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التربية النيابية تلمح لقطع االنترنت اأثناء االمتحانات
 بغداد/ المدى

امتحانات  اثناء  االنترنت  خدمة  قطع  اإمكانية  عن  النيابية،  التربية  لجنة  تحدثت 
ال�ساد�س االإعدادي.

خالل  االنترنت  خدمة  قطع  "م�ساألة  اإن  الغزالي،  جواد  اللجنة  رئي�س  نائب  وقال 
امتحانات الدرا�سة االعدادية معمول بها منذ �سنوات وتم التباحث فيها مع وزارة 

التربية وهياأة الراأي".
واأ�ساف "الوزارة طالبت لجنة التربية بمخاطبة الجهات المعنية بهذا ال�ساأن وان 
من اولويات ا�ستعدادات االمتحانات هو قطع خدمة االنترنت لتكون االآلية �سل�سة 

جدا وان ال تح�سل اية عملية ت�سريب لالأ�سئلة".

 بغداد/ تميم الح�صن

حرب اع�ساب مير بها "الإطار التن�سيقي" 
مع دف���ع املفاو�سات املفرت�س���ة مع القوى 
خ���ارج دائ���رة املتحالفني م���ع ال�سيعة اىل 
ا�سبوع اخر، وتزايد تلميحات ال�سدريني 

باللجوء اىل ال�سارع.
"الإط���ار  داخ���ل  الو�س���اع  ان  باملقاب���ل 

التن�سيق���ي" لي�ست يف اأف�س���ل حال، حيث 
ما يزال زعيم ائتالف دولة القانون يحاول 

ال�سيطرة على التحالف هو واقرباوؤه.
واإذا مل ي�ستط���ع "املالك���ي" ان يك���ون ه���و 
رئي����س ال���وزراء القادم، ف�سيك���ون هو من 
ي�س���ع �س���روط وا�س���م املر�سح ع���ن طريق 
اأحد "ا�سه���اره" الذين ميلكون �سالحيات 

وا�سعة داخل "التن�سيقي".

وخالف���ا حل�سابات "التن�سيق���ي"، فقد قرر 
ان  الكرد�ست���اين  الدميقراط���ي  احل���زب 
ي�ستاأن���ف املفاو�سات ال�سب���وع الذي يلي 
عطل���ة العيد التي تبداأ ي���وم 9 متوز املقبل 

اىل يوم 14 من ال�سهر ذاته.
وكان " الإط���ار التن�سيق���ي" ياأم���ل ان تبداأ 
تفاو�س���ات لختي���ار رئي����س اجلمهوري���ة 
واحلكوم���ة م���ع م���ا تبق���ى م���ن التحال���ف 

الثالث���ي خ���الل ال�سب���وع احل���ايل )قب���ل 
العيد(.

اىل  الربمل���ان  يع���ود  ان  املفرت����س  وم���ن 
جل�سات���ه )عقب عطلة عي���د الأ�سحى( بعد 
انته���اء العطلة الت�سريعي���ة التي بداأت يف 
حزي���ران املا�سي، مما ي�س���ع "التن�سيقي" 

يف حرج لتاأخره يف ت�سكيل احلكومة.
 التفا�صيل �س3

"الديمقراطي" مع  ويتفاهم  ا�صتراطاته  لتقديم  " ي�صتعد  "ال�صيادة 

مقّربو  المالكي ي�سيطرون داخل "التن�سيقي" 
على بور�سة رئا�سة الحكومة المقبلة

 ترجمة: حامد احمد

ك�س���ف ممثل برنامج الغذي���ة العاملي يف العراق بان 
املنظم���ة التابع���ة ل���الأمم املتحدة تعمل م���ع احلكومة 
املركزي���ة وحكومة اإقليم كرد�ستان على ادخال اأحدث 
الو�سائ���ل التكنولوجي���ة واملعلوماتي���ة للتعام���ل مع 
و�س���ع التغري املناخي واإدارة املوارد املائية و�سمان 

المن الغذائي يف البلد.
القري�س���ي، ممث���ل املنظم���ة يف  وق���ال، عل���ي ر�س���ا 
ت�سريح���ات ل���ه ملوقع K24 عل���ى هام����س معر����س 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات املنعق���د يف عا�سم���ة اإقلي���م 
كرد�ست���ان اأربي���ل، وترجمت���ه )امل���دى(، اإن "العراق 
يواج���ه العديد من التحدي���ات وان التكنولوجيا هي 

حل منوذجي لكثري من هذه التحديات".

املتط���ورة  "التكنولوجي���ا  اأن  القري�س���ي،  واأ�س���اف 
تخل���ق روابط ما ب���ني مكونات خمتلفة ب���ني القطاع 
اخلا����س والقط���اع الأكادمي���ي والتعليم���ي املتمث���ل 
باجلامع���ات واملجتمع املدين وذلك للتمكن من اإيجاد 
حل���ول لهذه التحديات الت���ي يواجهها البلد"، م�سريا 
اىل ان "برنام���ج الغذاء العاملي يعمل يف العراق منذ 

العام 1986".
لتكنولوجي���ا  اأربي���ل  "معر����س  اأن  اإىل  ولف���ت، 
املعلوم���ات يعترب موؤمترًا فريدًا من نوعه يف العراق 
حي���ث تعر����س في���ه اأح���دث البت���كارات واملع���دات 
التكنولوجي���ة"، موؤك���دًا اأن "ال�س���ركات الت���ي تروج 
له���ذه التكنولوجيا تع���د فر�سة جي���دة للتوا�سل مع 

اجلهات املبتكرة ذات العالقة".
 التفا�صيل �س2

برنامج اأممي: تغيير �سعر �سرف 
الدوالر ما زال يربك العراقيين

 بغداد/ فرا�س عدنان

توق���ع خ���رباء و�س���ول عائ���دات النف���ط 
ال�سهري���ة اإىل 12 ملي���ار دولر، موؤكدين 
�سيك���ون  الع���راق  اإي���رادات  �س���ايف  اأن 
خ���الل العام احلايل �سعف ما مت حتقيقه 
يف الأع���وام املا�سي���ة، لكنه���م دع���وا اإىل 
ال�ستف���ادة م���ن ه���ذه الوف���رة املالية يف 
بالنف���ع،  تع���ود  �سرتاتيجي���ة  م�ساري���ع 
مبين���ني اأن ق�سم���ًا كبريًا من ه���ذه املبالغ 
اجته اإىل متويل احتياجات قانون الدعم 

الط���ارئ لالأم���ن الغذائ���ي والتنمية الذي 
�س���وت عليه جمل�س الن���واب قبل دخوله 

يف عطلة ت�سريعية ال�سهر املا�سي.
وق���ال اخلب���ري القت�س���ادي نبي���ل جبار 
العل���ي، اإن "اإي���رادات الع���راق النفطي���ة 
ال�سهري���ة بلغت 11 ملي���ار و500 مليون 
دولر، ومن املتوق���ع اأن ت�سعد اإىل اأكرث 

من 12 مليار دولر".
واأ�س���اف العل���ي، اأن "ه���ذه الإي���رادات 
تعّد تاريخية مل تتحق���ق طيلة عمر دولة 
الع���راق من���ذ ع�سرينيات الق���رن املا�سي 

لغاي���ة ه���ذا الي���وم، وهي عائ���دات مالية 
ا�ستثنائية عالية جدًا".

املتوقع���ة  "الإي���رادات  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
خالل ه���ذه ال�سنة ميكن اأن تزداد بن�سبة 
ال�سابق���ة"،  ال�سن���وات  ع���ن   100%
مو�سح���ًا اأن "م���ا حتقق خ���الل الن�سف 
ملي���ار   62 ه���و  الع���ام  ه���ذا  م���ن  الأول 
دولر، وه���ي بذات املع���دلت التي كانت 
عليه���ا الإي���رادات مل���دة �سن���ة كامل���ة يف 

ال�سابق".
 التفا�صيل �س3

توقعات بو�سول عائدات النفط ال�سهرية 
اإلى 12 مليار دوالر

 بغداد/ المدى

افتت����ح العراق حمطة جدي����دة للكهرباء 
تعمل بالغاز الوطن����ي، وتقلل العتماد 
عل����ى الوقود امل����ورد م����ن اإي����ران، فيما 
اأكد رئي�س ال����وزراء م�سطفى الكاظمي 
امل�سي مب�سروع الرب����ط الكهربائي مع 

دول اجلوار.
وق����ال الكاظم����ي خ����الل افتت����اح حمطة 
مي�س����ان الكهربائي����ة، اإن "ه����ذه حمّطة 

تنت����ج بح����دود 750 ميغ����اواط، وه����ي 
اإ�ساف����ة نوعي����ة لل�سبك����ة الوطنية لنقل 
حمافظاتن����ا،  ل����كل  الطاق����ة  وتوف����ري 
ه����ي  مي�س����ان  حمافظ����ة  تك����ون  وق����د 
داعم����ة  اأنه����ا  اإّل  الأول،  امل�ستفي����د 
للكهرب����اء". الوطني����ة  لل�سبك����ة 
واأ�ساف، اأن "ه����ذه املحّطة �ست�ستخدم 
الغ����از يف  م����ن حق����ول  املحّل����ي  الغ����از 
حمافظ����ة مي�س����ان؛ وهذا تط����ّور نوعي 
واإنت����اج  الطاق����ة  جم����ال  يف  جدي����د 

الكهرب����اء؛ لأنه����ا �ست�ساه����م يف تقلي����ل 
والكهرب����اء  الغ����از  عل����ى  العتم����اد 

امل�ستوردين".
"الي����وم  ان����ه  اإىل  الكاظم����ي،  واأ�س����ار 
نفتت����ح ه����ذه املحّطة، وق����د افتتحنا يف 
ال�سهور املا�سية حمّط����ات: النا�سرية، 
و�سام����راء، واملثن����ى، وقريب����ًا �سنفتتح 
حمّطة ع����ّكاز، وكذلك نعمل على تطوير 

حمّطة الأنبار".
 التفا�صيل �س2

محطات كهرباء جديدة تقّلل االعتماد على الغاز االإيراني

 ذي قار/ ح�صين العامل 

نا�س���دت عائل���ة النا�س���ط املغي���ب �سجاد 
ال�سيا�سي���ة  الط���راف  جمي���ع  العراق���ي 
وغري ال�سيا�سية بع���دم ا�ستغالل ق�سيته 
وحمبي���ه،  اأهل���ه  مب�ساع���ر  والتالع���ب 
وفيم���ا نف���ت حقيق���ة الخب���ار املتداول���ة 
ح���ول مقتل���ه، ج���ددت دعوته���ا للك�س���ف 
ع���ن م�س���ريه. ج���اء ذل���ك عق���ب ت���داول 
اخبار غري موؤك���دة عرب مواقع التوا�سل 

الجتماعي ت�س���ري اىل ان رئي�س جمل�س 
ال���وزراء م�سطفى الكاظمي تلقى تقريرا 
امني���ا مف�سال عن م�س���ري النا�سط �سجاد 
العراق���ي املغي���ب منذ نح���و �سنتني وانه 
قت���ل يف ق�ساء �سي���د دخيل )20 كم �سرق 

النا�سرية(.  
وقال عبا�س العراقي وهو �سقيق النا�سط 
بامل�سوؤول���ني  "ات�سل���ت  )امل���دى(،  اإىل 
�سقيق���ي  بق�سي���ة  املكلف���ة  اللجن���ة  يف 
�سج���اد وا�ستف�سرت منهم ع���ن حقيقة ما 

مت���داول من انباء فنف���وا علمهم بالأمر".
واأ�س���اف، اأن "امل�سوؤولني اأكدوا لنا انهم 
يتابع���ون اول �سفحة قامت بن�سر اخلرب 
وانه���م طلب���وا م���ن اجله���ات املعني���ة يف 

بغداد معرفة من يقف وراءها". 
باللجن���ة  "امل�سوؤول���ني  اأن  اإىل  ولف���ت، 
او�سحوا انه���م �سيبلغوننا باأية معلومة 
تتعلق مب�س���ري �سجاد وانه���م لن يخفوا 

اي �سيء بهذا ال�سدد".
 التفا�صيل �س4

عائلة مغّيب تدعو اإلى عدم ا�ستغالل ق�سيته �سيا�سيًا
 بغداد/ المدى

اأعلن����ت الإدارة املحلي����ة يف بغ����داد عن 
اتخ����اذ �سل�سل����ة م����ن الإج����راءات التي 
م����ن �ساأنها ان ترف����ع م�ستويات جتهيز 

املولدات الأهلية.
وق����ال معاون املحافظ قي�����س الكالبي، 
اإن "اجتماع����ًا طارئ����ًا وعاجاًل مت عقده 
ملناق�س����ة  املحلي����ة  الإدارة  مبن����ى  يف 

مو�سوع املولدات الأهلية".

"الجتم���اع  اأن  الكالب���ي،  واأ�س���اف 
ونائ���ب  النج���ف  حماف���ظ  ح�س���ره 
حمافظ كركوك ومن�سق الأمانة العامة 
ملجل�س ال���وزراء ومدير عمليات بغداد 

وم�سوؤول الأمن الوطني".
ناق����س  "الجتم���اع  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
احل�س�س الوقودية واحلملة لل�سيطرة 
النفطي���ة"،  امل�ستق���ات  تهري���ب  عل���ى 
وحتدث ع���ن "اليعاز للق���وات الأمنية 
مبن���ع التعر����س لعملي���ات نق���ل ال���كاز 

الوح���دات  ب���ني  للمول���دات  امل�سغ���ل 
الإداري���ة لبغ���داد، لأن اله���دف من هذه 

احلركة لي�س التهريب".
ولف����ت الكالب����ي، اإىل اأن "مناق�س����ة قد 
ح�سل����ت م����ع مدي����ر �سرك����ة املنتج����ات 
النفطي����ة ح�س����ني طال����ب ب�س����اأن زيادة 
دف����رت  لدي����ه  مل����ن  الوقودي����ة  احل�س����ة 

باحل�سة الوقودية يف بغداد".
و�س����دد، على اأن "الجتم����اع اقرتح اأن 
تكون هناك بطاقات وقودية لأ�سحاب 

املول����دات الت����ي لي�����س ل����دى اأ�سحابها 
هكذا بطاقات ا�سوة باأقرانهم".

وم�س����ى الكالب����ي، اإىل اأن "تعليم����ات 
جلمي����ع  هن����اك  تك����ون  ب����اأن  �س����درت 
اأ�سحاب املول����دات الذين لي�ست لديهم 
ح�س����ة، بالتن�سي����ق م����ع هيئ����ة توزيع 
اأن  بانتظ����ار  بغ����داد  يف  املنتج����ات 
ت�س����ل التعليمات م����ن الأمان����ة العامة 
ملجل�����س ال����وزراء للب����دء بتطبيق هذه 

القرارات".

اإجراءات لرفع �ساعات تجهيز المولدات االأهلية في بغداد

 متابعة المدى 

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، الأحد، 
اأن قواتها وقوات النف�ساليني املوالية 
له���ا بات���ت ت�سيط���ر ب�س���كل كام���ل على 
منطقة لوغان�سك، فيما يبدو اأنه تطور 
ع�سكري كب���ري يف احلرب املندلعة منذ 

�سباط/فرباير املا�سي.
الرو�سي���ة  الدف���اع  وزارة  وذك���رت 
منطق���ة  عل���ى  الكامل���ة  ال�سيط���رة  اأن 
لوغان�س���ك يف اإقلي���م دونبا����س �سرقي 
اأوكراني���ا مت���ت، اإثر "حتري���ر" مدينة 
للق���وات  جي���ب  اآخ���ر  لي�سي�سان�س���ك، 
الأوكرانية يف املنطقة، وفق ما اأوردت 

وكالة "تا�س" الرو�سية.
ومل تعل���ق كييف على ه���ذه التطورات 
حت���ى الآن، لكنها اأكدت يف وقت �سابق 
اندلع معارك �سر�سة يف لي�سي�سان�سك، 

ودعت ال�سكان اإىل املغادرة.

منطق���ة  يف  الأح���داث  وت�سارع���ت 
لوغان�سك خالل الأيام الأخرية، بعدما 
كثفت الق���وات الرو�سية م���ن هجومها 
على لي�سي�سان�س���ك، اإثر ال�سيطرة على 
املدينة التواأم لها �سيفرودونيت�سك يف 

اأواخر حزيران/يونيو املا�سي.
وتوقع���ت قوات جمهوري���ة لوغان�سك، 
املوالي���ة ملو�سك���و وغري املع���رتف بها 
دوليا، ام����س الول ال�سبت، ال�سيطرة 
عل���ى بقية اأرا�سي املنطقة خالل الأيام 
املقبلة، لك���ن يب���دو اأن ال�سيطرة كانت 

اأ�سرع من املتوقع.
�سرق���ي  دونبا����س  اإقلي���م  ويتك���ون 
لوغان�س���ك  منطقت���ي  م���ن  اأوكراني���ا 
ودونيت�س���ك، ويعي�س فيهما مواطنون 
بالرو�سي���ة،  ناطق���ون  اأوكراني���ون 
وتقول مو�سكو اإنهم كانوا يتعر�سون 
م���ن  والإب���ادة اجلماعي���ة  لال�سطه���اد 

جانب كييف.

 بغداد/ ح�صين حاتم

اأبدى نواب م�ستقل���ون دعمهم لت�سكيل 
اأن  �سريط���ة  اجلدي���دة  احلكوم���ة 
تعتم���د  ومهني���ة  "تكنوق���راط  تك���ون 
الكابين���ة  اإدارة  يف  الكف���اءات  عل���ى 

الوزارية".
ي���زج  ان  امل�ستقل���ون  الن���واب  يتوق���ع 
الإطار التن�سيقي ب�"�سخ�سية م�ستقلة" 
لت�سل���م رئا�س���ة الوزراء لغر����س تهدئة 
ال�سارع وف���ك الن�سداد ال�سيا�سي الذي 
دام اأك���رث م���ن 8 ا�سه���ر، فيم���ا اأك���دوا 
رف�سهم تر�سيح اية �سخ�سية تتقدم بها 

الحزاب املتعاقبة.
الكتل���ة  ن���واب  ا�ستقال���ة  واأحدث���ت 
ال�سدرية هزة غ���ري متوقعة يف معادلة 
توازنات القوى ال�سيا�سية واإرباكا يف 
ح�سابات قوى عدي���دة اأبرزها "الإطار 

التن�سيقي".

ويتج���ه الإط���ار التن�سيق���ي اإىل امل�سي 
بت�سكيل حكومة بعد اأول جل�سة ملجل�س 
رئي����س  لنتخ���اب  ُتخ�س����س  الن���واب 
اجلمهوري���ة، اإذا يعي����س الع���راق من���ذ 
نحو ثمانية اأ�سهر، اأزمة �سيا�سية جراء 
خالف���ات ح���ادة على ت�سكي���ل احلكومة 
والكتل���ة  التن�سيق���ي"  "الإط���ار  ب���ني 
ال�سدري���ة الت���ي فازت باملرتب���ة الأوىل 
ب� 73 نائبا م���ن اأ�سل 329، ومل تتمكن 
م���ن تاأليف احلكومة مم���ا ا�سطرت اىل 

تقدمي ال�ستقالة من الربملان.
وتقول النائبة امل�ستقلة ني�سان الزاير، 
اإن "املبادرات التي طرحت كثرية ال انه 
ل يوج���د �سيء نا�سج منها حتى الن"، 
مبينة اأن "امل�ستقل���ني غري قادرين على 
ت�سكيل احلكومة مقارنة بالعدد الكبري 

لنواب الإطار التن�سيقي".
الإط���ار  "يق���وم  اأن  الزاي���ر،  وتتوق���ع 
التن�سيقي برت�سي���ح �سخ�سية م�ستقلة 

ومدعوم���ة م���ن قبل الط���راف الخرى 
لغر�س تهدئة ال�سارع".

امل�ستقل���ني  "الن���واب  اأن  واأَ�ساف���ت، 
موؤيدي���ن لأي���ة حكوم���ة يقوده���ا اأح���د 
افرادهم لغر�س ت�سيري م�سالح ال�سعب 

التي تعطلت لأكرث من 8 اأ�سهر".
وتابع���ت، "نح���ن كم�ستقل���ني راف�سني 
لرئا�س���ة  �سخ�سي���ة  اي���ة  لرت�سي���ح 
الوزراء من قبل الح���زاب ال�سابقة يف 

احلكومات املتعاقبة".
الولي���ة  جتدي���د  يخ����س  م���ا  يف  ام���ا 
احل���ايل  ال���وزراء  جمل����س  لرئي����س 
م�سطف���ى الكاظم���ي بين���ت الزاي���ر ان 
"الكاظمي لديه مقبولية من قبل العديد 
م���ن الط���راف ال�سيا�سي���ة"، لفت���ة اىل 
ان "الكاظم���ي كان عل���ى م�سافة واحدة 
م���ن اجلميع ول �س���ري يف توليه ولية 
ثاني���ة"، لذل���ك م���ن غ���ري امل�ستبع���د، اأن 
يت���م التجدي���د للكاظم���ي بدع���م اإيراين 

بع���د جن���اح م�ساعي���ه يف الو�ساطة مع 
ال�سعودية.

ب���دوره، يق���ول النائ���ب امل�ستق���ل عامر 
عب���د اجلب���ار، اإن "امل�ستقل���ني داعمون 
لت�سكي���ل احلكومة اجلديدة �سريطة اأن 
تكون تكنوق���راط ومهني���ة تعتمد على 
الكفاءات يف اإدارة الكابينة الوزارية".

"الن���واب  اأن  اجلب���ار،  عب���د  واأ�س���اف 
امل�ستقل���ني يراقبون ع���ن كثب جمريات 
العملية ال�سيا�سية بعد ان�سحاب الكتلة 
ال�سدري���ة الت���ي كان���ت الكتل���ة الأك���رب 
�سبي���ل  يف  كث���رية  تن���ازلت  وقدم���ت 

ت�سكيل احلكومة".
التن�سيق���ي  "الإط���ار  اأن  اإىل،  واأ�س���ار، 
الي���وم ب���ات اأم���ام امتح���ان، فف���ي حال 
اختياره حلكومة تكنوق���راط ومهنية، 
فحينه���ا �سيك���ون امل�ستقل���ون داعمون 
لها، اأم���ا اإذا ت�سكلت حكومة حما�س�سة 
ال�سابق���ة  احلكوم���ات  غ���رار  عل���ى 

املعار�س���ة". اإىل  الذه���اب  ف�سيت���م 
اإن  الق���ول،  وم�س���ى عب���د اجلب���ار يف 
لديهم  النا�سئ���ة  والق���وى  "امل�ستقل���ني 
حوارات واجتماع���ات مرتقبة، وهناك 
تفاهم���ات لت�سكيل تكت���الت فيما بينهم 

ليكون موقفهم موحدا بهذا الجتاه".
ومن���ذ الإعالن ع���ن نتائ���ج النتخابات 
الربملانية يف العا�سر من ت�سرين الول 
2021، اتخ���ذت املحكم���ة �سل�س���ة م���ن 
القرارات املوؤثرة يف الو�سع ال�سيا�سي 
العراق���ي، اأبرزه���ا رد �سك���وى الإط���ار 
التن�سيق���ي للق���وى ال�سيعي���ة اخلا�سرة 
ب�سرعيته���ا،  للطع���ن  النتخاب���ات  يف 
ف�ساًل ع���ن الإقرار بنتائجه���ا بعد اأزمة 
ا�ستم���رت لنح���و �سهري���ن، ف�س���اًل ع���ن 
الأوىل  اجلل�س���ة  ب�سرعي���ة  الإق���رار 
ملجل����س النواب يف التا�س���ع من كانون 
الثاين وانتخ���اب رئي�س���ه ونوابه بعد 

الت�سكيك فيها من قبل بع�س النواب.

الم�ستقلون والقوى النا�سئة يهيئون الجتماعات وي�ستبعدون خيار "اال�ستقالة" رو�سيا تعلن ال�سيطرة على لي�سيت�سان�سك 
وكامل منطقة لوغان�سك االأوكرانية

ا�ستمرار الحياة الطبيعية في بغداد رغم الموجات الغبارية ام�س.. عد�سة: محمود روؤوف
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افتتح العراق محطة جديدة للكهرباء تعمل 
بالغاز الوطني، وتقلل االعتماد على الوقود 
الم����ورد من اإيران، فيما اأكد رئي�س الوزراء 
م�شطفى الكاظمي الم�شي بم�شروع الربط 

الكهربائي مع دول الجوار.
وقال الكاظمي خالل افتتاح محطة مي�ش����ان 
الكهربائي����ة، اإن "هذه محّط����ة تنتج بحدود 
نوعي����ة  اإ�ش����افة  وه����ي  ميغ����اواط،   750
لل�ش����بكة الوطنية لنقل وتوفي����ر الطاقة لكل 
محافظاتن����ا، وق����د تك����ون محافظة مي�ش����ان 
هي الم�شتفيد االأول، اإاّل اأنها داعمة لل�شبكة 

الوطنية للكهرباء".
واأ�ش����اف، اأن "ه����ذه المحّط����ة �شت�ش����تخدم 
الغ����از المحّلي من حقول الغاز في محافظة 
مي�شان؛ وهذا تطّور نوعي جديد في مجال 
الطاق����ة واإنت����اج الكهرباء؛ الأنها �شت�ش����اهم 
في تقلي����ل االعتماد عل����ى الغ����از والكهرباء 

الم�شتوردين".
واأ�ش����ار الكاظم����ي، اإل����ى انه "الي����وم نفتتح 
ه����ذه المحّط����ة، وق����د افتتحنا في ال�ش����هور 
الما�ش����ية محّطات: النا�ش����رية، و�شامراء، 
والمثن����ى، وقريبًا �ش����نفتتح محّط����ة عّكاز، 

وكذلك نعمل على تطوير محّطة االأنبار".
بذل����ت  الحكوم����ة  "ه����ذه  اأن  عل����ى  و�ش����دد، 
جهودًا ا�ش����تثنائية ف����ي ا�ش����تخدام الطاقة، 
وو�ش����عت �ش����تراتيجية جديدة تعتمد على 
تطوير كفاءاتن����ا، واال�ش����تفادة من خبرات 

�شبابنا في وزارة الكهرباء".
المحّط����ة  "ه����ذه  اأن  الكاظم����ي،  وبي����ن 
والمحّطات التي تم افتتاحها في الما�ش����ي 
القري����ب ه����ي محّط����ات مركبة تعتم����د على 
مرحلتي����ن ف����ي العمل، وتقلل م����ن الهدر في 
الطاقة، وكذلك ت�شاهم في تقليل االنبعاثات 

الحرارية، وتكون �شديقة للبيئة".
كثي����رًا  تغّي����ر  ق����د  اأن" العال����م  ويوا�ش����ل، 
واأ�ش����بح مو�ش����وع البيئ����ة م����ن اأولوي����ات 
العم����ل؛ وله����ذا قمن����ا بتغيي����ر ا�ش����م وزارة 
الكهرب����اء والطاق����ة  اإل����ى وزارة  الكهرب����اء 
البديل����ة؛ اأي: الطاقة ال�ش����ديقة للبيئة التي 
تك����ون اأرخ�س ف����ي كلفتها، واأكث����ر مالءمة 

لتطّورات الع�شر".
واأك����د الكاظم����ي، اأن "العمل م����ا زال جاريًا 

في وزارة الكهرباء و�ش����من خّطة الحكومة 
ب�ش����تراتيجية جدي����دة تعم����ل عل����ى توفي����ر 
الظ����روف  م����ن  مجموع����ة  وف����ق  الطاق����ة 
وال�ش����روط؛ لتح�ش����ين خدم����ة الكهرباء في 

عموم العراق".
ع����دة،  محّط����ات  "افتت����اح  ع����ن  وتح����دث، 
وم����ن �ش����منها ه����ذه المحّط����ة، وعملنا على 
تك����ون  اأن  التقليدي����ة  المحّط����ات  تطوي����ر 
محّطات مركب����ة تنتج المزيد م����ن الكهرباء 

وبا�شتهالك اأقل للطاقة".
ولف����ت الكاظم����ي، اإلى "الم�ش����ي بم�ش����روع 
الربط الكهربائي مع مختلف دول الجوار، 
وكذلك نعمل على اال�شتفادة من هذا الربط؛ 
من اأجل اأن يكون العراق ممرًا لنقل الطاقة 

بين دول الجوار".
عب����ر  الطاق����ة  قّط����اع  "دع����م  اإل����ى  ون����وه، 
توقي����ع مجموعة عقود تعتم����د على الطاقة 
ال�شم�ش����ية، وهناك م�ش����اريع �شن�شع حجر 
االأ�ش����ا�س له����ا قريب����ًا، ونفتتحه����ا بالقري����ب 
العاج����ل". وذك����ر الكاظم����ي، اأن "اجتماع����ًا 
كان لدين����ا في مجل�س الوزراء، وتدار�ش����نا 

عملية دع����م المحّطات الكهربائي����ة، وكذلك 
الموّل����دات االأهلي����ة؛ واتخذنا مجموعة من 
القرارات لدعم اأ�شحاب المولدات، وتقليل 

معاناة المواطنين في ال�شيف".
م����ن  تنتظ����ر  "النا�����س  اأن  وي�شتر�ش����ل، 
الحكوم����ة اأن تقدم له����ا الخدمات واأن توفر 
له����ا فر�����س العمل، وم����ن غير المعق����ول اأن 
تبق����ى الحكوم����ة مكّتف����ة وغير ق����ادرة على 
االإنجاز؛ ب�ش����بب عدم وج����ود موازنة لعدم 

ت�شكيل الحكومة".
وزاد، "تعرف����ون الظ����روف التي م����ّرت بها 
ه����ذه الحكومة كان����ت ظروفًا �ش����عبة، ولها 
�شنتان من العمر، ومنها عام 2020 لم يكن 
لدينا فيه موازنة، وفي العام التالي 2021 
توف����رت الموازن����ة، واالآن ف����ي ع����ام 2022 

لي�شت هناك موازنة".
وت�ش����اءل الكاظمي "كيف يمك����ن للحكومة 
اأن تعم����ل وتقّدم االأف�ش����ل ب����ال موازنة؟ كل 
�ش����نة تتاأخ����ر فيه����ا الموازنة، فاإنه����ا توؤدي 
اإلى تاأخير ما بين خم�س �شنوات اإلى ع�شر 

�شنوات في تقديم الخدمات".

وم�ش����ى الكاظم����ي، اإلى اأنه "اأكرر �ش����كري 
لك����وادر وزارة الكهرب����اء جميع����ا، وكذل����ك 
ال�ش����ركة الم�ش����تثمرة ف����ي هذا الم�ش����روع، 
واأتمن����ى لك����م كل التوفيق، واأ�ش����كر الجهد 
ال����ذي تح����دى كل الظ����روف ال�ش����عبة م����ن 
وباء كورونا، وظروف الموازنة، وانهيار 
اأ�ش����عار النفط؛ ومع ذل����ك نجحتم في تنفيذ 
ه����ذا الم�ش����روع؛ م����ن اأجل خدم����ة العراق. 

�شكرًا جزياًل لكم".
ي�ش����ار، اإلى اأن محّطة مي�شان اال�شتثمارية 
الطاق����ة  الإنت����اج  المركب����ة  ال����دورة  ذات 
ميغ����اواط   750 �شت�ش����يف  الكهربائي����ة، 
اإل����ى اإنتاج ال�ش����بكة الوطنية ف����ي الظروف 
عب����ر  منه����ا   500 الطبيعي����ة،  الت�ش����غيلية 
الدورة الب�ش����يطة، و250 منها عبر الدورة 
المرّكب����ة، وه����ي ت�ش����تخدم تقني����ات حديثة 
تقّل����ل م����ن ه����در الطاق����ة وتك����ون �ش����ديقة 
للبيئة، وتعمل المحطة على الغاز الطبيعي 
م����ن حقل����ي حلفاي����ة وب����زركان وكليهما في 
محافظة مي�ش����ان، وتقع في ناحية الكحالء 

جنوب مدينة العمارة بمحافظة مي�شان.
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وقال، علي ر�شا القري�شي، ممثل المنظمة 
ل���ه لموق���ع K24 عل���ى  ف���ي ت�ش���ريحات 
هام����س معر����س تكنولوجي���ا المعلومات 
كرد�ش���تان  اإقلي���م  عا�ش���مة  ف���ي  المنعق���د 
اأربي���ل، وترجمت���ه )الم���دى(، اإن "العراق 
وان  التحدي���ات  م���ن  العدي���د  يواج���ه 
التكنولوجيا هي ح���ل نموذجي لكثير من 

هذه التحديات".
"التكنولوجي���ا  اأن  القري�ش���ي،  واأ�ش���اف 
المتط���ورة تخلق روابط م���ا بين مكونات 
مختلف���ة بي���ن القط���اع الخا����س والقطاع 
االأكاديمي والتعليمي المتمثل بالجامعات 
والمجتمع المدني وذلك للتمكن من اإيجاد 
حل���ول له���ذه التحدي���ات الت���ي يواجهه���ا 
البل���د"، م�ش���يرا ال���ى ان "برنام���ج الغذاء 
العالم���ي يعم���ل ف���ي الع���راق من���ذ الع���ام 

."1986
ولفت، اإلى اأن "معر�س اأربيل لتكنولوجيا 
م���ن  فري���دًا  موؤتم���رًا  يعتب���ر  المعلوم���ات 
نوعه في الع���راق حيث تعر�س فيه اأحدث 
التكنولوجي���ة"،  والمع���دات  االبت���كارات 

موؤك���دًا اأن "ال�ش���ركات الت���ي ت���روج لهذه 
التكنولوجيا تعد فر�ش���ة جيدة للتوا�ش���ل 

مع الجهات المبتكرة ذات العالقة".
وزاد القري�ش���ي، "م���ا زلنا نوا�ش���ل عملنا 
في الع���راق منذ فت���رة طويلة م���ن الزمن، 
برنام���ج الغ���ذاء العالم���ي وج���د ل���ه مكانًا 
متمي���زًا في ف�ش���اء االبت���كار التكنولوجي 
وخ�شو�ش���ًا ف���ي المج���ال الرقمي �ش���من 

قطاع الخدمات االإن�شانية".
واأك���د، اأن "منظمة برنامج الغذاء العالمي 
تعم���ل االن على جل���ب اأح���دث االبتكارات 
ف���ي  وتطبيقه���ا  للع���راق  التكنولوجي���ة 
والبيئ���ة  بالزراع���ة  المتعلق���ة  الم�ش���اريع 
اأمل���ه  ع���ن  معرب���ًا  المائي���ة"،  والم���وارد 
اإقلي���م  ف���ي  الم�ش���روع  به���ذا  "نب���داأ  ب���اأن 
كرد�ش���تان اأي�ش���ًا".  واأفاد القري�ش���ي، باأن 
"المنظمة تعمل االن على تطبيق برنامج 
)EMPACT( الإدارة البح���وث وبناء 
ال�ش���الم في الع���راق لتوفير مه���ارات تعلم 
الرقم���ي  والتدري���ب  االإنكليزي���ة  اللغ���ة 
ولل�ش���رائح  والمهجري���ن  للنازحي���ن 
المت�ش���ررة لتمكينه���م م���ن تعل���م مهارات 
جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات".

باالإ�ش���افة ال���ى ذلك، اأ�ش���ار القري�ش���ي الى 
ان "الع���راق ه���و خام����س اأكثر بل���د تاأثرا 
بالعواق���ب العك�ش���ية لتغي���ر المن���اخ كم���ا 
تو�ش���ح ذلك بزي���ادة العوا�ش���ف الترابية 

وقلة هطول االمطار". 
الغ���ذاء  برنام���ج  "منظم���ة  اأن  واأردف، 

العالم���ي تدعم ه���دف الحكوم���ة العراقية 
بالو�ش���ول ال���ى مرحلة االكتف���اء الغذائي 
الكل���ي بحلول عام 2030 ح�ش���ب ما اأدرج 

في مذكرة التنمية الم�شتدامة".
و�ش���دد القري�ش���ي، على اأن "منظمة الغذاء 
العالم���ي ت�ش���اعد الع���راق ببرام���ج ح���ول 

االمن الغذائي والتغير المناخي والزراعة 
الذكي���ة". وبين، اأن "االأ�ش���اليب التقليدية 
في الزراعة التي تمار�س اليوم في مناطق 
عدة من العالم تعمل على ا�ش���تهالك كميات 

كبيرة من المياه".
وق���ال القري�ش���ي اي�ش���ًا "يج���ب علين���ا ان 

ننظ���ر في اأ�ش���اليب ذكية حديث���ة بالزراعة 
ن�ش���تخدم فيه���ا كمي���ات اق���ل م���ن المي���اه 
و�ش���ط الظروف التي نعي�ش���ها من التغير 
المناخ���ي." وفيما يتعلق بدعم ال�ش���رائح 
المت�ش���ررة م���ن ال�ش���كان م���ن النازحي���ن 
والعائدين، اأ�ش���ار برنامج الغذاء العالمي 

ف���ي بي���ان جديد ل���ه ال���ى "تلقي م�ش���اهمة 
حكوم���ة  م���ن  دوالر  ملي���ون   6.4 قدره���ا 
اليابان الإي�ش���ال م�ش���اعدات ال���ى اأكثر من 
255 األف ن���ازح غير قادري���ن على العودة 
الى ديارهم ف�شال عن دعم طارئ ل� 12 األف 
�شخ�س هم في حالة ال�شعف ويعانون من 

انعدام االمن الغذائي".
البل���د  انتق���ال  م���ع  ان���ه  القري�ش���ي  وق���ال 
ال���ى مرحل���ة  للط���وارئ  م���ن اال�ش���تجابة 
التنمية وبناء القدرة على ال�ش���مود هناك 
م�شاعدات لدعم اال�ش���ر التي هي في اأم�س 
تتمك���ن  حت���ى  الم�ش���اعدة  ال���ى  الحاج���ة 
م���ن الع���ودة باأم���ان ال���ى دياره���ا واإعادة 
بن���اء �ش���بل عي�ش���ها، جنب���ا ال���ى جنب مع 
للمجتمع���ات  الط���ارئ  االنتقال���ي  الدع���م 
المحتاج���ة." وا�ش���تنادا لتحلي���ل اج���راه 
برنامج الغ���ذاء العالمي ف���ي كانون االأول 
ع���ام 2021، ف���ان "و�ش���ع االم���ن الغذائي 
ف���ي الع���راق ما ي���زال غي���ر م�ش���تقر وذلك 
رغم التح�ش���ن الطارئ في الو�ش���ع المالي 
الناجم ع���ن ارتفاع اأ�ش���عار النف���ط، وذلك 

ب�شبب تقليل قيمة العملة امام الدوالر".
وذك���ر التقري���ر ان "نظام توزيع الح�ش���ة 
الغذائية اأ�ش���بح اأكثر �شال�ش���ة موؤخرا مع 
اإ�شافة مواد اأخرى لل�شلة الغذائية اعتبارا 
من الربع االأخير من عام 2021، وقد عمل 
ذلك على الم�ش���اعدة بتح�ش���ن و�شع االمن 

الغذائي في العراق".
ويعان���ي الع���راق م���ن تداعي���ات الح���رب 
ف���ي اأوكراني���ا باالإ�ش���افة ال���ى موجة غير 
م�ش���بوقة م���ن الجف���اف ال���ذي ت�ش���بب في 
ت�ش���حر جزء كبير من الرقعة الزراعية في 

البالد.
  عن: م�قع K24 ومنظمة 
الغذاء العالمي

دعت اإلى ا�ستخدام 
التكن�ل�جيا في الزراعة 
والبيئة والم�ارد المائية

منظمة اأممية: تغيري �صرف الدوالر ما زال يربك 
اأو�صاع العراقيني

حمطات كهرباء جديدة تقّلل من االعتماد على الغاز املوّرد من اإيران

ك�سف ممثل برنامج االغذية العاملي يف العراق 
بان املنظمة التابعة لالأمم املتحدة تعمل مع 
احلك�مة املركزية وحك�مة اإقليم كرد�ستان 

على ادخال اأحدث ال��سائل التكن�ل�جية 
واملعل�ماتية للتعامل مع و�سع التغري املناخي 

واإدارة امل�ارد املائية و�سمان االمن الغذائي يف 
البلد.

 بغداد/ �سيف عبد اهلل

بع���د توقفه���ا ل�ش���نوات ع���دة، ع���ادت هيئ���ة الت�ش���نيع الحرب���ي 
لت�ش���نيع االأ�ش���لحة، فيم���ا اأزاحت ال�ش���تار عن اأول �ش���الح نوع 

م�شد�س، والذي حمل ا�شم "بابل".

الحاجة لتخ�سي�سات مالية
وفي هذا ال�شاأن، و�ش���ف رئي�س اتحاد ال�شناعات العراقي علي 
�ش���بيح ال�شاعدي، قيام هيئة الت�شنيع الحربي باإنتاج االأ�شلحة 
�ش���منها م�ش���د�س "بابل" باأنها "خطوة في االتجاه ال�شحيح". 
وق���ال ال�ش���اعدي في حدي���ث خا�س ل� )الم���دى(، اإن "الت�ش���نيع 
الحرب���ي ال يق���ل اأهمي���ة عن ت�ش���نيع ال���دواء والغ���ذاء، كون اأن 
جمي���ع بل���دان العال���م يمتلكون ه���ذه ال�ش���ناعة". واأ�ش���اف، اأن 
"الطموح ي�شير نحو ال�شناعات المتو�شطة كون العراق يحتاج 
اإلى االأ�ش���لحة لمقاتلة الزمر االإرهابية الت���ي تهدد االأمن"، مبينًا 
اأن "القط���اع الخا����س مطالب بالم�ش���اركة في ه���ذا المجال كون 
لديه اإمكانية لتوفير �ش���يولة و�ش���راء هذه المنتجات". واأ�ش���ار 
ال�ش���اعدي، اإل���ى "�ش���رورة ان يكون هن���اك دعم حكوم���ي؛ الأنه 
دون التمكين المالي والقانوني ال يمكن تطوير هذه ال�شناعة"، 
داعي���ًا ف���ي ذات الوقت اإلى "تخ�ش���ي�س اأموال �ش���من الموازنة 

المالية خالل ال�شنوات المقبلة لل�شناعات الحربية".

م�سادر عالمية
من جانبه، ك�ش���ف الخبير االأمني فا�ش���ل اأب���و رغيف، عن حاجة 

العراق الى م�شادر عالمية لتزويده بال�شالح.
اأبو رغي���ف، وفي حديث خا�س ل� )المدى( ق���ال اإن "االإمكانيات 
المطروح���ة االآن ال ت���زال متوا�ش���عة خا�ش���ة، واأن الع���راق ق���د 

خا����س العديد من الح���روب والتي يفتر�س ان تك�ش���به الخبرة 
الكبي���رة ف���ي ه���ذا المجال".واأو�ش���ح اأن "الع���راق يحت���اج اإلى 
دعم وتخويل دولي من قبل بع�س الم�ش���انع العالمية لت�ش���نيع 
االأ�ش���لحة، واال اإنت���اج م�ش���د�س ب�ش���يط يعني ان الع���راق يدور 
و�ش���ط دوام���ة فارغ���ة". وتاب���ع اأبو رغي���ف، حديثه بالق���ول اإن 
"الت�ش���نيع الع�ش���كري يحت���اج، ويتطل���ب النهو����س بالواق���ع 
ال�ش���ناعي م���ن خالل الح�ش���ول عل���ى الموافقات من ال�ش���ركات 

العالمية المخت�شة بال�شناعات الع�شكرية وال�شالح العالمي".

دعم برلماني
اإل���ى ذل���ك، اأك���د ع�ش���و مجل�س الن���واب رفي���ق ال�ش���الحي، دعم 
البرلمان لل�ش���ناعات الع�ش���كرية. وقال ال�ش���الحي، في حديث ل� 
)المدى(، اإن "مو�ش���وع اإعادة الت�ش���نيع الع�ش���كري في العراق 
مه���م وه���و خط���وة نح���و تن�ش���يط القطاع���ات ال�ش���ناعية كافة، 
وعليه يجب ان ت�شب الحكومة اهتماماتها الق�شوى بهذا االأمر 
وال�شروع نحو تطوير هذا الملف وجعله مناف�شًا". واأ�شاف اأن 
"ال�شناعة الع�شكرية هي واحدة من اأهم ال�شناعات في جميع 
بلدان العالم وال يخفى على الجميع ان الدول المتقدمة ارتبطت 
بتطور هذه ال�ش���ناعات". وكان رئي�س هيئة الت�ش���نيع الحربي 
محمد �ش���احب الدراجي قال في وقت �ش���ابق، اإن "م�شد�س بابل 
كان اأول تجربة من االإنتاج النمطي، اإذ تهدف ال�شناعة الحربية 
اإلى الردع وحفظ ال�ش���الم في البالد"، م�شيرا اإلى "م�شاع الإنتاج 
�ش���ناعة حربي���ة تغطي جزءا م���ن احتياجات القوات الم�ش���لحة 
العراقية". واأ�ش���اف، اأّن "م�شد�س بابل ت�ش���نيع عراقي بن�شبة 
كبي���رة ج���دا، واختي���ار اال�ش���م دالل���ة عل���ى الق���وة"، الفت���ًا اإلى 
"اال�ش���تعانة ببع�س الخبراء االأجانب لالإ�شراف على ال�شيطرة 

النوعية لل�شالح".

دعوات لتطوير "الت�صنيع احلربي".. ومراقبون: 
م�صد�ش "بابل" ال يكفي ملحاربة داع�ش

الكاظمي ي�ؤكد اال�ستمرار يف م�ساريع الربط مع دول اجل�اربانتظار مبادرات الإنتاج اأ�سلحة مت��سطة وثقيلة

الكاظمي برفقة وزير الكهرباء وحمافظ مي�سان اأم�س اثناء افتتاح املحطة اجلديدة

معدالت عالية بالفقر يف العراق مع غياب اخلطط ال�سرتاتيجية ملعاجلتها
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 بغداد/ تميم الح�سن

»االإط����ار  به����ا  مي����ر  اع�ش����اب  ح����رب 
املفاو�ش����ات  دف����ع  م����ع  التن�شيق����ي« 
دائ����رة  الق����وى خ����ارج  م����ع  املفرت�ش����ة 
املتحالفني مع ال�شيعة اىل ا�شبوع اخر، 
وتزاي����د تلميح����ات ال�شدريني باللجوء 

اىل ال�شارع.
باملقاب����ل ان االو�ش����اع داخ����ل »االإط����ار 
التن�شيقي« لي�شت يف اأف�شل حال، حيث 
م����ا ي����زال زعيم ائت����اف دول����ة القانون 
يح����اول ال�شيط����رة عل����ى التحال����ف هو 

واقرباوؤه.
واإذا مل ي�شتط����ع »املالكي« ان يكون هو 
رئي�����س ال����وزراء الق����ادم، ف�شيكون هو 
م����ن ي�ش����ع �ش����روط وا�ش����م املر�شح عن 
طري����ق اأح����د »ا�شهاره« الذي����ن ميلكون 

�شاحيات وا�شعة داخل »التن�شيقي«.
وخاف����ا حل�شاب����ات »التن�شيق����ي«، فق����د 
ق����رر احلزب الدميقراط����ي الكرد�شتاين 
ان ي�شتاأن����ف املفاو�شات اال�شبوع الذي 
يل����ي عطلة العيد التي تبداأ يوم 9 متوز 

املقبل اىل يوم 14 من ال�شهر ذاته.
وكان » االإطار التن�شيقي« ياأمل ان تبداأ 
تفاو�شات الختي����ار رئي�س اجلمهورية 
واحلكوم����ة مع م����ا تبقى م����ن التحالف 
الثاث����ي خ����ال اال�شبوع احل����ايل )قبل 

العيد(.
وم����ن املفرت�����س ان يع����ود الربملان اىل 
جل�شات����ه )عقب عطل����ة عي����د االأ�شحى( 
بع����د انته����اء العطل����ة الت�شريعي����ة التي 
ب����داأت يف حزيران املا�ش����ي، مما ي�شع 
يف  لتاأخ����ره  ح����رج  يف  »التن�شيق����ي« 

ت�شكيل احلكومة.
املقرب����ة  )امل����دى(  م�ش����ادر  وبح�ش����ب 
»تاأجي����ل  ان  التن�شيق����ي«  »االإط����ار  م����ن 
موعد ب����دء املفاو�ش����ات يزي����د ال�شغط 
عل����ى االإط����ار ال����ذي ي�شتعج����ل ت�شكي����ل 
احلكومة خوفا م����ن �شيناريوهات غري 

حم�شوبة«.
وقال����ت املتحدث����ة با�ش����م كتل����ة احل����زب 
الدميقراطي يف الربملان، فيان دخيل يف 
بيان م�شاء ال�شبت، اإن »احلزب متم�شك 
مبر�شحه ملن�ش����ب رئا�شة اجلمهورية«، 
الفتًا اإىل اأن »جولة املفاو�شات مع بقية 
االطراف �شتب����داأ عقب انتهاء عطلة عيد 

اال�شحى املبارك«.
وكان زعيم احلزب م�شعود بارزاين قد 

التقى يف وق����ت �شابق من يوم ال�شبت، 
ملناق�ش����ة  الربمل����ان  يف  حزب����ه  بن����واب 
الو�ش����ع ال�شيا�ش����ي واآخ����ر اخلط����وات 
يف  ال�شيا�شي����ة  بالعملي����ة  والتغ����ريات 
الع����راق، بح�ش����ب بيان اخ����ر �شدر عن 

مكتب االول.
»اإنن����ا  البي����ان  وف����ق  ب����ارزاين  وق����ال 
كان����ت  مهم����ا  عادل����ة  ق�شي����ة  اأ�شح����اب 
ال�شيا�شي����ة،  واملع����ادالت  املتغ����ريات 
واإن ح����ل امل�ش����اكل يج����ب اأن يك����ون من 
خ����ال االلت����زام بالد�شت����ور وباملب����ادئ 
الثاثة املتمثل����ة يف ال�شراكة والتوافق 

والتوازن«.
ودع����ا زعيم احلزب الدميقراطي اىل ان 
تنعك�س تلك املبادئ »على عمل احلكومة 
املقبلة وعلى جمي����ع الكتل ال�شيا�شية«، 
الدميقراط����ي  »احل����زب  اأن  موؤك����دا 
الكرد�شت����اين لي�س م����ع النزاع وتعميق 
االأزم����ة املتفاقم����ة، بل امله����م بالن�شبة له 
حماي����ة احلق����وق الد�شتوري����ة وكرامة 

املواطنني«.
عل����ى  بح����رج  »االطاري����ون«  وي�شع����ر 
خلفي����ة اته����ام زعي����م التي����ار ال�ش����دري 
مقتدى ال�ش����در، للمر�شح االول لرئا�شة 
اجلمهوري����ة بره����م �شال����ح ب����ان لدي����ه 
»مي����ول تطبيعي����ة م����ع ا�شرائي����ل« على 
اإث����ر رف�س االخري التوقي����ع على قانون 
»جترمي التطبيع« الذي مرر بعد ا�شرار 

من زعيم التيار.
يتف���ق  ان  اىل  »التن�شيق���ي«  ويدف���ع 
الرئي�شي���ان  الكردي���ان  احلزب���ان 
»الدميقراط���ي« وحليف االإطار التن�شيقي 
»االحت���اد الوطن���ي« عل���ى مر�ش���ح واحد 
لرئا�ش���ة احلكوم���ة، ب���دال م���ن ان ي�شطر 
»االطاري���ون« اىل الت�شوي���ت اىل بره���م 
مبواجه���ة  �شيكون���ون  وحينه���ا  �شال���ح 

مبا�شرة مع »ال�شدر«.
»وزي���ر  ب����  مايع���رف  باملقاب���ل  وا�شتم���ر 
القائ���د« وه���و ح�ش���اب الك���رتوين الح���د 
املقربني لزعيم التيار ال�شدري، بال�شغط 
التعلي���ق  م���ن خ���ال  »التن�شيق���ي«  عل���ى 
م���ن  »ال�ش���در«  ان�شح���اب  ا�شب���اب  عل���ى 
العملي���ة ال�شيا�شية وتوجيه اتهامات اىل 

خ�شومه.
وم�شاء ال�شبت ك�شف »الوزير« 10 ا�شباب 
جديدة اىل جانب 20 نقطة �شابقة كان قد 
ن�شره���ا على مدى االيام الثاثة االخرية، 
وو�ش���ف »ان�شحاب ال�شدر« م���ن ت�شكيل 

احلكومة بانه )ان�شحاب املنت�شر(.
وق���ال املق���رب م���ن ال�ش���در، معلق���ا عل���ى 
االن�شح���اب ع�ش���ى اأن »يك���ون االإن�شحاب 
التم�ش���ك بامل���ال  در�ش���ًا لاآخري���ن بع���دم 
والكرا�ش���ي  وال�شه���رة  وال�شلط���ة 

واملنا�شب«.
واعترب »وزير القائد« اعتزال زعيم التيار 
بانه »خط���وة الإنقاذ الوط���ن.. وكان البد 
منه���ا اأمام الل���ه واأمام ال�شع���ب.. فهل من 

متعظ؟«.
وب���داأ خ���ال اليوم���ني املا�شي���ني، اأن�شار 
»ال�ش���در« بن�ش���ر عب���ارات التاأيي���د لزعيم 
التي���ار، وا�ش���ارات اال�شتع���داد للخ���روج 
اىل ال�شارع، كم���ا ت�شامن عدد من �شيوخ 

الع�شائر مع تلك الدعوات.

ب�«ق���دوم  امللوح���ة  املواق���ف  وت�شاع���دت 
للتظاه���رات  و�ش���ف  وه���و  العا�شف���ة«، 
املفرت�شة، حتى اأعل���ن القيادي يف التيار 
ابراهي���م اجلابري، م�شاء ال�شبت، تاأجيل 
»وقف���ات« كان من املق���رر اقامتها يف عدد 
م���ن املحافظ���ات اىل »اإ�شع���ار اآخ���ر« دون 

اعطاء تو�شيح.
وت�شب���ب قرار »اعت���زال ال�ش���در« ت�شكيل 
احلكوم���ة قب���ل اك���ر م���ن ا�شبوعني اىل 
حدوث »ان�شق���اق« يف �شفوف خ�شومه، 
وظه���ور راأي بت�شكي���ل حكوم���ة موؤقت���ة 
)لع���ام او عامني( متهد النتخابات مبكرة، 
بدال من حكومة الت�شتمر اكر من 6 ا�شهر 

اذا قرر »ال�شدريون« اخلروج �شدها.
وتت�شارب حتى االآن االآراء داخل »االطار 

التن�شيق���ي« وت���دب اخلافات ح���ول ا�شم 
مر�ش���ح رئي����س ال���وزراء، حي���ث ال يزال 
ن���وري املالك���ي، رئي�س ال���وزراء اال�شبق 
طاحم���ا باملن�شب، رغم ط���رح ا�شماء اىل 

جانبه.
)امل���دى( داخ���ل  وبالع���ودة اىل م�ش���ادر 
االط���ار التن�شيقي، ف���ان »املالكي يريد ان 
ي�شيط���ر على ا�شم���اء املر�شح���ني لرئا�شة 

احلكومة يف حال مت ا�شتبعاده«.
وتوؤكد تلك امل�ش���ادر ان »اقرباء وا�شهار 
املالك���ي ه���م م���ن يتحكم���ون به���ذا املل���ف 
وامل�شوؤول���ني ع���ن اختي���ار ا�ش���م رئي����س 
بان���ه  يعتق���د  وال���ذي  املقب���ل  ال���وزراء 

�شيك�شف عن ا�شمه بعد عطلة العيد«.
واك���ر اال�شم���اء املتداول���ة ه���و الع�ش���و 

ال�شاب���ق يف حزب الدع���وة النائب حممد 
�شي���اع ال�ش���وداين، فيم���ا كان���ت او�شاط 
ه���ادي العام���ري، زعيم حتال���ف الفتح قد 
نفت تر�شي���ح االخري للمن�ش���ب بعد تردد 

ا�شمه.

�سروط خ�سوم »التن�سيقي«
يف  املنق�ش����م  »التن�شيق����ي«  و�شيواج����ه 
اال�شا�����س، بح�ش����ب بع�����س التقديرات، 
ا�شرتاط����ات م����ن احل����زب الدميقراطي 
الكرد�شت����اين و«حتال����ف �شي����ادة«، ق����د 
تزيد اخلافات داخ����ل التكتل ال�شيعي، 
الذي يواج����ه باملقابل غ�شب����ا من فريق 
امل�شتقلني يف وقت اليزال فيه )االإطار( 

بحاجة اىل مقاعد ذلك الفريق.

واأعل���ن حتال���ف من اج���ل ال�شع���ب الذي 
ي�ش���م حركت���ي امتداد واجلي���ل اجلديد، 

بانه لن ي�شارك يف احلكومة املقبلة.
وقال التحال���ف الذي ي�شم 18 نائبًا، يف 
بيان �شحف���ي، انه يرف����س: »دع���وة اأية 
جه���ة )للم�شاركة باحلكومة( م���ن �شاأنها 
يف  ال�شابق���ة  الف�ش���ل  جت���ارب  اإع���ادة 
حكوم���ات املحا�ش�ش���ة يف كل ال���دورات 

الربملانية ال�شابقة..«.
واكد التحالف بانه: »يوؤ�ش�س للمعار�شة 
احلقيقي���ة يف جمل�س الن���واب ويحتفظ 
متكن���ه  الت���ي  االأدوات  كل  يف  بحق���ه 
الربمل���ان  يف  املعار����س  دوره  اأداء  م���ن 

و�شنم�شي يف برناجمنا املعار�س«.
التن�شيق���ي«  »االإط���ار  ف�ش���ل  ح���ال  ويف 
احل���زب  ا�ش���وات  عل���ى  احل�ش���ول  يف 
وحتال���ف  الكرد�شت���اين  الدميقراط���ي 
»�شي���ادة« ال���ذي ي�ش���ع �شروط���ا �شعب���ة 
يف تفاو�شات���ه، فعلي���ه اقن���اع امل�شتقلني 

والذين متثل مقاعدهم نحو 40 مقعدا.
اعط���اء  يف  موؤخ���را،  امل�شتقل���ون  وب���داأ 
ا�ش���ارات باالن�شح���اب م���ن الربمل���ان او 
االجتاه للمعار�ش���ة )كما قال حتالف من 
اجل ال�شعب(، ب�شبب تن�شل »التن�شيقي« 
عن وع���وده ال�شابق باإعط���اء االول حق 

ت�شكيل احلكومة.
»االإط���ار  عل���ى  ال�شغ���ط  ي���زداد  وق���د 
التن�شيق���ي« ب�شبب ا�شرتاط���ات متوقعة 
م���ن الق���وى ال�شني���ة )حتال���ف ال�شيادة( 

مقابل اال�شرتاك باحلكومة.
ويق���ول زياد العرار وه���و مر�شح �شابق 
عن القوى ال�شني���ة ل�)املدى( ان »حتالف 
ال�شيادة لديه �شروط اهمها العفو العام، 
االمني���ة،  وخا�ش���ة  املنا�ش���ب  توزي���ع 

وامل�شاركة الفعلية«.
»مطال���ب  هن���اك  ان  الع���رار  ويرج���ح 
�شتكون م�شرتكة ب���ني ال�شيادة واحلزب 
الامركزي���ة  ق�شي���ة  ع���ن  الدميقراط���ي 
»الطرف���ني  ان  مبين���ا  االدارة«،  يف 
)الدميقراطي وال�شيادة( ي�شاند اأحدهما 

االخر يف املفاو�شات وال�شروط«.
كم���ا ال ميك���ن ا�شتبعاد مطالب���ات �شحب 
بع����س الف�شائ���ل م���ن املناط���ق ال�شنية، 
وف���ق م�ش���ادر مطلع���ة، كما ه���ي مطالب 
»الدميقراط���ي« يف ابع���اد تل���ك املجاميع 
عن حمي���ط كرد�شتان، بح�ش���ب ما ك�شف 
عنه���ا م�شوؤول رفي���ع يف احلزب الكردي 

قبل اأ�شبوع.

»ال�سيادة« ي�ستعد لتقديم ا�ستراطاته ويتفاهم مع »الديمقراطي«: �سحب الف�سائل وتوزيع المنا�سب الأمنية

عائلة المالكي ت�سيطر داخل »التن�سيقي« على بور�سة مر�سحي رئا�سة الحكومة المقبلة

تظاهرات متوقعة الن�صار التيار ال�صدري

 خا�ص / المدى

ي�شع���ر يا�ش���ر اليا�ش���ري، وه���و م�شن، باحل�ش���رة وهو 
يق���ف اأمام ما تبقى من معمل اأ�شرته يف اأطراف املجمع 
ال�شناعي ق���رب ناحية بني �شع���د اأق�شى جنوب غربي 
دي���اىل بعدما حتول اىل خردة حدي���د نتيجة توقفه عن 

العمل الأكر من 17 �شنة متتالية.
وقال اليا�ش���ري يف حديث خا�س ل� )املدى(، »مت اإن�شاء 
املعمل من قبل والدي قبل 65 �شنة، وكان ينتج 4 مواد 
مهم���ة لاأ�شواق العراقية«، موؤك���دا ان »كل �شيء انتهى 
واملعم���ل اآي���ل لل�شقوط، رغم ان���ه كان م�شدر رزق اأكر 

من 200 اأ�شرة الأكر من ن�شف قرن«.
واأ�ش���اف اليا�ش���ري، ان »95 % م���ن معام���ل املنطق���ة 
ال�شناعي���ة يف بني �شع���د، والتي ت�ش���م اأكر من 300 
معم���ل وور�ش���ة �شناعي���ة توق���ف العم���ل به���ا، وباتت 

مهجورة يف م�شهد اآخر لقتل ال�شناعة الوطنية«.
من جهتها اأقرت نور�س العي�شى وهي نائب يف الربملان 
باأن »90 % من املعامل يف دياىل حتولت اىل خردة بعد 

2003 يف منظر موؤمل الأو�شاع ال�شناعة الوطنية«.
واأ�شاف���ت، ان »اجن���دة اقليمي���ة واأخ���رى دولي���ة كانت 
وراء اإنه���اء ملف املعامل يف العراق لتحويله اىل �شوق 
ا�شتهاكي���ة ت�شت���ورد كل �شيء ل���ذا فان اأي���ة حماوالت 
باجتاه اإحياء ال�شناع���ة الوطنية جتد معرقات كبرية 

تقف اأمامها«.
واأ�ش���ارت اىل ان »اآالف االأ�ش���ر يف دي���اىل فقدت فر�س 
العمل ب�شب���ب توقف مئات املعامل والور�س ال�شناعية 

على مدار 19 �شنة متوا�شلة«.
اأم���ا اخلب���ري االقت�ش���ادي ريا�س الك���روي، فق���د اأ�شار 
اىل ان »م���ن 65-70 األ���ف فر�شة عم���ل �شاعت بتوقف 
املعام���ل والور�س يف دياىل بع���د 2003 »، الفتا اىل ان 
»املدين���ة ال�شناعي���ة يف بني �شعد وه���ي االأ�شخم على 
م�شتوى دياىل خري �شاهد على النهاية املاأ�شاوية لواقع 

ال�شناعة الوطنية«.
واأ�ش���اف الك���روي، ان »5 اأ�شباب رئي�ش���ة وراء انهيار 
ال�شناعة يف دياىل هي اإهمال الدولة واإغراق االأ�شواق 
بالب�شائ���ع امل�شت���وردة وغي���اب قانون حماي���ة املنتوج 
الوطن���ي باالإ�شاف���ة اىل وج���ود اجن���دة كان���ت حتاول 
اإ�شق���اط ملف ال�شناعة وجعل الع���راق بيئة ا�شتهاكية 

لدول اجلوار«.
واأ�ش���ار اىل ان���ه »ال ميكن بناء دولة ت�شت���ورد كل �شي، 
رغ���م اأنه���ا م���ن اأغن���ى دول الع���امل باحتياط���ات الطاقة 
وال���روات الطبيعية«، مبينا ان »تنويع م�شادر الدخل 
م���ن خال اإحي���اء ال�شناعة �ش���رورة يف االأمن القومي 

للباد«.

معامل ديالى تتحول لـ 
»خردة حديد« واآالف 

االأ�سر تفقد م�سدر رزقها
وقال اخلبري االقت�ش���ادي نبيل جبار العلي، 
اإن »اإي���رادات العراق النفطية ال�شهرية بلغت 
اأن  املتوق���ع  وم���ن  دوالر،   500 ملي���ار   11

ت�شعد اإىل اأكر من 12 مليار دوالر«.
واأ�ش���اف العل���ي، اأن »ه���ذه االإي���رادات تع���ّد 
تاريخي���ة مل تتحقق طيلة عم���ر دولة العراق 
من���ذ ع�شريني���ات الق���رن املا�ش���ي لغاية هذا 
اليوم، وهي عائ���دات مالية ا�شتثنائية عالية 

جدًا«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »االإي���رادات املتوقع���ة خال 
ه���ذه ال�شنة ميك���ن اأن ت���زداد بن�شبة 100 % 
ع���ن ال�شن���وات ال�شابق���ة«، مو�شح���ًا اأن »ما 
حتقق خال الن�شف االأول من هذا العام هو 
62 ملي���ار دوالر، وهي ب���ذات املعدالت التي 
كان���ت عليه���ا االإي���رادات ملدة �شن���ة كاملة يف 

ال�شابق«.

وبني العل���ي، اأن »الع���راق اأمام وف���رة مالية 
كب���رية ج���دًا ب�شب���ب االرتف���اع القيا�شي يف 
اأ�شع���ار النفط التي بلغت معدالت ا�شتثنائية 
يراف���ق ذل���ك انت���اج كب���ري قيا�ش���ًا بال�شنوات 
املا�شية، فاالإنت���اج اليومي هو اأكر من 3.5 

مليون برميل يوميًا«.
يط���رح  ال���ذي  »ال�ش���وؤال  اأن  عل���ى  و�ش���دد، 
با�شتم���رار ما مق���دار فائدة الع���راق من هذه 
الوف���رة املالية«، معربًا ع���ن اأ�شفه كون »هذه 
االأم���وال يف غي���اب التخطي���ط االقت�ش���ادي 
املوؤ�ش���رات  ب�ش���اأن  �شيئ���ًا  تغ���ري  ال�شلي���م مل 

االقت�شادية املرتبطة باملواطنني«.
واأو�ش���ح العل���ي، اأن »تل���ك الزي���ادة مل ترفع 
م�شتوي���ات دخ���ول املواطن���ني ومل تنعك����س 
على �شكل م�شاريع تنموية وخدمية ي�شتفيد 

منها ال�شارع خال املدد املقبلة«.
و�ش���دد، على اأن »االأموال ذهبت مقدمًا باجتاه 
قانون الدعم الطارئ لاأمن الغذائي والتنمية، 
فميزاني���ة ه���ذا القان���ون متث���ل الفائ����س من 

واردات النفط«.
وم�شى العلي، اإىل اأن »هذا احلال يو�شلنا اإىل 
نتيجة اأن الع���راق مل تعد لديه فوائ�س اأموال 

اأو وفرة ميكن ان ي�شتخدمها يف امل�شتقبل«.
اإن »اأب���واب ه���ذا القانون مل تت�شم���ن اأي دعم 
تطوي���ر  او  تنمي���ة  اأو  العراقي���ة  للم�شان���ع 
بتاأم���ني  خا�ش���ة  ق�شاي���ا  اإمن���ا  امل�شاري���ع، 
البطاقة التموينية و�ش���راء احلنطة وال�شعري 
وال�شم���اد وموازن���ات خا�شة لتنمي���ة االأقاليم 
الغ���از  م�شتحق���ات  وت�شدي���د  والب���رتودوالر 

االإيراين.
اإن الع���راق يخل���و م���ن التفك���ري االقت�شادي 
الناج���ح وال�شلي���م والذي يف �شوئ���ه تكون 
هناك �شرتاتيجيات، فما املربر من تخ�شي�س 
فائ����س مايل على اأبواب ميكن معاجلتها من 

خال القوانني النافذة احلالية.
ان حجم الفق���ر �شوف ي�شتمر بذات املعدالت 
اأمل يك���ن اأكر من ذلك، وتبق���ى البطالة بذات 

املعدالت اأو اأكر من ذلك«.
من جانبه، ذكر اخلبري االآخر �شفوان ق�شي، 
اأن »�شع���ر برمي���ل النفط بلغ حالي���ًا اأكر من 
120 دوالرًا وااليرادات ت�شاعفت عما كانت 

عليه يف ال�شابق«.
واأ�شاف ق�ش���ي، اأن »حجم االنفاق امل�شموح 
ب���ه يف ظ���ل ع���دم وج���ود موازن���ة ه���و 7.5 
وف���رة  وج���ود  مبعن���ى  دين���ار،  تريلي���ون 
مالي���ة ميك���ن اال�شتف���ادة منه���ا يف م�شاري���ع 

ا�شتثمارية«.
ولف���ت، اإىل اأن »حتقي���ق التنمي���ة املطلوب���ة 
يكون م���ن خال دع���م القطاع اخلا����س واأن 
الدول���ة ت�شتطي���ع  لك���ن  القائ���د  يك���ون ه���و 
تاأ�شي����س منظومة م���ن الط���رق احلديثة من 

اأجل دعم القطاع االقت�شادي ب�شكل عام«.
وحت���دث ق�شي، ع���ن »اأهمية ت�شري���ع الربط 
الكهربائ���ي م���ن اأج���ل ان�شاء م���دن �شناعية، 
واإكم���ال بناء ميناء الفاو بو�شفه النافذة يف 
نقل االقت�شاد العراقي من حملي اإىل عاملي«.

واأورد، اأن »قان���ون الدع���م الط���ارئ لاأم���ن 
الغذائي ركز على دعم م�شتحقات الفاحني«، 
داعي���ًا اإىل »اإعادة هيكلة االقت�ش���اد العراقي 

يف كل القطاعات، الأننا اأمام خلل وا�شح«.
وزاد ق�شي، اأن »اإيرادات النفط احلالية تعد 
نقط���ة حتول يف االقت�ش���اد العراقي، وعلينا 
حتوي���ل الوف���رة لبن���ى حتتية م���ن اأجل دعم 

القطاعات االقت�شادية«.
�شع���ر  م���ن  دوالرا   70« اأن  اإىل  ون���وه، 
برمي���ل النف���ط ق���ادرة على تغطي���ة الرواتب 
وتعوي�شات العاملني، وما فوقه ميكن عك�شه 
على ال�شن���دوق ال�شيادي ال���ذي يفرت�س اأن 

تكون قيادته من جمل�س االعمار«.
وطال���ب ق�ش���ي، ب���� »اإدارة ه���ذا ال�شن���دوق 
بعقلي���ة اال�شتثم���ار ال�شرتاتيج���ي، فالعراق 
بحاج���ة اإىل التعام���ل م���ع خط���ط له���ا اث���ار 
االزم���ات  ح���ل  باأ�شل���وب  ولي����س  م�شتم���رة 

الوقتية«.
اأن »الروؤي���ة موج���ودة ولكنن���ا  اإىل  ولف���ت، 
بحاج���ة اإىل ا�شخا����س م�شتقل���ني ال يتبعون 
اإىل منظوم���ات الف�ش���اد وال ميل���ون م�شاريع 
خا�ش���ة به���م با�شتطاعته���م الي���وم التعام���ل 
م���ع الفائ����س املايل احل���ايل وحتويل���ه اإىل 

م�شاريع �شرتاتيجية«.
وانته���ى ق�ش���ي، اإىل اأن »االقت�ش���اد العراقي 
االإقليم���ي  حميط���ه  اإىل  ينظ���ر  اأن  يج���ب 
التط���ور،  اإىل  ت�شع���ى  الت���ي  واخلط���ط 
خ�شو�ش���ًا مع وجود م�شاع���ي لربط اأوروبا 

باآ�شيا من خال العراق«.
ومل ينج���ح الع���راق خال الع���ام احلايل يف 
اإق���رار املوازنة، يف وقت ت�شهد اأ�شعار النفط 
ارتفاع���ًا ملحوظ���ًا، ب�شب���ب احل���رب املندلعة 
ودع���وات  واأوكراني���ا  رو�شي���ا  ب���ني  حالي���ًا 
ال�شتثم���ار ه���ذه الزي���ادة مبا يخ���دم القطاع 
االقت�ش���ادي يف البل���د والبح���ث ع���ن بدائل 

لاإيرادات.

قانون الأمن الغذائي ي�ستنزف جزءاً كبيراً من الوفرة المالية

خبراء يتوقعون و�سول عائدات النفط ال�سهرية اإلى 12 مليار دوالر
 بغداد/ فرا�ص عدنان

توقع خبراء و�سول عائدات النفط ال�سهرية اإلى 12 مليار دولر، 
موؤكدين اأن �سافي اإيرادات العراق �سيكون خالل العام الحالي 

�سعف ما تم تحقيقه في الأعوام الما�سية، لكنهم دعوا اإلى 
ال�ستفادة من هذه الوفرة المالية في م�ساريع �ستراتيجية تعود 
بالنفع، مبينين اأن ق�سمًا كبيراً من هذه المبالغ اتجه اإلى تمويل 
احتياجات قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية الذي 

�سوت عليه مجل�ص النواب قبل دخوله في عطلة ت�سريعية 
ال�سهر الما�سي.

العراق ي�صجل اعلى ن�صبة من االيرادات النفطية منذ �صنوات
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 بغداد/ املدى

ي�سهد العراق منذ اأ�سبوعني 
ارتفاعا مقلقا يف اإ�سابات 

فايرو�س كورونا، عقب 
دخول البالد يف موجة 

وبائية خام�سة، تزامن ذلك 
مع ارتفاع اإ�سابات وباءين 

اآخرين هما احلمى النزفية 
والكولريا، مما ا�سطر وزارة 

ال�سحة اإىل ا�ستنفار طواقمها 
ملواجهة خماطر ات�ساع هذه 

الفايرو�سات الثالثة.

ويف 20 حزي���ران املا�ش���ي، اأعلن���ت وزارة 
ال�شح���ة دخ���ول الب���اد ر�شمي���ا يف املوجة 
اخلام�شة م���ن وباء كورونا، بع���د االرتفاع 
امللح���وظ يف االإ�شابات، حي���ث ت�شري اآخر 
اإح�شائي���ات ال�شلطات املعنية، اإىل ت�شجيل 

2952 اإ�شابة جديدة وحالة وفاة واحدة.
وحت���ذر �شلطات ال�شحة م���ن مغبة التهاون 
م���ع فايرو����س كورون���ا و�ش���رورة الت���زام 
االإج���راءات الوقائي���ة واعتم���اد اللقاح���ات 
املخ�ش�شة، و�شط توقعات باأن ت�شهد الباد 

موجات جديدة من الوباء.
ويف هذا ال�شاأن، قالت ع�شو الفريق الطبي 
االعام���ي ل���وزارة ال�شحة، رب���ى فاح، اإن 
كبري  تزايد  يف  اليومي  الوبائ���ي  "املوقف 
باأع���داد امل�شاب���ني، وم���ن املتوق���ع ارتف���اع 

موؤ�شر االإ�شابات خال االأيام املقبلة".
واأك���دت فاح يف حديث بح�شب تقرير نقله 
موقع �شكاي نيوز عربية، اأن "غري امللقحني 
هم امل�شتهدفون بهذه املوجة اجلديدة، لذلك 

تك���ون اإ�شابتهم �شديدة، مما ي�شطرهم اإىل 
الدخول للم�شت�شفى".

وعن اأ�شباب تدين ن�شب الوفيات باجلائحة 
"وزارة ال�شح���ة  اأك���دت ف���اح اأن  اأخ���ريا، 
اأ�شبح���ت لديه���ا اخل���رة الكافي���ة والقدرة 
عل���ى مواجه���ة وب���اء كورونا، وغ���ريه من 

االأمرا�س الوبائية االأخرى".
م���ن جانب���ه، ق���ال املتح���دث با�شم ال���وزارة 
�شيف البدر، اإن "الزيادة املتوقعة يف اأعداد 
االإ�شابات بفايرو����س كورونا لطاملا حذرنا 
منها ب�شكل يومي ومتكرر من خال و�شائل 

االعام كافة".

واأ�شاف الب���در، اأن "الوزارة حذرت من اأن 
عدم االلتزام بتلق���ي اللقاحات واالإجراءات 
الوقائية �شيوؤدي اإىل ظهور موجات وبائية 

جديدة وهذا ما ح�شل".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "االأعداد احلالية مل ت�شجل 
يف الع���راق من���ذ نحو ع���ام"، مو�شح���ًا ان 
املوجب���ة  احل���االت  ن�شب���ة  ه���و  "االأخط���ر 
اأي ن�شب���ة  اي�ش���ًا،  ارتف���اع  الت���ي ه���ي يف 
احلاالت امل�شاب���ة مقارنة بعدد الفحو�شات 
املختري���ة". وب���ني الب���در، اأن "م���ا ن�شهده 
حالي���ًا م���ن ت�شاعد خط���ري، ترافق���ه جهود 
ُتق���دم م���ن وزارة ال�شح���ة الحت���واء اعداد 

االإ�شاب���ات"، لكن���ه حت���دث ع���ن "اإجراءات 
ب�شيطة جدًا ملقاة على عاتق املواطن وهي 
االلتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد 

اجل�شدي وتلقي اللقاحات".
و�ش���دد، عل���ى اأن "ن�شبة امللقح���ني ما زالت 
غ���ري مقبول���ة، وم���ا خطط���ت ل���ه احلكومة 
ووزارة ال�شحة هو تلقيح كل �شخ�س يبلغ 
عم���ره اأك���ر م���ن 18 عامًا بث���اث جرعات، 
وجرعت���ني مل���ن اأعماره���م ب���ني 12 اإىل 18 
كان���ت  "خطتن���ا  اأن  الب���در،  عام���ًا". واأك���د 
تت�شم���ن و�ش���ول اأعداد امللقح���ني اىل اأكر 
م���ن 30 ملي���ون �شخ����س بح�ش���ب البيانات 

ال���واردة اإلين���ا م���ن وزارة التخطي���ط م���ع 
الرتكيز عل���ى فئات االختط���ار العايل وهم 
كبار ال�ش���ن وامل�شابني باعت���االت مر�شية 

مناعية".
 10 تلقي���ح  �شه���د  "الع���راق  اأن  واأو�ش���ح، 
مايني �شخ�س، لكن هذا العدد ي�شمل الذين 
تلق���وا اجلرع���ة االأوىل فق���ط واجلرعت���ني 
واجل���رع الثاث"، م�شددًا عل���ى اأن "الكثري 
م���ن املواطن���ني ق���د تلق���وا اجلرع���ة االأوىل 
الثاني���ة  اجلرع���ة  يوا�شل���وا  مل  ولكنه���م 
"الرتاخ���ي  الب���در،  وينتق���د  والثالث���ة". 
ال���ذي انتاب البع�س بع���د تراجع انخفا�س 

االإ�شاب���ات واأ�شبح���ت لديه قناع���ة خاطئة 
باأن فايرو�س كورون���ا انتهى رغم تاأكيدات 

الوزارة باأن اخلطر ما زال قائمًا".
"تك���ون هن���اك هم���ة يف  ويتطل���ع، اىل اأن 
و�شائ���ل  خ���ال  م���ن  والتثقي���ف  الرتوي���ج 
االع���ام على اأهمي���ة تلقي اللق���اح"، موؤكدًا 
لفئ���ات  �ش���واء  الثالث���ة  اجلرع���ة  "اأهمي���ة 

االختطار العايل اأو ال�شباب".
ووفقا لاإح�شائي���ات الر�شمية، فاإن العراق 
�شجل منذ تف�شي فايرو�س كورونا يف اذار 
2020، حت���ى االآن اأكر من مليونني و300 

األف حالة بينها 25231 األف حالة وفاة.
ومن���ذ ذلك التاريخ �شه���د العراق 4 موجات 
م���ن كوفي���د 19، كان اأ�شده���ا فت���كا املتحور 
الثال���ث )دلت���ا(، فيم���ا كان االأك���ر انت�شارا 

الرابع )اأوميكرون(.
كورون���ا  موج���ة  ا�شت���داد  م���ع  بالتزام���ن 
اخلام�ش���ة، فاإن الع���راق يكاف���ح اأي�شا وباء 
الكول���ريا، حي���ث �شجل���ت دوائ���ر ال�شح���ة 
ع�ش���رات  اأ�شب���وع  غ�ش���ون  يف  العام���ة 
اأغلبه���ا يف م���دن كرد�شت���ان  احل���االت كان 
ال�شليماني���ة  حمافظ���ة  واأعلن���ت  الع���راق، 
حال���ة الطوارئ و�شكلت جلنة عليا ملواجهة 
الكول���ريا. وق���ال املحاف���ظ هف���ال اأبوبك���ر، 
خ���ال موؤمت���ر �شحف���ي، يف 19 حزي���ران 
خ���ال  �شجل���ت  "ال�شليماني���ة  املا�ش���ي: 
االأي���ام االأخ���رية اأك���ر م���ن 4 اآالف اإ�شاب���ة 
بالق���يء واالإ�شهال، ويرق���د 3965 منها يف 
م�شت�شفيات املحافظة ويخ�شعون للعاج".

وت�ش���ري اآخر اإح�شائية لوباء الكولريا، اإىل 
ت�شجيل 139 حالة، من بينها حالتا وفاة.

وتق���ول اجله���ات ال�شحية اإن "ه���ذا الوباء 
االلت���زام  خ���ال  م���ن  مواجهت���ه  ميك���ن 
علي���ه،  لل�شيط���رة  الوقائي���ة  باالإج���راءات 
وهناك حمات لتوعية املواطنني بخطورة 
ه���ذا املر����س، ف�ش���ا ع���ن حم���ات جتريها 
الك���وادر ال�شحي���ة عل���ى املطاع���م واملحال 
باالإج���راءات  االلت���زام  ملتابع���ة  التجاري���ة 

الوقائية والتعليمات ال�شحية".
وهذه لي�شت املرة االأوىل التي يتف�شى فيها 
وباء الكول���ريا يف العراق، الذي يعتر من 

االأمرا�س املتوطن���ة يف الباد، اإذ �ُشخ�شت 
اأول حالة منه يف العراق عام 1979، ومنذ 
ذل���ك التاري���خ ت�شجل اإ�شاب���ات يف عدد من 

حمافظات الباد، مبعدالت متفاوتة.
وميك���ن اأن يت�شب���ب الكول���ريا يف االإ�شابة 
االأطف���ال  وي�شي���ب  ح���اد،  مائ���ي  باإ�شه���ال 
والبالغني على ح���د �شواء وميكن اأن يودي 
بحياته���م يف غ�شون �شاع���ات اإن مل يعالج، 

وفقا ملنظمة ال�شحة العاملية.
والكول���ريا غالب���ا م���ا يك���ون �شبب���ه تناول 
اأطعم���ة اأو مي���اه ملوث���ة، ويظه���ر عادة يف 
املناط���ق ال�شكني���ة الت���ي تع���اين �شح���ة يف 
مياه ال�شرب اأو تنعدم فيها �شبكات ال�شرف 

ال�شحي.

احلمى النزفية
اأما احلمى النزفية يف العراق، فقد اأ�شابت 
حتى االآن 226 �شخ�شا، من بينهم 36 وفاة، 
بح�شب الدكتورة ربى فاح التي اأكدت اأنها 
بال�شنوات  مقارن���ة  م�شجل���ة  ن�شبة  "اأك���ر 
املا�شي���ة"، مبينة اأن "هن���اك جهات ت�شرتك 
يف مواجه���ة هذا املر�س، من ناحية متابعة 

احليوانات امل�شابة واحل�شرة الناقلة".
و�شجل���ت خمت���رات ال�شح���ة يف العراق، 
يف ني�شان املا�شي، حاالت اإ�شابات موؤكدة 
بفايرو����س احلم���ى النزفي���ة عن���د مراع���ي 
للحيوان���ات يف حمافظ���ة ذي ق���ار جنوبي 
الباد. و�شرعان ما �شجلت اإ�شابات م�شابهة 
يف حمافظات حماذية، مما ا�شطر اجلهات 
ال�شحي���ة لفر����س قيود واإج���راءات وقائية 
م�ش���ددة على دخ���ول وخ���روج احليوانات 
ما ب���ني املدن وحمات تعقيم من قبل دوائر 
الزراعة. وتقول منظمة ال�شحة العاملية اإن 
احلمى النزفي���ة تنتقل من �شخ�س اإىل اآخر 
ب���دم ال�شخ�س  "نتيج���ة االت�ش���ال املبا�شر 
امل�ش���اب اأو اإفرازاته اأو اأع�شائه اأو �شوائل 

ج�شمه االأخرى".
وت�شاع���دت حدة القلق يف الباد، من تف�ٍس 
اأو�ش���ع للحم���ى النزفي���ة، مع حل���ول مو�شم 
عي���د االأ�شح���ى، وتزاي���د االإقب���ال على ذبح 

احليوانات.

املوؤ�س�سات الطبية توؤكد على اللتزام بالإجراءات الوقائية

ثالث��ة فايرو�س��ات ُت�س��غل العراقيني.. وال�س��حة ت�س��تعد ملواجه��ة الأخطر

 ذي قار/ ح�سني العامل 

وق���ال عبا����س العراق���ي وه���و �شقي���ق 
"ات�شل���ت  )امل���دى(،  اإىل  النا�ش���ط 
بامل�شوؤول���ني يف اللجنة املكلفة بق�شية 
�شقيق���ي �شجاد وا�شتف�ش���رت منهم عن 
حقيق���ة م���ا مت���داول م���ن انب���اء فنفوا 

علمهم باالأمر".
واأ�ش���اف، اأن "امل�شوؤول���ني اأك���دوا لنا 
انهم يتابعون اول �شفحة قامت بن�شر 
اخلر وانهم طلبوا من اجلهات املعنية 

يف بغداد معرفة من يقف وراءها". 
ولف���ت، اإىل اأن "امل�شوؤول���ني باللجن���ة 
ب���اي  �شيبلغونن���ا  انه���م  او�شح���وا 
معلوم���ة تتعلق مب�شري �شج���اد وانهم 

لن يخفوا اي �شيء بهذا ال�شدد".
وت�شاءل العراق���ي "ال نعرف اال�شباب 
التي تق���ف وراء ه���ذه االخب���ار وملاذا 
ي�شتغلون ا�شم �شجاد وزج ق�شيته يف 

ق�شايا �شيا�شية".
ون���وه، اإىل اأن "اتب���اع احدى اجلهات 
ال�شيا�شي���ة هي اول من تداولت اخلر 
ب�شورة وا�شعة وهذا ما يجعلنا نعتقد 
ان وراء ذلك اغرا�س �شيا�شية لتاأجيج 

االو�شاع".       
ونا�شد العراقي "جميع االطراف بعدم 
والتاع���ب  �شقيق���ة  ق�شي���ة  ا�شتغ���ال 
داعي���ا  وحمبي���ه"،  اأهل���ه  مب�شاع���ر 
"اجله���ات املخت�ش���ة اىل الك�ش���ف عن 

م�شريه". 

ومن جانبها نفت اللجنة االأمنية العليا 
يف ذي قار ما تداولته مواقع التوا�شل 
النا�ش���ط  م�ش���ري  ح���ول  االجتماع���ي 

املغيب �شجاد العراقي.
وق���ال حماف���ظ ذي ق���ار حمم���د ه���ادي 
الغزي الذي يرتاأ����س اللجنة املذكورة 
يف بيان تابعته )امل���دى( ان "حمافظة 
العلي���ا  االأمني���ة  واللجن���ة  ق���ار  ذي 
توا�شلت مع الدوائر االأمنية املخت�شة 
حول ق�شي���ة النا�شط �شج���اد العراقي 
وه���ي تنف���ي �ش���دور اأي تقري���ر ع���ن 

م�شريه من اأية جهة كانت".
واأ�ش���اف الغزي، "وننفي ما ذكر حول 
م�شريه حاليًا، وندع���و من الله تعاىل 

عودته �شاملًا اإىل ذويه".

"ع���ن االإ�شاع���ات  ودع���ا اىل االبتع���اد 
واالأخبار الكاذب���ة واعتماد املعلومات 

من م�شادرها الر�شمية". 
وكانت و�شائ���ل اعام حملي���ة ا�شارت 
اىل اكتم���ال املل���ف التحقيقي اخلا�س 
بالنا�ش���ط املختط���ف �شج���اد العراقي، 
ونقلت ع���ن م�شدر اأمني مل تك�شف عن 
ا�شم���ه ان "املل���ف التحقيق���ي اخلا�س 
بالنا�ش���ط املختط���ف �شج���اد العراق���ي 
اكتم���ل التحقي���ق ب���ه ومت���ت احالت���ه 
بغ���داد"،  يف  املخت�ش���ة  اللجن���ة  اىل 
يت���م  ان  املوؤم���ل  م���ن  ان���ه  وا�شاف���ت، 
اخل���روج بتو�شي���ات ح���ول التحقيق 

الذي اجري مع عدة �شخ�شيات.
وبدوره���م ا�ش���ار نا�شط���ون يف جمال 

الت���ي  "االخب���ار  ان  اىل  التظاه���رات 
تتداولها بع�س ال�شفحات على مواقع 
التوا�ش���ل االجتماع���ي ح���ول م�ش���ري 
النا�ش���ط املغي���ب �شج���اد العراقي هي 
اخبار مزيفة تقف خلفها دوافع وغايات 
النا�شري���ة"،  يف  ال�ش���ارع  لتاأجي���ج 
الفت���ني اىل ان "هن���اك اأطراف���ا حتاول 
زج املحافظ���ة يف ال�ش���راع ال�شيا�ش���ي 
القائ���م ب���ني الفرق���اء من اج���ل حتقيق 
مكا�ش���ب حزبية"، داع���ني املتظاهرين 
اىل توخ���ي احل���ذر عن���د التعاط���ي مع 
م���ا تن�شره املاكن���ة االعامية لاأحزاب 

والكيانات والتيارات املت�شارعة.
وكان امل�شارك���ون يف موؤمت���ر احلرية 
 24( ي���وم  دع���وا  العراق���ي  ل�شج���اد 
ع���ن  الك�ش���ف  اىل   )2022 حزي���ران 
م�شري جميع املغيبني ق�شرا، وت�شكيل 
جلن���ة وطني���ة م�شتقل���ة ملتابعة حاالت 
االختف���اء الق�شري، واأمهل���وا اجلهات 
املعني���ة 30 يوم���ا للك�شف ع���ن م�شري 
البي���ان  يف  واو�شح���وا  املغيب���ني 
اخلتامي للموؤمتر ان "جرائم االختفاء 
الق�ش���ري التي تعر�س له���ا النا�شطون 
املدني���ون م���ا ه���ي اال مل���ف �شيا�ش���ي 
مفتعل من قوى �شيا�شية متنفذة داخل 
اأروق���ة االنظم���ة احلاكم���ة املتعاقبة"، 
منوه���ني اىل "ت�ش���رت جه���ات ر�شمي���ة 
على الفاعل���ني". وكانت قي���ادة �شرطة 
 19( ي���وم  ك�شف���ت  ق���ار  حمافظ���ة ذي 
اأيل���ول 2020( عن اختط���اف النا�شط 
يف جمال تظاه���رات النا�شرية �شجاد 
العراق���ي واإ�شاب���ة زميله با�ش���م فليح 
بج���روح على ي���د م�شلح���ني جمهولني 
ي�شتقلون �شيارتني رباعية الدفع. فيما 
ا�شدرت حمكم���ة ا�شتئناف ذي قار يف 
اواخ���ر ايل���ول 2020 مذكرتي اعتقال 
بح���ق اثن���ني م���ن املتهم���ني باختطاف 
�شج���اد العراقي، هم���ا اإدري�س كريدي 
حم���دان اله�شاري واأحمد حممد عبود 
م�ش���ادر  ت�ش���ري  الل���ذان  االإبراهيم���ي 
املتظاهري���ن اىل انتمائهم���ا اىل اح���د 
الف�شائ���ل امل�شلح���ة اال ان املتهم���ني مل 

يلقى القب�س عليهما حتى االن.

عائلة املغّيب �سجاد العراقي تدعو اإىل عدم ا�ستغالل ق�سيته �سيا�سيًا
جددوا املطالبة بالك�سف عن م�سريه بعد نفي �سدور تقرير يزعم مقتله

 بغداد / املدى

اأعلن���ت وزارة التعليم العايل، اأم�س االأح���د، ان اأكر من مليون و50 األف 
طالب اختتموا االمتحانات النهائية يف اجلامعات، فيما حددت موعد بدء 

العام الدرا�شي اجلديد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته )املدى(، انه "ا�شتنادا اىل التقومي اجلامعي 
للع���ام الدرا�ش���ي 2021/2022، وم���ا يرتب���ط ب���ه م���ن برام���ج اأكادميية 
ووح���دات درا�شي���ة وتوقيت���ات واختب���ارات، فق���د اختتم���ت اجلامع���ات 
والكليات العراقية يف الثاين من متوز احلايل امتحاناتها النهائية �شواء 
ال�شنوي���ة منها اأم الف�شلي���ة يف تخ�ش�شات املجموع���ة الطبية وال�شحية 

والطب البيطري والتخ�ش�شات الهند�شية والعلمية واالإن�شانية كافة".
واأ�شاف���ت ان "اأكر م���ن مئة موؤ�ش�ش���ة تعليمية من اجلامع���ات والكليات 
احلكومي���ة واالأهلية �شه���دت امتحان���ات منتظمة خا�شه���ا مليون وثاثة 
وخم�ش���ون األفا و�شبعمئة وت�شعة وثمانون طالبا توزعوا على خم�شمائة 

واإحدى وخم�شني كلية واأكر من األفني وخم�شمائة ق�شم وفرع علمي".
واأك���دت ان���ه "التزاما منه���ا بج���ودة املخرج���ات وتطويرها، فق���د اأجرت 
ال���وزارة االمتحان التقوميي لطلبة املجموع���ة الطبية وكليات التمري�س 
يف اجلامع���ات والكليات احلكومي���ة واالأهلية على حد �ش���واء وت�شمنت 
االختب���ارات مادتني درا�شيت���ني تخ�ش�شيتني يف كل مرحل���ة بعد املرحلة 
االأوىل فيما كان االمتح���ان التقوميي �شاما يف املرحلة ال�شاد�شة لكليات 

الطب".
ووجه���ت الوزارة "اجلامع���ات والكليات كافة باإع���ان نتائج االمتحانات 
النهائي���ة يف مواقعه���ا الر�شمي���ة وال�ش���روع برام���ج التدري���ب ال�شيفي 
واإجراء اال�شتعداد والتعاون التام مع وزارة الرتبية الحت�شان امتحانات 
ال�شاد����س االإعدادي وتوف���ري الدعم الازم واالإمكان���ات اخلدمية ال�شاندة 
وال�شروع بتنفي���ذ متطلبات العام الدرا�شي اجلدي���د 2022/2023 الذي 

يبداأ اعتبارا من الثاين من ت�شرين االأول املقبل".

التعليم تعلن انتهاء 
المتحانات وحتدد موعد 

العام الدرا�سي اجلديد

نا�سدت عائلة النا�سط املغيب �سجاد العراقي جميع الطراف ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية بعدم ا�ستغالل 
ق�سيت��ه والتالعب مب�ساعر اأهله وحمبيه، وفيما نفت حقيقة الخبار املتداولة حول مقتله، جددت 
دعوتها للك�سف عن م�سريه. جاء ذلك عقب تداول اخبار غري موؤكدة عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 
ت�س��ري اىل ان رئي�س جمل�س الوزراء م�سطفى الكاظمي تلقى تقري��را امنيا مف�سال عن م�سري النا�سط 

�سجاد العراقي املغيب منذ نحو �سنتني وانه قتل يف ق�ساء �سيد دخيل )20 كم �سرق النا�سرية(.  

وجهت اجلامعات بال�ستعداد 
ل�ستقبال طلبة "البكالوريا"

املوقف الوبائي يف العراق ي�صجل معدالت مرتفعة من اال�صابات

موؤمتر �صابق للك�صف عن م�صري النا�صط �صجاد العراقي

توجيهات للكليات واملعاهد باعالن النتائج على مواقعها الر�صمية



رياضة العدد )5218( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - االثنني )4( متوز 2022

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

 بغداد / اإياد ال�صاحلي

الرماح���ي،  ه���ادي  مق���داد  اأع���رب 
ع�ش���و نقابة الريا�شيني العراقيني 
قيد التاأ�ش���ي�س، عن اأمله الكبري يف 
ح�شم ت�شريع قانون النقابة املوؤّجل 
ال�ش���ابقة،  النيابي���ة  ال���دورة  م���ن 
املن�ش���وين  للريا�ش���يني  ليت�ش���ّنى 
لها اال�ش���تفادة م���ن كيانهم اجلديد 
والتماه���ي مع نظامه ولوائحه يف 
جماالت خمتلفة بح�ش���ب ما جاءت 
املوجب���ة  االأ�ش���باب  م�ش���وّدة  ب���ه 

لتاأ�شي�شه.
ل����  حديث���ه  يف  الرماح���ي  وق���ال 
ال���ذي  الوق���ت  "يف   : )امل���دى( 
موافق���ة  �ش���دور  نقابتن���ا  تنتظ���ر 
قانونه���ا  عل���ى  الن���واب  جمل����س 
خالل الدورة احلالية، فاإننا فتحنا 
للزم���الء يف  اإيدين���ا  قب���ل  قلوبن���ا 
نقاب���ة الريا�ش���يني العراقي���ني قيد 
التاأ�ش���ي�س الت���ي يراأ�ش���ها الكابنت 
غامن عريبي، ولّبين���ا دعوة الرائد 
الريا�شي �ش���لمان عبداحلمزة اىل 
لقاٍء اأمتدَّ زهاء ال�ش���اعتني، �ش���ّيفه 
الثق���ايف  الرتاث���ي  املدّل���ل  مقه���ى 
املح���اذي ل�ش���ارع الر�ش���يد و�ش���ط 
ال�ش���بت  ي���وم  بغ���داد،  العا�ش���مة 
وح�ش���رته  اأي���ار2022(   14(
برفق���ة الزميلني حممود ال�ش���عدي 

وحمم���د حممود �ش���الح، وح�ش���ر 
االأخ���رى  النقاب���ة  م�ش���وؤويل  م���ن 
غ���امن عريبي و�ش���ياء ح�ش���ني مع 
ال�ش���يوف �ش���الم ها�ش���م و�شم�س 
عب���د  ود.ه���الل  عبدالع���ال  الدي���ن 
الك���رمي واأحم���د جم���ال ود.ل���وؤي 
�ش���اطع وح�ش���ني احلرب���ي واأحمد 
عطي���ة م���ع ع���دد م���ن الريا�ش���يني 
 20 يق���ارب  م���ا  واالإعالمي���ني 

مدعّوًا".

توحيد القانونني
"وكان ال�ش���رط الوحيد  واأ�ش���اف 
لن���ا للتعاون مع الزم���الء يف نقابة 
اأّك���د  الريا�ش���يني االأخ���رى مثلم���ا 
علي���ه زميلنا حممود ال�ش���عدي هو 
االتف���اق عل���ى اأن جمل����س النواب 
هو اجلهة الوحيدة امل�ش���وؤولة عن 
ت�ش���ريع قان���ون النقاب���ة يف حال���ة 
امل�شي بتوحيد قانوين النقابتني، 
وواف���ق احل�ش���ور عل���ى ذلك، ومت 
ت�ش���مية �ش���م�س الدي���ن عبدالع���ال 
رئي����س احت���اد البليارد لال�ش���راف 
على لق���اء اآخر يجمع عدد كبري من 
املهتّمني بقانون نقابة الريا�شيني، 
احلرب���ي  ح�ش���ني  اختي���ار  ومت 
القوان���ني  �ش���وؤون  يف  املخت����سّ 

واللوائ���ح الريا�ش���ية كممث���ل عن 
واملحام���ي  عريب���ي  غ���امن  نقاب���ة 
اإبراهيم اجلبوري وفالح العزاوي 
ع���ن نقابتنا، و�ُش���مي اأحم���د عطية 
رئي�س نادي العدل الريا�شي ُمقّررًا 
للق���اء النقابت���ني حي���ث يجتمعون 
وميكنه���م  القانون���ني  لدرا�ش���ة 
تعدي���ل اأي فقرة فيهما اأو حذفها اأو 
االإ�ش���افة عليها متى ما كان ذلك يف 

م�شلحة قانون النقابة املوحد".

لقاء العا�صمة
واأو�ش���ح "من���ذ 14 اأي���ار املا�ش���ي 
اأجري���ت عّدة ات�ش���االت م���ع ممثل 
نقابة غامن عريبي، الزميل ح�ش���ني 
لق���اء  موع���د  لتحدي���د  احلرب���ي، 
لنقاب���ة  التاأ�شي�ش���ّيتني  الهيئت���ني 
الريا�ش���يني، يف مق���ّر حماي���د مثل 
نادي العدل الريا�ش���ي، ولي�س يف 
مقّر نقابتهم لتهيئ���ة اأجواء هادئة، 
حتدي���د  باالإم���كان  اأن���ه  فاأجابن���ي 
وم���ّر  املقب���ل،  االأ�ش���بوع  املوع���د 
االأ�ش���بوع واالأ�ش���بوعني م���ن دون 
حتقي���ق اللق���اء الذي تاأّخ���ر كثريًا، 
م���ع العل���م اأنَّ ممثلي نقابتنا لي�ش���ا 
م���ن حمافظ���ة بغ���داد ويح�ش���ران 
كل اأ�ش���بوع لبي���ان م�ش���ري اللقاء، 

وبالت���ايل يفرت�س اأن نقّدر ظروف 
�شفرهما باحل�ش���ور اىل العا�شمة 
بتحديد موعد نهائي، ولالأ�ش���ف مل 

يتّم ح�شمه حتى االآن"!

توجيه الكعبي
وع���ن �ش���بب تاأّخ���ر املوافق���ة عل���ى 
ت�ش���ريع قانون النقابة، قال "قّدمنا 
م�شوّدة قانونها اىل جمل�س النّواب 
ع���ام 2019، ومت رفعه من قبل 22 
نائب���ًا اىل هيئ���ة رئا�ش���ة املجل����س 
ع���ن طري���ق النائب وجي���ه عبا�س، 
جلن���ة  اإىل  االأخ���رية  حّولت���ه  ث���م 
ال�شباب والريا�شة الربملانية لبيان 
الراأي، ثم اأ�ش���درت قرارًا بت�شريع 
قوان���ني االحت���ادات والنقابات يف 
جلن���ة موؤ�ّش�ش���ات املجتم���ع املدين 
والتطوي���ر الربملاين التي راأ�ش���ها 
حينها النائب يونادم كنا، وتنفيذًا 
لذلك اأجتمعنا معه بح�ش���ور ح�شن 
لرئي����س  االأول  النائ���ب  الكعب���ي 
جمل����س النواب ال�ش���ابق، وعبا�س 
ال�ش���باب  جلن���ة  رئي����س  علي���وي 
�ش���ابقًا،  الربملاني���ة  والريا�ش���ة 
وامل�شت�شار القانوين للنائب االأول 
جانبن���ا  وم���ن  املجل����س،  لرئي����س 
ح�شر �شبيح ال�شايف وعبدالر�شا 

الطائي وحممود ال�شعدي وحممد 
وخلُ����سَ  واأن���ا،  �ش���الح  حمم���ود 
االجتماع بتوجي���ه الكعبي للنائب 
يون���ادم اأن يرف���ع قان���ون نقابتن���ا 
اىل الرئا�شة لغر�س اأمتام القراءة 
االأوىل بناء على تاأكيد م�شت�ش���اره 
القان���وين خ���الل االجتماع نف�ش���ه 
ب���اأن القوانني ال�ش���ادرة خارج قّبة 
فيه���ا  وم�ش���كوك  باطل���ة  الربمل���ان 
با�ش���تثناء ما يت���م تقدميه ر�ش���ميًا 
عرب بّواب���ة الربملان ياأخذ �شل�ش���لة 
جلان���ه  يف  القانوني���ة  امل�ش���ادقة 

ة". املخت�شّ

موقف الوزارة  
الريا�ش���ة  وب�ش���اأن موق���ف وزارة 
ح���ول قانون النقابة، اأكد الرماحي 
درجال  عدن���ان  الوزير  يّطل���ع  "مل 
االآن  حت���ى  نقابتن���ا  قان���ون  عل���ى 
ب�ش���بب تع���ّذر مقابلته اأرب���ع مّرات 
برغ���م زيارتنا مكتب���ه يف الوزارة، 
م���ن  موظفي���ه  عل���ى  تع���ّذر  مثلم���ا 
ان�ش���غاله  نتيج���ة  اللق���اء  حتقي���ق 
يف اأعماله، و�ش���بق ا�ش���تيزاره اأن 
�ش���رياتون  فن���دق  ب���ه يف  التقين���ا 
كب���رية  حما�ش���ة  واأب���دى  بغ���داد، 
يف  م�ش���روعنا،  م���ع  التفاع���ل  يف 

ح���ني اأن الوزي���ر ال�ش���ابق د.اأحمد 
ريا�س اأ�ش���در كتابًا ن����سّ على اأن 
ال يتعام���ل م���ع موؤ�ّش�ش���ات خارجة 
عن نطاق الربملان العراقي ويعني 
ع قوانينه���ا وفقًا  تل���ك الت���ي ُت�ش���رِّ
لنظام���ي وزارة العمل وال�ش���وؤون 
العراق���ي  واالحت���اد  االجتماعي���ة 

لنقابات العمال".

ود .. وماآرب!
وذكر اأن���ه "مهما تقاطع���ت نقابتنا 
يف ال���روؤى مع نقاب���ة الكابنت غامن 
عريب���ي، فاإن���ه يبق���ى اأخ���ًا فا�ش���اًل 
وريا�ش���يًا بارزًا نكنُّ ل���ه ولزمالئه 
الود واالحرتام، ونعترب التوا�شل 
معه مك�ش���بًا كبريًا م���ن اأجل خدمة 
���ل اىل  الريا�ش���ة حتى لو مل نتو�شّ
اتفاق يف توحيد القانون، �شيما اإن 
البع�س من اأع�ش���اء جمل�س نقابته 
اأه���ل الريا�ش���ة وي�ش���تحّقون  ه���م 
التواج���د فيه���ا، والبع����س االآخ���ر 
يقود اأعماله���ا خفية من اأجل ماآرب 
خا�ش���ة ال عالق���ة له بالريا�ش���ة من 
قريب اأو بعيد وتاأثريه �ش���لبيًا يف 
ت�شريحاته التي ت�شتهدف م�شالح 

�شخ�شية بعينها".

تخويل العمومية
واختت���م الرماحي حديث���ه بالقول 
اأو  فردي���ة  بق���رارات  نعم���ل  "ل���ن 
اجتهادية، بل خّولتنا الهيئة العامة 
للنقاب���ة بتواقي���ع حمفوظ���ة اأثناء 
جتّم���ع التاأ�ش���ي�س املُنعق���د بتاريخ 
اأن   2017 ع���ام  االأول  كان���ون   24
نّتخ���ذ اأي ق���رار في���ه م�ش���لحة لها، 
والتفاُهم مع اأي موؤ�ّش�شة حكومية 
اأو م�ش���تقّلة لغر����س ت�ش���هيل مهمة 
ت�ش���ريع قانونن���ا، وبعده���ا �ش���يتم 
اإجراء انتخابات �ش���ّفافة لت�ش���كيل 
هيئ���ة اإداري���ة دائمّي���ة مل���دة اأرب���ع 
�ش���نوات، وعلي���ه ال �ش���رورة لعقد 
اجتماع مع الهيئ���ة العامة يف هذه 
امل�ش���روع  ���ج  ين�شُ حت���ى  املرحل���ة 
قانونيًا حت���ت قّبة الربملان، ولدينا 
حتّرك وا�ش���ع ب���ني اأروق���ة النواب 
حلّثهم على ح�ش���م مو�ش���وعنا يف 

اأقرب فر�شة".

اأّكد ترّقب ح�صم قرار الت�صريع تحت قّبة البرلمان  

الرماحي : فتحنا قلوبنا قبل اأيدينا لتوحيد قانوين نقابة الريا�ضيني

متابعة / املدى

بكرة  لل�شباب  الوطني  منتخبنا  يلتقي 
الثالثاء  غ��دًا  اللبناين  نظريه  مع  القدم 
بال�شاعة التا�شعة م�شاًء يف مباراة ثانية 

ي�شّيفها ملعب ال�شعب الدويل.
اأم�����س  اأول  االأوىل  امل���ب���اراة  واأن��ت��ه��ت 
ال�شبت، مل�شلحة �شبابنا )3-0( و�شّجل 
وع��ل��ي  )د19(  رع����د  ك���اظ���م  االأه�������داف 
اأي���وب  ال��ق��ادر  )د34( وع��ب��د  ���ش��اخ��وان 
تغطيتها  من  االإع��الم  يتمّكن  ومل  )د84( 

ح�شب اتفاق مدّربي املنتخبني.
وتاأتي اإقامة املباراة حت�شريًا ملناف�شات 
للمنتخبات  الثامنة  العرب  كاأ�س  بطولة 
االحت��اد  ينّظمها  ال��ت��ي  ع��ام��ًا   20 حت��ت 
العربي لكرة القدم، وت�شّيفها مدينة اأبها 
ال�شعودية للفرتة من 20 متوز اإىل 6 اآب 
2022، واأوقعت قرعة البطولة منتخبنا 
جانب  اإىل  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  �شمن 
الن�شخة  بطلة  وال�شعودية  موريتانيا 

ال�شابعة.
ال��ق��دم م�شرف  ك��رة  وك��ان ع�شو احت��اد 
رّحب  قد  نا�شر،  ال�شباب حممد  منتخب 
الوفد  رئي�س  اللبناين  االحت��اد  بع�شو 
وتبادل  اإقامته  مقر  يف  �شبليني،  اأ�شعد 
االحت��ادي��ن  ودرع  ال��ت��ذك��اري��ة  ال��ه��داي��ا 

وقمي�س منتخبنا. 
ون��ق��ل ن��ا���ش��ر حت��ي��ات وزي����ر ال�����ش��ب��اب 
والريا�شة رئي�س احتاد كرة القدم عدنان 
درجال، ُمثّمنًا العالقات التاأريخية التي 

جتمع االحتادين ال�شقيقني.
اإىل  لبنان  �شباب  منتخب  وف��د  وو�شل 
مواجهتني  خلو�س  ال�شبت  فجر  بغداد 

يف  وك���ان  منتخبنا،  اأم���ام  جتريبيتني 
ندمي  للمنتخب  االإداري  املدير  ا�شتقباله 

كرمي.
اأن  حممد  عماد  املنتخب  م��درب  وي��رى 
ي�شري  العرب  كاأ�س  لبطولة  اال�شتعداد 
املناف�شة  يف  ال��دخ��ول  قبيل  ب��ان��ت��ظ��ام 
خرية  ت�شّم  حيث  �شهلة  تكون  لن  التي 

املنتخبات يف املنطقة العربية.
واأ�����ش����اف :م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ي��ف��ت��ق��د خ��و���س 
املباريات الودية واملع�شكرات التدريبية 
اأكتفى يف خو�س املباريات  العالية، بل 
م��ب��اراة  با�شتثناء  املحلية،  ال��ف��رق  م��ع 
الطلبة،  لنادي  الثاين  اخل��ط  مع  كانت 
خا�س  ال��ذي  ال�شعودي  املنتخب  عك�س 

يف  امل�شاركة  واآخرها  كثرية،  مباريات 
بطولة تولون الدولية بوجود منتخبات 
الذي  املوريتاين  املنتخب  كذلك  عاملية، 
ب�شكل  اأع���ّد  ب��اأن��ه  عنه  معلومات  منتلك 
�شتكون  البطولة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دًا  جّيد. 
اآ�شيا  ك��اأ���س  لت�شفيات  اإع��دادي��ة  حمطة 
اأيلول  �شهر  يف  الب�شرة  ت�شيفها  التي 

املقبل. 
الفني  امل��الك  اأق���ام  مت�شل،  �شياق  ويف 
ملنتخب ال�شباب، اأم�س االأحد، حما�شرة 
حت��ك��ي��م��ّي��ة وت���وع���وّي���ة ت��خ��ت�����ّس ب��اآخ��ر 
األقاها  التحكيم  ع��امل  يف  امل�شتجدات 
الدويل  احلكم  �شبحي،  ل��وؤي  املحا�شر 
ال�شابق م�شوؤول الق�شم الفني والتطوير 
يف دائ����رة احل��ك��ام الحت����اد ك���رة ال��ق��دم 

بح�شور املالك الفني والالعبني.
مقت�شب  ت�����ش��ري��ح  يف  �شبحي  وق����ال 
الثقافة  تكري�س  اإىل  املحا�شرة  "تهدف 
خ�شو�شًا  ال��الع��ب��ني،  ل��دى  التحكيمية 
اأن����ه����م م��ق��ب��ل��ون ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ة يف 
كاأ�س  وت�شفيات  العرب  كاأ�س  مناف�شات 
انعكا�شات  من  لها  ومل��ا  لل�شباب،  اآ�شيا 
تواكب  املحا�شرة  اأن  مبينًا  اإيجابية"، 
التحكيم  ع���امل  يف  امل�����ش��ت��ج��ّدات  اآخ����ر 
املختلفة  احل��االت  مع  التعامل  وكيفية 
التي حت�شل مع الالعبني داخل امللعب".

الثانية   ال�����ض��ع��ب  وّدي����ة  ف��ي  ل��ب��ن��ان  ي��واج��ه  ال�����ض��ب��اب 
 بغداد / املدى

اختتم���ت يف قاعة ال�ش���عب ببغداد بطولة العراق املفتوحة بالتايكواندو لل�ش���باب 
والنا�ش���ئني والتي ا�ش���تمّرت اأربعة اأيام، و�ش���هدت م�ش���اركة وا�ش���عة م���ن االأندية 
�ش���ية باللعبة، وبرز ن���ادي هاوكاري بقّوة وح�ش���د  واملدار����س واملراك���ز التخ�شّ
ثماين ميداليات لفئة ال�ش���باب بواقع ذهبّيتني وف�شية واحدة وخم�س برونزيات، 
ويف مناف�شات النا�شئني ا�شتطاع العبو احل�شنني من ح�شد اأربع ذهبيات وف�شية 
واحدة. واأ�ش���اد اإبراهيم البهاديل رئي�س احتاد التايكوان���دو باالمكانيات الالفتة 
الت���ي اأظهره���ا املتناف�ش���ون يف هذه البطول���ة وا�ش���تحقاقهم الثقة لدعم �ش���فوف 
املنتخ���ب الوطني لل�ش���باب والنا�ش���ئني قبل م�ش���اركته ببطولة العامل نهاية �ش���هر 

متوز اجلاري.
وا�ش���فرت النتائج النهائية للبطول���ة على النحو التايل :يف فئة ال�ش���باب وزن51  
كغ���م ج���اء حيدر رحي���م )املين���اء( اأواًل وك���رار عل���ي )العرب���ي( ثانيًا وب���ورا دارا 
)هاوكاري( و�ش���جاد احمد )االت�ش���االت( ثالثًا، ويف وزن 55 كغم فاز علي جا�شم  
)عل���ي الغربي( باملركز االأول وفرم���ان دكار )عني كاوه( ثانيًا وعلي �ش���عد )اآليات 
ال�ش���رطة( ومقتدى ح�ش���ن )الدف���اع املدين( ثالث���ًا، ويف وزن 37 كغم جاء ح�ش���ن 
حامت )ال�ش���رطة( اأواًل ثم حممد �شالح )الدفاع املدين( ثانيًا وعبدالله عبا�س وجيا 
ه���ادي )هاوكاري( ثالث���ًا، ويف وزن 54 كغم نال اإبراهيم عامر)ال�ش���رطة( املرتبة 
االأوىل وحمم���د عزيز )هاوكاري( الثانية وحممد باقر )االت�ش���االت( ور�ش���ا عبد 
العبا�س )ال�ش���رطة( الثالثة، ويف وزن 84 كغم حّل ح�ش���ني من�ش���ور)امليناء( اأّواًل 
ومنتظر حممد )الدفاع املدين( ثانيًا ويو�شف اأحمد )هاو كاري( وم�شطفى حميد 
)ال�ش���رطة( ثالث���ًا، ويف وزن 86 كغم جاء انيار زانا )عن���كاوة( اأّواًل وجعفر مهدي 
)ب���الدي( ثاني���ًا واأيهم اأحمد )املهند�ش���ني( حممد فوؤاد )ال�ش���رطة( ثالثًا، ويف وزن 
87 كغ���م ح�ش���ل اأحم���د عماد )االت�ش���االت( على املرك���ز االأول وب���ةرزي عمر)اكاد 
عنكاوة( جاء ثانيًا ومو�ش���ى حميد )ال�شهيد عبري( وذوالفقار علي )النجدة( ثالثًا، 
ويف وزن 95 كغم جاء �ش���يف علي )احل�ش���نني( اأواًل وعبد امللك اأحمد )ال�ش���مود( 
ثاني���ًا واأحم���د خليل )النهرين( موؤّم���ل حيدر)علي الغربي( ثالث���ًا، ويف وزن  +87 
كغ���م ن���ال عمر و�ش���يار )ه���اوكاري( املرك���ز االأّول وموؤّم���ل حممود )احلل���ة( ثانيًا 
وم�ش���لم عقيل )هاوكاري( وحممد �ش���عد )بالدي( ثالثًا، ويف وزن 36 كغم خطف 
بالل خالد )هاوكاري( املركز االأّول وحممد �ش���ادق )علي الغربي( ثانيًا و�ش���ادق 
حمي���د )ال�ش���رطة( واملن هدير )امل�ش���لى( ثالثًا، ولفئة النا�ش���ئني يف وزن 33 كغم 
ح�ش���ل مو�ش���ى اأحمد )مركز النمور( على املركز االأول وعلي فرا�س )االت�شاالت( 
الثاين وحممد جواد )الكاظمية( ر�شا اأحمد )الب�شرة( الثالث، ويف وزن 49 كغم 
ج���اء علي عبا�س )هاو كاري( اأواًل وحمد ح�ش���ني )احل�ش���نني( ثانيًا وعلي فا�ش���ل 

)الب�شرة( وزارين هلمت )بي�شمركة( ثالثًا.

تايكواندو احل�ضنني وهاوكاري 
الأف�ضل �ضبابًا ونا�ضئني

 متابعة / املدى

حت���ّدث اإيان را�س، اأ�ش���طورة ليفربول، عن دوره يف 
جتدي���د عقد امل�ش���ري حممد �ش���الح م���ع الريدز حتى 
�ش���يف 2025. وق���ال را�س، يف ت�ش���ريحات اأبرزتها 
ا�ش���تمتعت  "لق���د  "م���ريور" الربيطاني���ة:  �ش���حيفة 
بتناول وجبات قليلة مع رامي عبا�س )وكيل �ش���الح( 
يف دب���ي حي���ث يعي����س هن���اك، اإ�ش���افة اإىل فرن�ش���ا 
ولن���دن وليفربول". واأ�ش���اف: "يف كل م���ّرة تتحّول 
املحادث���ة ع���ادة اإىل �ش���الح وم�ش���تقبله، لق���د عزم���ُت 
على اأن ا�ش���تمراره لثالث �ش���نوات اأخرى مع حفاظه 
على م�ش���تواه املُذهل �شيجعله اأ�ش���طورة حقيقية يف 
ليفرب���ول". وتاب���ع: "كان هناك العب���ون رائعون يف 
املا�ش���ي مع ليفرب���ول، ويف ال�ش���نوات االأخرية ظهر 
لوي����س �ش���واريز وفرناندو توري�س و�ش���اديو ماين، 
لكنهم مل يبقوا طوياًل مبا يكفي لي�ش���بحوا اأ�ش���اطري 

حقيقيني".
واأكم���ل: "اأنَت بحاج���ة للحفاظ على ا�ش���تمرارك ملدة 

10 �ش���نوات مع االأداء يف اأعلى م�ش���توى، ميكن 
ل�ش���الح االآن حتقي���ق ذل���ك". واأردف: "كن���ت 
اأخرب �ش���الح با�ش���تمرار باأنه اإذا بقي، ميكنه 
حتطي���م اأرقام���ي القيا�ش���ية، قل���ت له اأي�ش���ًا 

اإن اخلي���ارات التي لي�ش���ت يف ي���دك لتكون 
جذاب���ة دائمًا". ووا�ش���ل: "كنت �ش���عيدًا 

ج���دًا الأنن���ي ع���دُت اإىل ليفرب���ول حي���ث 
�ش���عرت باحل���ب هن���اك.. واجلمي���ع يف 
ليفربول مبا يف ذلك امل�ش���جعني يحّبون 

�ش���الح".   واأمّت: "التجدي���د مع �ش���الح 
مثل التوقيع مع �ش���فقة جديدة. اأنا �شعيد 

للغاي���ة، واآم���ل ك�ش���فري للن���ادي اأن اأ�ش���اعد 
بطريقة ما، �ش���اأحّب اأن ي�ش���بح �ش���الح �شاحب 

االأرقام القيا�شية يف الريدز".

 را�ش : اأ�ضطورة �ضالح تتحقق 
ب� 10 �ضنوات

 بغداد / املدى

تلق���ت )املدى( تعقيبًا من الدكتور قا�ش���م الكناين، خبري لعبة اجلمباز 
والتدري�ش���ي يف جامع���ة الب�ش���رة ق�ش���م الن�ش���اطات الطالبي���ة، عل���ى 
احلدي���ث الذي اأجرته مع خبري اللعبة وع�ش���و الهيئ���ة العامة لالحتاد 
عدن���ان اجلاب���ري يف 29 حزي���ران 2022، ونظرًا الأهمي���ة ما جاء يف 

التعقيب نن�شره عماًل بحرية الراأي والراأي االآخر. وجاء فيه:
اجلمب���از العراق���ي الي���وم بحاجة اإىل عملي���ة تغيري �ش���املة تنقذه من 
دائرة الف�ش���ل الت���ي تدور فيه، وهن���اك حاجة اىل تبدي���ل هذا االحتاد 
وقلع���ه من جذوره، لتحّل حمّله �شخ�ش���يات كفوءة متتلك كل القدرات 
واملوؤّه���الت على راأ�س هرم اجلمباز تعت���رب بارقة اأمل الأهل اللعبة يف 
العراق من اأجل اأن ي�ش���عوا اأقدامهم يف الطريق ال�ش���حيح الذي ينقذ 
اجلمباز من �ش���بهات الف�ش���اد واملح�ش���وبية التي نخ���رت بها وجعلتها 

ترتاجع بهذا ال�شكل املُخيف!
يف �شنة 2018 �شّيفت بغداد بطولة اأندية العراق، و�شاركت فيها اأندية 
ال متتل���ك العبني وجلب���ت تاأييدات م�ش���اركة من اأندية بغ���داد وبع�س 
حمافظ���ات الع���راق، وكن���ت حا�ش���رًا يف ه���ذه البطولة، واعرت�ش���ُت 
عل���ى هذه االأندية وقلُت هناك اأندية مل ت�ش���ارك بالعبني، فلماذا جتلب 
تاأييد م�ش���اركة؟ واأت�شح اأن هذه االأندية ت�شارك لغر�س الت�شويت يف 
االنتخاب���ات، وتزيد م���ن درجات النادي يف حالة امل�ش���اركة مثال على 
ذلك نادي الب�ش���رة الريا�شي جلب تاأييد م�شاركة من دون العبني الأنه 
ال يوجد يف الب�شرة مركز تدريبي للجمباز، فمن اأين جاء مب�شاركني؟ 

علما اأنه ال توجد اأي اأ�شماء لالعبيه يف نتائج البطولة!
قّدم���ُت عام 2017 عدة طلبات اىل رئا�ش���ة االحت���اد مل يرد عليها حول 
ت�ش���كيل احتاد اجلمباز يف الب�ش���رة باأندية وهمية علم���ًا اأنه ال يوجد 
اأي ن���اٍد يف الب�ش���رة لدي���ه العبني يف اجلمب���از، وهن���اك ثالثة طلبات 
قّدمته���ا يف �ش���نتي 2021 و2022 ومل ي���رد عليها االحتاد اأي�ش���ًا! لذا 
اأحّمل اأع�شاء االحتاد ورئا�شة االحتاد قانونيًا عدم الرد على الطلبات 
املقّدمة اإليهم، علمًا بع�س الطلبات تخ�ّس و�شع اجلمباز يف الب�شرة!

اإن �ش���بب تديّن اجلمباز يف الب�ش���رة ه���و اإبعاد كف���اءات اجلمباز يف 
املحافظة والذين كانوا العبني ومدربني ولهم تاريخ يف اللعبة وخربة 

علمية وعملية، وهذا كّله يتحّمله احتاد اجلمباز يف بغداد.
واأ�ش���ري اىل اأنني �ش���اهدت بطولة الع���راق التي اأقيمت يف الب�ش���رة، 
والحظ���ُت امل�ش���توى املرتاجع جلمب���از العراق وخا�ش���ة العبي بغداد 
الذي���ن اأكرثهم ميثلون املنتخب الوطني وال�ش���بب يف ذلك وهو غياب 
التخطيط العلمي من قبل االحتاد الأن اأغلب اأع�شاء االحتاد ال يفقهون 
يف اجلمباز اأي �شيء، وح�شروا باأندية وهمية وال يعرفون كيف تدار 

البطوالت يف لعبتهم!
الغري���ب اأن يقي���م االحتاد بطول���ة للجمب���از يف كلية الرتبي���ة البدنية 
وعلوم الريا�ش���ة يف الب�ش���رة، املفرو����س من االحت���اد اأن يبني قاعة 
خا�ش���ة لبط���والت اجلمباز يف الب�ش���رة، ويزّوده���ا باالأجهزة وتكون 
���رف على لعبة  ه���ذه القاعة تابع���ة اىل اأوملبية املحافظة حيث اإن ما �شُ
اجلمب���از يف الع���راق يعادل بن���اء 20 قاعة لها يف عم���وم البلد، ولكن 
غياب التخطيط اأّدى اىل ف�ش���ل هذا االحتاد وتديّن م�ش���توى اجلمباز 

يف العراق.
كما مت توزيع ميداليات على الالعبني بقيمة رخي�ش���ة لالأ�شف علمًا اأن 
االحت���اد ميلك ميزانية كب���رية تقّدر ب� 600 مليون دينار �ش���نويًا فاأين 
تذه���ب هذه امليزانية؟ ال ن�ش���ّكك يف ذّمة اأحد، بل نري���د معرفة تبويب 

االنفاق.
ناأمل اأن ي�شهد االحتاد تغيري جميع اأع�شائه الأنهم يتحّملون م�شوؤولية 
تديّن م�ش���توى اجلمباز يف العراق، واأن يتم اإدخال عنا�شر جّيدة يف 
االحت���اد لها ب���اع طوي���ل يف اجلمباز، وله���م تاريخ م�ش���ّرف فيها واأن 
يكون���وا م���ن ذوي اخل���ربة واالخت�ش���ا�س، واأن يجيد بع�ش���هم اللغة 

االإنكليزية لغر�س االطالع على ما هو جديد من االحتاد الدويل.

الكناني ُيعّقب على حديث الجابري:

احتاد اجلمباز يحتاج اىل 
عملية تغيري �ضاملة 
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ت�سف معظم و�سائل االعالم العالمية 
منطقة ال�سرق االأو�سط )الدول 

العربية ومحيطها االإقليمي( باأنها 
واحدة من اأكثر المناطق غير 

الم�ستقرة في العالم، حيث تقترن 
ال�سراعات الع�سكرية الم�ستمرة 
باأزمات اإن�سانية مزمنة، ويهيمن 
الهاج�س الع�سكري على ال�سيا�سة 

الخارجية لجميع البلدان تقريًبا. 
لذا تثير االهتمام التحركات 

االخيرة من مختلف دول المنطقة 
لتطبيع العالقات مع بع�سها، مع ما 

يالزمها من م�ستوى منخف�س من 
الثقة ال�سيا�سية فيما يتعلق لي�س 

ا بالن�سبة  فقط بالخ�سوم، ولكن اأي�سً
الأولئك المدرجين كاأ�سدقاء.

يف ربي����ع ع����ام 2021، ظه����رت معلومات 
تفي����د ب����اأن ال�ش����عودية واإي����ران تبحث����ان 
العالق����ات  ال�شتئن����اف  فر�����ص  ع����ن 
الطرف����ان من�ش����ة  اخت����ار  الدبلوما�شي����ة. 
حي����ث  الع����راق   - للمفاو�ش����ات  حماي����دة 
عق����دا اجتماع����ات. ث����م، يف خري����ف العام 
نف�ش����ه، ج����رت مفاو�ش����ات يف نيوي����ورك 
على هام�����ص اجتماعات اجلمعي����ة العامة 
ل����الأمم املتح����دة يف نيوي����ورك، وبعد ذلك 
وردت تقاري����ر تفي����د باأن االأط����راف كانت 
تعد “خارطة طريق خلف�����ص الت�شعيد”، 
مم����ا ي�شري اإىل ظهور نواي����ا جادة لتغيري 
ال�ش����رق  يف  اخل�ش����وم  ب����ني  العالق����ات 
االأو�ش����ط. وكم����ا اأ�ش����ارت �شحيف����ة اآ�شيا 
تاميز يف ه����ذا ال�شدد، “تعام����ل الطرفان 

مع م�شاكل خف�ص الت�شعيد بحذر �شديد«.
كان ال�شوؤال وال يزال: هل �شيكون خف�ص 
الت�شعي����د من����اورة تكتيكي����ة اأم �شيتحول 
اإىل ا�شرتاتيجي����ة عم����ل طويلة املدى؟ يف 
الوقت نف�شه، تدرك االأطراف جيًدا اأنه لن 
يك����ون من ال�شهل جتاوز تاريخ طويل من 
العداوات العميق����ة ال�شابقة جتاه بع�شها 

البع�ص بلقاءات �شريعة. 
عندما اأعلن رئي�ص اجلمهورية االإ�شالمية 
اأن  ال�شاب����ق ح�ش����ن روح����اين  االإيراني����ة 
م�شتع����دة  دول����ة  ع�ش����رة  اثنت����ي  ح����وايل 
للعم����ل كو�شط����اء بني طه����ران والريا�ص. 
كان الع����راق املناف�ص الرئي�ش����ي على دور 
الو�شي����ط. ومع ذلك، مل ت����وؤد اجلهود اإىل 
نتائ����ج ملمو�ش����ة. العقب����ة الرئي�شية كانت 
موق����ف اإدارة دونالد ترامب الذي عار�ص 
خط����ط  اإي����ران.  م����ع  عالق����ات  اأي  اإقام����ة 
الرئي�����ص اخلام�ص واالأربع����ون للواليات 
املتح����دة بنف�ش����ه لبن����اء حتال����ف مناه�ص 
الإي����ران يف ال�شرق االأو�ش����ط، كان اأ�شا�شه 
اإ�شرائيل واململكة العربية ال�شعودية. يف 
ذلك الوقت، �شاركت �شخ�شيات بارزة يف 
اململكة العربي����ة ال�شعودية موقف ترامب 
بالكامل ومل تتفاو�ص مع اجلار ال�شرقي. 
لك����ن م����ع تغي����ري االإدارة االمريكية، تغري 
موقف اململكة العربية ال�شعودية، وجرت 
االإي����راين  احل����وار  م����ن  االأوىل  اجلول����ة 
ال�شع����ودي ف����ور ب����دء املفاو�ش����ات ب�شاأن 
عودة وا�شنطن وطهران لالتفاق النووي. 
وعادت العا�شم����ة العراقية منربًا لتطبيع 

العالقات بني الطرفني.
ال تقت�ش����ر اأه����داف “�شيغة بغ����داد” على 
اإع����ادة العالق����ات الدبلوما�شي����ة املقطوعة 
ب����ني الريا�ص وطه����ران. ب����ل االتفاق على 
معادل����ة اأمنية مقبول����ة يف املنطقة. لذا مل 
يكن عبثًا اأن جتري املفاو�شات يف العراق 
عل����ى م�شت����وى االأجه����زة اال�شتخباراتية: 
وف����د ال�شعودي����ة برئا�ش����ة رئي�����ص جه����از 
املخابرات العامة خالد بن علي احلميدان. 
م����ن بني املج����االت االأ�شا�شية التي حتاول 
فيها طه����ران والريا�����ص التفاه����م ب�شاأنها 
ه����ي الو�شع يف �شوري����ا والعراق ولبنان 
والبحري����ن. اال اأن االأولوية الق�شوى هي 
لتطوي����ر بنية اأمني����ة يف اخلليج وت�شوية 

ال�شراع يف اليمن.
تطبي����ع  يف  اخللي����ج  دول  رغب����ة  تف�ش����ر 
العالق����ات م����ع اإي����ران بخيبة اأم����ل اململكة 
واالم����ارات العربي����ة ب�شيا�ش����ة الوالي����ات 
املتح����دة يف اخللي����ج وانخفا�����ص اهتمام 
البي����ت االأبي�����ص ب�شمان اأم����ن حلفائه يف 
ال�ش����رق االأو�ش����ط. له����ذا ال�شب����ب، ب����داأت 
ال����دول العربية اخلليجي����ة، ويف مقدمتها 
اململك����ة العربي����ة ال�شعودي����ة واالإم����ارات 
العربي����ة املتح����دة، باأخذ االأم����ور باأيديها، 
م����ع  تواف����ق  اإىل  للتو�ش����ل  حماول����ة  يف 

اخل�شوم م����ن اأجل من����ع ال�شراعات التي 
قد ت�شر باقت�شاداتها. 

وعلي����ه، فاإن تطبي����ع الريا�ص م����ع طهران 
ين����درج يف اإط����ار املنط����ق الع����ام لرف�����ص 
املواجه����ة  ل�شيا�ش����ة  العربي����ة  ال����دول 
االإقليمية. على م����دار ال�شهرين املا�شيني، 
خفف����ت اململك����ة العربي����ة ال�شعودي����ة م����ن 
ت�شعي����د احلرب يف اليم����ن اأتبعتها بهدنة 
وب����داأت بالتق����ارب مع لبنان بع����د انقطاع 
غري م�شب����وق يف العالقات العام املا�شي. 
ي�شهد كال البلدين تناف�ًشا طويل االأمد بني 

الريا�ص وطهران.
يف تط����ور جدي����د، ق����ال املتح����دث با�ش����م 
خطي����ب  �شعي����د  االإيراني����ة  اخلارجي����ة 
زادة اإن طه����ران تعت����زم اإع����ادة العالق����ات 
الدبلوما�شي����ة مع ال�شعودي����ة. جاء اعالن 
رئي�����ص  زي����ارة  �شي����اق  زاده يف  خطي����ب 
الكاظم����ي،  العراق����ي م�شطف����ى  ال����وزراء 
املفاو�ش����ات  يف  الرئي�ش����ي  الو�شي����ط 
االإيراني����ة ال�شعودي����ة، الإي����ران. قبل ذلك، 
زار رئي�����ص ال����وزراء العراقي جدة، حيث 
التقى ويل العهد االأم����ري �شلمان. يقال اإن 
رئي�����ص الوزراء حم����ل ر�شالة م����ن االأمري 
اإىل طه����ران اأث����ارت ه����ذا احلما�����ص ل����دى 
االإيراني����ني. بالطبع، من ال�شاب����ق الأوانه 
ا�شتخال�����ص ا�شتنتاج����ات حم����ددة. لك����ن 
م����ا يح����دث الي����وم ب����ني اململك����ة العربي����ة 
ال�شعودي����ة واإي����ران يعك�����ص توجهًا نحو 
الت����وازن  مالم����ح  وير�ش����م  اال�شتق����رار 
االإقليم����ي امل�شتقبل����ي مل����ا بع����د اأمريكا يف 

ال�شرق االأو�شط.
ع����دا ذلك، تالح����ظ �شل�شلة م����ن التحركات 
والت�شريح����ات الت����ي ت�ش����ري اىل تغريات 
قادمة يف ال�شرق االأو�شط، فاإيران حتاول 
تفعيل قن����وات للحوار مع م�شر واالأردن. 
ويف االأ�شب����وع االأخ����ري من �شه����ر يونيو، 
وق����ع حدث����ان مهم����ان للغاي����ة للمنطقة يف 
ال�ش����رق االأو�ش����ط، وهم����ا للوهل����ة االأوىل 
غري مرتبطني عملًيا ببع�شهما. اأواًل، الأول 
مرة منذ فرتة طويلة، بداأ ويل عهد اململكة 
العربي����ة ال�شعودي����ة حمم����د ب����ن �شلم����ان 
جولة دبلوما�شية �ش����رق اأو�شطية. ثانًيا، 
توج����ه اأمري قط����ر متيم بن حم����د اآل ثاين 

يوم ال�شبت 25 يونيو اإىل م�شر. 
العربي����ة  اململك����ة  عه����د  ل����ويل  بالن�شب����ة 
الكث����ريون  يعت����ربه  )ال����ذي  ال�شعودي����ة 
رئي�ص الدول����ة الفعلي(، كانت الرحلة اإىل 
ال�ش����رق االأو�ش����ط اأول بعث����ة دبلوما�شية 
منذ عام 2018. لفرتة طويلة، كان االأمري 
ا غري مرغوب فيه يف  حممد ُيعترب �شخ�شً
عدد من دول الع����امل، وف�شل بع�شهم عدم 
دعوته اإىل اأرا�شيهم لكون االأمري م�شتبًها 
ب����ه يف تنظي����م عملي����ات قت����ل خل�شوم����ه 
ال�شيا�شيني. ومع ذل����ك، ففي ال�شيا�شة كل 
�ش����يء ميك����ن اأن يتغري، وبع����د 4 �شنوات 

م����ن العزلة يع����ود االأمري م����رة اأخرى اإىل 
الدبلوما�شية الكبرية.

العر�����ص  وري����ث  زار  جولت����ه،  خ����الل 
ال�شع����ودي االأردن وم�ش����ر وتركيا. كانت 
الزي����ارة االأخ����رية تاريخي����ة بح����ق، حيث 
كان����ت مبثابة نهاي����ة الأزم����ة العالقات بني 
البلدي����ن. ووق����ع ق����ادة اململك����ة العربي����ة 
م����ن  �شل�شل����ة  عل����ى  وتركي����ا  ال�شعودي����ة 
وثائ����ق التعاون، تعلن عن عالقات “قوية 

واأخوية وودية تاريخيا” بني البلدين.
ق����د تكون امل�ش����اكل االقت�شادية يف تركيا، 
ه����ي التي اأجربت ال�شلط����ات الرتكية على 
البح����ث ع����ن �ش����ركاء ج����دد. وال�شعودية، 
اأغن����ى ق����وة يف املنطق����ة، ميك����ن اأن تكون 
واحدة منه����م. اال ان ا�شتجابة ال�شعودية 
للم�شع����ى الرتك����ي ال ميك����ن اأن تف�ش����ر اال 
برغبة اململك����ة يف حت�شني عالقاتها بدول 

املنطقة.
يف تط����ور لي�ص مبعزل عن زي����ارة االأمري 
ال�شع����ودي اىل تركي����ا، و�ش����ل اأمري قطر، 
حلي����ف تركي����ا يف املنطق����ة، اجلمع����ة 25 
اأول  ه����ذه  القاه����رة. وتع����د  اإىل  يوني����و، 
زي����ارة ر�شمية يقوم به����ا زعيم قطري اإىل 
م�ش����ر من����ذ ع����ام 2013. لف����رتة طويل����ة، 
ظلت العالق����ات بني قطر وم�ش����ر متوترة 
للغاية، بعد اأن اتهمت ال�شلطات امل�شرية، 
قط����ر بالتدخ����ل يف �شوؤونه����ا ال�شيا�شي����ة، 
مب�شاركته����ا يف تنظيم اأح����داث ما ي�شمى 
يناي����ر وفرباير  العرب����ي” يف  “بالربي����ع 
2011 ودع����م حركة “االإخوان امل�شلمني” 
قن����اة  م�ش����ر  حظ����رت  كم����ا  املتطرف����ة، 
اجلزيرة القطري����ة، وحكمت على عدد من 

ال�شحفيني باالإعدام.
بلغ����ت تكلف����ة ت�شوي����ة العالق����ات بني قطر 
ا�شتثم����ارات  دوالر  ملي����ارات   5 وم�ش����ر 
قطري����ة يف االقت�ش����اد امل�ش����ري. كم����ا اأن 
الزي����ارة جدي����رة باملالحظ����ة لك����ون م�شر 
تعت����رب ل�شن����وات عدي����دة �شري����ًكا رئي�شًيا 
للمملك����ة العربي����ة ال�شعودي����ة واالإمارات 
 ،2017 ع����ام  يف  املتح����دة.  العربي����ة 
ان�شمت القاه����رة اإىل احل�شار ال�شعودي 

واالإماراتي والبحريني لقطر.
لك����ن االآن ميكن لزعم����اء البلدين التحدث 
واإع����ادة  االأزم����ة  جت����اوز  ع����ن  باأم����ان 
القوت����ني  ب����ني  االأخوي����ة  “العالق����ات 
العربيتني”. كما اأن هذه املبادرة القطرية 
ميكنها اأن ت�شاهم يف ت�شفية االأجواء بني 

م�شر وتركيا.
اأخريا، فان افرت�شنا اأن بني االأ�شباب التي 
دع����ت اىل تن�شي����ط م�شاع����ي الت�شوية من 
اأج����ل �شمان ا�شتقرار واأم����ن املنطقة، هي 
تطورات االأزمة االأوكرانية، فانه البد من 
اال�شتنت����اج، اأن بحلول نهاية عام 2022، 
قد يتغري مي����زان الق����وى والتحالفات يف 

املنطقة ب�شكل كبري.

ال حوكمة من دون �سفافية ، حيث البعد عن 
ال�سرية و الخفاء . الحوكمة رديفة االنفتاح 
والتفاعل و التحول في العالقات الذي افرزه 
الواقع باعتبار االرتباط بالثورة االت�سالية 

والمعرفية . و من هذا يكون التوجه نحو احتكار 
المعلومة ، بمثابة التقاطع مع الهيكلية الجديدة 

التي تقوم على المرونة ، تلك التي تقوم على 
المعلومات . والتي في �سوئها يتم توجيه الطاقات 

و االأهداف والم�سالح و االآليات و االإجراءات ، 
وبالتالي القدرة على �سناعة القرار الواعي. 

 اإن���ه الو�ش���وح الع���ام وال�شام���ل ال���ذي ال حت���ده منطقة 
نف���وذ  اأو م�شال���ح متعلق���ة بجه���ة م���ا ، بقدر م���ا يرتبط 
بامل�شلح���ة العامة . تل���ك التي يتم حتدي���د اأولوياتها من 
خ���الل ارتباطها بالتنظي���م االجتماعي ال���ذي يقوم عليه 
مفه���وم الدول���ة احلدي���ث ، والت���ي ت�شتم���د �شرعيتها من 
واق���ع التوافق العميق واالأ�شيل م���ع تطلعات االإن�شان ، 
يف العي����ص الكرمي واحلي���اة الطبيعية ، من خالل العمل 
على تطبيق القانون . اإنه االن�شجام بني ال�شمري الفردي 
ال���ذي مي�ص  كل ف���رد يف املجتمع ،  ويعم���ل على تطمني 
حاجات���ه . و ال�شمري اجلمع���ي الذي تعم���ل الدولة على 
تطبيق���ة م���ن خ���الل القان���ون .  وياأت���ي موق���ع ال�شفافية 
وامل�شاءل���ة مبثاب���ة الو�شيل���ة ، الت���ي يت���م م���ن خالله���ا 
الوقوف على ال�شمري اجلمعي الذي متثله الدولة ) عرب 
موؤ�ش�شاته���ا وو اأجهزتها وم�شوؤوليها ( ، حوارا ونقا�شا 
و ا�شتجواب���ا حول املجمل من االأعم���ال و القرارت التي 

يتم اتخاذها . 
 االأم���ر هن���ا ال يتوق���ف عن���د ح���دود احل���وار املفت���وح ، 
واملناق�ش���ة واال�شتف�ش���ار ، بل اأن قيم���ة امل�شاءلة ال تقوم 
م���ن دون اعتم���اد ال�شلط���ة اجلزائي���ة بح���ق م���ن يثب���ت 
تق�ش���ريه اأو جت���اوزه عل���ى ال�شالحي���ات  املمنوحة له . 
اإنه���ا احليوية الت���ي متنحها ال�شلطة الرقابي���ة ال�شادرة 
ع���ن ال�شعب ، بعيدا عن االبت���زاز اأو التوجه نحو جعلها 
و�شيل���ة لت�شفي���ة احل�شاب���ات ، اأو طريق���ة انتقائية  يتم 
توجيهه���ا نح���و قط���اع بذات���ه  والتغا�شي ع���ن قطاعات 
اأخ���رى . و تبق���ى امل�شاءل���ة مبثاب���ة الو�شيل���ة الت���ي يتم 
م���ن خالله���ا حتجيم م�شت���وى اخللل والرته���ل والوهن 
وال�شعف يف املوؤ�ش�شة . والطريقة الناجعة يف حما�شبة 
املق�شري���ن والفا�شدين  . والك�ش���ف عن مواطن التداخل 
يف ال�شالحي���ات ، والتحالف���ات الفرعي���ة التي جتنح لها 

بع�ص القوى ، من اأجل تدعيم نفوذها. 
تتوج���ه احلوكم���ة و بكل ثقله���ا نحو ا�شتثم���ار و تفعيل 
املجمل من الطاقات ، هذا التفعيل يفقد معناه حني يبتعد 

ع���ن ركيزة التخطيط  العلمي الدقي���ق. و من هنا تتبدى 
اأهمية العمل على �شياغة االأهداف ، من خالل الوعي مبا 
متلك من قدرات و موؤهالت و طاقات . لتح�شر هنا وبكل 
ق���وة اأهمي���ة الووقوف عل���ى املعلوم���ات و االح�شاءات 
العلمي���ة الر�شين���ة و الدقيقة . تلك التي يت���م من خاللها 
بناء النموذج الواقع���ي ، القادر على و�شع خطط علمية 
ق���ادرة على النهو����ص بواقع ال�شب���اب ، و التي تتمثل ال 
بالوق���وف على الك���م العددي ، بل والدخ���ول يف املجمل 
م���ن التفا�شيل التي متيز قط���اع ال�شباب، و على خمتلف 
احلق���ول االجتماعي���ة و الثقافية و العلمي���ة وال�شيا�شية  
واالقت�شادي���ة و النف�شي���ة والرتبوي���ة . تفا�شي���ل تقدم 
للمخط���ط املجم���ل من البيان���ات املتعلقة بفئ���ة ال�شباب ، 
بناء على املتابعة و التجديد و تاأهيل الكادر املتخ�ش�ص 
واحلا�ش���ل على التدريب الدقيق ، من اأجل الوقوف على 
قاعدة بيان���ات و معلومات �شليمة معافاة ، ولي�ص جمرد 

واجهة .  
 ال ميك���ن الوثوق ب�شياغة اأهداف يف منتهى النموذجية 
، فقد تكون هذه النموذجية مبثابة العبء الذي يقف يف 
وجه ال���كادر التنفيذي .اإنه البحث عن ال�شياغة الأهداف 
تتنا�ش���ب وواقع ال�شباب و على جمم���ل االأ�شعدة الفنية 
والثقافي���ة و التقاني���ة ، حي���ث اال�شتن���اد اإىل التاأهي���ل و 
التدري���ب والتعلي���م ، املتاح و التموف���ر ، دون التغا�شي 
عن طم���وح التطوي���ر واالرتق���اء بامل�شت���وى . والتوجه 
نحو غر�ص  ثقافة ) روح الفريق ( بني اأو�شاط ال�شباب ، 
حي���ث الروح اجلماعية التي تركز يف عقل ال�شاب ، فكرة 
التع���اون و التعاطي مع االآخر بافق منفتح ، وعقل م�شٍغ 
، وروح ت�شع���ى نح���و التجديد ، عرب توف���ري امل�شاعدة و 
امل�شاندة ال�شادرة عن اجلماعة . وهو الغر�ص القائم على 
معطي���ات فكرة العدالة يف من���ح فر�ص العمل و التدريب 
و التاأهي���ل، وتق���دمي اخلدم���ات ال�شحي���ة و التعليمية ، 
والتوا�شل احل���ر الفعال مع ق���ادة و اأ�شحاب القرار من 
دون متيي���ز لفئة على ح�شاب اأخ���رى ، اإنه امل�شعى اجلاد 
نحو تثبيت معامل ثقافة العقاب و الثواب ، و العمل على 
ف���رز الطاق���ات املوهوب���ة ، و منحه���ا الفر����ص املالئمة و 
املنا�شب���ة لها ، وال�شعي نحو تق���دمي اخلدمات والرعاية 

للفئات ال�شبابية من ذوي االحتياجات اخلا�شة .  
ال �شبي���ل اإىل ا�شتثم���ار الطاقة ال�شبابي���ة و تنميتها ، اإال 
من خ���الل اال�شتن���اد اإىل جملة من املقوم���ات و املباديء 
االأ�شا�شي���ة . تلك التي تتمثل يف امل�شعى اجلاد والدوؤوب 
  ، ال�شفافي���ة  ملب���داأ  والعمي���ق  االأمث���ل  التطبي���ق  نح���و 
واحلر����ص عل���ى التعامل مع فئة ال�شب���اب بروح التقدير 
و التبجي���ل واالح���رتام ، وغر����ص الثق���ة يف اأنف�شه���م و 
التعام���ل معهم  وفق���ا ملنطق امل�ش���اواة و احل�شور الدال  
والعميق . و احلر�ص على النظر اإىل اجلهد ال�شادر عن 
ال�شب���اب من دون مغاالة اأو مبالغة .اإنها التعاطي مع فئة 
ال�شباب ، اإنطالقا من الدمج الكامل يف املنظومة الثقافية 
و االإداري���ة وال�شيا�شي���ة واالجتماعي���ة ، حي���ث امل�شعى 
نح���و احت���الل موقعهم الكام���ل  ، والتفاع���ل �شمن اإدارة 
املخاطر االإداري���و االقت�شادية ، باعتبارهم جزء متفاعل 
يف املنظوم���ة ، خ���ري خا�شع لالإ�شتثن���اءات و التحيزات 
والتربي���رات. اإنه  ج���زء فاعل  يف �شل�شل���ة متكاملة غري 
منقو�ش���ة ، تتمث���ل يف التعاط���ي م���ع الهي���كل االإداري 
املتكام���ل ، و هي حا�شرة من خ���الل التاثر و التاأثري يف 
املجم���ل من الهيكيلية االإدارية من االأدنى حتى اأعلى قمة 

الهرم االإداري.  

مثل هذه االيام وقعت الثورة 
العراقية الكبرى �سنة 1920، 
الحدث المف�سلي الكبير في 

تاريخنا ال�سيا�سي الحديث، الذي 
كان له االأثر الكبير في تكوين 
الدولة العراقية الحديثة بعد 

قرون طويلة من �سل�سلة احتالالت 
وغزوات اجنبية مختلفة عقب 

ال�سقوط المدوي للدولة العبا�سية 
على يد المغول �سنة 1258م.

كت���ب ع���ن الث���ورة واأحداثه���ا ورجاله���ا 
ال�ش���يء الكث���ري، ولعل ه���ذا احلدث هو 
االك���ر فيما كت���ب عنه توثيق���ا وحتليال 
ومن م�شاهدات وذكريات، حتى ان كتابا 
كبريا ت�شمن ثبتا مبا كتب عن الثورة قد 
�ش���در قبل �شنوات، واقيم لها متحف يف 
مدين���ة النجف احدى معاق���ل الثورة، ال 
اعرف ماذا حل به يف ال�شنوات االخرية 

؟. وتنوعت الكتابات عنها بني االن�شاف 
والتحي���ز واالخت���الق، بل بل���غ االمر ان 
جع���ل البع����ص م���ن ه���ذه الث���ورة الت���ي 
وقع���ت احداثها يف اغلب مناطق العراق 
�شم���اال وجنوب���ا، حدث خا����ص بع�شرية 
واحدة من ع�شائر الفرات االو�شط، مما 

ا�شتدعى للرد عليه من الكثريين.
وعل���ى الرغ���م من ك���رة الكتاب���ات، فان 
العديد من اأح���داث الثورة ونتائجها، مل 
تزل حت���ن اىل البحث احلقيق���ي اجلاد. 
والبد م���ن القول ان الثورة يف �شفحتها 
والف�ش���ل  بالتقهق���ر  ب���داأت  الع�شكري���ة 
 ،1920 اأيل���ول  اأوا�ش���ط  املي���داين من���ذ 
مم���ا مكن الربيطانيني م���ن اعادة تنظيم 
احتالله���م للع���راق وفق املعطي���ات التي 
ادركوه���ا م���ع اح���داث الث���ورة، ولك���ن 
يف الوق���ت نف�ش���ه اأدرك �شن���اع الق���رار 
االنكلي���ز ب���اأن االحتالل املبا�ش���ر للعراق 
ال ميك���ن جناح���ه ول���ه عواق���ب وخيمة، 
وال ميك���ن حك���م الع���راق ب�ش���كل مبا�شر 
كم���ا هو احل���ال يف الهند،ف���كان التفكري 
باأن�شاء كيان �شيا�ش���ي جديد يف العراق 
ال يتعار����ص م���ع نظ���ام االنت���داب ميهد 
للنهو�ص بالدولة اجلديدة وامل�شي نحو 

ا�شتقاللها الناجز.
1920 حقق���ت  العراقي���ة �شن���ة  الث���ورة 
بع�ص م���ا كان ي�شبو اليه رجال الثورة، 
وه���و ال�شغ���ط عل���ى بريطاني���ا بتغيري 
بتاأ�شي����ص  اال�شتعماري���ة  �شيا�شته���ا 
حك���م وطني، وه���ذه حقيقة يج���ب ان ال 
تغرب ع���ن اجلمي���ع.. ولك���ن يف الوقت 
نف�ش���ه يج���ب ان نع���رتف ان الثورة يف 

�شفحتها الع�شكرية قد ف�شلت وتراجعت 
االنت�شارات التي وقعت هنا وهناك اىل 

ان مت اخماد الثورة ومطاردة رجالها.
ان امل���وؤرخ املن�شف ال ميك���ن ان يبخ�ص 
ديني���ني  زعم���اء  م���ن  الث���ورة  رج���ال 
وم���ا  جهاده���م  ومثقف���ني  وع�شائري���ني 
بذل���وه يف �شبي���ل اال�شتق���الل واحلرية 
واقام���ة دولة جديدة بع���د انق�شاء العهد 
اربع���ة  نح���و  ا�شتم���ر  ال���ذي  العثم���اين 
ق���رون. لق���د خ���رج الع���راق م���ن احلرب 
العاملي���ة االوىل طاحما اىل اآمال وا�شعة 
وفق���ا لتطلعات ال�شع���وب نحو النهو�ص 
تف�شي���ل  اىل  نل���ج  ان  وقب���ل  والتق���دم. 
الت�ش���اوؤل، الب���د م���ن تقدير جه���ود امللك 
في�ش���ل االول ورجال حكم���ه املوؤ�ش�شني 
�شبي���ل  يف  النا�شئ���ة  العراقي���ة  للدول���ة 
توطي���د الكيان اجلدي���د وتاأمني حدوده، 
واجلهود الكبرية للحفاظ على املو�شل، 
واحل�ش���ول على اعرتاف الدول الكربى 
والدول املج���اورة وال�شيما تركيا وبالد 
مل  الت���ي  واي���ران  )ال�شعودي���ة(  جن���د 
تع���رتف بالع���راق اال بعد ثم���ان �شنوات 
من تاأ�شي�شه، ثم ادخاله يف ع�شبة االمم 
ليك���ون الع���راق بل���دا كام���ل اال�شتق���الل 

باعرتاف دويل كامل.
اأ�شب���اب الث���ورة العراقية الك���ربى �شنة 
1920 كثرية ومتنوع���ة، ولعل الدكتور 
عل���ي ال���وردي يف اجل���زء اخلام����ص من 
كتاب���ه )ملح���ات اجتماعي���ة م���ن تاري���خ 
الع���راق احلدي���ث( كان االك���ر حتري���ا 
للحقيق���ة عند حديثه ع���ن ا�شباب اندالع 
الث���ورة ب���ال م���واراة او حماب���اة، وان 

)الوطني���ة( لي�شت وحدها كافية لتف�شري 
قي���ام الثورة. ومهما يكن م���ن �شيء فان 
الث���ورة قام���ت بعد اح���داث ممه���دة لها، 
ث���م اندلع���ت ع�شكري���ا يف الثالث���ني م���ن 

حزيران 1920 على النحو املعروف.
ولك���ن، يخامرين كلما ق���راأت عن الثورة 
واحداثه���ا واعالمها �ش���وؤال بريء، وانا 
م���درك بعمق وطنية الكث���ري ممن �شارك 

بالثورة:
م���اذا لو جنحت ثورة الع�شرين ع�شكريا 
واخرجت بريطانيا م���ن العراق يف تلك 

الفرتة احلرجة ؟
اأعتق���د ان���ه ل���و ق���در للث���ورة العراقي���ة 
النج���اح الع�شك���ري اىل النهاية باخراج 
الق���وات الربيطانية من الع���راق وانهاء 

ال���دور الربيطاين.. مل يكن من ال�شهولة 
تكوي���ن كيان �شيا�ش���ي معرتف به وقيام 
الدول���ة العراقية اجلديدة ل���وال اجلهود 
الربيطانية الكب���رية، واإن كانت بدوافع 

م�شلحية اأ�شتعمارية.
واأود ان اقدم ما يربر اإعتقادي باحلقائق 

التالية:
كان���ت مطالب���ة تركي���ا بوالي���ة املو�ش���ل 
ب���كل انحائها )ومنها منطق���ة كرد�شتان( 
ق���د ب���داأت، وا�شب���ح م�شتقب���ل املو�ش���ل 
وم�شريه���ا غام�ش���ا، وذل���ك ان االت���راك 
ترك���وا املو�ش���ل بع���د عق���د الهدن���ة �شنة 
1918 وان بع����ص العراقيني يف كركوك 

واملو�شل يف�شلون االلتحاق برتكيا.
كان ع���دد كبري من اب���رز وجهاء الب�شرة 

يطالب���ون باالنف�ش���ال واالن�شم���ام اىل 
فع���ل  كم���ا  الربيطاني���ة  الهن���د  حكوم���ة 
�شي���وخ منطقة اخللي���ج العربي ال�شباب 

جتارية وامنية.
كان ال�ش���راع الها�شم���ي ال�شع���ودي ق���د 
احت���دم وكانت نظ���رة عاه���ل ال�شعودية 
نحو احلكم الها�شمي يف العراق نظرة ال 
تخلو من العداء، والغ���ارات على حدود 
الع���راق مل تتوقف، ومل تتمكن احلكومة 
العراقي���ة م���ن رده���ا اال بع���د اال�شتعانة 
بالربيطاني���ني وذلك بع���د انعقاد موؤمتر 

كربالء يف ني�شان 1922.
ث���ورة  ت�شه���د  الكردي���ة  املنطق���ة  كان���ت 
ال�شي���خ  بقي���ادة  باال�شتق���الل  تطال���ب 
حمم���ود احلفيد ال���ذي �شم���ى نف�شه ملك 
كرد�شت���ان، وقد جدد ثورته بعد تاأ�شي�ص 

الدولة العراقية �شنة 1921.
كان عدد من كبار زعماء املنطقة الغربية 
يف�شلون بقاء احلكم االنكليزي املبا�شر، 
وه���ذا م���ا اف�شح���ت عن���ه امل����ص بيل يف 

ر�شائلها.
بع���د ان اخرج الفرن�شيون االمري في�شل 
ال�ش���ام  ب���الد  وا�شبح���ت  �شوري���ا  م���ن 
املجاورة للعراق حت���ت حكمهم املبا�شر، 
لفي�ش���ل  الع���داء  ي�شم���رون  ا�شبح���وا 
وحكومته عندما ا�شبح ملكا يف العراق.
اي���ران وكعادته���ا منذ ق���رون كانت ترى 
يف بع����ص مناط���ق الع���راق تابع���ة له���ا 
ولها قيمومة عليه���ا، وال تعرتف بحدود 
العراق معه���ا وتطالب بتعديل معاهدتها 
مع الدول���ة العثمانية ح���ول احلدود مع 
العراق، وهذا م���ا يف�شر تاأخر االعرتاف 

االي���راين بالدول���ة العراقي���ة اىل �شن���ة 
.1929

الع����راق ومنه����م  لزعم����اء  بالن�شب����ة  ام����ا 
مم����ن �شاهم بالثورة العراقي����ة فقد كانت 
اآراوؤه����م متنافرة ال يجمعهم جامع �شوى 
العب����ارات الرنانة، يقول مري ب�شري: لو 
قدر للث����ورة العراقية النج����اح اللفت يف 
بغ����داد والوي����ة الع����راق حكوم����ة حملية 
يحكمه����ا خلي����ط متناف����ر م����ن الوطني����ني 
وجمته����دي النجف وكرب����الء والكاظمية 
و�شي����وخ الع�شائ����ر يف الف����رات ودياىل. 
وم����ن االمثلة ميك����ن ان ن�شري اىل موقف 
نقيب بغداد عبد الرحمن الكيالين القلقة 
ومواقف طالب النقيب الطموح لل�شلطة.
املثقف����ني  م����ن  الكث����ري  مواق����ف  كان����ت 
العراقي����ني غ����ري وا�شح����ة م����ن الث����ورة 
نف�شه����ا او م����ن النتائ����ج الت����ي متخ�شت 
عنه����ا، وبع�شهم كان ي����رى يف بريطانيا 
االم����ل الوحيد يف ع����ودة املج����د العربي 
وتاأ�شي�����ص الدولة العربية ا�شوة بالدولة 

التي ن�شاأت بعد احلرب.
ال�شلط���ة  ح���ول  ال�ش���راع  تب���ني  لق���د 
وامل�شال���ح املختلفة عندم���ا برزت ق�شية 
عر�ص العراق، ولوال التدخل الربيطاين 
احلرك���ة  مطال���ب  عل���ى  اعتم���د  ال���ذي 
الوطنية بتوجيه زعامة الدولة العراقية 
النا�شئة اىل احد اجنال ال�شريف ح�شني 
وهو في�شل ال�شبح امر م�شتقبل العراق 
جمه���وال وخط���ريا، عل���ى الرغ���م من ان 
يف مقدمة مطالي���ب الثورة العراقية هو 
اإن�ش���اء كيان عراق���ي يتزعمه احد اجنال 

�شريف مكة .. وهذا ما حتقق!

راأي في الثورة العراقية الكبرى 1920

الخالفات ال�صرق اأو�صطية تتراجع تداول المعلومات في الع�صر الرقمي

 رفعة عبد الرزاق محمد
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َر اأحدكم بامل�شي يف طريق قطعُه رجٌل مهم قبل اأربعة قرون؟ واملفارقة  هل فكَّ
اإن ه����ذا الرج����ل، قد قطع الطري����ق يف حياته وبعد ممات����ه اأي�شًا! كيف حدَث 
ذل����ك؟ �شاأحدثك����م ع����ن ه����ذا االأمر بع����د اأن عزمُت عل����ى القيام به����ذه املحاولة 
وق����ررُت االإم�شاك باللحظات االأخرية للر�شام روبن����ز، الذي وقفُت بال�شبط 
مبحاذاة ال�شرير الذي تويف فيه، ثم َتَتبعُت الطريق من حلظة خروج نع�شه 
م����ن البيت و�شواًل للم����كان الذي ُدِفَن فيه يف ذلك الزم����ن البعيد. هكذا كانت 
حماولت����ي مبالحق����ة هذه الف����رة التي مرَّ به����ا الر�شام بعد وفات����ه مبا�شرة. 
فتح����ُت اخلارط����ة ال�شغرية التي بحوزتي، وراأي����ُت اإن الطريق ميكن م�شيه 
خ����الل ن�شف �شاع����ة، اإ�شافة اىل اإن النه����ار كان يف بدايت����ه، والوقت مازال 
�شانح����ًا للقي����ام بهذه اجلولة. ودعُت ال�شرير االأحم����ر الفارغ يف بيت الفنان 
روبنز، ووقفُت اأمام باب مر�شمه متاأماًل ال�شاحة املكت�شة بالنا�س، وتخيلُت 
كي����ف خرج نع�شه من هنا قب����َل اأربعمائة �شنة، يحيط به �شديقه الر�شام فان 
داي����ك من جانب، ومن اجلانب االآخر وق����َف الفنان جودران ب�شعره الطويل 
وقامت����ه املديدة. نظ����ر الر�شامان اىل بع�شهما ومّدا يديهم����ا لتح�ش�س نع�س 
�شديقهما وا�شتاذهما الكبري تتبعهما زوجة الر�شام واأبناءه وبناته، ووقَف 
عم����دة مدين����ة اأنتفريب����ن مطاأطيء الراأ�����س، ما�ش����كًا قبعته ال�ش����وداء بيديه، 
يف ح����ني جتمع الكثري م����ن الر�شامني وحمبي روبن����ز لوداعه االأخري، هكذا 
تخيل����ُت م�شه����د املدين����ة التي وقف����ت كله����ا يف وداع الفنان العظي����م وقررت 
امل�ش����ي مع هذه املجموعة واأنا اأتقم�ُس �شخ�شًا مبالب�س تعود لطراز القرن 
ال�شاب����ع ع�شر. وكي يكتمل امل�شهد املهيب، تخيلُت اأي�شًا كيف و�شعوا نع�س 
االأ�شت����اذ يف عربة جتره����ا اأربعة خيول فري�شالندية �ش����وداء بلونها الفاحم 
وحوافره����ا التي حتيطها لبدة من ال�شعر االأ�ش����ود، لتم�شي العربة املحاطة 
باإكلي����ل كبري من الزنبق االأبي�س نحو الكني�ش����ة. َتَبعُتها بنظراتي ببطئ ثم 
م�شي����ُت يف اأثرها وه����ي ت�شري على ذات الطريق الذي �شارت فيه قبل اأربعة 
ق����رون. وحل�شن احلظ فاإن ُطُرق املدين����ة وجاداتها مازالت هي ذاتها تقريبًا 
من����ذ ذل����ك الوق����ت. بقيُت اأتتب����ع العربة، الأعط����َف بعد ب�شع دقائ����ق اىل جهة 
الي�شار، م�شيُت قلياًل ليف�شي ال�شارع اىل �شاحة خرونبالت�س التي ُت�شورها 
بع�س امل�شاطب اخل�شبية. وظهرت املفاجئة حني داهمني يف عمق ال�شاحة 
متث����ال روبنز ذاته، مبعطف����ه الذي علَّقُه على اأحد كتفي����ه، با�شطًا يده وكاإنه 
ير�شدين اىل الطريق املوؤدي اىل مكانه االأخري، هكذا بدا الفنان واقفًا بقوة 
وثق����ة وطماأنينة، حتى خلته بوقفته الرفة وي����ده املفتوحة، كاإنه ينتظرين 
يف هذه املدين����ة القدمية ويتاأكد من اإين اأ�شري يف الطريق ال�شحيح، و�شط 
املدين����ة التي جعلها قبلة ملحبي الفن والتاري����خ والثقافة والكمال اجلمايل. 
حيي����ُت االأ�شت����اذ وقلت ل����ه، اإطمئن اأنا اأع����رف الطريق، قب����َل اأن اأُكمل �شريي 
نحو الكني�شة. وما اأن خطوُت ب�شع خطوات، حتى داهمتني رائحة القهوة 
املنبعث����ة من مقه����ى قدمية َفَر�َشْت طاوالتها يف باح����ة جانبية تظللها اأ�شجار 
التفاح ومظالت زرق����اء وا�شعة، وخلَف اإحدى الطاوالت اإجتمعت جمموعة 
من الن�ش����اء املكتنزات مع �شرابه����ن املف�شل، فاإبت�شمُت له����ذه امل�شادفة واأنا 
اأردد م����ع نف�ش����ي كلمة )روبنيانز( وهي كلمة �شائع����ة م�شتقة من اإ�شم روبنز 
يطلقه����ا الهولندي����ون عل����ى الن�شاء املمتلئ����ات اللواتي ي�شبه����ن ن�شاء روبنز 
املتوهج����ات، فاإخرُت طاولة دائرية �شغرية وجل�شُت اأت�شفح الكتيب الذي 
جلبت����ه معي من بيت هذا الفن����ان العظيم، فيما اأح�شرت النادلة بعد حلظات 
فنج����ان كابات�شين����و وقطعة من كع����ك )بوتر كوك( ال�شه����ري يف بلجيكا. بعد 
ه����ذه االإ�شراحة الق�شرية، م�شيُت اأتتبع العرب����ة الهالمية التي تال�شت مع 
التاري����خ، الأ�ش����ل اىل �شريح روبن����ز، الذي اإخت����اره بنف�شه ليك����ون املثوى 
االأخ����ري له والأفراد عائلته. دخلُت فوجدُت نف�ش����ي و�شط ف�شاء وا�شع مليء 
باالأعم����ال الفنية التي توزعْت على اجل����دران وال�شقوف وحتى االأر�شيات، 
َل����ْت امل����كان اىل متح����ف مهيب، مثل اأغل����ب الكنائ�����س الكاثوليكية التي  وحوَّ
تهت����م بالر�ش����م وااليقون����ات والنح����ت والتزيني والف����ن ب�شكل ع����ام، ِخالَف 
كنائ�����س الربوت�شتانت الت����ي ال يعني لها الر�شم والنح����ت والزجاج املع�شق 
بالر�شا�س �شيئًا، ومل تكتِف بذلك بل كانت تعترب ذلك بدعة وحطمت الكثري 
م����ن االأعمال الفني����ة الت����ي يف الكنائ�����س الكاثوليكية، ومنها ه����ذه الكني�شة 
َمْت الكث����ري نوافذها الزجاجية امللون����ة بالر�شومات وكذلك ح�شَل  الت����ي ُه�شِّ
مع التماثي����ل والعديد من اللوحات قبل �شنوات بعي����دة. مل اأتتبع الت�شل�شل 
الطبيعي مل�شاهدة املحتويات كما يفعل باقي الزائرين، بل توجهت مبا�شرة 
نح����و املكان اخللف����ي اىل الي�شار، وهناك ظه����ر �شريح روبنز، ال����ذي ُعلَِّقْت 
فوق����ه واحدة من لوحات����ه، ولهذه اللوحة حكاية اأي�ش����ًا، حيث كلفه بر�شمها 
اأحد االأ�شخا�����س، لكن بعد االنتهاء من الر�شم مل يح�شر ال�شخ�س الذي دفع 
تكالي����ف اللوحة، ِلَتظ����لَّ يف املر�ش����م كل ال�شنوات الباقية م����ن حياة روبنز، 
َد على روؤيتها و�ش����ارت قريبة منه، حتى اأو�شى ب����اأن ُتعلَّق فوق  ال����ذي تع����وَّ
�شريح����ه، وه����ذا ما يف�ش����ر قيا�شات اجل����دار املعمول بعناي����ة لينا�شب متامًا 
قيا�����س اللوح����ة. مكثُت بع�����س الوق����ت اأتاأمل النهاي����ة اخلالدة له����ذا الرجل 
����ُه كل الفنانني، وجتول����ُت قلياًل يف املكان، تاأمل����ت النوافذ امللونة  ال����ذي اأََحبَّ
الت����ي جت����اوز اإرتفاعه����ا ع�ش����رة اأمتار، ووقف����ُت اأم����ام الكثري م����ن اللوحات 
واالإيقون����ات. بعدها اإجتهُت نح����و رجل �شتيني يعمل هن����اك، كان قد ق�شى 
مع����ي �شاع����ة كاملة للحديث ع����ن تاريخ هذا امل����كان. ورغم اإن����ه كان من�شغاًل 
م����ع جمموعة من الزائري����ن، لكنه اإ�شتدار مبودة حني اإقرب����ُت منه، فمددُت 
ل����ه يدي م�شافح����ًا و�شاكرًا حلديث����ه ال�شيق. وقبل اأن اأخط����و نحو اخلارج، 
الة،  توجه����ُت نحو طاولة جانبية، اإ�شتقرَّ عليها �شندوق �شغري ي�شبه احَل�شّ
وو�شع����ُت في����ه بع�س النق����ود الت����ي �شتذهب لالأعم����ال اخلريي����ة، ح�شب ما 

مكتوب على الكارت املوجود على الطاولة.

حني َتبعُت العربة

َتَبعُتها بنظراتي ببطيء ثم م�ضيُت 
في اأثرها وهي ت�ضير على ذات 

الطريق الذي �ضارت فيه قبل اأربعة 
قرون. ولح�ضن الحظ فاإن ُطُرق 

المدينة وجاداتها مازالت هي ذاتها 
تقريبًا منذ ذلك الوقت.

 �ضتار كاوو�ش
باليت

في �ضاالت )كاليري ماتيا دي لوكا( 
التي تعتبر، اأبرز كالريات روما 

المخ�ض�ضة لكبار الفنانين في العالم، 
افتتح معر�ش للفنان االإيطالي 

وزارة  موراندي” اقامته  “جورجو 
الكنوز الثقافية بالتعاون مع مركز 
بحوث جورجو موراندي في مدينة 

بولونيا. اأربعون عمال زيتيا مع 
مجموعة من اللوحات الغرافيكية 

والتخطيطات. ي�ضتمر المعر�ش حتى 
نهاية �ضهر تموز القادم.

الفنان الراحل )جورجو موراندي 1890-
1964( وال���ذي ال ي���زال واإىل يومن���ا ه���ذا 
العديد من الكالرييات يف العامل االأوروبي 
تعر����س اأعمال���ه وبكثاف���ة ملحوظ���ة، متثل 
املتع���ددة  االأ�شالي���ب  م���ن  العدي���د  اأعمال���ه 
وم���رورًا  االأوىل  واقعيت���ه  م���ن  ابت���داءًا 
بان�شوائه حتت لواء امل�شتقبلية االيطالية، 
وخروجه منها بعد اأن انحرفت اأهدافها بعد 
اأن وقع���ت حتت واجه���ات الواجب القومي 
االيديولودج���ي  التي���ار  ب���ه  نه����س  ال���ذي 
للجماع���ات الفا�شية، وحتى ا�شتقراره على 
اأ�شلوب���ه االأخري يف ر�شم الطبيعة ال�شامتة 
ل���الواين والقناين، والتي وج���د نف�شه من 
خاللها جزءًا ال يتجزاأ من الواقع الالنهائي 
املحيط به، اإذ بداأ بعد انتهاء احلرب العاملية 
االيطالي���ة،  اجلمهوري���ة  واأع���الن  الثاني���ة 
ي�ش���ارع ه���ذا الواق���ع م���ن خ���الل يومياته 
الب�شيط���ة والعادي���ة، فكان���ت املواجهة هي 
اخلروج من طور )اخلل���ق( اىل الت�شجيل، 
اإذ اكت�ش���ف به���ذه الطريق���ة اندماج���ه كلية 

بالواقع، وهي حالة ال ميك���ن و�شفها باأنها 
خالية م���ن احلياة على االطالق، الأن الهدف 
ال���ذي اخت���اره لنف�ش���ه كان واعي���ا، بل كان 
»موراندي« ي�شعر باأنه اأرقى اأ�شكال الوعي 
التي ميك���ن للفرد ان يبلغها ما دامت جت�شد 

االح�شا�س الكلي ب-«اأنا« الفنان.
وكان »موران���دي« يع���رب ع���ن ه���ذه احلالة 
اىل  كتابات���ه ور�شائل���ه  ب���كل و�ش���وح يف 
ا�شدقائ���ه من الفنانني فه���و كان ي�شعر باأنه 
يحت���وي االن�شانية باأ�شرها م���ن خالل ذلك 
ال�شح���ر ال�ش���ويف يف روؤي���ة تل���ك القناين 
باأحجامه���ا املختلف���ة وهي اأمام���ه، تتحول 
وتتب���دل، وتتغ���ري باألوانه���ا وظاللها وهي 
تخ�شع ل�شيطرة االن�شان التي هي بالن�شبة 
ل���ه »ناف���ذة« ا�شطورية متف���ردة ا�شتطاع ان 
يط���ل م���ن خالله���ا على الع���امل، وه���ي على 
ح���د تعبريه »امللج���اأ« ال���ذي با�شتطاعته اأن 

يحت�شن وجوده الكلي.
قد يج���د العديد من متبعي الف���ن الت�شكيلي 
ب���اأن اأعم���ال »موران���دي« ه���ذه ال تع���دو اأن 
تكون جمرد مطابق���ة ال تتجه اىل االدها�س 
والطبيع���ة  التك���رار  حتم���ل  فه���ي  الفن���ي، 
مل  االآراء  ه���ذه  مث���ل  اأن  اإال  الفوتغرافي���ة، 
تع���د تنتم���ي اىل مفاهيم ع�شرن���ا احلالية، 
ه���ذا الع�ش���ر الذي ب���داأ يزيح عن���ه كل اأطر 
ال�شي���ق واجلم���ود، فالف���ن اأ�شب���ح الي���وم 
جم���رد م�شاألة فردية بحت���ه، فكما قال غوته 
ب���اأن )مطلب الي���وم... هو مطل���ب الع�شر( 
وهذه املقولة تعت���رب قانونًا للفن االن�شاين 
يف كل الع�ش���ور، فالفن���ان االأ�شي���ل ق���ادر 
عل���ى ان ي�شفي على عوامله الفنية م�شامني 
جمالية جدي���دة ويف اأي وقت وزمان وذلك 
الأن التجديد لي�س �شيئ���ًا م�شنعًا، فال ميكن 
اأن يك���ون هذا التجديد بالتقليد، الأن امل�شهد 
االن�شاين يتغري وتتغ���ري لغته، واملعا�شرة 
الت���ي ين���ادي بها العديد م���ن النقاد ال ميكن 
اأن تكون هدف���ًا نهائيًا للفن، بل هي و�شيلة، 
فف���ي الوقت الذي ر�شم فيه الفنان الفرن�شي 
اخلالد »ديالكروا« لوحته العظيمة )احلرية 
تق���ود ال�شع���ب( كان���ت مبثاب���ة تعب���ري عن 
ذكرى تلك الثورة الفرن�شية والتي ال ميكن 
تكراره���ا يف الع�شر الفرن�شي احلايل، فاإن 
ك���رر اأي فن���ان اأوروب���ي، مثل ه���ذا التوجه 
الث���وري، فاإنه ي�ش���ري اىل نف�ش���ه باالبتذال 

�شلت���ه  وانقط���اع  واالفتق���ار،  وال�شكلي���ة 
بالواق���ع، كم���ا اأنه ال ميك���ن يف الوقت ذاته 
جتدي���د الدعوات الت���ي نادى به���ا اأ�شحاب 
)الواقعية اال�شراكية( ب���اأن ما يتدفق على 
اأوروب���ا من اجتاهات فني���ة جديدة، ما هي 
اإال ردود فع���ل مري�ش���ة الأنا����س يعي�ش���ون 
يف ع���امل ب���ال م�شتقب���ل، وال يحم���ل مث���اًل 
علي���ا اأو حبًا لالن�ش���ان اأو احلياة. اإذ جميع 
االجتاهات يف الف���ن تكفلت بحرية االبداع 
الفن���ي، وتقبلت كل ميادي���ن التف�شري الفني 
للحياة، وال ميكن اأن تكون اأ�شلوبًا اأو نهجًا 
واحدًا دون �شواه قادرًا على احتواء حرية 
االبداع لوحده، الأن من �شاأن ذلك اأن يعك�س 
فهم���ًا قا�ش���رًا وال يت�شم ب���اأي واقعية، حتى 
ان مقول���ة )التحزب( باعتباره اأرقى اأ�شكال 
االنتم���اء الطبق���ي، اأ�شبح���ت ه���ي االأخرى 
تث���ري ال�شكوك الكب���رية يف حري���ة االبداع 
لي����س يف الفن، بل ويف احلي���اة اأي�شًا فهي 

ال ت�شمو بالفرد وحريته.
تت�ش���م  )موران���دي(  الفن���ان  اأعم���ال  اإن 
م���ن  االأ�شل���وب  ه���ذا  وقب���ول  بالواقعي���ة، 
الواقعية يعني ات�ش���اع الروؤيا والرغبة يف 

امل�ش���ي نح���و روؤية فني���ة جدي���دة �شادقة، 
ذل���ك الأن ال�شدق يرتبط عند الفنان بنظرته 
لالأ�شياء ومتثله لراث���ه القومي واختياره 
)اخلل���ق(  عملي���ة  اإن  الت�شويري���ة.  للغت���ه 
ب�شيغه���ا التقليدي���ة التي اعت���اد العديد منا 
عل���ى �شماعها، ال ميكن له���ا اأن تنقد الفنان، 
اإذا مل يك���ن هناك �شدق عمي���ق يف امل�شاعر 
التعبريية، فكل �ش���يء مهم يف عمل الفنان، 
الفر�ش���اة،  و�شرب���ة  والتخطي���ط،  اخل���ط 
ومعاجل���ة الكتل���ة، وبن���اء ال�شط���ح... الخ 
فالواقعي���ة ال تزحف ف���وق �شط���ح اال�شياء 
والظواهر، ب���ل ميكن روؤية جميع جوانبها 
يف  والوجودي���ة  التاأريخي���ة  وروابطه���ا 
جمي���ع م���ا يخ���رج م���ن ري�ش���ة الفن���ان، الأن 
القناع���ة وال�شورة هما قل���ب الفنان، وهما 
قانون���ه الفني و�شرح���ه. فاجلمال موجود 
يف كل م���كان، فه���و ي�شتمر بروؤي���ة البيوت 
امل���رو،  وخط���وط  )موران���دي(  وقن���اين 
وامليادين وعيون النا�س، والقرميد االأحمر 
ال���ذي يغطي الكاتدرائي���ات. كل ذلك ي�شلح 
الأن يك���ون حاف���زًا ل���كل فنان عل���ى االبداع، 
وم���ا ير�شمه )موراندي( ه���و جزء ع�شوي 

م���ن تكوين���ات حياتن���ا، فكما ق���ال )اناتول 
فران�س( )لي�س هن���اك �شكالن للفن تطبيقي 

ورفيع(.
لقد ع���رب العديد من الفنان���ني يف كل اأنحاء 
الع���امل، ويف حق���ب تاأريخي���ة خمتلف���ة عن 
اأف���كار اإن�شانية �شاملة قريب���ة وعزيزة على 
الب�شرية. اإال اأن الزمن احلايل افر�س باأن 
يكر����س كل فن���ان عمله واأف���كاره وم�شاعره 
باللغ���ة التي يختارها ه���و، الأن اأحد املبادئ 
اال�شا�شية يف العمل الفني تقول باأنه يقوم 
عل���ى التقاليد، لك���ن كل فنان يتب���ع التقاليد 
ال�شائدة يف حياة جمتمع���ه ب�شورة عمياء 

ال ميكن له اأن ي�شبح فنانًا حقيقيا.
اإن الواق���ع احلقيق���ي وموجوداته اليومية 
ميك���ن اأن يكون الرب���ة اال�شيلة التي تنبع 
منها مادة الفنان. كما اأن هذا الواقع يعك�س 
من ناحي���ة اأخرى فك���رة الطبيعي يف حالة 
اعتماده ال�شورة ال�شادق���ة واحلقيقية من 

الواقع.
والفن���ان ع���ادة يق���وم باختي���ار الكث���ري من 
الظواه���ر املتغ���رية ال�شروري���ة م���ن اأج���ل 
تو�شيح اأهدافه ويق���وم بتعميم العديد من 
الظواه���ر الذاتية، ذل���ك الأن احلقائق الفنية 
تتطل���ب ت�شوير ال�شفات االأ�شا�شية املميزة 
مب���ا فيه���ا ال�شف���ات الع�شوي���ة والظاهرية 
للحي���اة، وهذا ما اأكد علي���ه )موراندي( يف 
اإعطائ���ه �ش���ورة �شادقة عن معن���ى احلياة 
لهذه املوج���ودات اليومي���ة ال�شامتة. ومن 
موقعه���ا احلقيقي واأهميته���ا اجلمالية بني 
جمم���ل وقائ���ع وح���وادث احلياة، كم���ا اأنه 
رب���ط م���ا ب���ني ه���ذه املوج���ودات ومنطقها 
الفن���ان  نت���اج  اأ�شال���ة  فقيا����س  الداخل���ي، 
)موران���دي( يج���ب اأن تك���ون عل���ى اأ�شا�س 
عمق �شدقه الفني من ناحية، وعلى اأ�شا�س 
تل���ك احلقائق الفني���ة و�شفاته���ا االأ�شا�شية 

املميزة.
لق���د نظ���ر )موران���دي( اإىل اأعم���اق ال���روح 
االإن�شاني���ة م���ن منظ���ار يختل���ف كلي���ة ع���ن 
العدي���د من الفنان���ني يف حماول���ة للتفريق 
بني طبيع���ة االإن�شان، وب���ني جميع اال�شياء 
الت���ي حتيط���ه من اخل���ارج مبق���درة قوية، 
وحيوي���ة ال�شتيع���اب وفهم الع���امل، مبعنى 
اآخ���ر مقدرت���ه عل���ى �شيان���ة وتنمي���ة �شكل 

ال�شيء داخل نف�شه.

تابعت الفنان املبدع عا�شم عبد االأمري منذ 
زم���ن، وحتاورت معه وكتب���ت عنه، وظلت 
عالقت���ي قريبة مع���ه وعاي�ش���ت ا�شتغاالته 
يف م�شغل���ه وخ�شو�شًا جتربت���ه اجلديدة 
الت���ي اع���ادت ا�شتثم���ار وتوظي���ف جتربة 
الوا�شط���ي، وفع���اًل كان���ت اجنازاته متثل 
امتدادًا لبع�شها وكاأنها �شردية ملحمية اأو 
كم���ا قال ال�شاع���ر اأوكتافيو ب���اث �شمولية. 
واالبداع ال�شم���ويل الذي ذهب اليه الفنان 
متثي���ل متخّيل يفي�س مبا ه���و جديد، لكن 
عبد االأمري ال يطم����س االأ�شول التي تغذت 
منه، بل ظلت متحركة تومئ للعنا�شر التي 
دخل���ت مكونًا جوهري���ًا يف جتربته الفنية 
االبداعية. وهو بهذا اال�شتثمار واملحافظة 
عل���ى ذاك���رة املا�ش���ي متج�ش���دًا مبرويات 
وحمكيات���ه، يعل���ن نوعًا م���ن املباهات الأنه 
جت���اور بوع���ي ومعرف���ة عل���ى متظه���رات 
فني���ة ا�شتحق���ت احل�ش���ور وتوف���رت على 
�ش���ريورات له���ا ارادة البق���اء واملحافظ���ة 
على اجلماليات الت���ي ا�شتدعاها احلا�شر، 
حتى تظل حا�شرة لالب���د، مبعنى ت�شتولد 
م�شتقبله���ا وقبل هذه امللحمية / ال�شمولية 
هي من خ�شائ�س التجارب ال�شعرية التي 
حتدث عنه���ا اأوكتافيو باث تخيالت الفنان 
عا�ش���م عبد االأمري وحتاوراته مع تنوعات 
جترب���ة الوا�شطي، تعيد حت���ركات املا�شي 
لتجرب���ة  والع���ودة  �شرديات���ه  خ���الل  م���ن 

الوا�شط���ي �شنواج���ه ال�ش���ريورة واجلدل 
املمتد نحو االأم���ام وكاأن عا�شم عبد االأمري 
يروم التلميح معتمدًا على �شعرية االألوان 
ب���اأن الف���ن واالأدب ميث���الن اليوم���ي الذي 

دائمًا ما يتج�شد بو�شفه حمكيات ملونة.
بال�ش���رد  من�شغ���ل  االم���ري  عب���د  عا�ش���م 
اأح���د عنا�ش���ر جتربت���ه  الت�شكيل���ي وه���و 
املتمي���زة والتي كانت منذ حلظ���ة االبتداء 
م���ع جماع���ة االأربع���ة وحت���ى االآن مغرم���ة 
املوزع���ة  باجلزئي���ات  ومهو�ش���ة  بال�ش���رد 
و�شط الوحدات الداخلية للوحاته، بحيث 
�شاغ���ت ملمحًا بنائيًا ا�شفى التفرد على ما 
انتج، على الرغم من وجود جتارب اهتمت 
بالتداخل الغرائب���ي. وظلت جتربة عا�شم 
يف خ���الل �شريوراته املتوت���رة ب�شحناتها 
البنائي���ة ذات �شل���ة غ���ري مفارق���ة مل���ا حاز 
ما�شي���ًا ، اال انه جنح ب�شيغة تكرر احلكي 

اىل  واال�ش���راع  احلا�ش���ر  اىل  والتوج���ه 
امل�شتقب���ل. وم���ا يث���ري املتلق���ي مبنج���زات 
هذا الفن���ان واملفكر، هو التوفر على فراده 
االم�ش���اك بالت���وازن واخت���الق التكوينات 
املروي���ة واملكا�شف���ة م���ع بع�شه���ا ومانحة 
ت�ش���كال فني���ًا مث���ريا لالندها����س واملم�شكة 
باخلل���ق اجلدي���د عل���ى الرغ���م م���ن ف���راده 
عا�ش���م وم���ا يتمتع ب���ه م���ن ذكاء مبنحه ما 
ي�شب���ه اللعبة ������ وه���ذا م�شطلحي اخلا�س 
������� لي�شنع ما يجعل الوح���دة اجلزئية ذات 
تو�ش���ع التن���وع الداليل. وكم���ا �شاهدت ما 
توفر لدّي من ذاكرة حمفوظة متثل جتربة 
عا�ش���م، اعي����س حلظ���ات ه���زازة للذاك���رة 
والتخي���الت التي متنحن���ي معرفة بروحه 
امللون���ة واأجد يف كل م���ا ا�شتعيده بو�شفه 
ما�شي���ًا اأو �ش���ردًا �شابق���ًا، باأن ه���ذا الفنان 
ال يتنك���ر لروح���ه وحياته املا�شي���ة مع كل 

حمكيات���ه وملونات���ه وزحمته���ا بالرم���وز 
الأن  املبتك���رة  املفاج���اآت  ذات  والعالم���ات 
الفن���ان به من خ�شائ����س ال�شعر وال يبتعد 
ع���ن الذي كان ما�شي���ًا له ودائمًا م���ا اأتذكر 
اأن  عل���ى  اأك���دت  الت���ي   « الي���وت   « مقول���ة 
تكرراته ل�شيء �شبق اأن قاله �شاأقوله ثانية.

اأاأقول ثانية؟
االزمن���ة مبحكياته وقائ���ع الئذة يف خزان 
الذاك���رة وحتتف���ظ مب���ا يوم���ئ للوح���دات 
املحف���وظ  م���ن  امل�شتع���ادة  اجلوهري���ة 
والرا�شي با�شتع���ادة احلياة عرب حلظاتها 
القوي���ة والت���ي توؤ�ش���ر عل���ى ر�ش���ا عا�شم 
عبد االم���ري با�شتعادة الذي ل���ه م�شتحقات 
اال�شتح�ش���ار وه���و ال يعن���ي بذل���ك فق���ري 
امللكية املختزنة بالذاكرة، واإمنا هو يع�شق 
التق���اط املروي مرة ثانية ويت�شكل مبا هو 
م�ش���اف بو�شف���ه جديدًا اأو مبتك���رًا، وهذا 
التك���رار ي�شف���ي �شمولي���ة / ملحمي���ة على 
اللوح���ة وجزئياته���ا العدي���دة واملتعا�شقة 
م���ع الثاني���ة والثالث���ة وكاأن كل عمل ميثل 
مدون���ة ذات حي���ازات ك���ربى ويك���ون له���ا 
ح�ش���ور م�شحون باالإيقاع اللوين بوظيفة 
مو�شيق���ى ال�شع���ر وللتك���رر املمث���ل الأه���م 
مالم���ح عا�ش���م البنائية ينط���وي على ولع 
مبا تعي�ش���ه الطبيعة والوقائ���ع وهو بذلك 
مي�ش���ك بذيول الزم���ن املمتد م���ع �شريورة 
املتخيالت ويتعامل معها باعتبارها تعبريًا 
ع���ن �شعري���ة الت�شكيل وحمفزات���ه اللونية 
وطاقات���ه الرمزي���ة. وكل ه���ذه املالحظات 
منبهات مل���ا ات�شف ب���ه عا�شم م���ن �شعرية 
والتقاط جماليات مفقودة اأو غري مكتملة، 
وتع���اود رغبته���ا لالكتمال كم���ا هو حا�شل 

مع ال�شعر يف ف���رة البداية احلداثية التي 
غذته���ا املناه���ج املعني���ة ب�شو�شيولوجي���ة 
وفل�شف���ة الفن التي ر�شم���ت مالمح جديدة 
للتج���ارب الت���ي ادرك���ت الوقائ���ع املعقولة 
غ���ري  مت�ش���ادات  بو�شفه���ا  والغرائبي���ة 

متنافرة، بل متنح ما تقوى عليه لالآخر.
عا�ش���م عب���د االم���ري خ�شائ�ش���ه �شعري���ة 
واألوان���ه مبتك���رة حل�ش���ورات اال�شطورة 
متغذية برموز حّية. الفنان ي�شيد بوا�شطة 
االلتق���اط والتج�ش���د ويخل���ق ممت���دًا اىل 
الالمرئ���ي واملرئي ب���ني الفك���رة وال�شيء، 
بني التجريد واملو�شوع، فاحلب واحل�شد 
والغ�ش���ب عواط���ف تتح���ول بفع���ل اللغ���ة 
اىل اأ�شخا����س، ولكنه���م يتخيلون ولي�شوا 
اأ�شخا�ش���ًا من حل���م ودم، والت�شخي����س ����� 
التج�شي���د ����� حلظة من م�ش���ار » الق�شيدة ���� 
الق�شة ���� الرمزية ����� والتج�شيدات املختلفة 
���� احلب واحل�شد والعفة والعدل والغ�شب 
و�شب���ط النف����س ������� تتح���دث يف م���ا بينها 
كم���ا يفع���ل الرج���ال والن�ش���اء، وكالرجال 
والن�ش���اء يتوح���دون ويتفوق���ون وي�ش���ن 
واحده���م احل���رب عل���ى االخ���ر. ويعقدون 
معاه���دات �ش���الم. اإال اأن هناك فارق���ًا. فاأيًا 
كانت اال�شكاالت التي تاأخذها ال�شخ�شيات 
الرمزي���ة فاإنه���ا ت�شب���ح اأ�ش���كااًل، ب���ل تظل 
عالمات اأن جوهر املثلث �شكله الذي ميكن 
اإحالت���ه اىل تنا�ش���ب ح�شاب���ي اأو ريا�شي. 
وميك���ن املثل���ث ال���ذي ن���راه مر�شمومًا يف 
كنب���ة و�شطية مل يعد �شكاًل. اإنه عالمة على 
االلوهي���ة / اأوكتافيو باث / ال�شعر ونهاية 
القرن » �شوت االآخر » / دار املدى / 1998 

/ �س16.

مل يكت���ب جاك لندن �شريت���ه، ب�شبب ق�شر حياته 
حيث مل يتجاوز االربع���ني عاما قبل اأن يختطفه 

املوت..
ولد جاك لندن يف �شان فران�شي�شكو، كاليفورنيا. 
اأ�شبح���ت والدت���ه فلورا ويلمان حام���اًل مع جاك 
بينم���ا كانت تعي�س م���ع وليام ت�ش���اين، املحامي 

واملنجم.
غادر ت�ش���اين ويلمان ومل يلع���ب دوًرا ن�شًطا يف 
حياة جاك. يف ال�شنة التي ولد فيها جاك، تزوج 
ويلمان من جون لندن، وهو من قدامى املحاربني 
يف احلرب االأهلية. مكثوا يف كاليفورنيا، لكنهم 
انتقلوا اإىل منطقة اخلليج ومن ثم اإىل اأوكالند.
قامت ال�شي���دة رغد قا�شم برجمة وحترير كتاب 
)�شن���وات التكوي���ن( وال���ذي ت�شم���ن جانب���ا من 

حي���اة ج���اك لندن.. فق���د حاول���ت املرجمة جمع 
هذا الكتاب ليغطي اغلب املعلومات املتوفرة عن 
طفولة لندن و�شب���اه،و بذلت جهدها جلمع اكرب 
قدر ممكن من املعلومات الثراء الكتاب، وق�شمته 

اىل عدة اجزاء.
ي�شم���ل اجلزء االوىل ايام طفولته االوىل وا�شل 
عائلت���ه، وق���د اعتم���دت يف معظم���ه عل���ى اجلزء 
االول م���ن الكت���اب ال�شخ���م )كتاب ج���اك لندن(، 
لن���دن،  �شارم���ني  الثاني���ة  الفت���ه زوجت���ه  ال���ذي 
وف�شل���ت في���ه الكث���ري م���ن املعلومات عن���ه، وقد 
ا�شتقت مادتها م���ن كالمه، والنقا�شات مع عائلته 
وا�شدقائ���ه كما اعتم���دت على ر�شال���ة ماج�شتري 
مهمة لباي���رون �شتيفن�شون من جامعة كن�شا�س، 

والتي حوت ف�شال عن طفولته.
اجل���زء الثاني���ة �شمنته الرجم���ة الكاملة لكتابه 
)حكايات دوري���ة حماية اال�شم���اك(، وهو واحد 
م���ن الكتب الت���ي الفها لن���دن لت�شم �ش���ذرات من 
حيات���ه ومغامراته ايام املراهق���ة وهو �شبي يف 
ال�شاد�ش���ة ع�ش���رة، وق���د تط���وع مل���دة �شنتني يف 

الدوري���ة ملراقب���ة تطبي���ق قوانني ال�شي���د، وهو 
يق���ود مركب���ه ال�شراع���ي ال�شغري )الرن���ة( حيث 

عمل جلمع املال الكمال درا�شته الثانوية.
بع���د عيد م���الده ال�شابع ع�شر بقلي���ل �شجل لندن 
نف�ش���ه يف رحل���ة بحري���ة ل�شي���د الفقم���ات، على 
�شاذالن���د، وكان  �ش���ويف  ال�شي���د  �شفين���ة  م���ن 
ا�شغ���ر البحارة عمرًا واأقله���م جتربة، لكنه اثبت 
للقبط���ان وللطاقم قدراته وقيمت���ه وقد ا�شتمرت 
تل���ك الرحلة ثماني���ة �شهور متجه���ة اىل هاواي، 
واجلزر الثاني���ة قبالة الياب���ان وم�شيق بريينغ 
واال�ش���كا، وعن���د عودته���م هبت عا�شف���ة �شديدة 
كادت ت���ودي بحياته���م، ورغ���م ان���ه ي�ش���ف تلك 
االي���ام بانها اعظ���م مغامراته واغناه���ا لكنه قرر 
ع���دم العودة اىل البحر، زد عل���ى ذلك ما اختربه 
من ا�شط���راب وا�شمئزاز ب�شب���ب م�شاهدة �شلخ 
وذبح خملوقات البحر اجلميلة كما ي�شميها، اما 
االم���ر االخر الذي اقلقه فق���د كان روؤية ما يحدث 
عند م���وت بح���ار على م���ن ال�شفين���ة، اذ يح�شر 
رفاقه جثته يف فوهة مدفع ليلقوا بها يف البحر، 

يف م�شهد قال انه �شيطارده لبقية حياته.
ولكي���ال ينتهي طعام���ا لال�شماك فقد ق���رر العودة 
اىل ال���رب والعثور على عمل وتعل���م حرفة ثابتة 
للم�شتقب���ل ويق���ال ان���ه اخت���ار ان يك���ون عام���ل 

كهرباء، و�شمم على تعلم تلك املهنة.
يف ه���ذه املجموع���ة الكال�شيكي���ة م���ن الق�ش����س 
امل�شتمدة من جتاربه اخلا�شة املعنونة )حكايات 
دوري���ة حماية اال�شماك(، ينظر املوؤلف اإىل اأيامه 
عندم���ا كان مراهًق���ا عل���ى م���ن ق���وارب ال�شي���د 
يف خلي���ج �ش���ان فران�شي�شك���و. يف اأوائل القرن 
الع�شري���ن، نزل رج���ال من جميع امل�ش���ارب على 
هذه املياه لنهب اأحوا�شها الغنية باملحار. لوقف 
الهروب عل���ى املياه، مت اإن�شاء دوري���ة. بداأ جاك 
لندن مغامرات���ه ال�شابة على اجلان���ب اخلطاأ من 
القان���ون، كقر�شنة املحار. لكن ال�شمري واحل�س 
ال�شليم ا�شتحوذ عليه، ويف �شن ال�شاد�شة ع�شرة 
اأ�شب���ح ع�ش���ًوا يف جمعي���ة لال�شم���اك مكر�ش���ة 
لفر����س العدي���د م���ن القوانني الت���ي مت متريرها 
حلماية االأ�شماك، واجهت دورية االأ�شماك العديد 

من املواجهات التي تتحدى املوت مع القرا�شنة. 
هذه الق�ش�س الق�شرية ال�شبع، امل�شتندة اإىل كل 
م���ن جتارب ج���اك وزمالئه الن���واب، ت�شف هذه 

اللقاءات املذهلة.
م���ن اأ�شه���ر كتب لندن كت���اب )العق���ب احلديدية( 
ال���ذي يركز على اأن ال�ش���راع الطيقي بني العمال 
ي���روج  من���ه، وه���و  ب���د  ال  اأم���ر  والراأ�شمالي���ني 
والث���ورة  اال�شراكي���ة،  لالأف���كار  عم���ره  ط���وال 
العمالية القادم���ة. وكان ينتقد با�شتمرار النظام 
الالاإن�شاني���ة  القوان���ني  ويف�ش���ح  الراأ�شم���ايل، 
اجلائرة، ويف�شح اخل�شال ال�شبعية للراأ�شمالية 
وج�شعه���ا الالحم���دود. وكان يدع���و اإىل جتديد 
البيئ���ة  واإىل حماي���ة  دوم���ا،  اال�شراكي���ة  روح 
احلي���اة  ل�شع���ادة  الواهب���ة  الطبيع���ة  وجم���ال 
وبهجتها. لقد تنوع���ت الثيمات يف كتاباته التي 
ا�شركت كلها يف مقاربة م�شاألتي عالقة االإن�شان 
بالطبيع���ة، وعالق���ة الف���رد باملجتم���ع. وقد كتب 
ق�ش�س مغام���رات اأبطالها حيوانات، مثل رواية 

»الناب االأبي�س«.

طفولة جاك لندن وحكاياته مع اال�سماك في )�سنوات التكوين(
عالء املفرجي

روما: مو�ضى اخلمي�ضي

عالء املفرجي

عا�سم عبد االأمير.. فنان متخيل لتنوعات الده�سة الملونة

الفنان االإيطالي موراندي
�ضورة �ضادقة عن معنى الحياة للموجودات اليومية ال�ضامتة



علي لفتة �سعيد

�ش���هدت مدين���ة اله���اي الهولندي���ة فعاليات 
ال���دويل  الثق���ايف  مهرج���ان ميزوبوتامي���ا 
بدورته اخلام�شة والتي جرت بالتعاون مع 
بلدية املدين���ة وا�شتمر ملدة يومني وت�شمن 
العديد م���ن الفعاليات الثقافي���ة املهمة التي 

جمعت العرب واالوربيني فيه.
وق���ال مدي���ر وموؤ�ش����س املهرج���ان حمم���د 
املهرج���ان  ان  ل�)امل���دى(  الكرخ���ي  االأم���ني 
ال���ذي اقي���م بدع���م م���ن موؤ�ش�ش���ة الك تياتر 
الهولندي���ة حمل ا�ش���م ال�شاعر الكبري مظفر 
الن���واب الذي رحل قب���ل اأكرث من 40 يوما، 
ياأت���ي به���دف التقارب الثقايف ب���ني العرب، 
يف  او  اوروب���ا  دول  يف  املقيم���ني  �ش���واء 

البلدان املهجر، مع الثقافات املتنوعة هناك 
مثلم���ا يه���دف اىل اي�ش���ال الثقاف���ة العربية 
اىل اجلمه���ور العربي وع���دم االنقطاع عن 
اجل���ذور كم���ا يه���دف اإىل اإط���اع اجلمهور 
ال�ش���رق واجلوان���ب  اأدب  الهولن���دي عل���ى 
عل���ى  ال�شع���وب والرتكي���ز  لتل���ك  الثقافي���ة 
احلوار بني الثقاف���ات الهولندية والثقافات 

االأخرى.
 وا�ش���اف ان فعاليات املهرج���ان تنوعت ما 
ب���ني معر����س للكت���اب العرب���ي �شاركت فيه 
الع�ش���رات من دور الن�شر م���ن داخل الوطن 
العرب���ي وخارج���ه مثلم���ا �شهد عر����س فيلم 
ح�شني  حمم���د  اجل���وز" للمخرج  "�شج���رة 
مهدوي���ان، الذي يروي ق�ش���ة ق�شف مدينة 
�شرد�شت االإيرانية باالأ�شلحة الكيماوية من 
قب���ل النظ���ام العراقي ال�شابق ع���ام 1987. 
ا�شاف���ة اىل حفل���ة مو�شيقي���ة اأحيته���ا فرقة 
)ِوْرد الع�ش���ق( بقيادة كورو�س تيمور زاده 
مثلما �شهد اقامة ور�س لن�س االطفال ف�شا 

عن فعالي���ات لق���راءات �شعرية �ش���ارك فيها 
�شع���راء ع���رب واجانب ومن بينه���م �شعراء 
عراقي���ون ولف���ت اىل ان ال���دورة اخلام�شة 
�ش���ارك فيها �شع���راء م���ن اأم���ريكا الاتينية 
كاالأرجنت���ني، بريو، املك�شي���ك، اأورغواي.. 
وبني اأن من �شمن الفعاليات تكرمي الباحث 
املاج���دي  خزع���ل  املو�شوع���ي  وال�شاع���ر 

مبنا�شبة �شدور كتابه املائة .
الفعالي���ات العدي���دة تنوع���ت اي�ش���ا منه���ا 
توقي���ع عدد من ال�شعراء الع���رب واالأجانب 
اإ�شداراته���م احلديثة، منه���م العماين زاهر 
الغاف���ري وال�شوي�ش���ري برون���و مري�شي���ه 
والعراقي عدن���ان ال�شائغ مثلما مت االإعان 
ع���ن طباع���ة كت���اب )زخ���ات بنف�شجي���ة يف 
الزورد البح���ر( وي�شم منتخبات من ال�شعر 
الهولندي يف الق���رن التا�شع ع�شر، مرتجمًا 

اإىل اللغة العربية وبدعم من موؤ�ش�شة 
 The Dutch Foundation for
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 وق���راأت الروائي���ة امل�شري���ة انت�ش���ار عب���د 
املنع���م ن�شو�ش���ًا م���ن اأعماله���ا. ولفتت اىل 
م�شارك���ة اآري���ني اأح���د اأه���م رم���وز احلداثة 
ال�شعري���ة يف هولن���دا، فيم���ا ق���راأ ال�شاع���ر 
االإي���راين �شي���د عل���ي �شاحل���ي بع�ش���ا من 
وم���ن  بالفيدي���و.  ت�شجي���ل  ع���ر  ق�شائ���ده 
اأم���ريكا الاتيني���ة، ح�ش���ر كل م���ن خ���وان 
كارلو����س تاخي����س ورام���ون هانتي����س من 

االأوروغواي وكارين ميفانو من بريو .
من �شعراء ه���ذه الدورة اأي�ش���ا عبد الرزاق 
الربيع���ي وب���در ال�شويط���ي وه���ال كوت���ا 
وح�شني نهابة من العراق وخالد الري�شوين 
م���ن املغ���رب، وكل من بي���درو انريكز وايدا 
ا�شباني���ا. وكان���ت مو�شيق���ى  م���ن  كو�شت���ا 
هذه الدورة كما يق���ول الكرخي للمو�شيقى 
املو�شيق���ى  وكذل���ك  التقليدي���ة  االيراني���ة 
الكردي���ة والن�شو����س ال�شوفي���ة الفار�شية 
والكردي���ة. موؤك���دا عل���ى جن���اح املهرج���ان 

ب�شكل منقطع النظري.
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�ش���درت موؤخرا عن دار املدى طبعة جدي���دة من كتاب ال�شاعر 
الراح���ل حمم���د املاغ���وط "�شاخ���ون وطن���ي"، الكت���اب الذي 
ي�ش���م 132 مقال���ة ون�ش���ا ق�ش���ريا للماغوط ينفي ع���ن نف�شه 
�شف���ة ال�شعوب���ة واالرتب���اك من���ذ مقالت���ه االأوىل، التي يعلن 
فيها املاغوط ب�شكل وا�شح اأن���ه متحيز لاأ�شخا�س الب�شطاء 
ال�شادق���ني، اأولئ���ك الذي���ن مل ت�شعفه���م احلياة ل���ريوا العامل 
خ���ارج ح���دود قراهم. كم���ا يعل���ن الكاتب عن اأ�شل���وب �شديد 
ال�شخرية واإن كانت مبرارة، فهو يحاكم خال 508 �شفحات 
حي���اة جيله املخدوع ب�شعارات املقاومة والوحدة والنه�شة 
العربية، حت���ى �شرقت منهم االأنظمة العربية طاقة �شبابهم، 
وتركته���م يبحثون يف الواقع عن �ش���يء من االأكاذيب التي 

اأحرقوا عمرهم يف الرك�س وراءها.

 
اأتابع دومًا ق�شايا امل�شوؤولني يف 
بلدان العامل، وكان اآخرها ق�شية 

رئي�س وزراء فرن�شا االأ�شبق 
فران�شوا فيون الذي اتهم يف ق�شية 

التوظيف "الوهمي" لزوجته، 
حيث اأن املدعي العام، اأمتنى 
اأن تركز "جنابك" على مفردة 

املدعي العام التي غابت يف باد 
الرافدين، واأ�شبحنا اأ�شرى قرارات 

املحكمة االحتادية، فقد اأعلن 
املدعي العام الفرن�شي اأن رئي�س 
الوزراء االأ�شبق متهم باختا�س 
اأموال عامة، فكيف �شمح لنف�شه 
اأن يعني زوجته؟، واأي�شًا اأمتنى 

عليك عزيزي القارئ ، اأن تقف عند 
مو�شوع تعيني زوجته ولي�س 

اأبناء ع�شريته واأقاربه واحبابه ، 
هكذا اإذن حكم على الرجل بال�شجن 
يف ق�شية وظيفة وهمية، بينما يف 

باد الرافدين �شاهدنا، بال�شوت 
وال�شورة، النائب ال�شابق، 

وهو  احل�شن  حممود  "الر�شا�س"، 
يوزع �شندات االأرا�شي الوهمية 

ويعلن تعيني املئات، فقط من اأجل 
اأن ي�شوتوا ل�"�شيادته"..وبعد كل 

هذا متت مكافئته بتقاعد مليوين 
وبجواز �شفر دبلوما�شي وبلقب 

نائب �شابق .
اأقراأ التعليقات حول ق�شية رئي�س 

وزراء فرن�شا، واأنا اأفكر يف حالنا، 
ولي�س يف فرن�شا. مل يخرج الرجل 

ليهدد اأو ي�شتم، فقط ا�شتجاب 
لقرار الق�شاء واعتر ما جرى خطاأ 
ارتكبه واأنه يحرتم الق�شاء.. برغم 

الظلم الذي تعر�س له. لكن يف 
احلقيقة حني قراأت ق�شية رئي�س 

وزراء فرن�شا االأ�شبق اأدركت اأنني 
جتنيت على م�شوؤولينا كثريًا حني 

اتهمتهم بالف�شاد و�شرقة املال 
العام واالنتهازية والتزوير، فهذا 
ال�شيا�شي االإيطايل ارتكب جرمًا 

اأ�شد واأب�شع من كل ما فعله ال�شيد 
م�شعان اجلبوري الذي اأعلنها ذات 

ليلة �شريحة ووا�شحة: قب�شنا 
جميعا ر�شاوى مبايني الدوالرات 

.. دون ان ي�شاأله الق�شاء : كيف 
واين وملاذا ؟ .

هكذا هبت العا�شفة، اإذ كيف 
ميكن الوثوق ب�شيا�شي حتايل 

على القانون؟ لكن هذا ال�شيا�شي 
مل يخرج على النا�س ويقول اإن 
عدد الذين يهتفون با�شمه يفوق 
عدد الذين اكت�شفوا حتايله على 

الدولة، ومل ي�شرح باأن �شجنه يعد 
انقابًا على الدميقراطية، فقط 

اكتفى الرجل باأن اعتذر، وقرر اأن 
ي�شتاأنف احلكم.

تخيلوا لو اأن م�شوؤواًل عراقيًا اتُّهم 
بتعيينه اأبناء ع�شريته، ماذا كان 

�شيفعل؟ حتمًا �شي�شف متهميه 
يريدون  الفا�شقة" وباأنهم  "بالثلة 
حتويل العراق اإىل دولة اإباحية، 

واأن هناك خمططًا تقوده خايا 
البعث بالتعاون مع اإرهابيي 

القاعدة لت�شويه �شمعته، ول�شرخ 
ب�شوت عاٍل اأنه باٍق يف من�شبه 

اإر�شاًء للجماهري التي ال تنام اإال 
وهي ت�شع �شورته حتت الو�شادة!
حت�شد دول العامل امل�شتقرة اليوم 

ثمار حلم �شيا�شييها وم�شوؤوليها 
بدولة م�شتقرة اقت�شاديًا 

و�شيا�شيًا، يف املقابل نح�شد 
نحن مع ثمار اأحام املالكي ع�شر 
�شنوات من اخليبات واالأزمات.. 

ونحقق اأرقامًا قيا�شية ال يف 
التنمية والبناء، واإمنا يف جمال 

اأو�شع واأرحب، وهو الئحة الدول 
االأكرث خرابا . 

متى نقر�أ خرب 
�عتذ�رهم؟

�ساخون وطني 

 علي ح�سني

الطقس

اأعلنت الهيئة العامة لاأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )االثن���ني( 
مقارب���ة ملعدالته���ا لي���وم اأم����س، واأن 
اجلو �شيكون م�شم�شا يف العديد من 

مناطق الباد. 
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حول العالم

اأول  خم���رتع  كوب���ر،  مارت���ن  املهند����س  ق���ال 
هاتف جوال عل���ى االإطاق، اإن النا�س بحاجة 
اإىل التوق���ف ع���ن ا�شتخ���دام اأجهزته���م كثريًا 
و"اال�شتمت���اع باحلياة". ويع���ود الف�شل اإىل 
جه���از  اأول  اخ���رتاع  يف  عام���ًا(،   93( كوب���ر 
خل���وي ال�شلك���ي، وهو "موت���وروال" يف عام 

1973، ولك���ن االآن، وبع���د م���ا يق���رب م���ن 50 
عام���ًا م���ن احل���دث، يعتق���د اأن النا����س بحاجة 
اإىل ق�ش���اء وق���ت اأقل يف ا�شتخ���دام هواتفهم. 
ويف حديث ل�شبكة "بي بي �شي" الريطانية، 
ق���ال املهند�س، الذي يعي�س يف مدينة �شيكاغو 
االأمريكي���ة، اإن���ه يق�ش���ي اأقل م���ن "خم�شة يف 

املائة" م���ن وقته يف ا�شتخ���دام الهاتف، داعيًا 
النا�س الإغاق هواتفهم واال�شتمتاع بحياتهم.
وحني اأخرت املذيع���ة، باأنها ت�شتخدم هاتفها 
ملدة تزيد عل���ى خم�س �شاعات يومي���ًا، اأجابها 
املهند����س �شاح���كًا: "ه���ل تفعل���ني ذل���ك حق���ًا؟ 

ا�شتفيدي بحياتك".

تفقد  قد  املتحدة،  الواليات  يف  الن�شر  حقوق  لقانون  نتيجة 
احل�شرية  احلقوق  قريبًا  "ديزين"  العماقة  الرتفيه  �شركة 
بعامتها  والت�شاقًا  ان��ت�����ش��ارًا  االأك���رث  ال�شخ�شيات  لبع�س 
التجارية، مبا يف ذلك ال�شخ�شية ال�شهرية "ميكي ماو�س" التي 
ماو�س"  "ميكي  �شخ�شية  و�شت�شبح  "التميمة".  مبثابة  تعد 
متاحة ل�"اال�شتخدام العام" يف عام 2024، اأي بعد 95 عامًا 

تقريبًا من اخرتاعها يف 1 ت�شرين االأول1928، وهي املدة 
الزمنية التي تنتهي بعدها حقوق الطبع والن�شر احل�شرية 

لها، وفق ما ذكرته �شحيفة "الغارديان" الريطانية.
وظهرت �شخ�شية "ميكي ماو�س" الأول مرة يف الر�شوم 
�شركة  فيه  كانت  وقت  يف  واالأ�شود،  باالأبي�س  املتحركة 

"ديزين" رائدة يف الر�شوم املتحركة ال�شتخدامها ال�شوت 
املتزامن، حيث تتوافق احلركات على ال�شا�شة مع املو�شيقى 
اأكرث  من  واح��دة  اإط��اق  اإىل  اأدى  مما  ال�شوتية،  واملوؤثرات 

ال�شخ�شيات �شهرة يف ال�شينما والتلفزيون.

خمرتع اأول جّوال يف العامل: النا�س بحاجة اإىل ترك هواتفهم واال�ستمتاع باحلياة 

وفاة بيرت 
بروك 

�ساحب لقب 
خمرج  "اأعظم 

م�سرحي" 

اتهام اأمريكي بالتعدي على 
ممتلكات تايلور �سويفت

تفقد  ""ديزين" قد 
ماو�س" قريبًا "ميكي 
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مهرج��ان ميزوبوتامي��ا �لثق��ايف ي�س��تذكر �لن��و�ب ويحتف��ي باملاجدي 

عامر موؤيد 

ا�شبحت احلوادث التي حت�شل 
�شخري���ة  حم���ط  الع���راق  يف 
للمجتم���ع وباالخ�س يف مواقع 
والت���ي  االجتماع���ي  التوا�ش���ل 
تتداول �شورة عديدة حول هذه 
احلوادث.ويف هذه املواقع فان 
مو�شوع حم���دد يك���ون "ترند" 
اي مبعنى االكرث تفاعا وكتابة 
عليه من قب���ل املواطنني ال�شيما 
مع غرابة احلوادث التي تنت�شر 

اخبار عنها بني حني واخر.
يوم ام����س، ا�شتيقظ العراقيون 
عل���ى خر حم���زن ولكنه طريف 
يف الوقت ذات���ه، وهو ا�شطدام 
قطار لنق���ل امل�شافرين من بغداد 
حتم���ل  بعرب���ة  الب�ش���رة  اىل 

الرمل.
هذا احلدث اثر ب�شكل كبري على 
القط���ار وقد يجعل���ه خارجا عن 
اخلدمة لفرتة لي�شت بالق�شرية 
حي���ث تاأثرت واجهت���ه االمامية 

التي غطى الرمل جانبا منها.

ح���ادث القط���ار مع عرب���ة الرمل 
حمافظ���ة  يف  ح�ش���ل  ال���ذي 
الديواني���ة، حلظ���ة م�ش���ريه من 
هناك، ولد اكرث من عامة �شوؤال 

وا�شتفهام يف الوقت ذاته.
وم���ن ب���ني اال�شئل���ة املطروح���ة 

يف  "االم���ان"  مو�شوع���ة  ه���ل 
العراق وهمية ومن يتحمل مثل 
ه���ذه احلوادث اجله���ات املعنية 
كوزارة النق���ل ام املواطن الذي 
اليع���ي خطورة ما يق���وم به من 
خال عرقلة م�شري قطار بو�شع 

عربة رمل على �شكة للحديد؟.
"الفي�شب���وك"  يف  كت���ب  ومم���ا 
م���ن اآراء طغت عليه���ا ال�شخرية 
ومثله���ا احل���زن ب�ش���اأن حادث���ة 
القط���ار يق���ول حي���در عم���ار ان 
ق���دم  ال���ذي  اجلدي���د  "القط���ار 

اىل الع���راق هو االك���رث تعر�شا 
للح���وادث رغم ان���ه و�شيلة نقل 

غري ا�شا�شية يف البلد".
�ش���ورا  تداول���وا  وكث���ريون 
يف  ح�شل���ت  غريب���ة  حل���وادث 
العراق معلقني "كل�شي وارد يف 

العراق" وال �شيء غريب.
وم���ن التعليق���ات امل�شحك���ة م���ا 
قائ���ا  اجلب���وري  عل���ي  كتب���ه 
"اخللل يف القطار، ملاذا القطار 
ي�شري على ال�شكة احلديدية فهذا 
لي����س م���كان ال�ش���ري املخ�ش�س 
له". بينما �شج���اد عبيد عر عن 
خوف���ه بجمل���ة "م���اذا ل���و منلك 
قط���ارا مثل الياب���ان الذي ي�شري 
ب�شرعة 300 كم". وبالربط بني 
احل���ادث احلا�ش���ل ي���وم ام�س، 
فق���د ن�ش���رت مي�س ع���اء فيديو 
�شابق يخ�س القطار وهو ي�شري 
اثن���اء االزدح���ام م���ع ال�شيارات 

وكتبت "ال جديد".
واأعلن���ت وزارة النق���ل، ام����س، 
نق���ل  قط���ار  ا�شط���دام  ع���ن 
م�شافري���ن بعجل���ة عل���ى طريق 

)بغ���داد- ب�ش���رة(، عازي���ة ذل���ك 
اىل التج���اوزات احلا�شل���ة على 

حمرمات خطوط ال�شكك.
واك���د مدير ع���ام ال�ش���كك طالب 
ان  البي���ان،  يف  احل�شين���ي 
وقطاراته���ا  ال�ش���كك  "مناط���ق 
ظواه���ر  اإىل  يومي���ًا  تتعر����س 
�شلبي���ة غ���ري ح�شاري���ة بان�شاء 
عل���ى  نظامي���ة  غ���ري  معاب���ر 
خطوط واماك ال�شركة، ورمي 
يف  القط���ارات  عل���ى  احلج���ارة 
بع����س االأماك���ن امل�شخ�شة لدى 
الفرعي���ة  التج���اوزات  جل���ان 
والرئي�ش���ة بالرغم م���ن التحذير 
غرام���ات  وفر����س  امل�شتم���ر 
وان���ذارات وف���ق القان���ون على 
اىل  م�ش���ريا  املتجاوزي���ن"، 
اخ���ذت  الظاه���رة  "ه���ذه  ان 
عل���ى  والتج���اوز  باال�شتفح���ال 
حمرم���ات ال�ش���كك وق���د ت�شببت 
بال�ش���رر الكب���ري يف ان�شيابي���ة 
�ش���ري القط���ارات، باالإ�شافة اىل 
لقط���ارت  املتك���ررة  احل���وادث 

الب�شائع وامل�شافرين".

�حل��و�دث �لغريب��ة ف���ي �لع��ر�ق حم��ط �سخري��ة مو�ق��ع "�لتو��س��ل" 

يواج���ه رج���ل م���ن نيوي���ورك، يبل���غ م���ن العم���ر 35 عامًا، 
تهمت���ي التعدي على ممتلكات الغ���ري واملطاردة، بعد اأن 
قالت ال�شلطات اإنه دخ���ل منزلني يف املدينة االأمريكية 
مرتبط���ني باملغنية وكاتبة االأغ���اين ال�شهرية تايلور 
في���ه،  امل�شتب���ه  ب���اأن  ال�شرط���ة  واأف���ادت  �شويف���ت. 
ال���ذي اعتقل اجلمعة، دخ���ل اأحد املب���اين ال�شكنية 
الواقعة يف ح���ّي تريبيكا يف املدينة، يف ال�شاد�س 
والع�شري���ن من اآذار املا�شي. وقال املحققون اإنه 
دخل من "باب مفتوح، ومكث يف الداخل ب�شكل 
غري قانوين"، قب���ل اأن يهرب �شريًا على االأقدام 
عندما اأم���ره االأمن باملغادرة. ويف الثاين ع�شر 
م���ن حزيران املا�شي، دخل الرج���ل نف�شه مبنى 
�شكني���ًا اآخ���ر مرتبط���ًا ب�شويفت، يق���ع يف ال�شارع 
نف�ش���ه، ووجه "تهديدات عر جهاز االت�شال الداخلي 
اإىل ام���راأة تبل���غ م���ن العم���ر 32 عامًا"، وف���ق ما قال 

متحدث با�شم مكتب ال�شرطة. 

غيب املوت الريطاين اجلن�شية، الرو�شي 
االأ�ش���ل، بي���رت ب���روك، اأ�شط���ورة امل�شرح 
واأح���د اأب���رز خمرج���ي اخل�شب���ة يف القرن 
الع�شري���ن، اإذ تويف ال�شبت ع���ن 97 عامًا. 
ومتي���ز ه���ذا امل�شرح���ي الكب���ري ال���ذي ولد 
يف بريطاني���ا ع���ام 1925 واأم�ش���ى ق�شما 
كبريا من م�شريت���ه الفنية يف فرن�شا حيث 
اأ�ش����س م�ش���رح "لي���ه ب���وف دو ن���ور" باأنه 
اأح���دث جتديدا يف فن االإخ���راج امل�شرحي 
حم���ررا اإي���اه م���ن الديك���ورات التقليدية. 
ويعد ب���روك من اأهم املخرجني املعا�شرين 
الذي���ن حاول���وا جتدي���د امل�ش���رح الغرب���ي 

م���ن خ���ال تلقيح���ه باالأ�ش���كال الفرجوية 
الثقافية ال�شرقية واالأمريكية واالإفريقية. 
عل���ى  امل�ش���رح  اإىل  ب���روك  بي���رت  وينظ���ر 
اأن���ه ف���ن �شامل يعتم���د على جمي���ع الفنون 
واملعارف والتقنيات من اأ�شوات واإ�شاءة 
ومو�شيقى ور�شم وت�شكيل ورق�س و�شعر 
و�شورة مرئية واأل���وان واأزياء وماكياج، 
وي�شمى هذا امل�شرح ب� "امل�شرح ال�شامل".
ويتخذ ه���ذا امل�شرح عنده طابع���ا اإن�شانيا 
يع���ر عن حقائ���ق النف����س الداخلي���ة، كما 
يع���ر ع���ن الثقافة امل�شرتكة ب���ني ال�شعوب 

مادام امل�شرح له لغة عاملية موحدة.
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