة لتلقي���ح املواطن���ني �سد 

فايرو�س كورونا".
كم���ا حث���ت، وزارات الدول���ة كاف���ة واملوؤ�س�س���ات 
احلكومية والهلية على "متابعة التزام موظفيها 
بارت���داء الكمامات وتعقي���م اليدين اثن���اء الدوام 
والتباع���د اجل�س���دي لتنفيذ الج���راءات الوقائية 
والق���رارات ال�سادرة ع���ن اللجنة العلي���ا لل�سحة 
وال�سالم���ة الوطني���ة، وح���ث املوظفني عل���ى اأخذ 
ب�س���كل   PCR م�سح���ات  اج���راء  او  اللقاح���ات 
ا�سبوعي"، مهيبة بالقائمني على العتبات املقد�سة 
وامل���زارات ال�سريف���ة ودور العب���ادة كافة بتطبيق 

الجراءات الوقائية ب�سكل تام.
واأك���دت الوزارة، اأنه���ا "تراقب الو�س���ع الوبائي 
عن كثب وبقلق �سدي���د، و�سنقدم التو�سيات التي 
قد ت�سمل اتخاذ الجراءات الكر ت�سددا يف حال 
توا�س���ل زي���ادة ال�ساب���ات ب�س���كل خط���ر ومنها 
فر�س احلظر ال�سامل وغلق احلدود لقطع �سل�سلة 
انت�سار العدوى لتقليل ن�سب ال�سابات والوفيات 

وحماية املواطنني من اخلطر".
و�س���ددت عل���ى فرقها ال�سحي���ة "بتكثيف حمالتها 
الرقابي���ة على املطاع���م واملقاه���ي والكازينوهات 
واملولت والماكن الرتفيهي���ة والقاعات وغرها 
واتخ���اذ  الوقائي���ة  الج���راءات  تنفي���ذ  ملتابع���ة 
الجراءات العقابية بحق املخالفني منهم ا�ستنادا 
اىل ق���رارات اللجن���ة العلي���ا لل�سح���ة وال�سالم���ة 

الوطنية".

وزارة ال�ضحة غا�ضبة وتهدد 
بالحظر ال�ضامل

العمليات الم�صتركة: تجاوزنا الأزمة.. واأدخلنا كاميرات حرارية

الطائــرات الم�ضــّيرة تقّلــل مــن حــدة الهجمات علــى اأبــراج الكهرباء

بعد اأكرث من �ستني عامًا ثورة 14 متوز ما تزال حا�سرة يف ذاكرة العراقيني.. عد�سة: حممود روؤوف



 املدى/ خا�ص

ي���رى نواب وخمت�ص���ون اأن زي���ادة الوالدات 
يف العراق ت�صهم يف انتعا�ش االيادي العاملة 
واالعم���ار  لال�ص���تثمار  جدي���دة  اآف���اق  وفت���ح 
يف ح���ال و�ص���ع درا�ص���ة واآلي���ة تن�صج���م م���ع 
و�صع ال�ص���كان، فيما ا�ص���اروا اىل ان الزيادة 
احلالي���ة من�صجمة متاما م���ع الو�صع املعا�صي 

واالقت�صادي يف العراق.
ولكن النواب غ�صوا الطرف عن حجم البطالة 

املتف�صية يف العراق، بح�صب مراقبني.
واأك���دوا اأن الع���راق لدي���ه قدرة عل���ى احتواء 
اأك���ر م���ن الع���دد احل���ايل لل�ص���كان يف ح���ال 
توفرت "اإدارة" و"اإرادة" �صيا�صية �صحيحة.
ع�ص���و جلنة اال�صتثم���ار واالقت�ص���اد النيابية 
ن���دى �صاكر جودت تقول يف حديث ل�)املدى(، 
لك���ن �ص���وء  "الع���راق مل���يء باالإمكان���ات  اإن 
االدارة يح���ول دون ا�صتثماره���ا"، مبين���ة اأن 
"�صوء التخطيط والف�صاد امل�صت�صري ذهبا بنا 

اىل واقع اقت�صادي مزر".
وت�صيف جودت، اأن "املوؤهالت متوفرة لكنها 
بحاج���ة اىل اإرادة �صيا�صي���ة �صحيح���ة الإدارة 
املل���ف االقت�صادي ال���ذي ب���دوره ي�صاعد على 

زيادة الوالدات دون قلق".
اأن  اىل  النيابي���ة  االقت�ص���اد  ع�ص���و  وت�ص���ر 
"الع���راق لديه الق���درة على احتواء اكر من 
اعداد ال�صكان احلاليني يف حال توفرت اإدارة 

وارادة �صيا�صية �صحيحة".
وتلف���ت النائب���ة ع���ن كتل���ة الن�ص���ر الربملانية 
اىل، اأن "معدالت النم���و ال�صكاين يف العراق 
طبيعي���ة حت���ى االن"، م�صتدرك���ة بالق���ول، اإن 
"اإمكان���ات اأي بل���د تقا�ش من خ���الل الو�صع 
االقت�ص���ادي ال���ذي يع�صيه وه���ل يتنا�صب مع 

عدد ال�صكان ام ال".

ب���دوره، يق���ول املخت�ش بال�ص���اأن االقت�صادي 
�صف���وان ق�صي يف حدي���ث ل�)املدى(، اإن "عدد 
�ص���كان الع���راق ال ي���زال مبع���دل ين�صج���م مع 
الو�ص���ع املعا�صي للبل���د"، م�صيف���ا اأن "تزايد 
ال���والدات ي�صه���م يف زي���ادة االي���ادي العاملة 

التي يحتاجها العراق".
ويرى ق�صي اأنه "على الرغم من ارتفاع ن�صب 
البطال���ة اال ان هن���اك اإمكاني���ة ال�صتثمار هذه 
الطاق���ات ال�صبابي���ة"، م�ص���را اىل اأن "%60 
م���ن ال�صع���ب العراقي ه���م من فئ���ة ال�صباب". 
وك�صف���ت وزارة التخطيط، االثن���ني املا�صي، 
ع���ن تفا�صيل عدد �صكان العراق وتق�صيمه بني 
الذك���ور واالإن���اث، مبينة اأهمي���ة اإجراء تعداد 

عام لل�صكان.

وق���ال املتحدث الر�صم���ي با�صم ال���وزارة عبد 
الزهرة الهن���داوي، يف بي���ان مبنا�صبة اليوم 
العامل���ي لل�صكان تلقت���ه )امل���دى(، اإن "اجلهاز 
الع���ام  خ���الل  ر�ص���د  لالح�ص���اء،  املرك���زي 
املا�ص���ي ت�صجي���ل )224( األف���ا و)279( وفاة 
م���ن جمموع عدد ال�ص���كان البالغ )40( مليونا 
و)150( األف���ا و)200( ن�صم���ة"، مو�صح���ًا اأن 
بل���غ )20( مليونا  الذكور  ال�صكان من  "ع���دد 
و)336( األف���ا و)180( ن�صم���ة يف ح���ني بل���غ 
عدد ال�صكان من االناث )19( مليونا و)784( 
األفًا، بح�صب التقديرات ال�صكانية التي اأعدها 

اجلهاز املركزي لالإح�صاء".
واأ�صار اىل اأن "ع���دد ال�صكان ال�صباب لالأعمار 
)15- 24( �صن���ة بلغ )8( ماليني و)100( األف 

ن�صمة ل�صنة 2020 وق���د �صكلوا ن�صبة )%20( 
من جمموع ال�صكان الكلي"، م�صيفًا اأن "الفئة 
العمري���ة )15- 19( �صنة �صكلت ن�صبة )%11( 
م���ن جمموع ال�ص���كان الكلي، يف ح���ني �صكلت 
الفئة العمرية )20- 24( �صنة ن�صبة )9%( من 

جمموع ال�صكان الكلي".
وتابع الهنداوي: اأن "جائحة كورونا ت�صببت 
باأزم���ة مالي���ة خانق���ة، مل تتمكن معه���ا وزارة 
التخطي���ط من تنفي���ذ التعداد الع���ام لل�صكان، 
رغم اال�صتع���دادات الوطنية م���ن قبل مالكات 
الوزارة يف اعداد االنظمة والربامج اخلا�صة 
لتنفي���ذ تعداد الك���روين ي�صم���ن �صرعة بناء 
قواع���د بيان���ات ر�صين���ة ع���ن �ص���كان العراق 
واالقت�صادي���ة  االجتماعي���ة  وخ�صائ�صه���م 
وال�صكاني���ة والعمراني���ة والعلمي���ة"، مبين���ًا 
اأن "وزارة التخطي���ط ت���رى �ص���رورة تنفي���ذ 
تعداد ع���ام لل�صكان يتبنى املنهجيات احلديثة 
ملواكب���ة الع���امل يف تنفيذ التع���داد، الكرونيا 
ومغ���ادرة  اللوحي���ة،  االجه���زة  با�صتخ���دام 
اال�صتم���ارات واخلرائط الورقية يف ا�صتيفاء 

البيانات من االأ�صر واالأفراد".
واأ�ص���اف الهن���داوي اأن "عملي���ة بن���اء قاعدة 
بيانات رقمية ل�صكان العراق كافة، هي املرحلة 
االوىل م���ن مراحل تكوي���ن ال�صجل ال�صكاين، 
اإذ �صيتم رب���ط تلك القاعدة الت���ي ي�صتخرجها 
التع���داد م���ع قواع���د بيان���ات وزارة الداخلية 
التي ت�صمل البطاق���ة الوطنية وبطاقة ال�صكن 
واالقام���ة، ووزارة ال�صحة-بيانات الوالدات 
والوفيات، وجمل�ش الق�ص���اء االعلى-بيانات 
ال���زواج والط���الق، ووزارة التجارة-بيانات 
البطاق���ة التمويني���ة، لتكوي���ن �صج���ل �صكاين 
يتم حتديثه اآنيا"، مو�صحا اأن "ذلك �صيختزل 
العديد م���ن الفعاليات التي يت���م اعتمادها يف 
التع���دادات الالحقة ومنه���ا املوازنة ال�صخمة 

التي تتطلبها عملية تنفيذ التعداد".
املخت����ش بال�صاأن االقت�ص���ادي �صفوان ق�صي 
ي�صر اىل اأن "العراق بحاجة اىل ايادي عاملة 

للنهو�ش واالعمار يف خمتلف القطاعات".
ودع���ا ق�صي اجله���ات املخت�ص���ة اىل "درا�صة 
اآلية تن�صجم مع حج���م ال�صكان"، الفتا اىل اأن 
"العراق تاأخر يف احل�صول على معدل �صكان 
ع���ال نتيج���ة احل���روب والن���زوح والهج���رة 

.")...(
ويتوقع املخت�ش بال�صاأن االقت�صادي "حت�صن 
الو�ص���ع االقت�ص���ادي العراق���ي يف ال�صنوات 
املقبل���ة يف حال ا�صتثمار اجلان���ب ال�صياحي، 
امل�صاري���ع  ان�ص���اء  خ���الل  م���ن  واالقت�ص���ادي 
وامل�صانع وغرها الت���ي ت�صهم بت�صغيل فئات 

كبرة من ال�صباب".
ويبني ق�ص���ي، ان "اإمكانية تطوير اال�صتثمار 
تكم���ن يف انفتاح ال�ص���ركات العراقي���ة للعمل 
خ���ارج الع���راق كم���ا ه���و معم���ول ب���ه ل���دى 

ال�صركات ال�صينية والكورية )...(".
ويف حزي���ران املا�ص���ي، ق���ال مظه���ر حمم���د 
�صال���ح، م�صت�ص���ار رئي����ش ال���وزراء لل�صوؤون 
االقت�صادي���ة اإن "ع���دد ال�ص���كان يف العراق قد 

ي�صل اإىل 80 مليون ن�صمة يف عام 2050".
وذكر �صالح اأن "املنحنى ال�صكاين يف العراق 
م���ا زال يوؤ�صر من���وا مرتفعا ومب���ا ال يقل عن 
2.6 يف املئ���ة �صنوي���ا، وهو االأعل���ى عامليا"، 
الفت���ا اإىل اأن "الدخ���ل الوطن���ي املرتفع حاليا 
والذي م�صدره النف���ط، والذي متثل وارداته 
اإي���رادات  اإجم���ايل  م���ن  باملئ���ة   93 وت�ص���كل 

املوازنة العامة" قد ال ي�صتمر.
وبح�ص���ب �صالح ف���اإن هن���اك 8 ماليني عراقي 
ي�صتلم���ون رواتب اأو منحا من الدولة اأي "اأن 
متلقي الدخل ي�صمن���ون معي�صة خم�صة اأفراد 

ب�صكل كامل تقريبا".
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 بغداد/ متيم احل�سن

ن���واب  م���ن  العظم���ى  الغالبي���ة  ق���ررت 
االنبار اعادة تر�صيحهم يف االنتخابات 
املبكرة املقبلة، للتناف�ش على 15 مقعدا 

خم�ص�صا للمحافظة يف الربملان.
واربع���ة ن���واب فق���ط ع���ن املحافظة لن 
ي�صرك���وا يف املناف�ص���ة عل���ى كرا�ص���ي 
جمل�ش النواب، بينه���م نائب انتقل اىل 
العا�صم���ة، واآخ���ر ح�صل عل���ى من�صب 
تنفي���ذي.  وبح�ص���ب قائم���ة املناف�ص���ني 
فان العدد االك���رب من النواب املر�صحني 
جم���ددا ع���ن املحافظة تابع���ون لتحالف 

واحد ان�صئ موؤخرا.
املر�صح���ني  اع���داد  تراجع���ت  باملقاب���ل 
االنتخابي���ة  بال���دورة  مقارن���ة  كث���را 
املا�صية، حيث اعت���ربت االنبار واحدة 
من اكر املحافظ���ات كثافة باملتناف�صني 
يف 2018، حي���ث كان قد تناف�ش حينها 

25 مر�صحا على مقعد واحد.
و�صجلت االنبار اع���دادا تقل عن ن�صف 
النيابي���ة  االنتخاب���ات  يف  املر�صح���ني 
االح���زاب  اح�صائي���ة  لك���ن  االخ���رة، 
الفردي���ة  والر�صيح���ات  والتي���ارات 

امل�صاركة ت�صاعدت ب�صكل هائل.
نح���و 50  امل�صرك���ة  االح���زاب  وزادت 
�صعفا عن ال���دورة االنتخابية املا�صية، 
م���ن  املر�صح���ني  قائم���ة  تخ���ل  مل  كم���ا 

مفاجاآت وا�صماء اثارت جدال.
حي���ث  م���ن  حمافظ���ة  اك���رب  االنب���ار 
امل�صاحة، حي���ث تبلغ لوحدها نحو ثلث 
م�صاح���ة الب���الد، وعدد �صكانه���ا يقرب 
من املليونني، ن�صفه���م تقريبا يحق لهم 
االنتخاب. املحافظة الكبرة ق�صمت اىل 
4 دوائ���ر فقط، ب�صب���ب وجود م�صاحات 
كب���رة من االنبار �صح���راء وخالية من 
ال�ص���كان. الدائ���رة االوىل والتي ت�صمل 
مدين���ة الفلوج���ة وال�صقالوي���ة، وه���ي 
احدى اهم امل���دن يف االنبار، خ�ص�صت 

لها 4 مقاعد، ور�صح فيها 39 ا�صمًا.
وت���كاد ه���ذه الدائ���رة ان جتم���ع اغل���ب 
احلالي���ني  الن���واب  م���ن  املر�صح���ني 

وال�صابق���ني وامل�صوؤول���ني املحليني يف 
حكومة االنب���ار. الدائرة الثانية والتي 
ت�ص���م الرم���ادي مرك���ز املدني���ة، التق���ل 
اهمية عن الفلوجة، حيث خ�ص�صت لها 
4 مقاع���د اي�صا، ور�ص���ح عنها اكرب عدد 

من اال�صماء حيث بلغ 50 مر�صحا.
اما الدائ���رة الثالثة والتي ت�صم مناطق 
اخلالدية، الرطب���ة، وعامرية الفلوجة، 
فق���د خ�ص�صت له���ا 3 مقاع���د، ويناف�ش 
فيه���ا 32 مر�صح���ًا. والدائ���رة الرابع���ة 
واالخرة �صم���ت 4 مقاعد، وهي متثل 
مناطق غربي االنبار، مثل القائم، عنه، 

راوة، وحديثة، ور�صح فيها 45 ا�صمًا.

دائرة احللب��سي
ن���واب   3 هن���اك  االوىل،  الدائ���رة  يف 
تر�ص���ح  اع���ادوا  االنب���ار  ع���ن  حالي���ني 
ا�صمائه���م، وهم النائ���ب الفائز ورئي�ش 

الربملان حممد احللبو�صي، الذي يتزعم 
حتالف تقدم.

اعل���ى  ت�ص���در  ق���د  احللبو�ص���ي  وكان 
اال�ص���وات يف االنب���ار يف االنتخاب���ات 
املا�صية عن االنب���ار هويتنا التي كانت 
جم���ال  بزعام���ة  احل���ل  حل���زب  تابع���ة 
الكربويل، وح�ص���ل احللبو�صي لوحده 

حينها على اكر من 41 الف �صوت.
و�صميعة غالب، عن حتالف احللبو�صي، 
وكانت قد ف���ازت يف 2018 عن ائتالف 

الوطنية برئا�صة اياد عالوي.
ويحي���ى املحم���دي ع���ن "تق���دم" اي�صا، 
وكان كذل���ك منتمي���ا اىل ائتالف عالوي 
الربملاني���ة  االنتخاب���ات  يف  ف���از  ح���ني 

االخرة.
كذل���ك �صم���ت الدائ���رة نائبت���ني اثنتني 
ووزي���ر ونائ���ب �صاب���ق وه���و �صلم���ان 
اجلميل���ي، وزي���ر التخطيط يف حكومة 

حي���در العب���ادي، وكان رئي����ش القائمة 
العراقي���ة يف الربملان )اياد عالوي( يف 

الدورة قبل االخرة.
اجلميل���ي كان قد خ�ص���ر يف االنتخابات 
املا�صي���ة، بعد ان ح�ص���ل على اقل من 6 
االف �ص���وت مر�صحا عن حتالف القرار 
وخمي����ش  النجيف���ي  ا�صام���ة  بزعام���ة 
الدائ���رة  ع���ن  وتر�صح���ت  اخلنج���ر. 
نف�صه���ا النائبة ال�صابق���ة لقاء وردي عن 
بزعام���ة  العراق���ي  الوطن���ي  امل�ص���روع 
جمال ال�صاري، والنائبة ال�صابقة اميان 

مو�صى �صمن الر�صيحات الفردية.
ع�ص���و  نف�صه���ا ير�ص���ح  الدائ���رة  ويف 
جمل�ش حمافظة االنبار ال�صابق ووكيل 
احم���د  حمي���د  احل���ايل،  العم���ل  وزي���ر 

العلواين عن "تقدم".
العي�ص���اوي  �صاي���ر  عي�ص���ى  وكذل���ك 
قائممق���ام الفلوج���ة ال�صابق عن حتالف 

اخلنج���ر،  خمي����ش  بزعام���ة  "ع���زم" 
يف  ال�صابق���ة  الع�ص���وة  اىل  باال�صاف���ة 

جمل�ش املحافظة امرة عداي.
اي�ص���ا هن���اك م�صطفى العر�ص���ان، وهو 
نائب حمافظ االنبار، حيث ير�صح عن 

الدائرة االوىل �صمن حتالف "تقدم".

حمافظ وزعيم ع�سائري
يف الدائرة الثانية هناك النائبة ابت�صام 
درب الت���ي ا�صتبدلت كتلة عابرون التي 
كان يتزعمه���ا وزي���ر الكهرب���اء ال�صابق 
قا�صم الفهداوي وفازت عنها يف 2018، 

اىل حتالف تقدم.
والنائب عبد الله اخلربيط عن "تقدم"، 
وكان يف 2018 ق���د ف���از ع���ن حتال���ف 
جمل����ش  رئي����ش  جان���ب  اىل  الق���رار، 
حمافظ���ة االنب���ار ال�صابق احم���د حميد 

العلواين عن "تقدم " اي�صا.

ويظهر من قوائم املتناف�صني يف الدائرة 
الثاني���ة حماف���ظ االنب���ار عل���ي فرحان، 
ال���ذي ف���از يف ال���دورة املا�صي���ة وقي���ل 
بعدها انه تن���ازل وفق �صفقة عقدها مع 
النائ���ب حمم���د الكرب���ويل بالتنازل عن 
كر�صي الربملان لالخر مقابل احل�صول 

على من�صب املحافظ.
فرح���ان كان ق���د ح�ص���ل يف 2018 على 
قائم���ة  �صم���ن  �ص���وت  اآالف   10 نح���و 
االنب���ار هويتن���ا التابع���ة ل�صقيق حممد 
الكرب���ويل، ال���ذي يغيب ه���ذه املرة عن 
انتخابات االنبار وير�صح يف بغداد عن 

قائمة اخلنجر.
اي�ص���ا يف الدائ���رة نف�صها هن���اك رئي�ش 
ع�صائ���ر البو فهد راف���ع الفهداوي، الذي 
ح���ني  انتخاب���ات 2018  ينج���ح يف  مل 
كان رئي�ص���ا لتحال���ف الن�ص���ر بزعام���ة 
حيدر العبادي، ليتح���ول هذه املرة اىل 
ف�صمت  الثالثة،  الدائ���رة  ام���ا  "تقدم". 
ال���ذي  العي�ص���اوي،  في�ص���ل  النائ���ب 
نق���ل تر�صيح���ه م���ن ائت���الف العب���ادي 
اىل "تق���دم"، والنائب���ة نهل���ة جبار عن 
الطاقة  جلن���ة  ورئي�ش  "تق���دم" اي�صا، 
يف الربمل���ان هيب احللبو�صي عن قائمة 

رئي�ش الربملان.
باال�صافة اىل النائب���ني ال�صابقني حامد 
املطل���ك �صمن حزب احل���وار والتغير، 

و�صامل العي�صاوي عن حتالف "عزم".
ويف الدائ���رة الرابع���ة واالخ���رة فق���د 
تر�ص���ح النائ���ب ع���ادل املح���الوي ع���ن 
"تق���دم"، والنائب غازي الكعود �صمن 

الر�صيحات املنفردة.
والكع���ود وهو الرئي����ش ال�صابق للجنة 
االمن يف جمل����ش حمافظة االنبار، كان 
موؤخرا قد ادى اليمني الد�صتورية بديال 
عن فال���ح العي�ص���اوي الذي ع���ني وكيل 

رئي�ش جهاز االمن القومي.

الفيا�ص يف االأنبار
كذل���ك �صم���ت الدائ���رة غ���ادة ال�صمري، 
الت���ي ف���ازت يف ال���دورة املا�صي���ة ع���ن 
حتالف عالوي، لك���ن هذه املرة تر�صح 

ع���ن حتال���ف "العق���د الوطن���ي" التابع 
لرئي����ش هيئ���ة احل�ص���د ال�صعب���ي فال���ح 
الفيا�ش. وكذلك احمد ال�صلماين، وهو 
نائب �صابق ير�صح عن حتالف الفيا�ش 

يف االنبار �صمن الدائرة الرابعة.
ويف الدائ���رة نف�صها، ير�ص���ح ابراهيم 
العو�ص���ج قائممقام الرمادي عن حتالف 
جدي���د با�صم جتم���ع الوح���دة العراقية، 
يف  ال�صابق���ني  الع�صوي���ن  جان���ب  اىل 
جمل�ش حمافظة االنبار كرمي الكربويل 

وا�صماء العاين.
وتظه���ر القوائ���م الت���ي و�صل���ت اع���داد 
والر�صيح���ات  والتي���ارات  االح���زاب 
مقارن���ة  ا�صم���ا   84 اىل  فيه���ا  الفردي���ة 
ب����18 حتالفا وحزب���ا فق���ط يف 2018، 
غي���اب رئي����ش جبه���ة احل���وار الوطني 
�صال���ح املطلك. كذلك غاب ع���ن املناف�صة 
النائب ووزير الدف���اع ال�صابق �صعدون 
ال�صاب���ق  الكهرب���اء  ووزي���ر  الدليم���ي، 
قا�صم الفهداوي الذي ان�صم موؤخرا اىل 

حتالف اخلنجر.

�سخ�سيات اأثارت اجلدل
وكان الفت���ا �صم���ن املر�صح���ني وج���ود 
ا�ص���م ن���وري غافل الدليم���ي الذي خ�صر 
للنائب���ة  املا�صي���ة كر�صي���ه  ال���دورة  يف 
ابت�ص���ام درب الت���ي تر�صح ه���ذه املرة 
عن "حتالف تق���دم"، بينما االول �صمن 

الر�صيحات الفردية.
كذل���ك يناف����ش الول م���رة ع���الء ن�ص���ار 
ديل الكرب���ويل، �صقي���ق النائ���ب حمم���د 
الكرب���ويل وزعي���م ح���زب احل���ل جمال 
الكرب���ويل. وال�صقيق اجلدي���د للكرابلة 
الرابع���ة يف  الدائ���رة  يتناف����ش �صم���ن 
حتالف "عزم" الذي ير�صح عنه �صقيقه 

)حممد( يف بغداد.
كم���ا ظهر يف قائمة التناف�ش ا�صم معدي 
العبيدي، وهو احد ابرز �صيوخ ع�صائر 
غربي االنبار، الذي اعتقل العام املا�صي 
من قبل القوات االمريكية بتهمة ق�صف 
قاعدة عني اال�صد، ث���م اخلي �صبيله بعد 

ذلك باأيام.

الفهداوي والمطلك قا�سم  بغياب  الأنبار  للمناف�سة في  نائبًا يعودون   15 اأ�سل  11 من 

نواب ومخت�سون: معدل النمو ال�سكاني �سيكون مفيدًا اإذا توفرت "الإرادة ال�سيا�سية"

الفتات انتخابية يف الدورة الربملانية ال�سابقة مبحافظة االنبار

�سقيق جديد للكرابلة يظهر على قائمة املر�سحني ومعتقل �سابق لدى االأمريكان يناف�ص يف غربي املحافظة

 النائ��ب رق��م 12 نق��ل تر�س��يحه اإىل بغ��داد ورق��م 13 ح�س��ل عل��ى من�س��ب تنفي��ذي

�س�ء التخطيط والف�ساد ذهب بنا اإىل واقٍع اقت�سادٍي مزٍر

 خا�ص/ املدى

ك�ص���ف تقري���ر ا�صتخبارات���ي، اأم����ش االأربع���اء، ع���ن تفا�صيل مث���رة ب�صاأن 
حادث���ة حري���ق م�صت�صف���ى احل�ص���ني يف حمافظ���ة ذي ق���ار، فيم���ا اأ�ص���ار اإىل 
اح�صائي���ات مغاي���رة الأرق���ام وزارة ال�صح���ة. وبح�صب وثائ���ق �صادرة عن 
مديري���ة ا�صتخبارات واأمن حمافظة ذي قار، فاإنهم �صجلوا وفاة 64 �صخ�صًا 
نتيج���ة الإ�صاباته���م بح���روق، وا�صاب���ة 25 اآخري���ن بحاالت اختن���اق. فيما 
ك�ص���ف التقري���ر عن تفا�صيل جدي���دة ومثرة حول فاجع���ة حريق م�صت�صفى 
االإم���ام احل�صني يف مدينة النا�صرية، كما ح���دد االأ�صباب والنتائج. واأعلنت 
وزارة ال�صح���ة، يف وق���ت �صاب���ق م���ن اأم����ش االأربع���اء، احل�صيل���ة النهائية 
حلري���ق م�صت�صفى احل�صني مبدينة النا�صري���ة يف حمافظة ذي قار. وذكرت 
ال���وزارة يف بي���ان تلقت )املدى(، ن�صخ���ة منه، "بعد امتام اج���راءات الدفاع 
امل���دين والط���ب الع���ديل يف حمافظ���ة ذي ق���ار بلغ جمم���وع �صه���داء حادثة 
م�صت�صفى االإمام احل�صني عليه ال�صالم 39 �صهيدا معلوم الهوية و21 �صهيدا 
جمهول الهوي���ة". واأ�صاف البيان، اأنه "يتم حاليا اتخاذ االجراءات الالزمة 
لتحدي���د هويات اجلثث جمهولة الهوية و�صيت���م االإعالن عن ذلك حال اإكمال 

االجراءات الطبية العدلية الالزمة".

 خا�ص/ املدى

اأف���ادت م�صادر يف �صرطة حمافظة مي�صان بوفاة احد منت�صبيها بعد اإ�صابته 
اليوم بطلق ناري خالل الرمي الع�صوائي الذي �صهدته مدينة العمارة اليوم.
وق���ال م�صدر اأمني ل�)امل���دى( ان املتويف كان يف واجبه قبل التعر�ش للطلق 
الناري ونقل على اثرها للم�صت�صفى وكان يف حالة خطرة. ويذكر ان العديد 
م���ن مواطني املحافظة تعر�صوا اليوم لال�صابة باالطالقات الع�صوائية التي 
�صهدته���ا مدين���ة العمارة، بع���د ا�صتعرا�صات م�صلحة قام به���ا افراد من قبيلة 

بني كعب على خلفية مقتل جنل �صيخ قبيلة بني كعب يف مي�صان.

تقرير ا�ستخباراتي يك�سف 
تفا�سيل مثيرة ب�ساأن حريق 

م�ست�سفى الح�سين

ت�سجيل اأول �سحية للأحداث 
الم�سلحة في مي�سان



 ذي قار/ ح�سين العامل

واأ�صع���ل حريق مرك���ز النقاء مواق���ع التوا�صل 
االجتماع���ي بت�صريح���ات مت�صارب���ة ل���م تثبت 
�صحته���ا بي���ن محاف���ظ ذي ق���ار واتب���اع التيار 
ال�ص���دري، اذ ج���رى ت���داول مقاط���ع وبيان���ات 
منقولة من �ص���فحات من�صوبة لمحافظ ذي قار 
واتباع التيار ال�ص���دري وال�صيما وزير ال�صدر 

�صالح العراقي.
ونف���ى محاف���ظ ذي قار احم���د غن���ي الخفاجي 
م���ا تناقلت���ه مواق���ع التوا�ص���ل االجتماعي من 
ت�صريحات من�صوبة له يهاجم فيها اتباع التيار 
ال�ص���دري ويحمله���م م�ص���وؤولية ت���ردي الواقع 

ال�صحي في المحافظة.
وج���اء ف���ي بي���ان �ص���ادر ع���ن مكتب���ه االعالمي 
تابعت���ه )المدى( "نود اعالمكم بعدم وجود اأي 
�صفحة على مواقع التوا�صل االجتماعي )في�س 
بوك( با�صم محافظ ذي قار اأحمد غني الخفاجي 
باللغ���ة العربية"، وا�ص���اف ان " كل ما تقوم به 
بع�س هذه ال�ص���فحات هو عملية انتحال �صفة 
ر�صمية، يحا�ص���ب القانون مرتكبيها، ف�صالاً عن 
دوره���ا في اثارة ال���راأي العام، ون�ص���ر االأخبار 

غير ال�صحيحة".
وكان���ت مواقع التوا�ص���ل االجتماعي نقلت عن 
وزي���ر ال�ص���يد مقت���دى ال�ص���در )�ص���الح محمد 
العراق���ي( دعوت���ه الى اقال���ة محاف���ظ ذي قار، 
والعمل على ارجاع هيبة الدولة في النا�صرية. 
وق���ال العراق���ي ف���ي وق���ت متاأخ���ر م���ن م�ص���اء 
الثالث���اء، انه "البد من العمل على اقالة محافظ 
النا�ص���رية ف���ورا وخ�صو�ص���ا بعد اقال���ة مدير 
�ص���حة النا�ص���رية، ثم العمل عل���ى ارجاع هيبة 

الدولة في النا�صرية وامنها وا�صتقرارها".
وكان���ت الني���ران ق���د التهم���ت في ليل���ة االثنين 
)12 تم���وز 2021( مرك���ز النق���اء المخ�ص����س 
لع���زل الم�ص���ابين بفايرو�س كورون���ا بالكامل 
وحا�ص���رت مئ���ات م���ن المر�ص���ى ومرافقيه���م 
م���ا ادى ال���ى تفح���م 64 جث���ة 22 منه���ا مازالت 

مجهولة الهوية من اثر الت�ص���وهات التي لحقت 
بها، و�ص���اركت 28 فرقة اطفاء باإخماد الحريق 
ال���ذي توا�ص���ل لنحو 3 �ص���اعات فيما ا�ص���همت 
جهود مئات المتطوعين وا�صر ال�صحايا باإنقاذ  
50 �صخ�صا من المر�صى المحا�صرين بالنيران 
دائ���رة  اعلن���ت  اذ  ال�ص���حايا،  جث���ث  واخ���الء 
ال�صحة عن انقاذ 50 م�صابا ونقلهم الى ردهات 

قريبة �صمن م�صت�صفى الح�صين التعليمي.
وع���زا مدير الدف���اع المدني في ذي ق���ار العميد 
�صالح جبار ا�ص���باب الحريق النفجار منظومة 
الغاز ف���ي مركز العزل، م�ص���يرا الى ان ت�ص���ييد 
القابل���ة  بن���ل"  "ال�ص���ندويج  بم���ادة  المرك���ز 
لال�ص���تعال وه���و ما فاقم الخ�ص���ائر واال�ص���رار 

الناجمة عن الحريق.
وعلى خلفيه الحريق وارتفاع اعداد ال�ص���حايا 

وجه رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ب�صحب 
يد وحجز مدير �ص���حة ذي قار �صدام الطويل، 
ومدير الم�صت�ص���فى، ومدي���ر الدفاع المدني في 
المحافظ���ة، واعالن الحداد الع���ام في العراق، 
ف�ص���ال عن ت�ص���كيل لجنة وزاري���ة للتحقيق في 
الحادث. وقال م�صت�ص���ار محاف���ظ ذي قار علي 
مه���دي عجيل ل�)الم���دى( ان "اللجنة الم�ص���كلة 
من رئا�ص���ة الوزراء والتي ت�صم وزير ال�صباب 
العم���ل  ووزي���ر  درج���ال،  عدن���ان  والريا�ص���ة 
ع���ادل الركاب���ي، ووكي���ل وزير ال�ص���حة وكالة 
الدكتور هاني مو�صى بدر ورئي�س جهاز االمن 
الوطن���ي عبد الغني اال�ص���دي وم�ص���وؤول كبير 
ف���ي جه���از المخابرات عقدت اجتماعا مو�ص���عا 
مع الم�ص���وؤولين المحليين حال و�ص���ولها الى 
المحافظة �ص���باح ي���وم الثالثاء"، م�ص���يرا الى 

"فت���ح تحقي���ق عاج���ل للوق���وف على اأ�ص���باب 
الحري���ق وتحدي���د الجه���ات المق�ص���رة في هذا 

المجال خالل فترة 48 �صاعة".
وك�ص���ف قائد �ص���رطة ذي قار الفريق �صعد علي 
عاتي الحربية في ت�صريحات �صحفية تابعتها 
)الم���دى( ان "التحقيق���ات االولي���ة ف���ي حريق 
مرك���ز ع���زل النقاء بمدينة النا�ص���رية ا�ص���ارت 
لت�ص���اعد اعمدة دخان من اح���دى الغرف داخل 
المرك���ز قب���ل ان تلتهم ال�ص���نة الني���ران المبنى 
بالكامل"، مبينا ان "ق�ص���م االدل���ة الجنائية في 
عملي���ات �ص���ومر اكت�ص���ف م���ن خ���الل مراجعة 
كاميرات المراقبة ت�ص���اعد اعم���دة الدخان من 
الغرف���ة الرابع���ة م���ن الجان���ب االي�ص���ر لمركز 
الع���زل قب���ل ان يمت���د الحري���ق الأق�ص���ام اخرى 

ويتحول الى حريق مفجع".

وا�صار الحربية الى ان "ق�صمي االأدلة الجنائية 
وبل���دة الجزيرة ف���ي مديرية ال�ص���رطة با�ص���را 
ب�صبط ورزم كل ما له م�صا�س باأ�صباب الحريق 
ح���ال وقوع الح���ادث" موؤكدا ان "المخت�ص���ين 
يوا�ص���لون التحقيق باأ�صباب الحريق باإ�صراف 

مدير عام االدلة الجنائية والدفاع المدني".
وف���ي غ�ص���ون ذل���ك ا�ص���درت محكم���ة تحقيق 
النا�ص���رية المخت�ص���ة بق�ص���ايا النزاهة اأوامر 
قب����س بح���ق 13 متهم���ا بينه���م مدي���ر �ص���حة 
المحافظ���ة عل���ى خلفي���ة حري���ق مرك���ز النق���اء 
الخا�س بعزل م�ص���ابي كورونا في م�صت�ص���فى 

الح�صين التعليمي.
وذكر المركز االإعالمي لمجل�س الق�صاء االأعلى 
ان "المحكمة اأ�صدرت اأوامر قب�س وتحر بحق 
13 موظف���ا بينه���م مدي���ر عام دائرة �ص���حة ذي 
قار ا�ص���تنادا الى اأح���كام المادة 340 من قانون 
العقوبات"، وا�صاف "وفاتحت وزارة ال�صحة 
الإج���راء التحقي���ق االإداري م���ن اج���ل معرف���ة 
المق�ص���رين، وتدوين اقوال الممث���ل القانوني 

للوزارة".
وعل���ى ال�ص���عيد الميدان���ي اندلع���ت تظاهرات 
غا�ص���بة طيل���ة لي���ل االثني���ن ونه���ار الثالث���اء 
للمطالبة بمحا�ص���بة المق�ص���رين والم�صوؤولين 
ع���ن الحريق وت���ردي واقع الخدمات ال�ص���حية 
ف���ي المحافظة ما ادى الى احت���كاك مع القوات 
االمني���ة ف���ي تظاهرات ي���وم االثني���ن واحراق 
عجلتين تابعتين لل�ص���رطة، فيما احت�ص���د اآالف 
المتظاهري���ن ع�ص���ر ي���وم الثالث���اء في �ص���احة 
الحبوب���ي و�ص���ط النا�ص���رية وقام���وا باإع���ادة 
ن�ص���ب خيام االعت�صام في ال�ص���احة المذكورة 

ايذانا بانطالق جولة جديدة من التظاهرات.
وقال النا�ص���ط ناط���ق النا�ص���ري ل�)المدى( ان 
لليوم  التظاهر  وا�ص���لوا  المتظاهري���ن  "اآالف 
الثان���ي عل���ى التوال���ي احتجاجا عل���ى االهمال 
المتعم���د للقط���اع ال�ص���حي والمتاج���رة بحياة 
"المتظاهري���ن  المواطني���ن"، منوه���ا ال���ى ان 
المق�ص���رين  الم�ص���وؤولين  بمحا�ص���بة  طالب���وا 

والفا�ص���دين وفتح الم�صت�صفى التركي ب�صورة 
حقيقي���ة ولي����س �ص���كلية كم���ا طالب���وا االطباء 
بتخفي�س اجور الك�ص���ف الطبي على المر�صى 

في عياداتهم الخا�صة".
واأقدم المئات من المحتجين على اغالق جميع 
الم�صت�صفيات االهلية لحين افتتاح الم�صت�صفى 
التركي، اذ يعتقد المحتجون ان تعطيل افتتاح 
الم�صت�صفى التركي وتراجع م�صتوى الخدمات 
ف���ي الم�صت�ص���فيات الحكومي���ة يع���ود بالمنفعة 
عل���ى الم�صت�ص���فيات االهلي���ة واالطب���اء الذي���ن 
غالب���ا ما يماطلون ويوؤجل���ون اجراء العمليات 
الجراحية في الم�صت�ص���فيات الحكومية لغر�س 
الم�صت�ص���فيات  ف���ي  الإجرائه���ا  مر�ص���اهم  دف���ع 

االهلية. 
وازاء ذلك اأعلن مدير ال�ص���حة الجديد الدكتور 
خلف���ا  تعيين���ه  ج���رى  ال���ذي  الماج���د  �ص���عدي 
لمديره���ا ال�ص���ابق �ص���دام الطوي���ل ال���ذي قدم 
ا�ص���تقالته اإث���ر حريق مرك���ز العزل، ع���ن اعادة 
افتتاح الم�صت�ص���فى الترك���ي وقال خالل موؤتمر 
�ص���حفي عق���ده ف���ي الم�صت�ص���فى الترك���ي بع���د 
�ص���اعات من ت�ص���لمه المن�ص���ب ان "الم�صت�صفى 
يعمل في ال�ص���اعات المقبلة بجميع اق�صامه من 
العمليات والردهات"، مطالبا "وزارة ال�ص���حة 
بمنحٍة طارئة لتجهيز الم�صفى ببع�س المعدات 

الطبية الالزمة".
وا�ص���ار الماج���د ف���ي ت�ص���ريح الح���ق ال���ى انه 
"قرر حل المجل�س االداري لدائرة �ص���حة ذي 
ق���ار على خلفية  فاجعة احت���راق مركز العزل"، 
مبينا ان "حل المجل�س يعني اعفاء كافة مدراء 
الم�صت�صفيات ومدراء اق�صام الدائرة ناهيك عن 

مدراء المراكز ال�صحية التخ�ص�صية".
وم���ن جانب���ه ق���ال مع���اون المحاف���ظ ل�ص���وؤون 
المتابعة عبا�س الخزاعي ان "اللجنة الوزارية 
المكَلّفة من قبل رئي�س الوزراء قررت ان يكون 
م�صت�ص���فى الح�ص���ين التعليم���ي مرك���زا لع���زل 
م�ص���ابي كورون���ا ونق���ل جمي���ع المر�ص���ى الى 

م�صت�صفى النا�صرية التركي".
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االورومتو�ص����طي  المر�ص����د  وذك����ر 
لحقوق االن�صان، الذي يتخذ من جنيف 
مق����را له، في بيان له الثالثاء ان "تكرار 
وم����ا  الم�صت�ص����فيات  حرائ����ق  ح����وادث 
ح�ص����ل قبل ثالثة اأ�ص����هر بحادث م�صابه 
في م�صت�ص����فى ابن الخطي����ب الذي راح 
�ص����حيته 82 عراقي����ا يدلل عل����ى فداحة 
االإهم����ال الحكومي وغي����اب الجدية في 
اتخاذ اإجراءات حا�ص����مة تحمي اأرواح 
فواج����ع  ح����دوث  وتمن����ع  المواطني����ن 

م�صابهة".
الحكوم����ة  ان  ال����ى  المر�ص����د  واأ�ص����ار 
العراقي����ة اكتفت عق����ب الحادثة االأولى 
في ني�ص����ان الما�ص����ي باتخاذ اإجراءات 
غي����ر رادع����ة ت�ص����منت اقال����ة ع����دد م����ن 
تعميم����ات  واإ�ص����دار  الم�ص����وؤولين 

جه����ودا  تب����ذل  ان  دون  بروتوكولي����ة، 
حقيقي����ة ف����ي متابع����ة م�ص����ببات واآث����ار 
الحادث����ة والخطوات العملي����ة التي من 

�صاأنها ان تمنع حوادث م�صابهة.
وق����ال الباح����ث القانوني في المر�ص����د 
االورومتو�ص����طي عم����ر العجلوني، في 
البي����ان انه "م����ن الموؤ�ص����ف ان تتحول 
الم�صت�ص����فيات والمراك����ز الطبي����ة م����ن 
لتلق����ي  العراقي����ون  يق�ص����دها  اأماك����ن 
الع����الج والحف����اظ عل����ى حياته����م ال����ى 
اأماك����ن مميت����ة يفق����دون فيه����ا ارواحهم 

و�صالمتهم".
وقال العجلون����ي ان الحكومة العراقية 
ال�ص����حية  الرعاي����ة  بتقدي����م  ملزم����ة 
للمواطنين �صمن بيئة �صلمية واآمنة، اذ 
تن�س المادة 31 من الد�ص����تور العراقي 
عل����ى ان، لكل عراق����ي الحق في الرعاية 
بال�ص����حة  الدول����ة  وتعن����ى  ال�ص����حية، 
العامة وتكفل و�ص����ائل الوقاية والعالج 
باإن�ص����اء مختل����ف اأنواع الم�صت�ص����فيات 

والموؤ�ص�صات ال�صحية. 
وكانت وكالة االنباء الر�صمية العراقية 
قد اأعلنت الثالثاء ارتفاع ح�صيلة قتلى 
حريق مرك����ز عزل مر�ص����ى كورونا في 
م�صت�ص����فى الح�ص����ين الى 92 �صخ�ص����ا، 
بينما توج����ه اأهالي واقارب ال�ص����حايا 
المفجوعي����ن لدف����ن احبائه����م منتقدين 
لت�ص����ببهم  االإدارة  و�ص����وء  الحكوم����ة 
بتعر�����س الب����الد لكارثة ثاني����ة من هذا 

النوع في غ�صون ثالثة اأ�صهر.
وت�ص����لط ه����ذه الكارثة ال�ص����وء على ما 
�ص����جبه وانتقده كثي����رون لحالة اهمال 
لم�صت�ص����فيات  اإدارة  و�ص����وء  متف�����س 
ح����روب  م����ن  �ص����نوات  عب����ر  الع����راق 

وعقوبات اقت�صادية.
م�ص����طفى  ال����وزراء  رئي�����س  وعق����د 
الكاظمي اجتماعا طارئ����ا واأمر بتعليق 
�ص����الحيات مدير �ص����حة ذي قار ومدير 
مدن����ي  دف����اع  وم�ص����وؤول  الم�صت�ص����فى 
النا�ص����رية واعتقال ا�ص����خا�س اآخرين. 
وو�ص����ف الكاظمي الكارثة بانها "جرح 

عميق في �صمير جميع العراقيين".
�ص����هود عي����ان و�ص����فوا م�ص����هد الحريق 
عل����ى انه جهن����م. اأخوي����ن هرع����ا الإنقاذ 
والديهم����ا لقي����ا حتفهم����ا عندم����ا �ص����قط 

ال�ص����قف الملته����ب عليهم����ا. وعث����ر على 
جثة عاملين اثني����ن من الكوادر الطبية 

متفحمتين الواحدة بجانب االأخرى.
مبن����ى  ف����ي  الحري����ق  وق����ع  عندم����ا 
الم�صت�ص����فى لم تكن هناك و�صائل اإطفاء 
متوفرة. وزارة الداخلية قالت ان ال�صنة 
لهيب النار انت�صرت �صريعا عبر �صفائح 
ال�ص����اندويج بن����ال �ص����ريعة اال�ص����تعال 
المكون منها المبنى وانطفاأت الكهرباء 
وكذل����ك اأجه����زة االإنعا�س التي ت�ص����اعد 
عل����ى ديمومة حي����اة المر�ص����ى. اأقارب 
عن����د الحادث قالوا ان المر�ص����ى توفوا 
ج����راء انت�ص����ار االدخن����ة ال�ص����امة وهم 
ف����ي ا�ص����رتهم. وعندم����ا تم نق����ل اآخرين 
ل�ص����يارات ا�ص����عاف كان����ت بانتظاره����م 
وج����دوا بان����ه لم تك����ن هن����اك تجهيزات 

اوك�صجين الإنعا�صهم.
م�ص����وؤولون قالوا ان �ص����بب الحريق لم 
يت�ص����ح في وقته����ا. ولكن �ص����باط دفاع 
مدني الق����وا بالالئمة على م����واد البناء 
الم�صتخدمة في ت�صييد المن�صاأة الطبية 
القابلة لال�ص����تعال وعلى �ص����وء تخزين 

اأ�صطوانات االوك�صجين.
مدير الدفاع المدن����ي في العراق اللواء 
كاظ����م بوهان قال للوا�ص����نطن بو�ص����ت 
�صابقا،  ال�صالمة  ك�صوفات  اأجرينا  "لقد 
وقلنا له����م ما يجب ان يفعل����وه وكررنا 
ذل����ك عليهم مرارا. ولكن يب����دو بانه كنا 
نهم�����س ف����ي اأذن �ص����ماء. ان ما ح�ص����ل 

كارثة".
وق����ال اللواء بوهان ف����ي حديث لوكالة 
ا�صو�صييتدبر�س اإن بناية العزل الطبي 

لكورون����ا ف����ي م�صت�ص����فى الح�ص����ين تم 
افتتاحها قبل ثالثة اأ�ص����هر وهي تحوي 
70 �ص����ريرا موزع����ة على ث����الث قاعات. 
م�ص����يرا ال����ى ان البناي����ة ت����م ان�ص����اوؤها 
با�ص����تخدام م����واد بن����اء رديئة �ص����ريعة 

اال�صتعال.
وقال اللواء بوهان معلقا على اإجراءات 
التحقي����ق لوا�ص����نطن بو�ص����ت "لنتطلع 
الى النتائج وننتظر، ا�ص����خا�س �ص����يتم 
طرده����م. �ص����يلعقون جراحه����م لح����د ما 

تنتهي العا�صفة ثم �صيرجعون".
علي خالد 20 عاما، متطوع هرع لموقع 
الح����ادث للم�ص����اعدة، ق����ال ان����ه �ص����اهد 
جثتي فتاتين واحدة تحت�صن االأخرى. 
وم�ص����ى بقوله "كان منظرا مروعا، من 
الموؤكد انهما كانتا تحت�ص����نان بع�صهما 

من الخوف".
علي كرار، عامل نظافة في الم�صت�صفى، 
ق����ال ان الرده����ة كان فيها اأرب����ع مطفاآت 
حريق فق����ط وال توجد منظوم����ة انذار 
حريق. م�ص����يرا الى ان �ص����يارات اإطفاء 

الحريق نفد منها الماء ب�صرعة.
العجلون����ي،   �ص����دد،  اآخ����ر  جان����ب  م����ن 
المر�ص����د  ف����ي  القانون����ي  الباح����ث 
االورومتو�ص����طي بان����ه عل����ى الحكومة 
فق����ط  تحا�ص����ب  ال  اأن  العراقي����ة 
الم�ص����وؤولين المبا�ص����رين عن الحادثة، 
بل عليها اأي�ص����ا ان تطلق حملة �ص����املة 
لمحاربة الف�ص����اد واالإهمال في مختلف 
القطاع����ات الحكومية وخا�ص����ة القطاع 

ال�صحي.
�ص����كوا  طوي����ل  وق����ت  ومن����ذ  اأطب����اء 

االفتق����ار الى م�ص����تلزمات ال�ص����المة في 
م����ا  خ�صو�ص����ا  الع����راق،  م�صت�ص����فيات 
االوك�ص����جين،  باأ�ص����طوانات  يتعل����ق 
وو�ص����فوا الموؤ�ص�ص����ات ال�ص����حية على 

انها قنابل موقوتة.
ماك �صكيلتون، عالم اجتماع طبي مهتم 
بال�ص����وؤون العراقي����ة، ق����ال ان االإهم����ال 
الع����راق  م�صت�ص����فيات  ف����ي  والفو�ص����ى 
العام����ة منذ االحت����الل االأميرك����ي للبلد 
ع����ام 2003 قد فاقما من حالة عدم الثقة 

بين المر�صى واالطباء.
وق����ال ان اأطب����اء رده����ات عزل مر�ص����ى 
اإنه����م  يقول����ون  م����ا  غالب����ا  كورون����ا 
عوائ����ل  م����ع  االحت����كاك  يتحا�ص����ون 
ال  الذي����ن  له����م  المرافقي����ن  المر�ص����ى 
اأ�ص����طوانات  ا�ص����تخدام  يح�ص����نون 
االوك�ص����جين، وذلك خ�ص����ية تعر�ص����هم 
ل����ردود فعل عنيفة من قبلهم. وي�ص����يف 
بقول����ه "ولكن العوائ����ل يقولون ان لهم 
حق����ا �ص����رعيا م����ن خ�ص����ية ت����رك اأرواح 
احبائهم بيد كادر طبي يعتبرونهم غير 

موؤهلين ومنهكين وغير مهتمين".
علي عبا�س �صلمان، الذي انطلق الإخالء 
ابيه الم�ص����اب بكورونا من البناية بعد 
ان����دالع الحريق، اق�ص����م بان����ه لن يرجع 

ابيه الم�صن مرة اأخرى للم�صت�صفى.
وقال �صلمان "لقد اأخبرني بان اقله الى 
البي����ت، وقال لي انه يف�ص����ل الموت من 
مر�س كورونا بدال من ان يحرق حيا".

مر�ص����ين ال�صمري، مخت�ص����ة بال�صوؤون 
العراقية من معه����د بروكنغز لالأبحاث، 
قال����ت اإن����ه م����ن المحتم����ل ان تت�ص����بب 
ه����ذه الكارثة باإثارة �ص����خط ع����ام تجاه 
قبي����ل  للع����راق  ال�صيا�ص����ية  الموؤ�ص�ص����ة 
االأول.  ت�ص����رين  انتخاب����ات  موع����د 
م�صيرة الى ان النا�صرية كانت في قلب 

االحتجاجات ال�صابقة في العراق.
بنظ����ر  االخ����ذ  "م����ع  ال�ص����مري  وقال����ت 
االعتب����ار ه����ذا الج����و الع����ام ال����ذي ُبني 
ح����ول المدينة، يمكنك ت�ص����ور ما يمكن 
لمث����ل هكذا حدث ماأ�ص����اوي غي����ر مبرر 
قتل فيه نا�س هم مت�ص����ررون ا�صال، ما 

�صينجم عنه مزيد من الغ�صب العام".
وا�شو�شييتدبر�س  بو�شت  وا�شنطن  • عن 
وموقع �شكوب الإخباري

منظمات دولية وم�سوؤولون حمليون: الف�ساد والإهمال 
وراء فاجعة النا�سرية

احلكومة ملزمة بتقدمي 
الرعاية ال�سحية للمواطنني 
�سمن بيئة اآمنة

اأ�سيب العراقيون ب�سدمة 
وهلع �سبيحة الثالثاء بعد 

�سماعهم ارتفاع ح�سيلة 
�سحايا حريق م�ست�سفى عزل 

مر�سى كورونا في النا�سرية 
الى اأكثر من 90 �سهيدا 

وع�سرات الجرحى، في وقت 
ذكرت فيه منظمة المر�سد 
 Euro Med االورومتو�سطي

االن�سان  لحقوق   Monitor
وم�سوؤولون محليون بان 

التجاهل الحكومي الإ�سالح 
النظام ال�سحي في البلد مع 

االإهمال والف�ساد قد ترك 
المر�سى يحترقون وهم 

راقدين في ا�سرتهم.

حري��ق النا�سري��ة يطيح ب� 13 م�س��وؤوًل محلي��ًا وي�سعل الغ�سب ف��ي �ساحة الحتجاج
اللجنة الوزارية توا�سل التحقيق ومواقع التوا�سل ت�ستعل بت�سريحات من�سوبة لمحافظ ذي قار

ف��ي الوقت ال��ذي اعلن فيه عن توا�سل التحقيق في حريق مركز النقاء الخا�ص بع��زل م�سابي كورونا في م�ست�سفى الح�سين 
التعليم��ي بالنا�سري��ة الذي ا�سفر عن اكثر م��ن 60 �سهيدا وا�ساب��ة 50 �سخ�سا اآخر بجروح وحروق مختلف��ة، ا�سدرت محكمة 
تحقي��ق النا�سري��ة المخت�سة بق�سايا النزاه��ة اأوامر قب�ص بحق ١٣ متهم��ا بينهم مدير �سحة المحافظ��ة، في حين اندلعت 

تظاهرات غا�سبة للمطالبة بمحا�سبة الم�سوؤولين عن الحريق وفتح الم�ست�سفى التركي ب�سورة فعلية ولي�ص �سكلية.



ي�شرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�شات اأدناه والتي تت�شمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �شمن ح�شابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�شتم�شكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا 
.)www.kim.iq(  واملوقع اخلا�ص بالوزارة )www.kim.iq( على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة

علما اأن ثمن م�شتندات املناق�شة التي )1000000( مليون دينار للمناق�شات ذات قيمة مليون دوالر اأو اأقل و )2000000( مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد على مليون دوالر وبخالفه فان العرو�ص �شوف تهمل 
ويتحمل من �شرت�شو عليه املناق�شة اأجور االإعالن وعلى اأن يتم تقدمي وثائق االأعمال املماثلة مع العر�ص اأما التاأمينات االأولية والتي يجب اأن تكون بن�شبة 1% من قيمة العر�ص تقدم على �شكل خطاب �شمان 
نافذ ملدة �شنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�شرف اال بكتاب من ال�شركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �شك م�شدق اأو كفالة م�شرفية �شامنة اأو �شندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية علما اأن طريقة 
القانونية  التاأمينات  اأوطاأ العطاءات وعلى من �شرت�شو عليه املناق�شة �شرورة تقدمي  ال�شركة غري ملزمة بقبول  ال�شروط وان  اأو ح�شب   )CIP( وطريقة ال�شحن )املناق�شة الدفع �شتكون )ح�شب �شروط 
)كفالة ح�شن االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �شكل خطاب �شمان اأو كفالة م�شرفية اأو �شك م�شدق اأو م�شتندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية ولغر�ص االطالع ميكنكم زيارة موقع 

ال�شركة اأو الوزارة املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم االثنني 2021/8/5.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information 
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kim.iq) & the Ministry of Health website (www.kim.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount of (1000.000 ID) for the tenders value million dollar or less, and (2000.000 ID) for value more than two million dollar 
otherwise offers will be neglected. the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with presented offers, a documents of similar 
works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank unless by a letter confirm from kimadia 
stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the payment way will be (as per tender  
conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate  on him has to present a 
legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 5 / 8 /2021 at (10 
AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

اإعــــــــالن
وزارة ال�سحة/ ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية

املدير العام لل�شركة العامة لت�شويق االأدوية وامل�شتلزمات الطبية

+ 964 7809144160  
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org,  www.zamwa.org

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net
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وبالشروط التالية:-
1- يت��م تقدمي الع��روض وفقاً للوثائق القياس��ية وفي حالة عدم التزام مق��دم العطاء في تطبيق 
الوثيقة القياس��ية بكافة أقس��امها فانه س��يتم اس��تبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

التقدمي.
2- يلتزم مقدموا العطاء مبلئ القس��م الثالث من الوثيقة القياس��ية واخلاص باستمارات العطاء 
وال��ذي يك��ون بصيغة (word) ث��م تقدم ورقيا بع��د ختمها باخلتم احلي اخلاص بالش��ركة املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات. 
3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في ش��راء العطاء باللغات بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان 
احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق، غير املستردة البالغة (1500000) مليون 

وخمسمائة ألف). 
4- يتم بيع مواصفات الطلبية مببلغ 1500000 (مليون وخمسمائة ألف) دينار عراقي غير قابل للرد 
او حتويل ذلك املبلغ الى املصرف اخلاص لش��ركتنا (مصرف الرافدين) الفرع الرئيس��ي ورقم احلساب 
هو (90956) إال في حالة الغاء الطلبية من قبل ش��ركتنا يعاد املبلغ إلى اجملهز بعد تقدمي طلب من 

قبله. 
5- عل��ى الش��ركات الراغبة في املش��اركة (اجنبي��ة ، عربية ، عراقية) تقدمي كافة املستمس��كات 
األصولية والقانونية اخلاصة بالش��ركة (شهادة تأسيسية حديثة ونافذة ومصدقة حسب األصول 
من الس��فارة او القنصلية أو امللحقية التجارية العراقية في بلد الشركة ومن مسجل الشركات 
للش��ركات العراقي��ة ببراءة ذمة ص��ادرة من الهيئة العام��ة للضرائب تتضمن الرق��م الضريبي – 
املوقف املالي متمثل بحس��ابات ختامية رابحة آلخر س��نتني مالية وان يكون احلد األدنى لرأس مال 
الش��ركة (2000000) اثنان ملي��ون دينار عراقي وال يقل احلد األدنى لرأس مال الش��ركة احملدودة عن 
(1000000) ملي��ون دينار وال يقل احلد األدنى لبقية الش��ركات عن (500000) خمس��مائة ألف دينار 
عراقي – الهوية التجارية النافذة ) مع تقدمي االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية 
قبل ش��راء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم في حالة عدم تقدميها سابقاً . بخصوص الشركات 

الغير عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية: 
- نسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصادق عليها اصولياً من ملحقياتها التجارية في 
بلد التأس��يس مع نسخة مترجمة باللغة العربية لش��هادة تأسيس الشركة من مكتب او جهة 

معتمدة ومتخصصة. 
- نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب متثيل الشركة في العراق صادر عن دائرة تسجيل 

الشركات (مصدق اصولياً). 
6- يت��م فت��ح العروض (في اليوم الذي يلي تاريخ الغلق) وفي حالة مصادفة عطلة تؤجل الى اليوم 
التالي وباالمكان حضور ممثلي الش��ركات الى مقر شركتنا عند الس��اعة العاشرة من اليوم الذي 

يلي تاريخ الغلق واملثبت في الفقرة (29) ادناه.
7- يتم تقدمي االس��عار بعملة الدوالر – يورو – دينار عراقي (DDP + بوليصة تأمني لصالح ش��ركتنا 
واص��ل بغداد / مخازن مصفى الدورة) وتكون االس��عار نهائية وغير قابلة للتفاوض وش��ركتنا غير 

ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
8- يجب على مقدم العطاءتقدمي س��عر الوحدة الكهربائية (KWH) باإلضافة الى الس��عر الكلي 

للعطاء. 
9- يتم تقدمي العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير 
الع��ام او املدير املفوض مع تثبيت االس��م الكامل وعليه ختم الش��ركات في الصندوق اخلاص في 
اس��تعالمات شركتنا تقبل العروض التي ترس��ل مغلفة بالبريد أو D.H.L وتهمل العروض التي ترد 

بعد تاريخ الغلق أو عن طريق البريد االلكتروني.
10- يج��ب حتدي��د فترة نفاذية الع��رض وتثبيتها على الظرف اخلاص بالع��رض وكذلك حتديد تاريخ 

نفاذية التأمينات االولية في العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن (120 يوماً).
11- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات.

12- يتم تقدمي تأمينات أولية من قبل مقدم العطاء أو من احد املس��اهمني في الش��ركة وحس��ب 
التعليم��ات وترف��ق مع العروض على ش��كل (خطاب ضمان او صك مصدق او س��فتجة) نس��خة 
اصلي��ة صادرة من احد املصارف العراقية الواردة في صفحة رقم (5) من الوثائق القياس��ية وكافة 
ف��روع املصارف االجنبية العاملة ف��ي العراق وترفق مع الوثيقة القياس��ية وتطلق هذه التأمينات 
ف��ي حالة - ع��دم احالة الطلبية عليك��م وتهمل العروض الت��ي لم ترفق به��ا التأمينات األولية. 
ترف��ض التأمينات االولي��ة الصادرة من املص��ارف العراقية الواردة في صفحة رق��م (5) من الوثائق 
القياس��ية ويجب أن تكون ه��ذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن (120) يوم��اً وتهمل العطاءات إذا 

كانت التأمينات على شكل سويفت. 
13- حتديد فترة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من – إلى). 

14-  تفرض غرامة تأخيرية على اجملهز اليتجاوز حدها األعلى نس��بة 10%  من مبلغ عقد في حالة 
عدم جتهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.

15- تقدمي التأمينات النهائية على ش��كل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حصراً) للعقد بنسبة (%5) 
خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف 
ال��واردة في الفق��رة رقم 9 خالل مدة ال تتج��اوز (14) يوماً وفي حالة التأخ��ر، تهمل اإلحالة ويحال 
اجمله��ز ال��ى جلنة الناكلني. وتبقى الكفال��ة نافذة ملدة العقد او متديده عند متدي��د فترة التجهيز او 
حل��ني انته��اء فترة الضمان، ف��ي حالة وجود (فترة ضمان) تطلق كفالة حس��ن االداء بعد اس��تالم 
املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد اجناز اجملهز كافة التزاماته املنصوصة في العقد وبخالفه 

سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
16- الش��حن للم��واد دفع��ة واح��دة (يتم حجز نس��بة (10%) من قيم��ة العقد الكلي��ة (للمبالغ 
املتحقق��ة) التعاد الى اجمله��ز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وخالل 30 يوم من 
اجناز العمل وبخالفه يتم ارس��الها الى الهيئة املذكورة). الش��حن للمواد على شكل دفعات (يتم 
حجز نسبة (2.7%) من كل دفعة (للمبالغ املتحققة) تكون تسديد املستحقات على شكل دفعات 
ويت��م حج��ز نس��بة (10%) من قيمة الدفعة االخي��رة ال تعاد الى اجملهز إال بعد جل��ب براءة ذمة من 
الهيئة العامة للضرائب وخالل 30 يوم من اجناز العمل وبخالفه يتم ارسالها الى الهيئة املذكورة). 

17- تستقطع نسبة (0,003) من مبلغ العقد كرسم طابع.
18- يتم اس��تقطاع مبل��غ (25000) ألف دينار عراق��ي عن كل املناقصات من الش��ركات العراقية 

الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
19- االلتزام بتقدمي ش��هادة املنشأ من الش��ركة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم 

اجملهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية أو السفارة في اخلارج سواء كان (بلد 
املنشأ أو بلد اجملهز أم في بلد الشحن).

20- ال تص��رف أي مس��تحقات ال��ى اجمله��ز اال بعد جلب ب��راءة ذمة م��ن دائرة التقاع��د والضمان 
االجتماعي.

21- ال يج��وز ملقدم العطاء ش��طب اي بند من بنود مس��تندات املناقصة او اج��راء اي تعديل فيها 
مهما كان نوعه.

22- منشأ املواد ينبغي ان يحدد في العرض ويكون من ضمن املناشئ املطلوبة وثابت (لن يتغير الي 
سبب كان) مع حتديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول.

23- يق��وم اجمله��ز بتثبيت عنوان��ه الكامل (الدولة – املدينة – الش��ارع – البناي��ة - العنوان البريدي 
والهات��ف) واس��م املدير العام للش��ركة او من يخولهم في العروض واملراس��الت وبش��كل واضح 

ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
24- تقدمي كتاب تخويل من الشركات املصنعة مصدقة من وزارة اخلارجية أو السفارة أو القنصلية 
أو امللحقية التجارية في بلد املنش��أ (نس��خة أصلية) وحس��ب التعليمات لطلبيات (جتهيز املواد 

املتخصصة). 
25-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مقدارها (150 دوالر).

26- تطبي��ق القوان��ني والتعليمات املعمول بها في العراق في حالة وقوع منازعات او في كل ما لم 
يرد به نص ويكون النزاع خاضعاً لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية 

رقم 56 لسنة 1977 بأن املستحقات املالية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر.
27- يتوجب على الش��ركات التي ترغب باملش��اركة في اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية 
ش��راء الطلبية ويتم ارفاق وصل الش��راء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم 
شركتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشتركني في املناقصة وقبل 

موعد ال يقل عن (7) ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2021/7/28.
28- ان املواد سوف تعتبر غير مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غير مطابقة لشروط 

العقد او لشروط االعتماد (في حالة عدم قبول الطرف االول للخالفات في مستندات الشحن).  
29- تاريخ الغلق الساعة (1) بعد الظهر ليوم 2021/8/4.

30- كافة االجراءات لطلبيات الش��راء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (2) لس��نة 
2014 والضوابط والتعديالت.

31- اس��تبعاد العطاء ال��ذي يقل او يزيد بنس��بة 20% من الكلفة التخميني��ة اخملصصة ألغراض 
اإلحالة. 

32- للشركات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الصرف (1450) دينار عراقي لكل دوالر امريكي. 
33- سيتم استقطاع (1000 دينار) ألف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض أطفال. 

مالحظة ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكتروني:- 
 www.oil.gov.iq,  www.mrc.oil.gov.iq

مع التقدير
د. عائد جابر عمران 
وكيل املدير العام

اعـــالن رقم )ط- 22( ل�شنة 2021
تعلن �شركة م�شايف الو�شط عن اعالن امل�شروع )وفقًا للوثيقة القيا�شية( وكما مبني اأدناه:-

BID BOND ADVERTISEMENT NO.ESTIMATED 
COST QTYDESCRIPTIONREQ. NO.

$ 290.000 first $ 29.000.00025 MWPower supply project3534 / 2021

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
مديرية االأحوال املدنية واجلوازات واالإقامة 

مديرية اأحوال بغداد / الر�شافة 
ق�شم �شوؤون اأحوال بغداد / الر�شافة 
م/ اإعـــــالن

قدم املواطن (هاش��م حس��ني عبد اهلل حس��ني) دع��وة قضائية 
لتبديل (لقب��ه) وجعله (الغريباوي) بدالً من (العجيلي) فمن لديه 
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل (15) خمس��ة عشر يوماً من 
تاريخ النشر وبعكسه س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً 
إلى أحكام املادة (22) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لس��نة 
2016 املعدل على ان يكون النش��ر باسم مدير اجلنسية احملترم... 

اللواء ريا�ص جندي الكعبي مع التقدير. 
املدير العام / وكالة 

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
مديرية االأحوال املدنية واجلوازات واالإقامة 

مديرية اأحوال بغداد / الر�شافة 
ق�شم �شوؤون اأحوال بغداد / الر�شافة 
م/ اإعـــــالن

قدم املواط��ن (عصام جيجان عب��د علي) دع��وة قضائية لتبديل 
(لقبه) وجعله (املوس��وي) بدالً من (الكنان��ي) فمن لديه اعتراض 
مراجعة هذه املديرية خالل (15) خمس��ة عش��ر يوم��اً من تاريخ 
النش��ر وبعكس��ه س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً إلى 
أح��كام امل��ادة (22) من قان��ون البطاقة الوطنية رقم (3) لس��نة 
2016 املعدل على ان يكون النش��ر باسم مدير اجلنسية احملترم... 

اللواء ريا�ص جندي الكعبي مع التقدير. 
املدير العام / وكالة 

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
مديرية االأحوال املدنية واجلوازات واالإقامة 

مديرية اأحوال بغداد / الر�شافة 
ق�شم �شوؤون اأحوال بغداد / الر�شافة 
م/ اإعـــــالن

قدم املواطن (قاس��م جيجان عب��د علي) دع��وة قضائية لتبديل 
(لقبه) وجعله (املوس��وي) بدالً من (الكنان��ي) فمن لديه اعتراض 
مراجعة هذه املديرية خالل (15) خمس��ة عش��ر يوم��اً من تاريخ 
النش��ر وبعكس��ه س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً إلى 
أح��كام امل��ادة (22) من قان��ون البطاقة الوطنية رقم (3) لس��نة 
2016 املعدل على ان يكون النش��ر باسم مدير اجلنسية احملترم... 

اللواء ريا�ص جندي الكعبي مع التقدير. 
املدير العام / وكالة 

العدد: 10976 
التاريخ: 2021/7/13 

العدد: 10973 
التاريخ: 2021/7/13 

العدد: 10972 
التاريخ: 2021/7/13 
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 بغداد / اإياد ال�ساحلي

اأعرب �شعد حم�ش���ن الكناين، مدير اإدارة 
احت���اد ال�ش���طرجن ونائ���ب رئي����س جلنة 
احلّكام، عن اأمله يف تغيري قادة الريا�شة 
الأوملبي���ة  غ���ري  لالحت���ادات  نظرته���م 
واأن يولوه���ا ق���درًا كب���ريًا م���ن العناي���ة 
والهتم���ام، ُمبّينًا حاجة الحتاد اىل مقر 
ملمار�ش���ة ان�ش���طته وت�ش���ييفه البطولت 
الدولية، كا�ش���فًا عن وجود ا�ش���تحقاقات 
مالية ُمنذ ُحقبة وزير الريا�ش���ة ال�ش���ابق 

مل ُت�شَرف حتى الآن لأ�شباب جمهولة!
وقال الكناين يف حديثه للمدى :«ت�ش���ّكل 
املوازنة ع�شب الن�شاط لحتاد ال�شطرجن 
لإدامة بط���ولت الفئ���ات العمرية للذكور 
�ش���هدت  مثلم���ا   2021 لع���ام  والأن���اث 
حمافظ���ة اأربي���ل م�ش���ابقة للفئ���ات )6و8 
و10و12و14( عام���ًا اأنفقن���ا عليه���ا م���ن 
جيوبن���ا، وكذل���ك دوري الأ�ش���بال لنخبة 
الأندية ال�شتة ع�شر، وبطولة غرب اآ�شيا، 
كل ذل���ك بانتظ���ار منحن���ا حقوقنا ل غري، 
والغري���ب اأننا قّدمنا منه���اج الحتاد منذ 
بداية العام احلايل، لكنه مل ُيناق�س حتى 

الآن، مّما و�شعنا يف ماأزق حقيقي«!
واأ�ش���اف :«ت�شم اأجندة احتاد ال�شطرجن 
للع���ام 2021 م���ا يقارب ع�ش���رين بطولة، 
وبطول���ة  والكا����س  ال���دوري  واأبرزه���ا 
الن�ش���اء وال�ش���بال والنا�ش���ئني، اإ�ش���افة 
العمري���ة  للفئ���ات  الع���رب  بط���ولت  اىل 
والرج���ال،  الن�ش���اء  لفئت���ي  واملتقدم���ني 
وبطولة غرب اآ�شيا، كّلها ت�شتوجب تهيئة 
اللوج�ش���تية  الأموال والقاعات والأمور 
بالتن�شيق مع املوؤ�ّش�شات املعنية لجناح 

ت�شييفها«.
واأ�ش���ار اىل اأن���ه :«من���ذ تاأ�ش���ي�س احت���اد 
ال�ش���طرجن يف الع���راق ع���ام 1971 حتى 
الع���ام احل���ايل 2021 مل يتوف���ر ل���ه مق���ر 
منا�شب لن�ش���طته، ما ت�شّبب لنا باحلرج 
يف اأك���ر م���ن مّرة ب�ش���بب اإقامتن���ا اأغلب 
البط���ولت يف فن���ادق العا�ش���مة والت���ي 
غالب���ًا م���ا تك���ون مزدحم���ة، علم���ًا مت نقل 
اإقامة بطول���ة الفئات الأخ���رية اإىل نادي 

خانزاد مبدينة اأربيل يف اإقليم كرد�شتان 
حيث ُيعترب من املقّرات اجليدة ملمار�ش���ة 

اللعبة«.

�سراء اأر�ض
وك�ش���ف الكن���اين :«ب���ذل رئي����س احت���اد 
ال�ش���طرجن ظافر عبدالأمري جهودًا كبريًا 
من اأجل تاأمني مق���ر يليق بالحتاد طوال 
ف���رة خدمت���ه له البالغة �ش���تة وع�ش���رين 
عام���ًا، وم���ا ي���زال م�ش���تمرًا يف عطائ���ه، 
فف���ي ع���ام 2008 توّج���ه ل�ش���راء قطع���ة 
اأر����س يبن���ي علي���ه مق���ّرًا كبريًا م�ش���ابهًا 
ملقر الحت���اد الإي���راين ُمتع���ّدد الطوابق 
بحي���ث تقام في���ه بط���ولت الحتاد ويف 
الأندي���ة  وف���ود  ي�ش���تقبل  الوق���ت  نف����س 
امل�ش���اركة يف املناف�ش���ات  اأو املنتخب���ات 
للمبي���ت فيه مقابل ا�ش���عار رمزي���ة تدعم 
ميزاني���ة الحتاد وجتمع امل�ش���اركني يف 

مكان واحد«.
وتاب���ع :«مل يفلح رئي�س الحتاد ب�ش���راء 
الأر����س نتيجة عرقل���ة بع����س املتنّفذين 
يف الق���رار الأوملبي وقته���ا الذين تهّكموا 
يف املو�ش���وع وقال���وا ل���ه )ه���ل يعقل اأن 
تطال���ب باإن�ش���اء مقر لالحتاد وموؤ�ّش�ش���ة 
كبرية مثل الأوملبية ت�ش���تاأجر الأبنية يف 
العا�ش���مة وتتنقل م���ن م���كان اىل اآخر(؟ 
وه���ا اأن���ا نيابة ع���ن زمالئ���ي يف الحتاد 
اأطال���ب وزي���ر الريا�ش���ة الكاب���ن عدنان 
درجال بالدفاع عن اأب�ش���ط حقوق اأبطال 
اللعبة ويجد لهم مقرًا ثابتًا ُيخّل�ش���هم من 
معان���اة الرحال بني ال�ش���مال والو�ش���ط 

واجلنوب«.

ُظلم الآ�سيوية!
وذك���ر :«من املوؤ�ش���ف اأن يبق���ى احتادنا 
ن�ش���ف ق���رن ب���ال م���اأوى، وه���و ميتل���ك 
العراقي���ة،  للريا�ش���ة  م�ش���ّرفًا  تاريخ���ًا 
فهن���اك د.اإميان ح�ش���ن الرفيعي التي مت 
اختياره���ا لعب���ة القرن ع���ام 2001 بني 
اأبرز ريا�ش���يي العراق، واأهدى احتادنا 
للريا�ش���ة  امللّون���ة  امليدالي���ات  ع�ش���رات 
يف خمتل���ف البط���ولت العربي���ة وحتى 

القاري���ة التي تعاين لعبتنا فيها وتواجه 
املتناف�شني ب�شراوة كونهم اأبطال العامل 
بال�ش���طرجن )الهن���د وال�ش���ني واإي���ران( 
واأرقامه���م مب�ش���توى )كران���د ما�ش���ر( 
بينم���ا اأزماتن���ا اأّدت اىل تراجعن���ا لعدم 

توفر املقر واملال«.

�سكوك موقوفة!
املالي���ة،  الحت���اد  م���وارد  وبخ�ش���و�س 
ق���ال :«من���ذ نهاي���ة ع���ام 2018، مل مُينح 
احتاد ال�ش���طرجن اأي���ة ميزاني���ة، ولدينا 
منت�ش���ف  من���ذ  لل�ش���رف  جاه���زًا  �ش���ك 
ع���ام 2019 حمفوظ يف الدائ���رة املالية 
لوزارة ال�شباب والريا�شة مببلغ خم�شة 
ع�ش���ر مليون دينار متثل رواتب لعبني 
ومدربني وموظفني عاملني يف الحتاد، 
وب�ش���منه الأموال املدفوعة من جيوبنا 
البط���ولت،  لت�ش���ييف  الفن���ادق  اىل 
توقي���ف  �ش���بب  ع���ن  نت�ش���اءل  وعندم���ا 
�شرف ال�شكوك غالبًا ما تكون ال�شباب 

جمهول���ة، اأو ُيلّم���ح باأن���ه مت حتريره���ا 
الريا�ش���ة  وزي���ر  اأعم���ال  حقب���ة  �ش���من 
ال�ش���ابق د.اأحم���د ريا����س وحتت���اج اىل 
اإجراءات حا�ش���مة ُقبيل �شرفها لع�شرات 
الحتادات التي تطالب بحقوقها للُحقبة 
ذاته���ا، حت���ى اأن البع�س دفعن���ا باجتاه 
طرق اأبواب املحاكم ل�ش���رداد اأموالنا، 
���لنا انتظار اإجراءات الوزير  اإل اأننا ف�شّ

عدنان درجال بخ�شو�س ذلك«.
 2020 ع���ام  من���ذ  :«ب���دءًا  وي�ش���يف 
ت�ش���ّلم احتادن���ا روات���ب موظفي���ه فقط، 
بينم���ا اأقام اأك���ر من �ش���بع بطولت يف 
رف���ع  بع���د  الب���الد  حمافظ���ات  خمتل���ف 
احلظر اخلا����س باح���رازات »كورونا« 
يف ت�ش���رين الأول الع���ام ذات���ه، فبع����س 
البط���ولت تكّفلن���ا باأمواله���ا م���ن نفقتنا 
اخلا�ش���ة، واأخ���رى دولي���ة ا�ش���هم رّواد 
اللعبة بتغطية م�ش���تلزمات تنظيمها من 

جيوبهم«.

م�سابقات
ال�ش���نوية،  الحت���اد  م�ش���ابقات  وع���ن 
حت���دث الكناين :«تتب���ارى اأندية الدرجة 
املمت���ازة والأوىل والثاني���ة والثالثة يف 
مناف�ش���ات بطولت الحتاد ال�ش���نوية ما 
يقارب 150 ناديًا، و�ُش���مح لأندية املمتاز 
فق���ط بامل�ش���اركة يف انتخاب���ات الحت���اد 

القان���ون ال�ش���ابق،  2018 ح�ش���ب  لع���ام 
وقبل ع�ش���رة اأيام ناق�ش���ت الهيئة العامة 
لالحت���اد النظام الأ�شا�ش���ي وفق���ًا لقانون 
الحتادات 24 لعام 2021 و�شادقت على 
فقرات���ه، ويعك���ف جمل����س اإدارة الحتاد 
حالي���ًا عل���ى الإع���داد ملن�ش���بي الأمين���ني 
الع���ام واملايل تنفي���ذًا للتعليمات الواردة 

بخ�شو�شهما«.

ح�سور دويل 
وب�ش���اأن عالق���ة الحت���اد م���ع نظرائه يف 
اخل���ارج، اأك���د :«اأن رئي����س الحتاد ظافر 
عبدالأم���ري يتواج���د كع�ش���و تنفيذي يف 
احتادات )العربي والآ�ش���يوي والدويل( 
ومنح ال�ش���طرجن العراقي ح�شورًا بارزًا 
خل���ربة  نظ���رًا  الدولي���ة  التجّمع���ات  يف 
الرج���ل الطويل���ة وعالقات���ه املهني���ة وما 
يحظ���ى ب���ه م���ن تقدير ب���ني كب���ار الدول 
املتقّدمة باللعبة، وي�ش���عى منذ زمن بعيد 
اىل ت�ش���ييف اإح���دى بطولت���ي اآ�ش���يا اأو 
الع���امل، لكن ع���دم توفر الدع���م احلكومي 
اللوج�شتي ل�شيما املاّدي حال دون ذلك، 
بعك����س بع����س دول اخلليج الت���ي تنّظم 
بطولت عاملية مثل الإم���ارات تدعو اأول 
ع�ش���رة لعب���ني يف الع���امل اإىل التناف����س 
دوره���ا  لإب���راز  �ش���نويًا  اأر�ش���ها  عل���ى 
الريا�ش���ي الري���ادي يف املنطق���ة، وكذلك 

ال�شعودية تقيم فّعالياتها لهذا الغر�س«.
وا�ش���تدرك الكن���اين :«داأب احتادن���ا على 
اإقام���ة بطولة الع���راق الدولية منذ �ش���ت 
�شنوات مب�شاركة خم�شة ع�شر دولة ميكن 
اأن نعتربها تعوي�شًا عن عدم القدرة على 

ت�شييف بطولت اآ�شيا والعامل«!

اأكادميية املواهب
اأكادميي���ة  افتت���اح  ع���ن  الكن���اين  ولف���ت 
قب���ل  الع���راق  ف���رع  الآ�ش���يوي  الحت���اد 
�ش���هرين، قائ���اًل :«مت ا�ش���تقطاب ا�ش���اتذة 
ع���رب  ما�ش���ر(  )كران���د  كب���ار  دولي���ني 
وعراقيني للتدريب، وتقدمي املحا�شرات 
تطوي���ر  به���دف  الأكادميي���ة  يف  القّيم���ة 
املواه���ب ال�ش���ابة م���ن الذك���ور والأناث، 

وزّجهم يف بطولت نوعية، واحل�ش���ول 
على الألقاب، وموا�شلة توثيق املُنجزات 
مثلم���ا وّثق���ْت اللعب���ة للرفيع���ي وغريها، 
وحالي���ًا ي���ربز البط���ل د.عل���ي لي���ث م���ن 
اأن حق���ق الربونزي���ة يف  املو�ش���ل بع���د 
الأوملبياد العربي بعّم���ان 2019، وهناك 
لعبني واعدين مثل نوري �شباح وربيع 
�ش���باح ومعزز ظاهر و�ش���اري عبا�س من 
الب�شرة وكارين كمال من دهوك ورويدة 

�شعد من بغداد«.

اأف�سل حكم
وقال عن م�ش���واره التحكيمي :«�ش���اركت 
ب�ش���فتي حك���م دويل يف بط���ولت دولية 
ع���دة، اآخرها يف الأوملبي���اد العربي الذي 
احت�ش���نته الأردن ع���ام 2019 وح�ش���لت 
فيه على لقب اأف�شل حكم، ثم دخلُت دورة 
)منّظ���م دويل( للبط���ولت و�ش���اركت يف 
�شي وحققت  اأكر من ور�شة �شمن تخ�شّ
نتائج جيدة مع زمالئي اأا�ش���عد ا�شماعيل 
وفرحان ن�ش���ري و�ش���مري جبار و�ش���امي 

عبا�س.

منا�سدة
وخت���م الكناين حديث���ه :«لالأ�ش���ف نظرة 
املجتمع للريا�شة تقت�شر على كرة القدم، 
وبرغم �ش���غفنا الكبري به���ا، لكن لي�س من 
املنط���ق اأن ُتهَم���ل بقية الألعاب وخا�ش���ة 
الفردي���ة الت���ي ل تلق���ى اأي اأهتم���ام، ول 
اأخف���ي �ش���ّرًا اأن نظ���رة امل�ش���وؤول لوجود 
ال�ش���طرجن �ش���من الألعاب غ���ري الأوملبية 
وع���ّده له���ا باأنه���ا ثانوي���ة وغري �ش���عبية 
 ، مقارن���ة بك���رة القدم اأ�ش���ّرت به���ا كثرياأً
بينم���ا يوا�ش���ل الحت���اد ال���دويل للعب���ة 
التن�ش���يق م���ع اللجن���ة الأوملبي���ة الدولية 
الألع���اب  دورة  �ش���من  اعتماده���ا  عل���ى 
ال�ش���يفية، وهذه فر�شة ملنا�ش���دة املكتب 
التنفيذي للجنة الأوملبية الوطنية لتكون 
الريا�ش���ية  الحت���ادات  جلمي���ع  نظرت���ه 
�شوا�ش���ية وحمكوم���ة مبعايري الن�ش���طة 
املحلي���ة واخلارجية وح�ش���اد امليداليات 

والكوؤو�س الدولية«.

الكناين يطالب بتحّرك الوزير دفاعًا عن رقعة الأبطال:

احت��اد ال�صطرجن ب��ا مقر ن�صف ق��رن والفن��ادق ت��اأوي بطوالتنا!

بغداد / املدى

والريا�ش���ة  ال�ش���باب  وزارة  منح���ت 
اإجازة تاأ�ش���ي�س اأّولية لنادي فتاة اأي�س 
الريا�ش���ي يف حمافظ���ة بغ���داد الكرخ، 
ت�ش���رّي اأعماله هيئة تاأ�شي�شية ملدة �شتة 
اأ�ش���هر اأعتب���ارًا م���ن الثال���ث ع�ش���ر م���ن 
متوز للعام 2021، برئا�ش���ة ر�شا رفعت 
علي بطلة الع���راق والعرب بالدراجات 

�شابقًا.
ل�)امل���دى(  ت�ش���ريح  يف  ر�ش���ا  وقال���ت 
:«عملنا منذ فرة لي�شت ق�شرية مع ثلة 
من الريا�ش���يات على درا�ش���ة تاأ�ش���ي�س 
ن���اٍد للفتاة ُيعن���ى بتاأهي���ل البطالت من 
اأعمار �شغرية نتدّرج معهّن حتى يبلُغن 
فئة ال�ش���ابات وفقًا ملراح���ل التطّور مع 
األعابهن لغر�س زيادة قاعدة الريا�ش���ة 

الن�شوية.
وزارة  نح���و  التح���ّرك  :«مت  واأ�ش���افت 
ال�شباب والريا�شة راعية الأندية بهدف 
الّطالع على �ش���روط اإن�ش���اء ناٍد للفتاة 
با�ش���م )اأي����س( وجهّزن���ا كل املتطّلب���ات 

اإداري���ة  وهيئ���ة  مق���ر  م���ن  الالزم���ة 
تاأ�شي�ش���ية، ومت التن�ش���يق م���ع مدّربني 
ومدربات ولعبات يف عدٍد من الألعاب 
وبالت���ايل  قريب���ًا،  العم���ل  يف  للب���دء 
الربي���ة  دائ���رة  موافق���ة  ا�شتح�ش���لنا 
البدنية والريا�ش���ة اخلا�ش���ة بالأندية، 
وحظين���ا باهتمام مديره���ا اأحمد عودة 
زام���ل وموظف���ي مكت���ب الدائ���رة حول 

فكرة وواجبات النادي«.

الإداري���ة  الهيئ���ة  :«ت�ش���م  واأو�ش���حت 
التاأ�شي�ش���ية �شيماء جبار �شتار، وو�شن 
عبداجلب���ار  وزين���ة  اأحم���د،  م�ش���تاق 
حطاب، واأ�ش���امة في�ش���ل ناج���ي وعلي 
رفعت علي ب�ش���فة اأع�ش���اء، ف�ش���اًل عن 
اأكر من خم�ش���ة وثالثني ع�ش���وة هيئة 
عام���ة ي�ش���ّمهن الن���ادي ما ب���ني مدربة 
ولعب���ة وحكم���ة واإداري���ة م���ع بع����س 

�شات«. الريا�شيني من خمتلف التخ�شّ

ن���ادي  اأن«م�ش���روع  اإىل  ر�ش���ا  ولفت���ت 
���عة رعاية  فت���اة اأي����س يرم���ي اىل تو�شِ
الألعاب الن�ش���وية وا�ش���تقطاب اأف�ش���ل 
اخل���ربات الأكادميي���ة لي�ش���بح يف يوم 
ما مبثابة اأوملبية م�ش���ّغرة لريا�ش���تهن 
بعدما اأهِملْت �شنني طواًل ب�شبب غياب 
�ش���ية الفاِعلة والكوادر  الأندية التخ�شّ
الن�ش���وية املُدافعة عن حقوق البطالت، 
كا�ش���فة ع���ن اأن اأغل���ب من �ش���نحت لُهنَّ 
الفر�ش���ة للعمل يف موؤ�ّش�شات م�شتاأِثرة 
بالق���رار املركزي اأن�ش���ِرْفَن مل�ش���احلهن 
اأك���ر م���ن اإر�ش���اء تقالي���د عم���ل حتمي 
حق���وق الريا�ش���ة الن�ش���وية ول تهّم�س 

وجودها يف احلراك الريا�شي العام«.
وختم���ت ر�ش���ا رفع���ت :«نثّم���ن مواقف 
املهني���ة  الحت���ادات  روؤ�ش���اء  بع����س 
والوطنية لدعم م�ش���روع نادينا، ونحن 
يف طور ا�ش���تكمال بنود التعاون معهم 
ومع���ّدات  ولعب���ات  مدرب���ات  لتهيئ���ة 
عملن���ا،  ���ح  ُتنجِّ لوج�ش���تية  وم�ش���اِئل 
وه���و بالنتيجة ُيعد مك�ش���بًا لالحتادات 
نف�ش���ها، و�ش���ناأتي على ذكره���م جميعًا 

حال النتهاء من التفاقات الثنائية«.

نادي فتاة اأي�ش يعد باأولمبية م�صّغرة للريا�صة الن�صوية
 متابعة / املدى

اختتمت يف قاعة ال�شعب لالألعاب الريا�شية 
�ش���ية لطلبة  املغلقة، فّعاليات الدورة التخ�شّ
الريا�ش���ة  وعل���وم  البدني���ة  الربي���ة  كلي���ة 
)احل���كام امل�ش���تجدين بك���رة ال�ش���لة( والتي 
البدني���ة  الربي���ة  كلي���ة  عم���ادة  نظمته���ا 
وعلوم الريا�ش���ة يف اجلامعة امل�شتن�شرية 
بالتعاون م���ع الحتاد العراقي لكرة ال�ش���لة  

مب�شاركة 250 طالب وطالبة.
اجلامع���ة  رئي����س  ال���دورة  خت���ام  وح�ش���ر 
امل�شتن�ش���رية اأ.د.حمي���د فا�ش���ل التميم���ي، 
وعل���وم  البدني���ة  الربي���ة  كلي���ة  وعمي���د 
الريا�ش���ة اأ.د.اأحم���د ولي���د عب���د الرحم���ن، 
ال�ش���لة  لك���رة  العراق���ي  الحت���اد  ورئي����س 
د.ح�شني العميدي، وعدد من اأ�شاتذة الكلية.

ا�ش���تهلت فّعالي���ات حفل ختام ال���دورة التي 
ا�ش���تمرت مل���دة ثالث���ة اأي���ام، بكلم���ة لرئي�س 
فا�ش���ل  اأ.د.حمي���د  امل�شتن�ش���رية  اجلامع���ة 
التميم���ي، اأكد فيه���ا على اأهمي���ة اإقامة هكذا 
�ش���ية لطلب���ة اجلامع���ة، ملا لها  دورات تخ�شّ
من فائ���دة يف تطوير مهاراتهم وامكانياتهم 
العملي���ة، وحماولة زّجه���م باجلانب العملي 

املُكّم���ل للجوان���ب النظري���ة، الت���ي تلقوه���ا 
اأثن���اء مراحل درا�ش���تهم اجلامعية، م�ش���ريًا 
اهتمام���ًا  ت���ويل  اجلامع���ة  رئا�ش���ة  اأن  اىل 
كبريًا بالتوا�ش���ل والتن�شيق مع املوؤ�ّش�شات 
امل�ش���تفيدة من خّريجي املوؤ�ّش�شة التعليمية 
�ش���ات لغر�س امل�ش���اهمة  ومبختلف التخ�شّ
والنهو����س  عمله���ا  تطوي���ر  يف  الفاِعل���ة 

بواقعها.
م���ن جهت���ه فق���د ق���ال عمي���د كلي���ة الربي���ة 
البدني���ة وعل���وم الريا�ش���ة اأ.د. اأحم���د وليد 
اإن  باملنا�ش���بة،  كلمت���ه  يف  الرحم���ن  عب���د 
عم���ادة الكلية اأرتاأت تطبي���ق كامل منهاجها 
ال�شنوي كاأولوية، واملت�شمن اإقامة وتنظيم 
العديد من الن�ش���اطات والفّعالي���ات العلمية 
الك���وادر  بتطوي���ر  اخلا�ش���ة  والريا�ش���ية 
الطلب���ة وال�ش���باب،  التدري�ش���ية و�ش���ريحة 
م�ش���يفًا ب���اأن �ش���راتيجية الكلي���ة للمرحلة 
القادم���ة ترّك���ز عل���ى النفت���اح والتن�ش���يق 
املعني���ة  الدول���ة  م���ع وزارات وموؤ�ّش�ش���ات 
ف�ش���اًل  والريا�ش���ة،  ال�ش���باب  بقطاع���ات 
ع���ن اللجن���ة الأوملبي���ة الوطني���ة العراقي���ة 
والحت���ادات الريا�ش���ية كاف���ة، وذل���ك ع���رب 
توقي���ع  اتفاقي���ات ومذّك���رات تع���اون معها 

لغر����س توظي���ف الإمكان���ات املتوف���رة لدى 
الطرفني يف حتقيق الأهداف امل�شركة.

فيم���ا اأ�ش���ار رئي�س الحت���اد العراق���ي لكرة 
ال�شلة د.ح�ش���ني العميدي باأن جمل�س اإدارة 
الحتاد يعمل على تنفيذ روؤيته امل�ش���تقبلية 
يف تو�شيع قاعدة اللعبة وكوادرها الإدارية 
والفنية من خالل التوا�ش���ل وال�ش���راكة مع 
اأهل الخت�ش���ا�س يف املوؤ�ّش�شات التعليمية 
والربوي���ة كاف���ة، والتفاع���ل اجل���اد م���ع ما 
فيه���ا  ���ون  واملخت�شّ الأكادميي���ون  يطرح���ه 
لغر����س النهو����س بواق���ع لعبة كرة ال�ش���لة 
العراقي���ة، منّوه���ًا اإىل اأن هن���اك توّجه عام 
ل���دى الحت���اد بزي���ادة التعاون م���ع اإدارات 
اجلامع���ات ب�ش���ورة عام���ة وامل�شتن�ش���رية 

خا�شة يف تنفيذ هكذا دورات م�شتقبلية.
وت�شّمنت الدورة، التي توا�شلت ملدة ثالثة 
اأي���ام متتالي���ة، حما�ش���رات نظري���ة وعملية 
لقانون اللعبة واأهم التغرّيات وامل�شتجّدات 
الت���ي طراأت علي���ه، األقاها ع���دد من اخلرباء 
�ش���هد  فيم���ا  ال�ش���لة،  ك���رة  ���ني يف  واملخت�شّ
الي���وم اخلتام���ي لل���دورة اإقام���ة المتح���ان 
النظري والعلمي ومن ثم توزيع ال�ش���هادات 

التقديرية على الطلبة امل�شاركني.

�صية لطاب امل�صتن�صرية  ال�صعب يختتم دورة �صلوية تخ�صّ

 متابعة / املدى

اإىل  مي���الن، ر�ش���الة وداع  وج���ه جيانلويج���ي دوناروم���ا، حار����س مرم���ى 
الرو�ش���ونريي، بعدم���ا اق���رب م���ن النتق���ال اإىل باري�س �ش���ان جريمان، يف 

�شفقة انتقال حر.
ورحل دوناروما عن ميالن هذا ال�شيف، بعد انتهاء عقده، وف�شل يف التو�شل 
لتفاق حول توقيع عقٍد جديد، قبل اأن ي�شهم بقوة يف تتويج منتخب اإيطاليا 

بلقب »يورو 2020«.
وكت���ب دوناروما عرب ح�ش���ابه على »ان�ش���تغرام«: »بع�س اخليارات �ش���عبة، 
لكنها جزء من احلياة، فقد و�ش���لت اإىل ميالن عندما كنت طفاًل �ش���غريًا، ملدة 
ثماين �ش���نوات ارتديُت ه���ذا القمي�س بكل فخ���ر، قاتلنا وعانينا وانت�ش���رنا  
وبكينا واحتفلُت مع زمالئي يف الفريق، مع املدربني، كل من كانوا وما زالوا 
ج���زء من النادي، جنبًا اإىل جنب مع معجبينا الذين ي�ش���ّكلون جزءًا ل يتجّزاأ 

مّما كانت عليه العائلة ل�شنوات عّدة«.
واأ�شاف: »لقد حققت اأي�ش���ًا اأهدافًا �شخ�شية مهّمة مع قمي�س الرو�شونريي، 
مثل اأول ظهور يل يف �ش���ن 16 يف الدوري الإيطايل، لقد ع�ش���ت �شنوات غري 

عادية لن اأن�شاها اأبدًا«.
وتابع: »حان الوقت الآن لنقول وداعًا، مل يكن اختيارًا �ش���هاًل، اأي �ش���يء غري 
ذل���ك، وم���ن املوؤكد اأن املن�ش���ور ل يكفي ل�ش���رح ذل���ك، اأو رمب���ا ل ميكنني اأبدًا 

�شرحه لأنه من ال�شعب التعبري عن اأعمق امل�شاعر من خالل كلمات«.

اإع���الن
االدوي��ة  لتس��ويق  العام��ة  الش��ركة  تعل��ن 

واملس��تلزمات الطبي��ة عن متديد تاري��خ الغلق 

للمناقصة (33 / 2021 / 55) والذي يتضمن متديد 

تاريخ غلق املناقصة ال��ى )2021/7/30( والذي مت 

 .. www. Kimadia.iq اإلعالن عنها على موقعنا

لذا اقتضى التنويه 

اإع�����الن
إل��ى املتهمني الهاربني املذكورة أس��مائهم في اجلدول ادناه 

ملا كنتم متهمون وفق املواد املؤش��رة إزاء أس��مائهم عليه 

اقتض��ى تبليغكم بهذا اإلعالن في محل اقامتكم وجتيبون 

ع��ن التهمة املوجهة ضدكم وعند عدم حضوركم س��وف 

جت��ري محاكمتكم غيابي��اً وحتجز أموالك��م املنقولة وغير 

املنقولة ويحكم بأس��قاطكم من احلق��وق املدنية ويطلب 

من املوظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم أينما وجدمت 

وتسليمكم إلى أقرب سلطة وإلزام االهليني الذين يعملون 

مبحل اقامتكم اخبار الس��لطات عنكم وفق��اً للمادة )69) 

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي رقم 

17 لسنة 2008. 

ا�سم املتهم الرتبةت
الهارب

الدائرة 
املن�سوب 

اإليها
العنوان املديناملادة القانونية
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دوناروما يغادر ميان ويوا�صل 
التحدي مع جريمان



على امتداد ف���رة تزيد على ال�ستني عاما 
اأر�س���ى الق�ساء العراقي املب���داأ الق�سائي 
القائ���ل  ب���اأن : ) احل�سانة ت���دور وجودا 
وعدم���ا م���ع م�سلح���ة املح�س���ون ( ه���و 
املبداأ الذي ا�ستق���رت عليه احكام حمكمة 
التميي���ز اجلليلة منذ ت�سري���ع القانونفي 
نهاية ع���ام 1959 اىل يومنا هذا اي على 
امت���داد ف���رة تزي���د عل���ى ال�ست���ني عاما، 
فاحل�سان���ة لديه���ا اينم���ا تر�س���و يك���ون 
عندئذ املرفاأ الذي فيه م�سلحة املح�سون 
، فاالعتب���ار االول يف ه���ذا املو�سوع هو 
م�سلحة املح�سون وهوما اواله الق�ساء 
العراقي ج���ّل اهتمام م�ستندا يف احكامه 
عل���ى مان�س���ت عليه اجلمل���ة االخرية من 
الفقرة )2( من املادة ال�سابعة واخلم�سني 
او  االم  احقي���ة   ...  (  : الن����ص  ج���اء  اذ 
االب يف احل�سان���ة يف �س���وء م�سلح���ة 
املح�سون( ، وان امل�سرع عندما ن�ص على 
) اأحقية االم بح�سانة وتربية الولد حال 
قيام الزوجية وبع���د الفرقة ...( فان ذلك 
ال يع���د انحيازا من قبل امل�سرع لالم  على 
ا�سا�ص جندري بل النه مدرك وعلى يقني 
ان م�سلح���ة املح�سون جتد ا�سبابها لدى 
االم متى م���ا كانت االم حمتفظة ب�سروط 
احل�سانة ومل تفقد اي �سرط  منها وبهذا 
ق�ست حمكم���ة التمييز االحتادية \ هيئة 
االحوال ال�سخ�سي���ة  يف حكمها ال�سادر 
بالع���دد 2885 \ �سخ�سية اوىل \ 2007 
يف 11 \10 \ 2007 : ) اذا ثبت للمحكمة 
ان االأم ا�سلح للح�سانة من خالل عر�سها 
عل���ى اجلنة الطبية لبي���ان �سالمتها وكان 
تقرير البحث االجتماعي موؤيدا لذلك فال 
مانع من احلكم لها بح�سانة اطفالها الأنها 

احق بربية الطفل وح�سانته ( .
املالحظ ان م�سلحة املح�سون غابت عن 
ن�سو�ص م�سروع تعديل قانون االحوال 
ال�سخ�سي���ة امل���ادة )57( املعرو�ص حاليا 
عل���ى جمل�ص الن���واب خالفا مل���ا ا�ستقرت 
وبال�س���كل  الق�سائي���ة  االح���كام  علي���ه 

احل�سان���ة  ان  اي   ، اع���اله  املب�س���وط 
ال ت���دور وج���ودا وعدم���ا م���ع م�سلح���ة 
املح�س���ون  كم���ا عهدنا ن�س���ا وتطبيقات 
امل�س���روع  يذكره���ا  وعندم���ا   ، ق�سائي���ة 
م�سلح���ة املح�سون فان���ه يذكرها مقرنة 
مب�سلح���ة االب او اجل���د ال�سحي���ح كم���ا 
يف ن����ص الفق���رة 5 من امل���ادة االوىل من 
التعدي���ل التي تن�ص عل���ى : ) .... تنتقل 
اقت�س���ت  اذا  اال  االب  اىل  احل�سان���ة 
م�سلح���ة ال�سغ���ري خ���الف ذل���ك عنده���ا  
تنتقل احل�سانة اىل اجلد ال�سحيح ...(. 
اي ان م�س���روع القان���ون اأوىل م�سلح���ة 
الذك���ور يف ح�سان���ة املح�س���ون ولي����ص 
م�سلح���ة املح�س���ون مو�س���وع املادة 57 

قبل ت�سويهها مب�سروع  التعديل .
ومل يكت���ف امل�س���روع باهم���ال م�سلح���ة 
املح�سون بل تعمد وبق�سدية م�سبقة اىل 
تهمي����ص دور االأم يف ح�سانة حم�سونها  
. وه���ذا وا�س���ح م���ن جمل���ة الن�سو����ص 
املناه�سة مل�سلحة االم يف احل�سانة منها 
: اأ -  تقلي����ص م���دة احل�سان���ة ل���دي االم  
اىل �سبع �سنوات ب���دال من ع�سر �سنوات 
االم  من���ع    - ب   . حالي���ا  به���ا  املعم���ول 
املتزوجة من اجنبي م���ن ح�سانة ابنها . 

ج -  انتقال احل�سانة اىل اجلد ال�سحيح 
. د -  مزاحم���ة بقي���ة االولي���اء ل���الم يف 
ح�سان���ة املح�س���ون . ه���� - ان ا�س���رداد 
االم حل�سانته���ا املنزوع���ة بحكم ق�سائي 
ال يت���م اال بعد م���رور �سنة عل���ى اكت�ساب 
حكم نزع احل�سانة الدرجة القطعية ولو 
كان املح�س���ون يتلوى �س���ررا خالل تلك 
ال�سنة . و – ع���دم ذكر ال�سروط الواجب 
تطبيقهاعل���ى االب ا�س���وة بال�سرط  التي 
فر�سه���ا   امل�سروع عل���ى االم ، اذ يالحظ 
ان امل�سروع كان ينزع نحو م�سلحة االب 
واجلد ال�سحيح وغري ذلك من االولياء .

ان من انيطت بهم مهمة و�سع التعديل – 
مثار اجلدل – فاتهم االطالع على النظام 
الت�سريع���ي العراق���ي وعل���ى اخل�سو�ص 
القوانني املعنية بحق���وق الطفل كقانون 
رعاي���ة القا�سري���ن واالتفاقي���ة الدولي���ة 
حلق���وق الطفل امل�س���ادق عليه���ا من قبل 
الع���راق بالقانون رق���م 3 ل�سن���ة 1994 ، 
اذ مبوج���ب ذلك الت�سدي���ق يكون امل�سرع 
العراق���ي ق���د احل���ق االتفاقي���ة املذكورة  
بالن�سيج الت�سريع���ي العراقي وا�سبحت 
العراق���ي  القان���وين  النظ���ام  �سم���ن 
باعتبارها قانون���ا عراقيا لها ما للقوانني 

العراقي���ة م���ن اح���كام ملزم���ة ون�سو�ص 
واجب���ة االتباع ، اذ الزمت الدول املوقعة 
عليه���ا ب���ان : ) ت�سم���ن للطف���ل احلماي���ة 
وتتعه���د  لرفاه���ه  والرعايةالالزمت���ني 
الدول االطراف باح���رام حق الطفل يف 
احلف���اظ على هويت���ه و�سالت���ه العائلية 
عل���ى النح���و املق���رر قانون���ا كم���ا حترم 
احتفاظ���ه ب�س���الت منتظم���ة يف عالقاته 
تعار����ص  اذا  اال   ، بوالدي���ه  ال�سخ�سي���ة 
ذل���ك مع م�سالح الطف���ل الف�سلى ( اي ان 
االأتفاقية الدولة للطفل ت�سع هي االخرى 
م�سلحة املح�سون يف االعتبار االول مبا 
يف ذل���ك يف عالقته بوالديه ، لذا فان عدم 
االخذ باالحكام الت���ي ت�سمنتها االتفاقية 
املذك���ورة باعتبارها قانونا وطنيا يوؤ�سر 
بواطنامل�س���روع  اكتن���ف  ال���ذي  اخلل���ل 
ويف العدي���د م���ن جوانب���ه وموا�سيع���ه 

ون�سو�سه .
ف�س����ال عم����ا تق����دم ف����ان رئا�س����ة جمل�ص 
الوزراء قد ار�سل����ت اىل جما�ص النواب 
وان  الطف����ل  حماي����ة  قان����ون  م�س����روع 
الن�سو�ص املثبتتة يف امل�سروع تتداخل 
مع ن�سو�ص م�سروع تعديل املادة 57  ، 
فكان ح����رّي بالقائمني عل����ى التعديل ان 
يطلعوا على م�س����روع القانون وخا�سة 
املادة 4 منه املتعلقة بالعالقات اال�سرية 
او على االقل على ا�سبابه املوجبة التي 
تن�����ص عل����ى : ) ل�سم����ان حق����وق الطفل 
البل����د  يف  الطفول����ة  بواق����ع  واالتق����اء 
وحتدي����د و�سائ����ل حماية تل����ك احلقوق 
والعقوبات املنا�سب����ة يف حالة انتهاكها 
وتام����ني  البديل����ة  الرعاي����ة  وتوف����ري 
احتياجات����ه ول�سم����ان تطبي����ق اتفاقي����ة 
حقوق الطفل التي �سادق عليها العراق 
بالقان����ون رقم 3 ل�سنة 1994 ( . لذا فان 
اغفال االحكام تلك توؤ�سر على عدم املام 
القائمني مبو�سوعه مما جعل امل�سروع 
يف  حال����ة ال�سع����ف والوه����ن التي جاء 

بها .

 حيدر نزار ال�شيد �شلمان ر�شيد اخلّيون 

 يعقوب يو�شف جرب

 هادي عزيز علي

العدد )4986( ال�سنة الثامنة ع�سرة - اخلمي�ص)15( متوز 2021آراء وأفكار
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يمكن تعريف ال�شعوبّية كونها 
اإيديولوجيا انتقامية موّجهة 

�شدَّ العرب من �شعوٍب اأخ�شعها 
العرُب لحكمهم من خالل ن�شر 

العقيدة الإ�شالمّية، و�شعور 
هذه ال�شعوب بجذورها القومّية 

وقيمها وح�شارتها ومحاولت 
ُكّتابها ومثقفوها ا�شتعادة دورهم 

التاريخي، وبالتالي التقليل من 
�شاأن العرب ومن َدورهم والنتقا�ص 

منهم. لعلَّ هذه ال�شعوب تو�ّشلت 
هذا الفكَر لرّد �شعور الفخر عند 

العرب و�شلوكياتهم الفوقّية 
بو�شفهم اأهل ال�شلطة والحكم 

وتعاليهم على الأعراق الأخرى 
التي ت�شّرفت برّد فعل معاك�ص.

ع���ن  تختل���ف  املعا�س���رة  ال�سعوبّي���ة 
ال�سعوبّي���ة القدمي���ة واإْن تالقت معها يف 
نقاط عّدة، فاملعا�سرة ُتعتمد لدى اأنظمة 
بالتو�س���ع  وراغب���ة  طموح���ة  �سيا�سي���ة 
وال�سيطرة ت�ستهدف من خاللها اخ�ساع 
�سع���وب متّر مب���اآزق م�سريي���ة لهيمنتها 
ونفوذه���ا، وه���ذه االأنظم���ة ت�ستن���د يف 
اإعالمي���ة  م�سعاه���ا اإىل خط���اب وثقاف���ة 
دعائية ته���دف لتحطيم ركائ���ز دفاع هذه 
ملواجه���ة  احل�س���ني  ودرعه���ا  ال�سع���وب 
ُي�سّه���ل  الفكري���ة مم���ا  الهيمن���ة  و�سائ���ل 
الباح���ث  باالآخ���ر  والقب���ول  اخل�س���وع 
ع���ن النف���وذ. وم���ن اأق���وى الركائ���ز ه���و 
االعت���زاز باالأ�س���ول العرقّي���ة وال���راث 
احل�س���اري عن���د �سع���ب م���ا اأو اأّم���ة م���ا، 
ويرتب���ط ذلك اأ�سا�س���ًا بالهوّي���ة الوطنّية 
وم�ساعر الهيبة لكّل ما هو وطني، ميكن 
لن���ا اأن ناأخ���ذ الع���راق اأمنوذج���ًا حل���رب 
ال�سعوبي���ة احلديث���ة بعيدًا ع���ن االأ�س�ص 
القومّي���ة والعرقّية، وقريب���ًا من حتطيم 
والوطن���ي  الهوّيات���ي  االعت���زاز  روح 
وتدمري ل�سخرة املقاومة اجلّوانية التي 
ي�ستبطنه���ا ال�سع���ور الداخل���ي بالقيم���ة 

املهابة لل�سخ�سية العراقية املحلّية.
يتعّر����ص العراقي���ون  المتح���اٍن ع�س���ري 
يف حماول���ة االخ�ساع وفر����ص الَهيمنة 
ويتب���دى  الوج���ودّي  االنتم���اء  و�سل���خ 
ذلك مبظاه���ر عّدة؛ نق���راأ ون�سمع الكثري 
من العراقي���ني ي�ستمون بلَده���م بعالنية 
وي�سّنعون على املعي�سة فيه، كما نالحظ 
اأن هن���اك �سعورًا باالحتق���ار من البع�ص 
وقدح���ًا  العربّي���ة  القومّي���ة  الأ�سوله���م 
بالن�س���ب وت�سويه���ًا ل���كّل م���ا ل���ه م�سا�ص 
بالعرب، وه���ي حرب خفّي���ة هدفها �سلخ 
املث���ال  �سبي���ل  عل���ى  العرب���ّي  العراق���ّي 
ع���ن ج���ذوره وهوّيت���ه االأ�سيل���ة وربطه 
بهوّيات فرعّية ت�ستجيب حلاجة االأنظمة 
ال�سيا�سية الطاحمة والطامعة بالهيمنة، 
واإذا حاولن���ا قيا�ص مدى جناحه���ا فاإّنها 
ق���د حقق���ت جناحًا يف ه���ذا امل�سم���ار، اإذ 
جعل���ت الكثري م���ن العراقي���ني يحتقرون 
كلَّ ما هو عرب���ّي ويرف�سون كلَّ حماولة 

اأن  واالأق�س���ى  عرب���ي،  عراق���ّي  لتق���ارب 
عراقي���ني عرب ي�ستم���ون االأ�سل العربي 
ه���م لي�س���وا بعرب يف تخ���ٍل �سريح  وكاأنَّ
عن االنتماء االأ�سلّي والذوبان مب�ساريع 
ترويجي���ة ق�سدها حتقيق اأك���ر قدر من 
االن�س���الخ والهيمن���ة، وبالت���ايل حتقيق 
الإرادة  والقب���ول  اخل�س���وع  م���ن  مزي���د 
القوى الطامعة. غري اأن هذا  اال�ست�سالم 
�سرع���ان ما تقّل�ص وتراخى بفعل عوامل 
خارجّي���ة وداخلي���ة، منه���ا ق���ّوة االعالم 
وم�ساهداته���م  الهيمن���ة  لق���وى  امل�س���اد 
الواقعّي���ة العتزاز ال�سع���وب التي زاروا 
بلدانها بهوّياتهم واأعيادهم وح�سارتهم 
قمي  القومية، و�سيوع وا�سع لالإعالم الرَّ
وتعدد منافذ املعرفة وروافدها، مما ولَّد 
وعي���ًا جدي���دًا واإدراكًا حلقيق���ة االأهداف 
املتواخاة، باالإ�سافة اإىل ترّدي االأو�ساع 
االجتماعي���ة واالقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة 
عب���ي الذي تفّجر  وت�سّخ���م االحتقان ال�سَّ
يف ت�سرين عام ٢٠١٩، اإذ �ساهم يف ردود 
اأفع���ال ا�ستع���اد في���ه الكث���ري م���ن الّنا�ص 

وعَيهم واعتزازهم باأ�سولهم.
بفع���ل ه���ذه ال�سيا�سة الثقافّي���ة املمنهجة 
بع����ص  يرت�س���ي  بدّق���ة  واملح�سوب���ة 
مرتهن���ًا  وطنه���م  يك���ون  اأن  العراقي���ني 
وخا�سع���ًا  اأخ���رى  دول  الأجن���دات 
الإمالءاتها ال�سيا�سية، ال�سيما اخلارجية 
م���ن  االأكرثي���ة  ت���رى  وباملقاب���ل  منه���ا؛ 
بال�سي���ادة  بالده���م  باأحقّي���ة  العراقي���ني 
احل�س���اري  والتف���ّوق  واال�ستقاللي���ة 
الثق���ايف على االآخرين مم���ا مينحها حقًا 
اأن تك���ون متبوع���ة ال تابع���ة، ورمبا كان 
ذل���ك عام���اًل داخلي���ًا عظيم���ًا يف تفج���ري 
امل�ساعر الوطنية املقموعة التي خ�سعت 
ال�ست���الب طويل وولَّ���َد حتدّي���ًا واأحيانًا 
َع���داًء غ���ري مرغ���وب فيه ل�سع���وب ودول 
تاأث���ر  ���ن  َ مممِ بع����ص  ي�سع���ر  اإذ  اأخ���رى، 
بالدعاي���ة االإخ�ساعّي���ة امل�سلل���ة ب�سعور 
النق�ص والت�ساغر اأم���ام االأمم االأخرى، 
عل���ى  انت�سارات���ه  يف  حّت���ى  وق�س���ور 
ق���وى االإره���اب، ف���راه يكي���ل االط���راء 
واملدي���ح حل�س���ارة االآخري���ن وحياته���م 

ودفاعه���م ع���ن بلده غاف���اًل نتيج���ة القهر 
الفك���ري اال�ستالب���ي ع���ن اإدراك حقيقة: 
اأَنّ العراقيني ُهم من قاتلوا وا�ست�سهدوا 

دفاعًا عن بلدهم وبالد االآخرين.
يب���دو وا�سح���ًا اأن اإخ�س���اع العراقي���ني 
الأجندات اأنظمة �سيا�سية خارجية مل تلَق 
النجاح املاأمول من ه���ذه االأنظمة ل�سبب 
رئي�ص يتمثل بق���درة العراقي التاريخية 
الآلي���ات  الواعي���ة  اال�ستجاب���ة  عل���ى 
الت�سلي���ل واأ�ساليب الهيمن���ة، و�سعوره 
احل�س���اري العمي���ق اأنه ال يق���ّل �ساأنًا عن 
الدول وال�سع���وب االأخرى اإرثًا ح�ساريًا 
الديان���ات  م�ستق���ر  فب���الده  وروحي���ًا، 
وفيه���ا  االأوىل،  واالخراع���ات  االأوىل 
االمتداد الروحي االأ�سيل ممثاًل باملراقد 
املقد�س���ة، وبطوابري طويلة م���ن العلماء 
واخل���رات  والطبيعي���ني  الروحاني���ني 
فاإنَّ انفكاكه من ربق���ة الغزو االخ�ساعي 
�سهلة، وال تدوم طوياًل. لذلك تنا�سى َمن 
اأراد فر�ص هيمنته واحل�سول على ر�سا 
العراقيني بنفوذه يف �سكوك هذا ال�سعب 
وت�ساوؤالت���ه وقلق���ه الدائ���م، وم���ا ر�ّسخه 
عب من  عل���ّي بن اأب���ي طالب يف ه���ذا ال�سَّ
اأن  والغري���ب  وال�س���وؤال.  البح���ث  روح 
هناك َمن ال يدرك مغزى و�سف اجلاحظ 
الأهل العراق ومعن���ى االمتداد التاريخي 
ل�سع���ب م���ا بقول���ه: »العّل���ة يف ع�سي���ان 
اأه���ل العراق عل���ى االأم���راء، وطاعة اأهل 
ال�س���ام، اأن اأهل العراق اأه���ل نظر وذوو 
فطن ثاقب���ة. ومع الفطن���ة والنظر يكون 
التنقيب والبحث. ومع التنقيب والبحث 
يك���ون الطع���ن والق���دح، والرجيح بني 
الرجال، والتمييز بني الروؤ�ساء، واإظهار 
عيوب االأمراء«، هذا ما جهله الطاحمون 
ال�ّس���واد،  ع���راق  يف  فتاه���وا  بالنف���وذ 
رغ���م كّل اخلطابات والدعاي���ة املدرو�سة 
واملوجه���ة بعناي���ة. م���ع ذل���ك ف���اإن هناك 
�سعورًا عند البع�ص من العراقيني بعقدة 
الت�ساغ���ر ناجت���ة ع���ن �سذاج���ة وطيب���ة 
وا�ستغ���راق بالعواطف املمتلئ���ة، بيد اأن 
ما يوازي ذلك هو �سع���وٌر جارف ينت�سر 

بالقيم االأ�سلية واالعتزاز بالهوّية.

كانت الفل�شفة نقمة على اأ�شحابها، في 
اأكثر القرون، �شرقًا وغربًا. يتهم قارئ 

ندقة، وُتح�شى عليه  الفل�شفة بالزَّ
الأنفا�ص، فكيف بالفيل�شوف! اإن زل في 

�شبهة دينية ُرجم اأو اأحرق ِمن ِقبل عامة 
لطة تقربًا لقلوب  ا�ص، اأو تقتله ال�شُّ النَّ
هوؤلء، وكثيراً ما ُتحرق ُكتب اأ�شحاب 

يب( . الفل�شفة )المقري، نفح الطِّ

ن ال���دول متنع  حت���ى اإىل ف���رة قريب���ة كان العديد ممِ
حوة«  تدري�ص الفل�سفة، خ�سو�س���ًا اأوان فورة »ال�سَّ
ينيَّة، واإن �سمحت بها فلتكري�ص �سالل الفال�سفة.  الدِّ
ظل���ت الفل�سف���ة ملعون���ًة، م���ع اأنه���ا ك�سائ���ر العلوم، 
تبح���ث يف ق�ساي���ا الوج���ود، وت���رد عل���ى ت�ساوؤالت 
االإن�سان عنها، والأنه���ا تتطلب النَّظر حرمها الفقهاء، 
ن باب الف�سول،  وكفروا َمن طالَع كتبه���ا، واإْن كان ممِ
وق�سة الفقي���ه ابن عقي���ل احلنبلي)ت:513هجرية( 
معروفة)اب���ن اجل���وزي، املنتظ���م(. كذل���ك احلال مع 
اب���ن ر�سد)ت: 595 هجريَّة(، �ُسج���ن ب�سبب الفل�سفة 

يب( . وا�سطر اإىل جحد ما كتبه)نفح الطَّ
ا�ستخدم���ت عناوين بليغة الإق�ساء الفل�سفة و�سيطنة 
الفال�سف���ة، وياأت���ي كتاب���ا اأب���ي حام���د الغ���زايل)ت: 
و»تهاف���ت  الفال�سف���ة«  »مقا�س���د  ���ة(:  505هجريَّ
الفال�سف���ة« باملقدم���ة منه���ا، فف���ي االأخ���ري و�سمه���م 
بالغب���اء واحُلم���ق، وه���و القائل يف ت�سنيف���ه: »فلما 
ن احلماق���ة ناب�سًا عل���ى هوؤالء  ���رق ممِ راأي���ت ه���ذا العمِ

االأغبياء، انتدبًت لتحرير هذا الكتاب« .
لك���ن ما ال يخط���ر على الب���ال اأن ُي�سن���ف فيهم كتاب 

عنوانه »م�سارعة الفال�سف���ة«، ملحمد بن عبد الكرمي 
داللته���ا،  وللعناوي���ن  548ه����(،  هر�ست���اين)ت:  ال�سَّ
ف�»التَّهاف���ت« يعن���ي �سع���َف اخل�سم وخيبت���ه، بينما 
تعن���ي »امل�سارع���ة« قوت���ه. ف���اإذا اأ�سار الغ���زايل اإىل 
هر�ست���اين  ال�سَّ له���م  اع���رف  باحلمق���ى،  الفال�سف���ة 
ج���ة، موجه���ًا جدل���ه م���ع مق���االت اأحد  بالعق���ل واحلمِ
���ة(.  الكب���ار فيه���م، وه���و اب���ن �سين���ا)ت: 428هجريَّ
كم���ة، وعالمة  فق���ال معرف���ًا: »امل���رز يف عل���وم احلمِ
ه���ر يف الفل�سف���ة... وال يلحقه الح���ق واإن رك�ص  الدَّ

اجلواد«)م�سارعة الفال�سفة( .
كان م�سنفا التَّهافت وامل�سارعة اإمامني يف مذهبهما 
���ة، واالثنان در�سا يف  افع���ي وعقيدتهما االأ�سعريَّ ال�سَّ
ن تقليدها ال تقبل مدر�سًا  املدر�س���ة النظامية، وكان ممِ
���ًا. ح���از االأول لق���ب  اإال اأن يك���ون �سافعي���ًا واأ�سعريَّ
»حجة االإ�س���الم«، والثَّاين ُعرف ب»طراز ال�ّسريعة«. 
ا�ستخ���ف الغزايل، يف تهافته، بخ�سمه وا�ست�سعفه، 
هر�ست���اين: »ف���اأردُت اأن اأ�سارع���ه  بينم���ا عظم���ه ال�سَّ
م�سارع���ة االأبط���ال، واأنازل���ه منازل���ة الرج���ال«. مل 
ي�سرع اإىل التكفري والتف�سيق، »و�سرطت على نف�سي 

اإال اأفاو�سه بغري �سنعته«  .
بع���د  ر�س���د،  اب���َن  علي���ه  ي���رد  اأّن  للغ���زايل  قي����ص 
���ن مائ���ة ع���ام، يف »تهاف���ت التَّهاف���ت«، كم���ا  اأك���رث ممِ
ُقي����ص لل�سهر�ست���اين ن�س���ري الدي���ن الّطو�س���ي)ت: 
���ة( ي���رد علي���ه بع���د الف���رة نف�سه���ا، يف  672هجريَّ
»م�س���ارع امل�سارع«، ُطبع الكتاب ملحقًا ب� »م�سارعة 
الفال�سف���ة«. َكَف���ر الغ���زايل الفال�سف���ة، وبعده���ا ُكْفر 
ي���ن«، واأُحرقت كتب  واأُحرق كتاب���ه »اإحياء علوم الدِّ
اب���ن ُر�س���د، وقبلهم���ا اأُحرق���ت ُكت���ب ابن �سين���ا وعّد 
ن »امل�سارعة«  نادق���ة بعد وفاته. اإنه تاري���خ ممِ ن الزَّ ممِ
و»التَّهاف���ت« ب���ني الفال�سف���ة والفقهاء، مل ين���ُج منها 
اأح���د، لكّن ال الفقه األغى الفل�سف���ة، وال الفل�سفة األغت 
الفق���ه، كلُّ عل���ٍم له مري���دوه، مهما �سب���ت النريان يف 
اهرّي  الكت���ب وحولته���ا اإىل رم���اد. وهذا الفقي���ه الظَّ
اب���ن حزم)ت: 456هجريَّة(، ق���ال عندما ُحرقت كتبه 
باأ�سبيليَّة: »اإن حترق���وا القرطا�ص ال حترقوا الذي/ 
ت�سمنه القرطا�ص بل هو يف �سدري«)ابن اخلطيب، 
االإحاطة(. لقد طالت تهمة التفل�سف الفقهاء اأنف�سهم، 

لراأي اأو لقراءة كتاب)عيدان، �سوؤم الفل�سفة(.
كمة والنَّظر وا�ستيعاب  اأقول: تعني الفل�سفة ُحبَّ احلمِ
ن التعلي���م والثَّقافة،  ق���دم العلم���ي، واإق�ساوؤه���ا ممِ التَّ
ن اأغنى مناه���ل املعرفة االإن�سانيَّة،  رمان ممِ يعن���ي احلمِ

ن تاريخ العداء بينها وبني الفقه. غم ممِ على الرَّ

مايل����ي  العراق����ي  الد�ست����ور  14م����ن  امل����ادة  يف  )ورد 
:العراقيون مت�س����اوون امام القانون دون متييز ب�سبب 
اجلن�����ص او الع����رق او القومي����ة او اال�س����ل او الل����ون 
او الدي����ن او املذه����ب او املعتق����د او ال����راي او الو�س����ع 

االقت�سادي او االجتماعي( .
ق����د يت�س����ور البع�����ص اأن مب����داأ امل�ساواة ب����ني املواطنني 
يقت�س����ر على احلق����وق وهذا ت�سور خاط����ئ ، فامل�ساواة 
اأن  الت����ي يج����ب  اإىل امل�سوؤولي����ات وااللتزام����ات  متت����د 
يتحمله����ا كل مواطن جتاه غريه وجت����اه الدولة برمتها  
مهما كانت �سفته ، اإذن مثلما هنالك م�ساواة يف احلقوق 

هنالك م�ساواة يف امل�سوؤوليات .
يف  املادة الد�ستورية اعاله اإ�سارة وا�سحة اإىل وجوب 
اأن  متن����ح الدولة كل مواطن عراق����ي حقوقه بالت�ساوي 

مع غريه دون متييز ، لكن متى وكيف ؟ 
 نعم يجب على  الدولة اأن متنح كل مواطن حقوقه على 
ا�سا�����ص امل�ساواة لكن يف نف�ص الوق����ت يجب اأن يتحمل 
املواطن  ع����بء امل�سوؤوليات جتاه غ����ريه وجتاه الدولة 
؟ ام����ا ان يتمتع باحلقوق لكنه يتن�سل ع����ن م�سوؤولياته 

فهذا افرا�ص الي�ستقيم  مع املنطق القانوين. 
ان كل مواطن تتواف����ر فيه اهلية االأداء يتوجب عليه اأن 
يتحم����ل جملة م����ن امل�سوؤولي����ات ، حتى يك����ون م�ستحقا 
للحق����وق الد�ستوري����ة ، واإال ما ج����دوى منح احلقوق له 
وهو ال يتحمل هذه امل�سوؤوليات ؟ فلو افر�سنا ذلك فلن 
يتحق����ق التوازن يف �ستى املجاالت ول����ن تنه�ص الدولة 

يف اإطار التنمية على كافة ال�سعد .
فمث����ال يف املج����ال االأمن����ي ي����رز ح����ق كل مواط����ن يف 
احل�س����ول على حق االأمن،  لكن يف نف�ص الوقت البد اأن 

ي�ساه����م يف اإر�ساء  االأم����ن الوطني ، من خالل م�ساهمته 
يف ر�س����د اخلط����ر ال����ذي يه����دد االأم����ن ، وم�ساهمت����ه يف 
الدف����اع ع����ن �سيادة هذا البل����د اومن خ����الل االمتناع عن 

ارتكاب اجلرائم التي تهدد امن البالد .
اما بخ�سو�ص احلقوق االأخرى منها حق التعليم فاإن كل 
مواطن مكفول له هذا احلق الد�ستوري ، لكن مقابل ذلك 
يتوجب عليه  اأن يبذل عناية الرجل املعتاد يف احل�سول 
على هذا احل����ق ال اأن يهمله، لكن تبقى م�سوؤولية الدولة 
يف تهيئة و�سائل التعلي����م اإذ ماتزال و�سائل متخلفة يف 

بالدنا قيا�سا بدول العامل املتطورة .
ام����ا ح����ق العمل فه����و اي�س����ا ح����ق د�ستوري يج����ب على 
الدول����ة توف����ريه ل����كل مواط����ن اإال اأن ه����ذا احل����ق يرتب 
م�سوؤولي����ة د�ستوري����ة على م����ن يتمتع ب����ه ، تتمثل ببذل 
اجله����د املنا�س����ب للم�ساهمة يف تقدمي اخلدم����ة االف�سل 
�س����واء يف القط����اع الع����ام اأو اخلا�����ص ، ال اأن يتقاع�����ص 
العامل����ون واملوظفون خا�س����ة يف القطاع العام عن اأداء 

اعمالهم ب�سورة متقنة .
من ناحية اأخرى م����ن حق بع�ص املواطنني ممن تتوافر 
فيه����م ال�سروط القانوني����ة   الر�سح للمنا�سب العليا يف 
الدول����ة اأو �سغله����ا   ، لك����ن تقع عل����ى عاتقه����م م�سوؤولية 
ج�سيم����ة تتلخ�ص يف اأداء ه����ذه الوظائف بال�سكل الذي 
ي�ساه����م يف اإدارة �س����وؤون الدول����ة عل����ى اح�س����ن وج����ه 

ويحقق الغايات العليا. 
اإذن ال ميك����ن لنا اأن نت�سور مطلقا قي����ام دولة د�ستورية 
معط����اء مواطنها يطال����ب باحلقوق لكن عندم����ا توفرها 
الدول����ة له  يف����رط بحقوق غريه ويبخ�سه����ا �سواء كانت 

هذه احلقوق  عامة اأو خا�سة .

الفال�سفة والفقهاء.. 
راع تاريخ ِمن ال�سِ

ال�سعوبية اجلديدة وهو�س الهيمنة

الم�ساواة في الحقوق والم�سوؤوليات الح�سانة تدور وجودا وعدما مع م�سلحة المح�سون 



 اأعلن مهرجان البحر الأحمر 
ال�سينمائي الدولي اليوم عن 

ح�سوله على م�ساهمة جديدة 
بقيمة 4 ماليين دولر  من 

هيئة الأفالم ال�سعودية، 
لدعم تطوير 40 م�سروعًا من 

ال�سعودية والعالم العربي، 
وبهذا ت�سل قيمة الدعم الذي 
يقدمه ال�سندوق اإلى 14 مليون 

دولر.

وكان���ت م�ؤ�س�سة مهرج���ان البحر الأحمر 
ال�سينمائي قد اأعلنت مطلع العام اجلاري 
عن اإطالق �سن���دوق البحر الأحمر بقيمة 
10 مالي���ن دولر لدع���م 100 م�س���روع، 
من اإفريقيا والع���امل العربي، فيما ك�سفت 
الي�م ع���ن ت��سيع قيمة ال�سندوق، وذلك 

م���ن جناح اململكة العربي���ة ال�سع�دية يف 
�س����ق الأف���الم ال���ذي يق���ام عل���ى هام�ش 
ال���دورة الرابعة وال�سبعن م���ن مهرجان 

كان ال�سينمائي الدويل.
ُيذكر اأن �سن���دوق البحر الأحمر ي�ستقبل 
حالي���ًا طلب���ات الراغب���ن باحل�س�ل على 
العرب���ي،  والع���امل  اإفريقي���ا  م���ن  الدع���م 
عل���ى اأن يت���م ت�زيع املن���ح على جمم�عة 
متن�ع���ة من امل�ساري���ع املتميزة الق�سرية 

والط�يل���ة، الروائي���ة وال�ثائقية واأفالم 
التحري���ك، اإ�ساف���ة اإىل امل�سل�س���الت. كما 
 10 ترمي���م  اإع���ادة  ال�سن���دوق  �سيت����ىل 
اأعم���ال كال�سيكي���ة م���ن الإرث ال�سينمائي 
ال�سن���دوق  ت�سمي���م  مت  وق���د  العرب���ي. 
لدع���م عجلة النم���� الذي ت�سه���ده �سناعة 
م���ن  اجلدي���د  اجلي���ل  ومن���ح  ال�سينم���ا، 
املبدعن من�س���ة لإنتاج اأعماله���م، اإ�سافة 
اإىل دع���م امل�اه���ب املبدع���ة م���ن اأ�سحاب 

الأعمال ال�سابقة.
وق���د مت الإع���الن ع���ن ث���الث جل���ان ت�سم 
ال�سينم���ا  �سناع���ة  وحم���ريف  خ���راء 
عل���ى  حت�س���ل  الت���ي  الأعم���ال  لختي���ار 
دع���م ال�سن���دوق. تراأ����ش اللجنة الأوىل 
لدع���م تط�ي���ر امل�ساريع املنتج���ة ومديرة 
مهرج���ان من���ارات ال�سينمائي يف ت�ن�ش 
درة ب��س��س���ة، وت�س���م املخرج���ة في����ل 
ال�سرايب���ي،  ملي���اء  واملنتج���ة  �سفي���ق، 

الع���الء،  اأب����  اأجم���د  واملنت���ج  واملخ���رج 
واملنتج اأمي���ن جمال. اأم���ا اللجنة الثانية 
التي تت�ىل تقدمي الدعم لإنتاج امل�ساريع 
فيراأ�سها م�ؤ�س�ش �سركة فرونت رو فيلمد 
�سق���را، وت�س���م  اإنرتامين���ت جيانل����كا 
املنت���ج ك���رمي اأيت�ن���ا، واملخ���رج واملنتج 
ال�سينمائ���ي  بالطي����ر، والناق���د  في�س���ل 
اأحم���د �س�قي، ومديرة املبادرة الإعالمية 
لل�سرق الأو�سط ديان���ا نا�سر فرينانديز. 

ويراأ�ش اللجنة الثالثة لتم�يل امل�ساريع 
قيد الإجناز املدي���ر الفني ملهرجان البحر 
اإدوارد  ال���دويل  ال�سينمائ���ي  الأحم���ر 
وينروب، وين�سم اإلي���ه املنتج واخلبري 
ال�سينمائ���ي ج�رج ديفيد، واملنتج حبيب 
عطي���ة، واملخ���رج واملنت���ج �س���ادي اأب����، 

واملخرج والكاتب اأحمد عبدالله.
ويف هذا ال�سياق، اأّك���د اإدوارد وينروب 
املدي���ر الفن���ي ملهرج���ان البح���ر الأحم���ر 
ال�سينمائ���ي ال���دويل على اأهمي���ة ت�حيد 
اجله����د ب���ن �سن���دوق البح���ر الأحم���ر 
�سبي���ل  يف  ال�سع�دي���ة  الأف���الم  وهيئ���ة 
تق���دمي فر����ش جدي���دة ل�سانع���ي الأفالم 
يف املنطقة، واعتره���ا ا�ستثمارًا حقيقيًا 
لدع���م تط�ي���ر واإنت���اج الأف���الم الروائية 
وال�ثائقية الط�يلة والق�سرية، وترميم 
10 اأف���الم كال�سيكي���ة عربي���ة. كم���ا اأ�سار 
اإىل اأن ه���ذه املب���ادرة قد ت�سم���ل م�ستقباًل 
واملع���زز  الفرا�س���ي  ال�اق���ع  م�ساري���ع 
والعاملن يف املجالت الرقمية احلديثة، 
ال�سع�دي���ة  ال�سينم���ا  من���ح  يعن���ي  م���ا 
والعربية انتعا�سة كاملة، جتددها وتدفع 

بها اإىل الأمام.
دع���م  يف  املهرج���ان  جه����د  اأن  ُيذك���ر 

ال�سينمائي���ن ال�سع�دي���ن والعرب كانت 
قد بداأت م���ع معمل البح���ر الأحمر، الذي 
قّدم الع���ام املا�سي منح���ة اإنتاجية بقيمة 
500 األ���ف دولر لفيل���م ”�سر�س���ف“ م���ن 
اإخ���راج هند الفّهاد، واأخ���رى لفيلم حممد 
حّماد ”خبز ور�سا�ش“. هذا وي�ستهدف 
ال�سندوق امل�اهب ال�سع�دية ال�ساعدة، 
حي���ث  الناجح���ة جماهريي���ًا،  والأعم���ال 
�سب���ق ل���ه تق���دمي الدع���م لفيل���م »�سم����ش 
ال���ذي  ُقد����ش  الأخ�ي���ن  املع���ارف“ م���ن 
والفيل���م  ال�سينم���ا،  �س���الت  يف  ُعر����ش 
املرتق���ب ”اأربع����ن عام���ًا وليل���ة“ ملحمد 
الهلّيل. كما اأنت���ج املهرجان فيلم ”بل�غ“ 
وه���� م�س���روع ي�س���م خم����ش خمرج���ات 
�سع�دي���ات، وق���ام برمي���م ت�سع���ة اأفالم 

للمخرج امل�سري الكبري خريي ب�سارة.
ه���ذا ويعت���ر �سن���دوق البح���ر الأحم���ر 
ج���زءًا من الهتمام ال���ذي ت�ليه م�ؤ�س�سة 
مهرج���ان البح���ر الأحم���ر لدع���م الإنت���اج 
املحل���ي والإقليم���ي، اإىل جان���ب اإط���الق 
 11 اإىل   8 م���ن  الأحم���ر  البح���ر  �س����ق 
الفتتاحي���ة  وال���دورة  املقب���ل،  دي�سم���ر 
ال�سينمائ���ي  الأحم���ر  البح���ر  ملهرج���ان 

الدويل من 6 - 15 دي�سمر 2021.

متابعة المدى

الجونة- خا�ص

خا�ص- متابعة المدى

 عالء املفرجي
كالكيت

في ذكرى رحيل عمر ال�شريف
احلظ، وامل�هبة، وال��سامة هي من قادت املمثل عمر ال�سريف، 
الت���ي ت�سادف ه���ذا ال�سب�ع ذك���رى وفات���ه، اىل العاملية.. ومل 
تكر�س���ه ه���ذه  )العاملية( كممث���ل قدير، بل او�سلت���ه اىل ال�سهرة 
واملكان���ة، .. ورب���ح ره���ان العاملية بج���دارة واإن كان يف بدايته 
متع���را ن�عا م���ا، لكنه �سلرع���ان ماانطل���ق كال�سه���اب، حا�سدا 
ارف���ع ج�ائز ال�سينما با�سراكه باه���م الفالم.. فقد فاز بجائزة 
الغ�لدن غل�ب لأف�سل ممثل يف فيلم دراما عام 1966 عن دوره 
يف فيلم دكت����ر جيفاغ�، وفاز بجائ���زة الغ�لدن غل�ب عن فئة 
اأف�سل ممثل م�ساعد لدوره يف ل�رن�ش العرب، ف�سال عن جائزة 
غ�لدن غل�ب للنجم ال�ساعد التي ت�ساركها مع كل من: تريين�ش 
�ستام���ب، وك���ري دول، وبي���ر اأوت����ل. ويف ع���ام 1962 ُر�س���ح 
جلائ���زة الأو�سكار عن اأف�سل ممث���ل م�ساعد، ولكنه مل يف�ز بها، 
وذلك لدوره يف فيلم ل�رن�ش العرب، ويف العام 2004 مت منحه 
جائ���زة م�ساهري فناين العامل العربي تقديرا لعطائه ال�سينمائي 
خ���الل ال�سن����ات املا�سية، وح���از اأي�سا يف نف�ش الع���ام جائزة 
�سي���زر لأف�س���ل ممثل عن دوره يف فيلم ال�سي���د اإبراهيم واأزهار 
الق���راآن لفران�س����ا دوب���ريون، كم���ا ح�سل عل���ى جائ���زة الأ�سد 

الذهبي من مهرجان البندقية ال�سينمائي عن جممل اأعماله.
�سله����ب( يف  )مي�سي���ل دمي���ري  باإ�س���م  ال�سري���ف  ول���د عم���ر 
اأ�س���رة مي�س����رة احل���ال لأب لبن���اين ُيدع���ى  الإ�سكندري���ة يف 
)ج�زي���ف �سله����ب( يعمل بتج���ارة الأخ�ساب هاج���ر من زحلة 
بلبن���ان اإيل م�س���ر يف اأوائ���ل الق���رن الع�سري���ن. والدت���ه )كلري 
�سع���ادة( من اأ�س���ل لبناين-�س����ري. ودخ���ل )كلي���ة فيكت�ريا( 
ا.  الإجنليزي���ة بالإ�سكندري���ة ومنه���ا بداأ �سغف���ه بالتمثي���ل اأي�سً
ومنه���ا اإىل جامعة القاهرة حيث در����ش الريا�سيات والفيزياء. 
بع���د تخرجه من الكلية عم���ل ملدة 5 �سن�ات بتج���ارة الأخ�ساب 
م���ع والده قبل اأن يق���رر درا�سة التمثي���ل يف )الأكادميية امللكية 
للفن�ن الدرامي���ة( بلندن. ثم كانت الفر�سة للتمثيل حن عر�ش 
علي���ه املخرج )ي��سف �ساهن( بط�لة فيلمه اجلديد )�سراع يف 
ال����ادي( عام 1954 اأم���ام )فاتن حمامة( واختار ل���ه اإ�سم )ُعمر 
ال�سري���ف( الذي عرف به لبقية حياته. جنح الفيلم جناًحا كبرًيا 
يف �سب���اك التذاكر وب�سرعة ت�ساعدت جن�ميته حيث �سارك يف 
الف���رة من 1954 حتى ع���ام 1962 يف اأكر م���ن ع�سرين فيلًما 
�سينمائًي���ا. ن�س���اأت خالله���ا عالقة ح���ب ق�ية بينه وب���ن )فاتن 

حمامة( وتزوجها عام 1955.
يف اأوائ���ل ال�ستينيات التقى باملخ���رج العاملي دافيد لن، والذي 
اكت�سف���ه وقدم���ه يف العدي���د م���ن الأف���الم، وم���ع ان�سغ���ال عم���ر 
بالعاملي���ة بداأ يف اإهمال زوجته وبيته مما اأدى اإىل انف�ساله عن 

فاتن حمامة يف منت�سف ال�سبعينيات.
بع���د جناحه منقط���ع النظ���ري يف فيلم���ه الأول ل�رن����ش العرب 
يف ع���ام 1962 لق���ي �سه���رة جماهريي���ة كبرية، واأ�سب���ح العامل 
الغرب���ي كله يتابع اأفالمه. وا�ستمر عم���ر مع نف�ش املخرج دافيد 
لن ليلعب ع���دة اأدوار يف عده اأفالم منها: فيلم دكت�ر جيفاغ�، 
وفيلم الرول���ز روي�ش ال�سفراء، وفيلم الثل���ج الخ�سر وغريها 
الكثري يف الأع�ام التالية. اأ�سبح الفيلم ف�ر انتاجه اأحد اأف�سل 
الأعمال ال�سينمائية العاملية وُيعد من اأف�سل ما اأنتجته ال�سينما 
الريطاني���ة على الإطالق، وف�ًرا حاز اأداء )عمر ال�سريف( على 
تر�سيح جلائزة الأو�سكار لأف�سل ممثل يف دور م�ساعد وفاز عن 
نف����ش الدور بجائ���زة )الكرة الذهبية( رفيع���ة امل�ست�ى ومعهما 
على �سه���رة عاملية. ت�الت بعده���ا الأعم���ال ال�سينمائية العاملية 
وبعده���ا بثالث �سن����ات كان ميعاده مع اأحد اأ�سه���ر اأدواره يف 
)الدكت����ر زيفاج�( من اإخ���راج )ديفيد لن(، حيث فاز عن دوره 
بجائ���زة )الك���رة الذهبية( للم���رة الثانية لأف�س���ل ممثل يف دور 

رئي�سي.
ب�سب���ب قي���ام نظ���ام الرئي����ش )جمال عب���د النا�س���ر( يف ا�سدار 
ت�ساري���ح ال�سف���ر واخل���روج م���ن م�س���ر. ق���رر اأن ي�ستق���ر يف 
اأوروب���ا عام 1965 ب�س���كل نهائي، ومن ال�ستين���ات حتى بداية 
الت�سعين���ات. ظل مقيًما خارج م�سر ومن�سغ���اًل باأدواره العاملية 
يف ال�سينم���ا الأمريكي���ة والأوروبي���ة ث���م ا�ستقر ب�س���كل نهائي 

مب�سر ببداية الت�سعينات.

ولد عمر ال�سريف باإ�سم )مي�سيل 
ديمتري �سلهوب( في الإ�سكندرية 

في اأ�سرة مي�سورة الحال لأب لبناني 
ُيدعى )جوزيف �سلهوب( يعمل 

بتجارة الأخ�ساب هاجر من زحلة 
بلبنان اإلي م�سر في اأوائل القرن 

الع�سرين. 
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محمد ابو يو�سف عا�سقا غريبا لفن 
ال�سينما، من خالل هوايته والتي ا�سبحت 

بمرور الوقت م�سروعا �سينمائيا مهما، 
يق�سده جميع المخت�سين بفن ال�سينما 

وع�ساقها في العراق .. هذا الرجل ومنذ 
اأكثر من عقدين من الزمن وبجهود 

�سخ�سية وامكانات ذاتية ا�س�ص متحفا 
لل�سينما في منزله، نعم في منزله، ب�سبب 
عدم تبني الدولة لهذا الم�سروع او تقديم 

اية م�ساعدة له.. ي�سم متحف ال�سينما 
هذا عددا كبيرا من الأفي�سات والبو�سترات 

الأ�سلية النادرة و اأ�سرطة الأفالم 
الروائية والوثائقية والمواد الفلمية 

الأ�سلية النادرة كذلك عدد من العار�سات 
ال�سينمائية بمختلف اأحجامها وعدد 

من الكتب ال�سينمائية والمجالت الفنية 
النادرة والمخاطبات بين مالك دور 

العر�ص و�سركات توزيع الأفالم، وا�سياء 
اخرى نادرة.. يتحدث )للمدى( عنها:

  حّدثنا اأبو يو�سف كيف كانت البداية؟
- ب���داأُت ه�ايت���ي منذ ال�سغر كن���ت اأ�سري 
مبا اأح�س���ل عليه من ي�ميات���ي، وهي قليلة 
فبداأت باإعالن���ات ال�سحف حيث كنُت اأجمع 
اإعالن���ات دور ال�سينم���ا يف ال�سحف و�س�ر 
ال�سبعيني���ات  اأوائ���ل  والفنان���ات  الفنان���ن 
م���ن الق���رن املا�س���ي بعده���ا ب���داأت اأواظ���ب 
اأ�سب�عيًا عل���ى ح�س�ر فيلم �سينمائي داخل 
دور ال�سينما التي كان���ت منت�سرة يف بغداد 
بع���د ذل���ك اقتنيت كل ما يخ����ش ال�سينما من 
اأفي�س���ات و�س����ر وم����اد فلمي���ة حت���ى بعد 
2003 ح�سل���ت عل���ى عار�س���ات �سينمائي���ة 
حي���ث بيعت اأغل���ب دور ال�سينم���ا وحتّ�لت 
اىل خم���ازن حينما بداأت ال�سينمات تتهاوى 
�سيئ���ا ف�سيئًا، ما بن ه���دم واإغالق وحت�يل 

بع�سه���ا اإىل حم���الت ب���ل وم�اخ���ري. وكاأن 
هناك حالة عداء وحان وقت النتقام.

 لكن موجودات متحفك هذا تتطلب امواال كبرية 
كيف ت�سرفت ازاء ذلك؟

- م�ج�دات املتحف هذه التي تراها، كانت 
يف ي�م ما تعادل مبلغا كبري ل طاقة يل على 
�سرائه���ا.. ولك���ن بع���د الظ���روف التي مرت 
به���ا ال�سينم���ا يف الع���راق من ت�ق���ف عملية 
الإنتاج ال�سينمائ���ي، وغلق �سالت العر�ش 
ه���ذه  اج����ر  ا�سبح���ت  تقريب���ا..  جميعه���ا 
التح���ف يف العراق زهيدة ج���دًا.. بالإ�سافة 
اىل ه���ذه التح���ف ل ي�ستطي���ع ان يقتنيه���ا 
الكث���ري من اله�اة، وال�سب���ب ان تاأخذ حيزا 
كب���ريا من املكان ال���ذي ت��سع في���ه، خا�سة 
واأن امل�ؤ�س�س���ات ال�سينمائي���ة غ���ري معني���ة 
ب�سرائه���ا.. ولأن لدي مكانا كبريا امتالأت به 

هذه التحف .

 وه���ل فتح���ت موؤ�س�س���ات الدولة عل���ى تبني هذا 
امل�س���روع، اأو عل���ى االأقل تخ�س���ي�ص م���كان مالئم 

لهذا املتحف من قبلها؟
- مل اأوج���ه اي دع����ة لأي جه���ة حك�مي���ة، 
تك����ن  بالق���رار  املركزي���ة  تغي���ب  فعندم���ا 
النتيجة معروفة، ول ي�جد الي�م ما ي�سجع 
على املنا�سدة. لكن عر�ست علّي اأماكن لكني 
مل ارغب الأخذ بها، لأنها حتد من حريتي يف 
العم���ل.. مع العلم وج����د الكثري من البنية 
الراثي���ة التي متتلكه���ا اأمان���ة العا�سمة او 
وزارة الثقاف���ة العراقية.. ت�سل���ح ان تك�ن 

مكانا مالئما لهذا املتحف.

 ما م�س���ادر هذه املقتنيات ال�سينمائية املوجودة 
يف متحفك عراقيا وعربيا؟

- مل يقت�سر اقتناء هذه التحف على امل�سادر 
العراقية بالرغم من اأهميتها.. لكني �سافرُت 
اىل م�سر مرتن للبحث عن الأقالم وال�س�ر 
الن���ادرة  الأ�سرط���ة  م���ن  ع���ددًا  واقتني���ت 
وب��س���رات، حي���ث اإين ل اأ�ستطيع اأن اأرى 
اأي �س���يء نادر يخ����ش ال�سينما يف اأي مكان 
اإل و�سارع���ت ل�سرائ���ه م���ن م���ايل اخلا�ش.. 
لك���ن اه���م م���ا يف املتح���ف ه���� م���ن م�سادر 
عراقي���ة وتخ����ش ب�س���كل ا�سا����ش ال�سينم���ا 
العراقي���ة؛ فبع���د 2003 وكم���ا تع���رف كان 

الباع���ة يفر�س����ن الر�سفة لبي���ع ال�سرطة 
اخلا�سة بدائ���رة ال�سينما وامل�سرح، ودائرة 
الذاع���ة والتلفزي����ن وباأ�سع���ار زهي���دة .. 
وا�سري���ت عدد م���ن )ال�سيتات( م���ن امل�زع 
املعروف )حكم���ت فرن�سي�ش( قبل ان يهاجر 
اىل امري���كا، وح�سلت من���ه اي�سا على اكر 
من مئة فيل���م �سينمائي .. وق���د اهداين هذا 
الرج���ل فيلما ن���ادرا عن تت�ي���ج امللك في�سل 
الول م�س�ر بكامريا 16 ملم وه� من انتاج 
بريط���اين.. وح�سل���ت كذل���ك عل���ى ال�ثائق 
العراقي���ن  ب���ن امل�زع���ن  م���ن خماطب���ات 
و�سرك���ة بهن���ا فيل���م يف م�س���ر الإ�سكندرية، 
من���ذ منت�س���ف الثالثين���ات اإىل ال�ستين���ات. 
ومن م�زعن مثل مكت���ب اإ�سماعيل �سريف، 
مكتب حبيب املالك، مكت���ب روك�سي، مكتب 

ال�سروملي، مكتب الزوراء.. وغريها.

 وما هي ابرز املوجودات يف متحفك ال�سينمائي 
هذا.؟

- اأقتن���ي كل �س���يء يتعل���ق بال�سينما، هناك 
والب��س���رات  الأفي�س���ات  م���ن  كب���ري  ع���دد 
الأف���الم  اأ�سرط���ة  و  الن���ادرة  الأ�سلي���ة 
الفلمي���ة  وامل����اد  وال�ثائقي���ة  الروائي���ة 
الأ�سلي���ة الن���ادرة كذلك عدد م���ن العار�سات 

وع���دد  اأحجامه���ا  مبختل���ف  ال�سينمائي���ة 
م���ن الكت���ب ال�سينمائي���ة واملج���الت الفني���ة 
الن���ادرة واملخاطبات بن مالك دور العر�ش 
و�سركات ت�زيع الأفالم. عام 2009 اإقتنيت 
ل�سينم���ا  تع����د  �سينمائ���ي  عر����ش  مكائ���ن 
الأندل����ش يف النا�سري���ة ن����ع )فكت�ري���ا(، 
وه���ي ارب���ع مكائن ت�ج���د م���ن قطعتان يف 
الع���راق. ول���دي نح���� �ست���ن ماكن���ة عر�ش 
�سينمائ���ي بينها 35 مل���م و16 ملم و8 ملم.. 
واول ماكنة اقتنيتها )�سينك�( وهي يابانية 
ن�ع ب�رتب���ل.. اما ما يخ����ش )ال�رقيات(، 
فاأن���ا امتلك ع���دد كب���ري م���ن ال�سيناري�هات 
قدمي���ة..  وم�سل�س���الت  �سينمائي���ة  لف���الم 
ا�ساف���ة اىل فيدي���� خا����ش ل��س���ي العراق 
عبدالله واملل���ك في�سل يف ه�لي�ود ون�سخ 
اأ�سلي���ة لعدد من الف���الم العراقية. واملقتنى 
الذي اعت���ز به كثريا ه� عار�س���ة �سينمائية 
ن����ع )ف����رود( ذات من�ساأ ياب���اين.. والتي 
ا�ستخدمها للعر����ش يف منزيل. حيث �سالة 
عر����ش �سممته���ا بنف�سي.. اما عل���ى �سعيد 
الفالم فلدي فيل���م )ال�س�ء اخلافت( ومدته 
ن�س���ف �ساع���ة م���ن بط�ل���ة �سع���اد ح�سن���ي 

واأحمد مظهر وه� فيلم نادر.

 وماذا عن رابطة هواة ال�سينما التي اأ�س�ستها؟
- ه����ي جتمع لع����دد من حمبي وه�����اة فن 
البداي����ة   يف  ا�ستحدثن����ا  فق����د   ، ال�سينم����ا 
جتمع����ًا اأ�سب�عيًا كل ي�����م جمعة يف مقهى 
 2010 ع����ام  بغ����داد  يف  املي����دان  مبنطق����ة 
وا�ستم����رت لت�سمل حمبي ال�سينما  لت�سمل 
من خمتلف املحافظات، واقرحت تاأ�سي�ش 
به����ا  واأعج����ب  ال�سينم����ا(  ه�����اة  )رابط����ة 
جميع اله�����اة و�سجع�ين عل����ى تاأ�سي�سها 
 2010 ع����ام  من����ذ  فاأ�سبح����ت  وقيادته����ا 
م�ؤ�س�س����ا لها ورئي�سها وه����ي ت�سم اع�ساء 
ون�ساطاتن����ا  املحافظ����ات..  خمتل����ف  م����ن 
يف  ال�سينم����ا  دور  انعا�����ش  يف  تنح�س����ر 
اإغ����الق دور ال�سينم����ا يف  املجتم����ع فبع����د 
حمت�ياته����ا،  وبي����ع  واملحافظ����ات  بغ����داد 
ق����ام كل واح����د من����ا على ح����دة ب�س����راء كل 
م����ا ي�سادفه اأو يت����م الإعالن ع����ن بيعه من 
الأف����الم واأفي�س����ات وعار�س����ات �سينمائية 
على اختالف اأحجامه����ا ون�عياتها، حيث 
قمن����ا بعمل �سالة عرو�ش �سينمائية داخل 
منازلنا نتجمع كل اأ�سب�ع يف منزل اأحدنا 
مل�ساه����دة فيلم حت����ى اأُطلق علين����ا جمانن 
ال�سينم����ا، و�ساركن����ا يف اب����رز املهرجانات 
واملنا�سبات ال�سينمائي����ة ونظمنا عرو�سا 
اأ�سب�عية يف )املتحف املتج�ل( يف �سارع 

املتنبي يف بغداد.

 م���ا ه���ي م�س���اريعك م�س���تقبال.. م���اذا تطمح يف 
م�سروعك ال�سينمائي هذا؟

- ل���دي انا ورابطة ه����اة ال�سينما م�ساريع 
كث���رية �سنعل���ن عنه���ا يف امل�ستقب���ل.. اأم���ا 
طم�ح���ي يف هذا امل�س���روع لي����ش طم�حا 
�سخ�سي���ا، لكنه طم�ح لل�اق���ع ال�سينمائي 
العراقي، فارى انه من ال�سروري ان يك�ن 
هن���اك متحف���ا �سينمائيا كب���ريا يف العراق 
يتن���ادى  وان  الع���امل  دول  باق���ي  يف  كم���ا 
جمي���ع املهتم���ن بال�سينما م���ن امل�ؤ�س�سات 
وال�سخا����ش لإن�ساء هك���ذا متحف.. ب�سب 
�سرورت���ه حلفظ الذاك���رة الثقافي���ة للبلد.. 
ل�ساب���ق  ال�سينم���ا  تع����د دور  اأن  وامتن���ى 
عهده���ا مثلم���ا امتن���ى اأن تع����د الن�ساطات 
املدر�سي���ة التي كان���ت ترفد ال��س���ط الفني 
عل���ى  تقت�س���ر  ل  واأن  امل�اه���ب  مبختل���ف 

معاهد وكليات ال�سينما.

محمد اأبو يو�شف: اأن�شاأت متحفا �شينمائيا في منزلي

منحة اإ�شافية لمهرجان البحر الأحمر من هيئة الأفالم

الفتتاحي���ة  بال���دورة  احتف���اًل 
ل�"ملتقى املهرجانات"، يطلق �س�ق 
مهرج���ان كان و من�س���ة �سينان���دو 
ال�سينمائ���ي  اجل�ن���ة  ومهرج���ان 
حدًثا م�سرًكا للمجتمع ال�سينمائي 
كان  ملهرج���ان  ال����74  ال���دورة  يف 
ال�سينمائي والت���ي تقام يف الفرة 

من 6-16 ي�لي�/مت�ز 2021. 
اجلدي���دة  املب���ادرة  تل���ك  �سمم���ت 
املُطلق���ة ب�ا�سط���ة �س����ق مهرجان 
�سم���ل  لل���م  و�سينان���دو  كان 
املهرجانات والأ�س�اق ال�سينمائية 
اإ�ساف���ة اإىل امل�زع���ن ووكالء بيع 
الأفالم وم�ؤ�س�سات ال�سينما، وذلك 

بهدف تعزيز الت�ا�سل بينهم.  

احت�سن مهرجان اجل�نة الفاعلية 
ب�س���كل م�سرك يف �ساطئ النخيل، 
العاملي���ة  ال�سينم���ا  �سناع���ة  لدع���م 
اأع�ام  والحتفال مب���رور خم�س���ة 
اجل�ن���ة  مهرج���ان  انط���الق  عل���ى 
وعر�سه لتجارب �سينمائية جديدة 
من العامل العربي اإ�سافة اإىل جلبه 
العاملي���ة  ال�سينم���ا  اأف���الم  لأف�س���ل 

لُتعر�ش يف م�سر. 
ال�سدي���د  الت���اأزم  م���ن  ع���ام  بع���د 
مل�اعي���د املهرجان���ات ال�سينمائي���ة 
الت���ي  ال�ستثنائي���ة  والتحدي���ات 
ت�اجهه���ا ال�سناعة ب�سب���ب ال�باء 
ُيع���د  احل���دث  ه���ذا  ف���اإن  العامل���ي، 
احتفاًل حتتاج اإليه ال�سينما ب�سكل 
ُمل���ح وفر�س���ة مثالي���ة للجم���ع بن 
�سناع الأف���الم الدولين واملهنين 
اأنح���اء  م���ن جمي���ع  ال�سناع���ة  يف 
العامل لدعم املهرجانات والرويج 

لها.

ل�س����ق  التنفي���ذي  املدي���ر  �س���رح 
مهرج���ان كان جريوم بايار قائاًل:" 
اإدراًكا من���ا لل���دور الرئي�س���ي الذي 
والأ�س����اق  املهرجان���ات  تلعب���ه 
ال�سينمائي���ة يف الروي���ج لالأف���الم 
وتداولها يف جمي���ع اأنحاء العامل، 

قررن���ا اأن ناأخ���ذ التزامن���ا خط����ة 
لالأم���ام م���ن خ���الل خل���ق م�ساح���ة 
املهرج���ان  ق�س���ر  بداخ���ل  فعلي���ة 
املهرجان���ات"  "ملتق���ى  ُتدع���ى 
م�ساح���ة  لتك����ن  مم���ت  �سُ والت���ي 
خا�سة ب���كل ما يتعلق باملهرجانات 

"احتفاًل  ال�سينمائية." واأ�س���اف: 
باإط���الق ه���ذه امل�ساح���ة اجلديدة، 
ي�سعدنا التع���اون يف حفل م�سرك 
م���ع مهرج���ان اجل�ن���ة ال�سينمائي 
املهرجان���ات  بجمي���ع  للرحي���ب 
والأ�س����اق من جميع اأنحاء العامل 

وم�ساركة فرح���ة لقاءنا مرة اأخرى 
هذا العام".

اجل�ن���ة  مهرج���ان  مدي���ر  عق���ب 
التميم���ي:  انت�س���ال  ال�سينمائ���ي 
يف  مب�ساركتن���ا  �سع���داء  "نح���ن 
ا�ست�سافة هذا احلدث لدعم "ملتقى 
املن�س���ة  ميث���ل  اإذ  املهرجان���ات"، 
املثالي���ة جلم���ع كل املهرجانات مًعا 
والت�حد من خ���الل حبنا امل�سرك 
ال�سينمائية  املهرجان���ات  لل�سينما. 
ه���ي القل���ب الناب����ش ل�سناعتن���ا، 
فهي متكننا م���ن جتربة تن�ع غني 
م���ن الأف���كار والآراء وا�ستك�س���اف 
والحتف���ال  جدي���دة  ثقاف���ات 
ال�سن���ة  علمتن���ا  لق���د  بالإب���داع. 
املا�سي���ة الت���ي �سه���دت الكثري من 
الأزم���ات، اأننا اأق����ى واأكر وعًيا 
م���ن اأي وق���ت م�سى بق����ة جتربة 
ال�سينم���ا يف خل���ق ت�ا�س���ل بيننا 

واإلهامنا ب�سكل م�ستمر".

بدعم من مهرجان الجونة 

�شوق مهرجان كان و�شيناندو يحتفالن بالدورة الأولى لـ"ملتقى المهرجانات" 



يقيم بيت المدى حف���ل توقيع كتاب "حرا�س 
ف���ي  المي���اه.. الجف���اف والتغي���ر المناخ���ي 
الكات���ب  �س���ليمان  الع���راق" للباح���ث خال���د 
الق�ساي���ا  ف���ي  المتخ�س����س  وال�سحف���ي 
المناخ���ي..  والتغيي���ر  بالمي���اه  المتعلق���ة 
الكتاب ال�سادر ع���ن دار المدى يلقي ال�سوء 
عل���ى المخاط���ر التي تهدد وج���ود العراقيين 
الح���راري  االحتبا����س  نتيج���ة  وم�ستقبله���م 
والتغي���ر المناخ���ي المتول���د عن���ه باأ�سل���وب 
ال�سحفي���ة  اللغ���ة  يعتم���د  جمي���ل  حكائ���ي 
ال�سردي���ة، الفعالي���ة تق���ام ي���وم غ���د الجمعة 
ال�س���اعة الحادية ع�س���رة في بي���ت المدى في 
�سارع المتنبي وتقدمها الزميلة فاطمة جهاد.

م���ع االرتف���اع احل���اد بدرج���ات احل���رارة يف 
العراق خالل ف�سل ال�سيف، ثمة فئات عمالية 
معينة يقا�سي اأفرادها اأكرث من غريهم، كونهم 
يعملون حتت ال�س���م�س مبا�س���رة، وعلى راأ�س 
ه���ذه الفئ���ات تاأتي فئ���ة عم���ال النظافة. ويف 
من�س���ات  وا�س���عا يف  �س���دى  الق���ت  مب���ادرة 
التوا�س���ل االجتماع���ي العراقية، حملت ا�س���م 
لهم،  وتكرميا  النظافة  لعمال  "�سكرا" تقديرا 
�سممت جمموعة �سبابية مدنية، عربة خا�سة 
به���وؤالء العم���ال يف مدين���ة كرب���الء جنوب���ي 
البالد. ولبيان الهدف من هذه املبادرة وماهية 
ه���ذه العرب���ة، يق���ول امل�س���رف عل���ى مب���ادرة 

"نحن جمموعة �س���باب  "�س���كرا" علي حاكم: 
متطوعني اأطلقنا هذه املبادرة، الإن�س���اف هذه 
الطبقة امل�سحوقة من العمال وتقدير جهودهم 

العظيمة".
واأ�س���اف: "فم���ع االرتفاع الكب���ري يف درجات 
احلرارة وعملهم حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارقة 
واملعان���اة  الطويل���ة،  النه���ار  �س���اعات  طيل���ة 
الكبرية لهوؤالء العمال، لدرجة اأنهم ي�سطرون 
اأو  الكرت���ون  م���ن  بقط���ع  روؤو�س���هم  لتغطي���ة 
القما����س م���ن �س���دة احل���ر والعي���اء واالإنهاك، 
قررن���ا ت�س���ميم عرب���ة خم�س�س���ة له���م، فوقها 
مظلة تقيهم من ال�سم�س، وميكن و�سع اأدوات 
التنظي���ف داخله���ا وعلى جنباته���ا، مع وجود 
�س���ندوق ب���راد حلف���ظ مي���اه ال�س���رب الباردة 
وغريها من امل�س���روبات، ت�س���هم يف التخفيف 
من وط���اأة حرارة اجلو عنه���م". ويتابع: "يف 

الع���راق مع االأ�س���ف ي�س���تخدم عم���ال النظافة 
عرب���ات بدائية خا�س���ة بعم���ال البن���اء والتي 

ينقلون عربها االإ�س���منت، وهذه العربات غري 
عملي���ة اأبدا وحتريكها �س���عب يف جمال جمع 

القمام���ة، وتنظي���ف الطرق���ات وال�س���وارع". 
وي�س���يف حاكم، وهو موؤ�س����س م�س���روع تني 
اإ�س مب���ادرون يف العراق: "له���ذا نحاول عرب 
ه���ذه العربة الت���ي طورناه���ا، ت�س���هيل عملية 
التنظي���ف على العم���ال، وه���ي مبثابة منوذج 
نقدم���ه للجه���ات املعنية وامل�س���وؤولة كي تبادر 
بدوره���ا لتعميمه عل���ى كافة البلدي���ات وعمال 
النظاف���ة يف خمتل���ف املحافظ���ات العراقي���ة، 
النم���وذج  ه���ذا  طورن���ا  متطوع���ون  فنح���ن 
باإمكانياتنا الب�س���يطة بدون دعم من اأي جهة، 
وتبقى اخلطوة القادمة على عاتق احلكومة".

وي���ردف: "عربتن���ا مفيدة ومريحة ومنا�س���بة 
جدا له���وؤالء العمال امل�س���وؤولني ع���ن النظافة، 
حيث اأجرينا ا�س���تطالعا للراأي بينهم اأجمعوا 
خالل���ه عل���ى ا�س���تفادتهم الكبرية م���ن منوذج 
عربتن���ا هذه، واأنها ت�س���اعدهم كث���ريا يف اأداء 

عملهم مب�سقة اأخف وعناء اأقل".
اجله���ات  ع���ن حثن���ا  "ف�س���ال  عل���ي:  ويخت���م 
رعاي���ة  يف  بواجباته���ا،  للقي���ام  احلكومي���ة 
العم���ال وتاأم���ني بيئ���ات عم���ل �س���حية واآمنة 
لهم، نهدف عالوة على ذلك الإي�سال ر�سالة اإىل 
املواطنني باحلفاظ على النظافة العامة، حيث 
ثم���ة عم���ال يكدح���ون ليل نه���ار يف �س���بيلها.. 
ندعو املواطنني يف هذا ال�س���ياق لالإ�س���هام يف 
اإب���داء التقدير العمل���ي جلهود عم���ال النظافة 
والتعبري عن ال�سكر لهم، عرب مبادرات ب�سيطة 
ك�س���راء قبع���ات لهم تقيهم �س���ربات ال�س���م�س، 
اأو تزويده���م بعب���وات مياه باردة اأو ع�س���ائر 
ومرطبات، وهكذا فما نهدف له ب�سكل اأ�سا�سي 
من مبادرة �س���كرا، هو اإي�س���ال ر�س���الة تبجيل 
وامتن���ان لهذه ال�س���ريحة العمالي���ة املهمة يف 

املجتمع".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�سدر عن دار املدى كتاب "العرب بني االأنوار والظلمات" للباحث 
ها�س���م �س���الح والكتاب يتناول الفكر العراقي، يت�س���من ف�سواًل 
يتح���دث فيه���ا الكاتب عن اأهمي���ة التنوير يف تق���دم املجتمعات، 
يف مقدم���ة الكتاب يكتب �س���الح: "ه���ذا الكت���اب يدر�س معركة 
االأنوار �سد الظلمات اإما ب�سكل مبا�سر واإما ب�سكل غري مبا�سر. 
املق�س���ود: اإما من خالل الرتاث العربي االإ�س���المي نف�س���ه واإما 
من خالل الرتاث االأوروبي العلماين احلديث. فكما اأن فولتري 
ورو�سو واملو�سوعيني خا�س���وا معركة االأنوار �سد الظالمية 
امل�س���يحية الت���ي كان���ت مهيمن���ة على ع�س���رهم، ف���اإن املثقفني 
العرب يخو�سون ذات املعركة �سد الظالميني املهيمنني حاليًا 

على برامج التعليم والف�سائيات واجلوامع واجلامعات".

لن يكون غريبًا وال عجيبًا، 
عندما يقراأ املواطن العراقي 

كل يوم اأخبار الفواجع والقتل 
الع�سوائي والع�سائر التي تهدد 

وتتوعد، وال�سواريخ التي 
يريد لها البع�س اأن تكون هي 

امل�سيطرة على مقدرات العراق 
. املواطن املغلوب على اأمره 

يدرك جيدًا اأن هذه البالد ال متلك 
قرارها بيدها، واأن البع�س ي�سر 

على اأن تظل رهينة لرغباته.. 
اأحزاب واأفراد مهمتهم الوحيدة 

اليوم هي حرب اإبادة على عموم 
العراقيني، وا�ستئ�سال العراق 
من اخلارطة، ومعاقبة كل من 

يعار�س رغبات هذه االأحزاب. 
لي�س غريبا اأن تتواىل امل�سائب 
ما دامت هناك اإرادات �سيا�سية 

تريد اأن تعاقب هذا ال�سعب، الأنه 
م�ساغب ويخرج يف تظاهرات، 
ويطالب بالعدالة االجتماعية، 

وي�سر على حما�سبة الفا�سدين 
وال�سراق.

نعم اأيها ال�سادة اأ�سبح دم  
املواطن العراقي رخي�سًا، 

وال�سبب نتحمله جميعًا، الأننا 
بعد اأيام �سنن�سى جرمية 

النا�سرية هذه، مثلما ن�سينا ما 
جرى يف م�ست�سفى اخلطيب 
والنجف وقبلها ن�سينا كارثة 

ج�سر االأئمة وتفجريات الكرادة، 
فال تهتّم عزيزي القارئ، الأّن 

كّل الذين �سغلتهم هذه اجلرمية 
�سي�ستخدمونها مادة يف 

مناوراتهم وانتهازيتهم . 
هل هي م�سادفة اأن يحرتق 

م�ست�سفى احل�سني يف النا�سرية، 
يف نف�س الوقت الذي ُتفجر فيه 

اأبراج الكهرباء، فيما تطورت 
حروبنا اإىل م�سرّيات ال تريد 

لهذه البالد اأن تنام مطمئنة؟.. 
يف كل يوم ن�سحوا على كارثة، 
بعدها يخربونك اأن االإمربيالية 

ال تريد لهذا ال�سعب اال�ستقرار 
والرفاهية.. ال يهم اأن حترق 
بغداد والنا�سرية والب�سرة 
ومدن العراق جميعًا، ما دام 

الغر�س هو ال�سيطرة على كل 
مفا�سل الدولة.

يف بالد تتحول فيها موؤ�س�سات 
الدولة اإىل �سركات م�ساهمة 

تديرها االأحزاب والع�سابات 
�ستجد من يحاول ال�سحك على 

عقولنا، باأّن ما جرى جمّرد اإهمال 
اأو خطاأ غري مق�سود. يف بالد " 

اباطرة " ال�سفقات واملقاوالت 
واحلروب ، ال اأحد يريد اأن 

ُيطمئن  هذا املواطن امل�سكني على 
حياته وم�ستقبل اأبنائه.. فردهات 

امل�ست�سفيات جاهزة للحرق ، 
وكوامت ال�سوت ال يعلوا على 

�سوتها ، وال مكان اآمن، وال اأمل 
باخلال�س ننتظره، فالكل يريد 

ت�سريح ما تبقى من ج�سد الوطن.
ماذا �سيفعل وكالء الوطنية 

العراقية اليوم وهم يرون العراق 
يف طريقه اإىل احلريق الكبري، 

وما هو موقف الذين ي�سرخون 
ليل نهار الإنقاذ اليمن ون�سرة 

البحرين؟. اإذا كانت اأرواح 
�سحايا م�ست�سفى احل�سني مل 
تهداأ منذ كارثة الثالثاء، ومل 
ي�سِف الق�ساء غليل اأهاليهم، 

فاإن املواطن املغلوب على اأمره 
مثل "جنابي" يحق له اأن ي�ساأل 

: اإىل متى ي�سّر فيه �سا�ستنا 
على اأن مي�سوا بنا فى �سرداب 

مظلم تت�سارع فيه امل�سالح 
وحيتان الف�ساد، بينما ال مكان 

اآمن هناك وال �سوء بعيد نهتدي 
به واإليه، با�ستثناء خطب عن 

التقوى والف�سيلة، وباأن ابناء 
العراق مكتوب عليهم اأن يكونوا 

طالب حرائق ، ال طالب عدالة 
اجتماعية  ؟.

احلريق  
�شيظل م�شتعاًل

العرب بني الأنوار والظلمات 

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درج���ات احل���رارة مقاربة ملعدالته���ا ليوم اأم����س، واأن اجلو 
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تتواىل الفواجع يف خمتل���ف املحافظات العراقية 
وب�س���كل متكرر دون ايجاد حلول اليقافها اطالقا. 
فبع���د حادثة م�ست�س���فى ابن اخلطي���ب الذي حدث 
قب���ل ا�س���هر �س���ابقة، يتك���رر االم���ر ه���ذه امل���رة مع 
م�ست�سفى احل�سني التعليمي يف مدينة النا�سرية. 
اع���داد الوفي���ات داخ���ل امل�ست�س���فى يف تزايد، بعد 
احلري���ق ال���ذي ح�س���ل، فيم���ا مت انق���اذ ع���دد م���ن 
املوجودين بوا�سطة �سباب املنطقة واي�سا القوات 
االمني���ة . الو�س���ط الفن���ي والثق���ايف ا�س���تمر هذه 
احلادث���ة مطالب���ا بردع املت�س���ببني وايج���اد حلول 
حقيقي���ة ملنع ع���ودة مثل ه���ذه احل���وادث. الفنانة 
اآالء ح�س���ني فور ح�س���ول احلادث ن�س���رت �سورة 
فيها ا�س���تنكار ملا ح�س���ل، ومطالب���ات بايقاف ذلك 
وبنف����س ال���راأي ن�س���رت الفنان���ة اآالء جنم اي�س���ا. 

املو�س���يقار ن�سري �س���مة كتب "قتلوا ابناء العراق 
باحل���روب والقهر واحل�س���ار واملجاع���ات، واالآن 
يري���دون قتل �س���عبه ونخيل���ه بالعط����س". الكاتب 
يف  كت���ب  الزي���دي  النب���ي  عب���د  عل���ي  امل�س���رحي 
�س���فحته عل���ى الفي�س���بوك "نف�س الليل���ة التي قتل 

فيها القائد الع�س���كري )ال�س���مري( وقواته االأمنية 
60 �س���ابا على ج�س���ر الزيتون يف النا�س���رية قبل 
�س���نة، ال فرق، نف�س الدكتاتورية، هم انف�س���هم من 
قتل���وا االن اهلن���ا ال����)64(، قتلوهم حرق���ا وخنقا 
بالدخان يف مركز العزل يف م�ست�س���فى احل�س���ني، 

وع�سرات اال�س���ابات االخرى". وا�ساف "ا�سبوع 
واحد ونن�س���ى وي�س���تمر فعل القتل، ا�سبوع واحد 
ونن�س���ى وي�س���تمر اخلونة واملرتزقة بقي���ادة هذا 
الوطن، ا�س���بوع واحد ونن�سى وي�س���تمر ال�سحك 
عل���ى اهايل ال�س���حايا فيطلقون عل���ى القتلى كلمة 
)�س���هداء( حتى يربروا جرميتهم، وانهم قتلوا يف 
�س���بيل الله". وتاب���ع "امل نن�َس )60( �س���ابا الذين 
قتل���وا يف ليل���ة واح���دة عل���ى ج�س���ر الزيت���ون يف 
النا�س���رية والقتل���ة يتنعمون باملال واملنا�س���ب". 
"الرحم���ة  ق���ال  الكات���ب امل�س���رحي احم���د وحي���د 
واخلل���ود لل�س���حايا الذي���ن عانوا من ن���ار حرارة 

البيوت وماتوا بنار حريق امل�ست�سفى".
الفن���ان حتري���ر اال�س���دي كت���ب يف �س���فحته عل���ى 
االن�س���تغرام "٥٧ �س���هيدا يف نف����س الي���وم ولك���ن 
االحزاب واحلكومة �س���تبقى". وا�س���اف "ف�س���لوا 
يف حماي���ة ال�س���عب وخدمت���ه يف كل �س���يء لكنهم 
ناجح���ني فق���ط يف الف�س���اد، عليك���م الرحي���ل دون 

ا�س���تثناء". ام���ا الكات���ب حام���د املالك���ي فذك���ر "ال 
ا�ستبعد �س���بهة ارهابية يف احلرائق التي ي�سهدها 
العراق، ا�س���افة اىل االهمال الوا�س���ح يف �سروط 
ال�س���المة يف كل دوائ���ر الدول���ة العراقي���ة وباق���ي 

مرافقها".
وتاب���ع "ال�س���وؤال االأه���م: ه���ل قام���ت اأي دائ���رة، 
لتخت���رب  مفرت����س  حري���ق  مبح���اكاة  وزارة  اأو 
ا�س���تعداداتها يف ال�س���يطرة علي���ه واج���راء اخالء 

مفرت�س ملوظفيها واملراجعني؟ طبعا ال".
املمثل ذو الفقار خ�س���ر كتب اي�س���ا" ف�ساد الطبقة 
ال�سيا�س���ية يف العراق، فتح اب���واب عديدة للموت 

يف هذا البلد".
كما قال الفنان مهند هادي "بعد �س���اعات نن�سى كل 
ما ح�س���ل، �سرنا مثل االطفال، تكرب وتن�سى، هذه 
لي�س���ت احلادثة االوىل وال االخرية، 63  �سخ�س���ا 
ق�س���وا ب�س���بب االهم���ال او ميك���ن مو اهم���ال، من 

يتحمل امل�سوؤولية؟".

فنانون ي�ستنكرون حادثة م�ست�سفى احل�سني: من امل�سوؤول وهل �سنن�سى مرة اأخرى؟

االأرب��ع��اء،  فرن�سي�س،  البابا  ع��زى 
احل�سني  م�ست�سفى  حريق  بفاجعة 

التعليمي يف النا�سرية.
اإع��الم  نقلها  تعزية  برقية  وذك���رت 
اأن  الفاتيكان اطلعت عليها )املدى(  
"البابا فرن�سي�س ُيعِرب عن ُقرِبِه من 
املت�سررين جّراء احلريق املاأ�ساوي 

مل�ست�سفى النا�سرية بالعراق".

فرن�سي�س  البابا  "اأر�سل  واأ�سافت 
احلريق  �سحايا  اإىل  تعزية  برقية 
االإم����ام  م�ست�سفى  يف  وق���ع  ال����ذي 
جنوبي  ال��ن��ا���س��ري��ة،  يف  احل�����س��ني 
القرب  "م�ساعر  م��وؤك��دا  العراق"، 

املت�سررين  جميع  من  الروحي 
ب�سبب احلريق املاأ�ساوي يف 

بكوفيد  اخلا�سة  ال��رده��ة 

."19
وج�����اء يف ال���ربق���ي���ة وف����ق اإع����الم 
ميلوؤه  بينما  "البابا،  اأن  الفاتيكان، 
ال�سالة  يرفع  للغاية،  �سديد  ح��زن 
ب�����س��ك��ل خ���ا����س، الأول���ئ���ك 
الذين فقدوا حياتهم، 
عائالتهم  وُيعّزي 
واأ���س��دق��ائ��ه��م 

على فقداِنهم".
الربقية  "وخلُ�ست  االإع��الم،  وتابع 
فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا  اإن  ال��ق��ول،  اىل 
ي��ت�����س��رع ل��ل��ه م���ن اأج����ل امل��ر���س��ى، 
امل��وظ��ف��ني وال��ع��ام��ل��ني يف جم��ال 
الرعاية ال�سحية، ولكي حتّل عليهم 
ال���ع���زاء،  لتمنحهم  ال����رب  ب���رك���ات 

والقوة وال�سالم".

عربت النجمة اللبنانية الي�س���ا، عن دعمها وموا�ساتها لل�سعب العراقي 
يف �سحايا حادث حريق م�ست�سفى احل�سني التعليمي يف حمافظة ذي 
ق���ار بالعراق والذي و�س���ل اإىل 92 قتي���ال حتى االآن، ووجهت اإلي�س���ا 
ر�س���الة اإىل العراقيني عرب ح�سابها ال�سخ�سي مبوقع "تويرت"، قائلة: 
"قلبي مع العراق!! ومع بغداد و�سعبها بها امل�ساب االأليم اللي �سار 

عن���دن، الل���ه يحم���ي الع���راق وكل الع���امل العربي". م���ن جهته نعى 
الفن���ان كاظ���م ال�س���اهر، ام�س االربع���اء، �س���حايا حادثة حريق 

م�ست�سفى احل�س���ني التعليمي يف النا�س���رية   وكتب ال�ساهر 
عرب ح�س���ابه الر�س���مي، يف توي���رت "ببالغ االأ�س���ى واحلزن 

نتقدم باأحر التعازي واأ�س���دق املوا�س���اة اإىل اأ�سر �سحايا 
فاجع���ة م�ست�س���فى النا�س���رية ونتمن���ى اأن تك���ون خامتة 

االأحزان والكوارث يف العراق". 

البابا فرن�سي�س يرفع "�سالة خا�سة" ل�سحايا م�ست�سفى النا�سرية
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اإلي�سا: قلبي مع العراق ربنا يحميهم  

ك���رب���الء ف�������ي  ال���ن���ظ���اف���ة  ع���م���ال  ل���دع���م  "�شكرًا"  م����ب����ادرة 

�سخ�س���ية  اإىل  هاث���اوي  اآن  العاملي���ة  املمثل���ة  حتول���ت 
Neytiri ال�س���هرية الت���ي مت ابتكارها بفيلم "افاتار" 
مع املخرج جيم�س كامريون، مثلما ظهرت خالل ال�سور 
الت���ي ن�س���رها تقري���ر ملوق���ع الديلي مي���ل موؤخ���رًا، من 
كوالي����س ت�س���وير م�سل�س���لها اجلديد، وهو امل�سل�س���ل 
ال���ذي يتم ت�س���ويره حاليًا يف �س���وارع نيوي���ورك، اإذ 

يحاول طاقم العمل اإنهاء الت�س���وير ب�س���رعة كبرية، قبل 
اأن يتم عر�سه على اأحد املن�سات خالل العام اجلاري.

واأ�س���اف التقري���ر اأن اآن هاث���اوي �س���تظهر خالل م�س���هد 
واح���د عل���ى طريقة فيلم "افات���ار" اإال اأنها مل تذكر �س���بب 
جلوئه���ا له���ذا الل���وك ب�س���ورة تام���ة مثلم���ا ظه���ر خالل 

ال�سور.

امللكي���ة  �سك�س���بري  �س���ركة  افتتح���ت 
الربيطاني���ة، م�س���رحًا يف الهواء الطلق، 
وبداأت العرو�س بتقدمي ن�س���خة جديدة 
م���ن م�س���رحية )كوميدي���ا االأخط���اء( "ذا 
كوميدي اأوف اإيرورز"، وهي اأول اإنتاج 
به���ذا احلج���م تعر�س���ه اأم���ام اجلمه���ور 

مبا�سرة منذ اأكرث من عام.
م���ن  تتخ���ذ  الت���ي  ال�س���ركة،  و�س���يدت 
�س���رتاتفورد اأب���ون اإيفون م�س���قط راأ�س 
وليام �سك�س���بري مقّرًا لها، م�س���رح "ليديا 
مانفري���د ج���وريف ج���اردن" اأم���ام  اآن���د 
م�س���رح "�س���وان" التابع لها على �سفاف 
نه���ر اإيف���ون. وكان م���ن املنتظ���ر اأن تبداأ 

عرو�س "كوميديا االأخطاء" يف اإبريل/
ني�س���ان 2020. لكن ال�سركة، مثل غريها 
من دور العر�س امل�س���رحية يف بريطانيا 
احلي���ة  العرو����س  اأوقف���ت  وخارجه���ا، 
ب�س���بب جائحة كوفيد-19. وقام خمرج 
العم���ل فيلي���ب برين بتعدي���ل العمل االآن 
ليتنا�س���ب مع امل�سرح املفتوح يف الهواء 
الطلق. ووفق���ًا خلريطة طريق و�س���عها 
رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون الإنهاء 
االإغ���الق الع���ام يف الب���الد، ب���داأت اأماكن 
الرتفيه يف اإنكلرتا ا�س���تقبال الزوار منذ 
منت�س���ف اأيار بطاقة ا�س���تيعابية ت�س���ل 

اإىل ٥0 باملائة.

�سركة �سك�سبري تفتتح م�سرحًا يف الهواء الطلق

اآن هاثاوي تتحول ل�سخ�سية "اآفاتار"  

 �سكيب كاظم
الناق���د واالأديب العراقي، اأ�س���در االتحاد الع���ام لالأدباء والكتاب في العراق، و�س���من 
�سل�س���لة )نقد( كتابه المعنون )اإناخة في م�س���ارب النقد. فحو�س لن�سو�س(، احتوى 
مقاالت ودرا�سات نقدية عن روايات ومجاميع ق�س�سية، عراقية وعربية وعالمية، وقد 

اأهداه لروح اأ�ستاذه الناقد الكبير االأ�ستاذ الدكتور علي عبا�س علوان.

بيت المدى يقيم حفل توقيع كتاب 
حرا�س المياه 
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