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المفو�ضية تبلغ اللجنة القانونية رف�ضها التعديل في الوقت الحالي

اال�ستخبارات ت�سلم احلكومة دالئل ال تقبل ال�شك

�أو�ساط مطلعة :ف�صيالن م�سلحان
م�س�ؤوالن عن هجمات الخ�ضراء
ومقار التحالف الدولي

كتل �سيا�سية تهدد بعدم الم�شاركة في
االنتخابات المقبلة اعترا�ض ًا على القانون

 بغداد /حممد �صباح
ت�صاعدت اخلالفات ب�ي�ن الكتل ال�سيا�سية بعد
ط ��رح فك ��رة تعديل قان ��ون انتخاب ��ات جمل�س
الن ��واب .وهددت كت ��ل �سيا�سي ��ة باالن�سحاب
من التناف�س االنتخاب ��ي املقبل لو �أ�صرت كتل
�أخرى على عدم تعديل الت�شريع.
باملقاب ��ل يريد املع�سك ��ر امل�ؤي ��د للتعديل الغاء
الت�صوي ��ت ع�ب�ر البطاقة االلكرتوني ��ة و�إلغاء
فقرة الع ��د اليدوي عند االعرتا� ��ض للت�ضييق
على املزورين بح�سب وجهة نظره.
ويتبن ��ى رئي�سا اجلمهوري ��ة واحلكومة وعدد
م ��ن الكت ��ل ال�سيا�سية فك ��رة �إج ��راء تعديالت
على خم� ��س ع�شرة مادة من قان ��ون انتخابات
جمل� ��س الن ��واب النافذ والذي �ش ��رع يف �شهر
كانون الأول املا�ضي ،من بينها �إلغاء االقرتاع
يف امل�ست�شفي ��ات وال�سجون ،لتخفي�ض املبالغ
املخ�ص�صة لالنتخابات التي تكون مكلفة جدا.
ويق ��ول النائب حمم ��د الغزي ،رئي� ��س اللجنة
القانوني ��ة النيابي ��ة يف ت�صري ��ح لـ(املدى) �إن

"الكتل والأطراف الربملانية غري متفقة حتى
ه ��ذه اللحظة عل ��ى تعدي ��ل قان ��ون انتخابات
جمل� ��س الن ��واب" ،منوه ��ا �إىل �أن "مفو�ضية
االنتخابات �أبلغت اللجن ��ة القانونية النيابية
رف�ضه ��ا �إج ��راء تعدي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات

الربملانية".
ويرج ��ح النائب الغ ��زي ان "الربمل ��ان ال يقدم
عل ��ى تنفي ��ذ تعديالت على قان ��ون االنتخابات
الربملاني ��ة يف ظ ��ل الظ ��روف والتداعي ��ات
الراهن ��ة واملتمثلة بتحف ��ظ املفو�ضية على �أي

 بغداد /متيم احل�سن
التعام ��ل م ��ع تلك اجله ��ات ،ب�سبب ان احده ��ا م�شارك
وبقوة يف العملية ال�سيا�سية.
حمل ��ت احلكومة ف�صيلني م�سلحني اثن�ي�ن ،م�س�ؤولية وكانت اجلماعات امل�سلحة ،ق ��د اوقفت هجماتها على
الهجمات على امل�صالح االمريكية ،و�آخرها ا�ستهداف ال�سفارة االمريكية واملع�سكرات قرابة ال�شهرين ،فيما
املنطقة اخل�ضراء م�ساء االثنني.
ع ��ادت لن�شاطه ��ا متزامنة مع ك�شف طه ��ران معلومات
وتتحرك احلكومة بح ��ذر �شديد ،بح�سب م�صادر ،يف جديدة عن ما عرف حينها بحادثة املطار.
و�شهدت اواخ ��ر  2020وبداية العام احلايل توترات
كبرية ،حيث توقعت وا�شنطن ان ت�شن طهران هجمات
مع الذكرى ال�سنوية االوىل حلادث اغتيال ابو مهدي
املهند�س واجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين.
وتته ��م الوالي ��ات املتح ��دة ،ايران وجماع ��ات عراقية
مرتبط ��ة به ��ا ،بامل�س�ؤولي ��ة ع ��ن الهجم ��ات عل ��ى
�سفارته ��ا واملواق ��ع التابع ��ة للتحال ��ف ال ��دويل يف
بغ ��داد واملحافظات .وتقول م�ص ��ادر �سيا�سية مطلعة
لـ(املدى) ان "الدوائ ��ر اال�ستخبارية واالمنية اطلعت
احلكوم ��ة ب�شكل ال يقبل ال�شك على اجلهات التي تقف
وراء تل ��ك الهجم ��ات" .ووفق امل�ص ��ادر ان "احلكومة
ت�أك ��دت الآن م ��ن ان تل ��ك الهجمات ورا�ؤه ��ا ف�صيالن
م�سلح ��ان معروف ��ان ،احدهم ��ا لديه عدد م ��ن النواب،
ووزراء يف احلكوم ��ة ال�سابق ��ة" .ورف�ض ��ت امل�صادر
ذك ��ر ا�س ��م الف�صيلني ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،لكنه ��ا و�صفت
احدهم ��ا بانه "يعمل مع احلكوم ��ة يف النهار و�ضدها
يف امل�س ��اء" .وكانت احلكومة ق ��د اعتقلت نهاية العام
املا�ضي ،ما ا�شيع بانه امل�س�ؤول عن ق�صف اخل�ضراء.
وت�سرب حينها ا�سم ح�سام الزيرجاوي ،وهو م�س�ؤول
ال�صواريخ يف حركة ع�صائب اهل احلق.
 التفا�صيل �ص 3

تعدي ��ل" ،م�ضيف ��ا "�إنن ��ا اجتمعن ��ا ولأكرث من
اجتماع�ي�ن م ��ع املفو�ضي ��ة و�أبلغتن ��ا برف�ضها
تنفي ��ذ �أي تعدي ��ل على قان ��ون االنتخابات يف
الوقت الراهن".
 التفا�صيل �ص2

جل في�سنتي
ينتزع فوزاً
ً
ثمينا يف
الربتغال بغياب
عالء عبا�س

لطفي حامت يكتب:

املراكز الإقليمية
واملناف�سة الر�أ�سمالية
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كارثة مناخية ؟

�سوق ال�شورجة يكتظ باملتب�ضعني �أم�س الأول ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

املوازنة تتجه نحو "الإقرار بالأغلبية" مع غياب احللول ب�ش�أن ح�صة الإقليم
�أبلغ ��ت اللجن ��ة املالية رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب بانتهاء
مناق�ش ��ات املوازن ��ة متهي ��د ًا لتحديد موع ��د للت�صويت
عليها ،من دون التو�ص ��ل �إىل حل ب�ش�أن الفقرة املتعلقة
مبوازن ��ة �إقليم كرد�ست ��ان ،ما يفتح املج ��ال �أمام جميع
اخليارات يف مقدمتها �إقرار القانون بالأغلبية .ويقول
ع�ضو اللجن ��ة النائب �أحمد حمة ر�شي ��د يف حديث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "�أكرث من  50اجتماع ًا عقدته اللجنة قامت
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بل غيت�س:
ال�سبيل لتج ّنب 7
كيف

نائب كردي :القوى ال�شيعية مل تعط بدائل
 بغداد /فرا�س عدنان

2021

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

من خالله ب�إعادة �صياغة كاملة مل�شروع قانون املوازنة
الوارد من احلكومة".
و�أ�ض ��اف ر�شي ��د� ،أن "ما و�صلنا م ��ن احلكومة ال ميكن
�أن يو�ص ��ف ب�أنه قانون ،بل جم ��رد ورقة مالية تنطوي
عل ��ى العديد من امل�ش ��كالت التي ا�ستوجب ��ت منا �إعادة
�صياغتها ب�شكل كامل".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "النقا�ش ��ات ا�ستم ��رت �أك�ث�ر م ��ن �شهر
ون�ص ��ف ال�شهر داخ ��ل اللجنة الواح ��دة� ،أو مع اللجان
النيابي ��ة الأخ ��رى ،وكذل ��ك م ��ع م�س� ��ؤويل وح ��دات

متحدث حكومي :لقاح كورونا
�سيدخل على �شكل دفعات

الإنف ��اق يف الوزارات وم�ؤ�س�سات الدولة غري املرتبطة
بوزارة".
ولفت ر�شيد� ،إىل �أن "همنا الأول كان تخفي�ض النفقات
وتقلي ��ل ن�سبة العجز وقد جنحنا يف ذلك �إىل حد كبري،
وكذل ��ك ت�أم�ي�ن روات ��ب املوظف�ي�ن بنح ��و ال مي�س ��ه �أي
ا�ستقط ��اع ال �سيما بع ��د توجه البنك املرك ��زي العراقي
لرفع قيمة الدوالر �أمام الدينار ،وت�أثري ذلك �سلبي ًا على
ال�شرائح املتو�سطة والفقرية".
 التفا�صيل �ص3

 بغداد /املدى
ا�ش ��ارت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة� ،أم�س
الثالث ��اء ،اىل ان ع ��دد عنا�ص ��ر تنظي ��م
داع�ش داخل الأرا�ض ��ي العراقية ال يتخطى
الـ 1000م�سلح .وقال الناطق با�سم القيادة
الل ��واء حت�سني اخلفاجي� ،إن �أعداد عنا�صر
التنظي ��م يف الع ��راق تق ��در ب�أقل م ��ن �ألف.
ويف �سي ��اق �آخ ��ر �أ�ش ��ار اخلفاج ��ي ،اىل �أن

قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة تعم ��ل على حل
م�شكل ��ة مل ��ف خميم اله ��ول املعق ��د ،بجانب
ملف احلدود م ��ن �أجل �إنهاء تواجد عنا�صر
داع�ش يف تلك املناطق.
ولف ��ت �إىل �أن عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي م ��ا زال ��وا يحاول ��ون الت�سلل من
احل ��دود العراقي ��ة ال�سوري ��ة ،ال�سيم ��ا يف
املناط ��ق الفا�صل ��ة ب�ي�ن قي ��ادة العملي ��ات
امل�شرتك ��ة وقوات الب�شمركة .و�أ�شار �إىل �أن

هناك "عمال متوا�صال مع البي�شمركة لإنهاء
هذا املو�ضوع ،و�إيق ��اف تدفق الدواع�ش".
و�أو�ضح اخلفاجي �أن القوات الأمنية "على
�أهب ��ة اال�ستع ��داد دائم ��ا ،وت�صط ��اد ه�ؤالء
الدواع�ش ع�ب�ر الكامريات احلرارية �أو عن
طري ��ق اجل ��و" .و�شدد الناط ��ق با�سم قيادة
العملي ��ات امل�شرتك ��ة �أن املناط ��ق الواقع ��ة
عل ��ى �أطراف بغ ��داد ت�شهد ا�ستق ��رارا �أمنيا
وت�ضم العديد من القوات االمنية.

عوائل "�شهداء االثنني" متهل رئي�س احلكومة �أ�سبوع ًا واحداً

جتدد ال�صدامات بني املتظاهرين والقوات الأمنية يف النا�صرية واحل�صيلة  13م�صاب ًا

 بغداد /املدى
دع ��ا املتح ��دث با�س ��م جمل� ��س ال ��وزراء ،املواطن�ي�ن اىل االلت ��زام ال�صارم
بالق ��رارات التي ت�ص ��در عن اللجنة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة ،فيما �أكد �أن
"كميات لقاح كورونا �ست�أتي تباع ًا ولي�ست على دفعة واحدة".
وق ��ال املتحدث با�سم جمل� ��س الوزراء ح�سن ناظ ��م ،يف امل�ؤمتر ال�صحفي
الأ�سبوع ��ي� ،إن "رئي� ��س احلكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي �أكد �ض ��رورة �أن
يحظ ��ى العراقيون بلقاحات كورونا قريب ًا" ،داعي ��ا �إىل "االلتزام ال�صارم
بق ��رارات اللجنة العليا لل�صحة وال�سالم ��ة" .و�أ�شار اىل "تخويل وزارة
ال�صحة بالتعاقد مع �سينوفارم لتوفري كميات كافية من لقاحات كورونا"،
مبين ��ا �أن ��ه "ال ميكن اعطاء اللقاحات دون احل�ص ��ول على �ضمانة قانونية
من اال�ضرار اجلانبية" .ولفت ناظم اىل �أن "جمل�س الوزراء �صوت على
م�ش ��روع قانون احل�صانة القانونية لل�ش ��ركات امل�صنعة للقاح وا�ستحداث
�صندوق لال�ضرار" ،م�ضيفا �أن "كميات لقاح كورونا �ست�أتي تباع ًا ولي�ست
عل ��ى دفعة واح ��دة" .وق ��ال ناظم �إن "احلكوم ��ة ت�ؤكد �أنه ��ا وحدها فقط
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن امللفات الأمنية بالب�ل�اد ،وال يوجد �أحد ق ��ادر على ال�ضغط
عل ��ى احلكومة بال�صواري ��خ العابثة للتدخل بامللف ��ات الأمنية" ،م�ؤكدا �أن
"الدول ��ة ال تفاو� ��ض عل ��ى �سيادتها" .وب�ش�أن زي ��ارة بابا الفاتيكان اىل
الع ��راق ،قال ناظ ��م �إن "هناك ا�ستع ��دادات كاملة لزيارة باب ��ا الفاتيكان"،
مبين ��ا "لدينا مئات الطلبات م ��ن الإعالميني الأجانب للم�شاركة يف تغطية
زي ��ارة الباب ��ا" .ومن جانب �آخ ��ر� ،أكد ناظم �أن "هن ��اك متابعة حثيثة من
احلكوم ��ة للوق ��وف على الأحداث التي جرت يف النا�صري ��ة" .فيما �أ�شار
اىل �أن "عق ��دة املوازن ��ة هي ح�ص ��ة الإقلي ��م وجميع الفق ��رات الأخرى مت
االتفاق عليها".

العمليات امل�شرتكة :م�سلحو داع�ش يف العراق
ال يتعدون الـ1000

جتددت ال�صدامات بني
املتظاهرين والقوات الأمنية
و�سط النا�صرية يف وقت مت�أخر
من يوم �أم�س .التوتر عاد بعد
�ساعات من "الهدوء احلذر"
وبلغت احل�صيلة االولية 13
ا�صابة بح�سب ،مرا�سل (املدى)
يف املحافظة .وقال املتظاهر
احمد النا�صري لـ(املدى) ان
"التظاهرات جتددت ع�صر
(الثالثاء) يف �ساحة احلبوبي
وانطلق املتظاهرون �صوب مبنى
ديوان املحافظة اال ان القوات
االمنية منعتهم من عبور ج�سر
الن�صر" ،م�شريا اىل ان "عدم
ال�سماح للمتظاهرين مبوا�صلة
م�سريتهم ادى اىل م�صادمات
�سقط على اثرها عدد من
املتظاهرين".

 ذي قار /ح�سني العامل
الكاظم ��ي �سبعة ايام لإقال ��ة حمافظ ذي
قار ونوابه ومعاونيه وم�ست�شاريه على
واك ��د النا�ص ��ري قط ��ع ج�س ��ر الن�ص ��ر خلفية الأحداث الت ��ي �شهدتها تظاهرات
والط ��رق القريب ��ة من ��ه بالإط ��ارات يوم االثنني واحالتهم للتحقيق فورا".
املحرتقة.
وا�ضاف "كم ��ا نطالب ب�إحال ��ة ال�ضباط
وم ��ن جانبه ذكر م�صدر طب ��ي يف دائرة وعنا�صر ق ��وات ال�شغب الذين ا�شرتكوا
�صح ��ة ذي ق ��ار لـ(امل ��دى) ان "احل�صيلة
االولي ��ة للم�صادم ��ات بلغ ��ت  13جريحا
م ��ن كال اجلانب�ي�ن وبواق ��ع  8جرح ��ى
م ��ن املتظاهرين و 5جرح ��ى من القوات
االمنية".
و�س ��اد ه ��دوء ح ��ذر مدين ��ة النا�صري ��ة
�صباح ام� ��س الثالثاء .و�شه ��دت املدينة
ي ��وم االثن�ي�ن تظاه ��رات طالب ��ت ب�إقالة
املحافظ و�سقط على اثرها � 3شهداء.
وامهل ��ت ا�س ��ر ال�شه ��داء رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ا�سبوع� � ًا
واح ��د ًا لإقال ��ة املحاف ��ظ ناظ ��م الوائلي،
فيما لوحت باتخاذ موقف حازم يف حال
عدم االمتثال لتلك املطالب.
وج ��اء يف بي ��ان ا�س ��ر ال�شه ��داء ـ� �ـ تلقت
(املدى) ن�سخة منه ،ام�س ــ انه "من هذه
ال�ساع ��ة منهل رئي�س ال ��وزراء م�صطفى

مبجزرة االثن�ي�ن اىل اللجان التحقيقية
واعالن النتائج ،وبخ�ل�اف ذلك �سيكون
لنا موقف حازم نعلن عنه يف حينه".
اىل ذل ��ك ،ق ��ال النا�ش ��ط ح�س ��ن ه ��ادي
العراق ��ي لـ(امل ��دى) ان "التظاه ��رات
والفعالي ��ات االحتجاجي ��ة �ستتوا�ص ��ل

حلني حتقي ��ق كامل املطال ��ب" ،مبينا ان
"قم ��ع تظاهرات ي ��وم االثنني و�سقوط
جرح ��ى و�شه ��داء جع ��ل املتظاهري ��ن
اك�ث�ر ا�ص ��رارا عل ��ى حتقي ��ق مطالبه ��م
امل�شروعة".
وا�ش ��ار العراق ��ي اىل ان "مطال ��ب
التظاه ��رات يف ي ��وم االثن�ي�ن كان ��ت
مطال ��ب ت�ص ��ب يف امل�صلح ��ة العام ��ة
وتدع ��و اىل توفري اخلدم ��ات اال�سا�سية
وتغيري امل�س�ؤول�ي�ن العاجزين عن حفظ
االم ��ن وت�أم�ي�ن اخلدم ��ات للمواطنني"،
م�ؤك ��دا ان "مطل ��ب اقال ��ة املحاف ��ظ
ونواب ��ه وم�ست�شاري ��ه ب ��ات يت�ص ��در
�أولوي ��ات املتظاهري ��ن و�س ��وف يرتف ��ع
�سق ��ف املطال ��ب لي�شم ��ل قائ ��د ال�شرط ��ة
وقادة االجه ��زة االمني ��ة املتورطة بقمع
التظاهرات".
و�شدد العراق ��ي على ان "تغيري املحافظ
�سيكون م�شروط ��ا بتعيني حمافظ جديد
غري متحزب وق ��ادر على ادارة املحافظة
وع ��ازم عل ��ى حمارب ��ة الف�س ��اد وتلبي ��ة
املطال ��ب امل�شروع ��ة الت ��ي ين ��ادي به ��ا
املتظاهرون".

سياسة
المفو�ضية تبلغ اللجنة
القانونية رف�ضها التعديل
في الوقت الحالي
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كتل �سيا�سية تهدد بعدم امل�شاركة فـي االنتخابات
املقبلة اعرتا�ض ًا على القانون

ت�صاعدت الخالفات بين الكتل ال�سيا�سية بعد طرح فكرة تعديل قانون انتخابات مجل�س النواب .وهددت كتل �سيا�سية
باالن�سحاب من التناف�س االنتخابي المقبل لو �أ�صرت كتل �أخرى على عدم تعديل الت�شريع .بالمقابل يريد المع�سكر الم�ؤيد
للتعديل الغاء الت�صويت عبر البطاقة االلكترونية و�إلغاء فقرة العد اليدوي عند االعترا�ض للت�ضييق على المزورين بح�سب
وجهة نظره .ويتبنى رئي�سا الجمهورية والحكومة وعدد من الكتل ال�سيا�سية فكرة �إجراء تعديالت على خم�س ع�شرة مادة
من قانون انتخابات مجل�س النواب النافذ والذي �شرع في �شهر كانون الأول الما�ضي ،من بينها �إلغاء االقتراع في الم�ست�شفيات
وال�سجون ،لتخفي�ض المبالغ المخ�ص�صة لالنتخابات التي تكون مكلفة جدا.

 بغداد /محمد �صباح
مفو�ضية االنتخابات
تتحفظ
ويق ��ول النائ ��ب محمد الغ ��زي ،رئي�س
اللجنة القانوني ��ة النيابية في ت�صريح
لـ(الم ��دى) �إن "الكت ��ل والأط ��راف
البرلمانية غير متفقة حتى هذه اللحظة
على تعدي ��ل قانون انتخاب ��ات مجل�س
الن ��واب" ،منوه ��ا �إل ��ى �أن "مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات �أبلغ ��ت اللجن ��ة القانونية
النيابي ��ة رف�ضها �إج ��راء تعديل قانون
االنتخابات البرلمانية".
ويرج ��ح النائب الغزي ان "البرلمان ال
يق ��دم على تنفيذ تعدي�ل�ات على قانون
االنتخابات البرلمانية في ظل الظروف
والتداعيات الراهنة والمتمثلة بتحفظ
المفو�ضي ��ة عل ��ى �أي تعدي ��ل" ،م�ضيفا
"�إننا اجتمعن ��ا ولأكثر من اجتماعين
مع المفو�ضية و�أبلغتنا برف�ضها تنفيذ
�أي تعدي ��ل على قان ��ون االنتخابات في
الوقت الراهن".
وقبل �أيام قادت كت ��ل �سيا�سية متعددة
ح ��راك ًا وا�سع� � ًا م ��ع رئا�س ��ة البرلم ��ان
به ��دف �إج ��راء تعدي ��ل عل ��ى اثنين من
فقرات قانون االنتخابات الجديد ،الذي
تم �إقراره نهاية ت�شرين الأول الما�ضي
ا�ستجاب� � ًة لمطال ��ب المتظاهري ��ن ف ��ي
االحتجاجات ال�شعبية.
وج ��اء ه ��ذا الح ��راك بعد م ��دة ق�صيرة
م ��ن الق ��رار ال ��ذي اتخذت ��ه الحكوم ��ة
ومفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،بت�أجي ��ل
موع ��د االنتخاب ��ات م ��ن ال�ساد� ��س من

حزي ��ران المقب ��ل �إل ��ى العا�ش ��ر م ��ن
�شه ��ر ت�شري ��ن الأول المقب ��ل م ��ن اجل
ا�ستكم ��ال النواح ��ي الفني ��ة لت�سجي ��ل
الأحزاب ال�سيا�سية وتوزيع البطاقات

االنتخابية وت�أمين الرقابة الدولية.
�صراع على تعديل القانون
م ��ن جانب ��ه يك�ش ��ف محم ��د الخالدي،

رئي�س كتلة بيارق الخير البرلمانية ان
"هناك �صراعا بين من يريد �أن يزور
االنتخاب ��ات ،وبين من يريد انتخابات
نزيه ��ة و�صحيح ��ة على تعدي ��ل قانون

االنتخابات البرلمانية الذي �شرع قبل
فترة".
ويق�سم القانون الجدي ��د لالنتخابات،
المحافظ ��ة الواح ��دة �إل ��ى ع ��دة دوائر
انتخابي ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س الأق�ضي ��ة
والمدن ،حي ��ث احت�سب لكل � 100ألف
ن�سمة ف ��ي تلك المدن مقع ��دا برلمانيا،
وف ��ي حال قل ع ��دد �س ��كان الق�ضاء عن
� 100أل ��ف يدم ��ج م ��ع ق�ض ��اء مج ��اور
لتالفي تلك الم�شكلة.
وي�ضي ��ف الخال ��دي �أن "ال�ص ��راع
الج ��اري بي ��ن الكت ��ل البرلماني ��ة ه ��و
عل ��ى اعتماد بطاق ��ة الباي ��و مترية �أو
االلكترونية في االنتخابات البرلمانية

الفتات انتخابية يف 2018

الأحـزاب التقليديـة تتقـرب مـن نـا�شطي ت�شريـن
وحتاول ا�ستمالتهم لتكتالت جديدة
 ترجمة /حامد احمد
وه ��و ينظ ��ر بوج ��ه عبو� ��س م ��ن
محل وقوف ��ه عند �ش ��رفة تطل على
بغداد وكان يم�سك بفنجان قهوته،
يقول النا�ش ��ط والمحلل ال�سيا�سي
اح�سان ال�شمري ان عدة جهات من
اط ��راف �سيا�سية مختلف ��ة ات�صلوا
ب ��ه لت�شكي ��ل كتل ��ة او ح ��زب م ��ع
نا�شطي ��ن �آخرين من حركة ت�شرين
ولكنه رف�ض .
االي ��ام االخيرة تقترب ف ��ي العراق
للتفاو� ��ض والتن�سي ��ق لت�شكي ��ل
كت ��ل انتخابي ��ة وائتالف ��ات قبي ��ل
االنتخاب ��ات القادمة الت ��ي كان من
المزم ��ع اقامتها ف ��ي حزيران ولكن
تم ارجا�ؤه ��ا لحي ��ن ت�شرين االول
القادم من هذا العام .
وق ��ال ال�شم ��ري لموق ��ع (New
( Arabان ��ه ال يكت ��رث له ��ذه
الدع ��وات ،م�ؤكدا بالق ��ول "العديد
منهم ات�صل ��وا بي ولكنني رف�ضت،
حزبي ��ن �شيعيين كبيرين طلبا مني
ت�شكي ��ل وتزع ��م تكت ��ل جدي ��د م ��ع
ن�شطاء �آخرين م ��ن حركة ت�شرين.
حتى انهم عر�ضوا علي مبلغا ماليا
".
عندم ��ا ب ��د�أت اح ��زاب �سيا�سي ��ة
تقليدية العام الما�ضي بالتقرب من
ن�شط ��اء ،كان الكثير منهم تراودهم
�شكوك .وقال ال�شمري ،الذي �شغل
من�ص ��ب م�ست�شار لرئي� ��س الوزراء
ال�ساب ��ق عادل عب ��د المهدي "تحت
ذريع ��ة اعط ��اء �ص ��وت لل�شب ��اب
واالخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار مطال ��ب
المتظاهري ��ن فانهم ي�سع ��ون بذلك

لبن ��اء اح ��زاب ظ ��ل ،الت ��ي تعتم ��د
ب�ش ��كل مبا�شر عل ��ى نف� ��س الطبقة
الفا�س ��دة الت ��ي دائم ��ا م ��ا �سيطرت
على العراق ".
وا�ض ��اف قائ�ل�ا "لق ��د ف�صلن ��ي
مبا�ش ��رة بعد انط�ل�اق احتجاجات
ت�شري ��ن عندم ��ا قلت له بان ��ه يقوم
بقتل المحتجين" .ولك ��ن بالن�سبة
لكثي ��ر من الن�شط ��اء ال�شباب الذين
يفتق ��رون ال ��ى �شخ�صي ��ة وخب ��رة
ال�شم ��ري ،ف ��ان ه ��ذه العرو� ��ض
تبق ��ى متقبل ��ة .ومن ��ذ ان انته ��ت
اي ��ام االحتجاج ��ات اجتاح ��ت
�شريح ��ة الن�شط ��اء موجة تهديدات
وم�ضايقات واغتياالت .
لهي ��ب هيج ��ل ،خبي ��رة بال�ش� ��ؤون
العراقي ��ة وزميل ��ة مجموعة االزمة
الدولية  ICGف ��ي العراق ،تقول
انه ��م "معر�ض ��ون لخط ��ر كبي ��ر.

االلتح ��اق باح ��زاب �سيا�سية يمكن
ان تكون له عدة اوجه ،ربما تكون
طريق ��ة ال�سكاتهم ف ��ي الوقت الذي
ي�ضمن ��ون له ��م الحماي ��ة" .النظام
ال�سيا�س ��ي في الع ��راق باكمله يمر
ب�أزم ��ة عميق ��ة وت�شوب ��ه ح ��االت
الف�ساد والمح�سوبية .
وت�ضي ��ف هيج ��ل بقوله ��ا "انه ��م
يحاول ��ون اخرا� ��س المحتجي ��ن
ب ��اي طريق ��ة ممكنة ،ولك ��ن بع�ض
االح ��زاب ادرك ��ت ان ��ه لي� ��س هناك
مج ��ال لتجاه ��ل جان ��ب الت�شكيل ��ة
ال�سكاني ��ة الحالي ��ة للبل ��د حيث ان
 %70م ��ن ال�شعب ه ��م من دون عمر
� 30سن ��ة .ق�س ��م م ��ن ال�سيا�سيي ��ن
التقليديي ��ن تو�صل ��وا لقناع ��ة بانه
يتوج ��ب عليه ��م اتب ��اع ا�سل ��وب
�ستراتيج ��ي اكث ��ر ل�ض ��م �شب ��اب
ل�صفوفهم ".

حمتجون امام احد موانئ الب�صرة ..ار�شيف
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الخالفات �أخرت التعديالت
وي�ش ��دد النائ ��ب الخال ��دي عل ��ى �أن
"الخالف ��ات القائم ��ة بي ��ن الق ��وى
ال�سيا�سية �أخ ��رت البدء بعملية تعديل
قان ��ون االنتخابات" ،فيم ��ا رف�ض ذكر
�أ�سم ��اء الكت ��ل والجهات الت ��ي تحاول
�إعاق ��ة الم�ساع ��ي او الجه ��ود الرامية
الى تعديل قانون االنتخابات.
وي�ستبع ��د �أن "يتمك ��ن مجل�س النواب
من اج ��راء هذه التعدي�ل�ات في الفترة
المقبل ��ة ب�سبب هذه الخالف ��ات" ،لكنه
يتوق ��ع ان "التعدي�ل�ات �ستناق� ��ش في
بداية الف�ص ��ل الت�شريع ��ي المقبل قبل
تقديم القانون للقراءة الأولى والثانية
والت�صويت عليه".

 4عمليات للنزاهة ..و� 28أمر قب�ض بحق
�ضباط يتعاملون مع "الف�ضائيني"

م�ست�شار �سابق :جهات �سيا�سية طلبت مني ت�شكيل كتلة جديدة

ب ��دوره ،تطرق القيادي عن ائتالف
دول ��ة القان ��ون� ،سع ��د المطلب ��ي،
بالحدي ��ث ع ��ن الحرك ��ة ال�سيا�سية
الجدي ��دة الت ��ي يتزعمه ��ا من ��ذ
اال�شه ��ر القليل ��ة الما�ضي ��ة مع عدد
م ��ن الن�شط ��اء  .وق ��ال المطلب ��ي
"ان ��ا ادربهم .ن�أمل ان نفوز بمقعد
او مقعدي ��ن ف ��ي ت�شري ��ن االول،
و�ستك ��ون بمثاب ��ة بداي ��ة كبيرة".
من ��ذ ان انخرط بالعم ��ل ال�سيا�سي
عام  ،1981كان المطلبي جزءا من
حزب الدع ��وة الكثر م ��ن  17عاما،
لحي ��ن بدء التظاهرات ال�شعبية في
ت�شرين االول عام . 2019
وا�ض ��اف قائ�ل�ا "ترك ��ت ائتالف ��ي.
الن�شط ��اء ج ��ا�ؤوا للقائ ��ي بع ��د ان
�شاهدون ��ي اتح ��دث ف ��ي التلف ��از
ولي�س العك�س .انا م�ستقل الآن ".
م ��ع ذلك يقر المطلب ��ي بانه ما يزال

المقبلة" ،م�شددا على ان "غالبية الكتل
�ستهدد باالن�سحاب من االنتخابات في
حال ع ��دم اعتماد بطاق ��ة البايومترية
في االنتخابات المقبلة".
ويتيح قانون االنتخاب ��ات الذي �شرع
ف ��ي �شه ��ر ت�شري ��ن الأول الما�ض ��ي
للناخ ��ب الت�صوي ��ت ببطاقتي الناخب
االلكترونية والجديدة (البايومترية)،
مم ��ا اث ��ار مخ ��اوف العديد م ��ن الكتل
والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة م ��ن محاوالت
التالع ��ب وتزوي ��ر االنتخاب ��ات
البرلمانية .
و ُيق�صد بـ"البطاق ��ة البايومترية" �أنها
بطاقة انتخاب تحم ��ل بيانات الناخب
كافة� ،إ�ضافة �إلى بع�ض العالمات التي
ال يمكن تزويره ��ا ،كب�صمات الأ�صابع
و�ص ��ورة حام ��ل البطاق ��ة ،وه ��ي
البيانات التي بد�أ جمعها من الناخبين
ف ��ي ع ��ام  ،2013تحت مظل ��ة ما عُرف
بـ"م�شروع الت�سجيل البايومتري".
وف ��ي �شه ��ر ايل ��ول �ص ��وت مجل� ��س
الن ��واب على �ض ��رورة تعدي ��ل قانون
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة بع ��د م�صادقة
رئي� ��س الجمهورية ون�شره في جريدة
الوقائ ��ع ،م ��ن اج ��ل ال�سم ��اح للناخب
با�ستخ ��دام بطاق ��ة الباي ��و متري ��ة في
االنتخابات.
وي�ش ��دد النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة ديال ��ى
عل ��ى ان "غالبية الكت ��ل البرلمانية مع
اعتم ��اد بطاق ��ة البايو متري ��ة فقط في
االنتخاب ��ات البرلمانية المقبلة والغاء
البطاق ��ة االلكتروني ��ة م ��ن اج ��ل من ��ع
ح ��االت التزوير التي ممكن ان تح�صل
بالبطاق ��ة االلكترونية م ��ن قبل بع�ض
الجهات".
وي�شي ��ر �إلى ان "من بي ��ن المواد التي
نطال ��ب بتعديلها هي الفق ��رة المتعلقة
باالعترا� ��ض عل ��ى نتائ ��ج االنتخابات
الت ��ي تق ��وم المفو�ضي ��ة عل ��ى اثره ��ا
ب�إعادة العد والف ��رز يدويا" ،الفتا �إلى
�أن "ه ��ذا الإج ��راء ي�ساع ��د على تزوير

االنتخابات".
ويلفت الخالدي �إلى �أن "مجمل المواد
الت ��ي تطال ��ب غالبي ��ة الكت ��ل بتعديلها
ت�ص ��ل لنح ��و  15م ��ادة ف ��ي قان ��ون
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة النافذ ابرزها
اعتم ��اد بطاق ��ة الباي ��و متري ��ة و�إلغاء
�إعادة الع ��د والفرز يدوي ��ا" ،الفتا �إلى
�أن "الحكوم ��ة ورئي� ��س الجمهوري ��ة
وع ��دد م ��ن الكت ��ل المختلف ��ة تبن ��وا
تعدي ��ل الخم�سة ع�شر م ��ادة في قانون
االنتخابات".
وف ��ي �شه ��ر ت�شري ��ن الثان ��ي الما�ضي
ك�ش ��ف ح�سي ��ن الهن ��داوي م�ست�ش ��ار
رئي� ��س الوزراء في ال�ش� ��أن االنتخابي
لـ(الم ��دى) ع ��ن �أن الحكوم ��ة تن ��وي
تقدي ��م اقت ��راح لتعدي ��ل خم� ��س
ع�ش ��رة م ��ادة ف ��ي قان ��ون االنتخابات
لتخفي� ��ض الأم ��وال الالزم ��ة لإج ��راء
االنتخاب ��ات ،و�إلغ ��اء االقت ��راع ف ��ي
الم�ست�شفي ��ات وال�سج ��ون ،واالقتراع
ف ��ي خ ��ارج الع ��راق ،وذل ��ك لتخفي�ض
المبال ��غ المخ�ص�ص ��ة لالنتخاب ��ات،
ك ��ون م�ستلزم ��ات الت�صوي ��ت ف ��ي
الم�ست�شفيات وال�سجون وفي الخارج
تكون مكلفة جدا.

 بغداد /المدى
عل ��ى ات�صال مع ق ��ادة ائتالف دولة
القان ��ون وزعيم ��ه ن ��وري المالكي
وحت ��ى ان ��ه يناق� ��ش بموا�ضي ��ع
تع ��اون �سيا�سي مع رئي�سه ال�سابق
ومجموعة النا�شطين الذين تعرف
عليهم .وي�ضيف بقوله "كانت �آخر
مرة التقيت ب ��ه اال�سبوع الما�ضي.
قب ��ل �شهرين طل ��ب من ��ي ان يلتقي
به�ؤالء الن�شطاء الذين اعمل معهم.
وقم ��ت بترتي ��ب لقاء بي ��ن المالكي
و� 36شخ�صا منهم ".
وف ��ي مكتب ��ه عن ��د الطاب ��ق االول
م ��ن م�سجد في مدين ��ة ال�صدر ،قال
ال�شيخ ابراهيم الجابري ،وهو احد
اتب ��اع رج ��ل الدين مقت ��دى ال�صدر
"نح ��ن ال نتبع هذا اال�سلوب .انها
االح ��زاب االخ ��رى الذي ��ن يلج�أون
للن�شطاء وي�ضعوه ��م �ضدنا .نحن
لي�س بحاجة لهذه الطريقة ".
ث ��م ا�سل ��م بقول ��ه "ام ��ا بع ��د
االنتخاب ��ات؟ نع ��م بامكانن ��ا ان
نرح ��ب بالم�ستقلي ��ن م ��ن ه� ��ؤالء
داخل �صفوفنا ".
الح ��زب الوحي ��د ال ��ذي ل ��م يخ ��ف
اهتمام ��ه بال�شباب هو تيار الحكمة
ال ��ذي ت�ش ��كل ف ��ي  . 2017ف ��ادي
ال�شم ��ري قي ��ادي في تي ��ار الحكمة
ق ��ال "كنا عل ��ى ات�صال م ��ع ن�شطاء
من ��ذ بداي ��ة ع ��ام  2020و�أغل ��ب
قوائمنا ت�ض ��م �شخ�صيات م�ستقلة،
ه ��ذا �شيء ال يعتبر خط� ��أ .ات�صلوا
ب ��ي اي�ضا قبل اي ��ام قليل ��ة .قلت ال
�شكرا .ه ��ذه االنتخاب ��ات لن تغير
�أي �ش ��يء وكل الذي ��ن �سي�شاركون
�سيخ�سرون .لهذا ن�صحت الن�شطاء
الذين اعرفهم ان ال ي�شاركوا ".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
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+ 96170615017

�أعلنت هيئة النزاهة� ،أم�س
الثالثاء ،القب�ض على عدد من
ال�ضباط بتهمة تعاطي الر�شاوى
من منت�سبين مقابل الت�ستر عن
تغيبهم من الدوام ،وهي حالة تعرف
اجتماعيا بـ"الف�ضائيين" .واف�صحت
الهيئة في بيان تلقته (المدى) عن
"تفا�صيل الق�ض َّية التي حققت فيها
و�أحالتها �إلى الق�ضاء ،حيث �أفادت
قب�ض بحق
ب�إ�صدار الق�ضاء (� )٢٨أمر
ٍ
ت�شكيالت
�ضباط يتولون مهمة �إِ ْم َرة
ٍ
ب�أحد �ألوية المغاوير العاملة في
ً
مو�ضحة �أن "تلك
محافظة مي�سان"،
الأوامر جاءت على خلف َّية �شبهة
�إقدامهم على �أخذ مبالغ مال َّي ٍة من
منت�سبين في اللواء مقابل التغا�ضي
ب�صورة
عن دوام ه�ؤالء المنت�سبين
ٍ
منتظمة".
ٍ
و�أ�شارت �إلى �أن "مكت ��ب تحقيق الهيئة في محافظة
مي�س ��ان ا�ستكمل التحقيق ��ات في تل ��ك الق�ض َّية ،بعد
جم ��ع الأدل ��ة المتوف ��رة وتدقيقه ��ا و�إف ��راد �أوراق
م�ستقل� � ٍة ل ��كل مخالف� �ةٍ ،وعر�ضه ��ا عل ��ى المحكم ��ة
المخت�ص ��ة الت ��ي ق� � َّررت �إ�ص ��دار (� )٢٨أم ��ر ًا بح ��ق
المتهمين ف ��ي الق�ض َّي ��ة؛ ا�ستناد ًا �إلى �أح ��كام المادة
العراقي".
( )٣٠٧من قانون العقوبات
ِّ
وتن�ص الم ��ادة ( )٣٠٧من قانون العقوبات العراقي
عل ��ى "كل موظف �أو مكلف بخدم ٍة عامة طلب �أو قبل
لنف�س ��ه �أو لغيره عطي ��ة �أو منفعة �أو مي ��زة �أو وعد ًا

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ب�ش ��يء م ��ن ذل ��ك لأداء عم ��ل من �أعم ��ال وظيفت ��ه �أو
االمتن ��اع عنه �أو الإخ�ل�ال بواجبات الوظيفة يعاقب
بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات".
ال ��ى ذل ��ك �أعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة االتحادي ��ة� ،أم�س
الثالثاء� ،ضب ��ط متهمين بالف�ساد بينه ��م م�س�ؤولون
خ�ل�ال تنفي ��ذ ث�ل�اث عمليات �ضب ��ط ،ف ��ي محافظتي
بغ ��داد ونين ��وى .وقال ��ت الهيئ ��ة ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه
(الم ��دى) �إن "دائ ��رة التحقيق ��ات في هيئ ��ة النزاهة
االتحاد َّي ��ة ،نف ��ذت ث�ل�اث عمل َّي ��ات �ضب � ٍ�ط لح ��االت
وتعاط للر�شوة في محافظتي
اختال�س مبالغ مال َّي ٍة،
ٍ
نينوى وبغداد".
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "ت ��م �ضب ��ط مدي ��ر ح�ساب ��ات الخطة
اال�ستثمار َّي ��ة ف ��ي ال�شرك ��ة العا َّم ��ة لتوزي ��ع كهرباء
المنطقة ال�شمال َّية – ف ��رع نينوى متلبِّ�س ًا باختال�س
و�صوالت ر�سم َّيةٍ"،
مبل � ٍ�غ من المال ت�س َّلمه بموج ��ب
ٍ
الفت� � ًا �إلى "�ضب ��ط �سجل قي ��د اليوم َّية ف ��ي ال�شركة،
أجور مُعادةٍ  ،ومبلغ ر�سم
و�أول َّي ٍ
ات لمبالغ روات ��ب و� ٍ
الطاب ��ع العدل � ّ�ي" .وبي ��ن� ،أن "ال ُم َّتهم ق ��ام بت�سقيط
المبالغ دون تقييدها ،خالف ًا للقانون".
وتاب ��ع" ،وف ��ي عمل َّي� � ٍة ثاني� � ٍة ،تم َّك ��ن فري ��ق عم ��ل
مدير َّي ��ة تحقي ��ق نين ��وى ،م ��ن �ضب ��ط م َّ
ُوظ � ٍ�ف ف ��ي
ال�صحة بالمحافظ ��ة مُتلب�س ًا بالجرم الم�شهود
دائرة
َّ
أ�شخا�ص ،و�إيهامهم
�أثن ��اء ت�سلُّمه مبلغ الر�شوة م ��ن �
ٍ
بتروي ��ج مُعام�ل�ات تعيي � ٍ�ن له ��م ،و�أ�سف ��رت العمل َّية
�ات �أخرى يقوم
عن �ضب ��ط مُعامالت
تعيين ومُعام�ل ٍ
ٍ
ال ُم َّته ��م بتعقيبه ��ا ف ��ي مُختل ��ف الدوائ ��ر الحكوم َّيـة
بالمحافظة".
و�أ�شار �إلى �أنه "وفي بغداد ،تم َّكن فريق عمل مدير َّية
القانوني في
تحقي ��ق بغداد م ��ن �ضبط مدير الق�س ��م
ّ
ال�شركة العا َّم ��ة لل�صناعات الحرب َّية مُتلبّ�س ًا بتعاطي
الر�شوة بالجرم الم�شهود؛ لقاء وعدٍ بغلق دعوى".
و�أو�ضح ��ت الدائرة بح�سب البيان� ،أ َّن ��ه "ت َّم تنظـيم
محا�ض ��ر �ضبط �أ�صول َّية بال ُمب ��رزات الم�ضبوطة في
�رات ق�ضائيَّةٍ ،
العمل َّي ��ات التي ُن ِّف� � َذت؛ بنا ًء على مذك � ٍ
وعر�ضه ��ا ب�صحب ��ة المُتهمي ��ن عل ��ى ال�س ��ادة ق�ضاة
ُخت�صة بالنظر بق�ضايا النزاهة
محكمة التحقي ��ق الم َّ
َّ
في بغ ��داد ونينوى ،الذين ق� � َّرروا توقيف ال ُمتهمين
وف ��ق �أح ��كام المادتي ��ن ( )340،307م ��ن قان ��ون
العقوبات والقرار ( 160ل�سنة .")1983
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م�صادر مطلعة :اال�ستخبارات
�سلمت احلكومة دالئل
ال تقبل ال�شك

حملت الحكومة ف�صيلين
م�سلحين اثنين ،م�س�ؤولية
الهجمات على الم�صالح
االميركية ،و�آخرها ا�ستهداف
المنطقة الخ�ضراء م�ساء
االثنين .وتتحرك الحكومة
بحذر �شديد ،بح�سب م�صادر،
في التعامل مع تلك الجهات،
ب�سبب ان احدها م�شارك
وبقوة في العملية ال�سيا�سية.
وكانت الجماعات الم�سلحة،
قد اوقفت هجماتها
على ال�سفارة االميركية
والمع�سكرات قرابة
ال�شهرين ،فيما عادت
لن�شاطها متزامنة مع ك�شف
طهران معلومات جديدة
عن ما عرف حينها بحادثة
المطار.

 بغداد /تميم الح�سن
و�شه ��دت اواخ ��ر  2020وبداية العام
الحالي توترات كبي ��رة ،حيث توقعت
وا�شنط ��ن ان ت�ش ��ن طه ��ران هجم ��ات
م ��ع الذك ��رى ال�سنوية االول ��ى لحادث
اغتيال ابو مهدي المهند�س والجنرال
الإيراني قا�سم �سليماني.
وتته ��م الوالي ��ات المتح ��دة ،اي ��ران
وجماع ��ات عراقي ��ة مرتبط ��ة به ��ا،
بالم�س�ؤولي ��ة ع ��ن الهجم ��ات عل ��ى
�سفارته ��ا والمواقع التابع ��ة للتحالف
الدولي في بغداد والمحافظات.

ف�صيالن �أحدهما تابع لكتلة �سيا�سية م�س�ؤوالن عن هجمات
اخل�ضراء ومقار التحالف الدويل

وتق ��ول م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة مطلع ��ة
لـ(الم ��دى) ان "الدوائ ��ر اال�ستخبارية
واالمني ��ة اطلع ��ت الحكوم ��ة ب�شكل ال
يقب ��ل ال�ش ��ك عل ��ى الجهات الت ��ي تقف
وراء تلك الهجمات".
ووفق الم�ص ��ادر ان "الحكومة ت�أكدت
االن م ��ن ان تل ��ك الهجم ��ات ورا�ؤه ��ا
ف�صيالن م�سلح ��ان معروفان ،احدهما
لدي ��ه ع ��دد م ��ن الن ��واب ،ووزراء ف ��ي
الحكومة ال�سابقة".
ورف�ضت الم�صادر ذكر ا�سم الف�صيلين
ب�شكل وا�ضح ،لكنه ��ا و�صفت احدهما
بان ��ه "يعمل م ��ع الحكومة ف ��ي النهار
و�ضدها في الم�ساء".
وكانت الحكومة قد اعتقلت نهاية العام
الما�ضي ،ما ا�شي ��ع بانه الم�س�ؤول عن
ق�صف الخ�ضراء .وت�سرب حينها ا�سم
ح�س ��ام الزيرج ��اوي ،وه ��و م�س� ��ؤول
ال�صواري ��خ ف ��ي حرك ��ة ع�صائ ��ب اهل
الحق.
وكان ��ت عملية اعتق ��ال الزيرجاوي قد
جرت بعد ايام م ��ن ا�ستهداف المنطقة
الخ�ضراء بثماني ��ة �صواريخ ،بع�ضها
�سقط على مدنيين.
ومن ��ذ لحظ ��ة م�س ��ك الم�س� ��ؤول ع ��ن
ال�صواريخ ،كانت الهجمات قد توقفت
عل ��ى ال�سف ��ارة االميركي ��ة حت ��ى ليل ��ة
االثني ��ن الما�ضية ،و�سبقه ��ا هجومان
احدهم ��ا في اربيل والآخ ��ر في �صالح
الدين.
نقل ال�صواريخ
وبح�س ��ب الم�ص ��ادر ان الهجم ��ات
الجديدة كان معد له ��ا منذ فترة ،حيث
ب ��د�أت حموالت م ��ن ال�صواريخ تدخل
ال ��ى الع ��راق عب ��ر �سوريا خ�ل�ال منفذ
بعي ��د عن �سيط ��رة الحكوم ��ة العراقية
في غربي البالد.
ووف ��ق تقارير امنية ان الهجمات التي
طالت مطار اربي ��ل ومحيطه اال�سبوع
الما�ض ��ي ،وقاع ��دة بل ��د الجوي ��ة،
وهجوم الخ�ضراء االخي ��ر نفذ بنف�س
ال�صواريخ وهي �إيرانية ال�صنع.
وتنف ��ي اي ��ران والح�ش ��د ال�شعب ��ي،
عالقتهم ��ا بالهجم ��ات الت ��ي ا�ستهدفت
اربي ��ل وت�سبب ��ت بمقت ��ل متعاق ��د

مطار �أربي ��ل ومقر التحال ��ف الدولي،
م�شيرا �إل ��ى �أن المنفذين "ت�سللوا �إلى
داخ ��ل الإقلي ��م بهدف تنفي ��ذ هجماتهم
ال�صاروخية".
ك�شف احم ��د في ت�صريح ��ات االثنين،
�أن ال�سلط ��ات "تنتظ ��ر م ��ن بغ ��داد
اعتقاله ��م" .و�أو�ض ��ح �أن "المهاجمين
ا�ستفادوا من المعاملة الجيدة للقوات
الأمني ��ة في نقاط التفتي� ��ش ،و�أحدثوا
خرقا �أمنيا".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذه العملية تق ��ول لنا
�إن داع� ��ش لي�س ��ت المنظم ��ة الإرهابية
الوحي ��دة في البالد ،وهن ��اك جماعات
�إرهابية �أخرى".
لك ��ن زعيم حركة ع�صائ ��ب �أهل الحق،
قي� ��س الخزعلي ،قال ،ام�س ،انه يمتلك
معلوم ��ات ح ��ول ا�سته ��داف المنطق ��ة
الخ�ض ��راء و�سق ��وط ال�صواري ��خ على
المناط ��ق ال�سكني ��ة ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن
الإف�صاح عنها في "الوقت المنا�سب".
وق ��ال الخزعل ��ي ف ��ي تغري ��دة عل ��ى
(تويت ��ر) �إن "ا�ستم ��رار ا�سته ��داف
المنطق ��ة الخ�ض ��راء رغ ��م الق ��رار
الوا�ض ��ح م ��ن الهيئ ��ة التن�سيقي ��ة
للمقاوم ��ة العراقي ��ة وبه ��ذه الكيفي ��ة
الت ��ي تحدث فيه ��ا في كل م ��رة �سقوط
�صواريخ عل ��ى المناطق ال�سكنية دون
حدوث �أي �إ�صابات حقيقية �أو خ�سائر
ف ��ي ال�سفارة ت�ض ��ع الكثير من عالمات
اال�ستفهام ح ��ول الجهة الم�ستفيدة من
ذلك".
و�أ�ض ��اف" :بالن�سبة لن ��ا فنحن نمتلك
معلوم ��ات ق ��د نف�صح عنها ف ��ي الوقت
المنا�سب".
وت�سبب هجوم الخ�ضراء ليلة االثنين،
بتدمي ��ر  4عجالت مدني ��ة ،حيث �سقط
�ص ��اروخ عل ��ى مرائ ��ب لل�سي ��ارات في
منطق ��ة الحارثي ��ة ،و�صاروخان داخل
المنطقة الخ�ضراء.
من�صة الطالق ال�صواريخ ..ار�شيف
م ��ع ق ��وات التحال ��ف وا�صاب ��ة  5م ��ن
االميركان بينهم جندي.
وكان ��ت (الم ��دى) ق ��د ك�شف ��ت ع ��ن ان

ً
وجها �آخر للقرو�ض
لجنة برلمانية :كانت

ارتفاع �أ�سعار النفط يلغي �أول اتفاقية
من نوعها وقعها العراق
 بغداد /ح�سين حاتم
انه ��ى ارتفاع ا�سع ��ار النفط في اال�س ��واق العالمية،
الحاج ��ة ال ��ى اتفاقي ��ة الدف ��ع الم�سب ��ق الموقعة مع
ال�صين وهي اول اتفاقية من نوعها يعقدها العراق.
وكان ��ت ال�شركة ال�صينية قد ظه ��رت ك�أبرز ال�شركات
ف ��ي مزاي ��دة ل�ش ��راء النف ��ط العراق ��ي لم ��دة خم� ��س
�سن ��وات �أجرته ��ا �شرك ��ة توزي ��ع النف ��ط العراقي ��ة
(�سوم ��و) بع ��د �أن قدمت �أكث ��ر العط ��اءات تناف�سية.
و�شاركت ف ��ي المزايدة �شركات نف ��ط دولية وبيوت
تجاري ��ة وم�صاف ��ي تكري ��ر �صينية وهندي ��ة .وجمد
العراق االتفاق بعد �أ�شهر من توقيعه .وتقول ع�ضوة
لجنة النفط والطاقة النيابية النائبة زهرة البجاري
في حديث لـ(المدى) �إن "�آلية الدفع الم�سبق هي باب
ث ��ان للقرو�ض ،او نوع من انواع القرو�ض كونه يتم
با�ست�ل�ام االم ��وال قبل ت�صدير النف ��ط" ،م�شيرة الى
�أن "ه ��ذا بدوره ي�ؤثر على االجيال القادمة لذلك كان
هن ��اك رف� ��ض من قبل اع�ض ��اء لجنة النف ��ط والطاقة
النيابية وكذلك البرلمان".
وق ��رر وزي ��ر النف ��ط اح�س ��ان عب ��د الجب ��ار ،االح ��د
الما�ض ��ي ،تجميد اتفاق الدف ��ع الم�سبق للنفط الخام
مع ال�صين.
وق ��ال عبد الجب ��ار في لقاء متلفز" :م ��ع بداية ال�سنة
الحالية واال�ستقرار االقت�صادي الناتج عن ا�ستقرار
�أ�سع ��ار النفط قررنا تجميد ه ��ذه المحاولة وتجميد
هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".
و�أ�ضاف "كان التخوف من �أن ال ترتفع �أ�سعار النفط
فوق الأربعين دوالرا عن ��د قيامنا بهذا الإعالن لأول
م ��رة ف ��ي تاري ��خ الع ��راق" .وكان الع ��راق ق ��د ابرم
�صفق ��ة ولأول مرة بت�صدير النفط الخام الى ال�صين
بالدف ��ع الم�سبق .حي ��ث تمت ال�صفقة م ��ا بين �شركة
النفط العراقية "�سومو" ،و�شركة "ت�شينخوا �أويل"
ال�صينية.
وت�ؤكد البج ��اري �أن "التجميد ال يعن ��ي االلغاء انما
ه ��و ع ��دم الر�ض ��ى" .وت�شي ��ر ع�ض ��وة لجن ��ة النفط
والطاق ��ة النيابي ��ة ال ��ى �أن "ارتف ��اع �سع ��ر النف ��ط
ايجاب ��ي ج ��دا" ،الفت ��ة ال ��ى ان "الفارق بي ��ن ال�سعر
المثبت في الموازنة وال�سعر المرتقب اليوم والذي
�سي�ص ��ل ال ��ى اكثر لربما ف ��ي االيام المقبل ��ة �سيكون
ل�سد العج ��ز المالي الكبير ف ��ي الموازنة والقرو�ض
المتراكمة نتيجة العجز".

وكان خ ��ام برنت ق ��د ارتفع ،ام�س الثالث ��اء ،الى 66
دوالرا للبرميل لأول مرة منذ � 13شهر ًا.
ب ��دوره ،يق ��ول المتاب ��ع للم�شه ��د االقت�ص ��ادي عب ��د
الرحم ��ن الم�شهدان ��ي ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى) �إن
"اتفاقي ��ة الدف ��ع الم�سب ��ق والبي ��ع الم�سب ��ق للنفط
وا�ست�ل�ام مبالغ ��ه مقدما كان الهدف من ��ه ت�أمين على
االق ��ل  2مليار ال ��ى  4مليار �سنوي ��ا بطريقة التفافية
عل ��ى ال�ص ��ادرات والح�ص�ص النفطي ��ة ،عندما كانت
ا�سعار النفط منخف�ضة".
وي�ؤك ��د الم�شهدان ��ي ،ان "اله ��دف منه ��ا كان ل�ضمان
ح�ص ��ة �سوقية ال�ستمرار ت�سوي ��ق النفط الى ال�صين
بكمي ��ات كبيرة ،اي ان المغ ��زى اال�سا�سي هو هدف
مال ��ي و�ضم ��ان ت�سوي ��ق" .وي�شي ��ر الم�شهداني الى
�أن "ال�سب ��ب اال�سا�س ��ي للتجميد هو ارتف ��اع ا�سعار
النف ��ط" ،م�ستر�س�ل�ا" :حي ��ث و�ص ��ل �سع ��ر البرميل
الواح ��د الى اكثر م ��ن  64وربما ي ��زداد خالل االيام
المقبل ��ة" ،مبين ��ا ،ان "ه ��ذا يعن ��ي تح�س ��ن الو�ض ��ع
المالي للحكومة خالل اال�شهر المقبلة".
ويعتق ��د الم�شهدان ��ي �أن "هذه الزي ��ادة �ست�ؤدي الى
انه ��اء العجز المالي في الموازن ��ة العامة والذي هو
بح ��دود  28تريلي ��ون دينار" .وخف�ض ��ت التعديالت
الت ��ي اجرته ��ا اللجن ��ة المالية حج ��م الموازن ��ة �إلى
 129تريليون دينار ،والعجز المالي الى حوالي 28
تريلي ��ون دينار ،مع احت�ساب �سعر بيع برميل النفط
بـ 45دوالرا.
ويبي ��ن الم�شهدان ��ي �أن "الفرق بين ال�سع ��ر المثبت
ف ��ي الموازنة  45وبين �سعر البيع �إذا افتر�ضنا على
 60ف�أن هذا بدوره �سي�ضيف بحدود الـ 15تريليون،
وه ��ذا �سي�أخذنا ال ��ى انتعا�ش اقت�ص ��ادي" .ويتوقع
ان "ه ��ذه الزي ��ادة �ست� ��ؤول ال ��ى ت�سدي ��د العجز في
الموازن ��ة العامة" .وكانت م�س ��ودة قانون الموازنة
االتحادي ��ة لع ��ام  2021الت ��ي �أر�سلته ��ا الحكومة قد
ن�صت عل ��ى ان العجز تجاوز ال� �ـ 70تريليون دينار،
بحج ��م كلي ي�ص ��ل �إل ��ى  164تريلي ��ون �إذ احت�سبت
الإي ��رادات المخمن ��ة م ��ن ت�صدير النف ��ط الخام على
�أ�سا� ��س �سعر  42دوالر ًا للبرميل ،وبمعدل ت�صدير 3
ماليين و� 250ألف برميل يومي ًا ،ب�ضمنها � 250ألف
برمي ��ل م�ص ��درة من �إقلي ��م كرد�ستان .ي�ش ��ار الى ان
العراق احتل المركز الخام�س عالمي ًا والثاني عربي ًا
م ��ن حيث اكثر الدول امت�ل�اك ًا الحتياطي النفط لعام
 2021ح�سب ت�صنيف م�ؤ�س�سة  GFPالعالمية.

ال�صواريخ كانت قد نقلت من المو�صل
الى كرك ��وك ،فيما تم نق ��ل ال�صواريخ
بعد ذلك الى داخل كرد�ستان.

وق ��ال ريب ��ر �أحمد وزي ��ر الداخلية في
حكوم ��ة كرد�ست ��ان �إن ��ه ت ��م "تحديد"
الجهة التي تقف وراء عملية ا�ستهداف

�أ�سرار جديدة عن مقتل
�سليماني
وجاء الهجوم ،ع�شية اعالن ايران عن
تفا�صيل جديدة عن مقتل نائب رئي�س
الح�ش ��د اب ��و مه ��دي المهند� ��س وقائد
فيل ��ق القد�س قا�س ��م �سليماني ،ماف�سر

بانه رد طه ��ران على تلك الحادثة الذي
اجل من بداية العام.
وق ��ال قائ ��د الأركان الإيران ��ي ،اللواء
محم ��د باقري ،ام� ��س� ،إن القنبلة التي
ا�ستخدمته ��ا الق ��وات الأميركي ��ة ف ��ي
اغتي ��ال قا�س ��م �سليماني و�أب ��و مهدي
المهند� ��س ورفاقهم ��ا" ،ل ��م تك ��ن قنبلة
عادية".
و�أ�ضاف باق ��ري ،في ت�صريحات �أم�س
الثالث ��اء" ،القنبل ��ة الت ��ي ا�ستخدمتها
الق ��وات الأميركي ��ة ف ��ي اغتي ��ال قا�سم
�سليمان ��ي و�أب ��و مه ��دي المهند� ��س
ورفاقهم ��ا ،ل ��م تك ��ن قنبلة عادي ��ة ،بل
قنبل ��ة يت ��م فيه ��ا ا�سته ��داف المع ��دات
المدرع ��ة ،وه ��ي تخت ��رق الف ��والذ
ب�سم ��ك � 30سنتيمترا ،ك ��ي يتم تقطيع
�أج�سادهم �إربا �إربا".
بالمقاب ��ل ردت الخارجي ��ة االميركي ��ة
عل ��ى هج ��وم الخ�ضراء االخي ��ر ،بانها
"�ستحمل �إيران الم�س�ؤولية عن �أفعال
�أتباعها الذين يهاجمون الأميركيين".
لكنه ��ا ا�ستدرك ��ت وقال ��ت عل ��ى ل�س ��ان
المتح ��دث با�سم الخارجي ��ة الأميركية
ني ��د براي�س بعد �ساع ��ات من الهجوم،
�إن الق ��وات الأميركي ��ة �ستتجن ��ب
الم�ساهم ��ة ف ��ي "ت�صعي ��د ي�ص ��ب ف ��ي
م�صلحة �إيران".
وكان ��ت خلية االعالم االمني ،قد اكدت
ان ال�صواريخ التي ا�ستهدفت المنطقة
الخ�ض ��راء انطلق ��ت "من ح ��ي ال�سالم
(الطوبج ��ي)" ،بعد ما اعلن ��ت العثور
على من�صات �إطالق ال�صواريخ هناك.
ويعتقد النائب علي جبار ،وهو ع�ضو
في لجن ��ة االمن البرلمانية ان "الف�ساد
والتق�صي ��ر االمن ��ي وربم ��ا حت ��ى
التع ��اون م ��ع الم�سلحي ��ن وراء ادخال
تلك ال�صواريخ الى الطوبجي".
ويقول جبار في ات�صال مع (المدى) ان
"الهجمات على البعثات الدبلوما�سية
يثير قلق ال�شارع الن اغلب ال�صواريخ
ت�سقط على المدنيين".
وي�ؤك ��د ع�ض ��و اللجن ��ة ان "الحكوم ��ة
غي ��ر وا�ضح ��ة ف ��ي الك�شف ع ��ن هوية
تل ��ك الجهات وعن اه ��داف الم�سلحين
من تل ��ك العملي ��ات ما�سبب ف ��ي ارباك
الو�ضع بالبالد ب�شكل عام".

نائب كردي :القوى ال�شيعية لم تعط بدائل

املوازنة تتجه نحو "الإقرار بالأغلبية" مع غياب احللول ب�ش�أن ح�صة الإقليم
�أبلغ��ت اللجنة المالي��ة رئا�سة مجل�س النواب بانته��اء مناق�شات الموازنة تمهي��داً لتحديد موعد للت�صويت
عليه��ا ،م��ن دون التو�صل �إل��ى حل ب�ش�أن الفق��رة المتعلقة بموازنة �إقلي��م كرد�ستان ،ما يفت��ح المجال �أمام
جمي��ع الخي��ارات في مقدمتها �إق��رار القانون بالأغلبي��ة .ويقول ع�ض��و اللجنة النائب �أحم��د حمة ر�شيد
ف��ي حديث �إلى (المدى)� ،إن "�أكث��ر من  50اجتماع ًا عقدتها اللجنة قامت م��ن خاللها ب�إعادة �صياغة كاملة
لم�شروع قانون الموازنة الوارد من الحكومة".
 بغداد /فرا�س عدنان
و�أ�ض ��اف ر�شي ��د� ،أن "م ��ا و�صلن ��ا م ��ن
الحكومة ال يمك ��ن �أن يو�صف ب�أنه قانون،
بل مجرد ورقة مالي ��ة تنطوي على العديد
م ��ن الم�شكالت التي ا�ستوجب ��ت منا �إعادة
�صياغتها ب�شكل كامل".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "النقا�ش ��ات ا�ستمرت �أكثر
م ��ن �شه ��ر ون�ص ��ف ال�شه ��ر داخ ��ل اللجنة
الواح ��دة� ،أو مع اللجان النيابية الأخرى،
وكذل ��ك م ��ع م�س�ؤول ��ي وح ��دات الإنف ��اق
ف ��ي ال ��وزارات وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة غي ��ر
المرتبطة بوزارة".
ولف ��ت ر�شي ��د� ،إل ��ى �أن "همن ��ا الأول كان
تخفي� ��ض النفق ��ات وتقلي ��ل ن�سب ��ة العجز
وق ��د نجحنا في ذلك �إلى ح ��د كبير ،وكذلك
ت�أمي ��ن روات ��ب الموظفين بنح ��و ال يم�سه
�أي ا�ستقط ��اع ال �سيم ��ا بع ��د توج ��ه البنك
المركزي العراق ��ي لرفع قيمة الدوالر �أمام
الدين ��ار ،وت�أثير ذلك �سلبي� � ًا على ال�شرائح
المتو�سطة والفقيرة".
وبي ��ن� ،أن "النقط ��ة الوحيدة الت ��ي تبقت
لن ��ا طيلة الم ��دة الما�ضية ه ��ي التي تتعلق
ب�إقلي ��م كرد�ستان ،وبقين ��ا ننتظر التو�صل
�إل ��ى ح ��ل م ��ن خ�ل�ال الوف ��ود التفاو�ضية
والكتل ال�سيا�سية لكن من دون جدوى".
و�ش ��دد ر�شي ��د ،عل ��ى �أن "اللجن ��ة المالي ��ة
بدوره ��ا رفع ��ت بكتاب ر�سمي �إل ��ى رئا�سة
مجل� ��س الن ��واب م ��ا يت�ضم ��ن �إ�شعاره ��ا
بانته ��اء المناق�ش ��ات عل ��ى جمي ��ع فق ��رات
قان ��ون الموازن ��ة م ��ن دون التو�ص ��ل �إلى
اتف ��اق ب�ش� ��أن الم ��ادة المتعلق ��ة ب�إقلي ��م
كرد�ست ��ان و�آلية ت�سليم نفطه" .و�أورد� ،أن
"جميع الخيارات �أ�صبحت مفتوحة اليوم،
من الممك ��ن �أن يعر�ض القانون للت�صويت
في جل�سة يتوقع عقدها غد ًا الخمي�س ،وقد
يتم ت�أجيلها �إلى وقت الحق".

وم�ض ��ى ر�شي ��د� ،إل ��ى �أن "�أع�ض ��اء اللجنة
يرغب ��ون بالو�ص ��ول �إل ��ى ح ��ل توافق ��ي
ير�ضي جميع الأطراف لكي يتم الت�صويت
على القانون الذي ت�أخر كثير ًا".
من جانبه ،ذكر ع�ضو اللجنة النائب جمال
كوجر في ت�صريح �إلى (المدى)� ،أن "الكتل
ال�شيعي ��ة هي م ��ن تتحم ��ل م�س�ؤولية عدم
التو�ص ��ل �إل ��ى اتفاق حول م ��ادة بديلة عن
التي وردت في م�شروع الحكومة المتعلق
ب�إقليم كرد�ستان".
وتاب ��ع كوج ��ر� ،أن "الحكوم ��ة كان ��ت ق ��د
�أر�سلت الم�شروع وينطوي على المادة 11
الت ��ي تن�ص على �أن ي�سل ��م �إقليم كرد�ستان
� 250أل ��ف برمي ��ل من نفط ��ه مقابل ح�صته
من الموازنة".
ونوه� ،إلى �أن "الكتل ال�شيعية رف�ضت هذه
ّ
الفقرة ،وطلبنا منه ��ا �أن تعطي ن�ص ًا بدي ًال
لك ��ي يتم �إدراجه في الم�ش ��روع ،ولكنها لم
تفع ��ل ذل ��ك ،وبقى الأم ��ر معلق ًا �إل ��ى �أن تم

�إر�سال القانون �إلى رئا�سة البرلمان بكتاب
ر�سم ��ي" .وي ��رى كوج ��ر� ،أن "الموقف ما
زال يحم ��ل نوع ًا من ال�ضبابية ،وننتظر ما
تتو�ص ��ل �إليه الح ��وارات ال�سيا�سية خالل
ال�ساع ��ات المقبلة ،ولكن ق ��د يم ّرر القانون
بالأغلبية من دون التو�صل �إلى اتفاق".
ويج ��د� ،أن "الق ��وى ال�سيا�سي ��ة يج ��ب �أن
تو�صل ر�سائ ��ل اطمئنان �إلى الجميع ب�أنها
تعم ��ل من �أجل م�صلحة العراق وال تبخ�س
حقوق �أي جهة كانت �سواء �إقليم كرد�ستان
�أو �أي محافظة �أخرى".
وم�ض ��ى ر�شي ��د� ،إل ��ى �أن "ت�أخي ��ر �إق ��رار
الموازن ��ة حال ��ة غي ��ر �صحي ��ة ،وتعك� ��س
م�ستوى الخالف ال�سيا�س ��ي ،الذي ينبغي
�أن يت ��م ح�سم ��ه من خ�ل�ال العق�ل�اء ووفق
الد�ستور".
�إلى ذلك� ،أفادت ع�ضو اللجنة النائبة زهرة
حمزة علي خ�ل�ال حديث مع (المدى) ،ب�أن
"المادة المتعلقة ب�إقليم كرد�ستان ما زالت

وفد اقليم كرد�ستان يجتمع برئي�س الربملان
عالقة ولم يتم ح�سمها لغاية الآن".
و�أو�ضح ��ت عل ��ي� ،أن "الخ�ل�اف ه ��و على
الكمي ��ة الم�ستحق ��ة اليومي ��ة م ��ن �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،وه ��ل �أن ��ه ي�سلمه ��ا نفط� � ًا �إلى
�شرك ��ة الت�سوي ��ق العراقي ��ة (�سوم ��و) �أم
العائ ��دات المالية ع ّما ي�ص� �دّره" .و�أعربت
ع ��ن �أ�سفه ��ا كون "ه ��ذا المو�ض ��وع يتك ّرر
م ��ع كل موازن ��ة" ،معرب ��ة ع ��ن �أمله ��ا ب� �ـ
"الو�ص ��ول �إل ��ى ح ��ل ير�ض ��ي الطرفي ��ن،
وبح�س ��ب معلوماتنا ف�أنه ل ��م يتم التو�صل
�إل ��ى حل لغاي ��ة الوق ��ت الحال ��ي ،وهذا ما
يعطي �إ�شارات ب�أن تمرير القانون �سيكون
بالأغلبية داخل مجل�س النواب".
وكان ��ت الرئا�س ��ة ق ��د �أك ��دت �أن مجل� ��س
الن ��واب م�ستم ��ر ف ��ي �أعماله رغ ��م دخوله
ف ��ي عطلة ت�شريعي ��ة ولغاية �إق ��رار قانون
الموازن ��ة ،و�أن الجل�س ��ات �س ��وف تنعق ��د
بح�سب م ��ا تو�صيه اللجن ��ة العليا لل�صحة
وال�سالمة.
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عين الأهالي على الممر الثاني لطريقها الدولي وح�صتها من النفط والمنفذ

"بدرة" الحدودية تفتتح مدخلها بكلفة  15مليار دينار

 املدى  /جبار بچاي

افتتحت الحكومة المحلية في
محافظة وا�سط م�شروع تطوير
وت�أهيل مدخل ق�ضاء بدرة المطل
على الحدود العراقية الإيرانية
بكلفة �أكثر من  15مليار دينار �ضمن
م�شاريع تنمية الأقاليم بعد توقف
دام لأربع �سنوات وبموا�صفات
عمرانية وح�ضرية عالية الجودة.
وح�سب الأهالي �أن ن�صف ًا مهم ًا من
المدينة التي تمثل بوابة وا�سط نحو
ال�شرق ر�أى النور ب�إنجاز وتطوير
وت�أهيل مدخلها و�إظهاره ب�شكل
جميل �أمام الوافدين الأجانب،
كاف  ،و�أن
م�ؤكدين �أن ذلك غير ٍ
االنظار تتجه الى �إنجاز الممر الثاني
لطريق كوت بدرة مهران الذي يعد
�أهم الطرق الدولية الرابطة بين
العراق و�إيران �إ�ضافة الى ح�صول
المدينة على ح�صتها من واردات
المنفذ الحدودي والبترو دوالر.

ويطل ��ق �أه ��ايل ق�ض ��اء ب ��درة وناحيت ��ي
ج�ص ��ان وزرباطي ��ة عل ��ى طري ��ق ك ��وت -
ب ��درة ب� �ـ " طريق املوت " لك�ث�رة احلوادث
التي حت�صل فيه �س ��نوي ًا ويذهب �ضحيتها
�أ�شخا�ص �أبرياء ،يف وقت ترجح تربيرات
تلك احل ��وادث لرداءة الطري ��ق كونه مبمر
واحد �إ�ض ��افة اىل كثافة مرور ال�ش ��احنات
خا�ص ��ة الت ��ي تنق ��ل ال�س ��لع والب�ض ��ائع
م ��ن املنطق ��ة احلدودي ��ة يف زرباطي ��ة اىل
املحافظات الأخرى وبالعك�س.
مدخل نموذجي

ويق ��ول حماف ��ظ وا�س ��ط حمم ��د جمي ��ل
املياح ��ي " �أجنزن ��ا �أحد �أهم امل�ش ��اريع يف
مدين ��ة ب ��درة  ،املتمث ��ل مبدخله ��ا الذي مت
افتتاحه م�ؤخر ًا بعد �إجنازه من قبل �إحدى
ال�ش ��ركات املحلي ��ة �ض ��من م�ش ��اريع تنمية
الأقالي ��م بكلف ��ة �أكرث م ��ن  15ملي ��ار دينار
عراقي".
و�أ�ضاف " يعد امل�شروع �أحد �أهم امل�شاريع
يف الق�ض ��اء ال ��ذي ميث ��ل بواب ��ة وا�س ��ط
تغي �شكل املدينة
نحو ال�ش ��رق وب�إجنازه رّ
املحاذي ��ة ملنفذ مه ��ران احل ��دودي كثري ًا ملا
فيه من مل�سات وموا�صفات فنية وجمالية".
و�أو�ض ��ح " يبلغ طول املدخل  4250مرت ًا
وت�ض ��من العمل فيه ت�أهيل ال�ش ��ارع ملمري
الذهاب والإياب من خالل تنفيذ �أعمال قلع
الأعمال القدمي ��ة والبدء ب�أعم ��ال الت�أهيل

�صوتنا مع الأهالي

التي ت�ضمنت عمليات التو�سعة والت�سوية
والتعدي ��ل واحلدل وال�ص ��ب باخلر�س ��انة
امل�س ��لحة ب�سمك � 30سم مع �أعمال الإك�ساء
بطبقة رابطة و�أ�سا�س ��ية و�أعمال الأر�صفة
والكار ب�ستون وتنفيذ �أعمال الإنارة مع مد
الكيبل ال�ضوئي لربط املنفذ احلدودي".
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "الأعم ��ال ت�ض ��منت ت�أثيث
ال�ش ��ارع وال�صبغ احلراري وباقي الأعمال
التكميلية و�إن�ش ��اء ج�سر م�ش ��اة بطول ٣٨
مرت ًا  ،بارتفاع  ٥،٢٥م مع �أعمال الت�شجري
للج ��زرات الو�س ��طية وتنفي ��ذ ع ��دة �أعمال
�إ�ض ��افية كالناف ��ورة ومنظوم ��ة ماء �س ��قي
حديثة على طول املدخل ".
الفت� � ًا اىل �أن "تنفيذ �أعم ��ال الإنارة الكاملة
من خالل ن�ص ��ب �أربع ��ة �أب ��راج كبرية مع
 200عم ��ود م ��زدوج الإن ��ارة بارتف ��اع
ع�ش ��رة �أمتار ون�ص ��ب �س ��تة �أعم ��دة �إنارة
ثالثي ��ة بارتفاع ع�ش ��رة �أمتار �أي�ض� � ًا و١٢
عمود ًا بارتفاع �س ��بعة �أمت ��ار و 20عمود ًا
مزدوج ًا بارتفاع ت�سعة �أمتار ون�صب �أربع
حم ��والت كيو�س ��ك يف اجلزرة الو�س ��طية
ومد الأ�س�ل�اك مع ن�ص ��ب قواطع الدورة و
�أجه ��زة للتحك ��م االوتوماتيك ��ي للت�ش ��غيل
والإطفاء ".
�أم الخير ت�ستحق الكثير

م�ض ��يف ًا �أن "مدين ��ة مث ��ل ب ��درة كث�ي�رة
اخل�ي�رات ت�س ��تحق الكث�ي�ر ،فه ��ي واحدة
من مدن وا�س ��ط والع ��راق املنتج ��ة للنفط
من خ�ل�ال حقل ب ��درة النفطي �إ�ض ��افة اىل
�ش ��هرتها ب�إنت ��اج املواد الداخل ��ة يف �أعمال
البن ��اء كاحل�ص ��ى والرم ��ل واحل�ص ��ى
اخلابط ( ال�سبيي�س ) �إذ جتهز بدرة معظم

وترتب ��ط بق�ض ��اء ب ��درة كل م ��ن ناحيت ��ي
ج�ص ��ان وزرباطية وكالهما تطالبان �أي�ض ًا
باال�س ��تحقاقات املالي ��ة الت ��ي ميك ��ن م ��ن
خالله ��ا تنفيذ م�ش ��اريع عمراني ��ة وخدمية
خمتلفة كما يقول قائممقام بدرة جعفر عبد
اجلب ��ار حممد الذي �أ�ض ��اف �أن "احلكومة
املحلي ��ة يف الق�ض ��اء ت�ض ��م �ص ��وتها �إىل
�ص ��وت املواطن�ي�ن يف املطالب ��ة بن�س ��بة
حمددة من واردات تل ��ك املعامل وواردات
املنف ��ذ احل ��دودي يف زرباطي ��ة لغر� ��ض
تطوير الق�ضاء والنواحي التي تتبع له".
و�أ�ض ��اف �أن " �ش ��احنات نق ��ل احلموالت
�أحلق ��ت �أ�ض ��رار ًا فادح ��ة يف الط ��رق
اخلارجي ��ة للمدين ��ة بخا�ص ��ة طريق كوت
ـ� �ـ ب ��درة ال ��ذي ي�ش ��هد ح ��وادث مروري ��ة
با�س ��تمرار يذه ��ب �ض ��حيتها الأبري ��اء من
املواطنني  ".مو�ض ��ح ًا �أن "عدد ال�شاحنات
التي تقوم بنقل املواد الإن�ش ��ائية من مقالع
احل�صى والرمل وكذلك ال�شاحنات القادمة
م ��ن املنف ��ذ احل ��دودي ماب�ي�ن  700ـ 800
�ش ��احنة يومي� � ًا وبحم ��والت كبرية ت�ص ��ل
اىل  40طن� � ًا ما ي� ��ؤدي مرورها اىل �إحلاق
ال�ضرر بالطريق".
معت�ب�ر ًا �أن " �أعمال ال�ص ��يانة للطريق بني
الك ��وت وب ��درة كانت تكل ��ف مبال ��غ طائلة
نظر ًا ل�ض ��خامة الأ�ضرار التي �سببها مرور
احلموالت العالية وال بد تخ�ص ��ي�ص مبالغ
منا�س ��بة م ��ن قب ��ل احلكومة ال�س ��تثمارها
يف �ص ��يانة طريق كوت  -ب ��درة والطريق
بني بدرة ومنفذ زرباطي ��ة احلدودي الذي
تعر� ��ض لأ�ض ��رار بالغ ��ة للأ�س ��باب ذاتها"،
داعي ًا �إىل "�إن�شاء طرق بديلة خا�صة ب�سري
�ش ��احنات نقل املواد الإن�شائية ،لأن الطرق
القدمية ت�ضررت كثري ًا".
حمافظ ��ات الع ��راق بهذه اخلامات �إ�ض ��افة
اىل �آالف الأطن ��ان م ��ن ال�س ��لع والب�ض ��ائع
الت ��ي تف ��د عن طري ��ق املنفذ احل ��دودي يف
زرباطي ��ة وكل ذل ��ك يفرت� ��ض �أن ينعك� ��س
ب�ش ��كل �إيجاب ��ي عل ��ى املدينة لك ��ن الواقع
خمتلف".
ويربر ذلك حمافظ وا�سط خالل حديثه مع
الأه ��ايل الذي �ش ��اركوا يف افتت ��اح املدخل
بالق ��ول �إن " احلكوم ��ة االحتادية ووزارة
املالية مل تن�ص ��ف املحافظة �أ�ص ًال وال حتى
ق�ض ��اء بدرة باحل�ص ��ول على امل�س ��تحقات
املالي ��ة م ��ن واردات املنفذ والب�ت�رو دوالر
الت ��ي كفله ��ا الد�س ��تور والقان ��ون وه ��ذه
املبال ��غ لو ت�س ��لمتها احلكوم ��ة املحلية لت ّم
�إنف ��اق ج ��زء كب�ي�ر منه ��ا لتطوي ��ر وت�أهيل
مدين ��ة ب ��درة وجعله ��ا واح ��دة م ��ن امل ��دن
العراقية املميزة من حيث البناء والعمران
ال�س ��يما و�أنها واحدة م ��ن واجهات العراق
نحو دول اجلوار  ".م�ض ��يف ًا " لو ح�ص ��لنا
عل ��ى تلك املبالغ ميك ��ن لنا تنفيذ م�ش ��اريع
عمرانية وخدمية يف النواحي التابعة اىل

بدرة  -ج�صان وزرباطية  -على اعتبار �أن
لها ا�ستحقاق ًا يف تلك الأموال التي نطالب
بها دوم ًا ".
وبقدر م ��ا يثني على �ص�ب�ر وحتمل �أهايل
ق�ض ��اء ب ��درة �أم اخلري للكثري م ��ن الأعباء
ومنه ��ا عل ��ى �س ��بيل املث ��ال الأ�ض ��رار التي
تخلفها ال�شاحنات الكبرية املارة يف املدينة
�أو يف �أطرافه ��ا يقول " ال نريد مدينة بدرة
مث ��ل جمل يحم ��ل الذهب وي� ��أكل العاقول،
فاملدين ��ة خرياته ��ا كث�ي�رة وكل م ��ا نعم ��ل
علي ��ه ون�س ��عى �إليه ه ��و كيفية اال�س ��تفادة
م ��ن اخل�ي�رات املوج ��ودة يف ق�ض ��اء بدرة
وحتقي ��ق منفع ��ة للنا�س لأنهم ي�س ��تحقون
ذلك دون منة".
الأهايل يطالبون بحقوقهم
يقول ح�س ��ن اله�ل�ايل وهو من قرية �س ��يد
�ص ��فر القريب ��ة م ��ن املنطقة احلدودي ��ة �إن
" مدينة بدرة مل ت�س ��تفد ب�ش ��كل �ص ��حيح
م ��ن ثرواته ��ا وال�س ��بب يع ��ود اىل قرارات
احلكوم ��ة االحتادي ��ة الت ��ي ت�س ��تمر يف

حرم ��ان املدين ��ة م ��ن �أب ��رز حقوقه ��ا وهي
مبال ��غ املنف ��ذ احل ��دودي الت ��ي يفرت�ض �أن
حت ��ول اىل احلكوم ��ة املحلي ��ة يف وا�س ��ط
كي تق ��وم بدورها ب�إنفاق تل ��ك املبالغ وفق
الأوجُ ه ال�ص ��حيحة ومن �أهم تل ��ك الأوجُ ه
�أن توظ ��ف لتطوي ��ر امل�ش ��اريع واخلدمات
يف مدين ��ة ب ��درة وكذل ��ك مدينتي ج�ص ��ان
وزرباطية ".
و�أ�ض ��اف اله�ل�ايل �أن "بدرة فيه ��ا ثروات
كث�ي�رة  ،الب�س ��اتني ومقال ��ع احل�ص ��ى و�أن
ا�س ��تغالل تلك ال�ث�روات منذ عدة �س ��نوات
وحت ��ى الآن مل ي� ��أت مبنفعة ملدين ��ة بدرة ،
بل �أحلق �أ�ضرار ًا فيها خا�صة الطرق ،لذلك
نحن �س ��كان بدرة نطالب بتطبيق القانون
والد�س ��تور الذي منحنا حقوق ًا �س ��واء يف
تخ�صي�ص ��ات البرتو دوالر �أو من واردات
املنف ��ذ احل ��دودي ال ��ذي ي�ش ��هد زخم� � ًا يف
حرك ��ة ال�ش ��احنات م ��ا ينعك�س �س ��لب ًا على
طرق املدين ��ة اخلارجية ومنها طريق كوت
 -بدرة.

معظم �إ�صابات الأطفال بال�ساللة الجديدة "�شديدة"

عداد الإ�صابات بكورونا يتجاوز حاجز الـ4000
 بغداد  /المدى
�أعلنت وزارة ال�ص ��حة والبيئ ��ة� ،أم�س ،املوقف
الوبائ ��ي لفريو�س كورونا امل�س ��تجد يف عموم
العراق خالل الـ � 24ساعة املا�ضية.
وبح�سب بيان� ،سجلت الوزارة "� 4181إ�صابة
جدي ��دة بفريو� ��س كورونا امل�س ��تجد ،و2592
حالة �ش ��فاء من الفريو�س التاج ��ي ،و 16حالة
وفاة ،خالل الـ � 24ساعة املا�ضية".
وبلغ �إجمايل الإ�ص ��ابات بفريو�س كورونا يف
عم ��وم الع ��راق  ،675982بينم ��ا ارتفع معدل
ال�ش ��فاء الكل ��ي �إىل  ،623337يف ح�ي�ن بل ��غ
�إجمايل عدد الوفيات يف العراق .13311
�إىل ذل ��ك ،ق ��ال مدي ��ر �ص ��حة ذي ق ��ار� ،س ��عدي
املاجدي� ،إن الو�ضع ال�صحي للأطفال امل�صابني
بال�س�ل�الة اجلدي ��دة لفريو� ��س كورون ��ا ح ��رج
للغاي ��ة ،فيم ��ا �أكدت �ص ��حة الديوانية ت�س ��جيل
�إ�صابات جديدة بالفريو�س املتحور.
وذكر املاجدي يف ت�صريح �صحفي �أن "ال�ساللة
اجلديدة من فايرو�س كورونا ،ا�ستهدفت فئات
جديدة مل يكن ي�ص ��يبها (كوفيد  ،)19و�س ��جلنا
�إ�ص ��ابة �أطف ��ال بالفريو� ��س املتح ��ور و�أغلبه ��م

حالته ��م ال�ص ��حية حرج ��ة و�ش ��دة الفريو� ��س
عندهم خطرة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "امل�ل�اكات ال�ص ��حية تتعامل على
مت�ساو بني امل�ص ��ابني بال�ساللتني القدمية
نحو
ٍ
واجلدي ��دة و�أن االعتن ��اء يك ��ون بح�س ��ب حالة
املري�ض".
�أما ،معاون مدير عام �صحة حمافظة الديوانية،
يحيى فالح� ،أو�ضح �أن "هناك عدد من الإ�صابات
بال�س�ل�الة اجلديدة �س ��جلت يف املحافظة ويرقد
امل�ص ��ابون فيه ��ا داخ ��ل امل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية

منا�شدة

وتقدم لهم العناية املركزة".
وكان وزير ال�ص ��حة ،ح�س ��ن التميم ��ي ،قد �أعلن
الأ�س ��بوع املا�ض ��ي ،ت�س ��جيل �أول �إ�ص ��ابات
بال�س�ل�الة اجلدي ��دة لفريو� ��س كورون ��ا ،حي ��ث
فر�ض ��ت فيم ��ا بع ��د اللجن ��ة العلي ��ا لل�ص ��حة
وال�س�ل�امة ،حظ ��را للتج ��وال مل ��دة �أ�س ��بوعني
لتقوي�ض الفريو�س املتحور.
من جهتها� ،أكدت دائرة �ص ��حة الكرخ� ،إن %10
من الإ�ص ��ابات اجلديدة بفريو�س كورونا كانت
لأطفال.

تناشد السيدة (بيادر جاسم خويط) من سكنة محافظة
لضمها
بغداد ،الس��يد وزير العمل والشؤون االجتماعية،
ّ
إلى املس��تفيدين م��ن الرعاية االجتماعي��ة كونها ترعى
وتسكن مع والدتها األرملة وليس لهما ُمعيل.

وقال مدير دائرة ال�ص ��حة العامة بجانب الكرخ
يف بغداد – د .نازك الفتالوي يف مقابلة متلفزة
"ن�سيطر على املوقف يف جانب الكرخ بالن�سبة
للإ�صابات اجلديدة وتوفر الأ�سرة وما ن�سجله
من �أعداد متوقع لأن اجلائحة م�ستمرة".
و�أ�ض ��اف حم ��ذر ًا �إن "هن ��اك زي ��ادة بع ��دد
الإ�ص ��ابات ل ��دى الأطفال يف الآون ��ة الأخرية ،
�أجرينا �أم�س �أجرينا  2940م�سحة وظهر فيها
� 693إ�ص ��ابة  58منها ملن �أعمارهم دون الـ 15
�سنة و�أي�ص ��ا هناك � 10إ�صابات لأطفال دون الـ
� 5سنوات".
و�أو�ض ��ح املوق ��ف ب�ش� ��أنهم بالق ��ول "جمي ��ع
الإ�ص ��ابات اجلدي ��دة ل ��دى الأطف ��ال خفيف ��ة
ولي�س ��ت �ش ��ديدة وه ��م الآن بالع ��زل املن ��زيل
با�س ��تثناء طف ��ل لدي ��ه مناعة �ض ��عيفة ب�س ��بب
مر�ض ��ه باللوكيمي ��ا وحالي ًا يتلق ��ى العالج يف
امل�ست�شفى".
وحول م ��دى تفاعل املواطنني م ��ع الإجراءات
الأخ�ي�رة ق ��ال الفت�ل�اوي " مت فر� ��ض غرامات
ب�أع ��داد كب�ي�رة يف الي ��وم الأول م ��ن احلظ ��ر
عال جد ًا يف الكرخ وكلما
بعدها ح�ص ��ل التزام ٍ
زاد وعي املواطنني زاد التزامهم".

فقدان وثيقة درا�سة

فقدت مني الوثيقة الدراس��ية باس��م
(ولي��د ضرغ��ام حس��ن) والص��ادرة من
قس��م التعليم املهني األول في الكرخ
واملرقمة  1في  2003/10/29يرجى على
من يعث��ر عليها تس��ليمها الى جهة
اإلصدار ..مع التقدير

�ضحايا طريق الموت

ويف ع ��ام  2018عل ��ى �س ��بيل املث ��ال
�س ��جلت حمافظ ��ة وا�س ��ط � 284ض ��حية
جراء احل ��وادث املرورية وحينها و�ص ��ف
م�س� ��ؤولون �أن تل ��ك احل ��وادث �أ�ص ��بحت
�إرهاب� � ًا خفي� � ًا يت�س ��بب بح�ص ��اد �أرواح
االبري ��اء ،وخط ��ر ًا يه ��دد املواطن�ي�ن و�أن
"االح�ص ��ائيات الر�س ��مية للع ��ام 2018
�أ�ش ��ارت اىل ر�ص ��د � 45ألفا و 155خمالفة
مروري ��ة ،وت�س ��جيل  387حادث� � ًا مروري ًا
خمالف� � ًا و 272حال ��ة وفاة و� 779إ�ص ��ابة
خمتلف ��ة بعم ��وم مناط ��ق املحافظ ��ة  ،جزء
كب�ي�ر منه ��ا وقع عل ��ى طريق ك ��وت  -بدرة
ال ��ذي يع ��رف عند الأه ��ايل بطري ��ق املوت
لكرثة احلوادث ".
ويف ت�ش ��رين الأول � 2018أعلنت مديرية
�ص ��حة حمافظ ��ة وا�س ��ط ع ��ن م�ص ��رع 10
�إيراني�ي�ن و�إ�ص ��ابة � 9آخري ��ن �إ�ض ��افة
ل�س ��ائق عراقي بحادث �س�ي�ر يف املحافظة
وذل ��ك بحادث ت�ص ��ادم بني حافل ��ة من نوع
فت ��ون ،وحافل ��ة لنق ��ل الركاب عل ��ى طريق

بدرة  -كوت �ش ��رقي املحافظة  ،فيما ح�صل
حادث مماثل �أودى بحياة و�إ�ص ��ابة �س ��تة
�أ�ش ��خا�ص م ��ن كرب�ل�اء كان ��وا يف طريقهم
اىل املنطقة احلدودية يف زرباطية لغر�ض
ال�سفر اىل �إيران .
نور في الأفق ؟

فف ��ي الوق ��ت ال ��ذي ال ت ��زال احل ��وادث
املروري ��ة تتكرر با�س ��تمرار عل ��ى الطريق
املذك ��ور ال ��ذي تق ��وم بتو�س ��عته وت�أهيل ��ه
حالي� � ًا وزارة الإعمار والأ�س ��كان من خالل
�إن�شاء املمر الثاين للطريق املعروف طريق
( ك ��وت ـ بدرة ـ مهران) ال ��دويل بطول 76
كم �ض ��من م�ش ��اريع اخلط ��ة اال�س ��تثمارية
ل ��وزارة الأعمار والأ�س ��كان ،بعد �أن توقف
امل�ش ��روع لأك�ث�ر من ثالث ��ة �أعوام ب�س ��بب
ال�ضائقة املالية يف البلد.
ويق ��ول مع ��اون حمافظ وا�س ��ط ل�ش� ��ؤون
الطرق والبلديات  ،املهند�س �سعدون كرمي
�إن " م�ش ��روع املمر الث ��اين لطريق كوت -
بدرة الذي تنفذه وزارة الإعمار والإ�سكان
وب�إ�شراف مبا�شر من الهيئة العامة للطرق
واجل�س ��ور التابعة لل ��وزارة� ،ش ��هد توقف ًا
لأكرث من ثالثة �أعوام ب�س ��بب الأزمة املالية
التي �ش ��هدها البلد بفعل انخفا�ض �أ�س ��عار
النف ��ط لكن العم ��ل ا�س ��ت�ؤنف في ��ه م�ؤخر ًا
وبوت�ي�رة جيدة ما يعني �أن نور ًا بد�أ يلوح
يف الأفق".
و�أو�ض ��ح �أن “امل�ش ��روع الذي ي�ض ��م �أي�ض ًا
ج�س ��ر ًا كونكريتي ًا يف ق�ض ��اء ب ��درة بطول
 48م�ت�ر ًا ،يت�ض ��من �إن�ش ��اء املم ��ر الث ��اين
للطريق وق�ش ��ط الأر�ض الطبيعية والدفن
بال�ت�راب النظي ��ف وال�س ��بي�س على �ش ��كل
طبقات و�إن�ش ��اء الأكتاف م ��ع �أعمال احلدل
والإك�س ��اء و�إن�ش ��اء القناط ��ر الأنبوبي ��ة
واملنهوالت يف اجلزرة الو�س ��طية� ،إ�ضافة
اىل تخطي ��ط الطري ��ق ون�ص ��ب عالم ��ات
مرورية �إر�شادية وحتذيرية واجتاهية مع
تك�س ��ية حجرية لبع�ض الأجزاء فيه �ضمن
حمددات هور ال�شويجة".
و�أ�ض ��اف �أن "املم ��ر الث ��اين له ��ذا الطريق
املع ��روف بطري ��ق ك ��وت  -ب ��درة مه ��ران
�سي�س ��اعد يف التقلي ��ل من الزخ ��م املروري
احلا�ص ��ل عل ��ى الط ��رق وال�ش ��وارع يف
املدينة وهو ما �سي�سهم يف رفع م�ستويات
ال�س�ل�امة العام ��ة للمواطن�ي�ن وت�س ��هيل
حركت ��ي التج ��ارة والنق ��ل وله ��ذا نحر�ص
على تنفيذه ب�أعلى املوا�صفات الفنية ".
ويحت ��وي الطري ��ق عل ��ى جمموع ��ة م ��ن
القناطر ال�ص ��ندوقية املختلفة والفي�ضانية
بع ��دد  29قنط ��رة والن�ص ��فية بع ��دد 72
قنطرة ومبرحلت�ي�ن يبلغ طول الأوىل 40
كيلو م�ت�ر ًا وبكلفة  26,243مليار دينار
 ,والثاني ��ة يبلغ طوله ��ا  36,4كيلو مرت
وبكلفة  40,709مليار دينار و�أن ن�س ��ب
الإجناز في ��ه حالي ًا جيدة لك ��ن الطموح �أن
ينجز �ضمن ال�سقف الزمني املحدد .
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مدربا الزوراء وال�شرطة يخططان لفك �شراكة مركز الو�صيف

 ن��ف��ط ال��ب�����ص��رة ي��ت��ر ّب�����ص ب���ال���ط�ل�اب ..و�أرب����ي����ل ي�����ض�� ّي��ف ب���غ���داد ف���ي ده���وك
 بغداد  /حيدر مدلول

تتجه الأنظار يف ال�س ��اعة اخلام�س ��ة م�س ��اء
الي ��وم الأربع ��اء اىل ملعب ال�ش ��عب الدويل
بالعا�ص ��مة بغداد حيث يحت�ض ��ن قمة نارية
كروي ��ة من دون ح�ض ��ور جماه�ي�ري جتمَع
الزوراء و�ص ��يف مت�ص� �دّر الرتتيب بر�صيد
 36نقطة وغرميه اللدود ال�ش ��رطة �ص ��احب
املرك ��ز الثال ��ث بر�ص ��يد  36نقط ��ة يف ختام
مناف�س ��ات اجلولة الأوىل من مرحلة الإياب
بدوري الكرة املمتاز للمو�سم 2021-2020
الذي يقام وفق �إجراءات احرتازية ووقائية
م�ش� �دّدة تنفيذ ًا للربوتوكول الطبي ال�شامل
ال ��ذي وزعت ��ه جلن ��ة امل�س ��ابقات املركزي ��ة
للهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم
عل ��ى �إدارات الأندي ��ة بخ�ص ��و�ص املباريات
الر�س ��مية وتدريب ��ات الف ��رق للحف ��اظ على
�ص ��حّ ة و�س�ل�امة اجلمي ��ع بع ��د ا�س ��تثناء
الن�ش ��اط الكروي من ق ��رار تعليق الفعّاليات
الريا�ض ��ية ال ��ذي اتخذت ��ه اللجن ��ة العلي ��ا
لل�صحّ ة وال�سالمة الوطنية مبجل�س الوزراء
ملكافحة فايرو�س كورون ��ا (كوفيد� )-19إثر
تزايد انت�ش ��ار ال�س�ل�الة اجلديدة من الوباء
يف جميع �أنحاء العراق منذ بداية الأ�سبوع
املا�ضي .
وي�س ��عى امل ��درب را�ض ��ي �شني�ش ��ل اىل ف ��ك
�ش ��راكة النقاط م ��ن خالل خط ��ف النوار�س
النت�ص ��ار جدي ��د يع ّزز في ��ه مركز الو�ص ��افة
وموا�ص ��لة مالحق ��ة فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة
املرتبّع على الزعامة يف ظ ّل الروح املعنوية
العالية التي يتح ّلى بها العبوه ،وخا�صة بعد
التعاقد مع مهاجم املنتخ ��ب الإماراتي لكرة
الق ��دم �س ��يدي عبد الل ��ه تودا ،وع ��ودة عماد
حم�س ��ن مرة �أخرى اىل الن ��ادي خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية احلالية بعد فك ارتباطه
مع فريق امليناء الب�ص ��ري حيث �سي�ش� � ّكالن
ق ��وة داعمة اىل جانب زميلي ��ه الهداف مهند
عب ��د الرحيم كرار �ص ��احب الع�ش ��رة �أهداف
والقائ ��د املعمر عالء عب ��د الزهرة يف اخلط
الأمامي اىل جانب ا�س ��تغالل ال�ض ��عف الذي
ي�ش ��كو منه اخل ��ط الدفاعي لفريق ال�ش ��رطة
ب�س ��بب غي ��اب الالعب�ي�ن عل ��ي فائ ��ز بداعي
الإيق ��اف وعالء علي مه ��اوي نتيجة عقوبة
ان�ضباطية احتادية بحرمانه ثالث مباريات

قمة كروية نارية جتمع الزوراء وال�شرطة
متتالي ��ة ،وح�س ��ام كاظ ��م لع ��دم تعافي ��ه من ال�سبت املوافق الثالث ع�شر من �شهر �شباط
الإ�ص ��ابة الت ��ي حلقت به وهم من العنا�ص ��ر اجلاري يف جل�س ��ة جمل�س الوزراء برئا�سة
امل�ؤثرة يف كتيبة �ألك�سندر �أليت�ش برغم قيام م�ص ��طفى الكاظم ��ي للح ��د من �آث ��ار جائحة
�إدارة النادي ب�ض ��م املدافع عدي �ش ��هاب من كورون ��ا يف العا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظات
�صفوف فريق الكرخ لكرة القدم يوم ال�سبت حي ��ث حتظ ��ى املواجه ��ة اجلدي ��دة ب�ي�ن
املا�ض ��ي وتواجد هداف الفريق �س ��عد ناطق الفريق�ي�ن مبتابعة �إعالمي ��ة متميّزة من قبل
ال ��ذي مت رف�ض رحيل ��ه اىل اخلارج خلو�ض االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم حيث و�ضعها
جتربة احرتافية جديدة يف اخلليج العربي �ضمن اال�س ��تفتاء اجلماهريي الأخري الذي
م ��ع فري ��ق �أهل ��ي ج ��دة ال ��ذي يحت ��ل املركز طرح ��ه عل ��ى موقع ��ه الر�س ��مي على �ش ��بكة
الثال ��ث يف دوري ك�أ� ��س حمم ��د بن �س ��لمان االنرتنت �ض ��من الديربيات الأف�ضل بالكرة
العراقي ��ة بحكم تواج ��د جمموعة كبرية من
ال�سعودي لكرة القدم .
�ص ��فوف املنتخبات الوطنية يف �ص ��فوفهما
متابعة �آ�سيوية متم ّيزة
اىل جان ��ب لهما قاعة �ش ��عبية من الأن�ص ��ار
وقامت جلنة امل�س ��ابقات املركزية يف الهيئة لهما يف العراق وخارجه ف�ض�ل ً�ا عن ت�سمية
التطبيعية باحتاد ك ��رة القدم بتغيري موعد ح ��كام دولي�ي�ن م ��ن النخب ��ة لإدارة املباراة
�إقام ��ة مب ��اراة فريق ��ي ال ��زوراء وال�ش ��رطة بدلي ��ل ت�س ��مية احلكم ال ��دويل مهند قا�س ��م
من ال�س ��اعة ال�ساد�سة والن�ص ��ف م�سا ًء اىل �س ��اري لإدارتها باعتباره م ��ن �أبرز احلكام
ال�س ��اعة اخلام�س ��ة م�س ��ا ًء مراعاة ل�ساعات عل ��ى �ص ��عيد الق ��ارة ال�ص ��فراء يعاونه كال
احلظ ��ر ال�ص ��حّ ي اجلزئ ��ي املفرو�ض خالل من واث ��ق مد ّلل حكم ًا م�س ��اعد ًا �أو ًال و�أحمد
�أيام الأثنني والثالثاء والأربعاء واخلمي�س �ص ��باح حكم ًا م�س ��اعد ًا ثاني ًا و�سمري �شبيب
من كل �أ�سبوع الذي يبد�أ من ال�ساعة الثامنة مق ّيم� � ًا للحكام ،وكذلك التط ّرق اىل اللقاءات
م�سا ًء وينتهي يف ال�ساعة اخلام�سة �صباح ًا ال�س ��ابقة الت ��ي جمعتهم ��ا عل ��ى �ص ��عيد
ملدة �أربعة ع�ش ��ر يوم ًا الذي مت �أتخاذه يوم امل�س ��ابقات املحلي ��ة من ��ذ ال�س ��بعينيات من

الق ��رن املا�ض ��ي واالجنازات الت ��ي حت ّققت
لهما على �ص ��عيد ني ��ل الألقاب �س ��واء كانت
يف م�س ��ابقة الدوري املحلي �أو بطولة ك�أ�س
العراق و�س ��مح لهما بتمثيل الكرة العراقية
يف البط ��والت الآ�س ��يوية لك ��رة القدم حيث
�سي�ش ��اركان يف الن�س ��خة اجلدي ��دة م ��ن
دوري �أبط ��ال �آ�س ��يا لكرة الق ��دم اىل جانب
فري ��ق القوة اجلوي ��ة لكرة الق ��دم بعد منح
مقعد ون�ص ��في مقع ��د للبلد من قب ��ل املكتب
التنفيذي لالحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم يف
القرار الر�س ��مي ال ��ذي �أتخذه خ�ل�ال الربع
الأخري من العام املا�ضي �إثر رفع عدد الفرق
امل�ش ��اركة �ض ��من منطقتي الغرب وال�ش ��رق
خ�ل�ال دور املجموع ��ات اىل  40فريق ًا الذي
�س ��يقام بطريق ��ة التج ّم ��ع خ�ل�ال الفرتة من
الراب ��ع ع�ش ��ر ولغاي ��ة الثالث�ي�ن م ��ن �ش ��هر
ني�سان القادم .
توا�صل معاناة الأنيق

وينتظ ��ر فري ��ق الطلب ��ة ال�س ��اد�س ع�ش ��ر
بر�ص ��يد  19نقط ��ة لقاء يف غاية ال�ص ��عوبة
يف ال�س ��اعة الثالث ��ة ع�ص ��ر ًا �أم ��ام م�ض� �يّفه
فريق نفط الب�ص ��رة الثالث ع�شر على ملعب

الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ض ��ية يف حمافظ ��ة
الب�ص ��رة وميل ��ك يف جعبت ��ه  21نقط ��ة يف
ظل توا�ص ��ل املعان ��اة املالية التي يعي�ش ��ها
من ��ذ بداية املو�س ��م احلايل والتي �س ��اهمت
يف هج ��رة عدد كبري من جنومه نحو الفرق
املناف�سة بعد �ش ��كواهم يف عدد من الربامج
الريا�ض ��ية بالقنوات الف�ض ��ائية املحلية من
ق ّلة ت�س ّلمهم مبالغ (مُقدّم العقد) التي �أبرمت
قبي ��ل انط�ل�اق املناف�س ��ات ،وكان �آخره ��م
املح�ت�رف اليم ��اين مفيد جم ��ال ال ��ذي �أثار
�ضجّ ة وتعاطف هائل يف ال�شارع الريا�ضي
العراق ��ي مع ��ه حت ��ى و�ص ��ل اىل تعوي�ض ��ه
ب�س ��يارة �أهداه ��ا ل ��ه �إح�س ��ان الأزيرجاوي
رئي�س نادي النا�ص ��رية الريا�ضي ممّا �أجرب
مدي ��ر الفريق ومي�ض خ�ض ��ر اىل �إعطائه 3
مالي�ي�ن دينار فق ��ط وكتاب اال�س ��تغناء عنه
ال ��ذي مبوجب ��ه غ ��ادر اىل حمافظ ��ة املثنى
للعب يف �صفوف فريق ال�سماوة لكرة القدم
حت ��ى نهاية امل�س ��ابقة مقابل ملي ��وين دينار
يف ال�ش ��هر الواحد بن ��ا ًء على طل ��ب املدرب
�ش ��اكر حممود ،وكذلك ع ��دول �إدارة النادي
برئا�س ��ة عالء كاظم عن اال�ستقالة اجلماعية
الت ��ي و ّلدت غ�ض ��ب ًا من قب ��ل جماهريه التي
قام ��ت بتظاه ��رة جديدة بقي ��ادة جنم الكرة
العراقي ��ة ال�س ��ابق با�س ��م عبا�س �أم ��ام مقر
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حلث
الوزي ��ر د.نبيل كاظم على �إقالة الإدارة بنا ًء
على ملفات الف�ساد التي قدّمها اليه وت�سمية
هيئة �إداري ��ة جديدة تتولىّ ت�س ��يري الأمور
ملدة ثالثة �أ�ش ��هر عل ��ى الأقل مت ّه ��د الطريق
نح ��و �إج ��راء انتخابات ينت ��ج عنها جمل�س
�إدارة جديد يُعيد هيبة الكرة الطالبية التي
فق ��دت هويّتها منذ ع ��ام  ،2007فيما يلتقي
فري ��ق �أربي ��ل اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�ص ��يد 19
نقطة يف ال�س ��اعة الواحدة ظهر ًا على ملعب
ده ��وك ال ��دويل يف حمافظ ��ة ده ��وك ب�إقليم
كرد�س ��تان م ��ع �ض ��يفه فري ��ق �أمان ��ة بغ ��داد
التا�س ��ع بر�صيد  24نقطة تعقبه يف ال�ساعة
الثانية ظهر ًا مباراة فريق امليناء الب�ص ��ري
�ص ��احب املرك ��ز الث ��اين ع�ش ��ر بر�ص ��يد 21
نقطة وم�ض� �يّفه فريق احلدود التا�سع ع�شر
بر�صيد  165نقطة على ملعب نادي التاجي
الريا�ضي بالعا�صمة بغداد يف ختام اجلولة
الأوىل من مرحلة الإياب .

نامق :مواهب كركوك بحاجة �إىل مدر�سة �ألعاب القوى
 بغداد  /املدى
ال�شباب والريا�ضة باملبا�شرة يف م�شروع
تخ�ص�ص ��ية حتت�ض ��ن
�إن�ش ��اء مدر�س ��ة
ّ
طال ��ب الكابنت رع ��د نامق ،م ��درب �ألعاب موهوب ��ي اللعب ��ة م ��ن جمي ��ع الأعم ��ار،
الق ��وى يف حمافظ ��ة كرك ��وك ،وزارة تنفي ��ذ ًا ملوافق ��ة الوزير ال�س ��ابق د�.أحمد

قاعد القوى يف كركوك تزخر باالبطال ال�صغار

ريا�ض وتقديره حلاجة املحافظة لها.
وقال نامق يف ت�ص ��ريح للمدى ":م�ض ��ى
�أك�ث�ر م ��ن �س ��نتني عل ��ى موافق ��ة الوزير
ال�س ��ابق عقب لقائهِ بي يف مكتبه يوم 17
كانون الثاين عام  2019لإن�ش ��اء مدر�سة
ترع ��ى املوهوب�ي�ن يف خمتل ��ف فعّالي ��ات
الق ��وى ،ومل يبد�أ امل�ش ��روع حتى الآن ،ما
دفعن ��ا لتذكري م�س� ��ؤويل ال ��وزارة كونها
املعني ��ة بالبن ��ى التحتي ��ة للريا�ض ��ة يف
عموم مُدن ال ِبالد".
و�أ�ض ��اف ":تواك ��ب ال ��وزارة يف عه ��د
الكاب�ت�ن عدن ��ان درج ��ال عل ��ى �إن�ش ��اء
تخ�ص�صية لكرة القدم يف جميع
مدار�س ّ
املحافظ ��ات ،ومنه ��ا كرك ��وك ،وكذل ��ك
متابع ��ة �إجناز املالعب باملوا�ص ��فات
العاملي ��ة متهيد ًا لت�ض ��ييف بطوالت
عربي ��ة وقارية ،ون�أمل �أن توا�ص ��ل
ال ��وزارة باحلما�س ��ة ذاته ��ا لإي�ل�اء
�ألعاب القوى االهتمام املطلوب لوجود

نتو�سم
ع�ش ��رات الأبطال ال�ص ��غار الذين ّ
فيه ��م حتقيق نتائ ��ج جيدة يف امل�س ��تقبل
متى ما تو ّفرت لهم املدر�س ��ة وم�ستلزمات
التدريب فيها".
و�أو�ض ��ح نام ��ق �":أحر� ��ص م ��ع ث ّل ��ة من
املدربني يف املحافظة على رعاية الأ�شبال
والنا�ش ��ئني وال�ش ��باب الذين يوا�ص ��لون
التدريب �شبه
اليومي يف
ظ ��ر و ف
�ص ��عبة
م ��ن دون
م� ��أ و ى
ر �س ��مي
ي�ش ��عر و ن
في ��ه
بالأم ��ان مع
مد ر بيه ��م ،
و ا لو ز ي ��ر

 بغداد  /املدى
ق� � ّرر احتاد كرة اليد �إقامة مناف�س ��ات املرحل ��ة النهائية من
دوري الي ��د املمت ��از للمو�س ��م  2021-2020يف حمافظ ��ة
ال�س ��ليمانية ب�إقلي ��م كرد�س ��تان بع ��د �إعتذار ن ��ادي كربالء
الريا�ض ��ي عن �ض ��يافة املباريات مب�ش ��اركة �س ��تة فرق من
العا�ص ��مة بغداد واملحافظات على خليفة تطوّ رات ال�ساللة
اجلديدة من فايرو�س كورونا امل�ستجد يف املحافظة خالل
نهاية الأ�س ��بوع املا�ض ��ي التي و�صلت اىل � 266إ�صابة يف
�آخر �إح�صائية �صادرة عن وزارة ال�صحّ ة.
وقال املن�س ��ق الإعالمي الحتاد كرة اليد ح�سام عبد الر�ضا
يف ت�ص ��ريح للمدى �:إن املناف�سات �ستقام خالل الفرتة من
الثالث ولغاية الثامن من �ش ��هر �آذار املقبل بد ًال من موعدها
ال�س ��ابق الذي كان قد حُ دّده االحتاد ب�ي�ن الأول واخلام�س
من ال�ش ��هر ذات ��ه بتواجد فرق اجلي�ش وال�ش ��رطة وكربالء
والقا�س ��م البابلي وال�سليمانية والفتوة املو�صلي �أ�صحاب
املراكز ال�س ��تة الأوىل من املرحلة الأوىل التي �أقيمت خالل
جت ّمع ��ي ال�س ��ليمانية ب�إقليم كرد�س ��تان والعا�ص ��مة بغداد
ل�شهري كانون الأول وكانون الثاين املا�ضيني.
و�أ�ض ��اف �:إن املرحل ��ة النهائي ��ة �س ��تقام بنظ ��ام ال ��دوري
املج� � ّز�أ من مرحلة واح ��دة فقط على القاع ��ة املغلقة بنادي
ال�س ��ليمانية الريا�ض ��ي بنا ًء على طلب �إدارات تلك الأندية

 ح�سام المعمار

�سلبية النتائج التناف�سية
مثلما قدّمنا الأ�س ��بوع املا�ض ��ي مفهوم النتائج ال�سلبية وت�أثريها
عل ��ى اجلانب الهجومي للفرق ودوري كرة القدم العراقي ب�ش ��كل
ع ��ام ،نقدم ه ��ذا ّالأ�س ��بوع مفهوم� � ًا �آخ ��ر (النتائج التناف�س ��ية �أو
�ش ��دة املناف�س ��ة) وق ��د يب ��دو �إيجابي ًا للوهل ��ة الأوىل ،لك ��ن وبعد
درا�س ��ة متع ّمق ��ة وجدن ��ا في ��ه �آث ��ار �س ��لبية تلق ��ي ب�ض�ل�الها على
انع ��دام ف ��ارق الإمكاني ��ات واملوا�ص ��فات الفردي ��ة الكب�ي�رة ب�ي�ن
الع ��ب املنتخب الوطن ��ي والعبي ال ��دوري ،وهنا نطال ��ب اللجنة
الفني ��ة يف التطبيعي ��ة �أو املجل�س التنفيذي الحت ��اد الكرة القادم،
وكذل ��ك اللجان الفنية يف الأندي ��ة حتليل هذه الظاهرة واخلروج
بعالجات منا�سبة.
�إن تقارب امل�ستويات يف الدوري العراقي يتج ّلى يف عدد النتائج
الت ��ي انته ��ت �إم ��ا بالتع ��ادل �أو الفوز بف ��ارق هدف واح ��د ،وبعد
ت�ش ��خي�ص وح�س ��اب ه ��ذه النتائ ��ج عِ رب برنام ��ج �أون �س ��ايد لهذا
املو�س ��م  2021-2020وللموا�س ��م ال�س ��ابقة خرجن ��ا باحل�ص ��يلة
التالية ح�س ��ب ن�سبة النتائج التناف�سية من ناحية التعادل والفوز
بفارق هدف واحد:مو�س ��م  ، % 75 :17-16مو�س ��م 71 :18-17
 ، %مو�س ��م  ، % 78 :19-18مو�سم  20-19املُلغى الأول (�أربعة
�أدوار فقط) ، % 69 :مو�س ��م  20-19املُلغى الثاين (خم�سة �أدوار
 15فريق� � ًا) % 76 :ومو�س ��م  ، % 79 :21-20وبالت ��ايل وكم ��ا
تالحظون ف�إن �شدّة املناف�سة بني الفرق عالية جد ًا ،وظاهرة غياب
الف ��وارق الفني ��ة بني الف ��رق وت�أثريها عل ��ى النتائ ��ج لي�س وليدة
اللحظة �أي�ض ًا.
�إن م ��ا ن�ض ��عه عل ��ى طاول ��ة اللج ��ان الفنية ه ��ي ظاهرة ت�س ��تحق
الدرا�س ��ة ،لأن هذه الظاهرة مرتبطة بظاهرة العُقم الهجومي يف
دورين ��ا ،وعدم ق ��درة �أقوى الفرق على �ص ��ناعة ف ��ارق كبري على
�أر�ض امللعب ،ولنا بتعادل ال�ش ��رطة و�صيف الدوري وال�صناعات
متذيّل الرتتيب خري مثال� ،أما لو كانت ن�س ��بة النتائج التناف�س ��ية
عالي ��ة مع ارتفاع يف الن�س ��ق الهجومي لفرق ال ��دوري ف�إننا بذلك
نعي� ��ش فرتة �إيجابية ذهبية وقاعدة العبني وخيارات كثرية �أمام
مدرب املنتخب الوطني.
مف�ص ��لة وت�ش ��مل جميع ف ��رق الدوري
الدرا�س ��ة يج ��ب �أن تك ��ون ّ
لت�ش ��خي�ص ا َ
خللل ،ومعرفة الع ّلة ،كما ويج ��ب مُراجعة نتائج كل
فريق على ِحدَة ،وتق�س ��يم الالعبني اىل م�ستويات ،ومن ثم قيا�س
النتائ ��ج مع م�س ��توى الالعبني والفك ��ر التدريبي ال ��ذي يقودهم،
وهذا عم ��ل مُرهق جد ًا يتوجّ ب على اللجان الفني ��ة �أن ُتتابع �أوّ ًال
ب�أول وجولة بجولة كل ذلك للت�شخي�ص والتحليل.
كنتيج ��ة من هذا البحث ال�ص ��غري� ،أنن ��ا نقدّم ظاهرة ت�س ��تند �إىل
وجم�س ��ات الأرقام بدقة وواقعية ،وقد يكون ما
�أدوات ت�شخي�ص
ّ
يعاني ��ه دوري كرة القدم وكذلك املنتخ ��ب اليوم وحاجته لالعبني
يحدث ��ون عالم ��ات فارقة �أثن ��اء املباريات (�إال ما ندر) هو ب�س ��بب
ه ��ذه الظاه ��رة الت ��ي قد ترج ��ع اىل فق ��ر منظومتنا بالك�ش ��ف عن
املواهب �أو �أن املواهب موجودة لكن العقلية التدريبية والإدارية
امل�س� ��ؤولة ع ��ن �ص ��قلهم وتغذيته ��م فني� � ًا فق�ي�رة اىل درجة جتعل
عاجز ًا عن اكت�ش ��اف نف�س ��ه بال�ش ��كل ال�ص ��حيح! وهذا ما
الالعب ِ
يُد ّل ��ل على �أن موا�ص ��فات العب املنتخب الوطن ��ي وميّزاته الفنية
�أ�ص ��بحت غري وا�ضحة املعامل ومن املمكن لأي العب �آخر �أن يح َّل
حم ّله ب�سهولة.
يف ه ��ذا املو�س ��م  ،2021-2020ولغاي ��ة نهاي ��ة املرحل ��ة الأوىل
مف�صل يف نتائجها التناف�سية
�إليكم الفرق الع�ش ��رة الأوىل ب�شكل َّ
�أي التع ��ادل �أو الفوز واخل�س ��ارة بفارق ه ��دف وعدم قدرتها على
�ص ��ناعة الفارق الكب�ي�ر كما كان يف ال�س ��ابق )1( :القوة اجلوية:
 )2( ،13ال ��زوراء )3( ،15 :ال�ش ��رطة )4( ، 14 :نف ��ط الو�س ��ط:
 )5( ،16النج ��ف )6( ،14 :زاخ ��و )7( ،17 :النفط )8( ،13 :نفط
مي�س ��ان 18 :و(� )9أمانة بغداد )10( ،15 :الديوانية ،15 :كل رقم
ميثل نتيجة تناف�سية.
وكما وا�ض ��ح يف النتائج ،مل ن�ش ��هد متيّز ًا وا�ض ��ح ًا على م�ستوى
النتائ ��ج لفرق املقدّمة ،ومل ي�س ��تطع العبوها م ��ن فر�ض هيمنتهم
ب�ش ��كل مُطلق ،عدا تفوّ ق ن�س ��بي طفيف لفريق القوة اجلوية ،مع
العِ لم �أن �أغلب عنا�صر منتخبنا الوطني تتمركز يف الفرق الثالثة
الأوىل!
مف�صلة وت�شمل
الدرا�سة يجب �أن تكون
ّ
جميع فرق الدوري لت�شخي�ص َ
الخلل،
ومعرفة الع ّلة ،كما ويجب ُمراجعة
نتائج كل فريق على ِحدَ ة ،وتق�سيم
الالعبين الى م�ستويات ،ومن ثم قيا�س
النتائج مع م�ستوى الالعبين والفكر
التدريبي الذي يقودهم،

جل في�سنتي ينتزع فوز ًا ثمين ًا في البرتغال
بغياب عالء عبا�س

احتاد اليد ّ
يحدد مكان وموعد
الدوري النهائي
لتقلي ��ل نفق ��ات م�ش ��اركة فرقه ��ا باليد يف
ظل عدم تلقيها املنح ال�سنوية املخ�ص�صة
له ��ا م ��ن قب ��ل ال ��وزارات احلكومي ��ة
وامل�ؤ�س�سات الر�س ��مية الراعية الر�سمية
له ��ا يف العا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظ ��ات
حي ��ث �س ��يتم التع ��رف يف نهاي ��ة عم ��ر
امل�س ��ابقة عل ��ى الفري ��ق املت ��وج باللقب
احلا�ص ��ل على �أكرب عدد م ��ن النقاط من
املباريات اخلم�س لكل فريق م�ش ��ارك يف
النهائيات .
وك�ش ��ف ح�س ��ام �أنه مت �إلغاء مناف�سات
املرحل ��ة ال�س ��ابعة ع�ش ��رة م ��ن بطولة
ك�أ� ��س �آ�س ��يا حت ��ت  19عام� � ًا من قبل
االحتاد اال�س ��يوي لكرة الي ��د التي
كان من املقرر �أن ت�ضيفها البحرين
خ�ل�ال املدة م ��ن الع�ش ��رين ولغاية
التا�س ��ع والع�شرين من �ش ��هر �آذار
املقبل للحفاظ على �س�ل�امة الفرق
الع�ش ��رة امل�ش ��اركة بعد ا�س ��تمرار
جائح ��ة انت�ش ��ار فايرو�س كورونا
يف معظم دول العامل منذ نهاية �شهر
�شباط . 2020

درج ��ال يع ��رف جي ��د ًا م ��ن خ�ل�ال زيارته
الأخ�ي�رة �أن �أن�ش ��طة املحافظ ��ة م�س ��تم ّرة
برغم غياب ال ُبن ��ى التحتية املثالية لأغلب
الألع ��اب الت ��ي يعكِ ف املد ّرب ��ون من خالل
�إمكاني ��ات متوا�ض ��عة "مالي ��ة و�أدوات"
على دميومة العطاء جلميع الريا�ض ��يني،
وحت� �دّي املعوّ ق ��ات الع�ص ��يبة يف طريق
الإعداد لبطوالت العراق".
وخت ��م رع ��د نام ��ق ت�ص ��ريحه �":أمتن ��ى
�أن تتل ّق ��ف وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
منا�ش ��دتنا ه ��ذه ،وترتجمه ��ا اىل عم ��ل
حقيق ��ي ،بالتن�س ��يق م ��ع مدي ��ر �ش ��باب
وريا�ض ��ة كرك ��وك م ��روان �أحم ��د عم ��ر،
الداعم مل�ش ��روع �ص ��قل مواهب ريا�ضيي
�ألع ��اب الق ��وى ،مل ��ا له م ��ن مك�س ��ب كبري
عل ��ى �ص ��عيد متثي ��ل �أندي ��ة املحافظ ��ة
واملنتخب ��ات ،ال�س ��يما �أن رئي� ��س احت ��اد
اللعبة د.طالب في�ص ��ل ّ
يع�ض ��د م�س ��اعينا
لدعم �أحد روافد �ص ��ناعة البطل مبالكات
وطنية كفوءة".

أون سايد

بغداد /املدى

عالء عبا�س

�أنت ��زع فري ��ق ج ��ل في�س ��نتي فوز ًا
ثمين� � ًا م ��ن �ض ��يفه فري ��ق �س ��انتا
كالرا بهدف �أبي� ��ض يف املباراة
الت ��ي ج ��رت بينها عل ��ى ملعب
مدين ��ة باركيلو�س الربتغالية
يف خت ��ام مناف�س ��ات اجلولة
الع�ش ��رين م ��ن ال ��دوري
الربتغايل املمتاز لكرة القدم
باملو�سم احلايل.
وغ ��اب مهاج ��م املنتخ ��ب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم ع�ل�اء
عبا� ��س املح�ت�رف يف �ص ��فوف
فري ��ق جل في�س ��نتي للم ��رة الثانية
على الت ��وايل عن هذه املباراة ب�س ��بب
الإ�ص ��ابة الت ��ي تع ّر� ��ض له ��ا يف �إح ��دى
التدريبات التي جرت على ملعب النادي والتي
من املق ّرر �أن يكت�س ��ب ال�ش ��فاء التام منها يف غ�ضون
اليوم�ي�ن املقبلني قب ��ل �أن يك ��ون متاح ًا �أم ��ام املدرب

الربتغايل روي �أمليدا لأ�ش ��راكه يف القائمة اال�سا�سية
التي �ستلعب �أمام م�ضيفه فريق تونديال الثاين ع�شر
يف الرتتي ��ب بر�ص ��يد  21نقط ��ة يف ال�س ��اعة الثامنة
والن�ص ��ف م�س ��اء ي ��وم الأحد املقب ��ل املواف ��ق الثامن
والع�ش ��رين من �شهر �شباط اجلاري على ملعب غواو
كاردوزو مبدين ��ة توندي�ل�ا �ض ��من اجلول ��ة احلادي ��ة
والع�شرين من امل�سابقة.
ويتط ّل ��ع ع�ل�اء عبا� ��س وزم�ل�ا�ؤه اىل موا�ص ��لة نيل
�ان خ�ل�ال �أ�س ��بوع واح ��د فق ��ط م ��ن �أجل
انت�ص ��ار ث � ٍ
االبتعاد كثري ًا عن فرق امل� ّؤخرة يف ظل الفارق القليل
من النقاط التي تف�صل فريق جل في�سنتي لكرة القدم
اىل �أرب ��ع فق ��ط عن فريق فام ��ا ليكاو �ص ��احب املركز
الثام ��ن ع�ش ��ر والأخ�ي�ر يف خت ��ام اجلولة الع�ش ��رين
حي ��ث يحت ��ل املرك ��ز الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن ف ��وزه يف 5
مباريات و 4تعادالت و 11خ�س ��ارة ،و�س ��جل العبوه
 16هدف ًا فقط مقابل  26كرة دخلت يف �شباكه.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن النج ��م ع�ل�اء عبا� ��س �أنتق ��ل م ��ن
�ص ��فوف فري ��ق الكوي ��ت الكويت ��ي كالع ��ب ُح ��ر اىل
�ص ��فوف فريق جل في�س ��نتي الربتغايل يوم ال�س ��ابع
من �شهر ت�شرين الأول .2020
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� -أف�ضى انهيار نموذج التطوراال�شتراكي الى ال�سيادة الدولية
لوحدانية النهج الر�أ�سمالي وما
حمله من احتدام المناف�سة
الر�أ�سمالية بين المراكز الر�أ�سمالية
ً
ف�ضال عن احتدامها بين
المت�سيدة
المراكز الإقليمية بهدف ال�سيطرة
على الأ�سواق الوطنية وم�صادر
الطاقة معتمدة -الدول المتناف�سة
�أ�ساليب التدخالت ال�سيا�سيةالع�سكرية -الفكرية في الدولالوطنية.

 لطفي حامت

�ص ��راع دويل به ��دف اال�ستح ��واذ عل ��ى �أ�سواقها
وثرواتها الوطنية.
 -املناف�س ��ة الر�أ�سمالية بني م�ستويات املنظومةالر�أ�سمالية العاملية حتتدم يف مناطق خمتلفة من
الع ��امل حيث ي�شكل النزاع الإقليمي بني الدولتني
الرتكي ��ة والفار�سي ��ة ناهيك عن الدول ��ة امل�صرية
�شك ًال من �أ�شكال املناف�سة الر�أ�سمالية.
اعتم ��اد ًا عل ��ى الر�ؤية اجلي ��و� -سيا�سي ��ة نحاول
متابع ��ة جتلي ��ات املناف�س ��ة الإقليمية ع�ب�ر ثالثة
حماور �أ�سا�سية --
�أو ًال –الأيديولوجي ��ا الناظم ��ة ل ��دول املناف�س ��ة
الإقليمية.
ثاني ًا –املناف�سة الإقليمية والدولة الوطنية.
ثالث ًا  -احلركة الدميقراطية ومناه�ضة التهمي�ش
الر�أ�سمايل.
 -ت�س ��ود العامل عالق ��ات دولية تتنوع �أ�ش ��كالها ا�ستن ��اد ًا اىل املنهجي ��ة املعتمدة نتن ��اول املف�صلوم�س ��توياتها تبع� � ًا مل�س ��توى تط ��ور الدول ��ة املو�سوم-
الر�أ�س ��مالية وموقعه ��ا يف العالق ��ات الدولي ��ة
واملتمثل ��ة بثالث ��ة م�س ��تويات متابن ��ة  -ال ��دول �أوال ---الأيديولوجي ��ا الناظم ��ة للمناف�س ��ة
الر�أ�س ��مالية املعومل ��ة  -وال ��دول الر�أ�س ��مالية الإقليمية
االحتكارية وال ��دول الوطنية الت ��ي يدور حولها تتناف� ��س يف ال�ش ��رق الأو�سط دول كب�ي�رة �أهمها

جمهورية �إيران الإ�سالمية واجلمهورية الرتكية
ف�ض ًال عن الدولة امل�صرية التي تعمل ا�ستناد ًا اىل
كونها (دولة حار�سة) مل�صالح الدول العربية.
اعتماد ًا على ذلك نعم ��د اىل درا�سة �سمات املراكز
الإقليمية وحتديد �أدوات وحدود ال�صراع الهادف
اىل الهيمنة والتو�سع الر�أ�سمايل الإقليمي.
� 1أيديولوجيا الإ�سالم ال�سيا�سيتعتم ��د كال الدولت�ي�ن الفار�سي ��ة والرتكي ��ة عل ��ى
اال�س�ل�ام ال�سيا�سي يف تو�سعيه ��ا الإقليمي حيث
تعتم ��د الدول ��ة الرتكي ��ة عل ��ى ر�ؤى الإخ ��وان
امل�سلمني ال�س ّنية عامل ��ة على بعث الإمرباطورية
العثمانية لغر�ض الهيمنة بينما ترتكز اجلمهورية
الإيرانية على الإ�سالم ال�شيعي املناه�ض للهيمنة
الأجنبية الهادف اىل و�صول احلركات ال�سيا�سية
ال�شيعية اىل ال�سلطة الأ�سا�سية.
 – 2التدخل يف ال�ش�ؤون الوطنية
د�أب ��ت الدولتان الرتكي ��ة والفار�سية على التدخل
يف ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة لل ��دول العربية املجاورة
وبه ��ذا امل�سعى تتدخ ��ل الدولة الرتكي ��ة ع�سكري ًا
يف الأرا�ض ��ي العراقي ��ة وال�سوري ��ة هادف ��ة بذلك
اىل مكافح ��ة الق ��وى الكردية املناه�ض ��ة لنظامها

رأي باالجنبي

جائحة فايرو�س كورونا:
هل �ستغرياحلياة �إىل الأبد؟!
 ت�شاو وانغ

ال�سيا�سي املركزي وم�ساعدة الأطراف املناه�ضة
لنظ ��ام الدولة العراقي ��ة ال�سيا�س ��ي .بينما تعمل
الدول ��ة الفار�سي ��ة على ذات النه ��ج التدخلي عرب
م�ساع ��دة وحماية امللي�شي ��ات امل�سلحة ال�ضاغطة
على الدول ��ة العراقية وا�ستقالله ��ا بهدف ت�شكيل
حزام �شيعي حلماية م�صاحلها الأمنية.
 3مناه�ضة احلقوق القومية.د�أب ��ت ال�سيا�سي ��ة الرتكية عل ��ى مناه�ضة القوى
القومية املطالب ��ة بحقوقه ��ا ال�سيا�سية ومكافحة
ن�شاطه ��ا الع�سك ��ري  -ال�سيا�س ��ي وب ��ذات امل�سار
�س ��ارت اجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة حت ��ت �شعارات
طائفي ��ة لتحجيم كف ��اح القوميات غ�ي�ر الفار�سية
املطالبة بحقوقه ��ا القومية ومناه�ضة العن�صرية
الفار�سية.
 4-التو�سع الر�أ�سمايل الإقليميتعتم ��د الرتكيب ��ة الطبقي ��ة ل ��كال الدولت�ي�ن
الرتكي ��ة والفار�سي ��ة عل ��ى ال�شرائ ��ح التجاري ��ة
الكمبورادوري ��ة املا�سك ��ة بال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة
وروحه ��ا التو�سعي ��ة الرامي ��ة اىل التو�س ��ع يف
البلدان املجاورة وتعزيز ال�سيطرة على الرثوات
الوطنية للبلدان الوطنية املجاورة.
 5انق�سام الوحدة الإقليمية. ق�سم ��ت نزاع ��ات الهيمن ��ة الإقليمي ��ة ال ��دولالعربي ��ة اىل ق�سمني �أحدهم ��ا متحالف مع اجلار
الفار�س ��ي يف مكافح ��ة نه ��وج ال�سيط ��رة القادمة
من اجلانب الرتكي وال ��دول الر�أ�سمالية الكربى
والآخ ��ر متحال ��ف م ��ع اجلانب الرتك ��ي حلمايته
من النزع ��ة القومية وهيمنة ال�سعودية على دول
اخلليج العربي.
 يتجل ��ى م�ضم ��ون النزاع ��ات الإقليمي ��ةب�أيديولوجي ��ة  -طائفي ��ة � -سيا�سي ��ة تع�ب�ر ع ��ن
مناف�س ��ة ر�أ�سمالية بني املراك ��ز الإقليمية متجلية
النزاع ��ات  -ب�أ�ش ��كال خمتلف ��ة ت�شرتطها تبعيةهذا البلد �أو ذلك للمراكز الر�أ�سمالية املتحكمة يف
الإطار الإقليمي.

�س��يادة القانون المدني العراقي في مكافحة العقود
الفا�سدة وا�سترداد المال العام
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ترجمة  :عدوية الهاليل
ً
وفقا لهرني كي�سنجر  ،ف�إن الوباء العاملي
"�سيغري النظام العاملي �إىل الأبد" ومع ذلك
ف�إن عاملنا يتغري مع �أو بدون هذا الوباء.
وحتى قبل الوباء  ،كان العامل يتغري ب�شكل
ً
مليئا بالنزعة الأحادية وال�شعبوية وعدم
جذري  -كان
ُ
امل�ساواة  ،والتي ميكن �أن تعزى �إىل العوملة االقت�صادية
والنيوليربالية وحتى �أزمة الالجئني .ومع ذلك  ،فقد �أدت
جائحة كورونا بال �شك �إىل تفاقم هذه الق�ضايا .كما خلقت
العديد من امل�شاكل اجلديدة التي ت�ؤثر على احلياة واملجتمع
والعامل.

فايرو� ��س كورون ��ا حياة الف ��رد .فقد ال ميكنن ��ا ال�سفر دولي� � ًا �أو حتى حملي ًا
 ،وق ��د ال نتمك ��ن م ��ن تناول الطع ��ام يف املطاع ��م .وعلى ه ��ذا النح ��و  ،ف�إن
قط ��اع اخلدمات  ،وخا�صة ال�صناع ��ات املتعلقة بال�سف ��ر واملطاعم و�شركات
الط�ي�ران والفن ��ادق ومناطق اجلذب ال�سياح ��ي  ،ت�ضرر ب�ش ��دة .و�أكرث من
ذل ��ك  ،ف�إن الوباء يغ�ي�ر حياتنا االجتماعي ��ة والعملية بطرق �أك�ث�ر تعقيد ًا ،
وخا�ص ��ة الطريق ��ة التي نتوا�صل به ��ا يف ظل تط ��ور تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.
لق ��د تطوراملجتم ��ع االفرتا�ض ��ي القائ ��م عل ��ى الإنرتن ��ت جي ��د ًا بالفعل قبل
اجلائح ��ة  ،ولك ��ن بدا ذلك بعد الوباء �أقوى وال غنى عن ��ه � ،إذ �أدت متطلبات
التباع ��د االجتماع ��ي �إىل مزي ��د من التوا�ص ��ل عرب الإنرتن ��ت لي�س فقط يف
حياتن ��ا االجتماعي ��ة ولكن يف عملنا املكتبي  ،حي ��ث �أ�صبح �ضروري ًا وفعا ًال
م ��ن حي ��ث التكلف ��ة و�أ�صبح ��ت �أع ��داد متزاي ��دة م ��ن العامل�ي�ن يف املكات ��ب
يتعاملون عن بُعد  ،ونقلت اجلامعات دوراتها عرب الإنرتنت .ومع ذلك  ،ف�إن
العم ��ل والتع ّلم من املنزل غري ممك ��ن �أو ممتع للجميع � ،إذ يف�ضل الكثري من
النا�س بيئة املكتب  ،حيث ميكنهم التفاعل والتوا�صل مع الزمالء.
وي�ؤث ��ر الوب ��اء �أي�ض ًا عل ��ى التوا�صل ب�ي�ن الطبيب واملري� ��ض  ،مبا يف ذلك
�إي�ص ��ال وتلق ��ي خدمات الرعاي ��ة ال�صحية وغريها من اخلدم ��ات ،وبالتايل
 ،تتوف ��ر خي ��ارات طبية موثوق ��ة وفعالة من حي ��ث التكلف ��ة يف املنزل دون
االنتق ��ال �إىل العي ��ادات الطبي ��ة واالنتظ ��ار فيه ��ا ،مم ��ا يوف ��ر م�ساح ��ة يف
امل�ست�شف ��ى واملوارد الطبي ��ة الأخرى للمر�ضى الذي ��ن يحتاجون �إىل رعاية
مركزة وحرجة.
وال تغ�ي�ر اجلائح ��ة حياة الفرد فح�س ��ب  ،بل ت�ؤثر �أي�ض ًا عل ��ى املجتمع .لأن
للوب ��اء انعكا�سات مهمة على االرتباط بني الوباء وحمدداته االجتماعية� .إذ
ت�ساعد فكرة "علم الأوبئة االجتماعية" على تف�سري االختالفات الدراماتيكية
يف النتائ ��ج ال�صحية يف املجتمعات املختلف ��ة والواليات املتحدة حتى الآن
ه ��ي الأكرث ت�ضرر ًا من الوباء من حي ��ث احلاالت امل�ؤكدة وعدد الوفيات� .إن
ح�صيل ��ة الوفيات الناجمة ع ��ن جائحة كوروناعل ��ى الأمريكيني �أكرب بكثري
م ��ن الهجمات الإرهابية يف � 11أيلول و�أعلى م ��ن عدد ال�ضحايا الأمريكيني
يف �أي ح ��رب واحدة �أو كارثة طبيعية منذ احل ��رب العاملية الثانية .وباملثل
ُ ،تظه ��ر الدول الأوروبي ��ة �أي�ض ًا معدالت وفيات عالية وع ��دد وفيات ب�سبب
تف�ش ��ي فايرو� ��س كورونا .كم ��ا ت�ش�ي�ر الإح�صائيات ومقارن ��ات ا�ستجابات
خمتل ��ف البلدان للوباء  ،ف�إن �صحة املجتمع ككل  ،والتي ُتعرف �أي�ض ًا با�سم
�صح ��ة ال�سكان  ،تت�شكل من خالل العملي ��ات البيولوجية واالجتماعية .وال
يتعلق ذل ��ك فقط بنمط احلياة الفردي والظروف ال�صحية  ،بل ي�شمل �أي�ض ًا
العوام ��ل ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة والثقافي ��ة والقانوني ��ة  ،بالإ�ضافة �إىل
الرعاية ال�صحية.
�أم ��ا العوامل املجتمعي ��ة مثل عدم امل�س ��اواة االجتماعي ��ة والتمييز والفقر.
وامل�ش ��اكل النف�سي ��ة واالجتماعي ��ة الناجت ��ة عن الإجه ��اد النف�س ��ي املرتبط
بالوب ��اء  ,والأع ��راف الثقافي ��ة  ،مثل القب ��ول االجتماعي الرت ��داء الأقنعة ،
والتوا�صل االجتماعي والتباعد االجتماعي  ،فهي ت�ؤثر جميعها ب�شكل كبري
على �صحة ال�سكان � ،إىل جانب العوامل البيولوجية مثل الرتكيب اجليني.
وكل ه ��ذه العوامل توجه �أداء احلكومة �أثناء اجلائحة  ،وهي عوامل خلقها
الوباء �أو تفاقمت ب�سببه.

اعتق ��د �أن منط احلياة الذي اعتدنا عليه قد ي�صبح جمرد ذكرى  ،لأن احلياة
تتغ�ي�ر ب�سب ��ب جائح ��ة كورونا  ،ولكن م ��ا �إذا كان �سيتم تغيريه ��ا �إىل الأبد
ف� ��أن ذلك يعتم ��د على �سرتاتيجيتن ��ا للتكيّف.رمبا ن�شهد "نهاي ��ة العوملة كما
نعرفه ��ا" وتتحول احلكومات وال�شعوب يف العديد م ��ن البلدان من العوملة
�إىل االنعزالي ��ة  ،ومن التعددي ��ة �إىل الأحادية  ،ومن التعددي ��ة الثقافية �إىل
العن�صري ��ة .ويف نهاي ��ة املطاف  ،قد يكون �أحد �أك�ث�ر خماوفنا جدّية هو �أن
()1
القوى الك�ب�رى يف العامل قد تتخذ م�سار ًا يوازي م�سار جمهورية فاميار
قبل قرن من الزمان.
وم ��ع ذل ��ك  ،ومن وجهة نظري  ،ف� ��إن جائحة كورونا لي�س ��ت نهاية العوملة ؛
على العك�س من ذلك  ،ف�إنها تذكر الب�شر يف الوقت املنا�سب بالتعاون املتبادل
بينهم يف هذا العامل املتغري .وكما جادل كي�سنجر يف كتابه "النظام العاملي"
ال�ص ��ادر ع ��ام  ، 2014ف�إن "ع�صرنا ي�سعى ب�إ�ص ��رار  ،و�أحيان ًا ب�شكل يائ�س
تقريب ًا � ،إىل ال�سعي وراء مفهوم النظام العاملي .وتهدد الفو�ضى العامل جنب ًا
�إىل جنب مع التعاون املتبادل غري امل�سبوق "� .إذا نظرنا �إىل التاريخ وفكرنا
يف وباء الأنفلونزا العاملي لعام  ، 1918فرمبا ن�شعر بالي�أ�س والت�شا�ؤم يف
ه ��ذا املوقف �أكرث مما ن�شعر ب ��ه الآن  ،فقد جنا الب�شر من العديد من الأوبئة
ع�ب�ر التاري ��خ  ، ،ويج ��ب �أن يذكرن ��ا ه ��ذا  ،عل ��ى امل�ستوى اجلزئ ��ي للحياة
الفردية وامل�ستوى الكلي للنظام العاملي  ،ب�أهمية التعاون املتبادل  ،ملواجهة
هذا التحدي مع ًا يف هذا العامل املتغري.
وم ��ن �أه ��م الطرق الت ��ي يغري بها وب ��اء فايرو�س كورونا الع ��امل هو ت�أثريه
عل ��ى كل جان ��ب من جوانب حياة كل فرد يف املجتم ��ع  ،مبا يف ذلك الطريقة
الت ��ي نعم ��ل بها ونعي�ش ونتعلم  ،وم ��ن االقت�صاد الكل ��ي �إىل دخل الأ�سرة ،
وم ��ن ال�ضم ��ان االجتماعي �إىل حق ��وق الإن�سان الفردية .ق ��د نت�ساءل ،كيف
�سيك ��ون العامل  -وخا�صة احلياة اليومية  -خمتلف� � ًا بعد هذا الوباء؟ بدون
�ش ��ك  ،تت�أث ��ر احلياة ب�شكل كب�ي�ر باالقت�صاد العاملي  ،الذي مي ��ر الآن ب�أحلك
حلظات ��ه .قد يكون الركود العاملي احلايل �أخطر �أزمة اقت�صادية منذ احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة .فقد جت ��اوزت الأزمة املالية لع ��ام  2008بكثري وقد تكون
مماثل ��ة للك�س ��اد العظي ��م يف الوالي ��ات املتح ��دة يف الثالثيني ��ات .ومع ذلك
 ،فق ��د كان للوب ��اء �آثار كب�ي�رة على �أكرث بكثري م ��ن االقت�صاد ؛ لق ��د �أ ّثرعلى
ال�سيا�س ��ة واملجتمع والثقافة والتعليم والإع�ل�ام والرعاية ال�صحية والأمن
والعل ��وم والتكنولوجي ��ا وال�سفر ومنط احلياة ال�شخ�ص ��ي .وقد يكون من
املفي ��د ا�ستك�ش ��اف الأبعاد االجتماعي ��ة والقانوني ��ة للجائح ��ة و�أثرها على
احلياة اليومية� .إذ ت�س ّلط جميع التغيريات التي �أحدثها الوباء ال�ضوء على
�أهمية الأمن الب�ش ��ري وترابط الب�شرية ،كما �أن الإجماع املعياري �ضروري
للتعاي� ��ش ب�ي�ن جميع الب�شر يف هذا الع ��امل املتغري  ،وينبغ ��ي �أن يكون هذا * بروف�سور وباحث معلوماتي يف جامعة كاليفورنيا
( )1جمهورية فاميار :هي اجلمهورية التي ن�ش�أت يف �أملانيا يف الفرتة من 1919
مبثابة �سرتاتيجية للتكيف يف معاجلة الوباء..
�أم ��ا م ��ن ناحية ت�أث�ي�ر اجلائحة عل ��ى احلي ��اة االجتماعية فق ��د تغريجائحة �إىل  1933كنتيجة احلرب العاملية الأوىل وخ�سارة �أملانيا احلرب.

 -جوهر نزاعات املراكز الإقليمية يتمثل بروحالهيمن ��ة وال�سيط ��رة عل ��ى الأ�س ��واق والرثوات
الوطني ��ة وم ��ا تف�ض ��ي الي ��ه تل ��ك النزاع ��ات من
التدخل يف ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة واندالع حروب
الوكالة ناهيك عن ال�صراعات الأهلية.
ثاني ًا –املناف�سة الإقليمية والدول الوطنية.
ا�ستن ��اد ًا اىل ذل ��ك تواج ��ه الباح ��ث ك�ث�رة م ��ن
الأ�سئل ��ة منها ما ه ��ي الأيديولوجيا القادرة على
بن ��اء الدول ��ة الوطني ��ة الدميقراطي ��ة؟ ومنها ما
هي النظم ال�سيا�سي ��ة القادرة على حل النزاعات
الوطني ��ة؟ وماهي الطبق ��ات االجتماعية القادرة
عل ��ى �صيان ��ة الدول ��ة الوطني ��ة م ��ن التبعي ��ة
والتهمي�ش؟
اعتماد ًا على الأ�سئلة املثارة نحاول التقرب منها
بر�ؤية مكثفة.
 حتديد طبيعة املرحلةتت�س ��م املرحل ��ة املعا�ش ��ة بوحداني ��ة التط ��ور
الر�أ�سم ��ايل وانتق ��ال ثق ��ل املناف�سة ب�ي�ن املراكز
الر�أ�سمالية الدولية اىل املراكز الإقليمية.
 مركز احلركة املناه�ضة للر�أ�سمالية احت ��دام املناف�س ��ة ب�ي�ن ال ��دول الر�أ�سمالي ��ةالإقليمي ��ة عل ��ى ال�ث�روات الوطني ��ة والأ�س ��واق
اجلدي ��دة ي�ش�ت�رط انتق ��ال احلرك ��ة ال�سيا�سي ��ة
املناه�ضة ل ��روح الهيمنة الر�أ�سمالية اىل البلدان
الوطني ��ة به ��ذا املعن ��ى ف ��ان الكف ��اح املناه� ��ض
للر�أ�سمالي ��ة كنظ ��ام �سيا�س ��ي – اجتماعي يتخذ
�أبعاد ًا وطنية � -إقليمية –دولية
 – 3القوى املناه�ضة للر�أ�سمالية املعوملة
 ت�شرتط قوان�ي�ن املناف�س ��ة الر�أ�سمالية ونهوجالتبعي ��ة والتهمي� ��ش ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تبعي ��ة الق ��وى
الفرعي ��ة اىل الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة عل ��ى الق ��وى
الطبقي ��ة الأ�سا�سي ��ة قي ��ادة ال�ص ��راع املناه� ��ض
للتبعية وال�سيطرة الدولية.
 4التحالفات الوطنية – الإقليمية -وح ��دة الكف ��اح املناه� ��ض للطبق ��ات الفرعي ��ة

ومناه�ضة نه ��وج التبعية والتهمي�ش تف�ضي اىل
قيام حتالفات طبقية �أممية بني الطبقات والقوى
الدميقراطية يف املحيط الإقليمي.
ثالثا  -احلركة الدميقراطية ومناه�ضة التهمي�ش
الر�أ�سمايل.
�إن املو�ضوع ��ات املث ��ارة الب ��د م ��ن ت�ضمينها يف
برنام ��ج كفاح ��ي وطن ��ي دميقراط ��ي يرتكز على
املو�ضوعات التالية-
�أ – التن�سي ��ق بني الق ��وى الدميقراطية الوطنية
يف املحي ��ط الإقليمي وتر�سي ��خ كفاحها امل�شرتك
�ض ��د �سيا�سة الدول الك�ب�رى الهادفة اىل الهيمنة
وتهمي�ش الدول الوطنية.
ب – مكافحة التدخ�ل�ات اخلارجية يف ال�ش�ؤون
الوطني ��ة ومناه�ض ��ة النزع ��ات التو�سعي ��ة
للر�أ�سمال الإقليمي.
ج  --بن ��اء ال ��دول الإقليمي ��ة املتع ��ددة القومي ��ة
عل ��ى �أ�ش ��كال فدرالي ��ة وتلبية احلق ��وق القومية
لل�شعوب الأخرى.
د  --بن ��اء حتالف ��ات وطني ��ة ي�ش ��كل الي�س ��ار
الدميقراط ��ي قوتها الأ�سا�سي ��ة باعتباره ف�صي ًال
وطني ًا راف�ض ًا امل�ساومة على امل�صالح الوطنية.
ه – بن ��اء عالق ��ات وطني ��ة �-إقليمي ��ة ت�ستند اىل
ح�سن اجلوار واملنافع االقت�صادية امل�شرتكة.
اعتم ��اد ًا على م ��ا جرى ا�ستعرا�ض ��ه نتو�صل اىل
اال�ستنتاجات التالية –
�أو ًال—ي ��دور �ص ��رع ب�ي�ن املراك ��ز الر�أ�سمالي ��ة
الإقليمي ��ة به ��دف الهيمن ��ة عل ��ى ث ��روات الدول
العربية و�أ�سواقها الوطنية.
ثاني� � ًا –ت�صب ��ح �إقام ��ة التحالف ��ات ال�سيا�سي ��ة
�ض ��رورة وطني ��ة ب�سب ��ب �سيا�سي ��ة التبعي ��ة
والتهمي�ش التي تنتهجها الر�أ�سمالية املعوملة.
ثالث ًا – مي ��ول الهيمنة والتهمي� ��ش ت�شرتط على
الي�س ��ار الدميقراط ��ي قي ��ادة احلرك ��ة املناه�ضة
للتط ��ور الر�أ�سم ��ايل و�صيان ��ة م�صال ��ح الب�ل�اد
الوطنية.

ومن هذه الفل�سفة التعاقدية الحديثة
تنبع رقابة القانون على العقود ف�إن
م�س�ألة عدالة ال�سعر و الثمن في العقود
ب�شكل عام و العقود الحكومية ب�شكل
خا�ص كانت محل عناية خا�صة من
قبل القانون المدني العراقي رقم 41
بناء قانوني ًا م�شدد
ل�سنة  ,1952فهو يقيم
ً
الرقابة لي�ضمن من خالله تحقيق
التوازن العقدي عبر �إلزام �أطراف العقد
بعدالة الثمن و عدم وجود �أي غبن
لطرفيه ليكون حار�س ًا منيع ًا للعدالة
العقدية في كل مراحله  ,فهو – القانون
المدني العراقي -يراقب عدالة الثمن
عبر مرحلتين  .لحظة التعاقد من
خالل التقنية القانونية التي ت�سمى
"الغبن" وفق المادة ( )124منه,

ث ��م ي�ستم ��ر يف رقابته عل ��ى عدالة الثمن بع ��د �إبرام
العقد و تنفي ��ذه � ,إذا ما ا�ستجدت ظروف ت�ؤدي اىل
تغ�ي�ر الأ�سعار يف الأ�س ��واق انخفا�ض� � ًا �أو ارتفاع ًا,
م ��ن خالل تقني ��ة قانونية ت�سم ��ى " نظرية الظروف
الطارئ ��ة" التي تن�ص عليها امل ��ادة ( )146منه التي
تكفلت باعادة التوازن االقت�صادي للعقد احلكومي.
و م ��ا يهمن ��ا هنا ه ��و عدال ��ة ال�سع ��ر �أو الثمن وقت
�إب ��رام العق ��د احلكوم ��ي و هو وق ��ت قب ��ول الإدارة
لل�سع ��ر املعرو� ��ض عليه ��ا و �إحالة العق ��د احلكومي
عل ��ى املق ��اول ف� ��إن تع ّر�ض العق ��د احلكوم ��ي للغنب
الفاح�ش م ��ن خالل عدم عدالة ال�سع ��ر �أو الثمن يعد
م�ؤ�ش ��ر ًا قوي� � ًا على �أن امل ��ال العام ق ��د تعر�ض للهدر
و مل تك ��ن الإدارة العام ��ة ر�شي ��دة يف الت�صرف به ,
و اله ��در يك ��ون يف ال�سع ��ر ال ��ذي مت دفع ��ه للمقاول
كمقاب ��ل عن امل ��واد و الأعمال الت ��ي مت �شرا�ؤها  ,و
الف�س ��اد يكم ��ن يف الثمن يف عدم عدالت ��ه بحق املال
الع ��ام و عدم مطابقت ��ه للواقع ال�سع ��ري وقت �إبرام
العقد �أو وقت الإحالة  ,و هذا العيب التعاقدي الذي
يتعر� ��ض ل ��ه العقد احلكوم ��ي هي م�شكل ��ة رقابية ال
تقييم م�ؤ�س�س ��ات الدولة الرقابية لها وزن ًا و ت�ضعها
خارج نطاق الرقابة و ال ت�ضع يف الذهنية التدقيقية
اىل �أي م ��دى تعر� ��ض العقد احلكوم ��ي اىل غنب يف
عدم التعادل ال�سعري الت ��ي تدفعه الإدارة لل�شركات
و املقاول�ي�ن و الت ��ي تك ��ون �أثمان� � ًا باهظ ��ة و تكلف
خزينة الدولة �أم ��وا ًال طائلة  ,و من هذا املنفذ تدخل

 د� .أ�سامة �شهاب حمد اجلعفري
مافيات الف�ساد الإداري و املايل اىل العقد احلكومي
فبالوق ��ت الذي تن�شغ ��ل م�ؤ�س�سات الدول ��ة الرقابية
بتدقيق ال�شكلي ��ة القانونية لإب ��رام العقد احلكومي
ف� ��إن مافي ��ات الف�س ��اد تن�شغ ��ل بال�سط ��و عل ��ى املال
الع ��ام من خ�ل�ال منطقة الثم ��ن �أو ال�سع ��ر التعاقدي
بت�ضخيم ��ه ب�شكل مرعب و مبالغ في ��ه كونها منطقة
خالي ��ة م ��ن �أي تدقيق و رقاب ��ة من قب ��ل امل�ؤ�س�سات
الرقابية للدولة مما ينتج عدم التعادل بني ما ي�أخذه
املال العام من فائدة و ما يعطيه من الثمن و هذا هو
الغ�ب�ن الفاح�ش الذي يتعر�ض له املال العام  ,ف�إن كل
ما يه ��م مافيات الف�ساد هو الك�س ��ب ب�أعلى مقدار من
خالل ت�ضخيم ال�سعر .
�إن ه ��ذه املنطق ��ة اخلالي ��ة م ��ن الرقاب ��ة التدقيقي ��ة
حلماي ��ة امل ��ال الع ��ام من ناحي ��ة ت�ضخي ��م الثمن يف
العق ��د احلكومي كانت حمل حماي ��ة قانونية م�شدّدة
م ��ن قب ��ل القان ��ون امل ��دين العراق ��ي رق ��م  41ل�سنة
� 1952إذ ن�ص ��ت الفق ��رة ( )2من امل ��ادة ( )124على
االعت ��داد بالغ�ب�ن الفاح�ش الذي ي�صيب م ��ال الدولة
و�أعت�ب�ره �سبب ًا كافي� � ًا لبطالن العق ��د  ,و �إن الفل�سفة
الت�شريعية له ��ذا احلكم امل�شدّد ه ��و �أن هذه الأموال
خم�ص�ص ��ة للنف ��ع الع ��ام و ال ت�ستطي ��ع الدف ��اع ع ��ن
نف�سه ��ا يف العق ��ود الت ��ي ت�ب�رم مل�صلحته ��ا و من ثم
تك ��ون عر�ض ��ه لأطم ��اع الطامع�ي�ن به ��ا والذي ��ن قد
يجدون م ��ن يتواط�أ معه ��م من القائم�ي�ن عليها لذلك
ق ��رر القانون �أ�شد اجل ��زاءات املدنية و هو البطالن
حكم� � ًا لأي غنب فاح�ش يلحقه ��ا .و مل يحدد القانون
املدين مقدار الغنب الفاح�ش لذلك يجب �أن ُترتك هذه
امل�س�أل ��ة لتقدير املحكمة و اجتهاده ��ا  .فال�سعر الذي
يدفعه العق ��د احلكومي ال يتنا�سب م ��ع املنفعة التي
ح�صل ��ت عليه ��ا الدولة  ,و ع ��دم التنا�س ��ب هنا وفق
معي ��ار �أ�سع ��ار الأ�س ��واق و الغاي ��ة الأخالقي ��ة لهذا
الن� ��ص ه ��و الق�ض ��اء على الغ�ب�ن الذي ي�صي ��ب املال
العام جراء الت�صرف به من قبل القائمني املتواطئني
من املوظفني العموميني مع الطامعني باملال العام .
و معنى بط�ل�ان العقد احلكوم ��ي ب�سبب عيب الغنب
الفاح�ش هو �أن العقد احلكومي غري قادر على �إنتاج
�أث ��ره القانوين ب�سب ��ب خمالفة لقاع ��دة قانونية من
قواعد �إن�شاء العقود املتعلقة مبال الدولة و هي قاعد
قانوني ��ة �آمرة لأنها من النظ ��ام العام  ,و ال يلزم �أي
من املتعاقدين بتنفيذه  ,و احلكم با�سرتداد الأموال
الت ��ي دفعت من دون وجه حق ب�إع ��ادة احلال اىل ما
قب ��ل العق ��د  ,و �إن احلك ��م ببطالن للعق ��د احلكومي
ال ��ذي كان �سبب ��ه الغ�ب�ن الفاح� ��ش للمال الع ��ام جاء
لتقري ��ر حماي ��ة مل�صلح ��ة اجتماعية عام ��ة و متعلقة
بالنظ ��ام العام لذا ميكن للقا�ض ��ي �أن يحكم ببطالنه
من تلقاء نف�سه دون احلاجة لتم�سك الدولة بذلك  ,كما
ميكن لكل ذي م�صلحة الطع ��ن بهذا العقد احلكومي
امل�ص ��اب بعي ��ب الغ�ب�ن الفاح� ��ش كهيئ ��ة النزاه ��ة و
ديوان الرقابة املالي ��ة و �أي مواطن عراقي ي�ستطيع
الطع ��ن به ��ذا العقد �أم ��ام الق�ضاء مبوج ��ب الواجب

الد�ستوري يف حماي ��ة املال العام املفرو�ض على كل
مواط ��ن عراقي مبوجب امل ��ادة ( )27من الد�ستور ,
بالإ�ضافة اىل ال�شخ� ��ص املحمي نف�سه و هي الدولة
و م�ؤ�س�ساتها  ,و يكون يف مواجهة الغابن امل�ستفيد
 .و تقري ��ر بطالن العق ��د احلكومي الذي ت�ضمن غنب
فاح� ��ش للمال العام يحتاج م ��ن الناحية العملية اىل
�إقام ��ة دع ��وى مدنية �أمام الق�ضاء امل ��دين املخت�ص ,
و ال يحق ل ��وزارات الدولة و م�ؤ�س�ساتها و دوائرها
�إج ��ازة هذا الن ��وع من العق ��ود لأن البطالن ال يزول
بالإج ��ازة و لكون الدولة كي ��ان م�ؤ�س�ساتي نائب ًا عن
املالك احلقيقي للمال العام و هو ال�شعب .
و ال يتق ��ادم ح ��ق �إقام ��ة الدع ��وى املدني ��ة لتقرير
بط�ل�ان العق ��د احلكوم ��ي لإ�صابت ��ه بعي ��ب الغ�ب�ن
الفاح� ��ش �إال بع ��د م ��رور خم� ��س ع�ش ��رة �سن ��ة على
�إبرام العقد احلكومي و �إذا ما �أ�صدر الق�ضاء املدين
العراق ��ي ق ��رار ًا يق�ضي بالبطالن ف�إن ��ه فيجب �إعادة
احل ��ال اىل م ��ا قبل العق ��د و �إذا ا�ستحال حتقيق ذلك
ي�صار اىل التعوي�ض العادل .
�أم ��ا �إذا مل ي�ص ��ب املال الع ��ام �إال غنب ي�س�ي�ر و لي�س
فاح�ش� � ًا ف�إن العقد ال يكون باط�ل ً�ا و تقت�صر الدعوى
على املطالب ��ة بالتعوي�ض عن الغ�ب�ن الي�سري بزيادة
ال�سع ��ر وفق الأ�سعار ال�سائ ��دة يف الأ�سواق و يجب
�أن ُتق ��ام الدع ��وى خ�ل�ال ثالث ��ة �أ�شهر م ��ن انك�شاف
الغنب.
و نخل� ��ص اىل �أن تدقي ��ق العق ��د احلكوم ��ي من قبل
الأجه ��زة الرقابي ��ة للدول ��ة يج ��ب �أن ال يتوقف على
�شكلي ��ة التعاق ��د و �إمن ��ا يج ��ب �أن ميت ��د اىل م ��دى
تعر�ض املال العام للغ�ب�ن الفاح�ش من خالل الرقابة
عل ��ى تعادل ال�سع ��ر مع املنفعة الت ��ي ح�صلت الدولة
عليه ��ا من خ�ل�ال التحقق عن "عدال ��ة الثمن" املثبت
يف العقد احلكوم ��ي  ,و بذلك يكون العقد احلكومي
"نافع ًا – عاد ًال" للمال العام .و �إال كان العقد باط ًال
لف�ساده و �إ�ضراره باملال العام.
�إن ه ��ذه الأح ��كام القانوني ��ة املدنية املت�ش� �دّدة لأجل
تنبيه املوظف�ي�ن العموميني املت�صرف�ي�ن باملال العام
يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة اىل خط ��ورة الت�ص ��رف
القانوين بامل ��ال العام و دفعهم نحو غاية املال العام
يف حتقي ��ق اخلري الع ��ام لل�شعب  ,و يجب �أن يكون
الت�ص ��رف باملال الع ��ام ر�شي ��د ًا  .و ردع امل�ستهرتين
ب�أم ��وال ال�شعب من املوظفني العموميني و املقاولني
بامل ��ال العام ف� ��إذا ما مت �إحاطة العق ��د احلكومي عند
التدقيق عليه من قبل �أجهزة الدولة الرقابية لي�شمل
التدقي ��ق ال�شكل ��ي عل ��ى م ��دى �صح ��ة الإج ��راءات
ال�شكلي ��ة القانوني ��ة و التدقي ��ق املو�ضوع ��ي عل ��ى
مدى �إ�صابة املال العام بالغنب  ,ف�إن العقد احلكومي
�سيكون �سليم� � ًا و قانوني ًا و يثبت �أن امل�ؤ�س�سة التي
تدي ��ر امل ��ال العام تتمت ��ع بعقلية ر�شي ��دة و قد نفذت
التزامه ��ا القان ��وين بعدم ه ��در املال الع ��ام و لي�ست
متف�ضلة يف عملها و �إمنا كل ما قامت به �أن التزامها
قد نفذته بكل حرفية و دقة .
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كالمٌ عاديٌّ جد ًا

بل غيت�س في كتابه الجديد..

 حيدر املح�سن

ك��ي��ف ال�����س��ب��ي��ل ل��ت��ج�� ّن��ب ك���ارث���ة م��ن��اخ��ي��ة ؟
ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي

ي�سع ��ى لقراءة الن� ��ص الأ�صلي ( ومواد �أخرى
يف املوقع ) هو :
https://www.gatesnotes.com/
Energy/My-new-climate-bookis-finally-here
المترجمة

يعد التغ ّير المناخي في �أيامنا
لم ُ
هذه �ضرب ًا من توقعات كارثية �أو
م�شهداً متخ ّي ً
ال في رواية �أو في
عقل مهوو�س بالنهايات الم�أ�ساوية
للعالم ؛ بل هو حقيقة واقعة �صار
الب�شر يعي�شونها ويختبرونها بل
ويتح�سبون خوف ًا من م�آالتها القاتلة
ّ
 .متى كانت درجات الحرارة اليومية
في كبرى العوا�صم االوروبية ،
ً
مثال  ،تكاد تالم�س حدود الأربعين
درجة مئوية ؟ الأمر لي�س مزحة
�أبداً  ،والبدّ من تكري�س ثقافة
بيئية جمعية تتناول ّ
كل التفا�صيل
الخا�صة باالحترار العالمي .

م�س�أل ��ة التغ�ي�ر املناخ ��ي الناج ��م ع ��ن ف ��رط
الت�سخ�ي�ن يف الغالف اجل ��وي م�س�أل ��ة �شائكة
و�شدي ��دة التعقي ��د لكونه ��ا تتع ّل ��ق ب�أمن ��اط
�سائ ��دة م ��ن الت�صني ��ع واملعي�ش ��ة اليومي ��ة
عل ��ى �صعيد �إنت ��اج الغ ��ذاء والطاق ��ة  ،وهناك
م�صال ��ح ر�أ�سمالي ��ة �ضخم ��ة – مث ��ل �ش ��ركات
النف ��ط العمالق ��ة – لن تقبل ب�سهول ��ة االنتقال
نح ��و �أمناط م�ستحدث ��ة من العي� ��ش ُتكبح فيه
االنبعاث ��ات الكاربوني ��ة ( �أي غ ��از ) CO2
امل�سبب ��ة لف ��رط الت�سخ�ي�ن العامل ��ي  ،ولي�س ��ت
بعيدة ال�سيا�س ��ات الرتامبية التي حتوّلت �إىل
منط من الآيديولوجي ��ا الناكرة حقيقة التغري
املناخي �أ�ص ًال .
لي�س ��ت �آيديولوجي ��ا اخل ��داع والنك ��ران
ال�سرتاتيجية الوحيدة التي ّ
توظفها ال�شركات
العمالق ��ة واملدافع ��ون عن م�صاحله ��ا من كبار
ال�سيا�سي�ي�ن املتنفذي ��ن ؛ بل �س ��ادت يف الآونة
الأخرية ر�ؤية تتبن ��ى الي�أ�س وعدم جدوى �أي
جه ��د ب�شري لعك�س �آث ��ار التغري املناخي حتت
�ستار ادّعاء � ّأن الب�شرية عربت حاجز الالعودة
ّ ،
وان الكارث ��ة املناخي ��ة قادم ��ة الحمال ��ة مهما
فعلن ��ا  .احلالة م�شتبكة ومعقدة وتنطوي على
�سيناريوهات �صراعية درامية بالت�أكيد .
م ��ن املفيد يف ه ��ذا املو�ض ��وع �أن ن�ستمع لر�أي
مط� �وّر الأعم ��ال الأك�ث�ر �شهرة يف الع ��امل  ،بل
غيت� ��س  ، Bill Gatesاملهت ��م ب�ش� ��ؤون التغري
املناخ ��ي  ،والذي ن�شر كتابه عن هذا املو�ضوع
ي ��وم � 16شب ��اط ( فرباي ��ر ) م ��ن ه ��ذا الع ��ام (
 . ) 2021الكت ��اب بعن ��وان  :كي ��ف ال�سبي ��ل
لتج ّن ��ب كارث ��ة مناخية  :احللول الت ��ي لدينا ،
واالنعطافات احلا�سمة التي نحتاجها
How to Avoid a Climate Disaster:
The Solutions We Have and the
Breakthroughs We Need

�أق� �دّم �أدن ��اه ترجم ��ة للمالحظ ��ات الت ��ي كتبها
غيت� ��س ع ��ن كتاب ��ه ون�شره ��ا يف موقع ��ه
االلك�ت�روين املع ��روف  GatesNotesحت ��ت
عن ��وان ( كتاب ��ي اجلدي ��د عن التغ�ي�ر املناخي
�ستج ��ده هنا تقريب ًا )  .الرابط االلكرتوين ملن

عندم ��ا عمل � ُ�ت يف مايكرو�سوف ��ت  ،كان الأم ��ر
ميثل دوم� � ًا ه ّزة عاطفي ��ة عندما ننتظ ��ر ر�ؤية
منت ��ج لن ��ا عملن ��ا علي ��ه ل�سن ��وات طويلة وهو
يت�أ ّه ��بُ ليك ��ون مطروح� � ًا �أم ��ام اجلمه ��ور يف
نهاي ��ة املط ��اف  .يخاجلن ��ي �شع ��ور الرت ّق ��ب
ذات ��ه الي ��وم  .كتاب ��ي اجلدي ��د ع ��ن التغ�ي�ر
املناخي �سيك ��ون متو ّفر ًا للق ّراء ي ��وم الثالثاء
(  16فرباي ��ر  ، 2021املرتجم ��ة ) �ألكرتوني ًا (
�أونالين ) ويف متاجر الكتب كذلك .
كتب ��ت كتابي هذا ( كيف ال�سبيل لتج ّنب كارثة
مناخي ��ة ) العتق ��ادي ب�أنن ��ا يف حلظ ��ة حا�سمة
فارق ��ة � .شه � ُ
�دت تق ّدم� � ًا مذه ًال خ�ل�ال اخلم�سة
ع�شرة �سنة املا�ضي ��ة – ومايزيد – ُ
كنت �أتع ّلم
فيه ��ا الكث�ي�ر ح ��ول الطاقة والتغ�ي�ر املناخي :
�إنخف�ضت �أ�سعار الطاقة املتجدّدة امل�ستح�صلة
م ��ن ال�شم� ��س والري ��اح بطريق ��ة دراماتيكية ،
وهناك دع ��م جمعي متزايد – ومل يزل يتعاظم
الي ��وم مقارنة م ��ع ال�سن ��وات ال�سابقة – ملزيد
من اخلطوات الكب�ي�رة ال�ساعية لتج ّنب كارثة
مناخية  ،وقد �إنطلق ��ت احلكومات وال�شركات
يف كل الع ��امل العتم ��اد �أهداف طموح ��ة ب�ش�أن
خف�ض االنبعاثات الكاربونية .
� ّإن مانحتاج ��ه الآن هو ّ
خط ��ة بو�سعها حتويل
كل ه ��ذا الزخ ��م املت�صاعد �إىل خط ��وات عملية
كفيل ��ة بتحقي ��ق �أهدافن ��ا الكب�ي�رة  ،وهذا هو
بالتحدي ��د ماي�سعى �إلي ��ه كتابي ( كيف ال�سبيل
لتج ّن ��ب كارث ��ة مناخي ��ة ) ّ :
خط ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا
�إزالة االنبعاثات الكاربونية املت�سبّبة يف فرط
الت�سخني العاملي .
تق�ص � ُ
�دت الإبقاء على التف�صي�ل�ات التقنية يف
ّ
ح� � ّد �أدنى لأنن ��ي �أريد للكت ��اب �أن يكون متاحاً
للمقروئي ��ة العامة �أمام ك ّل من ُيب ��دي اهتمام ًا
بهذه املع�ضلة اخلطرية  .مل � ْ
أفرت�ض منذ البدء
� ّأن الق ّراء يعرفون �شيئ ًا عن مو�ضوعات الطاقة
والتغ�ي�ر املناخي ؛ لكن لو امتلك بع�ضهم �شيئ ًا
من هذه املعرفة فعندئذ �آم ُل � ّأن فهمهم �سيتعم ُّق
حول ه ��ذه املو�ضوعات املعقدة �إىل حدود غري
مت�ص� �وّرة � .ض ّمن � ُ�ت كتابي �أي�ض� � ًا و�سائل من
�ش�أنه ��ا جعل ك ّل ف ��رد قادر ًا عل ��ى امل�ساهمة يف
ح ّل ه ��ذه املع�ضل ��ة �س ��وا ٌء كان قائ ��د ًا �سيا�سي ًا
� ،أو م�ص ّوت� � ًا �إنتخابي� � ًا � ،أو مط� �وّر �أعمال � ،أو
مكت�شف� � ًا تقني ًا � ،أو ف ��رد ًا يروم معرفة الو�سيلة
الت ��ي ي�ستطي ��ع بها الت�أث�ي�ر من �أج ��ل ال�صالح
العام .
�ساهم ��ت م�ؤ�س�ست ��ي ( مايكرو�سوف ��ت ) يف
�إنعطاف ��ة ك�ب�رى يف مي ��دان الطاق ��ة ب ��د�أت
بت�أ�سي� ��س �صندوق م ��ايل م�ش�ت�رك لال�ستثمار
يف �ش ��ركات الطاق ��ة النظيف ��ة الواع ��دة  ،وق ��د
تو�سّ ع ��ت �أعم ��ال ه ��ذا ال�صن ��دوق كث�ي�ر ًا يف
ميدان التعجي ��ل باعتماد االبداع ��ات اخلا�صة
يف جم ��ال الطاق ��ة حت ��ى بلغ الأم ��ر اخلطوات
التف�صيلي ��ة لك ّل م�ش ��روع � .سنم�ض ��ي يف دعم
اال�ستثم ��ار عل ��ى جانب�ي�ن  :جان ��ب املف ّكري ��ن
العظ ��ام يف ميادين الطاق ��ة  ،وجانب التقنيات
والأعم ��ال امل�ستجدة غري امل�سبوقة  ،ف�ض ًال عن
دع ��م ال�سيا�سات الطاقوي ��ة يف القطاعني العام
واخلا� ��ص التي من �ش�أنه ��ا التعجيل باالنتقال

�إىل الطاق ��ة النظيفة � .سنعم� � ُل خالل الأ�سابيع
وال�شهور القليلة القادم ��ة على حتويل الأفكار
املعرو�ضة يف كتابي هذا �إىل فعل  ،مع حماولة
جعل خطتي واقع ًا مرئي ًا على الأر�ض .
�أدناه مقط ��ع من مقدّمة كتاب ��ي  ،يو ّف ُر للقارئ
�إح�سا�س� � ًا ح ��ول املو�ضوع ��ات الت ��ي يتناولها
كتاب ��ي  ،والأ�سب ��اب الت ��ي دفعتن ��ي لكتابت ��ه .
�آم� � ُل �أن ي�ستث�ي�رك الكت ��اب ويح ّف ��ز تفكريك ؛
لك � ّ�ن ما�آمله �أكرث م ��ن هذا هو �أ ّن ��ك �ستعمل ك ّل
ماميكنك عمل ��ه يف امل�ساعدة على �إبقاء كوكبنا
بيئة قابلة للعي�ش للأجيال القادمة .
*****
مل �أك ��ن لأتن ّب� ��أ من ��ذ عقدي ��ن قب ��ل الي ��وم �أنني
�س�أحت� �د ُّث يوم ًا م ��ا �إىل اجلمه ��ور العام حول
التغ�ي�ر املناخ ��ي � ،أو كتاب ��ة كت ��اب ع ��ن ه ��ذه
املع�ضل ��ة  .ترت ّك ��ز خلفيت ��ي املهني ��ة يف قط ��اع
الرباجمي ��ات احلا�سوبي ��ة ( ال�سوفتوي ��ر )
ولي� ��س يف العلم املناخي  ،و�أعم ��ل هذه الأيام
ب�صورة كاملة مع زوجتي ميليندا يف م�ؤ�س�سة
غيت� ��س حيث يرت ّكز اهتمامن ��ا امل�شرتك ( وهو
اهتم ��ام وا�س ��ع الأبع ��اد ب ��كل املقايي� ��س ) يف
حق ��ول ال�صحة العاملية  ،والتنمي ��ة  ،والتعليم
يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة  .جاء تركيز
اهتمام ��ي عل ��ى مو�ضوع ��ة التغ�ي�ر املناخ ��ي
بطريق ��ة غري مبا�شرة – �أعني بذلك عرب تناول
مع�ضلة فقر الطاقة يف عاملنا .
م ��ع بداي ��ة الألفي ��ة الثالث ��ة  ،وعندم ��ا كان ��ت
م�ؤ�س�ستن ��ا يف بواكريه ��ا الأوىل  ،ب ��د� ُأت
الرتح ��ال �إىل بل ��دان واطئ ��ة الدخ ��ل الف ��ردي
يف �شب ��ه ال�صح ��اري الأفريقي ��ة وجنوب ��ي
�آ�سي ��ا لغر�ض احل�صول عل ��ى معرفة �أوثق عن
وفيات الأطف ��ال  ،ومر�ض الأيدز  ،واملع�ضالت
ال�صحي ��ة الك�ب�رى الت ��ي كنا نعمل عل ��ى فهمها
ومعاجلته ��ا يف م�ؤ�س�ستن ��ا ؛ ّ
لكن عقلي مل يكن
يرتاح لالقت�صار على فه ��م الأمرا�ض فح�سب .
ُ
كنت �أركب الطائرات نحو املدن الرئي�سة هناك
 ،و�أتط ّل ��ع عرب النوافذ  ،و�أت�ساءل  :ملاذا ت�سود
الظلمة احلالكة ؟ �أين ك ّل تلك الأ�ضواء الربّاقة
الت ��ي كن � ُ�ت �س�أراها ل ��و كانت ه ��ذه ُم ُدن� � ًا مثل
نيويورك �أو باري�س �أو ب ّكني ؟
مت الحق ًا � ّأن مايقاربُ بليون ًا ( �أي مليارا ً،
تع ّل ُ
ً
�ألف مليون ) من الب�شر مل ميتلكوا �أبدا القدرة
التي توفر لهم م�ص ��در ًا معتمد ًا للكهرباء  ،و� ّأن
ن�ص ��ف ه� ��ؤالء يعي�ش ��ون يف �شب ��ه ال�صحاري
الأفريقي ��ة ( حت�سّ ن ��ت ال�صورة قلي�ل ً�ا منذ ذلك
احلني يف مطل ��ع الألفية الثالثة ؛ يعي�ش اليوم
حوايل  860مليون� � ًا فح�سب من غري كهرباء )
 .ب ��د� ُأت منذ ذلك احلني بالتفك�ي�ر يف الو�سائل
التي م ��ن �ش�أنها جعل العامل ق ��ادر ًا على توفري
طاقة ُم ْع َت َمدَة للفقراء  .مل يكن �أمر ًا ذا معنى �أن
ت�أخذ م�ؤ�س�ستن ��ا على عاتقها ح ّل هذه املع�ضلة

ال�ضخم ��ة لأنن ��ا �سعين ��ا دوم� � ًا جلع ��ل تركيزنا
م�صوّب ًا على املع�ضالت الرئي�سية التي �إنطلقنا
منه ��ا ( وفي ��ات الأطف ��ال  ،الإي ��دز  ،املع�ضالت
ال�صحي ��ة الكربى ) ؛ ومع ذلك بد� ُأت يف تدوير
الأفكار بر�أ�سي مع �صحب ٍة من بع�ض �أ�صدقائي
املكت�شفني و�أ�صحاب الأفكار اخلالقة .
�إلتقي � ُ�ت �أواخ ��ر ع ��ام  2006م ��ع �إثن�ي�ن م ��ن
زمالئي ال�سابق�ي�ن العاملني يف مايكرو�سوفت
واللذي ��ن �شرع ��ا يف العم ��ل مب�شروع ��ات غري
ربحي ��ة يف مي ��دان الطاق ��ة واملن ��اخ  .ح�ض ��ر
زميالي اللق ��اء �صحبة �إثنني م ��ن علماء املناخ
اخل�ب�راء يف املع�ض�ل�ات اخلا�ص ��ة بالطاق ��ة
واملن ��اخ  ،و�شرح يل الأربعة بياناتٍ تربط بني
االنبعاثات الكاربونية ( ظاهرة غازات الدفيئة
 )Greenhouse Gasesوالتغري املناخي .
علم � ُ�ت حينه ��ا � ّأن غازات الدفيئ ��ة كانت جتعل
ُ
إفرت�ضت
احلرارة ترتف ��ع با�ضطراد ؛ لكنن ��ي �
م�سبق� � ًا وج ��ود تغ�ي�رات تناوبي ��ة �أو عوام ��ل
�أخ ��رى �ستعمل ب�شكل طبيع ��ي على منع وقوع
كارثة مناخية  ،وكان من الع�سري �آنذاك القبو ُل
بحقيق ��ة � ّأن الب�شر طاملا ظ ّل ��وا يطلقون غازات
دفيئة بق ��در ماي�شا�ؤون ف� �� ّإن درجات احلرارة
�ستبق ��ى ترتف ��ع م ��ن غ�ي�ر كاب ��ح يح ّده ��ا ( �أي
ك ّن ��ا نفرت�ض وج ��ود كوابح طبيعي ��ة لدرجات
احلرارة  ،املرتجمة ) .
ع� ُ
�دت ملقابلة جمموعة زمالئي م� � ّرات عدّة مع
�أ�سئل ��ة �إ�ضافي ��ة لغر�ض املتابع ��ة والتفكري يف
املع�ضل ��ة ؛ لكنن ��ا ك ّنا نغ ��رق يف برك ��ة موحلة
 :الع ��ا ُمل  ،من جه ��ة  ،يف حاج ��ة لتوفري املزيد
من الطاق ��ة للإيفاء باحتياج ��ات الفقراء ؛ لكن
م ��ن جهة �أخ ��رى نح ��ن يف حاج ��ة لتوفري تلك
الطاق ��ة من غري �إط�ل�اق املزيد م ��ن االنبعاثات
الكاربونية .
ب ��دت املع�ضل ��ة الآن �أكرث م�شقة م ��ن ذي قب ُل ؛
ري طاقة رخي�صة ومعتمدة
�إذ مل يك ��ن كافي ًا توف ُ
ً
للفق ��راء بل يج ��بُ �أي�ضا �أن تك ��ون تلك الطاقة
نظيفة .
�أ�صبح � ُ�ت خ�ل�ال ب�ضع �سن ��واتٍ مقتنع ًا ب�أمور
ثالثة :
 . 1لك ��ي نتج ّنب كارثة مناخي ��ة يجب �أن نبلغ
مرحلة االنبعاثات الكاربونية ال�صفرية .
ُ .2
نحن يف حاجة لن�شر الو�سائل التقنية التي
بحوزتنا اليوم ( مثل معدّات الطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح ) بطريق ��ة �أ�سرع و�أذكى من ذي
قب ُل .
 . 3نح � ُ�ن يف حاج ��ة خلل ��ق ون�ش ��ر املبتكرات
التقني ��ة الت ��ي متثل انعطافات غ�ي�ر م�سبوقة ،
وهذه ه ��ي الت ��ي �ستقودنا �إىل ح ��ل مع�ضالت
الطاقة والتغري املناخي يف امل�ستقبل .
كان املتط ّل ��ب اخلا� ��ص باالنبعاث ��ات ال�صفرية
للغ ��ازات الكاربوني ��ة – وه ��و بالفع ��ل –

احلياة فيزا

ال�صخ ��رة ال�ص ّم ��اء العنيدة الأك�ث�ر م�شقة بني
كل املتطلب ��ات ّ � .إن ق�ص ��ر املتط ّلب على خف�ض
ه ��ذه االنبعاث ��ات فح�سب ( بد ُال م ��ن ت�صفريها
بالكام ��ل ) ل ��ن يك ��ون مفي ��د ًا  .اله ��دف املفي ��د
والوحيد هو اخليار ال�صفري لهذه االنبعاثات
 .يق�ت�رحُ هذا الكتاب طريقة للم�ضي �إىل الأمام
 ،وه ��ذه الطريق ��ة ه ��ي �سل�سلة م ��ن اخلطوات
الت ��ي بو�سعه ��ا توف�ي�ر فر�ص ��ة �أف�ض ��ل لنا يف
جت ّن ��ب كارث ��ة مناخية  .تقو ُم ه ��ذه اخلطوات
على خم�س دعامات رئي�سة :
أف�ص ُل يف الف�صل
 ملاذا اخليار ال�صفري ؟ � :س� ّالأول م ��ن الكت ��اب كث ً
ريا ع ��ن ال�سب ��ب الكامن
وراء حاجتنا لت�صفري االنبعاثات الكاربونية ،
وي�شم ��ل هذا احلقائق التي نعرف ( وتلك التي
النعرف ) عن الكيفي ��ة التي �سي�ؤثر بها �إرتفاع
درجات احلرارة على الب�شر يف ك ّل بقاع العامل
.
 الأخب ��ار ال�سيئ ��ة  ،بل ��وغ مرحل ��ة االنبع ��اثال�صفري لغازات الدفيئة �سيكون م�سعى عظيم
امل�شق ��ة حق� � ًا  :ك ّل ّ
خط ��ة ت�سعى الجن ��از �شيء
حقيق ��ي عل ��ى �أر�ض الواق ��ع �إمنا تب ��د�أ بتقييم
واقع ��ي للمُعيق ��ات الت ��ي تقف حج ��ر عرثة يف
الطريق ؛ ولأجل هذا �س�أق ّد ُم يف الف�صل الثاين
من الكتاب تقييم� � ًا للتحدّيات التي من املتوقع
مواجهتها يف الطريق .
 كي ��ف ال�سبي ��ل لإدام ��ة ح ��وار ث ��ري مق�ت�رنباملعلوم ��ات والبيان ��ات الدقيقة ب�ش� ��أن التغري
املناخي � :س�أو ّف ُر يف الف�صل الثالث من الكتاب
بع�ض ًا من االح�صائي ��ات املُر ِبكة التي قد تكون
�سمعت به ��ا  ،ومن ث ّم �س�أ�ش � ُ
َ
�ارك القارئ بع�ض ًا
م ��ن اال�سئلة الت ��ي لطامل ��ا دارت يف عقلي و�أنا
يف خ�ض� � ّم ك ّل حوار جدّي ع ��ن التغري املناخي
 .االح�صائيات والبيانات الدقيقة هي العا�ص ُم
ال ��ذي منعن ��ي م ��ن االجن ��راف يف �أخطاء غري
مقبول ��ة م� � ّرات ع� �دّة  ،و�آم� � ُل �أن ت�ساه ��م هذه
االح�صائيات والبيان ��ات املوثوقة يف تر�صني
ر�ؤيت ��ك ومنع ��ك م ��ن ال�شط ��ط �أو املواق ��ف
املنحازة غري املُ�سبّبة .
 الأخب ��ار الطيب ��ة  ،ن�ستطي ��ع �أن ننج ��ح ! :�أق� � ّد ُم يف ف�ص ��ول الكت ��اب املمتدة م ��ن الف�صل
الراب ��ع حت ��ى التا�س ��ع ر�ؤي ��ة ع ��ن امل�ساهمات
التي ميكن بها لتقنيات احلا�ضر �أن تكون ذات
فائدة  ،و�أبينّ ُ �أي�ض ًا املوا�ضع التي نحتاجُ فيها
�إنعطاف ��ات تقني ��ة لي�س ��ت يف حوزتن ��ا اليوم .
�سيك ��ون هذا هو اجلزء الأطول من الكتاب ل ّأن
هناك الكثري ممّا ميكن – ويتوجّ بُ – قوله .
 اخلط ��وات الت ��ي ن�ستطي ��ع اتخاذه ��ا الآن :يف الوق ��ت ال ��ذي يبدو من الطبيع ��ي �أن تكون
طموحاتن ��ا ح ��ول معاجل ��ة التغ�ي�ر املناخ ��ي
مدفوع ��ة ب�إح�سا�سن ��ا العمي ��ق ب�أهمي ��ة العل ��م
املناخ ��ي ؛ ف� �� ّإن �أي ��ة خط ��ة عملي ��ة خلف� ��ض
االنبعاث ��ات الكاربوني ��ة يج ��ب �أن تك ��ون
مدفوع ��ة بحقول علمية �أخ ��رى غري علم املناخ
فح�س ��ب  :الفيزي ��اء  ،الكيمي ��اء  ،البيولوجي ��ا
 ،الهند�س ��ة ( ب ��كل فروعه ��ا )  ،عل ��م ال�سيا�سة ،
االقت�ص ��اد  ،العلوم املالي ��ة � ،،،إلخ � .س�أق ّد ُم يف
الف�ص ��ول الأخرية م ��ن الكت ��اب مقرتح ًا ّ
خلطة
عم ��ل م�ؤ�سّ �سة على موجّ ه ��ات دليلية �إ�ستقي ُتها
م ��ن خ�ب�راء يف ك ّل هذه احلق ��ول العلمية التي
ذكرتها .
اخلال�ص ��ة  :ثمة �أ�شي ��اء ي�ستطيع كل م ّنا فعلها
( مهما كان جن�سه �أو وظيفته �أو تدريبه املهني
) م ��ن �ش�أنه ��ا امل�ساع ��دة يف جتني ��ب اجلن� ��س
الب�شري كارثة مناخية م�ؤ ّكدة .
هذا هو ك ّل الأمر  .دعونا ننطلق يف �سعينا .

�أه ��دى الروائ ��ي الفرن�سي بل ��زاك م�سودته امل�ل��أى باحل ��ذف والت�صويب �إىل
النحّ ات "دافي ��د داجنيه" وكتب �إليه" :لي�س النح ��ت مق�صور ًا على النحّ ات".
ال�شط ��ب واحلذف والت�صويب ه ��ي �أعمال وقائيّة ال ب ّد منها من �أجل التخ ّل�ص
م ��ن الكلمات وال�سياقات ال�ضارة" .عليك �أن ت�سوط اجلملة لتنقاد �إليك" يقول
للن�ص ،وك�أن ��ه ي�ستع�ي�ر يف عمله د ّقة
حمم ��ود عب ��د الوهاب :املق ّل ��م الرهي ��ب ّ
ومثاب ��رة العا�صف ��ة .يف �أعلى �صفحة من �أوراقه الت ��ي جُ معت بعد وفاته نقر�أ
و�صيّة تركها للك ّتاب ،وا�ستعارها من ال�شعر ال�صيني:
تق�ص وتقطع
ِز ْن كل كلم ٍة وفق ميزان وا�ستخدم خيط ًا حا�سب ًا حني ّ
عا�ص ��ر عبد الوه ��اب خم�سة �أجيال �أدبية ومل ين�شر �س ��وى جمموعة ق�ص�صية
واح ��دة ،ه ��ي رائح ��ة ال�شتاء ،ومل يك ��ن يفكر ب�أن م ��ا يقوم به ميث ��ل نوع ًا من
التح� �دّي للآخرين من الك ّتاب ،بل هو �إ�ضاف ��ة �إىل من تع ّلم على �أيديهم �صنعة
الأدب .كانت الق�صة ت�ستغرق لديه �شهور ًا و�شهور ًا كي ي�ستق ّر على كل تركيبة،
وكل داللة ،ويوائ ��م كل حرف يف مفرداتها ،و�إيحاءاتها ،وجمازها ،وتنغيمها
ال�صوتي ،وغري ذلك .ك ّل جملة يف الق�صة لها ملم�س لفظي يف الورقة ،ويجب
�أن يتمرد �سياقها على اجلمل الك�سولة واملتثائبة وامل�ألوفة.
يف �إح ��دى �سفرات ��ه �إىل اخل ��ارج تع� � ّرف عل ��ى فت ��اة بولندي ��ة ذات عين�ي�ن
كر�ستاليت�ي�ن ع ّلمته �أن ينظر �إىل الأ�شياء بعينيه ��ا ،و�صار ك�أمنا يكتب الق�صة
الن�ص الذي ميتلئ مبحموالت كث�ي�رة ،وفيه ح�سا�سية عالية يف
بهم ��ا ،يختار ّ
ال�ش ��كل والر�ؤي ��ة .احلكمة الت ��ي خرج بها م ��ن عالقته بالفتاة ه ��ي �أن احلياة
�إقام ��ة (�أي فيزا) على ه ��ذه الأر�ض ،علينا �أن ننظر �إليه ��ا ونحن واقفون على
تلة ال�شعر.
ي�شبّه ناطق خلو�صي ق�ص�ص حممود عبد الوهاب باللقطات الفيلمية ،ي�ستعري
القا�ص فيها عني الكام�ي�را ال�سينمائية عند الكتابة ،ويقول حممد خ�ضري عنه
ّ
�إنه مل يتورط يف االقرتاب واالمتزاج بحياة �شخ�صياته ،وكلتا القراءتني ،يف
ر�أي ��ي ،مل تتم ّثال متام ًا "مكر ّ
الفن" الذي راه ��ن عليه الكاتب ،ويقينه ب�أن �س ّلم
القيم الفنية متغري على الدوام ،فما يكون اليوم يف ال�صدارة من عنا�صر فنية
يف الق�ص ��ة رمبا ي�أخذ موقع� � ًا يف امل�ؤخرة يف حقبة تالي ��ة� .سوّد عبد الوهاب
مئات ال�صفح ��ات ،على ح ّد تعبريه ،وارحتل عرب ر�ؤى �سردية عديدة ،قبل �أن
يعرث على الق�صة التي متثل "اجلزء الأ�صعب من وعيه باحلياة".
منطلق� � ًا من مبد�أ �أن �أ�سو�أ الق�ص�ص هي الت ��ي " ُتروى" وك�أنها "حكاية جدّة"،
كت ��ب عبد الوهاب الق�صة املرئية ال املقروءة ،الت ��ي يتحوّل بوا�سطتها الواقع
اليومي �إىل بناء �أ�سطوري بعد جتريده من واقعيته ،و�أدى به هذا الك�شف �إىل
الن�صي ،وهو كون يجمع بني الواقع
خل ��ق عامل جدي ��د �أطلق عليه ا�سم الواقع ّ
واخلي ��ال ،ومينح متل ّقيه تعدد ًا يف القراءة ،وكثافة يف املداليل ،ويقيم ،مثلما
يحدث يف ال�شعر ،بينه وبني الواقع عالقات جديدة ،ور�ؤى ث ّرة ومغايرة.
الق ��راءة الأوىل لق�ص�ص ��ه تظهره ��ا �شبيهة باللقط ��ات الفيلمية :رج ��ل وامر�أة
يدخ�ل�ان املطع ��م ،يجل�سان ،وال �شيء غ�ي�ر ذلك ،انتهت اللقط ��ة ،وانتهت معها
الق�ص ��ة ،بينم ��ا احلقيقة خالف ذلك .يتح� �وّل امل�شهد يف الق�ص ��ة بقوة ال�صدق
الفن ��ي �إىل حياة كاملة لل�شخو�ص ،نتتب ��ع حياتها كيف كانت ،وكيف �ستكون،
ونتعرف بوا�سطة مكر ّ
الفن على احلدث الذي كان ،وعلى الواقعة التي �ستقع،
بالإ�ضافة �إىل ت�سا�ؤالت الوجود عما هو حملي وعاملي وكوين.
يف ق�صة "طي ��ور بنغالية" نتع ّرف على عا�شقني يجل�سان عند �شاطئ مهجور،
وهنال ��ك ر�ؤو�س نخي ��ل قريبة حمرتقة .الفت ��اة م�شغولة بكتابه ��ا" .يبدو هذا
امل ��كان موح�ش� � ًا� .أترغب�ي�ن يف االنتقال �إىل م ��كان �آخر" .ي�س�أله ��ا ال�شابّ  ،لكن
نهائي .م ��ا العمل؟ ي�ؤم ّل ال�شابّ حبيبته ب�أن ��ه �سوف يعمل بحّ ار ًا.
ال�شاط ��ئ ال ّ
الن�صي .يخربها �أنه �سوف يجعلها
هنا ينتهي الواقع احلياتي ،ويبد�أ الواقع ّ
�أمرية:
"�سرتتدي ��ن ثياب� � ًا من حرير ك�شمريي مطرزة بطيور بنغالية وعندما �أومئ
ّ
وحتط عل ��ى ركبتي و�ستحدثني عن
�إىل ثياب ��ك �ستغادر الطيور قما�شة ثوبك
ج�سدك الناعم مثل الهواء".
تنته ��ي الق�صة عندما يعود العا�شقان �إىل واقعهم ��ا احلياتي ,وتعود الوح�شة
الن�صي هو مالذ كائن
يف امل ��كان .يح�سب بع�ضه ��م هذا خيا ًال حم�ض ًا .الواق ��ع
ّ
ي�ؤ�س�سه التجريب يف الفن� ،شريطة �أن ال يكون التجريب �إدها�ش ًا تزويقي ًا ،بل
ا�ستجاب ��ة ل�ضرورة بنائية ،وهو ي�صدر عن منظور اىل العامل ،وينطق بر�ؤية
�إلي ��ه� .إنه الت ��زام الفنان ب�أن يق� �دّم منجز ًا "يبقى دائم ًا كما ل ��و كان هو املنجز
الكلي يف حوار احلياة".
كتب عبد الوهاب الق�صة المرئية ال
يتحول بوا�سطتها
المقروءة ،التي
ّ
الواقع اليومي �إلى بناء �أ�سطوري بعد
تجريده من واقعيته ،و�أدى به هذا
الك�شف �إلى خلق عالم جديد �أطلق
الن�صي
عليه ا�سم الواقع
ّ

"كـومـيـديـا ديـلـالرتـه ..وتـقـنـيـات فـن االرتجـال فـي الـمـ�سـرح"
روما :مو�سى اخلمي�سي

�صدر للكاتب والم�سرحي العراقي
د .قا�سم البياتلي كتاب جديد،
عن من�شورات "الهيئة العربية
للم�سرح /ال�شارقة /دولة االمارات
العربية المتحدة " ،بعنوان:
"كوميديا ديلالرته وتقنيات فن
االرتجال في الم�سرح".

وا�س ��تقى البياتل ��ي ،الذي ي ��ويل �أهمية
كب�ي�رة لعناوي ��ن كتب ��ه ،عن ��وان كتاب ��ه
اجلدي ��د ،مبعناه الإجرائ ��ي� ،أي الكيفية
الت ��ي يت ��م به ��ا ا�س ��تخدام جمموع ��ة من
املعاي�ي�ر واالج ��راءات امللمو�س ��ة الت ��ي
تقوم بتنظيم ن�ش ��اط ما :ن�ش ��اط ج�سدي
�أو ذهن ��ي �أو طريق ��ة عم ��ل يف حق ��ل ما،
�أو مبعن ��ى الطريقة اجلدلية يف توظيف
الطاق ��ة اجل�س ��دية والذهني ��ة يف ف ��ن

التمثيل امل�س ��رحي .وذلك بهدف توظيفه
يف درا�س ��ة �إ�ش ��كالية ف ��ن االرجت ��ال يف
التمثي ��ل م ��ن خ�ل�ال عالقت ��ه مبعاي�ي�ر
ملمو�س ��ة ،لكي ي�ساعد على جتنب الكالم
العموم ��ي وال�ضباب ��ي ح ��ول االرجت ��ال
يف عمل املمث ��ل امل�سرحي ،ال ��ذي �سادت
حول ��ه �آراء تب�سيطي ��ة وتعميمية خلطت
بينه وب�ي�ن مفهوم التلقائي ��ة والطبيعية
وربطت ��ه بال�صدف ��ة وبال�سل ��وك الآين
يف امل�شه ��د ،وك�أن ��ه ن ��وع م ��ن الأداء من
دون حت�ضري� ،أو ك�أن ��ه عبارة عن عملية
ابتكار �ش ��يء ما دون تفك�ي�ر� ،أو حدوث
�شيء غري متوقع �أثناء التمثيل.
مقولة للبياتلي ،ا�سته َّل بها الكتاب ،نقر�أ
فيها" :م�صطل ��ح االرجتال( �إمربوفيزو)
ال ��ذي ي�ستخ ��دم يف اللغ ��ة الإيطالي ��ة
(والذي ج ��اء م ��ن اللغة الالتيني ��ة) فهو
ي�ش�ي�ر �إىل وق ��وع ال�ش ��يء �أو احل ��دث
ب�شكل مفاج ��ىء �أو ب�شكل فوري ،ودون
التفك�ي�ر ب ��ه .ولك ��ن ينبغ ��ي �أن النعتمد
امل�صطل ��ح مبعن ��اه اللغوي فق ��ط ،بل �أن
نعتم ��د معن ��اه الإجرائي �أي�ض� � ًا ،كفن له
خ�ص ��ال تطبيقي ��ة ،كم ��ا كان ي�ستخدم ��ه
ممثل ف ��رق الكوميديا الت ��ي يطلق عليها
(ديللالرت ��ه) ،وكم ��ا جن ��ده يف الكتابات
النظرية التي تركها لن ��ا ممثلو كوميديا
ديلالرت ��ه .وله ��ذا ينبغ ��ي �أن نفه ��م
ون�ستوعب املفهوم يف التطبيق العملي،
وذلك لتف ��ادي التعميم وال ��كالم الهالمي

ال ��ذي جن ��ده يف بع� ��ض الكتاب ��ات غ�ي�ر
الدقيق ��ة ،ال�صادرة باللغ ��ات االوروبية(
واملنقولة منها اىل اللغ ��ة العربية) التي
تخل ��ط ب�ي�ن مفه ��وم االرجت ��ال مبعن ��اه
اللغ ��وي ،وب�ي�ن االرجت ��ال وتقنياته يف
عمل املمثل املحرتف� .أو التي تخلط بني
فن االرجتال يف عم ��ل الفرق الكوميدية
املحرتف ��ة .وب�ي�ن ظاه ��رة عرو� ��ض
ال�صعالي ��ك وال�سماج ��ة املرجتل ��ة ( يف
الق ��رون الو�سطى) التي كانت تقدم يف
ف�ضاء مفت ��وح كال�ساح ��ات والأ�سواق
والطرقات ح�صر ًا ،ومن ثم يتم تعميم
ذل ��ك اخللط ،ويت ��م جتاه ��ل الوثائق
التاريخي ��ة( حي ��ث يذه ��ب البع� ��ض
بخلط ��ه وتعميم ��ه املتط� � ّرف اىل
الت�أكيد �أن " ت�سب�س" هو �أول ممثل
طبق االرجت ��ال يف القرن ال�ساد�س
قبل املي�ل�اد يف اليونان من جانب،
ويت ��م جتاه ��ل خ�صو�صي ��ة �آلي ��ة
و�إجراءات فن االرجتال".
وانطل ��ق البياتلي ،م ��ن احلديث
عن طريق ��ة "االرجتال" يف عمل
ممثل فرق "كوميديا ديلالرته"،
وما هي �إ�شكاليات فن االرجتال
يف عم ��ل املمث ��ل امل�سرح ��ي
املح�ت�رف؟ ه ��ذه ه ��ي الأ�سئلة
الت ��ي ت�ش ��كل نقط ��ة انط�ل�اق
درا�س ��ة الكتاب ��ات القدمي ��ة
التي ا�ستطاع امل�ؤلف االطالع

عليه ��ا م ��ن ع ��دة م�ص ��ادر ع ��ن ممثل ��ي
"كوميدي ��ا ديلالرت ��ه" ،جنب� � ًا اىل جنب
الدرا�سات احلديث ��ة التي �صدرت باللغة
الإيطالي ��ة يف بداي ��ات الق ��رن املا�ض ��ي،
والتي تناولت معطيات ومعامل" طريقة
االرجت ��ال" و" الكوميدي ��ا املرجتل ��ة"
والتي متيز به ��ا املمثل يف م�سرح القرن
الع�شري ��ن يف �أوروب ��ا عل ��ى

وجه اخل�صو�ص.
وق ��د ق ��ام امل�ؤل ��ف بتو�ضي ��ح االلتبا� ��س
ال�سائ ��د حول طريق ��ة االرجتال يف عمل
ممثل ��ي "ديلالرته" ،ومفه ��وم االرجتال
ب�شكل عام .
يق ��ول البياتل ��ي مو�ضح� � ًا وجه ��ة نظره
بخ�صو� ��ص طريق ��ة الكتاب ��ة� ،إن هذا قد
ات�ض ��ح له عل ��ى اخل�صو�ص ،وه ��و يقر�أ
اجلاح ��ظ  ،الذي قال عن ��ه �إنه خل�صه من
�شع ��وره بالنق� ��ص ،ي ��وم �أدرك
�أن ��ه "مل يكن ي�ستطي ��ع� ،أو على
الأ�ص ��ح مل يكن يرغب يف �إجناز
كتاب مبعن ��ى ا�ستيفاء مو�ضوع
ما واملثاب ��رة علي ��ه وال�سري قدم ًا
دون االلتف ��ات ميين� � ًا �أو ي�س ��ار ًا.
ه ��و نف�س ��ه يق ��ر به ��ذا ويعت ��ذر
مرار ًا ...على ماذا؟ كدت �أقول على
تق�ص�ي�ره ،وما ه ��و بتق�صري .يعلل
الأم ��ر بتخوفه من �أن مي � ّ�ل القارئ،
والواق ��ع �أنه ه ��و �أي�ض� � ًا كان ي�شعر
باملل ��ل وي�سع ��ى �إىل التغل ��ب علي ��ه،
وه ��ذا �س� � ّر ا�ستطرادات ��ه املتتالي ��ة.
�أ�س� ��س اجلاح ��ظ ب�صف ��ة جلي ��ة ف ��ن
اال�ستط ��راد� ،أي فن االنتق ��ال املفاجئ
م ��ن مو�ض ��وع �إىل مو�ض ��وع ،من �شعر
�إىل ن�ث�ر ،م ��ن موعظ ��ة �إىل ن ��ادرة ،من
َم َث ��ل �إىل خطبة ،من جّ ��د �إىل هزل .و�إذا
كان م ��ن الالزم ت�شبيهه بكاتب �أوروبي،
ف�ل�ا يرى امل�ؤلف يف مقارنته � ،أف�ضل من

الفرن�س ��ي مونتين ��ي ،ال ��ذي كان يكتب،
عل ��ى ح ��د قول ��ه( ،بالقفز والوث ��ب) .وال
�أ�شك �أنه كان يقر�أ �أي�ض ًا بهذه الطريقة.
وي�شم ��ل الكت ��اب عل ��ى متهي ��د وخم�س ��ة
ف�ص ��ول وملحق  :يتن ��اول الف�صل الأول
مالم ��ح تاريخي ��ة ُتظهرجوان ��ب م ��ن
م�س�ي�رة ع ��دة ف ��رق كوميدي ��ا ديلالرته.
ويتن ��اول الف�صل الثاين بع� ��ض كتابات
رجاالت ف ��رق "كوميديا ديلالرته" ،التي
تعك�س ر�ؤيتهم ح ��ول االرجتال يف عمل
املمث ��ل يف تكوي ��ن العر� ��ض امل�سرح ��ي.
ويتن ��اول الف�صل الثال ��ث �آليات العر�ض
و�سرتاتيجي ��ة عم ��ل ممثل ��ي الف ��رق
الكوميدي ��ة يف التعام ��ل م ��ع �إ�شكالي ��ة
الدور والنموذج ال ��ذي ي�ؤديه املمثل يف
العر�ض امل�سرحي .ويركز الف�صل الرابع
عل ��ى تو�ضي ��ح مع ��امل مفه ��وم االرجتال
الفن ��ي و�إجراءات ��ه يف ف ��ن امل�س ��رح.
�أم ��ا الف�صل اخلام� ��س ،فيتن ��اول م�س�ألة
تع ��دد �أن ��واع االرجت ��ال الفن ��ي� ،س ��واء
يف عم ��ل املمث ��ل �أو املخ ��رج يف امل�سرح
الأوروب ��ي احلدي ��ث .وي�شتم ��ل امللحق
على ترجمة بع�ض املقاط ��ع املقتطفة من
كتاب ��ات ممثل ��ي "كوميدي ��ا ديلالرت ��ي"
الت ��ي ق ��ام امل�ؤل ��ف برتجمتها م ��ن اللغة
الإيطالي ��ة .ومن �أج ��ل م�ساعدة القارىء
�أو الباح ��ث ملعرف ��ة هيكيلي ��ة وطبيع ��ة
كتابة ال�سيناري ��و ،فقد و�ضع امل�ؤلف يف
نهاية الكتاب بع�ض امل�صطلحات املتعلقة

باملو�ضوع املط ��روح� ،إ�ضافة اىل بع�ض
املخت ��ارات م ��ن ال�صور الع�ل�ام املمثلني
من ف ��رق م�سرح "الكوميدي ��ا ديلالرته"،
و�صور �أخرى تعك�س جوانب عملهم.
ومن �أه ��م م�ؤلف ��ات البياتل ��ي ،بالعربية
 ،الت ��ي كر�ست ��ه عل ��ى ال�صعي ��د العرب ��ي
خمرج ًا وباحث ًا م�سرحي� � ًا ومدر�س ًا ملادة
امل�س ��رح يف جامع ��ة طرابل� ��س الليبية ،
وجامع ��ة ده ��وك وجامع ��ة املو�ص ��ل يف
الع ��راق جند " العديد م ��ن الكتب باللغة
العربي ��ة :الرق�ص يف املجتمع الإ�سالمي
 حوارات حول امل�سرح  -دوائر امل�سرحو ذاك ��رة اجل�س ��د ،و غروتوف�سك ��ي
وامل�س ��رح ،وكت ��اب "غروتوف�سك ��ي بني
الع�ضوي ��ة والطقو�سية"(القاه ��رة).
و مفاهي ��م وم�صطلح ��ات م�سرحي ��ة
( .)2015لغ ��ة احلرك ��ة و اجل�س ��د وف ��ن
ملمث ��ل ( ال�شارق ��ة  .)2016الإخراج وفن
امل�س ��رح (الأُردن  . )2017وترجمة كتب
�إيوجيني ��و بارب ��ا  :م�س�ي�رة املعاك�س�ي�ن
و زورق م ��ن ال ��ورق .وكت ��اب �أ�سرار فن
املمثل ( .)2015وترجمة ثالثة ن�صو�ص
كوميدية للم�سرح ��ي الإيطايل داريو فو
(احلائز على جائزة النوبل).
�أ�س� ��س فرق ��ة م�س ��رح الأركان يف مدينة
فلورن�س ��ا الإيطالية �سن ��ة �. 1984أخرج
 :حكاية املتزه ��د  -الربزخ نور ال�شرق-
ج ��زة اخل ��روف الذهبي ��ة -رق�ص ��ات
الأركان� -إىل خليل يف الغربة.
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اقــــرأ
�أبطال جمهولون

�صدر ع ��ن دار امل ��دى كتاب "�أبط ��ال جمهول ��ون" ت�أليف �أريك
دورت�شمي ��د م�ؤلف الكتاب ال�شه�ي�ر "دور ال�صدفة والغباء يف
تغي�ي�ر جمرى التاريخ" ،والكتاب يتح ��دث عن بع�ض الرجال
والن�س ��اء الذي ��ن خاط ��روا بحياته ��م ،وع ��ن �شجاعته ��م يف
مواجهة حتديات مذهلة ،وحول طبيعة ال�صدفة ،حول الظلم
الكب�ي�ر ال ��ذي يتعر�ض له بع� ��ض اال�شخا�ص ح�ي�ن يتم جعل
امل�آ�س ��ي الت ��ي واجهتهم من ا�س ��رار الدولة ،ح ��ول االحداث
امل�أ�ساوي ��ة ،والرواي ��ات املتعددة للحقيق ��ة ..الكتاب ترجمة
احمد الزبيدي.

�شاب مي�ساين يحارب البطالة وي�صنع ك�شك ًا ع�صري ًا متنق ًال للأكالت ال�سريعة
مي�سان /مهدي ال�ساعدي
ت�صنيعه ب�شكل ملفت لالنظار وجتهيز ظاهره
ب��دي �ك��ور جميل يبهر ان �ظ��ار امل� ��ارة ،جعله
مق�صدا ملرتادي �شارع كورني�ش ال�سراي يف
مدينة ال�ع�م��ارة� ،ساعده بذلك و�ضع بع�ض
املقاعد قبالته لال�سرتاحة.
ك���ش��ك ع �� �ص��ري م�ت�ن�ق��ل ل�ل�اك�ل�ات ال���س��ري�ع��ة
يقبع على ��ش��ارع الكورني�ش ،حم��اول��ة احد
�شباب املدينة ملحاربة البطالة امل�ست�شرية
ب�ين ابنائها ،واج��ه خ�لال عمله ال�ع��دي��د من
ح

ول العا

لم

امل�صاعب� ..سجاد �شاب مي�ساين يف مقتبل
العمر ،اه�ت��دى اىل ت�صنيع الك�شك املتنقل
ملواجهة �شظف العي�ش م�ستثمرا ابت�سامته
واك�س�سوارات ك�شكه ال�صغري ،جلذب زبائنه
وهو ي�ستعر�ض م�أكوالته ال�سريعة..
يقول �سجاد "�ساعدين اخي االكرب يف �صناعة
الك�شك وجتهيزه مبختلف ل��وازم��ه ،وكانت
تكلفته باه�ضة مبا يقارب الـ 13مليون دينار
عراقي"� .سجاد كغريه من �شباب املدينة مل
ي�ستطع اكمال درا�سته ،وتوقف يف املرحلة
املتو�سطة منها ،وبقي لفرتة يبحث عن عمل
دون ج��دوى واالع�م��ال التي مار�سها مل يدم
حالها معه طويال ،مما دفعه تفكريه للذهاب
بعيدا اىل ت�صنيع الك�شك واال�ستقالل بعمله

اجلديد .الك�شك م�صمم على �شكل عربة ميكن
نقلها ب�سهولة .وي�شبه اىل حد كبري �سيارة

عائلية كبرية�ُ ،صممت اج��زا�ؤه��ا اخلارجية
على �شكل ابواب �آلية الفتح لتقدمي الوجبات

ال�سريعة ،زين اطارها اخلارجي مب�صابيح
ذات ال ��وان زاه�ي��ة جل��ذب االن�ت�ب��اه ،وعُلقت
على جوانبها الفتات كثرية لأن��واع االكالت
املقدمة .يواجه �سجاد الكثري من ال�صعوبات
واملعوقات خ�لال عمله اليومي ،اهمها منع
البلدية له بدعوى التجاوز ولكنه بابت�سامته
املعهودة يجيد لغة التفاو�ض معهم.
يحتوي ك�شك �سجاد املتنقل يف داخله على
مطبخ متكامل باال�ضافة اىل مغا�سل ومقاعد
للجلو�س عليها ،الناظر اليه من الوهلة االوىل
يرتاءى له مطبخ احد املطاعم لكرثة االدوات
وامل �ع��دات امل�ستعملة وال�ت��ي وزع��ت باتقان
يف مكان �صغري" .يبد�أ عملنا ع�صر كل يوم
وي�ستمر لغاية الليل ،تزامنا مع ازدياد احلركة

م���ن���ح ط��ف��ل��ة ع���راق���ي���ة �أغ���ل���ى ح��ق��ن��ة يف ال��ع��امل

ح ��دد �أطباء يف دول ��ة الإمارات
العربي ��ة املتحدة موعد �إعطاء
طفل ��ة عراقي ��ة تع ��اين م ��ن
�ضمور الع�ض�ل�ات ال�شوكي
�أغلى حقنة يف العامل.
و�أعل ��ن ال�شي ��خ حممد بن

را�شد �آل مكتوم حاكم دبي ،تكفله
بع�ل�اج الطفل ��ة الف�ي�ن �إبراهي ��م
جب ��ار البالغ ��ة م ��ن العم ��ر 19
�شهرا .وتعاين الف�ي�ن من �ضمور
الع�ض�ل�ات ال�شوك ��ي (املرحل ��ة
الثانية) ،وهو مر�ض وراثي ناجت

عن حدوث طفرة يف جني اخلاليا
الع�صبي ��ة احلركي ��ة .و�أعل ��ن
هيث ��م الب�ش�ي�ر �أخ�صائ ��ي ط ��ب
الأع�ص ��اب يف م�ست�شفى اجلليلة
التخ�ص�ص ��ي للأطف ��ال والطبيب
املعال ��ج للطفل ��ة العراقي ��ة ب�أن ��ه
�سيت ��م �إعط ��اء احلقنة الت ��ي يبلغ
ثمنه ��ا  8ماليني دره ��م ( 2مليون
و� 178أل ��ف دوالر) للطفل ��ة الفني
خالل الأ�سب ��وع الق ��ادم ،بح�سب
�صحيف ��ة "البي ��ان" الإماراتي ��ة.
و�أو�ضح �أنه بع ��د تلقيها احلقنة،
�ستخ�ضع الطفلة العراقية ملرحلة
متابع ��ة �شدي ��دة مل ��دة � 3أ�شه ��ر،
ت�شم ��ل �إع ��ادة الت�أهي ��ل والعالج
الطبيع ��ي والوظيف ��ي كم ��ا �سيتم
�إج ��راء فحو�ص ��ات وحتالي ��ل
خمربي ��ة �أ�سبوعي ��ا للوقوف على
احلالة ال�صحية للطفلة.

كيم كاردا�شيان توجه
ر�سالة �إىل العامل الآخر
ع ��ادت جنمة تلفزي ��ون الواق ��ع ،عار�ضة الأزي ��اء الأمريكي ��ة ،كي ��م كاردا�شيان،
ام� ��س الثالث ��اء  23فرباير�/شباط� ،إىل متابعيها باملالي�ي�ن على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،بعد اختفاء ق�صري عقب طلبها الطالق ر�سميا من زوجها كاين وي�ست،
وذل ��ك بتوجيهه ��ا ر�سالة �إىل العامل الآخ ��ر .وخرجت كاردا�شيان م ��ن عزلتها الوجيزة
لكي تهنئ والدها الراحل ،املحامي ال�شهري ،روبرت كاردا�شيان ،بذكرى ميالده ،وذلك عرب ح�ساباتها
الر�سمي ��ة على موقعي "في�سبوك" و"�إن�ستغ ��رام" .و�شاركت كيم كاردا�شيان ( 40عاما) �صورة لها مع
والده ��ا ووالدته ��ا كري�س جي�ن�ر ،و�أ�شقائها كورتني وكل ��وي وروب ،و�أرفقتها بر�سال ��ة له هي" :عيد
مي�ل�اد �سعيد ي ��ا �أبي! �أحتفل بك كل يوم ولك ��ن اليوم �أكرث ،هناك الكثري لكي �أخ�ب�رك به!" .وتابعت:
"ات�صلت برقم هاتفك الذكي فقط لأت�ساءل عما �إذا كان �أي �شخ�ص �سريد علي بعد كل هذه ال�سنوات
من رحيلك ،يف الواقع ال �أ�صدق �أنني تذكرت ذلك ،من ف�ضلك تعال لزيارتي يف املنام قريبا".

ح�سناء ال�صني تك�شف عن م�شاكل
واجهتها مع عادل �إمام
ك�شفت احل�سناء ال�صينية "�آ�سيا" التي حازت على �شهرة وا�سعة بعد
تداول م�شاهد تقليدها للنجم العربي الكبري ،عادل �إمام ،وعدد من
النجوم العرب ،مثل ،يا�سر العظمة ،عن م�شاعرها وبع�ض امل�شاكل
التي واجهتها بعد اهتمام و�سائل الإعالم العربية بها.
وقالت �آ�سيا يف فيديو ن�شرته على �صفحتها يف "في�سبوك" ،حول
�شعورها عند ت��داول الكثري من الأخبار والتقارير حول �أعمالها،
حيث ظهرت �آ�سيا وهي ترق�ص معربة عن "ده�شتها وفرحها" من
كرثة اللقاءات والأخبار يف عدد كبري من و�سائل الإع�لام العربية
والعاملية.
ونوهت �آ�سيا �إىل �أن اللقاءات كانت تعقد بالتوقيت العربي ،ما �سبب
م�شكلة لها ب�سبب فارق التوقيت بني ال�صني والبلدان العربية ،حيث
�صادفت هذه اللقاءات توقيت الفجر يف ال�صني.
و�أكدت �آ�سيا �أنها كانت غاية يف التوتر و�أنها كانت ت�شعر بالنعا�س
وتفكر "هل �سيبد�أ �شعري بالت�ساقط ب�سبب �سهري لوقت مت�أخر كل
يوم؟" .ونوهت �آ�سيا �إىل �أنها عانت �أي�ضا من اخلوف ،لأن اللقاءات
كانت تبث ب�شكل مبا�شر ،وت�ساءلت "هل �سيتحدث املقدم باللغة
العامية وماذا �س�أفعل �إن مل �أفهم ،هل �س�أنال �إعجاب املتابعني ،هل
�سيبدو وجهي �سمينا؟".

�صاالت ال�سينما يف نيويورك تعيد فتح �أبوابها

تعي ��د �ص ��االت ال�سينم ��ا يف مدين ��ة نيويورك
فت ��ح �أبوابها يف اخلام�س م ��ن مار�س (�آذار)،
بع ��د نحو عام من �إغالقها بقرار �إداري ب�سبب
فايرو� ��س كورونا ،على ما �أعل ��ن حاكم والية
نيويورك وفق� � ًا لوكالة ال�صحاف ��ة الفرن�سية.
وتعي ��د ال�ص ��االت فت ��ح �أبوابه ��ا م ��ع االلتزام
بن�سبة ق�ص ��وى للمتفرجني تبلغ  25يف املائة
من قدرته ��ا اال�ستيعابية االعتيادي ��ة ،على �أال
يتع ��دى عدد ه� ��ؤالء يف كل �صالة  50متفرج ًا،
وف ��ق احلاكم .وي�شكل هذا الق ��رار جرعة دعم
لقط ��اع ال�سينم ��ا يف الوالي ��ات املتح ��دة الذي
حُ ��رم �أك�ب�ر منفذي ��ن ل ��ه يف الب�ل�اد �أي لو� ��س
�أجنلو� ��س ونيوي ��ورك .ويف نيوي ��ورك ،ال

خاص جداً ...

ك��اري��ك��ات�ير ك���رمي ك��ل�����ش ي��ح��ط يف الفلوجة

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة
�سرتتف ��ع قلي�ل�ا ع ��ن معدالته ��ا لي ��وم
ام� ��س ،وان اجل ��و �سيك ��ون غائم ��ا
وممطرا يف بع�ض املناطق.
بغداد C° 6 - C° 19 /الب�صرة C° 8 -C° 21 /
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 قحطان جا�سم جواد

اقام الفوتوغرايف ور�سام
الكاريكاتري كرمي كل�ش معر�ضا
كاريكاترييا يف البيت الثقايف
ملدينة الفلوجة ،بالتعاون
مع منتدى �شباب وريا�ضة
الفلوجة .وهو املعر�ض احلادي
ع�شر .و�ضم  30لوحة متنوعة.
افتتح املعر�ض ال�سيد علي
�سليمان م�ست�شار حمافظ االنبار
وال�سيد ماجد اجلبوري مدير
البيت الثقايف يف الفلوجة.
بع�ض لوحات املعر�ض تناولت
جائحة كورونا والبع�ض الآخر
�سيا�سي انتقد او�ضاع العراق
ومعاناة النا�س.

ر�س ��ام الكاريكات�ي�ر ك ��رمي كل� ��ش عربع ��ن
�س ��روره بهذه امل�ش ��اركة ،واعجب بالتطور
يف الواقع الثقايف يف ق�ضاء الفلوجة التي
قدم ��ت الكث�ي�ر للثقاف ��ة .وقال :ب ��كل �سرور
قدم ��ت ر�سال ��ة �إىل امل�شاه ��د ع�ب�ر معر�ضي
الذي يحمل عنوان (يوميات كاريكاتريية)
تناول ��ت ر�سومات ��ي موا�ضي ��ع خمتلف ��ة
بع�ضها عن الوباء وكيفية الوقاية والبع�ض
لوحات �سيا�سية واجتماعية – بنقد �ساخر
وم�ضح ��ك ب ��روح وطنية تتمث ��ل يف عملية
ن�شر الثقافة الوطنية بني ال�شباب وال�سعي
�إىل حت�شيد كل اجلهود اخلرية وت�ضافرها
م ��ن اج ��ل النهو� ��ض بواق ��ع ن�ش ��ر الثقاف ��ة
لتكون املدينة مركز �إ�شعاع ثقايف من خالل
الأعمال الأدبية والثقافية والفنية وغريها.
وا�ض ��اف كل� ��ش -:وا�ستغرق ��ت �أ�سبوع ��ا
يف ر�س ��م اللوحات اجلدي ��دة وكان بع�ضها
(�سيناري ��و �صام ��ت) ب�ل�ا تعلي ��ق والأخرى
ذات �سيناري ��و ب ��كالم يق ��ر�أه امل�شاه ��د

يف ال�شارع" يروي �سجاد حكاية عمله اليومي
وي�ضيف "ترتاد العوائل الك�شك م�صطحبني
معهم االطفال ،وعملنا يعتمد الطلب والتجهيز
الفوري ،وعندما تقل حركة امل��ارة نعمد اىل
تنظيف الك�شك وغلقه ومن ثم �سحبه ب�سيارة
اىل البيت ،و املعاودة يف يوم جديد".
�صعوبات اخرى يواجهها �سجاد خالل عمله مل
تثن من عزمه ،منها احلظر الوقائي ،وارتفاع
ا�سعار املواد التي ي�ستخدمها لإعداد م�أكوالته
ال�سريعة ،مع بقاء ا�سعار بيعه ثابتة.
ق�صة جن��اح ال���ش��اب املي�ساين واب��داع��ه يف
ت�أ�سي�س م�شروع يعتا�ش م��ن خ�لال��ه ،كانت
منطلقا للكثري من �شباب املدينة يف التفكري
بخلق وابتكار فر�ص عمل جديدة.

بابت�سامة (�سيا�سي ��ة واجتماعية) .وا�شار
كل�ش اىل -:قمت بتقدمي ر�سم خا�ص للبيت
الثق ��ايف يف الفلوج ��ة ت�سلم ��ه ال�سيد ماجد
حامد اجلب ��وري مدير البيت ميث ��ل ان�سانا
عربي ��ا يرت ��دي الد�شدا�ش ��ة اال�صيل ��ة م ��ن
بغ ��داد وهو يرحب ب�ضيوفه من املحافظات
وه ��ي تعك�س ك ��رم و�ضيافة الع ��رب يف كل
احل�ض ��ارات .واو�ضح كل� ��ش :كما ت�ضمن
احلف ��ل فعالي ��ة رائعة غنائي ��ة للفنان طارق
حمم ��ود عمر الذي اطرب قلوب احلا�ضرين
ب�سم ��اع �أغ ��اين كوك ��ب ال�ش ��رق �أم كلث ��وم
ب�صوت ��ه نال ��ت اعج ��اب احلا�ضري ��ن .يف
اخلتام قدمت رابطة الريا�ضيني الرواد يف
الفلوج ��ة هدي ��ة تذكارية و�شه ��ادة تقديرية
من مدير البيت الثق ��ايف يف الفلوجة ماجد
اجلب ��وري ،تثمين ��ا جله ��وده يف و�ض ��ع
الأ�صبع على الظواهر ال�سلبية يف املجتمع
وال�سع ��ي لإ�صالحه ��ا وجله ��وده الرائع ��ة
و�إبداعه من خالل م�سريته الطويلة.

ت ��زال �ص ��االت ال�سينم ��ا مغلق ��ة من ��ذ � 17آذار
 2020مبوج ��ب مر�س ��وم �أ�ص ��دره رئي� ��س
البلدي ��ة بيل دي بالزي ��و .وي�أتي الق ��رار بعد
تراج ��ع �أع ��داد الإ�صاب ��ات بكورون ��ا وحاالت
الدخ ��ول �إىل امل�ست�شف ��ى ج ��راء الفايرو� ��س
يف نيوي ��ورك �إىل م�ستوياته ��ا امل�سجل ��ة
يف مطل ��ع دي�سم�ب�ر (كان ��ون الأول)� ،أي يف
بداية املوج ��ة الثانية من اجلائح ��ة .فقد �أدت
اجلائح ��ة �إىل ت�أخري ط ��رح �أكرثية الإنتاجات
الهوليوودي ��ة ال�ضخمة ،فيم ��ا اعتمدت بع�ض
اال�ستوديوه ��ات �سرتاتيجية عر� ��ض �أعمالها
ب�صورة متزامنة يف ال�صاالت وعلى املن�صات
الإلكرتونية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ما بني �صاروخ
و�صاروخ �ضاعت حلانا
بغ�ض النظر عن �شكل النهاية
التي �سي�ضعها القائمون على
امل�سل�سل الدرامي الطويل
واملثري امل�سمى "�صواريخ
اخل�ضراء" ف�إنه يح�سب للكثري
من القوى ال�سيا�سية �أنها ال تزال
توا�صل اللعب على �أكرث من حبل
ومبهارة ،فال �أحد فينا يعلم علم
اليقني حقيقة ما يدار يف اخلفاء،
وكيف �أن الكثري من هذه القوى
ال�سيا�سية يدعم �أهل ال�صواريخ.
بالأم�س �أعلن البع�ض �أن منظر
ال�صواريخ وهي تقع على بيوت
املواطنني لي�س منا�سب ًا ،فيما
ذهب البع�ض لأبعد من ذلك ،حني
طالبوا احلكومة ب�أن تعيد هيبة
الدولة .الت�صريحات التي �أطلقها
بع�ض ال�سا�سة العراقيني توحي
للمواطن الب�سيط �أن هذه القوى
ال�سيا�سية وبخت وهددت كل
من ت�سول له نف�سه �أن يوا�صل
لعبة ال�صواريخ ،وطالبتهم
ب�أن يذهبوا بعيد ًا عن بيوت
املواطنني .لكن التجارب ال�سابقة
والق�ضايا املماثلة �ستك�شف فيما
بعد �أن معظمها �شعارات بال لون
وال طعم وال رائحة و�أن ما كان
يقال يف الغرف املغلقة خمتلف
كثري ًا عما يقال �أمام و�سائل
الإعالم.
يف بالد العجائب والغرائب يبدو
امل�شهد �شديد التناق�ض وموغ ًال
فى ال�سخرية ،جهات م�سلحة
ت�صر على �أن من حقها موا�صلة
لعبة �إطالق ال�صواريخ ،يف
الوقت الذي مند فيه ايدينا اىل
االمريكان والرو�س ونقول  ":لله
لقاح ياحم�سنني "
ماذا كان ّ
يف�ضل العراقيون حق ًا:
العدالة االجتماعية والرفاهية
والأمان ،التي مايزال جميع
ال�سيا�سيني يتغنون بها من
�أجل احل�صول على مزيد من
االمتيازات والأموال املنهوبة
واملنا�صب� ،أم اطالق ال�صواريخ
ونهب الرثوات؟ من �أو�صل
املواطن امل�سكني �إىل هذا اخليار،
؟ ماذا حدث لـ"دولة الإ�صالح"
�أين غابت خطب ال�سالح بيد
الدولة ؟ مباذا يفكر العراقي
وهو يرى ا�صحاب ال�صواريخ
ي�سرحون وميرحون ليال ونهارا
� ،سيقولون له بكل ب�ساطة مل
يحن الوقت بعد لأن ت�صبح
حر ،فما زال هناك
قرار ٍ
�صاحب ٍ
الكثري من ال�صواريخ البالي�ستية
التي نريد �أن جنربها؟!
هل يجر�ؤ �أحد مهما عال �ش�أنه
�أن :من �أنتم وماذا تفعلون؟،
�س ُي ّتهم باخليانة حتمًا� ،ألي�ست
�أحزابنا العتيدة ومعها احلكومة
الر�شيدة ،كانت قد قررت قبل
�سنوات ويف حلظة تاريخية
مهمة �أن �صواريخ "الكاتيو�شا"
وحدها ميكن �أن ت�ؤ�س�س لعراق
دميقراطي .
هكذا وجدنا �أنف�سنا بني "
حانة " ال�صواريخ و " مانة "
�سا�سة ميار�سون اال�ستعالء على
عقول النا�س يدعون الثورية،
وفى الوقت نف�سه ال يتورعون
عن اال�ستعانة بالأمريكان يف
احل�صول على املكا�سب .وفاتهم
�أننا كعراقيني ن�ستطيع �أن نواجه
�أمريكا عندما تكون جبهتنا
الداخلية حم�صنة  ،ونواجهها
�أي�ضا ونرف�ض تدخلها ون�ستغني
عن جيو�شها ومعوناتها عندما
يكون لنا م�شروع حقيقي ي�ستند
على احلرية والدميقراطية
واحرتام الإن�سان .و�إىل �أن
يحدث ذلك ف�ستظل �أمريكا تتدخل
يف �ش�ؤوننا ،ويظل �سا�ستنا
يكذبون على �أنف�سهم قبل �أن
يكذبوا على النا�س.

