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المخاطبات الر�شمية ت�شتذكر ال�شاعر الجواهري
بغداد/ المدى

ا�صدرت االأمانة العامة ملجل�س الوزراء، اأم�س االثنني، توجيهًا للوزارات كافة 
با�صتذكار رحيل ال�صاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري يف اأعلى املخاطبات 
الر�صمية. وذكرت االمانة يف بيان تلقت )املدى( ن�صخة منه، ان، »توجيها �صدر 
الذكرى  باإحياء  كافة  واملحافظات  بوزارة  املرتبطة  غري  واجلهات  للوزارات 
والعرب،  العراق  �صاعر  الوطني،  الرمز  لرحيل  والع�صرين  اخلام�صة  ال�صنوية 
البيت  بو�صع  يكون  »ذلك  اأن  البيان،  واأ�صاف  اجلواهري«.  مهدي  حممد 
ال�صعري االآتي: )اأنا الِعراُق ل�صاين قلبُه ودمي   فراُتُه وكياين منُه اأ�صطاُر( يف 

اأعلى املخاطبات الر�صمية«.

خا�س/ المدى

تت�س���ع ورطة »الإطار التن�س���يقي« يف ت�سكيل 
احلكوم���ة املقبل���ة م���ع تلميح���ات م���ن بع�ض 
ال���دول بانها لن تتعامل م���ع مر�سح للمن�سب 

قريب من الفريق الول.
والفري���ق ال�سيع���ي ب���دا مرتب���كا بع���د دع���وة 

زعيم التيار مقتدى ال�سدر، موؤخرا، ان�ساره 
لإقامة �سالة موح���دة مو�سعة يف بغداد، بعد 

عطلة عيد ال�سحى املقبلة.
ياأت���ي ذلك يف وق���ت يحاول في���ه »التن�سيقي« 
ال�سغوط���ات، بطريقت���ه  تل���ك  ي���رد عل���ى  ان 
اخلا�سة عن طريق تنظيم ا�ستعرا�ض مو�سع 
للح�سد ال�سعب���ي يف وقت متزامن مع »�سالة 

ال�سدريني«. ودفعت هذه الجواء امل�سحونة 
ب���ني الطرفني )التيار والإط���ار( اىل ان يحذر 
مدون���ون م���ن الفري���ق الث���اين م���ن عملي���ات 

»�سحل« و »ن�سب م�سانق« �سدهم.
وزع���م هوؤلء املدون���ون يف حرب كالمية بني 
الطرفني م�ستمرة منذ ايام، ان دعوات التيار 
ال�سدري للتظاهرات، التي تاأجلت اىل اإ�سعار 

اآخر، كانت موجهة �سد بع�ض الف�سائل.
وعل���ى ه���ذا ال�سا�ض ن�س���رت بع����ض املواقع 
التابع���ة ل���� »الطاريني« معلوم���ات عن اوامر 
ب����  ال�سعب���ي  احل�س���د  قي���ادات  م���ن  �س���درت 
»التعام���ل ب�س���دة« م���ع اي���ة جه���ة تق���رب من 

مواقع الف�سائل.
ق���رار  عق���ب  التن�سيق���ي«  »الإط���ار  ويعي����ض 

ت�سكي���ل  عملي���ة  ع���ن  العت���زال  »ال�س���در« 
احلكومة، ازمة داخلية وخارجية.

وفتح التفرد املفر�ض ل� »الطاريني« بال�سلطة 
بع���د ان�سح���اب ال�سدريني، ب���اب الن�سقاقات 
واخلالف���ات داخل تلك املجموعة ب�سبب �سكل 

احلكومة واملنا�سب.
 التفا�صيل �س3

دعوة »ال�صدر« ل�صالة موحدة تتزامن مع ا�صتعدادات ل�صتعرا�س الح�صد

 »التن�شيقي« ا�شتلم ر�شائل جديدة: العالم
لـن يتعـامل مع رئـي�س وزراء »اإطـاري«

  بغداد/ نباأ م�صرق

العام املقبل،  اللم�سات الأوىل ملوازنة  بداأت احلكومة ر�سميًا بو�سع 
بنحو  �سيكون  فيها  النفط  برميل  �سعر  اأن  اإىل  التوقعات  ت�سري  فيما 
املجال  على  ل�سيما  النفاق  من  تو�سع  بنود  اإيجاد  مع  دولرًا،   75
ال�ستثماري وتوفري فر�ض العمل نظرًا للفائ�ض الذي حتقق للعراق 

خالل الأ�سهر الأخرية.
وبح�سب قانون الإدارة املالية الحتادية رقم 6 ل�سنة 2021 املعدل، 
ت�سرين   15 قبل  املوازنة  قانون  ينجز  اأن  عليه  الوزراء  جمل�ض  فاأن 

الأول، وير�سل م�سودتها اإىل جمل�ض النواب من اأجل اقراره.
»وزارة  ان  �سالح،  حممد  مظهر  احلكومة  يف  املايل  امل�ست�سار  وقال 
املالية بداأت على وفق امل�سار الد�ستوري والقانون باإعداد �سراتيجية 
املوازنة لثالث �سنوات قادمة، وب�سكل خا�ض مل�سروع قانون املوازنة 

العامة الحتادية لعام 2023«.
واأ�ساف �سالح، يف ت�سريح اإىل )املدى(، اأن »تقديرات املوازنة �سوف 
تخ�سع اإىل ثالثة اعتبارات، الأول متو�سط اأ�سعار النفط املتوقعة يف 
غري  الإيرادات  الثاين  والعتبار  املقبل،  العام  خالل  العاملية  ال�سوق 

النفطية املتوقع حت�سيلها«.
واأ�سار، اإىل اأن »العتبار الثالث هو �سقف النفاق احلكومي املتوقع 
عجز  نحو  اأو  التوازن  نحو  تتجه  املوازنة  كانت  اإذا  ما  لتحديد 

افرا�سي ومقدار ذلك العجز كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل«.
 التفا�صيل �س2

الحكومة تبداأ باإعداد 
موازنة العام المقبل

   بغداد/ المدى

اأكد وزير النفط عادل كرمي، اأن العراق ي�سعى للح�سول على 12 األف 
لإنتاج  عاملية  �سركات  مع  اأبرمت  عقود  خالل  من  واط  ميغا  و500 
اإيراد  يف  املورد  للغاز  احلاجة  ا�ستمرار  اإىل  لفتًا  ال�سم�سية،  الطاقة 

ملدة ل تقل عن خم�ض �سنوات.
»املحطة  اإن  )املدى(،  تابعته  تلفزيوين  حديث  يف  كرمي  وقال 
اجلديدة التي دخلت يف مي�سان �ستكون اإ�سافة نوعية ومهمة للطاقة 
الغاز  ت�ستخدم  750 ميغا واط، و�سوف  الوطنية بحجم  واملنظومة 

من حقل احللفاية وم�ستقباًل من حقل البزركان«.
واأ�ساف، اأن »ال�سبكة الوطنية واحدة ومرابطة وميكن نقل الطاقة 
عرب املحافظات«، مبينًا ان »امل�ستفيد الأكرب من املحطة اجلديدة هي 

مي�سان«.
واأ�سار كرمي، اإىل اأن »الغاز امل�ساحب ي�سكل الكمية الأكرب من الغاز 
جتميع  يتم  حيث  للنفط  اجلنوبية  احلقول  يف  وذلك  العراق،  يف 
الغاز و�سخه وا�ستخدام جزء منه يف املحافظات اجلنوبية والفرات 

الأو�سط واحيانًا ي�سل اإىل حمافظات الو�سط«.
التفا�صيل �س3

�شعي لإ�شافة اأكثر من 
عبر  واط  ميغا  األف   12

الطاقة ال�شم�شية

   بغداد/ المدى

تعت���زم احلكوم���ة حتوي���ل اجل���زء 
الأك���رب من اأر����ض مع�سك���ر الر�سيد 
اإىل حديقة عامة واجلزء الأخر اإىل 

م�ست�سفى كبري.
وق���ال امل�ست�س���ار احلكوم���ي �سباح 
عب���د اللطي���ف، ان »احلكوم���ة تعمل 
عل���ى م�س���روع مه���م، وه���و حتويل 
مع�سكر الر�سي���د اإىل حديقة وطنية 
عام���ة والت���ي له���ا دور يف تخفي���ف 
الأعباء املناخي���ة وتوفري م�ساحات 
خ�س���راء وتوف���ري اأماك���ن ترفيهي���ة 
ل�سكان بغداد وحتتوي على من�ساآت 

تخدم املواطنني«.
اأن  اللطي���ف،  عب���د  واأ�س���اف 
»العم���ل الآن يف املع�سك���ر ه���و رفع 
الأنقا����ض«، م�س���ريًا اىل اأن »�سركة 
دولية �ستبا�سر بامل�سروع بعد ر�سد 

املبالغ له«.
واأكد، اأن »ج����زءًا من اأر�ض املع�سكر 
�ستخ�س�����ض لبن����اء م�ست�سفى ب�سعة 
األ����ف �سرير وهي مدين����ة طب ثانية، 
ومن املحتمل اأن يكون مبنى لوزارة 
الدفاع بدون تعار�سات يف العمل«.

تق�شيم مع�شكر 
الـر�شــيـد 

اإلـى حـديـقـة 
وم�شت�شفى كبير

   بغداد/ المدى

ذكرت حركة امتداد ان القوى امل�ستقلة واملنبثقة عن ت�سرين اأ�سبحت اليوم هدفًا 
لل�سالح املنفلت، وقال النائب عن الكتلة حيدر ال�سالمي، اإن »ما تعر�ض له مكتبي 
ومكت���ب حرك���ة امتداد يف احللة م���ن هجوم اأم�ض الأول ه���و حماولة يائ�سة من 

جهات جبانة غري قادرة على مواجهة احلقيقة«.
واأ�س���اف ال�سالمي، اأن »تلك املحاولت تاأتي لإيقاف جهودنا يف حتقيق التغيري 
لبن���اء ال�سعب العراقي«، مو�سح���ًا ان »الكثري من اجلهات ل تريد حلركة امتداد 
واجله���ات امل�ستقلة التي تعمل بروح وطنية خال�س���ة اأن ي�ستمر عملها«.واأ�سار، 
اإىل اأن »الهج���وم يحم���ل ر�سال���ة من اعت���داءات بقنابل املولوت���وف يف حماولة 

حلرق املكتب �سوف تزيدنا ا�سرارًا على موا�سلة عملنا«.
وم�س���ى ال�سالمي، اإىل اأن »نواب حركة امت���داد وامل�ستقلني يعرفون جيدًا باأنهم 

�سيكونون هدفًا لل�سالح املنفلت«.

امتداد: الم�شتقلون اأ�شبحوا 
هدفًا لل�شالح المنفلت

  متابعة: المدى

الأوك���راين  ال���وزراء  رئي����ض  ق���ّدر 
ديني����ض �سميغ���ال، اأم����ض الثنني، اأن 
ت�سل كلفة اإع���ادة اإعمار بالده ب�سبب 
احل���رب م���ع رو�سي���ا اإىل 750 ملي���ار 

دولر.
وق���ال �سميغ���ال خالل موؤمت���ر تعايف 
اأوكرانيا املنعقد يف لوغانو بجنوبي 
�سوي�س���را تابعت���ه )امل���دى(، اإن »كلفة 

اإع���ادة الإعم���ار تق���ّدر ب���� 750 ملي���ار 
دولر«.

الرئي�س���ي  »امل�س���در  اأن  واأ�س���اف، 
للتعايف يجب اأن يكون اأ�سول رو�سيا 
الرثي���ة(  )النخب���ة  والأوليغار����ض 

الرو�ض«.
واأ�س���ار �سميغ���ال، اإىل اأن »ال�سلط���ات 
الرو�سي���ة اأطلقت هذه احلرب الدامية 
وت�سبب���ت بهذا الدم���ار الهائل ويجب 

اأن تتحمل امل�سوؤولية عنه«.

اأوكرانيا تقّدر خ�شائرها ب�شبب 
الحرب بـ 750 مليار دولر

  خا�س/ المدى

طماأن���ت وزارة امل���وارد املائي���ة جمددا، 
ب�ساأن املي���اه يف نهري دجل���ة والفرات، 
فيما اأكدت اأن احلديث عن فقدان العراق 

لأنهاره بعد �سنوات كالم غري واقعي.
باملقابل حذر خمت�س���ون من بناء تركيا 
ل�س���د اجل���زرة، م�سريي���ن اىل ان ال�س���د 

�سيعمل على قتل مياه دجلة.
وكان���ت الأمم املتح���دة ق���د ح���ذرت م���ن 
اأن من�س���وب نه���ري دجل���ة والفرات يف 
اإىل  ت�س���ل  بن�سب���ة  ينخف����ض  الع���راق 
اإىل م�ساركة العراق يف  %73، ودع���ت 
مناق�س���ات هادفة م���ع دول اجلوار حول 

تقا�سم املياه.
ويق���ول م�ست�سار وزارة امل���وارد املائية 
ع���ون ذي���اب، اإن »احلدي���ث ع���ن فق���دان 
الع���راق لأنهاره بع���د عدة �سن���وات هو 

كالم غري واقعي«، مبينا ان »هناك جهات 
عدة حت���اول ت�سعيد مو�سوع املياه يف 

العراق بهدف اإرباك املواطنني«.
اأن »ال���وزارة تتوق���ع  واأ�س���اف ذي���اب، 
اأن تت�س���ح ذروة النق����ض يف املياه عند 
اكمال دول اجلوار وهي تركيا و�سوريا 
امل�ساري���ع  اأن  اإذ  م�ساريعه���ا،  واإي���ران 
الو�س���ع  ب�سب���ب  تعرقل���ت  ال�سوري���ة 

الأمني«.
واأ�سار اإىل، اأن »اجلانب الركي م�ستمر 
يف م�ساريع���ه ويلعب عل���ى ورقة الزمن 
لت�سعن���ا اأم���ام اأم���ر واق���ع، اإذ اأن مذكرة 
التفاه���م الأخ���رية الت���ي �سادق���ت عليها 
الع���ام 2021، كان���ت يف الأ�سل موقعة 
بني الع���راق وتركيا العام 2014، اإل اأن 
الربمل���ان �س���ادق عليها بعد م���رور �سبع 

�سنوات«.
ولف���ت ذي���اب، اإىل اأن »املياه ل���ن تنقطع 

ب�سكل كامل عن نهري دجلة والفرات يف 
اأ�سواأ �سيناريو متوقع وهو تنفيذ تركيا 
كافة امل�ساري���ع، لكنه���ا تنخف�ض مبعدل 
11 ملي���ارًا من مع���دل التدف���ق ال�سنوي 

لنهري دجلة والفرات«.
الزراع���ة  وزارة  »ل���دى  اأن  واأو�س���ح، 
قانون���ًا يف ال���ري احلقلي وال���ذي يلزم 
با�ستعم���ال  وامل�ستثمري���ن  املزارع���ني 
الط���رق املتط���ورة يف ري احلق���ول مثل 

الري بالتقطري وطريقة الري بالر�ض«.
املغل���ق  ال���ري  »قان���ون  اأن  وتاب���ع 
�سيت�سم���ن ن�سو�س���ًا لدع���م املزارع���ني 
الذي���ن ي�ستخدم���ون الط���رق احلديث���ة، 
منه���ا منحه���م ن�سب���ًا اأعلى م���ن الأ�سمدة 
واملبي���دات والبذور وكل ذل���ك يجب اأن 
يو�س���ع يف القانون، ف�ساًل عن �سمولهم 
بقرو����ض املب���ادرة الزراعي���ة وت�سهي���ل 
ذل���ك على املزارعني من خ���الل القرو�ض 

املي�سرة لإ�سافة الطرق احلديثة«.
وبني، اأن »هناك م�سروعًا زراعيًا جديدًا 
�س���وف ت�ستخدم به التقني���ات احلديثة، 
ي�ستخ���دم  اأن  م�ستثم���ر  لأي  ول ميك���ن 
الط���رق التقليدي���ة بال���ري«، داعي���ًا اإىل 
»معاقب���ة من ي�ستخدم الط���رق التقليدية 

بالري قانونيًا«.
ب���دوره، حذر اخلبري املائ���ي والزراعي 
ع���ادل املخت���ار، م���ن »بن���اء تركي���ا ل�سد 
اجل���زرة ال���ذي �سيعم���ل على قت���ل مياه 
دجلة، فيما اعت���رب و�سول ن�سبة 15% 
م���ن الأرا�سي العراقي���ة للت�سحر كارثة 

بيئية«.
واأ�س���اف املخت���ار، اأن »اجلانب الركي 
ق���رر اأن يبن���ي �س���د اجل���زرة، والذي مت 
التحذي���ر من بنائ���ه من���ذ ٢٠١٧«، لفتا 
اإىل اأن »�س���د اجل���زرة اجلدي���د �سيك���ون 
ما بني �س���د الي�سو واحل���دود العراقية، 

املي���اه  �سح���ب  عل���ى  �سيعم���ل  وال���ذي 
امل�ستق���رة ب�سد الي�س���و والدفع بها نحو 

زراعة الأرا�سي«.
وراأى، اأن »بن���اء ه���ذا ال�سد يع���د كارثة 
كب���رية لأنه �سيقت���ل مياه دجل���ة ومينع 
و�سول املي���اه اإىل الأرا�سي العراقية«، 
لفت���ا اإىل اأن »الكارث���ة الأخ���رى تتمث���ل 
بو�س���ول الأرا�س���ي العراقي���ة للت�سحر 
والت���ي بلغ���ت %15 م���ن م�ساحة البلد 

الكلية«.
وت�س���اءل املختار، »ماذا ل���و كان ال�ستاء 
الق���ادم جافا؟ ه���ل يعني انته���اء اخلطة 
لأعل���ى  الت�سح���ر  وو�س���ول  الزراعي���ة 
ن�سب���ه والذي �سيخلف تده���ور الزراعة 
وهالك للحيوانات، وقلة الغطاء نباتي، 
البطال���ة، نزوح من الري���ف اإىل املدينة، 
والأمرا����ض والأوبئ���ة، والتل���وث التي 

�ست�سل لدرجات عالية؟«.

تركيا تتجاهل الحوار مع العراق وتهّدد مياهه ب�شد جديد

  ترجمة: حامد احمد      

اأف���اد تقري���ر بريط���اين ب���اأن وزارة ال�سح���ة العراقي���ة 
و�سع���ت خط���ة للك�س���ف املبكر ع���ن فايرو����ض كورونا 

وتقليل حالت الإ�سابة.
تناول���ت املجل���ة الطبي���ة الربيطانية )BMJ( املعني���ة 
بال�سح���ة الدولي���ة يف تقرير جديد له���ا تقييما عاما عن 
جاهزي���ة وا�ستعداد املنظومة ال�سحية يف العراق اإزاء 
تف�س���ي وباء كورون���ا والتعامل العالج���ي مع احلالت 

املر�سية امل�ساحبة مع ا�ستمرارية تف�سي الوباء.
و�سل���ط التقري���ر الذي ترجمت���ه )امل���دى(، ال�سوء على 
ال�ستع���دادات املتخ���ذة يف كل م���ن امل�ست�سفيات العامة 
والثانوي���ة يف انح���اء الب���الد، مبين���ا بانه كان���ت هناك 
حتديات متمثلة مب�ستوى جتهي���ز املعدات والعالجات 
عل���ى امل�ست���وى العاملي وكذل���ك ق�س���ور يف ال�ستعداد 
امل�سب���ق لل���كادر الطبي العراق���ي يف مواجهة مثل هكذا 

وباء والتعامل معه.
 التفا�صيل �س2

خطة للك�شف المبكر عن كورونا وتقليل الإ�شابات
   بغداد/ فرا�س عدنان

ذك���رت هيئة الأن���واء اجلوي���ة اأن وج���ود الغبار 
العال���ق اأ�سب���ح اأمرًا طبيعي���ًا ب�سب���ب قلة هطول 
ل  املتوقع���ة  العوا�س���ف  اأن  موؤك���دة  الأمط���ار، 
ت�ستوج���ب فر�ض عطلة ر�سمية.وقال مدير اإعالم 
الهيئ���ة عامر اجلابري يف ت�سري���ح اإىل )املدى(، 
اإن »الطق�ض ب�سكل عام هو �سحو وي�سهد ت�ساعدًا 
للغب���ار يف بع����ض املناط���ق خا�س���ة يف الأق�سام 

الغربي���ة م���ن املناط���ق الو�سط���ى واجلنوبي���ة«.
ال�سمالي���ة  »املناط���ق  اأن  اجلاب���ري،  واأ�س���اف 
�ستك���ون م�ستقرة متامًا، والأجواء ب�سورة عامة 
يف العراق ت�سه���د ت�ساعدًا للعوا�سف الرابية«.

واأ�س���ار، اإىل اأن »زي���ادة �سرع���ة الري���اح م���ن 30 
اإىل 40 ك���م يف ال�ساع���ة، ولك���ن العوا�سف التي 
تت�سب���ب بها ه���ذه ال�سرعة لي�ست كم���ا كان احلال 

يف املوجات الرابية ال�سابقة«.
 التفا�صيل �س4

العوا�شف المتوقعة ل ت�شتوجب عطلة ر�شمية

ل مبرر للبكاء على رائحة الحبر مدرب النا�شئين ُيحارب التزوير وينت�شر للم�شتقبلهم

بغداديون في �صوق ال�صورجة ل�صراء مالب�س العيد.. عد�صة: محمود روؤوف
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 ترجمة: حامد احمد

و�شلط التقرير الذي ترجمته )المدى(, ال�شوء على 
اال�شتع���دادات المتخ���ذة ف���ي كل م���ن الم�شت�شفيات 
العام���ة والثانوي���ة ف���ي انح���اء الب���الد, مبين���ا بانه 
كان���ت هن���اك تحدي���ات متمثل���ة بم�شت���وى تجهي���ز 
العالم���ي  الم�شت���وى  عل���ى  والعالج���ات  المع���دات 
وكذلك ق�شور في اال�شتعداد الم�شبق للكادر الطبي 
العراق���ي ف���ي مواجه���ة مثل هك���ذا وب���اء والتعامل 
معه. واأكد, "وج���ود نقو�شات كبيرة في تجهيزات 
ف���ي   PPE الطب���ي  لل���كادر  ال�شخ�شي���ة  الحماي���ة 
الم�شت�شفي���ات", الفت���ًا اإل���ى اأن "ذل���ك كان مرتبط���ًا 
بالنق����س على الم�شتوى العالم���ي لهذه التجهيزات 

ولي�س باال�شتعداد الم�شبق للجائحة في العراق".
ودعا التقرير, اإلى "اال�شتع���داد الم�شبق للمنظومة 
ال�شحية في الحاالت الم�شتقبلية لمواجهة االأوبئة 
والت���ي ت�شتم���ل على التجهي���زات وتهيئ���ة الكوادر 
والح�ش���ول عل���ى التدري���ب والت���ي تعتب���ر عوامل 
جوهري���ة للنج���اح الم�شتقبلي للع���راق في تحجيم 

اأثر الجائحة الم�شتمرة لوباء كورونا".
وذك���ر التقري���ر, اأن "الع���راق, وبتاري���خ 24 �شباط 
2020, �شّخ����س اأول حال���ة اإ�شاب���ة بالوب���اء مم���ا 
ي�شي���ر الى ب���دء انت�شار الجائحة ف���ي البلد, وبينما 
كان���ت البداي���ات بت�شجيل ع���دد قليل م���ن الحاالت, 
قام���ت الحكومة بعد ثالث���ة اأ�شابيع بتطبيق الحظر 
الع���ام ف���ي انحاء الب���الد بمحاول���ة لل�شيط���رة على 
انت�ش���ار الفايرو�س". ويوا�ش���ل, اأن "خطة العراق 
ف���ي اال�شتجاب���ة لوباء كورونا ج���اءت عقب مرحلة 
تعاف���ي عق���ب عق���ود طويل���ة م���ن الح���روب وبن���ى 
تحتي���ة متهالكة للرعاية ال�شحي���ة". واأفاد التقرير, 
ب���اأن "12% م���ن م�شت�شفي���ات الع���راق و33% م���ن 
مراك���ز الرعاي���ة ال�شحي���ة الرئي�شة ف���ي البلد قد تم 
نهبه���ا او الحاق اال�شرار به���ا, مبا�شرة بعد الحرب 
في عام 2003". وبين, اأن "جهود التعافي من هذه 
المخلفات تعرقلت ب�شبب ا�شتمرار العنف الطائفي 
وبالنهاية غزو تنظيم داع�س لم�شاحات وا�شعة من 

االأرا�شي العراقية في عام 2014".
ونوه التقري���ر, اإلى اأن "وزارة ال�شحة العراقية ما 
ت���زال تعاني من �شوء توزيع الم���وارد المالية فيما 

يتعل���ق بميزانية تدريب ال���كادر الب�شري وميزانية 
ع���ن  للك�ش���ف  ال�شروري���ة  المختبري���ة  المع���دات 

االمرا�س ومعالجتها".
وي�شتر�شل, اأن "تحول كل���ف الرعاية ال�شحية عام 
2019 م���ن نظ���ام التمويل الحكوم���ي ال�شحي الى 
نظ���ام ت�شديد االأج���ور لكل خدمة �شحي���ة قد �شاهم 
بتناق�س الح�شول على رعاية �شحية من�شفة اأكثر 

عبر جميع مناطق العراق ال�شحية".
وذك���ر التقري���ر, اأن "فريق���ًا م���ن منظم���ة ال�شح���ة 
العالمي���ة وبالتن�شي���ق مع وزارة ال�شح���ة العراقية 

قام في 9 اآذار 2020 باإجراء تقييم موقعي واكماله 
عل���ى ق���درة الع���راق بالك�شف ع���ن ح���االت االإ�شابة 
بفايرو����س كورون���ا وتحديده���ا ومعالجة الحاالت 

الم�شتبه بها والموؤكدة".
واأ�ش���ار, اإلى "اتخاذ قرار في حينه���ا لخلق من�شاآت 
 19 – كوفي���د  ح���االت  م���ع  للتعام���ل  متخ�ش�ش���ة 
وادارته���ا بالتزامن مع حمل���ة تدريب على م�شتوى 
المن�ش���اآت ال�شحية ف���ي البلد فيما يتعل���ق بمعدات 
الطب���ي  لل���كادر  المنا�شب���ة  ال�شخ�شي���ة  الحماي���ة 
واإجراءات طرق الوقاية من العدوى واحتوائها". 

وبي���ن التقري���ر, اأن "ه���ذه الخط���ة ا�شتمل���ت عل���ى 
تطبيق �شتراتيجية على م�شتوى مديرية في انحاء 
الب���الد للك�ش���ف المبك���ر ع���ن المر�ش���ى الم�شابي���ن 
بفايرو�س كورون���ا واحالتهم الى المراكز ال�شحية 

المتخ�ش�شة".
وزاد, اأن "عدد الم�شت�شفيات الكلي في العراق يبلغ 
بح���دود 429 م�شت�شفى منها 286 م�شت�شفى ثانوي 
اأو ع���ام او م�شت�شف���ى متخ�ش����س م���ع وجود 143 

م�شت�شفى خا�س اهلي".
ونب���ه التقرير, اإل���ى "التحقق من وج���ود 97 ردهة 

عزل �شمن م�شت�شفيات عامة وثانوية ومتخ�ش�شة 
وذل���ك قبل �شهر واح���د من اكت�ش���اف الحالة االأولى 
م���ن االإ�شاب���ة بفايرو����س كورون���ا ف���ي الع���راق". 
وي�شتر�ش���ل, اأن "وزارة ال�شح���ة والبيئ���ة ح���ددت 
26 م�شت�شف���ى اإحال���ة م���ع رده���ات ع���زل لمر�ش���ى 
فايرو����س كورونا م���ع تخ�شي����س م�شت�شفى واحد 

لكل محافظة".
وتح���دث التقري���ر, ع���ن "تخ�شي����س م�شت�شفي���ات 
اإ�شافي���ة, خ���الل �شه���ري اآذار وني�ش���ان, عل���ى انها 
متخ�ش�شة باأمرا�س كورون���ا واأ�شبح العدد الكلي 

للم�شت�شفي���ات المتخ�ش�ش���ة بمر����س كورون���ا 97 
م�شت�شفى".

واأف���اد, ب���� "التوجي���ه بتخ�شي�س رده���ات عزل في 
كل م�شت�شف���ى, ام���ا الم�شت�شفي���ات االهلي���ة فق���د تم 
ا�شتثناوؤها من اإجراءات حاالت كوفيد – 19 وذلك 
ل�شغ���ر حج���م ه���ذه المن�ش���اآت وافتقاره���ا لمعدات 
الك�ش���ف والتحقق من االإ�شاب���ة بفايرو�س كورونا 
المقت�ش���رة عل���ى الم�شت�شفي���ات الحكومي���ة فقط". 
و�ش���دد, عل���ى اأن "المن�ش���اآت ال�شحية ل���م تكن على 
الم�شت���وى القيا�شي عب���ر المحافظ���ات, خ�شو�شًا 
في المحافظات والمناطق المت�شررة من الحرب". 
واأ�ش���اف التقرير, اأن "كل من�ش���اأة طبية مخ�ش�شة 
لح���االت كورونا كانت تعتبر م�شت�شفى اإحالة, التي 
تحتوي عل���ى وحدة عناي���ة مركزة ووح���دة ادوية 

خا�شة وفرق تطبيب عامة لهذا الغر�س".
واأ�ش���ار, اإل���ى اأن "الع���دد الكل���ي للم�شت�شفي���ات في 
كل محافظ���ة م�شتن���د عل���ى ع���دد نفو����س المحافظة 
وكذل���ك عل���ى تعداد ال���كادر الطب���ي العام���ل في كل 
م�شت�شفى". ولفت التقري���ر, اإلى "تحديد اعتبارات 
اأخ���رى للمحافظات التي تعاني من ت�شاعد بحاالت 
االإ�شاب���ة بعد الك�شف عن الحال���ة االأولى في �شباط 
ع���ام 2020". ونوه, اإلى اأن "ق�شمًا من م�شت�شفيات 
المحافظ���ات التي ت�شه���د حاالت تعاف���ي من تبعات 
الح���روب ماتزال تعاني م���ن م�شتويات مختلفة من 

حاالت العطل والخراب".
وبين التقرير, اأن "هناك م�شت�شفيات ما تزال خارج 
الخدم���ة وحتى ان ق�شما منها ال تتوفر فيه امدادات 
مياه ا�شالة, في محافظات االنبار ونينوى و�شالح 

الدين". 
العراقي���ة وعب���ر  ال�شح���ة  "وزارة  اأن  وا�شتط���رد, 
خبرته���ا الت���ي اكت�شب���ت ف���ي التعام���ل م���ع جائحة 
كورون���ا, ادخل���ت خط���ة احت���واء �شامل���ة للتقلي���ل 
م���ن الوب���اء وتح�شين الرعاي���ة بالمري����س وتقليل 
خط���ورة اإ�شاب���ة الكادر الطب���ي وبالتال���ي تقلي�س 

انت�شار الوباء".
وم�شى التقرير, اإلى اأن "هذه الخطة ا�شتملت على 
الك�شف المبكر ع���ن حاالت االإ�شابة في انحاء البلد 

مع اإجراءات االإحالة للم�شت�شفيات المتخ�ش�شة".
عن: المجلة الطبية البريطانية 

 ذي قار/ ح�سني العامل 

اعلن����ت دائرة �شحة ذي قار ع����ن انقاذ اأكرث من 300 
م�شاب بحال����ة اختناق ناجمة عن ت�شرب غاز الكلور 
يف جمم����ع م����اء قلعة �شك����ر, وفيما نف����ت ت�شجيل اية 
حالة وفاة, اأ�شدر حمافظ ذي قار قرارا باإقالة جميع 

امل�شوؤولني املق�شرين من منا�شبهم.
ق����ال مدير ق�ش����م ال�شحة العام����ة يف حمافظة ذي قار 
ح�ش����ني ريا�س اإىل )امل����دى(, اإن "املركز ال�شحي يف 
ق�شاء قلعة �شكر ا�شتقبل اأكرث من 300 حالة اختناق 
ناجم����ة عن ت�شرب غاز الكلور من جممع ماء رئي�شي 

يف الق�شاء".
واأ�شاف ريا�س, اأن "جمي����ع امل�شابني تلقوا العالج 
وغ����ادروا", نافي����ا ت�شجي����ل "حاالت وف����اة من جراء 

احلادث".
وم����ن جانب����ه قال ع����دي احلي����دري وهو اأح����د �شكان 
ق�ش����اء قلعة �شك����ر )100 كم �شم����ايل النا�شرية( اإىل 
)املدى(, ان "ت�شرب غاز الكلور يف جممع ماء القلعة 

الرئي�س جنم عن عطب �شمام ا�شطوانة الغاز".
واأ�شاف احليدري, اأن "حالة الت�شرب توا�شلت لعدة 
�شاع����ات ما ادى اىل تعر�س العديد من املواطنني يف 

حي العمال الذي يقع فيه املجمع لالختناق".
واأ�ش����ار, اىل ان "ت�ش����رب الغاز اثار حال����ة من القلق 
ب����ني ال�ش����كان املحلي����ني كون����ه يح����دث الأول مرة يف 

الق�شاء".
وب����دوره, قرر حماف����ظ ذي قار حممد ه����ادي الغزي 

اإقالة املق�شرين من منا�شبهم.
وذك����ر بيان �شادر عن مكت����ب الغزي تابعته )املدى(, 
اأن "حمافظ ذي قار وجه باإقالة املق�شرين يف ق�شية 
ت�ش����رب غاز الكلور يف ق�شاء قلعة �شكر على الفور", 
وا�ش����اف "وذل����ك مل����ا ت�شبب����وا به م����ن �ش����رر ج�شيم 

للمواطنني".
واأك����د الغ����زي, بح�ش����ب البي����ان, اأن "جمي����ع حاالت 

االختناق والتح�ش�س الناجم����ة عن الت�شرب متاثلت 
لل�شفاء", مبين����ا ان "جميع امل�شابني غادروا امل�شفى 

بعد حت�شن حالتهم ال�شحية".
وكان����ت مديرية م����اء ذي قار قد نف����ت يف بادئ االمر 
ح����دوث ح����االت اختن����اق اإث����ر ت�ش����رب غ����از الكل����ور 
وذك����رت يف بي����ان تداولت����ه و�شائل االع����الم املحلية 
وتابعت����ه )امل����دى(, "اأنه����ا تنفي خرب ح����دوث حاالت 
اختن����اق ل� 200 �شخ�����س اإثر ت�شرب غ����از الكلور من 
اإحدى حمطات ت�شفية املياه يف قلعة �شكر", موؤكدة 
ان "الت�ش����رب كان ب�شيط����ا ومت����ت ال�شيط����رة علي����ه 

�شريعا من دون اية ا�شرار".
فيم����ا ق����ال مدير م����اء قلع����ة �شكر ف����الح العتاب����ي, اإن 
باأح����د قن����اين الكلور يف  "ت�شريب����ًا ب�شيط����ًا ح����دث 
م�ش����روع م����اء قلع����ة �شك����ر, م����ا ادى اىل تاأث����ر ع����دد 
ب�شي����ط من املواطنني دخلوا على اإثره للم�شت�شفى", 
"معظمه����م  اأن  اإعالمي����ة,  وا�ش����اف يف ت�شريح����ات 

غادروا امل�شفى بعد تلقي العالج".
وُعق����د يف مديرية بيئة ذي ق����ار اأم�س اجتماع لبحث 
تداعي����ات ت�شرب غ����از الكلور يف ق�ش����اء قلعة �شكر, 

وما �شببه من حاالت اختناق للمواطنني.
وق����ال مع����اون حماف����ظ ذي ق����ار لل�ش����وؤون االإداري����ة 
عبا�����س اخلزاع����ي يف ت�شريحات �شحافي����ة تابعتها 
)امل����دى(, اإن "اجتماعًا ُعِق����د يف مديرية بيئة ذي قار 
الي����وم لبح����ث تداعيات ت�ش����رب غاز الكل����ور من اأحد 

جممعات املياه يف ق�شاء قلعة �شكر".
واأ�ش����اف ان "ح����االت االختناق الت����ي �شجلت كانت 
نتيج����ة ت�ش����رب غاز الكل����ور من اأحد جممع����ات مياه 
ال�ش����رب, فيما مت ت�شكي����ل جلنة للمتابع����ة واالطالع 

على االأ�شباب احلقيقية لت�شرب الغاز".
ع����ن  ت�ش����در  �ش����وف  "تو�شي����ات  اأن  اإىل  واأ�ش����ار, 
االجتم����اع م����ع ق����رارات تت�شم����ن حما�شب����ة و�شحب 
ي����د جمي����ع امل�شوؤول����ني املق�شرين ب�ش����كل مبا�شر عن 

الت�شرب".

م�ست�سفيات يف املحافظات املحررة خارج اخلدمة وتخل� من مياه االإ�سالة

ال�صحة تنفذ خطة للك�صف المبكر عن كورونا وتقليل حالت الإ�صابة

 بغداد/ نباأ م�سرق

بداأت احلك�مة ر�سميًا ب��سع 
اللم�سات االأوىل مل�ازنة العام 

املقبل، فيما ت�سري الت�قعات اإىل 
اأن �سعر برميل النفط فيها �سيك�ن 

بنح� 75 دوالراً، مع اإيجاد بن�د 
ت��سع من االنفاق ال�سيما على 

املجال اال�ستثماري وت�فري فر�س 
العمل نظراً للفائ�س الذي حتقق 

للعراق خالل االأ�سهر االأخرية. 
وبح�سب قان�ن االإدارة املالية 

االحتادية رقم 6 ل�سنة 2021 
املعدل، فاأن جمل�س ال�زراء عليه 

اأن ينجز قان�ن امل�ازنة قبل 15 
ت�سرين االأول، وير�سل م�س�دتها 

اإىل جمل�س الن�اب من اأجل 
اقراره.

وق���ال امل�شت�ش���ار امل���ايل يف احلكومة مظهر 
حمم���د �شال���ح, ان "وزارة املالية بداأت على 
وف���ق امل�شار الد�شت���وري والقان���ون باإعداد 
�شرتاتيجية املوازنة لث���الث �شنوات قادمة, 
وب�ش���كل خا����س مل�ش���روع قان���ون املوازن���ة 

العامة االحتادية لعام 2023".
واأ�ش���اف �شالح, يف ت�شري���ح اإىل )املدى(, 
اأن "تقدي���رات املوازن���ة �ش���وف تخ�شع اإىل 
اأ�شع���ار  االأول متو�ش���ط  اعتب���ارات,  ثالث���ة 
النف���ط املتوقع���ة يف ال�ش���وق العاملية خالل 
الع���ام املقب���ل, واالعتبار الث���اين االإيرادات 

غري النفطية املتوقع حت�شيلها".
واأ�ش���ار, اإىل اأن "االعتب���ار الثالث هو �شقف 

االنف���اق احلكوم���ي املتوق���ع لتحديد م���ا اإذا 
كان���ت املوازنة تتجه نح���و التوازن اأو نحو 
عج���ز افرتا�شي ومقدار ذل���ك العجز كن�شبة 

من الناجت املحلي االإجمايل".
ولفت �شالح, اإىل اأن "جميع هذه املتغريات 
�شتكون حم���ور حتديد اجتاه���ات ال�شيا�شة 
املالي���ة من خ���الل تقدي���رات املوازن���ة للعام 
املقب���ل". وتوقع, اأن يكون "هناك حيز كبري 
�شوب امل�شاري���ع اال�شتثمارية املدرة للدخل 

وامل�شغلة لالأيادي العاملة".
�ش���وف  املوازن���ة  "م���واد  اأن  اإىل  وم�ش���ى 
تت�شم���ن تلك امل�شاري���ع واولوياته���ا ب�شكل 
تف�شيل���ي ولي�س جم���رد االإ�ش���ارة اإليها كما 
كان يف املوازن���ات ال�شابق���ة, حيث �شتكون 

الربامج اال�شتثمارية وا�شحة جدًا وُمعرفة 
باالأهمية والتخ�شي�س".

ي�ش���ار اإىل اأن الع���راق مل ينج���ح يف ت�شريع 
و2020,   2014 ل�شنت���ي  املوازن���ة  قان���ون 
ويتج���ه الع���ام احل���ايل نح���و ع���دم اإقرارها 
اي�شًا, يف حني متت امل�شادقة على احل�شاب 

اخلتامي لغاية عام 2013.
م���ن جانب���ه, ذكر اخلب���ري االقت�ش���ادي منار 
اأن  )امل���دى(,  اإىل  ت�شري���ح  يف  العبي���دي, 
الع���ام  موازن���ة  �شفح���ة  ط���وى  "الع���راق 
احلايل, ب���ل اإن اأزم���ة ت�شكي���ل احلكومة قد 
جتع���ل هن���اك �شعوب���ة يف اإق���رار موازن���ة 
الع���ام املقبل". وتابع العبي���دي, اأن "الكثري 
م���ن الفق���رات الت���ي كان���ت تنتظ���ر موازن���ة 

الع���ام احل���ايل ق���د مت ادراجه���ا يف قان���ون 
الدع���م الط���ارئ لالأم���ن الغذائ���ي والتنمية, 
منها التعيين���ات وتنمية االأقالي���م والبطاقة 
التموينية وملف���ات الفالحني ودعم الزراعة 

والكهرباء".
ولف���ت, اإىل اأن "املوازن���ة املقبل���ة ل���ن تكون 
تق�شفية, واحلكومة لديها فائ�س نقدي ناجت 
عن ارتفاع اأ�شع���ار النفط, وهناك احتياطي 
كب���ري للبن���ك املركزي ميك���ن ا�شتثمار جميع 
تلك االأموال يف حتقي���ق اهداف مهمة متنع 

اأية حالة للغ�شب اجلماهريي".
واأو�ش���ح العبي���دي, اأن "احلكوم���ة املقبل���ة 
ول�شم���ان البق���اء يف عمله���ا طيل���ة ال���دورة 
االنتخابي���ة املخ�ش�شة لها �شرتفع من مبالغ 
املوازن���ة املقبلة خ�شو�ش���ًا واأن اجلهة التي 
�شت�ش���كل احلكوم���ة لديه���ا اأغلبي���ة مريح���ة 
يف جمل����س الن���واب وه���ذه اجله���ة �شتقوم 
باإقرار قان���ون املوازنة يف �شوء التقديرات 
احلكومي���ة". ون���وه, اإىل اأن "�شع���ر برميل 
النف���ط املتوقع و�شع���ه يف املوازنة بني 70 
اإىل 75 دوالرًا, بالرغ���م م���ن ارتفاع���ه, واأنه 
م���ع جعل���ه دون ذل���ك واأن يك���ون بنح���و 65 
دوالرًا", م�شددًا على اأن "املوازنات بالعادة 
ت�ش���ع �شعرًا حتفظيًا حت�شب���ًا الأي انخفا�س 
ك���ون اأ�شعار النفط غ���ري متوقعة ال�شيما مع 
وج���ود م�شكالت طارئة التي تتمثل باحلرب 

بني رو�شيا واأوكرانيا".
وم�شى العبيدي, اإىل اأن "وا�شعي املوازنة 
عليهم االنتب���اه اإىل هذه احل���رب وتاأثريات 
نهايته���ا كونها �شت�شه���م اإىل خف�س االأ�شعار 

اإىل م�شتويات كبرية".
الع���راق  اإي���رادات  تبل���غ  اأن  املتوق���ع  وم���ن 
املالي���ة خ���الل العام احل���ايل اأك���رث من 120 
ملي���ار دوالر, وه���ذا الرقم ي�ش���كل �شعف ما 
مت احل�شول عليه خ���الل ال�شنوات االأخرية 
التي �شهدت انخفا�شًا حادًا يف اأ�شعار النفط 

العاملية.

البدء بموازنة 2023.. وخبراء يتوقعون تقدير �صعر النفط بـ 75 دولرًا ت�صرب "الكلور" يت�صبب بع�صرات 
الختناقات يف ذي قار

اأف��اد تقرير بريطاين باأن وزارة ال�سحة العراقية و�سعت خطة للك�سف املبكر عن فايرو�س ك�رونا وتقليل حاالت االإ�سابة، م�ؤكداً 
اأن ق�سمًا من امل�ست�سفيات يف املحافظات املحررة ما زال خارج اخلدمة ويعاين من نق�س وا�سح يف املعدات ويخل� من مياه االإ�سالة.

تناول��ت املجل��ة الطبي��ة الربيطاني��ة )BMJ( املعنية بال�سح��ة الدولية يف تقري��ر جديد لها تقييم��ا عاما عن جاهزي��ة وا�ستعداد 
املنظ�مة ال�سحية يف العراق اإزاء تف�سي وباء ك�رونا والتعامل العالجي مع احلاالت املر�سية امل�ساحبة مع ا�ستمرارية تف�سي ال�باء.

امل�س�دة تتجه نح� امل�ساريع اال�ستثمارية وت�فري فر�س العملاإق�ساء جميع املق�سرين من منا�سبهم

امللف ال�صحي يف العراق يواجه حتديات كبرية اأهمها نق�ص الأموال

وزارة املالية تبداأ بو�صع اللم�صات الأوىل مل�صروع موازنة العام املقبل
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 بغداد/ المدى

تت�سع ورطة “الإطار التن�سيقي” 
في ت�سكيل الحكومة المقبلة مع 

تلميحات من بع�ض الدول بانها لن 
تتعامل مع مر�سح للمن�سب قريب 

من الفريق الول.
والفريق ال�سيعي بدا مرتبكا بعد 

دعوة زعيم التيار مقتدى ال�سدر، 
موؤخرا، ان�ساره لإقامة �سالة 

موحدة مو�سعة في بغداد، بعد 
عطلة عيد ال�سحى المقبلة.

ياأتي ذلك في وقت يحاول فيه 
تلك  على  يرد  “التن�سيقي” ان 

ال�سغوطات، بطريقته الخا�سة 
عن طريق تنظيم ا�ستعرا�ض مو�سع 
للح�سد ال�سعبي في وقت متزامن مع 

ال�سدريين”. “�سالة 
ودفعت هذه الجواء الم�سحونة 
بين الطرفين )التيار والإطار( 

الى ان يحذر مدونون من الفريق 
الثاني من عمليات “�سحل” و “ن�سب 

م�سانق” �سدهم.

وزعم هوؤالء املدونون يف حرب كالمية 
ب���ن الطرف���ن م�ش���تمرة منذ اي���ام، ان 
دع���وات التي���ار ال�ش���دري للتظاهرات، 
الت���ي تاأجل���ت اىل اإ�شع���ار اآخ���ر، كانت 

موجهة �شد بع�ض الف�شائل.
وعل���ى ه���ذا اال�شا����ض ن�ش���رت بع����ض 
“االطاري���ن”  ل����  التابع���ة  املواق���ع 
معلومات عن اوامر �شدرت من قيادات 
احل�شد ال�شعبي ب� “التعامل ب�شدة” مع 

اية جهة تقرتب من مواقع الف�شائل.
ويعي�ض “االإطار التن�شيقي” عقب قرار 
ت�شكيل  عملية  عن  “ال�شدر” االعتزال 

احلكومة، ازمة داخلية وخارجية.
وفتح التفرد املفرت����ض ل� “االطارين” 
بال�شلط���ة بع���د ان�شح���اب ال�شدري���ن، 
ب���اب االن�شقاق���ات واخلالف���ات داخ���ل 
تل���ك املجموع���ة ب�شبب �ش���كل احلكومة 

واملنا�شب.
وم���ا زاد الط���ن بل���ه، بح�ش���ب و�ش���ف 
م�ش���ادر قريب���ة م���ن االإط���ار التن�شيقي 
حتدث���ت ل�)امل���دى( بان االخ���ر “تلقى 
اإ�ش���ارات م���ن اأط���راف دولي���ة بانها لن 
تتعامل م���ع رئي�ض حكومة م���ن االإطار 

او قريب منه”.
“اململك���ة  ان  امل�ش���ادر  تل���ك  وبح�ش���ب 
ال�شعودي���ة وخالل جوالت التفاو�شات 
الت���ي جتريه���ا م���ع طه���ران بو�شاط���ة 
عراقي���ة، اك���دت بانه���ا وبع����ض الدول 
اأخ���ذت ه���ذا الق���رار ب�ش���اأن تعاملها مع 

رئي�ض الوزراء املقبل”.
ان  امل�ش���ادر  تل���ك  ترجيح���ات  ووف���ق 
“ال�شعودي���ة ودول اخرى تلمح اال انها 
تريد ا�شتمرار رئي����ض الوزراء احلايل 
م�شطفى الكاظمي او �شخ�شية م�شتقلة 
م���ع  الع���راق  تق���ارب  يف  دورًا  تلع���ب 

املحيط العربي”.
لرئي����ض  االخ���رة  الزي���ارات  وكان���ت 
ق���د  وطه���ران  الريا����ض  اىل  ال���وزراء 
اأقلق���ت خ�شوم���ه م���ن ان تزي���د فر����ض 

الكاظمي يف رئا�شة احلكومة.
احلكومي���ة  البيان���ات  ان  باملقاب���ل، 
تل���ك  عق���ب  �ش���درت  الت���ي  العراقي���ة 
الزي���ارات، اك���دت بانه���ا ج���اءت �شمن 
“اجلهود التي يرعاها العراق للو�شاطة 
ال�شعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة  ب���ن 

واجلمهورية اال�شالمية”.
وبح�ش���ب و�شائ���ل اع���الم خليجية، ان 

االإع���الن عن اإعادة العالقات بن اململكة 
العربي���ة ال�شعودية واإيران من املتوقع 
اأن يت���م يف بغ���داد بح�ش���ور م�شوؤولن 
ومب�شارك���ة  واإي���ران  ال�شعودي���ة  م���ن 
الكاظم���ي  ال���وزراء م�شطف���ى  رئي����ض 
ف���وؤاد  العراق���ي  اخلارجي���ة  ووزي���ر 

ح�شن.
وكان وزي���ر اخلارجية االإي���راين اأمر 
عب���د اللهي���ان اأعل���ن االح���د املا�شي من 
بع���ودة  “طه���ران ترح���ب  اأن  دم�ش���ق، 
وترح���ب  ال�شعودي���ة  م���ع  العالق���ات 
باإع���ادة فت���ح ال�شفارات وب���دء احلوار 

ال�شيا�شي”.
“االطاري���ن”،  بع����ض  ب���داأ  وموؤخ���را 
يف ت�شريح���ات ب���دت وكاأنه���ا ترد على 
م���ن  ان  اىل  ي�ش���رون  ال�شعودي���ة، 
موا�شف���ات رئي�ض ال���وزراء املقبل هو 

ان يكون “مقبول دوليا”.
زعي���م  العام���ري  ه���ادي  واأج���رى 
ائت���الف الفت���ح، وعم���ار احلكي���م زعيم 

ون���وري املالكي زعيم دولة  “احلكمة”، 
القان���ون، موؤخ���را، لق���اءات مع ع���دد من 
ال�شف���راء االأوروبين يف العراق، ورجح 
ب���ان تلك اللق���اءات كانت لغر����ض اإر�شال 
تطمين���ات اىل تل���ك الدول ح���ول �شخ�ض 

رئي�ض الوزراء املقبل.
ب���ان  القان���ون،  دول���ة  ائت���الف  ويزع���م 
مع  جي���دة  بعالق���ات  “املالك���ي” يتمت���ع 
دول العامل، وه���و اأحد مربرات تر�شيحه 
للمن�ش���ب، وف���ق ما تنقله امل�ش���ادر داخل 

“التن�شيقي”.
فر����ض  االخري���ن  اال�شبوع���ن  ويف 
“االإط���ار  عل���ى  هيمنت���ه  “املالك���ي” 
التن�شيق���ي” كم���ا ب���داأ اقارب���ه بالتحك���م 

مبلف مر�شحي رئا�شة احلكومة املقبلة.
وحاولت اجنحة داخ���ل التكتل ال�شيعي، 
ثني املالكي ع���ن رغبته برئا�شة احلكومة 
وطرح���ت فك���رة اختي���ار �شخ�شي���ة م���ن 
اخلط الثاين لالأحزاب مثل النائب حممد 

ال�شوداين.

لك���ن بح�شب امل�ش���ادر ان “دولة القانون 
مازال���ت تدع���م مق���رتح ان يت���وىل زعي���م 
االئت���الف احلكوم���ة، وت���روج مل���ا ي�شّبه 
بالربنامج احلكومي لتعين اأكرث من 50 

األف عاطل وثورة يف امل�شاريع”.
وم�شاء االحد ذكر ائت���الف دولة القانون 
يف بي���ان، ان “املالكي” تراأ����ض اجتماعا 

لكتلته لبحث ت�شكيل “حكومة قوية”.
النقا�ش���ات  “ا�شتم���رار  البي���ان  واك���د 
ب���ن ق���وى االإط���ار التن�شيق���ي وحلفائ���ه 
م���ن جان���ب وبقي���ة الق���وى الوطني���ة من 
جان���ب اخ���ر الأج���ل اال�ش���راع يف ت�شكيل 
احلكوم���ة وا�شتكمال باقي اال�شتحقاقات 
الد�شتوري���ة املتعلق���ة مبن�شب���ي رئا�ش���ة 

اجلمهورية وجمل�ض الوزراء”. 
وخ���رج البيان عق���ب لقاء منف���رد للكتلة، 
الأجنح���ة  فردي���ة  اجتماع���ات  وه���ي 
عق���ب  موؤخ���را  تك���ررت  “التن�شيق���ي” 
الت�شريب���ات عن وج���ود ان�شقاقات داخل 
التكت���ل ال�شيعي، وهي لقاءات م�شابهة ملا 

حدثت يف حتالف الفتح، و”الع�شائب”.
وا�شار البي���ان اىل ان “االإطار التن�شيقي 
�شكل جلان���ا تتوىل اجراء املفاو�شات مع 
الق���وى الفاعلة يف العملي���ة ال�شيا�شية”، 
معرب���ا ع���ن امل���ه يف ان “تتو�ش���ل تل���ك 
اظه���ار  نتائ���ج تف�ش���ي اىل  اللج���ان اىل 
مالم���ح احلكوم���ة اجلدي���دة بع���د انتهاء 

اجازة عطلة عيد اال�شحى”. 

»�سالة ال�سدر«!
التي���ار  زعي���م  ال�ش���در  مقت���دى  واأرب���ك 
ال�ش���دري، خط���ط ائتالف دول���ة القانون 
بع���د الدع���وة ل�ش���الة مو�شع���ة بع���د يوم 

واحد فقط من نهاية عطلة العيد.
وبح�ش���ب قي���ادي يف التي���ار، طل���ب عدم 
ن�ش���ر ا�شم���ه، حت���دث اىل )امل���دى(، ف���ان 
كل  وم���ن  مليوني���ة  �شتك���ون  »ال�ش���الة 

املحافظات«.
ونف���ى القي���ادي ان »تك���ون ال�ش���الة هي 
جتمع �شيا�ش���ي او بعده���ا �شتكون هناك 

تظاهرات كما يروج له البع�ض«.
واك���د االخ���ر ان »التجم���ع ه���و لل�شالة 
فقط يف الذكرى الأول �شالة اأقامها ال�شيد 
حمم���د �ش���ادق ال�ش���در يف عه���د النظ���ام 

ال�شابق«.
واك���د »ال�ش���در« اأم����ض يف بي���ان جدي���د، 
على اللجنة املنظم���ة لل�شالة اىل ايالئها 
بح�ش���ب  تدع���و  خا�شة« الأنه���ا  »اأهمي���ة 

البيان، اىل »نبذ كل اأ�شكال الظلم«.
كم���ا ذك���ر البيان ال���ذي اأعقب لق���اء زعيم 
هن���اك  ب���ان  اللجن���ة،  باأع�ش���اء  التي���ار 
تعليمات اخرى تخ�ض ال�شالة املوحدة، 

�شت�شدر قريبا.
وكان زعي���م التيار قد �شم���ى 7 اأ�شخا�ض 
لالإ�ش���راف عل���ى ال�شالة م���ن بينهم نائب 

رئي�ض الربملان امل�شتقيل حاكم الزاملي.
ودع���ا ال�ش���در يوم االح���د املا�ش���ي، اىل 
اقام���ة �شالة موح���دة يف مدين���ة ال�شدر 
�شرقي بغداد، يف ال� 15 من متوز املقبل.

وي�ش���ادف ه���ذا التوقي���ت م���ع ا�شتع���داد 
احل�ش���د ال�شعبي اىل تنظي���م ا�شتعرا�ض 
يف الذك���رى الثامن���ة لتاأ�شي����ض »احل�شد« 

بعد تاأجيلها مرتن.
ف���ان  »احل�ش���د«  اأو�ش���اط  وبح�ش���ب 
»االك���رب  �شيك���ون  اال�شتعرا����ض 
واالك���رث تنظيم���ًا«. يف اال�شتعرا�شات 

الع�شكرية.

باملقاب���ل ان م�ش���ادر )امل���دى( ا�ش���ارت 
اىل ان تاأجيل���ه كان ب�شب���ب »ان�شغ���ال 
رئي����ض ال���وزراء، ووج���ود مالحظ���ات 
يف  م�ش���رة  طائ���رات  ا�ش���راك  عل���ى 

اال�شتعرا�ض«.
ب����  املرتبط���ة  الف�شائ���ل  بع����ض  وُتته���م 
»احل�ش���د« بانه���ا وراء امل�شرات املفخخة 
الت���ي تهاجم اربيل وال�شف���ارة االمريكية 

يف بغداد.
الع���ام  للح�ش���د  ا�شتعرا����ض  اخ���ر  وكان 
املا�ش���ي يف مع�شكر اأ�ش���رف )�شابقًا( يف 
دي���اىل، قد اظهر تر�شانة ع�شكرية �شخمة 
اغلبها ايراني���ة ال�شنع وطائرات م�شرة 

ذكية.
ان  اىل  »اطاري���ون«  مدون���ون  ويلم���ح 
»ردع  مبثاب���ة  �شيك���ون  »اال�شتعرا����ض« 
االإط���ار  عل���ى  للهج���وم  حم���اوالت  الي���ة 

التن�شيقي«.
م���ن  القريب���ة  املواق���ع  بع����ض  وكان���ت 
تاأجي���ل  اعت���ربت  ق���د  »التن�شيق���ي« 
ال�شدري���ن لتظاه���رات مزمع���ة يف ع���دد 
من املحافظات، هي »ايقاف لعملية �شحل 

�شد االطارين«!
واأعل���ن ابراهي���م اجلاب���ري، القيادي يف 
التيار ال�شدري، م�شاء ال�شبت، بانه تقرر 
تاأجي���ل التظاه���رات اىل ا�شعار اخر دون 

اعطاء اي تو�شيح.
وبداأ خ���الل اليومن الذي���ن �شبقا تاأجيل 
بن�ش���ر  ال�ش���در  اأن�ش���ار  التظاه���رات، 
عبارات التاأييد لزعي���م التيار، وا�شارات 
ث���م  ال�ش���ارع،  اىل  للخ���روج  اال�شتع���داد 
حتولت بع���د ذلك اىل حت�شرات لل�شالة 

املوحدة.
وت�شاع���دت املواقف امللوح���ة ب� »قدوم 
العا�شف���ة«، وه���و و�ش���ف للتظاهرات 
املفرت�شة من قبل اأن�شار ال�شدر، عقب 
ن�ش���ر »وزير القائد« وه���و احد املقربن 
من زعي���م التيار، �شل�شلة م���ن البيانات 
ت�شمنت 30 �شبب���ا الن�شحاب »ال�شدر« 

من ت�شكيل احلكومة.
وبالعودة للقي���ادي يف التيار ال�شدري 
�شاحب���ت  الت���ي  ال���ردود  عل���ى  معلق���ا 
الدع���وة اىل ال�ش���الة املوح���دة، يقول: 
»وا�ش���ح ان االإط���ار التن�شيق���ي مرتبك 
 10 ل���و  حت���ى  جتم���ع  م���ن  وخائ���ف 
ا�شخا����ض.. كي���ف �شيق���ودون البالد 4 

�شنوات قادمة؟!«.

دعوة »ال�سدر« ل�سالة موحدة تتزامن مع ا�ستعدادات ل�ستعرا�ض الح�سد

»�لتن�سيقي« ��ستلم ر�سائل جديدة: �لعالم لن يتعامل مع رئي�س وزر�ء »�إطاري«
���س��ي��ا���س��ي��ة م��ظ��اه��ر  ف��ي��ه��ا  ت���وج���د  ول  م��ل��ي��ون��ي��ة  ال�������س���الة  �����س����دري:   ق���ي���ادي 

 بغداد/ المدى

اأك���د وزير النف���ط عادل ك���رمي، اأن 
عل���ى  للح�ش���ول  ي�شع���ى  الع���راق 
12 و500 ميغ���ا واط م���ن خ���الل 
عق���ود اأبرم���ت م���ع �ش���ركات عاملية 
الإنت���اج الطاق���ة ال�شم�شي���ة، الفت���ًا 
اإىل ا�شتم���رار احلاجة للغاز املورد 
يف اإي���راد مل���دة ال تق���ل ع���ن خم�ض 

�شنوات.
وقال ك���رمي يف حدي���ث تلفزيوين 
»املحط���ة  اإن  )امل���دى(،  تابعت���ه 
اجلدي���دة الت���ي دخل���ت يف مي�شان 
ومهم���ة  نوعي���ة  اإ�شاف���ة  �شتك���ون 
الوطني���ة  واملنظوم���ة  للطاق���ة 
بحج���م 750 ميغ���ا واط، و�ش���وف 
ت�شتخ���دم الغاز من حق���ل احللفاية 

وم�شتقب���اًل م���ن حق���ل الب���زركان«.
الوطني���ة  »ال�شبك���ة  اأن  واأ�ش���اف، 
واح���دة ومرتابط���ة وميك���ن نق���ل 
الطاق���ة ع���رب املحافظ���ات«، مبين���ًا 
ان »امل�شتفي���د االأك���رب م���ن املحط���ة 

اجلديدة هي مي�شان«.
»الغ���از  اأن  اإىل  ك���رمي،  واأ�ش���ار 
امل�شاح���ب ي�ش���كل الكمي���ة االأك���رب 
م���ن الغ���از يف الع���راق، وذل���ك يف 
احلقول اجلنوبية للنفط حيث يتم 
جتمي���ع الغاز و�شخ���ه وا�شتخدام 
جزء منه يف املحافظات اجلنوبية 
والف���رات االأو�ش���ط واحيانًا ي�شل 

اإىل حمافظات الو�شط«.
 900 اإىل   800 »كمي���ة  اأن  وب���ن، 
اإىل   3500 مقم���ق كافي���ة الإن�ش���اء 
4000 ميغ���ا واط ولذل���ك ن�شط���ر 

اجل���وار  دول  م���ن  الغ���از  ل�ش���راء 
والبح���ث ع���ن م�ش���ادر اأخ���رى يف 
جتهي���ز املنظومة الوطني���ة للطاقة 

بغاز امل�شتقبل القريب«.
م���ع  »العالق���ة  اأن  ك���رمي،  واأورد 
الأنن���ا  ع�شوي���ة،  النف���ط  وزارة 
ن�شتخ���دم الوقود الغازي وال�شائل 
يف ت�شغيل املحطات«، مو�شحًا اأن 
»الع���راق مل يلجاأ خ���الل ال�شنوات 
املا�شية ما قب���ل هذه احلكومة اإىل 

ان�شاء م�شايف«.
واأك���د، اأن »ال�شرتاتيجية الوطنية 
للطاق���ة كانت تفر�ض عل���ى العراق 
خم�ش���ة  اإىل  اأربع���ة  ين�ش���ئ  اأن 
م�ش���ايف من���ذ ع���ام 2003«، لكن���ه 
ب���ن  كب���ر  »تع���اون  ع���ن  حت���دث 

وزارتي الكهرباء والنفط«.

ولف���ت ك���رمي، اإىل اأن »العق���د م���ع 
�شرك���ة )توت���ال( الفرن�شي���ة �شوف 
يوف���ر لن���ا 500 مقم���ق اإ�شايف من 
الغ���از وهن���اك ج���والت تراخي�ض 
تنتظ���ر ت�شكي���ل احلكوم���ة الإحالة 
وه���و  املن�شوري���ة،  يف  امل�ش���روع 
حق���ل ميك���ن اأن يجه���ز املنظوم���ة 

الوطنية ب� 4 االف ميغا واط«.
واأك���د، اأن العم���ل امل�شتمر يف حقل 
عكاز ميكن اأن يعطي املنظومة نحو 
1500 ميغ���ا واط، وخ���الل االأي���ام 
املقبلة �شنقوم بافتتاح حمطة عكاز 
بطاقة 250 ميغا واط التي اأن�شئت 
قبل مدة وتعر�شت اإىل تخريب من 
اجلماع���ات االإرهابية واليوم متت 
اإعادة تاأهيلها وقد جتاوزنا مرحلة 
الت�شغي���ل التجريب���ي ونعم���ل على 
ربطه���ا باملنظوم���ة الوطنية خالل 

االأيام املقبلة«.
»الع���راق  اأن  ك���رمي،  ويوا�ش���ل 
وعل���ى امل�شت���وى القري���ب لي�ش���ت 
الق���درة عل���ى جتهي���ز كاف���ة  لدي���ه 
املحط���ات بالغاز املحل���ي، ونحتاج 
اإىل ا�شت���راد الغاز مل���دة ال تقل عن 
خم�ض �شنوات حلن اإيجاد البدائل 

االأخرى«.
واأف���اد، اأن »احلكوم���ة لديه���ا عق���د 
يت�شم���ن ان�شاء كمي���ات كبرة من 
الطاق���ة ال�شم�شي���ة عل���ى مراح���ل، 
املرحلة االأوىل انت���اج 7500 ميغا 
 5000 الثاني���ة  واملرحل���ة  واط 
ميغاواط، وذلك من خالل عقود مت 
توقيعها مع �ش���ركات )باورجاينا( 
االإماراتي���ة  و)م�ش���در(  ال�شيني���ة 
وتوت���ال )الفرن�شي���ة( والعمل جاٍر 
عل���ى توقي���ع عق���ود م���ع �ش���ركات 

اأخرى عاملية«.
وي�شرت�ش���ل ك���رمي، اأن »الهدف من 
ه���ذه العق���ود؛ ليكون الع���راق بعد 
ذل���ك �شباق���ًا باإنت���اج الكهرب���اء عن 
 12 ب����  ال�شم�شي���ة  الطاق���ة  طري���ق 

اإ�شاف���ة  واط،  ميغ���ا  و500  األ���ف 
اإىل الرب���ط مع املنظومة اخلليجية 
وتركي���ا  واالأردن  وال�شعودي���ة 
واإيران، و�شيك���ون هناك ا�شتقرار 
يف الطاق���ة وتقلي���ل االعتم���اد على 

الغاز املورد«. 
اإىل  بحاج���ة  »املنظوم���ة  اأن  وزاد، 
واط  ميغ���ا  األ���ف   35 يق���ارب  م���ا 
لتجهي���ز املواطنن ب� 24 �شاعة من 
الكهرب���اء، واليوم ن�شل بالكاد اإىل 
24 األف ميغ���ا واط يف حال توفر 
الوق���ود، واالن لدين���ا م�ش���اكل يف 

هذا اجلانب«.
وي���رى ك���رمي، اأن »االعتم���اد عل���ى 
الغاز املورد �شيكون لغاية االنتهاء 
وع���كاز  املن�شوري���ة  حقل���ي  م���ن 
يف  امل�شاح���ب  الغ���از  لتجمي���ع 

املنطقة اجلنوبية«. 
وتابع، اأن ال�شبكة احلالية للتوزيع 
متهالكة وقدمية وبحاجة اإىل مبالغ 
كبرة لتطويره���ا، والعمل م�شتمر 
خ���الل ال�شنتن االأخرت���ن الإن�شاء 
عدد كب���ر من املحط���ات وخطوط 

النقل لكن هذا لي�ض كافيًا.
واأ�شار، اإىل اأن »عدم اإقرار املوازنة 
ت�شب���ب لن���ا باأ�ش���رار كب���رة، الأن 
ال�شابق���ة  اال�شتثماري���ة  املوازن���ة 
لوزارة الكهرباء مل تت�شمن �شيئًا«.
وم�شى كرمي، اإىل اأن »قانون الدعم 
الط���ارئ لالأمن الغذائ���ي والتنمية 
ت�شمن مبالغ لوزارة الكهرباء لكن 
جميعها خ�ش����ض لتوريد الغاز من 
اإيران، اإم���ا لدفع الدي���ون ال�شابقة 
البالغة 1.6 مليار دوالر، اأو ل�شراء 
كمي���ات جدي���دة لتجهي���ز املحطات 

خالل العام احلايل«.
يذكر اأن العراق يعاين منذ �شنوات 
م���ن اأزمة الكهرب���اء ويف كل �شيف 
ت�شهد اغلب املحافظ���ات تظاهرات 
�شاع���ات  تراج���ع  ب�شب���ب  كب���رة 

التجهيز.

ا�ستمرار الحاجة للغاز الإيراني لمدة ل تقل عن 5 �سنوات

�لكهرباء ت�سعى لإ�سافة �أكثر من 12 �ألف ميغا و�ط 
عبر �لطاقة �ل�سم�سية

جهود م�ستمرة في تطوير قطاع الكهرباء

�ل�ستعانة ب�سالح رو�سي فتاك لمو�جهة 
تحركات د�ع�س في ديالى

 ديالى/ علي الح�سني

ك�شف قي���ادي يف احل�شد الع�شائ���ري، اأم�ض االثنن، 
ع���ن ن�ش���ر �شالح رو�ش���ي فتاك يف 3 مواق���ع ملواجهة 
الت�شلل الليلي لتنظيم داع�ض االرهابي �شرقي البالد.

وق���ال اأحمد العزاوي يف حدي���ث ل�)املدى(، اإن »تالل 
ال�شف���رة اأق�ش���ى �شم���ايل دي���اىل ت�ش���م منح���درات 
وم�شارات ا�شُتغلت من قب���ل تنظيم داع�ض االرهابي 
يف الت�شل���ل خ���الل ال�شن���وات املا�شي���ة الأنه���ا اأ�شب���ه 
االأرا�ش���ي  عم���ق  يف  متداخ���ل  جغ���رايف  مبثل���ث 
املنخف�ش���ة �شوب �ش���الح الدين ومنه���ا اإىل حمرين 
ثم ينتقل اإىل مناطق تقع �شمال و�شمال �شرقي دياىل 

ب�شكل مبا�شر«.
واأ�ش���اف العزاوي، اأن »االأجه���زة االأمنية عمدت اإىل 
ن�ش���ر منظومات كورنيت الت���ي تعترب �شالحًا رو�شيًا 
فت���اكًا قادرًا على تعقب االأهداف ومنها املركبات على 
م�شافة ت�ش���ل اإىل 4-5 وتدمرها يف 3 مواقع مهمة 

لدواعي اأمنية«.
واأ�ش���ار اإىل اأن »ن�ش���ر منظوم���ة كورني���ت �شي�ش���كل 
عام���اًل مهمًا يف مواجهة اأية عملي���ات ت�شلل ليلية من 
قب���ل داع����ض با�شتخ���دام املركب���ات امل�شرع���ة خا�شة 
يف االأرا�ش���ي املنب�شط���ة التي يكون ر�ش���د االأهداف 
�شه���ال فيه���ا ع���ن بع���د«، موؤك���دا اأن »املنظوم���ة لعبت 

دورا حموري���ا يف عمليات حترير دياىل يف 2014-
2015 من خ���الل تدمر ع�ش���رات املفخخات عن بعد 
و�ش���د الفراغات واإنهاء اأية حركة ملركبات داع�ض بن 

القواطع االأمنية«.
ويطل���ق على ت���الل ال�شفرة »التالل احلم���راء« لكون 
بع�شه���ا مائاًل للون االأحمر وه���ي ذات طبيعة معقدة 
ج���دا و�شاخن���ة يف ذات الوقت ب�شب���ب ن�شاط خاليا 

داع�ض.
اإىل ذل���ك، ذكر بي���ان لهيئة احل�شد ال�شعب���ي، اأن »قوة 
م���ن الل���واء 62 باحل�شد ال�شعبي نف���ذت عملية اأمنية 
يف �شروي���ن �شم���ال �شرق���ي حمافظ���ة دي���اىل عق���ب 

تعر�ض اإرهابي نفذته جمموعة داع�شية«.
واأ�شاف البيان الذي تلقت���ه )املدى(، اأن »قوة اللواء 
62 باحل�ش���د ال�شعبي �شرعت بالده���م والتفتي�ض يف 
املنطق���ة املذك���ورة بحثا ع���ن فلول داع����ض االإرهابي 

الذي يتحرك ب�شكل حمدود بتلك املنطقة”.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »الق���وة ذاته���ا ت�شدت، ليل���ة االحد، 
لتعر����ض ارهاب���ي �شنت���ه فل���ول داع�ض �شم���ال �شرق 

حمافظة دياىل«.
وتع���د دياىل م���ن املحافظ���ات الرخوة امني���ًا وت�شهد 
بع����ض مناطقه���ا ال�شيم���ا الوع���رة جغرافي���ًا تواجدًا 
خلاليا تنظيم داع�ض االإرهابي التي ت�شن بن احلن 
واالآخر هجمات على القطعات الع�شكرية واملدنين.

قوات ع�سكرية تنفذ واجبات �سد داع�ش في ديالى

�سورة تجمع ال�سدر مع اأع�ساء اللجنة المكلفة على تنظيم ال�سالة الموحدة التي دعا اليها موؤخرًا
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 بغداد/ فرا�س عدنان

ذك���رت هيئ���ة الأن���واء اجلوي���ة اأن وجود 
الغب���ار العالق اأ�شبح اأم���رًا طبيعيًا ب�شبب 
قلة هطول الأمط���ار، موؤكدة اأن العوا�شف 
املتوقعة ل ت�شتوجب فر�ض عطلة ر�شمية.
وقال مدير اإعالم الهيئة عامر اجلابري يف 
ت�شري���ح اإىل )امل���دى(، اإن "الطق�ض ب�شكل 
عام هو �شح���و وي�شهد ت�شاعدًا للغبار يف 
بع�ض املناطق خا�شة يف الأق�شام الغربية 

من املناطق الو�شطى واجلنوبية".
واأ�شاف اجلاب���ري، اأن "املناطق ال�شمالية 
�شتكون م�شتقرة متامًا، والأجواء ب�شورة 
عامة يف العراق ت�شهد ت�شاعدًا للعوا�شف 
الرتابي���ة". واأ�ش���ار، اإىل اأن "زيادة �شرعة 
الري���اح م���ن 30 اإىل 40 ك���م يف ال�شاع���ة، 
ولك���ن العوا�ش���ف الت���ي تت�شب���ب بها هذه 
ال�شرعة لي�شت كما كان احلال يف املوجات 
الرتابي���ة ال�شابق���ة". واأو�ش���ح اجلابري، 
اأن "الأج���واء �ش���وف ت�شتم���ر طيل���ة ف�شل 
ال�شي���ف به���ذا احل���ال �شب���ب قل���ة هط���ول 
المط���ار وك���رة الت�شح���ر وع���دم وجود 
"وج���ود  اأن  اإىل  نبات���ي". ولف���ت،  غط���اء 
بع�ض الغبار العالق يف اجلو اأ�شبح اليوم 
حال���ة طبيعي���ة، حت���ى بع�ض الأحي���ان اذا 
ا�شتد ف���ال نرى هناك م���ررًا لوجود عطلة 

ر�شمية، اإمنا جمرد توقف املالحة اجلوية 
ل�شاعات عدة كما ح�شل اأم�ض الأول". 

م���ن جانب���ه، ق���ال املنب���ئ اجل���وي اأحم���د 
التميم���ي، اإن "التوقعات ت�شري اإىل ارتفاع 
درج���ات احل���رارة يف الق�ش���ام اجلنوبية 
ال�شرقي���ة نهار اليوم لت�شج���ل يف الب�شرة 
47 درج���ة مئوي���ة بينم���ا تبق���ى قريبة من 

معدلته���ا الطبيعي���ة يف العا�شم���ة بغ���داد 
وبقية املناطق". 

واأ�ش���اف التميم���ي، اأن "الري���اح �شيك���ون 
لها ن�ش���اط وا�شح يف ال�شرع���ة ال�شطحية 
ال�شمالية الغربية وت�شل هباتها اىل 60 كم 
بال�شاعة خا�شة يف م���دن الفرات الو�شط 
واملنطق���ة الغربية م�شبب���ة ت�شاعد التربة 

والغب���ار لتت�شكل على اأثرها موجة غبارية 
توؤثر على تل���ك الجزاء ورمبا تندفع نحو 

املنطقة اجلنوبية خالل �شاعات النهار".
ولف���ت، اإىل اأن "الأ�شب���وع احلايل �شي�شهد 
ال�شطحي���ة  الري���اح  �شرع���ة  يف  ن�شاط���ًا 
ال�شمالي���ة وت�ش���ل هباته���ا اىل اأك���ر م���ن 
50 ك���م بال�شاع���ة م�شببة ت�شاع���د التربة 

والغبار يف العديد من املناطق". 
وم�ش���ى التميم���ي، اإىل اأن "اأغل���ب مناطق 
الب���الد مت���ر يف مو�ش���م الب���وارح وفر�ض 
حت���ى  م�شتم���ر  الري���اح  ون�ش���اط  الغب���ار 

منت�شف هذا ال�شهر".
اإىل ذل���ك، اأف���اد املتحدث الر�شم���ي لوزارة 
ال�شحة يف بيان تلقته )املدى(، اأن "اأعداد 
ح���الت الختن���اق يف جمي���ع املحافظ���ات 
ب�شب���ب موجة الغبار الأخ���رية بلغت اأكر 

من 500 حالة خمتلفة ال�شدة".
واأ�شاف البدر، اأن "جميع احلالت خرجت 
متح�شنة بعد تلقيها العالج الالزم"، موؤكدًا 

وفاة". حالة  اأية  ت�شجيل  "عدم 
وت�شنف املنظمات الدولية العراق خام�ض 
دولة تاأثرًا باملتغريات املناخية والت�شحر، 
فيم���ا يتوق���ع مراقب���ون اأن ي�شه���د ال�شيف 
احل���ايل موج���ات غباري���ة كث���رية، داع���ن 
اإىل اتخ���اذ عدد من الإج���راءات التي تقلل 
من تاأثري ه���ذه املوجات القادمة من خارج 

العراق ل�شيما عر البادية ال�شورية.
وكان���ت بغ���داد وع���دد م���ن املحافظ���ات قد 
�شه���دت عا�شف���ة ترابي���ة اأم����ض الأول م���ع 
ا�شتمرار احلياة الطبيعية، واإيقاف حركة 
املالحة اجلوية لع���دد من ال�شاعات قبل اأن 
تعل���ن هيئة الطريان املدين ا�شتئنافها مرة 

اأخرى.

االأنواء اجلوية: العوا�سف املتوقعة ال ت�ستوجب فر�ض عطلة ر�سمية
ا�صتمرار ت�صاعد الغبار يف بغداد وعدد من املحافظات

مواطنون ميار�سون حياتهم الطبيعية حتت موجة الغبار اأم�س الأول

ي�صرنا دعوتكم لال�صرتاك باملناق�صات اأدناه والتي تت�صمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �صمن ح�صابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�صتم�صكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �صركتنا 
)www.moh.gov.iq(  واملوقع اخلا�س بالوزارة )www.kimadia.iq( على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�س بال�صركة

علما اأن ثمن م�صتندات املناق�صة التي مبلغها اأقل من مليون $ هو )60.500( �صتون األف وخم�صمائة دينار غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها اأكثـر من مليون $ هو )121.000( مائة وواحد وع�صرين األف 
دينار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من �صرت�صو عليه املناق�صة اأجور االإعالن وعلى اأن يتم تقدمي وثائق االأعمال املماثلة مع العر�س اأما التاأمينات االأولية والتي يجب اأن تكون بن�صبة 1% من قيمة العر�س 
تقدم على �صكل خطاب �صمان نافذ ملدة �صنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�صركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �صك م�صدق اأو كفالة م�صرفية �صامنة اأو �صندات القر�س التي ت�صدرها امل�صارف 
احلكومية علما اأن طريقة الدفع �صتكون )ح�صب �صروط املناق�صة( وطريقة ال�صحن )CIP( اأو ح�صب ال�صروط وان ال�صركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من �صرت�صو عليه املناق�صة �صرورة تقدمي 
التاأمينات القانونية )كفالة ح�صن االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �صكل خطاب �صمان اأو كفالة م�صرفية اأو �صك م�صدق اأو م�صتندات القر�س التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�س االطالع 

ميكنكم زيارة موقع ال�صركة اأو الوزارة املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�س باالإجابة على ا�صتف�صارات امل�صاركني �صيعقد ال�صاعة العا�صرة �صباحًا يوم الثالثاء 2022/7/28.
مالحظة / يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�صمية يكون اليوم التايل للدوام الر�صمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information 
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (60.500) Iraqi dinar unreturnable, while for the offer which its amounts more than (1) 
million dollars is (121.000) Iraqi dinar unreturnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with presented offers, a 
documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank unless by a 
letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the payment 
way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be 
relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that 
issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled TUESDAY 
28 / 7 /2022 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

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

املدير العام

الت�صل�صلرقم املناق�صةالو�صفتاريخ االإعالن تاريخ الغلقعدد مرات االإعالن 
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م/ اإعـــــالن
مناق�صة حملية  

 106/ م/ د ي ا / 2022 جتهيــز )25( طــن �صريــط نحا�صــي ذو الرقــم 
الرمزي R144/B وح�صب ال�صروط املذكــورة يف املوا�صفات الفنية 

وقائمة جدول الت�صليم.     
)معلنة للمرة االوىل(    تاريخ الغلق )2022/7/20( 

يس��ر (وزارة الصناعة واملعادن / ش��ركة ديالى العام��ة) بدعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 

1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال (ش��ركة ديالى 
العام��ة) وعبر البري��د االلكترون��ي (info@dialacompany.com) وكما موضح��ة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات مع مالحظة ما يلي: 
أ- الكلف��ة التخمينية للمناقص��ة هي (456250000) دينار عراقي (فقط اربعمائة وس��تة وخمس��ون 

مليون ومئتان وخمسون ألف دينار عراقي ال غيرها) واصل مخازن شركة ديالى العامة. 
ب- مق��دار مبل��غ التأمينات األولية للمناقصة ه��و (13687500) دينار عراقي (فقط ثالثة عش��ر مليون 

وستمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة دينار عراقي ال غيرها) واملطلوب تقدميه مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (150000) دينار عراقي (فقط مائة وخمسون ألف دينار عراقي 
ال غيره��ا) غي��ر قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل ش��ركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون 

تعويض ملقدمي العطاءات.
ه���- على مقدم العطاء ان يس��تخدم منوذج صيغ��ة العطاء املوجود في القس��م الرابع (مناذج العطاء) 
ويج��ب أن يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير في ش��كله ول��ن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة 

جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة. 
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً. 

2- متطلبات التأهيل املطلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء).
3- يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة ديالى العامة / طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب 
تقاطع القدس) وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق املناقصة 
في 2022/7/20 وان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه��م الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر ش��ركتنا / غرفة جلنة فتح العروض) في الس��اعة 
التاس��عة صباحاً لي��وم 2022/7/21 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية يك��ون اليوم التالي 

للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير .

املهند�س عبد ال�صتار خملف عليوي 
املدير العام / وكالة 
رئي�س جمل�س االدارة

اإعـــالن
قدم املدعي (وليد أحمد حسني) طلباً 
يروم فيه تبديل (لقب��ه) من (العاني) 
إلى (العزاوي) فمن لديه اعتراض على 
الدعوى مراجعة ه��ذه املديرية خالل 
مدة أقصاها (خمس��ة عش��رة يوماً) 
وبعكس��ه سوف ينظر بالدعوى وفق 
أحكام امل��ادة (22) من قانون البطاقة 

الوطنية رقم (3) لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

اإعـــالن
قدم املدعي (ياسر أحمد حسني) طلباً 
يروم فيه تبديل (لقب��ه) من (العاني) 
إلى (العزاوي) فمن لديه اعتراض على 
الدعوى مراجعة ه��ذه املديرية خالل 
مدة أقصاها (خمس��ة عش��رة يوماً) 
وبعكس��ه سوف ينظر بالدعوى وفق 
أحكام امل��ادة (22) من قانون البطاقة 

الوطنية رقم (3) لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

اإعـــالن
قدم املدعي (حيدر أحمد حسني) طلباً 

ي��روم في��ه تبديل (لقبه) م��ن (العاني) 

إلى (الع��زاوي) فمن لديه اعتراض على 

الدع��وى مراجعة ه��ذه املديرية خالل 

م��دة أقصاها (خمس��ة عش��رة يوماً) 

وبعكس��ه س��وف ينظر بالدعوى وفق 

أح��كام املادة (22) من قان��ون البطاقة 
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الدع��وى مراجعة ه��ذه املديرية خالل 

م��دة أقصاها (خمس��ة عش��رة يوماً) 

وبعكس��ه س��وف ينظر بالدعوى وفق 

أح��كام املادة (22) من قان��ون البطاقة 

الوطنية رقم (3) لسنة 2016. 
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و . مدير عام 
�صركة امل�صاريع النفطية 

عارف جعفر فعل 

 نينوى/ ليث ح�صني

ي�شه���د ق�شاء �شنجار التاب���ع اإىل حمافظة نينوى تدهور جودة الرعاية ال�شحية 
داخله نتيجة ل�شيطرة ع�شابات داع�ض الإرهابية عليه يف عام 2014 والنزاعات 

التي تلت تلك املرحلة يف �شبيل ا�شرتجاع الق�شاء.
ع���دم توف���ر الع���الج ال���الزم وقل���ة الك���وادر الطبي���ة يف �شنج���ار جع���ل الأه���ايل 
م�شطري���ن لأن يذهب���وا اىل مدينة املو�ش���ل اأو حمافظة دهوك الأم���ر الذي اأثقل 
كاه���ل املواطنن يف الق�شاء ب�شبب امل�شاف���ات ال�شا�شعة التي يقطعونها ملراجعة 

امل�شت�شفيات وتلقي العالج، ناهيك عن خماطر الطريق.
ع���ن ذلك يق���ول املواطن خلف م���ريزا، "هناك نق�ض كب���ري يف اخلدمات ال�شحية 
مبناطقن���ا حيث ن�شطر كل مرة ل�شراء العالج حتى لو كان ملر�ض ب�شيط باأ�شعار 

غالية؛ لأن املراكز احلكومية ل توفرها".
كم���ا يرى املواطن نزار مراد، "ل اإدارة يف �شنجار ول خدمات، وما زاد معاناتنا 
اأكر هو عدم وج���ود اأطباء متخ�ش�شن يف امل�شت�شفى حيث ن�شطر للذهاب اإىل 

املو�شل ودهوك خا�شة حلالت الولدة والأمرا�ض املزمنة".
وتعر����ض مبن���ى م�شت�شفى �شنجار الع���ام اإىل دمار �شامل من قب���ل تنظيم داع�ض 
الإرهاب���ي اإبان �شيطرت���ه على الق�شاء يف 3 اآب 2014، فيم���ا حتول مبنى مركز 
�شح���ي اإىل م�شت�شف���ى عام، كما تدير منظمة اأطباء ب���ال حدود م�شت�شفى �شنوين 
العام يف �شمايل الق�شاء. من جانبه اأكد فالح ح�شن املدير العام ل�شحة حمافظة 
نينوى يف ت�شريح ل� )املدى(، "هناك نق�ض يف الأطباء الخت�شا�ض ونحن على 
عل���م بهذه امل�شكل���ة، وقمنا بتوجيه عدد م���ن القطاعات يف الأق�شي���ة لنقل بع�ض 
الأطب���اء اإىل �شنج���ار لكن يخ�ش���ون من الدوام فيه���ا ب�شبب الو�ش���ع الأمني يف 
املنطق���ة". واأ�شاف، "مع ا�شتقرار الو�شع الأمن���ي يف �شنجار وعودة النازحن 
اإليها �شنتمكن من تقدمي خدمات اأف�شل لهم وهناك خطة لتح�شن الواقع ال�شحي 

يف الق�شاء".

مر�سى �سنجار "مهددون باملوت" 
يف الطريق اإىل العالج



بغداد / كرمي قحطان

يوا�صل منتخبنا الوطني لكرة اليد 
مع�ص���كره التدريب���ي يف جمهورية 
م�صر العربية، ا�صتعدادًا للم�صاركة 
الإ�صالم���ي،  الت�صام���ن  دورة  يف 
املق���ّررة اأن ت�صّيفه���ا مدين���ة قونية 
الرتكية من التا�ص���ع ولغاية الثامن 

ع�صر من ال�صهر املقبل.
الوطن���ي  املنتخ���ب  وق���ال م�ص���رف 
ال���ذي  املع�صك���ر  اأن  يا�ص���ر وجي���ه، 
اأقي���م على ح�صاب اللجن���ة الأوملبية 
الوطنية قد ب���داأ الأ�صب���وع املا�صي 
وي�صتم���ّر لغاي���ة التا�ص���ع م���ن �صهر 
مت���وز احلايل، ي�ص���ارك في���ه �صبعة 
ع�ص���ر لعب���ًا هم ح�ص���ن علي حمزه 
غ�ص���اب  وجا�ص���م  ع���ودة  وميث���م 
وماج���د عب���د الر�ص���ا واأحم���د مالك 
ومنتظ���ر قا�صم واأحم���د مكي وعلي 
عب���د الر�صا وب���در الدي���ن حمودي 
وعلي طارق وم�صطفى حممد اأحمد 

ووائ���ل حاف���ظ وم�صطف���ى بك���ري 
والأم���ر علي ورام���ي علي و�صجاد 
حم���ودي نا�ص���ر وزي���ن العابدي���ن 
امل���درب  "اإن  واأ�ص���اف:  حمم���د. 
�صري���ف موؤم���ن وم�صاع���ده �ص���الح 
املرم���ى  حرا����س  وم���درب  راج���ي 
كاظ���م نا�صر ي�صرف���ون على تدريب 
امل�ص���ري  املع�صك���ر  يف  املنتخ���ب 
و�صيلتح���ق بهم بقي���ة اأع�صاء املالك 
التدريب���ي والإداري والطب���ي عن���د 

عودة الوفد اىل العراق".

م�ؤمن: منهاج املنتخب 
متكامل

فيم���ا ق���ال �صري���ف موؤم���ن، م���درب 
التدريب���ي  املنه���اج  "اأن  املنتخ���ب 
املع�صك���ر  له���ذا  و�صعت���ه  ال���ذي 
متكام���ل ويت�صمن اإج���راء وحدتن 
�صباحي���ة  الأوىل  تدريبّيت���ن 
متاري���ن  م���ع  م�صائي���ة  والأخ���رى 
اللياق���ة البدنية والق���ّوة والتحّمل، 

حما�ص���رات  اإلق���اء  يت�صّم���ن  كم���ا 
م���ن  لع���دٍد  فيديوي���ة  وم�صاه���دات 
الأخط���اء  وت�صخي����س  املباري���ات 
ومعاجلته���ا". وب���ّن "اأهت���م كثرًا 
بتطبي���ق الالعب���ن ا�صالي���ب اللعب 
املناف�ص���ات  اأثن���اء  ال�صاح���ة  داخ���ل 
�ص���واء يف املباري���ات الوّدي���ة التي 
خا�صها املنتخ���ب اأمام اأنغول اأم�س 
الأول اأو املباراة التي �صتقام اليوم 
مع ال�صنغ���ال". واأع���رب موؤمن عن 
ارتياح���ه لالندف���اع الع���ايل من قبل 
الالعبن يف تنفي���ذ مفردات املنهاج 
واأن املع�صكر ي�ص���ر ب�صورة جّيدة 
ح�صبما خمّطط له بعد اأن مّت توفر 
كاف���ة م�صتلزمات جناحه من جتهيز 

�صالة التدريب وال�صكن والتنقل.

ع�دة: املع�سكر ناجح 
مب�ستلزماته

وب���دوره اأك���د الالع���ب ميث���م عودة 
اأن املع�صك���ر ناج���ح ب���كل املقايي�س 

م���ن خالل توف���ر كاف���ة م�صتلزمات 
جناحه �صيم���ا اأن الالعبن و�صلوا 
اىل درج���ات متمّيزة بع���د اإلتزامهم 
باملنه���اج التدريب���ي ال���ذي و�صع���ه 
املدرب والتي �صمل���ت جميع اأنواع 
الق���ّوة البدني���ة والع�صلّية من اأجل 

الو�صول اىل اجلاهزية التامة".
ق���د  الالعب���ن  "جمي���ع  اأن  وذك���ر 
ا�صتف���ادوا م���ن ه���ذا املع�صك���ر فنيًا 
وبدني���ًا برغ���م اأن املنتخ���ب مل يزل 
يف بداي���ة حت�ص���ره وم���ن ح�ص���ن 
حّظ���ه اأنه ُيق���ام يف بلد مث���ل م�صر 
ال���ذي يع�ص���ق ك���رة الي���د وح�ص���ل 
منتخبه���ا على املركز الراب���ع عامليًا 
و�صيحت�صن بطولة اأفريقيا املوؤّهلة 
اإىل كاأ����س العامل، م���ا يعطينا دافعًا 

معنويًا لتقدمي الأف�صل".  
التجريبي���ة،  مباريات���ه  ث���اين  يف 
الي���وم  الوطن���ي  منتخبن���ا  يلتق���ي 
الثالث���اء م���ع منتخ���ب ال�صنغال يف 
�صال���ة ال�صالم الريا�صي���ة بالقاهرة 

�صم���ن اإط���ار ا�صتعدادات���ه لبطول���ة 
الت�صام���ن الإ�صالم���ي ولبطولة اأمم 
اأفريقي���ا املوؤّهل���ة اإىل كاأ����س الع���امل 

بالن�صبة لل�صنغال.
وكان منتخبن���ا الوطني لك���رة اليد 
قد خا����س اأم����س الأول الأحد اأوىل 
مباريات���ه التجريبي���ة يف املع�صك���ر 
املق���ام ل���ه يف م�ص���ر، اأم���ام منتخب 
اأنغ���ول ال���ذي ي�صتع���دُّ ه���و الآخ���ر 
اأفريقي���ا  اأمم  مناف�ص���ات  خلو����س 
املوؤّهل���ة لكاأ����س العامل وال���ذي ُيعد 
واح���دًا م���ن املنتخب���ات الأفريقي���ة 
بف���وز  املب���اراة  واأنته���ت  القوّي���ة، 
املنتخب بنتيج���ة )32 – 28( هدفًا 
وح�صره���ا ممّثل القن�ص���ل العراقي 
يف م�ص���ر والالعب الدويل ال�صابق 

حمودي نا�صر.

مة  حم�دي : الت�سّرع �سِ
بارزة!

وا�صتطلع���ت )امل���دى( راأي الكابنت 
حم���ودي نا�ص���ر املتواجد يف م�صر 
ع���ن ه���ذه املب���اراة، فق���ال :"كان���ت  
يف  امل�صت���وى  متقارب���ة  املب���اراة 
�صوطها الأّول مع اأف�صلية للمنتخب 
ت�صجي���ل  ناحي���ة  م���ن  الأنغ���ويل 
مة  الأهداف بعد اأن كان الت�صّرع ال�صِ
البارزة لدى لعبينا ليكون ال�صوط 
الأّول غ���ر مقن���ٍع وال�صب���ب رّب���ا 

كونه���ا املب���اراة التجريبي���ة الأوىل 
بع���د امل�صارك���ة يف نهائي���ات اآ�صي���ا 
ليخ���رج املنتخ���ب خا�ص���رًا بنتيجة 

)14- 16( هدفًا ل�صالح اأنغول".
املنتخ���ب  "اإن  نا�ص���ر  واأ�ص���اف 
الوطن���ي حت�ّص���ن اأداءه كث���رًا يف 
ال�صوط الثاين بعد دخول الالعبن 
يف اأجواء املباراة برغم اأن املنتخب 
الأنغ���ويل ميتل���ك خم�ص���ة لعب���ن 
حمرتف���ن يلعب���ون يف الدوري���ات 
الأوروبي���ة ليخرج منتخبن���ا فائزًا 
ج���دًا  جي���دة  بنتيج���ة  باملب���اراة 
عل���ى اأمل جت���اوز الالعب���ن بع�س 
اجلزئّي���ات الب�صيط���ة يف مباراتهم 
التجريبي���ة الثاني���ة والتي �صتكون 
م���ع منتخ���ب ال�صنغ���ال ال���ذي ه���و 
الآخ���ر لدي���ه لعب���ن حمرتفن يف 
ال���دوري الفرن�ص���ي اإل اأن �صبابن���ا 
�صيكونوا على املوعد ويقّدموا اأداًء 

اأف�صل من مباراتهم مع اأنغول ".
اجلدي���ر بالذك���ر اأن قرع���ة بطول���ة 
الت�صام���ن الإ�صالم���ي ق���د و�صع���ت 
منتخبن���ا لك���رة الي���د يف املجموعة 
منتخب���ات  جان���ب  اىل  الأوىل 

ال�صعودية ورديف قطر واملغرب.
املرك���ز  اأح���رز  ق���د  منتخبن���ا  وكان 
الت�صام���ن  بطول���ة  يف  الثال���ث 
يف  اأقيم���ت  الت���ي  الإ�صالم���ي 

اأذربيجان عام 2017.

 متابعة / املدى

عق���د احتاد ك���رة ال�صل���ة اجتماع���ًا مو�صعًا 
بح���ث في���ه م�ص���ر منتخبن���ا الوطن���ي يف 
�ص���وء تقري���ر فّن���ي تن���اول رحلت���ه خ���الل 
الت�صفيات التمهيدّي���ة لبطولة اآ�صيا 2025 

التي اختتمت يف دولة فل�صطن موؤّخرًا.
العمي���دي  د.ح�ص���ن  الجتم���اع  وح�ص���ر 
رئي�س احت���اد كرة ال�صل���ة، وحممد النجار 
مدرب املنتخب الوطني، و�صبيح ال�صايف 
رئي����س جلنة املدرب���ن، واأع�ص���اء الحتاد 
د.مهند عبد ال�صتار ود.خالد جنم ود.و�صن 
حنون. وناق�س املجتمعون اأهم املالحظات 
التي وردت يف التقرير الفني عن امل�صاركة 
وال���ذي قّدمُه امل���درب حممد النج���ار ب�صاأن 
مبارات���ي منتخبنا اأمام املنتخبن الكويتي 

والفل�صطيني �صمن الت�صفيات الآ�صيوية.
كما ق���ّدم د.خالد جن���م تقري���رًا مو�ّصعًا هو 
الآخ���ر ك�صف فيه عن اأمور تخ�ّس مباريات 
ع���ّدة  تق���دمي  ومت  ال�صابق���ة،  منتخبن���ا 
مقرتحات تخدم م�صتقبل املنتخب الوطني 

ا�صتعدادًا لال�صتحقاقات القادمة.
ووّج���ه رئي�س احتاد ك���رة ال�صلة يف ختام 
الجتم���اع باإقامة لقاء اآخ���ر جلميع اأع�صاء 

احتاد اللعبة ُيحّدد لحقًا.
من جهة اأخ���رى، اأكد د.مهند عب���د ال�صتار، 
ع�صو احتاد ك���رة ال�صل���ة، اأن الأندية التي 
تعاقدت م���ع الالعبن متهي���دًا لتح�صرهم 
للمو�صم اجلدي���د ومّتت م�صادقتها يف مقر 

الحت���اد ه���ي النف���ط وال�صرط���ة واحل�صد 
ال�صعبي والت�صامن ونفط ال�صمال.

واأ�ص���اف مهن���د يف ت�صريح �صحف���ي "اأما 
بقي���ة الأندي���ة فه���ي توا�ص���ل التفاو����س، 
ويوج���د تناف����س كب���ر فيم���ا بينه���ا ل�ص���ّم 
لعب���ي النخبة، والوت���رة مت�صاعدة نحو 
م�صادق���ة عق���ود الالعبن ح�ص���ب امكانات 

النادي وقّوة عرو�صه". 
ولفت اإىل اأنه "ل توجد اأي �صكوى اأو دليل 
باأن هنالك لعبن اأو اأندية مل تلتزم ب�صقف 

التعاق���د الذي حّدده احتاد ك���رة ال�صلة، بل 
اأن جميع العقود التي مّتت امل�صادقة عليها 
اأبِرَم���ت وفق���ًا لل�صوابط وال�ص���روط التي 

و�صعها الحتاد".
وذك���ر مهن���د اأن���ه "م���ن املتوّق���ع اأن يب���داأ 
الدوري اجلديد للمو�صم ال�صلوي  2022-

2023 يف الن�ص���ف الأول من �صهر ت�صرين 
اأّول  يف  ذل���ك  د  و�صُيح���دَّ  ،2022 الأول 
اجتماع مع الأندي���ة امل�صاركة التي ل يزال 
الوق���ت مبّكرًا ملعرفة عدده���ا، ونتوّقع اأنها 

لن تزيد عن 13 ناديًا".
وح���ّذر ع�صو احت���اد كرة ال�صل���ة يف نهاية 
ت�صريح���ه م���ن اأن هن���اك بع����س الأخب���ار 
ت�صته���دف  للحقائ���ق  واملُزّيف���ة  املُغر�ص���ة 
اإيقاف عجل���ة تقّدم كرة ال�صلة، وما ُيخطط 
الي���ه الحتاد، واع���دًا بتحقيق م���ا ي�صبوا 
اليه اجلمي���ع، مبّينًا اأن الأخب���ار احلقيقية 
ُتعل���ن يف مواق���ع الحت���اد الر�صمي���ة، واإن 
املكتب الإعالمي حري�س على نقلها باأ�صرع 

وقت".
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بالمرصاد

وطني اليد ي�اجه ال�سنغال تح�سيراً للت�سامن الإ�سالمي 

 الالعبون يندفعون لتنفيذ منهاج �صريف.. ومواجهة �صعبة 
مع ال�صعودية واملغرب

ال�صل��وي ُيناق�ش تقري��ر النّج��ار وُيحّذر من تزيي��ف الأخبار

 محمد حمدي
كلمة صدق

طالع���ت بنتهى الأ�صف ال�صور الأخرة لإنهاء حياة "ُمنتدى �صباب 
وريا�ص���ة الفاروق" اأّح���د اأن�صط منتدي���ات الكرخ الت���ي تّتبع اليوم 
حمافظ���ة بغداد، بعد ق���رار الالمركزية الإدارية، وق���د اأحيل املنتدى 
اىل ال�صتثم���ار قانونًا من���ذ �صنوات يوم كان املنت���دى تابعًا لوزارة 

ال�صباب والريا�صة.
وم���ع كل املح���اولت التي بذلها �صب���اب منتدى الف���اروق والوجهاء 
وع���دد من ال�صخ�صيات الإعالمية والريا�صي���ة وال�صيا�صية با فيهم 
الوزي���ر عدنان درجال اإل اأن جمي���ع املحاولت ذهبت اأدراج الرياح، 
ومت اإخ���الء موج���ودات املنتدى بق���رار ق�صائي ليتح���ّول قريبًا اىل 
م���ول ومقاه���ي ومدينة األعاب كتل���ك التي تعجُّ بها بغ���داد اليوم وما 
اأكرثه���ا ويك���ون رّواد املقاه���ي م���ن ال�صب���اب الريا�صي���ن الذين مل 
يج���دوا �صالتهم يف الريا�صة اأو اأرغم���وا على هجرها ق�صرًا، ومتتدُّ 
ال�صل�صلة التخريبية لقطار املنتديات الأخرى التي مت الإجهاز عليها 
متام���ًا يف الكرخ مث���ل منتدى التحّدي واحلري���ة والكاظمية وقريبًا 
البي���اع اأي�ص���ًا، �صي���اع حلقب���ة م�صّرفة م���ن التاريخ خّرج���ت اأبطال 
الريا�ص���ة بختل���ف الألع���اب التي نفخ���ر بها اىل الي���وم ول اأعلم ما 

الذي �صتخّرجه لنا املولت واملقاهي؟

خليجي 25
احلكومة عل���ى اأعلى امل�صتويات اأعلنت ع���ن ابتهاجها مع جماهرنا 
الريا�صي���ة باحل���دث الأب���رز وهو ف���وز الع���راق والب�ص���رة حتديدًا 
ب�ص���رف تنظيم بطولة خليجي 25 ال���ذي كان باإجماع اأع�صاء احتاد 
كاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم بعد خما�س ع�صر ل�صنوات طويلة.

اجلمي���ل يف الأم���ر م���ا اأعلن���ه الوزي���ر عدنان درج���ال ب���اأن البطولة 
والإع���داد النهائ���ي قد انطلق فع���اًل بلجنة مركزية يق���ف على راأ�صها 
رئي����س ال���وزراء وع�صوية وزير الريا�صة وحماف���ظ الب�صرة وعدد 
اآخ���ر م���ن الدوائر ال�صان���دة، واأودُّ هن���ا اأن اأذّكر واأنا عل���ى يقن باأن 
ملف الفنادق والأماك���ن الرتفيهية �صيكون له ن�صيب من التح�صر، 
واأ�صر فقط اىل نهر الع�ّصار اأيقونة الب�صرة الذي ل يجوز اأن يبقى 
عل���ى حاله كما نراه اليوم، وال�ص���رورة تقت�صي تنظيم حملة كبرة 
لتنظيف النهر الذي يتو�ّصط الب�صرة وتر�صيفه والعناية بقرتباته 
وه���ي عملية ب�صيطة ل تتطّلب الكثر من اجلهد بوجود اأعداد هائلة 
م���ن ال�صباب املتطّوعن عل���ى اأمّت جهوزية للم�صاركة يف العمل الذي 

ُيظِهر ب�صرتنا متاأّلقة جميلة كما نريده.

رحيل )اأب� حبيب(
غادرن���ا منذ اأي���ام امل�صّور الريا�ص���ي املع���روف وال�صخ�صية الطّيبة 
الت���ي عرفه���ا اجلميع بحّبه���ا للخ���ر وزرع البت�صام���ة يف النفو�س 
الكاب���نت �صعد لهد )اأبو حبيب( الذي عا�صر اللجنة الأوملبية ووزارة 
ال�صباب والريا�ص���ة بنتهى احلر�س وامل�صوؤولية مع �صقيقه التواأم 

رعد رحمهما الله.
ه لنادي القّوة اجلوية حّد الهيام والتعّلق، ويروي  وُعرف �صعد بُحبِّ
لنا �صابقًا كيف طالب باأن تقام حفلة عر�صه )الزفة( من ملعب ال�صعب 
يف اإح���دى مباريات اجلوي���ة اىل ع�ّس الزوجية تيّمن���ًا بحّبه الكبر 

للنادي العريق.
رح���ل �صعد لهد، ومل يتذّكره من اجلوية اأّح���د، ول بتعليق اأو و�صع 
لفتة عزاء كرّد لديون احلبيب اأبو حبيب، ولالأ�صف مات ورحل اىل 

رّبه ومل يدرك اأن ع�صقه من طرف واحد. 

مة احتادات ُمنق�سِ
َي�ص���ِرف املو�ص���م الريا�صي للعام احل���ايل على النته���اء فيما يخ�ّس 
البطولت املحّلية ملختلف الألعاب الريا�صية و�صط انق�صامات حاّدة 
تنا�صخ���ت بها امل�صاكل والت�صهر ون�ص���ر الغ�صيل بن اأطرافها زمالء 
الأم����س واأعداء اليوم اىل درجة ا�صتحالة العمل �صوية، ويدفع ثمن 
النق�صام���ات م�صتقبل الألع���اب وانت�صارها بع���د اأن طغت اخلالفات 
الإداري���ة على الفني���ة و�صاعت الفرق بختل���ف فئاتها، وتكاد تكون 
الأ�صب���اب واحدة بقا�ص���م م�صرتك هو اجل�صع وتغلي���ب لغة امل�صالح 
الفردي���ة وال�صتئثار بال�صلطة، مع عجز ت���ام للموؤ�ّص�صات الريا�صية 
الُكربى الت���ي يفرت�س اأن تكون راعي���ة ومتواجدة لتقريب وجهات 
النظ���ر اأو ح�ص���م امل�ص���اكل بق���ّوة، ه���ذا ه���و امل�صه���د الأخ���ر لأغلب 

الحتادات!

اإ�صارات ريا�صية

الحك�مة على اأعلى الم�ست�يات 
اأعلنت عن ابتهاجها مع جماهيرنا 

الريا�سية بالحدث الأبرز وه� ف�ز 
العراق والب�سرة تحديداً ب�سرف 

تنظيم بط�لة خليجي 25 الذي كان 
باإجماع اأع�ساء اتحاد كاأ�س الخليج 

العربي لكرة القدم بعد مخا�س 
ع�سير ل�سن�ات ط�يلة.

مدرب النا�صئني ُيحارب التزوير وينت�صر للم�صتقبلهم
 متابعة / اإياد ال�ساحلي

بك���رة  النا�صئ���ن  منتخ���ب  م���درب  ت�صري���ح 
القدم ح�صن كمال، باأن���ه الوحيد الذي حارَب 
التزوير يف �صاحة الفئات العمرية، ومنع اأّية 
حماول���ة لقب���ول لعب مزّور مهم���ا كان حجم 
ال�صغ���ط املُ�صاح���ب ل���ه، ت�صري���ح يفتح باب 
دًا ح���ول م�صر بقي���ة املنتخبات  ال�ص���ّك ُم���دَّ
العاِمل���ة م���ع الفئ���ات العمري���ة مث���ل الأ�صبال 
وال�صب���اب والأوملب���ي، اإن كانت تاأوي لعبن 
خ���ارج �صواب���ط القب���ول اأم ل؟ الكابنت كمال 
برنام���ج  يف  الق�ص���م  حت���ت  ب�صهادت���ه  اأدىل 
ريا�ص���ي )يوم الأح���د 3 مت���وز 2022( قائاًل 
)اأنا الوحيد يف الع���راق ُقمت باإلغاء التزوير 
بعون���ة امل���الك التدريب���ي املُ�صاع���د، وبرغم 
التهدي���دات وال�صغوطات وم���ا تعّر�صنا له مل 

ن�صم���ح لالعب واحد حتى ل���و عمرُه اأكرب من 
اأقرانه ب�صه���ر واحد اأن يبق���ى يف املنتخب(! 
واأو�ص���ح  )واجهنا �صغوط���ات من برملانين 

و�صب���اط واأحزاب، مل نر�صخ له���م، ورف�صنا 
قب���ول اأي لعب م���زّور، وكّنا نتح���ّدث مع كل 
جه���ة ح�ص���ب تعليماته���ا، وله���ذا نفتخ���ر اأن���ا 

واملدّرب���ن العامل���ن مع���ي والالعب���ن باأننا 
اخلارجي���ة  البط���ولت  يف  الع���راق  منّث���ل 
بنتخ���ٍب خ���اٍل م���ن التزوي���ر، ول يوجد اأي 

لعب كبر يف �صفوفه(.
مث���ل هك���ذا ثق���ة و�صراح���ة، اأكيد اأنه���ا تعّزز 
القناع���ة ببناء منتخب ق���وي ل يحتاج �صوى 
ال�صرب على نتائجه مهما كانت خُمّيبة لالآمال 
اأحيان���ًا، فالع���ربة يف اخلواتي���م دائمًا عندما 
يتاأّه���ل اإىل مرحل���ة عمرية متقّدم���ة ويح�صد 
امل���دّرب ِثمار جهده م���ع الالعبن بلقٍب عربي 
اأو اآ�صي���وي م���ع دف���ع لعبن ُج���دد للمنتخب 
الأول يزاحم���ون فيه العنا�ص���ر املتمّر�صة فيه 
لثبات اجلدارة با�صتحقاق التمثيل الوطني.
اأمتن���ى األ مت���ّر �صهادة كمال م���ن دون تدقيق 
التزوي���ر  حمارب���ة  يف  باأنف���راده  مق�ص���ده 
�صم���ن منظوم���ة تتاأل���ف م���ن منتخب���ات عّدة 

ل الآخر! ولي�س يف ذلك اأي طعن  الواح���د ُيكمِّ
ب�صهادته القّيمة، بل لفتت النتباه اإىل موقف 
الالعب���ن املن�صوي���ن يف قوائ���م املنتخب���ات، 
ماذا عن اأعماره���م ومدى م�صوؤولية مدربيهم 
ع���ن اختيارهم واملعاي���ر املانعة لأي���ة �ُصبهة 
تالع���ب يف �ص���ّن لع���ب ل ي�صتح���ق ارت���داء 
فانيل���ة املنتخ���ب، وتزويد احتاد ك���رة القدم 
با�صم���اء ال�صخا����س الو�صط���اء م���ن خُمتلف 
اجله���ات الذين ي�صع���ون للتاأثر على قرارات 
املدرب���ن بقبوله���م وثائ���ق م���زّورة لالعب���ن 
ة  خارج �صّن الفئة لرفعها اىل اجلهات املخت�صّ

بغية النظر فيها.
ُنحّي���ي �صجاع���ة كم���ال، وكل م���درب يحر�س 
عل���ى تنظيف حق���ول كرتن���ا "الأ�صا�صية" من 
اأمرا�س �ص���اّرة حلماية قاعدته���ا والنت�صار 

مل�صتقبلها.

 الدوحة / خا�س باملدى

اأع���رب لوثار ماتيو����س، قائد املنتخ���ب الأمل���اين ال�صابق، عن 
اأمنيت���ه ب���اأن ت�صه���د قط���ر مهرجان���ًا كروي���ًا ا�صتثنائي���ًا، عن���د 
ت�صييفه���ا كاأ�س العامل 2022 نهاية العام اجلاري، م�صرًا اإىل 
اأهمي���ة تقارب امل�صافات يف الن�صخ���ة الأوىل من مونديال كرة 

القدم يف العامل العربي وال�صرق الأو�صط
وق���ال ماتيو�س، الذي ُيعد من بن ثالث���ة لعبن فقط �صاركوا 
يف خم�س ن�صخ متتالية من املونديال:"بطولة قطر 2022 هي 
الأك���رث تقارب���ًا يف امل�صافات يف التاريخ احلدي���ث للمونديال، 
اأي اأن الأم���ر ل���ن يتطّل���ب الكث���ر م���ن التنّق���ل، م���ا ي�ص���ّب يف 
�صال���ح الالعبن، حي���ث �صيتاح اأمامهم الوق���ت الكايف للراحة 
والتدريب، ما �صيحافظ على طاقتهم وينعك�س على اأدائهم يف 
امللع���ب، و�صتكون التجربة خمتلفة للكثر من الالعبن، برغم 

اأن لعب���ي ك���رة الق���دم يف الوقت احل���ايل على ا�صتع���داد دائم 
للع���ب يف كافة الظروف، ويحظون بالإعداد الكايف للم�صاركة 

يف املناف�صات."
واأك���د ماتيو�س اأن اإقامة البطولة يف مناطق جديدة من العامل 
هو اأمر بال���غ الأهمية، وقال: "ح�صرت كاأ�س العامل 2010 يف 
جن���وب اأفريقي���ا، حي���ث كانت الن�صخ���ة الأوىل الت���ي ت�صّيفها 
الق���ارة الأفريقي���ة، كما �صه���دُت بطولة كاأ����س العامل 2002 يف 
كوري���ا اجلنوبي���ة والياب���ان، واأرى اأن ل���كّل ق���اّرة احل���ق يف 
ت�صيي���ف البطول���ة، واأعلم جّيدًا اأن ك���رة القدم حتظى بالكثر 
م���ن احلما�ص���ة وال�صعبية يف قط���ر، واجلمي���ع يتطّلعون لهذه 
الن�صخ���ة من املونديال، واأثق اأنن���ا �صن�صهد عر�صًا كرويًا رائعًا 

اأواخر العام اجلاري".
واأعرب اأ�صطورة الكرة الأملاني���ة عن فخره ب�صرته الكروية 
احلافل���ة مع منتخب بالده، والتي امتدت لع�صرين عامًا �صارك 
خاللها يف 25 مباراة يف املونديال، وقاد منتخب بالده للفوز 

بلقبه الثالث يف ن�صخة اإيطاليا 1990.
ويف ه���ذا ال�صياق اأ�صاف ماتيو�س: "كان���ت حلظة لن اأن�صاها 
م���ا حيي���ت، مل يكن م���رد جناح، ب���ل كان ثمرة تع���اون فريق 
باأكمله، كان در�ص���ًا يف العمل اجلماعي، كما كان تتويجًا لدعم 
جماهرنا املخل�صة، وقد كانت الأجواء التي �صهدتها البطولة 

يف اإيطاليا ومالعبها حما�صيًة ومبهرة للغاية.
وحول اأهمية املونديال قال ماتيو�س اإن اأول ما يجول بخاطره 
عند التفكر بكاأ�س العامل، ه���و العاطفة وال�صغف واحلما�صة، 
ف�ص���اًل عّم���ا تخلق���ه اللعب���ة م���ن فر����س التوا�ص���ل والتقارب، 
فالبطول���ة بنظره ما هي اإل تتويج للريا�صة الأكرث �صعبية يف 
العامل، واأعظم اإجناز قد يحققه لعب يف تاريخه هو امل�صاركة 
يف مناف�صاته���ا، وق���د حالف احلظ اأ�صط���ورة املنتخب الأملاين 

ليعي�س اأجواء املونديال كالعب وم�صّجع و�صحفي.

ماتيو�ش: مونديال قطر الأكرث تقاربًا يف امل�صافات

�شريف م�ؤمن
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 ح�سن الجنابي**

 ثامر الهيم�ص  غ�سان �سربل 

ا�ستخراج الغاز وت�سويقه بكامل 
�ستراتيجياته ولوج�ستياته , من �سرق 
البحر االبي�ص او بال�سبط من المياه 

االقليمية من �سرقه , لبنان وا�سرائيل 
وم�سر , انه الرهان البديل او المكمل 

للتراجع الغربي في اوكرانيا ’ لكي ي�سقط 
ال�سالح الرو�سي بغازه الذي يهدد اوروبا 

ب�ستاء قار�ص.

مل يع���د غريب���ا ه���ذه امل���رة بع���د جت���ارة اعلن���ت 
افال�ش���ها متام���ا من ان العم �ش���ام بي���ده رميوت 
كون���رول حلف االطل�ش���ي الذي فقد م�ش���وغاته 
الع�ش���كرية بعد انهيار حلف وار�ش���و. فقد كانت 
كارث���ة افغان�ش���تان الت���ي �ش���هدت احلالت���ن يف 
ظ���ل غياب حل���ف وار�شو ويف ح�ش���وره اآنذاك , 
وكان م���اكان كما راأينا ب���ام عيوننا برك املواقع 
لطالب���ان بع���د )زراع���ة دميقراطية له���م(. وهكذا 
يف لبن���ان ثم �شوريا واليمن , لتتكر�ض يف ار�ض 
الرافدي���ن اخلال�ش���ات املذك���وره ب���كل ابعاده���ا 

اجليو�شيا�شية.
ه���ل كل هذا خارج ال�شياق التقليدي على جداول 
امل�شال���ح الدولي���ة كما يت�شح م���ن حتول منظمة 
االمم املتح���دة اىل منظم���ة ان�شاني���ة م���ن خ���الل 

جمل�ض اأمنها والفيتو.
ه���ذه امل���رة ب���ات الع���دو خمتل���ف للغ���رب كم���ا 
اعل���ن باي���دن , ان���ه احل���زب ال�شيوع���ي ال�شيني 
ال���ذي يق���ود اك���ر را�شمالي���ة دول���ة يف الع���امل 
حثيث���ا  ي�شع���ى  الع���امل  يف  اقت�ش���اد  وث���اين 
وح�ش���ب  الغ���رب  ام���ل  كل  لالولوي���ة.  هادئ���ا 
مرجعي���ة كي�شنجر ه���و عزل رو�شي���ا عن ال�شن 

موؤخ���را. دافو����ض  موؤمت���ر  يف  ذل���ك  اك���د  كم���ا 
انن���ا ن�شعى لك���ن لي����ض حثيثا من خ���الل انبوب 
)العقب���ة ب�شرة( النفطي , هل الكلفة اللوج�شتية 
ام ان�ش���اء االنبوب ام االعتبارات اجليو�شيا�شية 
اوال حيث ظه���ر كم�شروع ع���زل �شابقيه )جيهان 
, بانيا����ض , ينب���ع( لي�ض العتب���ارات الكلفة رمبا 

يكون االنبوب املزمع ومن املفر�ض ا�شلم؟
يف ظ���ل م���ا يح�ش���ل يف املتو�ش���ط االن ي�شب���ح 
امل�ش���روع فيه نظ���ر ’ كما ه���و م�ش���روع الفاو او 
االتفاقية ال�شينية , حيث ال�شن غري م�شتعجله 
كونه���ا تراهن على اخللي���ج وال تريد ان تخ�شره 
, رمب���ا تنتظر بعد ما تنج���ز ما ميكن اجنازه يف 
احل���زام والطري���ق لتفر�شه كج���دوى اقت�شادية 
ملن يرغب باقت�ش���اد م�شتدام �شمن جتارة دولية 
ال تقوده���ا م�شالح حمدده بدوالر او تكنولوجيا 
مو�شومه كملكية فكرية ابدية او تبعية ل�شندوق 

النقد الدويل امريكي الهوى.
انه���ا حمنة الغ���رب اوال مع حل���ف االطل�شي امام 
االحت���اد االورب���ي والتح���دي االمريك���ي ال���ذي 
يتنف����ض برئ���ة بريطاني���ا ودول الكومنويلث من 
ا�شرالي���ا اىل نيوزيلن���دا و�شوال لكن���دا , حيث 
يتخل���ى تدريجيا اق�شى اليم���ن واق�شى الي�شار 
ع���ن االنخراط من التحالفات التي ترهق اوروبا 

العجوز , وهكذا.
عملي���ا انن���ا ل�شنا برغماتت���ن اقت�شادي���ا فنفطنا 
)نعمتن���ا باالغلب يف امل�شتقبل املنظور( مرغوب 
�شرق���ا واك���ره ي�ش���در اىل هناك لكنن���ا ننام يف 
�شري���ر �شن���دوق النقد الدويل لندف���ع له ولغريه 
من فات���ورة النف���ط امل�شدر �شرق���ا ومن�شي معه 
على ا�شتحياء من �شاحب ال�شرير الذي ال ي�شعى 
لتاأ �شي�ض اقت�شاد م�شتدام كهدف مركزي ليتفرج 
م�ش���رورا عل���ى خمرج���ات ليراليت���ه م���ن �شوق 
العمل���ه اىل املنافذ امل�شرع���ه مبوقف ر�شمي يهتم 

اوال با�شقاط الفر�ض من خالل جلان .
ال���دويل  فمث���ال ه���ل ي�شاعدن���ا �شن���دوق النق���د 
با�شرج���اع م���ا ت�ش���رب م���ن املناف���ذ والتحويل 
اخلارج���ي وغ�شيل االموال؟ الت���ي كمبالغ قدرت 
بثل���ث اقي���ام ما�شدرن���ا من نف���ط لل�شن���وات من 
2003 اىل ي���وم النا����ض ه���ذا. وه���و اخلبري يف 
دهالي���ز النق���د ومالذات���ه االمن���ه , فه���ذا املبل���غ 
املرجت���ى عودته ينقلنا القت�ش���اد م�شتدام بحيث 

ال نرجو غري الله.
ح���رب  يف  ع�شن���اه  كم���ا  الوغ���ى  ا�شت���د  مهم���ا 
اوكراني���ا يف اال�شب���وع االول له���ا يف احلنط���ه 

ال���خ. كمركي���ا....  امل�شف���ر  والبي����ض  والزي���ت 
ب���كل االح���وال �شن���دوق النق���د ال���دويل وغريه 
ف�شماعت���ه   , املغفل���ن  يحم���ي  ال  القان���ون  مث���ل 
نح���ن من عل���ق عليه���ا ومل ي�شتدعين���ا و�شروطه 
معلن���ة. ليتدخل يف ت�شعري خمرج���ات �شناعتنا 
البرولي���ة من بطاقة النف���ط االبي�ض ثم اال�شود 
غ���ري  منافذن���ا  ان  لينبهن���ا   , بالبنزي���ن  م���رورا 

حم�شنة من التهريب.
ال  اللت���ان  و�شنغاف���ورة  روان���دا  نح�ش���د  انن���ا 
تقا�ش���ان بنا يف جم���ال اوميدان , ه���ل اننا ندفع 
ثمن موقعن���ا ال�شراتيج���ي ام ثروتن���ا النفطية 
ام جريتن���ا غ���ري املتكافئه مع اال�شغ���ر واالكر؟ 
انها ا�شكالية ا�شتطاعت ع���زل املت�شدي العراقي 

االوحد اوال.
تنازعت���ا  الت�شعين���ات  حت���ى  بقبيلت���ن  روان���د 
بال���كل �شد ال���كل ظهر بينهم م���ن يوحدهم عابرا 
اخلن���ادق ليوحدهم لري�شل���وا االن قمرا �شناعيا 
ناهي���ك عن الرفاه الناجم م���ن التخلي عن ثارات 
�شنغاف���ورة  وهك���ذا  واجلغرافي���ة.  التاري���خ 
بال�شيني���ن الكونفو�شو�شي���ن وامل�شلمن باتوا 
ق���دوة ودر�شا لل�شابق���ن والالحقن. فقد وجدوا 
احلل ال�شح���ري بوحدة حقيقي���ة ال ت�شمو عليها 
مكون���ات او بيوت���ات او عوائ���ل. فعندم���ا يكون 
القرار االقت�شادي مرتهن���ا بابعاد ثالثة , تنفجر 
ال�شعارات الن اجلميع الميلكون روؤية اقت�شادية 
موح���دة كما ايا منهم ال ميثل قطاعا اقت�شاديا او 
برناجم���ا ينفذه باجتاه تنمية م�شتدامة. حيث ال 

جتدي الت�شويات والتوافقات غالبا.
وبذلك يكون رهان اي���ا منهم هو خ�شارة للعراق 
وحت���ى من ي���ذودون عنهم كل ارب���ع �شنوات يف 
مهب ريح املواعي���د والرقيع املو�شمي. لي�شبح 
ايق���اع كل مك���ون خمتلف متاما ع���ن االخوة كما 
جت�ش���دت يف يف ت�شرين 2019 حي���ث كانت يدا 

واحدة.
ال�ش���رب  خ���ارج  �شيغ���رد  االقت�ش���ادي  فقرارن���ا 
العراق���ي والعرب���ي او االقليم���ي او ال���دويل ما 
دام���ت ه�شا�شت���ه حمليه مهيمنة حت���ى لو التحق 
بتحال���ف اخ���وة يو�ش���ف او فراعن���ة الع�شر. او 
اعدائهم مبوجب �شراتيجياتهم اال اذا كنا جمرد 
ح�شوة تع���ن احدهم على االخ���ر. فمعركة �شرق 
املتو�شط �شرارها يطالنا كوننا متفرقن وال ناقة 
لنا فيها وال جمل الننا مل ننتج اون�شدر غازا كما 
ان فرقتن���ا ت�شهل انقيادنا �شرق���ا او غربا. وكفى 

الله العراقين �شر القتال.

)جزء- 8( *

لتحقيق حلم �سدام ح�سين في 
قيادة حركة عدم االإنحياز 

واإعتالء »عر�ص« الرئا�سة وتزعم 
حركة العالم النامي, �َسعت 

الحكومة العراقية جاهدًة لعقد 
موؤتمر قمة دول عدم االإنحياز 

في بغداد, وكان ذلك تتويجًا 
للعمل الدبلوما�سي المكثف 

والم�ستمر للخارجية العراقية. 
كانت تلك بالطبع فر�سة نادرة 
للعراق في ا�ست�سافة اأكبر ح�سد 
حكومي عالمي, وتزّعم الحركة 

الموؤثرة في ظالل الحرب 
الباردة واالإ�ستقطابات ال�سيا�سية 
الدولية المعقدة في ال�سبعينات 
والثمانينات من القرن الع�سرين.

حينه���ا  العراقي���ة  احلكوم���ة  خ�ش�ش���ت 
مبالغ طائلة الإعم���ار مدينة بغداد, وبناء 
فل���ل وق�ش���ور وفن���ادق ل�شك���ن الزعماء 
ال�شي���وف ووفوده���م املرافق���ة. وجرت 
واملن�ش���اآت  املناط���ق  اإعم���ار  حم���الت 
التحتي���ة  البن���ى  وجتدي���د  الراثي���ة, 
للخدم���ات والنقل, مبا فيه���ا مطار بغداد 
ال���دويل وفن���دق الر�شيد, اأك���ر الفنادق 
املوؤمت���رات,  العراقي���ة حينه���ا, وق�ش���ر 
ال���ذي حت���ول بع���د ع���ام 2003 اىل مقر 
ملجل�ض الن���واب العراقي, وهو ال ي�شلح 

لهذه املهمة رغم جمال البناية.
كان���ت تلك اأك���ر حركة اإعم���ار يف تاأريخ 
العراق خ�ش�شت لها مليارات الدوالرات 
يف وق���ت كان���ت احل���رب مع اإي���ران على 
ب�ش���ورة  ذل���ك  يوؤث���ر  اأن  دون  اأ�شّده���ا 
وا�شح���ة عل���ى الق���درات املالي���ة للعراق 
يف اجن���از تل���ك امل�شاري���ع. لك���ن احلرب 
العراقية - االإيرانية التي كانت م�شتعرة 
على جبهات القت���ال احلدودية بعيدًا عن 
العا�شمة بغداد, ه���ي التي كانت ال�شبب 
املوؤمت���ر  ذل���ك  انعق���اد  ع���دم  االأك���ر يف 
املنتظ���ر. فعقلية �ش���دام ح�شن ال�شر�شة 
واملقفلة على قناع���ات جامدة وغريبة مل 
ت�شتوعْب اأن بلدًا يخو����ض حربًا �شاملة 
ال ميكنه عق���د موؤمتٍر يح�ش���ره اأكر من 
)100( رئي����ض دولة يف حركة تدعو اىل 
ال�شل���م واالإ�شتق���رار والعدالة يف النظام 

العاملي.

ال �ش����ك اأن �ش����دام ح�ش����ن كان يطم����ح 
يف ا�شتقط����اب دول الع����امل النام����ي اىل 
�شال����ح املوقف العراق����ي وبالتايل عزل 
اإي����ران, وهي دولة ع�شو بل من اأقطاب 
حرك����ة عدم االإنحي����از. وبالطبع مل يكن 
منطقيًا لقادة دول عدم االإنحياز تف�شري 
ح�شورهم ل�شال����ح اأحد طريف احلرب, 
واملح�شل����ة ف�شل موؤمتر بغ����داد حلركة 
عدم االإنحياز. ال بد من التاأكيد هنا باأن 
ف�شل انعقاد قمة عدم االإنحياز يف بغداد 
ال ميث����ل انت�شارًا دبلوما�شيًا الأيران بل 
وف����اًء للمبادئ ال�شلمي����ة للحركة, بدليل 

ان عزلة اإيران اآنذاك كانت وا�شحة.
يف  ح�ش����ن  �ش����دام  اأح����الم  تبخ����رت 
الزعام����ة املَتَخيلة, وقاد البالد واملنطقة 
واالإحت����الل  واخل����راب  التهلك����ة  اىل 
والفو�ش����ى واالره����اب. م����ع ذل����ك ف����اإن 
البن����اء  يف  اأ�شتثم����رت  الت����ي  االأم����وال 
حينه����ا كان����ت نافع����ة, وحت�ش����ن و�شع 
م����ن  العك�����ض  عل����ى  كث����ريًا,  العا�شم����ة 
االأم����وال املهول����ة الت����ي �شرف����ت عل����ى 
ال�ش����الح واحل����رب والع�شك����رة, والتي 
مع ا�شتم����رار تدفقها كانت حت�شد معها 

حياة ال�شباب وتدّمر املجتمع.
برغ����م الف�ش����ل ال�شيا�ش����ي امله����ول الذي 
اأحُل����ق بحكوم����ة �ش����دام ح�ش����ن اأ�شتمر 
العم����ل مب�شاريع اإعادة تاأهي����ل واإعمار 
بغ����داد حت����ى االإجناز. وق����د ا�شت�شافت 
 1990/5/28 يف  ذل����ك  بع����د  بغ����داد 

قم����ة عربية بعن����وان “التحدي����ات التي 
تواج����ه االأمن القوم����ي العربي”. َخَدع 
�شدام ح�شن “زم����الءه” القادة العرب 
احلا�شري����ن مب����ن فيهم اأم����ري الكويت, 
وا�شتباحته����ا  الكوي����ت  بغ����زو  وق����ام 
بال�شورة الهمجية التي جرت يف 2 اآب 
1990, اي بعد �شهرين من انعقاد القمة 
التي منح خاللها �شدام ح�شن �شخ�شيًا 
اأرف����ع و�ش����ام عراق����ي الأم����ري الكوي����ت, 
واأعتق����د ان ذلك كان للمزيد من التغطية 

على نواياه يف الغزو.
لعب����ت �شف����ارات الع����راق وبعثات����ه يف 
اأدوارًا  احلقب����ة  تل����ك  اأثن����اء  اخل����ارج 
ح�شا�شة حيث كان����ت جتري يف داخلها 
كل االأعمال التجارية وعقود االإ�شترياد 
احلكومية, خا�ش����ة قبل فر�ض املقاطعة 
االإقت�شادية اإثر احتالل الكويت. حينها 
توّلت االأمم املتحدة وفق قرارات قا�شية 
ملجل�ض االأم����ن الدويل مهم����ة االإ�شراف 
املبا�شر على اأغل����ب ا�شتريادات العراق 
م����ن الب�شائ����ع, بع����د ال�شم����اح للع����راق 
بت�شدي����ر كمي����ات حمدودة م����ن النفط, 
لتموي����ل حاجاته االإن�شاني����ة من الغذاء 
وفق قرار جمل�ض االأم����ن الدويل املرقم 

986 بتاريخ 15 ني�شان 1995.
 1990 اآب   2 يف  الكوي����ت  غ����زو  كان 
تتويج����ًا ل�شيا�شات املغام����رة واملقامرة 
مب�ش����ري الع����راق و�شعبه بع����د 22 عامًا 
من احلكم املطلق حل����زب البعث, ق�شى 

ال�شع����ب العراق����ي ثلثه����ا يف احلرب مع 
اإي����ران. وبغ�����ض النظ����ر ع����ن �شعارات 
احلرب ل����دى الطرفن ف����اإن “منجزها” 
الوحي����د كان هو قتل املزي����د من النا�ض 
م����ن املدنين والع�شكري����ن. اأما الثلثان 
يف  ق�شي����ت  فق����د  امل����دة  م����ن  الباقي����ان 
احلروب الداخلي����ة والقمع واالإ�شتبداد 

واالإغتياالت والع�شكرة.
خرج �ش����دام ح�شن من �شل�شلة اأحالمه 
يف قيادة العامل الثالث اأو العامل العربي 
اأو منطق����ة اخللي����ج بخّفْي ُحَن����ْن. وقد 
ا�شتفاق على من كان يعتقد انه يحميهم 
من اأطماع االأجانب فوجدهم يطالبونه 
ماكنت����ه  غ����ّذت  الت����ي  االأم����وال  بدف����ع 
احلربية لثمان �شن����ن عجاف, ونفخت 
ذات����ه املت�شخم����ة اأ�ش����اًل, وامل�شّوق����ة له 
ب�ش����ورة املنق����ذ والبطل ال����ذي ال يقهر. 
ولذل����ك وبع����د عامن من نهاي����ة احلرب 
عقل����ه  اىل  جم����ددًا  انق����اد  اي����ران  م����ع 
القروية  عنجهيته  “املعّطل” واأقحمته 
واأخالقه اخل�شنة, وقدرته املدرّبة على 
ا�شتخدام ال�ش����الح قبل العقل, اىل غزو 
دولة �شقيق����ة وابتلعها يف “نزهة” كان 
عقل����ه يتخيلها كافية لتناول الفطور يف 
الكويت, ونهب الروة واإ�شكات العامل 

بقوة ال�شالح واإغراءات النفط.
وف����دًا  ليلته����ا  اأر�ش����ل  ق����د  �ش����دام  كان 
بقي����ادة نائبه عزة ال����دوري للقاء الوفد 
ال�شي����خ  بقي����ادة  الكويت����ي  احلكوم����ي 

�شعد العبد الله ال�شباح يف مدينة جدة 
ال�شعودية, لت�شوي����ة اخلالفات, املادية 
طبعا, فلم تكن هن����اك خالفات �شيا�شية 
بن البلدي����ن على االأقل خالل ال�شنوات 
الع�شرة التي �شبقت ذل����ك اللقاء. وعزة 
مزج����ت  عقلي����ة  ذو  �شخ�����ض  ال����دوري 
التط����رف الدين����ي باإيديولوجية البعث 
امل�شبع����ة بالعن����ف. وه����و مث����ل رئي�ش����ه 
وعدد م����ن “رفاقه” يف قيادة البعث, مل 
يكمل تعليمه, ورمبا اأنه كان يعاين من 
توا�شع مهنت����ه قبل القف����ز اىل ال�شلطة 
عام 1968, وهي بيع الثلج, ولذلك فقد 
كان عاج����زًا عن ا�شتخ����دام احلد االأدنى 
فبينم����ا  والدبلوما�شي����ة.  املنط����ق  م����ن 
كان ال�شعب العراق����ي و�شعوب املنطقة 
تكتم انفا�شها جتنب����ًا حلرب اأخرى بعد 
�شن����وات احلرب م����ع اإيران, غ����ادر عزة 
يف  العم����رة  الأداء  االإجتم����اع  ال����دوري 
حماول����ة وا�شح����ة الإف�شال����ه. واأنا اأكر 
مياًل الآراء بع�ض املحللن الذين وجدوا 
يف ذلك ال�شلوك الالمبايل دلياًل على اأن 
قرار غزو الكويت كان متخذًا, ومل يكن 
ذلك االإجتماع واالإت�شاالت التي �شبقته 

اأو رافقته اإال للتمويه على القرار.
كانت ال�شفارة العراقية يف الكويت قبل 
الغ����زو “قلعًة” بعثي����ة متقدمة يف قلب 
ال�شي����ادة الكويتي����ة واأ�شبحت الكويت 
ب�شببه����ا حديق����ة خلفية للع����راق. كانت 
ن�شاطات ال�شفارة مرعبة وباخل�شو�ض 

�ش����د املعار�ش����ن العراقي����ن يف فرات 
ُبعْي����د  اأن ا�شتخدم����ت  الحق����ة. و�شب����ق 
انقالب مت����وز 1968, يف تنفيذ اإغتيال 
اجل����رال ح����ردان التكريتي اأح����د قادة 
االإنقالب يف 30 اآذار 1971, وكذلك يف 
خط����ف الدبلوما�ش����ي العراقي عطا عبد 
الوهاب وجلبه اىل بغداد وغري ذلك من 

اأفعال �شنيعة.
رواه  م����ا  هن����ا  ذك����ره  اجلدي����ر  م����ن 
الدبلوما�ش����ي املع����روف ابراهيم الويل 
يف كتاب����ه “اأوراق دبلوما�شي عراقي” 
ال�شادر ع����ن دار احلكمة يف لندن, باأنه 
نق����ل اىل �شف����ارة الع����راق يف الكوي����ت 
ومع����ه كادر �شفارة جدي����د اإثر نقل كادر 
ال�شف����ارة القدمي برمت����ه اىل مكان عمل 
اآخر بعد اإغتيال ح����ردان التكريتي, يف 
تاأكي����د وا�ش����ح عل����ى دور ال�شف����ارة يف 
االإغتي����ال. كم����ا ان����ه يذكر اأي�ش����ًا حادثة 
“طريف����ة” عن رف�����ض �شاحب معر�ض 
�شي����ارة  بي����ع  الفل�شطين����ي  ال�شي����ارات 
ل����ه, ومل����ا ا�شتف�ش����ر ع����ن االأم����ر ظهر ان 
قتل����ة الفريق ح����ردان التكريت����ي نفذوا 
م�ش����راة  �شي����ارة  بوا�شط����ة  اجلرمي����ة 
من����ه, دف����ع ثمنها يف نف�����ض اليوم وقبل 
ا�شتكمال حتويل االإ�شم للمالك اجلديد!

-يتبع-
*اأجزاء من كتاب عن وزارة الخارجية 

�شين�شر قريبًا
**وزير و�شفير �شابق

اخترت زاوية في المقهى لكتابة مقالي. 
منعني انقطاع الكهرباء في بيروت 

من الكتابة في المنزل. وال م�سكلة في 
االأمر, فاأنا ل�ست م�سابًا بطقو�ص الكتابة. 

ال ت�سمح المهنة بمثل هذه الرفاهية. 
ال بدَّ من الكتابة في البيت اأو الفندق 

اأو المطار اأو القطار. بداأت الكتابة عن 
العراق الذي يتقلَّب على نار التغريدات 
و�سط تعطل الموؤ�س�سات. فجاأة اقترَب 

مني اأحد قراء »ال�سرق االأو�سط« و�ساألني 
اإن كانت لديَّ بع�ص دقائق. واأنا لديَّ 

دائمًا اأكثر من دقائق, الأنني ال اأعمل في 
مهنة اأخرى وال اأجيد.

ع���ت اأن يلفتن���ي الق���ارئ اإىل خط���اأ م���ا يف  توقَّ
اللغ���ة اأو طريقة التن���اول اأو التعامل مع حدث 
�شائ���ك. واحلقيق���ة اأنَّني اعت���ر حمكمة القارئ 
اأق�ش���ى املحاك���م الت���ي منث���ل اأمامه���ا. وال اأجد 
غ�شا�ش���ة يف االعراف بخط���اأ اأو تق�شري, فقد 
اأثبت���ت التج���ارب اأن ال �ش���يء يقت���ل ال�شحيفة 
وال�شح���ايف كالغ���رور الذي مين���ع الت�شحيح 
والت�شوي���ب. اأخط���اأت التقدي���ر اإذ اإنَّ االأ�شئلة 
كان���ت اأبعد من ذل���ك. �شاألني اإن كن���ت اأعتقد اأنَّ 
ال�شحاف���ة يف طريقها اإىل امل���وت, الفتًا اإىل اأن 
الق���ارئ بات يغرق يف بحر م���ن املواقع وكثري 
منه���ا يفتق���ر اإىل ال�شدقية واملهني���ة ال�شارمة. 
متام���ًا  مت���وت  ال  ال�شحاف���ة  اأنَّ  رّدي  وكان 
كاالأغاين والو�شايات والتقاري���ر لكنَّها تتبّدل. 
وقل���ت اإّنه يبق���ى على قيد احلياة م���ن ي�شتحق 
احلي���اة, اأي م���ن ال يقع اأ�شري قد�شي���ة املا�شي, 
ويرف����ض م���ا يدخل���ه الع�شر م���ن تغيريات يف 

الروح واالأزياء.
لفتن���ي اإىل اأنَّه مل يعد يثق مب���ا يقراأ يف مواقع 

التوا�ش���ل االجتماع���ي حيث تلم���ع الع�شبيات 
���ق الكراهيات. اأجب���ت اأنَّ التطور �شريع  وتتدفَّ
وحده���ا  التجرب���ة  واأنَّ  االأم���واج  كتالح���ق 
�شتفر����ض الت�شليم بحد م���ن ال�شوابط املهنية, 
واإيج���اد �شيغ قانوني���ة حديثة حتم���ي االأفراد 
الت���ي توزعه���ا  املتفج���رات  م���ن  واملجتمع���ات 
امليول ال�شعبوية وعقلي���ة املزايدات, وال�شعي 
اإىل تو�شيع االنت�شار باأي ثمن حتى لو اقت�شى 

االأمر املتاجرة باأخبار رخي�شة اأو موؤذية.
���ه ي�شعر  ط���ال النقا����ض. ق���ال الرجل امل�ش���نُّ اإنَّ
بالغرب���ة يف بح���ر االإعالم احل���ايل. حتدَّث عن 
متع���ة تقليب ال�شحيفة مع قه���وة ال�شباح. قال 
اإنَّ العالق���ة مع االأخبار عر الهات���ف تفتقد اإىل 
الثق���ة واحل���رارة واللم�ش���ة ال�شخ�شية. الحظ 
ن���ي مل اأدافع ع���ن هذا املا�ش���ي العريق مبديًا  اأنَّ
اأ�شف���ه لغي���اب رائح���ة احلر الت���ي كانت تربط 

القارئ بالكاتب.
وامل�شاب���ن  للمحّري���ن  عميق���ًا  تقدي���رًا  اأك���نُّ 
باحلنن اإىل رائحة احلر. لكن جتربتي تفيد, 
بعد العمل يف 3 �شحف هي »النهار« و»احلياة« 
و»ال�ش���رق االأو�ش���ط«, ب���اأنَّ التكنولوجيا اأكُر 
وفاء للكت���اب وال�شحافين م���ن رائحة احلر. 
اأخذت التكنولوجيا مقاالتهم وموا�شيعهم اإىل 
اأماك���ن كان يتعّذر على احل���ر الو�شول اإليها. 
حفظ���ت اإنتاَجه���م وجّنبته �شيخوخ���ة االأوراق 
وا�شفراره���ا.  ال�شفح���ات  وجتع���د  والكت���ب 
التجرب���ة نف�شها تقول اإنَّ اجللو����ض على �شفة 
النه���ر ال يع���د بغري الب���كاء على املا�ش���ي. ال بد 
من اخلو����ض يف النهر. نه���ر الع�شر والتحول 
والتغ���ري واالبتكار واكت�شاب مه���ارات جديدة 
واأ�شالي���ب جديدة. املوت عق���اب من ال يتحول, 

�شواء اأكان فردًا اأم موؤ�ش�شة.
ال ميك���ن اإن���كار الدور ال���ذي لعبت���ه املوؤ�ش�شات 
العريق���ة يف اإع���داد اأجي���ال م���ن ال�شحافي���ن. 
تعلم���ت اأنَّ العمل الناجح ه���و ثمرة عمل فريق 
وتوزي���ع دقي���ق ل���الأدوار. واأنَّ زم���ن الالع���ب 
الوحي���د م�ش���ى وانق�ش���ى. حتت���اج اإىل هداف 
ومدافع وقلب و�ش���ط وحار�ض مرمى ومدرب, 
وحتتاج قب���ل ذلك اإىل التناغ���م وروح الفريق. 
وتعلمت اأنَّ تعدد النجوم يري الروح واملكان, 
ويغ���ري اأجيااًل جدي���دة باالندف���اع يف ال�شغف 
والتمر����ض وت�شل���ق ال�شلم ع���ن ا�شتحقاق. كان 
ال�شح���ايف الواف���د اإىل املوؤ�ش�ش���ة يج���د نف�شه 
اأم���ام اأ�شات���ذة كب���ار واأ�شم���اء المع���ة, فُي�شعره 

ذل���ك باحلاجة امللح���ة اإىل الق���راءة واال�شتماع 
واإغن���اء ال�شغف باملع���ارف. كان���ت املوؤ�ش�شات 
جذابة, ولهذا يلقي ال�شحافيون باأعمارهم فيها 
ويتحّملون �شظف املهنة يف املكاتب وامليادين.

تذكرت واأنا اأكتب ع���ن االإعالم اأنَّه يف مثل هذا 
اليوم من العام 1978 ولدت »ال�شرق االأو�شط« 
يف لن���دن. اخت���ارت اأن تك���وَن »�شحيفة العرب 
الدولي���ة«. واأن تكوَن حا�ش���رة يف قارات عدة. 
واأن حتمَل العامل اإىل قارئها العربي. واأن تنقَل 
اإىل الع���امل �شوؤون الع���امل العرب���ي و�شجونه. 
ومنذ والدتها حر�ض نا�شراها ومن تعاقب على 
رئا�ش���ة حتريره���ا عل���ى قيم ال يج���وز التفريط 
فيها. قيم االعتدال واالنفتاح واملهنية واحرام 
عق���ل الق���ارئ, والقب���ول ب���ه حم���اورًا و�شريكًا 
ل���ت »ال�ش���رق االأو�ش���ط« ذاك���رًة  ورقيب���ًا. حتوَّ
لل�شرق االأو�شط. كانت حا�شرة يف االنعطافات 
وارتباطه���ا  املنطق���ة  عا�شته���ا  الت���ي  الك���رى 
باهتزازات الع���امل وتبدالت���ه. وكانت حا�شرة 
يف يومي���ات ال�شيا�ش���ة واالقت�ش���اد والثقاف���ة 
والفنون. اأمانة يف نقل االأخبار و�شرفات يطل 
منها كتاب من ينابيع خمتلفة, ما جعل »ال�شرق 
االأو�ش���ط« بيت���ًا لقرائه���ا, يج���دون في���ه منرًا 

لهمومهم واأ�شئلتهم.
بن والدة »ال�شرق االأو�شط« واليوم فرة غنية 
و�شاخب���ة م���ن عمر املنطق���ة والع���امل. اأر�شيف 
ال�شحيف���ة يذكر براء املناج���م يف هذه العقود 
املذهل���ة الت���ي تغري فيه���ا العامل اأك���ر من مرة, 
ودهمت���ه ث���ورات علمي���ة وتكنولوجي���ة غرّيت 
حياة �شكان الكوكب. يف ذكرى تاأ�شي�شها ت�شعر 
»ال�شرق االأو�شط« اأنَّها متتلك االإرادة واخلرة 
ونب����ض ال�شباب وحكم���ة التجرب���ة. اأربعينية 
و�شفحاته���ا  ومن�شاته���ا  مبوقعه���ا  حت���اول 
الذهاَب اأبعَد يف التحول الرقمي ومواكبة عامل 
يتغري ومهنة تتغ���ري. اأربعينية واثقة ومبادرة 
وعني���دة تفتخر مبا�شيه���ا, لكنَّها واثق���ة اأي�شًا 
اأن »االآت���ي اأف�ش���ل«, كم���ا ت�شّدد جمان���ا الرا�شد 
»املجموع���ة   SRMG����ل التنفي���ذي  الرئي����ض 

ال�شعودية لالأبحاث واالإعالم«.
ب���ن ال�شحافي���ن واملوؤ�ش�ش���ات الت���ي يلق���ون 
, كتلك التي تربطهم  فيها باأعمارهم رواب���ط ودٍّ
مبنازله���م. وب���ن »ال�ش���رق االأو�ش���ط« وقرائها 
روابط ثقة ومودة ي�شاع���ف الوقت ر�شوخها. 

والتحديات ت�شقل.
عن ال�شرق االو�شط

الدبلوما�صية العراقية بعد 2003: اإعادة توجيه اأم �صياع البو�صلة؟

اإقت�صادنا و�صرق المتو�صطال مبرر للبكاء على رائحة الحبر
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الم�صور الفوتوغرافي الفنان علي 
عي�صى، يعد الذاكرة الب�صرية 

للفن العراقي، لأنه وثق بعد�صته 
الجميلة غالبية الفعاليات الفنية 

في العراق �صواء الم�صرحية او 
التلفزيونية او ال�صينمائية، وبات 
مرجعًا لكل باحث يريد اأن يكتب 

عن تلك الفنون العراقية المميزة. 
ويعده الكثير الموثق الحقيقي 

للحركة الفنية في العراق ب�صريا.
والفنان عي�صى تبدا م�صيرته مع 

الفوتوغراف قبل �صتة عقود، 
منذ كان طفال، ومع ت�صويره 

للحركة الفنية على مدى اربعة 
عقود ون�صف عا�صر فيها اأ�صخا�صا 

واحداث مرة تحت �صقف دائرة 
ال�صينما والم�صرح، هذه الدائرة 

التي اخت�صرت رغم كل �صيء تاريخ 
الحركة الفنية على امتداد تاأ�صي�صها 

قبل �صتة عقود.

واأق���ام عل���ي عي�ش���ى ع�ش���رات املعار����ض 
ال�شخ�شية،، وثق فيها الكثري من الأعمال 
الفني���ة العراقية والعربي���ة واملهرجانات 
الفني���ة املهمة التي كانت تقام يف العراق. 
وه���و الي���وم م�ش���در رئي�شي ل���كل باحث 
يرغ���ب يف البحث عن الف���ن العراقي، لأن 
ال�ش���ور التي التقطها توثق تلك الحداث 

وتتكلم عنها، وهذا المر يح�شب له.
اق���ام العديد م���ن املعار����ض ال�شخ�شية له 
و�شل���ت اىل 80 معر�شا، ونال العديد من 
اجلوائز منها: تكرمي جائزة يف مهرجان 
تون����ض ال���دويل، وجائ���زة يف مهرج���ان 
عم���ان، وجائ���زة يف مهرج���ان بي�ش���ان.. 

وغريها من اجلوائز.
التقته املدى للوقف عند اأهم املحطات يف 

حياته.

 ف����ي طف�لت����ك و�صباك ما ه����ي الم�ؤثرات 
ال����ى  تتج����ه  جعلت����ك  الت����ي  والم�ص����ادر 

الف�ت�غراف وتمتهنه؟
بدا ولعي بهذا الفن واأنا بعمر 10 اأعوام، 
حي���ث كنت اأذهب اىل حم���ل خايل عي�شى 
علوان املط���ريي، يف ال�شتوديو اخلا�ض 
به )م�شور �شبورت( والكائن على اجلهة 
ال�شع���دون،  �ش���ارع  بداي���ة  م���ن  اليمن���ى 
وهن���اك تعلمت ا�شرار هذه املهنة، وكانت 
اول كام���ريا حملتها ن���وع )رول فلك�ض(، 
وهي من النوع ال���ذي يلتقط 12 �شورة، 
وق���د جربت هذه الكامريا للتقاط �شورة 
لوالدّي رحمهما الله.. ومع مرور الزمن، 
ب���داأت امتلك املهارات الالزم���ة ل�شتعمال 
ان���واع كثرية من الكام���ريات، مثل زينت 
ال�شن���ع  الرو�شي���ة  ورتن���ا  الرو�شي���ة، 
اي�ش���ا.. وا�شتمري���ت بالعمل م���ع خايل، 
ابت���داء منذ ال�شبعينيات وحتى منت�شفها 
وحتديدا عام 1977 حيث توفرت فر�شة 
للعمل بدائرة ال�شينما وامل�شرح من خالل 
الوال���د ال���ذي كان لدي���ه اأح���د ال�شدق���اء 
املقربني من املدير العام مل�شلحة ال�شينما 
وامل�ش���رح حينه���ا.. وجنح���ت يف املقابلة 
الت���ي اأجري���ت يل، والت���ي ت�شمن���ت عدد 
من ال�شئلة عن الت�شوي���ر الفوتوغرايف 
واأليات العم���ل به وا�شئلة اأخ���رى.. ليتم 
بعده���ا تعين���ي يف ق�شم الع���الم ب�شفتي 
م�ش���ور، يف ه���ذه الدائ���رة، والت���ي كان 
موقعه���ا الق���دمي يف ك���رادة م���رمي ق���رب 
الق�شر اجلمهوري، وح�شلت يف الدائرة 
عل���ة منح���ة الدبل���وم يف املاني���ا الغربية، 
ونلت هذه ال�شهادة وعدت ملزاولة عملي، 
وكان���ت باك���ورة اأعم���ايل يف الت�شوي���ر 
يف ه���ذه الدائ���رة، هي توثي���ق بال�شورة 
لثالث م�شرحيات انتجتها الفرقة القومية 
للتمثي���ل ه���ي م�شرحي���ة )املزيف���ون( من 
اإخ���راج �شع���دون العبي���دي والت���ي مث���ل 
وكذل���ك  قفط���ان،  �شام���ي  الفن���ان  فيه���ا 
م�شرحي���ة )كلكام����ض( من اإخ���راج �شامي 
عبد احلمي���د، وم�شرحية )كله���م اأولدي( 
للمخ���رج الراحل جا�شم العب���ودي.. وقد 
�شورت ه���ذه امل�شرحيات اثن���اء العر�ض 
املبا�ش���ر.. وكان ت�شوي���را دقيقا وناجحا 
ونال ا�شتح�ش���ان امل�شوؤول���ني بالدائرة.. 
ومن هن���ا بدات م�شريتي لت���ي ا�شتمرت 

ما يقرب من خم�شني عاما.

 وال�ص����بب ال����ذي جعل����ك تخت�����ص بت�ثي����ق 

الحركة الفنية والفنانين في عملك؟
اختي���اري لهذه املج���ال حكمته الكثري من 
الظ���روف، اوله���ا: عمل���ي الوظيف���ي كان 
بدائرة فنية اغلبية ن�شاطاتها للفن واغلب 
املنتمني اليه���ا من الفنان���ني.. وهو الأمر 
ال���ذي جعلني ومن���ذ البداي���ة اأكر�ض هذا 
املو�ش���وع، اعن���ي ال�شور الفني���ة لتكون 
خي���اري امل�شتقبلي، وفع���ال مار�شت هذه 
العمل ملا يقارب الربعة عقود من الزمن، 
خا�ش���ة اأن���ه مل يكن يف ه���ذا املجال اعني 
املج���ال الفني احدا قبل���ي، حيث و�شعت 
لنف�ش���ي برناجما �ش���رت علي���ه طيلة هذه 
امل���دة، وه���ذا ل يعن���ي ان اأعم���ايل الفنية 
اقت�ش���رت على ذلك ب���ل ومن خالل عملي، 
اأر�شل���ت مع الف���رق امل�شرحية ومع كوادر 
اغل���ب الف���الم اىل املحافظ���ات العراقي���ة 
املختلف���ة لعر����ض اعماله���م.. وكانت هذه 
الثري���ة  الماك���ن  لأ�ش���ور  يل  فر�ش���ة 
وال�شياحية والتي امتل���ك منها األوف من 
ال�شور.. اعود ل���ك عن �شر اختياري لهذا 
املج���ال اعن���ي املج���ال الفني، فق���د حققت 
عل���ى مدى خم�ش���ني عاما من ذل���ك �شورا 
توثيقي���ة للن�شاط���ات والف���رق امل�شرحية 
وكذل���ك الف���الم الت���ي اأنتجته���ا الدائرة، 
بخزي���ن عددي ي�شل اىل 10 اآلف �شورة 
فني���ة، توث���ق تاري���خ امل�ش���رح وال�شينما 
يف  عمل���وا  الذي���ن  والفنان���ني  العراق���ي 
خ���الل هذه الف���رة املمتدة من���ذ منت�شف 
ال�شبعينيات وحت���ى الن، واأكاد اكون – 
وبتوا�ش���ع – الوحيد ال���ذي وثق جلانب 
م���ن الذكرة الثقافية العراقي���ة واأعني بها 

احلركة الفنية.

 عل����ى ذك����ر الت�ثي����ق، اال تتف����ق مع����ي اننا 
كم�ؤ�ص�ص����ات واأفراد النهتم بالت�ثيق عك�ص ما 
ي�ليه العال����م المتح�صر كله، خا�صة ما يعني 

بال�ثائق الب�صرية ومنها الحركة الفنية؟
قلت لك اين منذ البداية قد اأح�ش�شت قيمة 
الوثيق���ة وخل���و موؤ�ش�شاتن���ا يف خمتلف 
اخت�شا�شاته���ا لي�ش���ت الفني���ة فق���ط، بل 
الكث���ري م���ن املج���الت، تعاين م���ن ق�شية 
التوثيق لذلك ترى، ان هناك م�شكلة عامة 
يف ه���ذا املج���ال وكما تع���رف ان الوثائق 
الب�شري���ة واعن���ي بها ال�ش���ور والفالم، 
وكذل���ك املخطوطات والوثائ���ق الكتابية، 
ه���ي م���راآة المم الت���ي تخت���زن تاريخها 
وعمرانها يف كل املجالت، ومنها الذاكرة 
الثقافي���ة. فالتوثيق عملي���ة يجب اأن تدام 
با�شتمرار فه���ي من �شانها كتابة التاريخ، 
تاري���خ البلد ب�ش���كل �شحيح وغ���ري قابل 
لبن���اء  منطلق���ا  اي�ش���ا  ولتك���ون  لل�ش���ك، 
امل�شتقب���ل. فمن ل ما�شي له ل���ن يكون له 
حا�شر او م�شتقب���ل... لذلك كانت اأحداث 
التغيري التي ح�شلت ع���ام 2003 واحدة 
من النكب���ات الكربى يف تاري���خ العراق، 
م���ن ناحي���ة فق���دان الكث���ري م���ن الوثائق 
الوثائ���ق  جان���ب  اىل  واملخطوط���ات 

الب�شري���ة.. واأي�شا الث���ار واملخطوطات 
الن���ادرة يف املكتب���ة الوطني���ة وغريه���ا، 
والت���ي تعر�شت لل�شل���ب والنهب من قبل 
الع�شابات املنظم���ة، والتي هربت خارج 
الع���راق. وكذلك العب���ث واحلرق والنهب 
الع�شوائ���ي ال���ذي ق���ام ب���ه البع�ض خالل 

الفو�شى احلا�شلة يف تلك الفرة.

 ه����ل لك ان تنقل لنا تجربتك في انقاذ ما 
يمك����ن انقاده م����ن دائرة ال�صينم����ا والم�صرح 
م����ن ال�ثائق الب�صرية خ����ال تلك الفترة،.. 
فالكثي����ر ي�ؤك����د عل����ى دورك المه����م في هذه 

العملية، هل لك ان تحدثنا عن ذلك؟
بعد ال�شق���وط بثالثة اأي���ام وعندما بداأت 
حم���الت ال�شل���ب والنهب املنظم���ة والتي 
كم���ا قل���ت قام���ت به���ا عنا�ش���ر اجلرمي���ة 
املنظم���ة، وكذلك التي قام بها الرعاع، يف 
الدوائ���ر العام���ة وحتى اخلا�ش���ة، وكنت 
يف البي���ت منقط���ع ع���ن العم���ل �ش���اأن كل 
املوظف���ني يف تلك الفرة، وكذلك الجواء 
التي �شاحبت���ه من انع���دام و�شائل النقل 
ب�شب���ب �ش���ح الوق���ود، وكذل���ك الظ���روف 
الأمني���ة ال�شعب���ة ب�ش���ب اإنهي���ار الدولة، 
وع���دم وج���ود حم���اة للقان���ون.. يف تلك 
الف���رة قررت ان اذاهب اىل دائرتي التي 
تعر�شت مثل غريها له���ذه احلملة، وكان 
هذه القرار فيه خماطر كثرية على حياتي، 
لالأ�شب���اب الت���ي ذكرتها، فدخل���ت الدائرة 
وكان���ت مكتظة بالكثري من اخلارجني عن 
القانون، وحاول���ت الو�شول اىل دائرتي 
يف ال�شاحلية، وقطع���ت هذه امل�شافة من 
مدينة ال�ش���در وحتى منطق���ة ال�شاحلية 
�ش���ريا على الق���دم او يف �شيارات مل�شافة 
معينة.. ودخلت بعد جهود غري اعتيادية 
يف مقر الدائرة م���ع ال�شراق والل�شو�ض 
وكاأين واح���د منه���م وب���داأت اجمع افالم 
)النيكاتي���ف( والتي ل يعرف���ون اهميتها 
فكان���وا يركونه���ا، حت���ى اأن ق�شما منهم 
)ن�شحن���ي( ب�شرقة الكام���ريات.. ونقلت 
الكني�ش���ة  اىل  )انقذته���ا(  الت���ي  ال���روة 
وامل�ش���رح،  ال�شينم���ا  لدائ���رة  املج���اورة 
يف اح���دى الغ���رف املهج���ورة، ث���م جئت 
يف الي���وم الث���اين، وكل ه���ذا حت���ت اأزيز 
الر�شا����ض، وهكذا مل���دى اربعة اأيام انقل 
الأف���الم، ويف الي���وم الراب���ع �شادفت يف 
�ش���ارع الر�شي���د الفنانون، حي���در منعر، 
عبا����ض..  وفا�ش���ل  ثوين���ي،  وعبا����ض 
واخربته���م مب�شع���اي هذا وطلب���ت منهم 
م�شاركتي، فتحم�شوا وح�شروا معي اىل 
مقر الدائ���رة، واأخذنا ننق���ل الفالم حتى 

انهينا املهمة.

عمل����ك  ف����ي  المحط����ات  اب����رز  ماه����ي   
الف�ت�غراف����ي، وحدثني اي�ص����ا عن الفنانين 
الع����رب والعالمي�����ن الذين وثق����ت زياراتهم 

الى بغداد؟
�شعي���د بكل املراحل التي ق�شيتها يف هذه 

املهن���ة، ابتداء م���ن ح�شويل عل���ى دبلوم 
الت�شوي���ر م���ن املاني���ا وحت���ى تقاع���دي، 
والعاملي���ني  الع���رب  الفنان���ني  وزي���ارات 
كانت اح���دى هذه املحطات الت���ي ع�شتها 
يف م�شريت���ي، هو لقائ���ي مع فنانني عرب 
وعامل���ني يف زيارته���م اىل بغ���داد ووثقت 
ه���ذه الزيارة م���ن ال�شور الت���ي التقطتها 
ونال���ت اعجابه���م وم���ن ه���وؤلء الفنانون 
ح�شني فهم���ي، وحممود يا�ش���ني، و�شعاد 

ح�شن���ي، وليلى طاهر، وع���زت العاليلي، 
وحممد �شبحي، وعادل امام، واخرين.. 
وكذل���ك م���ن الفنانني العاملي���ني، م�شطفى 
واوليف���ر  كوي���ن،  وانت���وين  العق���اد، 
ريد... ومن املحط���ات املهمة هو ت�شوير 
الفنان���ات العراقيات ب� )احلجاب( لإظهار 
�شورهن يف املنا�شبات الدينية، ف�شورت 
جميع املمثالت بهذا اللب�ض.. وافكر اي�شا 
ان اعم���ل له���ا معر�شا. واأ�ش���ري اىل انني 

وثقت الكثري من الفالم ال�شينمائية التي 
انتجته���ا الدائ���رة، ولكن���ي احتفظ ب�شكل 
خا����ض وباعتزاز ب�شور كث���رية للمخرج 
الكبري حممد �شك���ري جميل، فقد �شاركته 
جمي���ع الف���الم الت���ي اخرجه���ا، وب�شبب 
ع���ادة املخ���رج جمي���ل بت�شوي���ر الماكن 
والتفا�شي���ل املهمة وحتى الكا�شتنج، قبل 
الب���دء باإخ���راج العمل، فق���د كان حري�شا 
ان ي�شطحبن���ي اىل مواق���ع ت�شوي���ر كل 
افالم���ه، لذلك افكر يوما اأي�شا يف اأن اقيم 

معر�شا لهذه ال�شور فقط.

 احتل����ت الفرق����ة الق�مي����ة للتمثي����ل جانبا 
مهم����ا م����ن م�صع����اك للت�ثي����ق وال�ص�����ر من 
انطاقتها وحتى االن.. ما ال�صبب في ذلك؟

ه���ذه  م���ع  تاريخ���ا طوي���ال  اأزع���م ان يل 
الفرق���ة، فاإنن���ي واإن خرج���ت م���ن نط���اق 
ت�شوي���ر م�شرحي���ات الدائ���رة اىل ف���رق 
احلرك���ة  يف  ب���ارز  دور  له���ا  كان  اأهلي���ة 
امل�شرحي���ة العراقي���ة، مث���ل فرق���ة م�شرح 
الفن���ي احلدي���ث، وفرق���ة م�ش���رح اليوم، 
وفرق���ة امل�شرح ال�شعب���ي، وغريها، ال ان 
للفرقة القومية اهتمام خا�ض مني كونها 
الفرق���ة الت���ي تعود ب�شكل ر�شم���ي لدائرة 
ال�شينم���ا وامل�ش���رح، فق���د كن���ت م�شاحبا 
موثق���ا ب�شري���ا وفوتوغرافي���ا ابتداء من 
م�شرحي���ة )وحيدة( وحتى اأخر م�شرحية 
له���ذه الفرق���ة.. فق���د كن���ت اأ�ش���ور اثن���اء 
التدري���ب ويف مرحلة )اجل���رال بروفة( 
واثن���اء العم���ل، م���ن ديك���ورات وممثلني 
الفني���ني امل�شاندين،  وخمرج���ني وحت���ى 
وبه���ذا عن���دي ت�ش���ور كامل عل���ى ن�شاط 
ه���ذه الفرقة من���ذ تاأ�شي�شه���ا.. ومن هناك 
ا�شع اأم���ام امل�شوؤولني بالدائ���رة، واي�شا 
يف وزارة الثقافة، باإ�شدار كتاب توثيقي 
م�ش���ور عن ه���ذه الفرق���ة لتك���ون مرجعا 
للدار�ش���ني، و�شه���ادة للتاري���خ الثق���ايف. 

وهو جزء من الكثري من الفكار.

 ه����ل ي�ص����عرك بالف����رح ك�نك م����ن م�ثقي 
الحركة الفنية بالعراق؟

كان من اه���م املوثقني لل�شينم���ا وامل�شرح 
كتابة، ه���و الباحث احمد فيا�ض املفرجي 
اأم���ا ان���ا املوث���ق الفوتوغ���رايف الوحي���د 
يف الع���راق ال���ذي �شورت جمي���ع اعمال 
امل�ش���رح العراق���ي م���ن الفرق���ة القومي���ة 
للتمثيل ومنت���دى امل�شرح وم�شرح الطفل 
ف�ش���ال ع���ن الف���الم ال�شينمائي���ة وكذل���ك 
اعم���ال الفرق الهلية كفرق���ة م�شرح الفن 
الفن���ون  اكادميي���ة  احلدي���ث ون�شاط���ات 
اجلميلة واملحافظ���ات، كلها موثقة عندي 
ولدّي تاريخ من املمكن ان يكون موؤ�ش�شة 
كاملة يديرها على القل 40 موظفا، ومن 
املمك���ن ان حتفظ الكروني���ا، وب�شراحة 
بامكاين ان اعمل كتابا مبجلدات م�شورة 
ع���ن امل�ش���رح العراقي ب���كل خ�شو�شياته 
الفن���ان  فوج���ئ  وق���د  ال�شينم���ا،  وكذل���ك 
�شام���ي عب���د احلمي���د ب�ش���ور م�شرحي���ة 
)بي���ت برنالد الب���ا( يف ال�شبعينيات حتى 
ان���ه ق���ال ان �شوره���ا لي�شت لدي���ه ا�شال، 
وهن���اك الكثري من ال�شم���اء املن�شية التي 
هي ذاكرة امل�ش���رح العراقي، التي حتتاج 
يرت���اده  تك���ون متحف���ا م�ش���ورا  ان  اىل 
النا����ض وت���زوره الوفود لتع���رف تاريخ 

هذا امل�شرح.

خ����ال  المعار�����ص  م����ن  العدي����د  اقم����ت   
م�صيرتك.. هل لك ان تعرفنا بها؟

اقمت حتى الن ما يقرب من 80 معر�شا، 
حي���ث اقم���ت ط���وال ال�شن���وات 37 عاما 
املا�شي���ة 76 معر�شا عن امل�شرح العراقي 
وم�ش���رح الطفل والفرقة القومية للتمثيل 
وال�شينم���ا العراقي���ة وع���ن فرق���ة الفنون 
ال�شعبية وع���ن الفن العراق���ي ب�شكل عام 
وعن ال�ش���ارع العراقي بال�شور احلياتية 
اليومية، باإمكاين ان اعمل معر�شا لأكر 
من 300 �شورة لكل املخرجني العراقيني 

ومعار����ض  وال�شينمائي���ني،  امل�شرحي���ني 
خا�شة ع���ن فنان���ني منها معر����ض الفنان 
يو�ش���ف الع���اين ال���ذي اأقامت���ه موؤ�ش�ش���ة 
امل���دى للثقاف���ة والع���الم والفن���ون �شنة 
2008، ومعار����ض اخرى كث���رية. واخر 
معر����ض كان���ت لفتت���اح م�ش���رح الر�شيد 
حي���ث اقمت معر�ش���ا خا�شا ع���ن امل�شرح 
العراق���ي، كان م�شركا بين���ي وبني ابني 
م�ش���رك  معر����ض  ث���اين  وه���ذا  عم���ار، 
بينن���ا، وق���د اردت���ه ان يكون امت���دادا يل 
ويحافظ على هذا الر�شيف من ال�شياع، 
ه���ذا املعر����ض م�ش���رك، كان باإمكاين ان 
اجعل���ه اكر من 200 لوح���ة ولكن املكان 
م���ا يو�شعها لذلك عر�ش���ت 75 لقطة، هذه 
اللقطات ابت���داء من م�شرحي���ة )وحيدة( 
الت���ي  العم���ال  م���ن  طويل���ة  قائم���ة  اىل 
�شرك���ت به���ا ا�شم���اء كبرية مث���ل ابراهيم 
ج���الل وبهن���ام ميخائي���ل وقا�ش���م حممد 
وجا�ش���م العب���ودي، وه���وؤلء مل يعرفه���م 
احد خا�شة م���ن اجليل اجلديد طلبة كلية 
ومعهد الفنون اجلميل���ة، اردت ان اعّرف 
النا�ض مبوؤ�ش�شي الفرقة القومية للتمثيل 
وفناين املحافظات لنهم مغبونون دائما، 
وكذل���ك العمال العربي���ة والجنبية التي 

زارت بغداد.

 ه����ل تحدثن����ا ع����ن تجربت����ك ف����ي اقام����ة 
معر�ص عن افتتاح م�ص����رح الر�ص����يد، خا�صة 

وانت تعتبره من اأهم المعار�ص؟
ا�شك���رك على ه���ذا ال�ش���وؤال، فعندما اعيد 
افتتاح املعر�ض اراد املعنيون ان يوثقوا 
تاريخ امل�شرح ايل ّبني عام 1981 وحتى 
حرق���ة بع���د اعم���ال ال�شل���ب والنه���ب عام 
2003، فل���م يج���دوا اأي وثيق���ة تدل على 
ذل���ك )تخي���ل!( .. وكن���ت يف تل���ك الفرة 
ق���د احل���ت على التقاع���د، فات�شل���وا بي.. 
وكان طلبه���م ه���ذا فر�ش���ة يل لأع���رب عن 
حب���ي له���ذا امل�ش���رح والتاري���خ الطوي���ل 
ال���ذي ق�شيته به، فلبي���ت الطليب وعملت 
معر�ش���ا اعت���ربه من اه���م املعار�ض التي 
اقمته���ا على م���دى هذه ال�شن���وات، حيث 
وثقت ه���ذا التاريخ بال�شن���ني والحداث 
وال�شخ�شي���ات التي مرت ب���ه، وت�شتطيع 
الطالع عليه بزيارة م�شرح الر�شيد حيث 

املعر�ض مازال قائما حتى اللحظة.

 زمنين بالن�ص����بة لك وبالن�ص����بة لل�ص�����رة 
العادي����ة،  الكامي����را  زم����ن  تلتقطه����ا  الت����ي 
والرقمي����ة.. وف����ي هذي����ن الزمنين ح�ص����لت 
العديد من التط�رات التقنية في الكاميرا.. 

ماذا تعلق؟
يف ال�شبعيني���ات ما كان ع���دد امل�شورين 
كب���ريا ل�شيم���ا يف ال�شح���ف واملج���الت، 
فكان���ت للم�ش���ور الفوتوغ���رايف اهميته 
وهيبت���ه، اما حاليا من���ذ 2003 و�شاعدا، 
ظه���رت الكامريا الرقمي���ة التي هي جيدة 
ج���دا، يف ال�شاب���ق لي����ض يف كل البي���وت 
كامريات الن يف كل بيت اكر من كامريا 
وكل �شخ�ض يحمل كامريا، ولكن يا ترى 
ه���ل اجلمي���ع يعرف���ون كي���ف يتعامل���ون 
معها وكيف يتعام���ل مع ال�شخ�شية املراد 
ت�شويره���ا، انا اعت���رب ت�شوير العرو�ض 
امل�شرحي���ة من ا�شع���ب ان���واع الت�شوير 
العالمي وال�شحف���ي لن فيه فن وتقنية 
عالي���ة في���ه لقطة ل���ن تتك���رر ثاني���ة وفيه 
ان���ارة الت���ي اه���م �ش���يء لن الت�شوير ب� 
)فال����ض( معناه �شاعت املالم���ح كلها، انا 
تاأثرت مب�شورين من الحتاد ال�شوفيتي 
يف  ان���ا  لذل���ك  الكث���ري،  منه���م  وتعلم���ت 
ت�شوير العرو����ض امل�شرحية ل ا�شتخدم 
ان���ارة  عل���ى  واعتم���د  اب���دا،  )الفال����ض( 
امل�ش���رح لنه���ا تعطي���ك اجل���ودة والظ���ل 
وال�ش���وء وتفا�شيل اخ���رى، ال الكرون 
وه���ي تعط���ي امل�ش���ور كل �ش���يء لكنن���ي 
ل ا�شتعمله���ا دائم���ا واأح���ن اىل كامريتي 

العادية لنني اح�ض باملتعة معها.

 ما الذي تبقى من م�ص����يرة ن�صف قرن مع 
الت�ص�ير؟

متكنت من اإنقاذ بن�شبة 70  % من ار�شيف 
الدائ���رة ال�شوري���ة بع���د �شق���وط النظام 
ال�شاب���ق واحلف���اظ عليه���ا م���ن احلوا�شم 
والل�شو����ض والدم���ار.. لأنه���ا ج���زء من 
 )85( اأقم���ت  ومنه���ا  الفني���ة  م�شريت���ي 
معر�شا �شخ�شيا لل�شورة الفوتوغرافية 
ووداع���ي  للتقاع���د  اإحالت���ي  ي���وم  حت���ى 
لآل���ة الت�شوي���ر.. وحق���ق اف�ش���ل جائزة 
بحيات���ي.. يف مهرج���ان الروي���ج الفني 
مبدين���ة قرط���اج. ل�ش���ورة م���ن م�شرحية 
)عزل���ة يف الكر�شت���ال( للمخرج د. �شالح 
الق�شب مل�شهد متثيلي عن عملية جراحية 
عل���ى خ�شب���ة امل�ش���رح. وق�شي���ت اأجم���ل 
�شنوات العمر بدائ���رة ال�شينما وامل�شرح 
واحلنني ي�شدين للع���ودة لها بعد التقاعد 
حي���ث اأوع���دوين بالعم���ل معه���م ب�شف���ة 
القادم���ة  الج���راءات  واأنتظ���ر  )خب���ري( 
ب�شدد ذلك.. واأخر تكرمي يل يف مهرجان 
ع���ام  باأواخ���ر  العراقي���ة  ال�شينم���ا  اي���ام 
2018.. وراأيت باأولدي امل�شور )عمار( 
واملخ���رج )جمال( اأنهم���ا ي�شريان بخطى 
حثيث���ة وجي���دة ملوا�شل���ة عمله���م الفن���ي 
لتكمل���ة امل�شرية التي بداأته���ا واحلمد لله 

بنجاح. 

يرى اأن التوثيق عملية يجب اأن تدام با�صتمرار فهي من �صاأنها كتابة التاريخ، ب�صكل غير قابل لل�صك

عـلي عي�صى: اأزعـم اأنـي اأول مـن وثـق ب�صـريا الحـركة الفنية في الـعـراق
حاوره/ عالء املفرجي

في افتتاح ا�صبوع المدى الثقافي الثالث في بغداد

انتوني كوين ومجموعة من الفنانين

�صامي عبد الحميد مع مجموعة من طلبته

مع �صعاد ح�صني

مع عزت العاليلي



 عامر م�ؤيد 

والفنان���ن  املواطن���ن  تواف���د  ي�س���تمر 
اي�س���ا عل���ى معر�ض طبيع���ة عراقية لعام 
٢٠٢٢ وذل���ك يف القاعة الرئي�سة جلمعية 

الفنانن الت�سكيلين.
اخلام����ض  يف   افتت���ح  املعر����ض  ه���ذا 
والع�س���رين م���ن �س���هر حزيران املا�س���ي 
و�سي�س���تمر حتى اخلام�ض ع�سر من �سهر 

متوز احلايل.
ويعد ه���ذا احلدث م���ن  املعار����ض املهمة 
الت���ي تقيمه���ا اجلمعي���ة خ���ال منهاجه���ا 
ال�س���نوي وق���د �س���ارك في���ه اأك���ر من ٧٠ 
فنان���ا وفنان���ة بلوح���ات تعرب ع���ن جمال 
الطبيع���ة يف املحافظ���ات العراقي���ة كافة، 
واملعر����ض �سي�س���تمر لغاية ١٥ من �س���هر 

متوز القادم . 
وقال ع�س���و جمعية الفنانن الت�سكيلين 

ج���واد الزي���دي يف حديث���ه ل�)امل���دى( ان 
جمعي���ة  قاع���ة  عل���ى  م�س���تمر  "التواف���د 
الفنان���ن الت�س���كيلين الرئي�س���ة من اجل 

ح�سور معر�ض طبيعة عراقية". وا�ساف 
الزيدي ان "جمعية الفنانن الت�س���كيلين 
م�س���تمرة  معار����ض  بتتظي���م  م�س���تمرة 

تخ�س�سي���ة �سم���ن برناجمه���ا ال�سنوي، 
ف���كان هناك معر����ض للفنان���ات وال�سباب 
واخلزف والنح���ت واليوم هناك معر�ض 

طبيعة عراقية" وذكر الزيدي ان اكر من 
٧٠ عما �ستك���ون يف املعر�ض وجاء هذا 
بع���د فرز من قب���ل جلنة كانت م���ن فنانن 
وان اال�ستبع���اد جاء لكون بع�ض االعمال 
النظ���ر  بغ����ض  اال�ستبع���اد  �سعيف���ة ومت 

اال�سماء املقدمة.
الفنان���ة جن���اح االلو�س���ي كان له���ا عم���ل 
وقال���ت "اآلو����ض قريت���ي احلبيب���ة اأ�سلي 
)الدكت���ور  بي���ت  م���ن  مقط���ع  وج���ذوري 
م�ست�سف���ى  مدي���ر  االآلو�س���ي  ح�سن���ي 
االآلو�س���ي( وهو عمل���ي امل�سارك مبعر�ض 
طبيع���ة عراقي���ة يف جمعي���ة الت�سكيلي���ن 

العراقين".
م���ن جانبه���ا ت���رى �سين���اء عل���ي -احدى 
حديثه���ا  يف  املعر����ض  يف  احلا�س���رات 
ل�)امل���دى( ان اقام���ة ه���ذا املعر����ض الفني 
بالتاأكيد هو امر مميز وجميل وفيها داللة 
عل���ى ا�ستمرار الفن وحب���ه من قبل جميع 

ابناء املجتمع. 
وا�ساف���ت علي انه���ا �ساه���دت الكثري من 
املواطنن وه���م ياأت���ون اىل قاعة جمعية 
روؤي���ة  اج���ل  م���ن  الت�سكيلي���ن  الفنان���ن 

اللوح���ات املعرو�س���ة يف معر�ض طبيعة 
عراقية. 

ومل تنك���ر علي انها �ساهدت اعماال مميزة 
معرو�س���ة مل تك���ن تتوق���ع ان ت�ساهده���ا 
حيث ان هذه املرة هي الثانية التي تكون 

فيها مبعر�ض فني ت�سكيلي. 
الفنان���ة الت�سكيلي���ة، ن���دى االحمد، كتبت 
ان"معر����ض طبيع���ة عراقي���ة م���ن اأجم���ل 
املعار����ض الت���ي تب���ن في���ه االمكاني���ات 
احلقيقي���ة للمبدع���ن اال�س���اء ف���ا جود 
املعر����ض  ه���ذا  الف���ن يف  عل���ى  للدخ���اء 

ومعر�ض اخلزف".
وع���ن م���ا قالت���ه االحم���د، ذك���رت الفنانة 
الت�سكيلي���ة ملي���اء ح�س���ن ان "الفن���ان هو 
الذي يظهر فنه احلقيقي بال�سومبوزيوم 
اجلمي���ع  اأم���ام  املبا�س���ر  الر�س���م  او 
بال�سومبوزيوم���ات ولك���ن احيان���ا فجاأة 
يظه���ر يف ال�ساح���ة ف���ن الطب���ع والنق���ل 
وملح�سوبي���ات معينة يروجون له فهوؤالء 

هم املتطفلن".

متابعة املدى 

قبل انت�س���ار الهواتف الذكية، اعتاد 
االأ�سخا����ض تدري���ب عقوله���م عل���ى 
تذكر املواعيد املهم���ة والطرق التي 
ي�س���ريون فيه���ا ب�سياراته���م واأرقام 
هوات���ف من���ازل بع����ض اأ�سدقائه���م 

واأفراد عائاتهم.
وبع���د  احل���ايل،  الوق���ت  يف  اأم���ا 
فق���د  الذكي���ة،  الهوات���ف  انت�س���ار 
عل���ى  االأ�سا�س���ي  االعتم���اد  اأ�سب���ح 
"ذاكرة  م���ن  الهاتف" بداًل  "ذاك���رة 
ذكرت���ه  مل���ا  وفق���ًا  االأ�سخا����ض"، 

�سحيفة ال�"غارديان" الربيطانية.
اأن  اإىل  االأع�س���اب  علم���اء  ولف���ت 
الذكي���ة  الهوات���ف  عل���ى  االعتم���اد 
ب�س���كل كب���ري، ق���د يغ���ري يف النهاية 
م���ن طريق���ة عم���ل ذاكرتن���ا، وه���ي 

احلالة الت���ي ت�سمى "فقدان الذاكرة 
الرقمي".

عل���م  اأ�ست���اذ  ب���ريد،  وق���ال كري����ض 
االأع�س���اب االإدراك���ي يف كلي���ة علم 
النف����ض بجامع���ة �سا�سك����ض: "لق���د 
تعودنا يف ال�ساب���ق اأن نقوم بتذكر 
يف  تدوينه���ا  اأو  املهم���ة،  االأ�سي���اء 
ورق���ة، وه���ي االأم���ور الت���ي كان���ت 
تن�س���ط الذاك���رة ب�س���كل كب���ري. اأما 
االآن؛ فنح���ن نعتم���د عل���ى الهواتف 
عملي���ات  اأي���ة  يف  اأ�سا�س���ي  ب�س���كل 
حتت���اج اإىل ذاكرة اأو تفكري. وبهذه 
الطريقة؛ ندرب عقولنا على الك�سل 
تدوي���ن  غ���رف  تدريجي���ًا  ونغل���ق 

وحفظ الذكريات".
م���ن جهته، قال الربوف�س���ور اأوليفر 
هاردت، ال���ذي يدر����ض البيولوجيا 
والن�سي���ان  للذاك���رة  الع�سبي���ة 

بجامع���ة ماكجي���ل يف مونرتي���ال: 
ا�ستخ���دام  ع���ن  التوق���ف  "مبج���رد 
ذاكرت���ك، ف�سيزداد االأمر �سوءًا، مما 

يجعل���ك ت�ستخ���دم اأجهزت���ك ب�سكل 
اأكرب". 

ولفت هاردت اإىل اأن اعتمادنا الكلي 

عل���ى "نظام حتدي���د املواقع العاملي  
)GPS("، ب���داًل م���ن حف���ظ وتذكر 
الط���رق، م���ن املحتم���ل اأن يقل���ل من 
كثاف���ة امل���ادة الرمادي���ة يف الدماغ؛ 
االأمر الذي يه���دد باإ�سابة ال�سخ�ض 

باخلرف.
والباحث���ة  االأع�س���اب  عامل���ة  اأم���ا 
ال�سهرية يف جمال الذاكرة، ويندي 
اأن  اإىل  اأ�س���ارت  فق���د  �سوزوك���ي، 
الهوات���ف الذكي���ة رغ���م اأنه���ا تفت���ح 
اآفاق���ًا جدي���دة كامل���ة م���ن املعرف���ة، 
فاإنه���ا ميكن اأن تت�سب���ب يف انغاق 
ال�سخ�ض يف ع���امل افرتا�سي وعدم 
توا�سله مع االأ�سخا�ض احلقيقين؛ 
االأمر الذي يوؤثر على اإدراكه مبرور 
الوقت. كما اأك���دت اأن هذا االنغاق 
واالعتماد الكل���ي على الهاتف يوؤثر 
على االإبداع ب�سكل ملحوظ ويجعل 

التفك���ري.  حم���دودي  االأ�سخا����ض 
واأو�سحت اأن: "االإبداع يعتمد على 
الب�س���رية. والب�س���رية ه���ي القدرة 
يف  خمتلف���ن  �سيئ���ن  رب���ط  عل���ى 
عقلك. وهي تتطل���ب اأن يكون لديك 
كث���ري من امل���واد اخل���ام يف دماغك، 
والت���ي تتمثل يف )الذكريات طويلة 

املدى(".
واأي���دت كاثري���ن براي����ض، الكاتب���ة 
العلمية وموؤلفة كتاب "كيف تتخلى 
عن هاتفك"، راأي �سوزوكي، م�سيفة 
اأن الهوات���ف جتعل االأ�سخا�ض غري 
قادري���ن على اأداء مه���ام متعددة يف 
وق���ت واح���د. وتابع���ت: "»اإذا كنت 
تهت���م بهاتف���ك وتعتمد علي���ه يف كل 
�س���يء ب�س���كل اأ�سا�س���ي، فل���ن يعتاد 
م���ن امله���ام يف  اأداء العدي���د  عقل���ك 

الوقت نف�سه دون م�ساعدة".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س���در موؤخ���را ع���ن دار امل���دى كتاب "بل���دي حتت جل���دي" ي�سم 
ال�س���رية الكامل���ة للموؤلف���ة "جيوكون���دا بيلل���ي" احلائ���زة عل���ى 
العدي���د من اجلوائ���ز املرموق���ة يف اإ�سبانيا واأم���ريكا الاتينية، 
منها: "جائزة امللكة �سوفيا" و"ال�ض مريكا�ض". ينطلق الكتاب 
م���ن ميادها ون�ساأتها يف كن���ف عائلة ثرية ت�سك���ن اأرقى اأحياء 
ماناغ���وا، وم���رورا بتجنيده���ا الي�س���اري وان�سمامه���ا للحركة 
الثوري���ة ال�سانديني���ة الت���ي اأ�سقط���ت الدكتاتور �سوم���وزا عام 
١9٧9م، وانته���اًء ب�س���ال الث���ورة وع���دم وفائه���ا بوعوده���ا 
ث���م هجرته���ا اإىل الواليات املتح���دة. حتكي عن حياته���ا امراأًة 
و�ساعرًة،  �سدر للكاتبة باللغة العربية العديد من االأعمال، من 

بينها رواية "الكون يف راحة اليد"، و"بلد الن�ساء". 

لي�ض اأمامك عزيزي القارئ، �سوى 
اأن ت�سّدق ال�سيد رئي�ض ائتاف 

دولة القانون نوري املالكي، 
خ�سو�سًا عندما ي�سرف وقته 

الثمن هذه االأيام على تغريدات 
التويرت، يومًا ُيغّرد �ساخرًا من 

د من  حكومة االأغلبية، ويومًا ُيغِرّ
اأجل االإ�سراع باإجناز "حكومة 

ال�سراكة"، ويوما يخربنا باأن ما 
جرى خال االعوام املا�سية كان 
موؤامرة امربيالية على املنجزات 

التي حتققت خال فرتة حكمه 
.التغريدة االأخرية فاقت ما قبلها 

وما بعدها، فقد اأخربنا ال�سيد 
املالكي باأن �سكل احلكومة القادم، 

ال يتعلق بكونها حكومة خدمات 
اأو حكومة خرباء يف االقت�ساد 
والتنمية ، وال حكومة حتارب 

الف�ساد وت�سعى اإىل ا�ستعادة 
االأموال التي "لفلفها" ال�سّراق من 
خزينة الدولة، واإمنا براأي ال�سيد 

املالكي يجب اأن تكون حكومة 
ت�سم اجلميع ممن مار�سوا العمل 

ال�سيا�سي خال الت�سعة ع�سر عاما 
ل  املا�سية .حكومة يجب اأن ُتف�سّ
على مقا�ض كل القوى ال�سيا�سية 

التي مار�ست لعبة ال�سيا�سة ، وال 
تزال ت�سحك على عقول العراقين 
ب�سعارات عن الوطنية والرفاهية 

والرخاء، فبعد ارتفاع اأ�سعار 
النفط اأ�سبح اخلري كثريًا، ومن 
حق جميع القوى ال�سيا�سية اأن 

تتمتع بهذه اخلريات وان تذوق 
طعم املليارات .

بعد قراءة تغريدة املالكي 
العراقين  اأن  اأيقنت  "الثورية"، 
ن�ساًء ورجااًل، ي�ستحّقون اجلّنة، 
ل�سبب اأ�سا�سي، الأنهم يتعر�سون 

للكذب والنفاق واخلديعة كّل يوم 
وعلى مدى �سنوات طويلة، ومل 
ينقر�سوا، ومل ي�سبهم اجلنون 

اأو االكتئاب! 
كم هي ب�سيطة هموم العراقين، 

اأن يعرفوا مثًا، ملاذا نتو�ّسل 
دول اجلوار من اجل الكهرباء  

وملاذا نفرح حن يوافق البنك 
الدويل على التفكري باإقرا�سنا 
ب�سعة ماين؟، نرجو اإفادتنا. 
اأنا مل اأعد اأتابع التفا�سيل فانا 

م�سغول مبتابعة اخبار املواطن 
الربيطاين �سعد املطلبي الذي 
تفتحت قريحته عن مقرتح " 
ثوري " باعادة ال�سيد نوري 

املالكي اىل من�سب رئي�ض 
الوزراء  ، و�سرب لنا مثا 

بت�سر�سل الذي كانت بريطانيا 
حتتاجه يف املراحل ال�سعبة ، وال 
باأ�ض من ان ي�سبح لدينا ت�سر�سل 

عراقي 
لاأ�سف يعاين ال�سيد املالكي من 
م�سكلة عميقة مع العراقين، فهم 

رغم ما ُيبدون من اإخا�ض ورغبة 
يف متابعة تغريدات "فخامته"، 

وال�سهر على نكات �سعد املطلبي ، 
وال باأ�ض من التمعن يف احاديث 
عاية ن�سيف  وهي تب�سرنا ب� " 

اخلبز " املك�سب والرخي�ض . 
لكن املواطن امل�سكن  ال يبدو اأنه 

ي�ستطيع  للا�سف حّل االلغاز 
التي يقولها ال�سيد �سعد املطلبي .  
من يفتح �سجل ال�سنوات الثماين 

التي ق�ساها املالكي على راأ�ض 
ال�سلطة التنفيذية؟ من يحا�سب 
امل�سوؤولن على حتويل العراق 

اإىل دولٍة اأ�سابها االإفا�ض، 
وتربعت على عر�ض الدول االأكر 

ف�سادًا وخرابًا؟ كيف ا�ستطاع  
ال�سيد املالكي اأن يتحدث عن دولة 
الرفاهية، و التزال النا�ض ت�ساأل  
اين اموال الكهرباء ؟ وملاذا هرب 

فاح ال�سوداين باموال احل�سة 
التموينية .

 من ت�شر�شل 
اإىل املالكي !!

بلدي حتت جلدي 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الثاث���اء( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدالته���ا لي���وم اأم����ض، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سا يف العديد من مناطق الباد.
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حول العالم

حزيران/  ٢6 ي��وم  �سباح  فى 
يونيو، اندلع حريق فى كني�سة 
القدي�ض با�سيل الكبري يف قرية 
�سانت  مبقاطعة  ب��ارغ��ول��وف��و، 
بطر�سربج الرو�سية، و�سرعان 
ال�سقف  احل���ري���ق  اج���ت���اح  م���ا 
اخل�سبي وجدران املبنى، وكان 
املكان  يحرتق  اأن  املحتمل  من 
رج��ال  ي�����س��ل  اأن  اإىل  ب��اأك��م��ل��ه 
االإطفاء، اإذا مل يقم اأبناء الرعية 
ب��اإط��ف��اء احل���ري���ق ب��اأن��ف�����س��ه��م، 
كبريا،  ال�سرر  ك��ان  ذل��ك،  وم��ع 
اأف����ادت و���س��ائ��ل االإع���ام  حيث 
باأن العديد من ال�سكان  املحلية 

ينظرون  وهم  تاأثروا  املحلين 
اإىل مكان عبادتهم املحلية، لكن 
م��ا حتول  �سرعان  احل��زن  ذل��ك 

جتاة  الغ�سب  م��ن  م��وج��ة  اإىل 
ه��ذا  ع��ن  امل�����س��وؤول  ال�سخ�ض 

احلريق.

الكثريون  اعتقد  ال��ب��داي��ة،  يف 
متا�ض  نتيجة  كان  احلريق  اأن 
ك���ه���رب���ائ���ي ب�����س��ب��ب خ���ل���ل يف 

لكن  الكهربائية،  االأ���س��اك 
وقتا  االأم����ر  ي�ستغرق  مل 

ط�����وي�����ا ح����ت����ى ع����رت 
ال�����س��رط��ة ع��ل��ى اجل��اين 
احل��ق��ي��ق��ي، وه���و رج��ل 
يبلغ من العمر 36 عاما 
االنتقام  ق��رر  اأن��ه  ُيزعم 
من الكني�سة الأن  زوجته 
ا�ستمرت فى التربع بكل 

اأموالهم لها.
حمافظة  افتتحت  م�سر  يف  وا���س��ع��ا  ا�ستح�سانا  الق���ت  ب����ادرة  يف 
االإ�سكندرية اأول �ساطئ للمكفوفن يف الباد بعد تخ�سي�ض م�ساحة 
لهم من �ساطئ ذوي الهمم مبنطقة املندرة على �ساحل البحر املتو�سط. 
واال�ستمتاع  للبحر  بالنزول  للمكفوفن  ال�ساطئ  جتهيزات  وت�سمح 
مبياهه -رمبا للمرة االأوىل يف حياتهم- با م�ساعدة من اأحد، دون اأن 
مينع ذلك من وجود مراقبة دائمة لل�ساطئ ملتابعة رواده وم�ساعدتهم 

اإذا اقت�ست احلاجة.
امل�ساحة املخ�س�سة للمكفوفن، عبارة عن م�سارات داخل مياه البحر 
لها فتحة دخول، وت�سمح لل�سخ�ض بالتحرك وال�سباحة، حيث باإمكانه 
ا�ستخدام يديه لا�ستدالل على الطريق عرب عامات من "الفل امللون"، 
واأكد  ال�سباحة،  على  املكفوفن  لت�ساعد  اأ�سواتًا  ت�سدر  �سخاليل  مع 
املحافظ اأنه "مت ت�سميم م�سارات التحرك على اأعماق اآمنة من املياه، 

وحتت رقابة دقيقة من فرق من الغطا�سن".

رو�سي ي�سعل النار فى كني�سة بعد اإ�سراف زوجته فى التربع لها اأول �ساطئ للمكف�فني مب�سر
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اآم���رب ه��ريد  ت��ت��وات��ر االأخ���ب���ار ح���ول ق�سية 
اأك��ر  م�سي  بعد  با�ستمرار،  دي��ب  وج��وين 
التي �سغلت  الت�سهري  من �سهر على حماكمة 

االأو�ساط ال�سحفية واجلماهريية.
واجلديد يف الق�سية اليوم، اأن حمامي اآمرب 
هريد اأقدموا على طلب اإلغاء احلكم ال�سادر 
زوجها  �سد  الت�سهري  حماكمة  يف  بحقها 
يف  املحاكمة  واإع���ادة  دي��ب  ج��وين  ال�سابق 

الق�سية.
وق���دم امل��ح��ام��ون ال���دع���وى، اجل��م��ع��ة، على 

اأ�سا�ض اأن احلكم مل يكن مدعوما باأدلة.
يتم  مل  املحلفن  اأح��د  اأن  املحامون  زعم  كما 
اإذا  عما  وت�ساءلوا  �سحيح،  ب�سكل  فح�سه 
كان من املفرت�ض اأن ُي�سمح له بالع�سوية يف 

هيئة املحلفن.
ق���رارًا  اأم��ريك��ي��ة،  حملفن  هيئة  واأ���س��درت 

الت�سهري  بتهمة  هريد،  اآمرب  املمثلة،  يدين 
خال  من  دي��ب،  ج��وين  ال�سابق،  بزوجها 
ترويج مزاعم باأنه اعتدى عليها وعر�سها 

للعنف االأ�سري.
 6 نحو  ا�ستمرت  حماكمة  بعد  ذل��ك  وج��اء 

وا�سعة  اإعامية  بتغطية  وحظيت  اأ�سابيع 
ع��م��ي��ق��ًا يف خ�����س��و���س��ي��ات جنمي  غ��ا���س��ت 

هوليوود.

م�ساعي اآمرب هريد مت�ا�سلة لإبطال حكم املحكمة.. 

الذاكرة"  بـ"فقدان  ي�شيبك  قــد  الــذكــي  هاتفك  ــذرون:  ــح ي علماء 
رحل ع���ن عالمن���ا الناق���د والروائي 
العراق���ي ر�سول محم���د ر�سول، عن 
عم���ر يناه���ز ال����63 عاما، وذل���ك اإثر 
تعر�س���ه الأزم���ة �سحي���ة بمنزل���ه في 
العا�سم���ة العراقية، بغ���داد، ح�سبما 
اأ�سدقائ���ه عل���ى  م���ن  العدي���د  اأعل���ن 

من�سات التوا�سل االجتماعي. 
والكت���اب  االدب���اء  اتح���اد  ونع���ى 
واالأكاديم���ي  الناق���د  العراقيي���ن، 
الدكتور ر�سول محمد ر�سول؛ حيث 
و�سفه بيان االتحاد بَعلم بارز وعقل 
مفّكر ومنت���ج، اأثرى الحركة العلمية 
بمنجزاته المهّم���ة، فهو من القامات 

التي ي�سار اإليها بالبنان..
كات���ب  ر�س���ول  محم���د  ر�س���ول 
متخ�س����ض ف���ي الفل�سف���ة االألمانية، 
ولد في الكوفة عام ١9٥9م، ودر�ض 
الفل�سف���ة ف���ي ع���دد م���ن الجامع���ات 

ع�س���رات  ل���ه  و�س���درت  العربي���ة، 
الموؤلف���ات ف���ي الرواي���ة والفل�سف���ة 
والدرا�سات النقدية. ومن اأبرز كتبه 
كتاب "فتنة االأ�ساف: هيدجر قارئًا 
كان���ط"، وكتاب "اإن�س���ان التاأويل". 
ع���ن  كت���اب  ا�سدارات���ه  اخ���ر  وكان 

المفكر الفل�سطيني ادورد �سعيد.

رحيل الكاتب العراقي ر�س�ل محمد ر�س�ل 

  محمد ها�سم 
الفن���ان، قال ان���ه ي�ستع���د الأداء �سخ�سية هامل���ت، في م�سرحي���ة اأعدها غانم 
حمي���د، و�سيخرجها عن ن����ض الم�سرحية ال�سهيرة "هامل���ت"، م�سيفا "بعد 
ال�س���روع بالتمرين���ات، الم�سرحي���ة �سوف تعر����ض على الم�س���رح الوطني، 

�سمن المو�سم الحالي للفرقة الوطنية للتمثيل".
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