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اإجراءات لتخفيف الزخم المروري في بغداد
 بغداد/ المدى

يف  املروري  الزخم  لتخفيف  الإجراءات  من  عدد  عن  العامة  املرور  مديرية  ك�شفت 
العا�شمة.

يف  الزخم  لتخفيف  �شيبذل  »جهدا  اإن  القي�شي،  زياد  املديرية  يف  الإعالم  مدير  وقال 
بغداد، منه قرب فتح طريق حيوي من الدورة باجتاه اليو�شفية«.

واأ�شاف القي�شي، اأن »هناك جلنة لفتح املنطقة اخل�شراء، مع اإجراءات باإيقاف ا�شترياد 
املركبات وكذلك اإيقاف منح الأرقام«.

اللتزام  وعدم  املمنوع  الوقوف  على  ال�شديدة  »املحا�شبة  بـ  توجيهات  اإىل  واأ�شار 
بالإ�شارات ال�شوئية وال�شري عك�س الجتاه«.

 بغداد/ المدى

���س��نَّ زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال�����س��دري مقتدى 
يعّد  هجومًا  الث��ن��ن،  اأم�����س  ال�����س��در، 
ائتالف  زعيم  على  نوعه  م��ن  الأع��ن��ف 
وو�سعه  املالكي،  نوري  القانون  دولة 
اأم�����ام خ��ي��اري��ن اأم�����ا اع���ت���زال ال��ع��م��ل 
اإىل  ن��ف�����س��ه  ت�����س��ل��ي��م  اأو  ال�����س��ي��ا���س��ي، 

الق�ساء.
وت�����س��رب خ���الل الأي����ام امل��ا���س��ي��ة ع��دد 
اإىل  ن�سبت  ال�سوتية  الت�سجيالت  من 
امل��ال��ك��ي وه���و ي��ت��ح��دث م��ع اأن�����س��اره، 
ال�سدر،  اإىل  م�سيئة  ع��ب��ارات  واأط��ل��ق 

اجلمعة  �سالة  قبل  دع��ا  ب���دوره  ال��ذي 
اإىل  الك�������راث  ع����دم  اإىل  امل����وح����دة 
ه���ذه ال��ت�����س��ري��ب��ات، ويف م��ق��اب��ل ذل��ك 
وو�سفها  ال��ت�����س��ري��ب��ات،  امل��ال��ك��ي  ن��ف��ى 

باملفربكة.
ل��ك��ن ت�����س��ري��ب��ات ���س��وت��ي��ة لح��ق��ة ب��داأ 
اأك��ر  ات��ه��ام��ات  ي��وج��ه  امل��ال��ك��ي خاللها 
حدة متوعدًا مبهاجمة ال�سدر يف مقر 
باأنه  احل�سد  وو�سف  بالنجف،  اإقامته 
»اأمة اجلبناء«، وهدد ب� »حرب طاحنة«، 
التح�سيد  ���س��رورة  عن  يتحدث  واأخ��ذ 

لهذه املعركة من خالل اأبناء الع�سائر.
ويف غ�����س��ون ذل����ك، ت��ن��اق��ل��ت و���س��ائ��ل 

بها  تقدم  طلبات  الجتماعي  التوا�سل 
حمامون اإىل الق�ساء لتحريك الدعوى 
اثارة  تهمة  عن  املالكي  �سد  اجلزائية 
الو�سع الأمني، فيما قام جمهولون يف 
اأحد  ج��دار  على  عبارات  بكتابة  بغداد 
الذي  الإ�سالمية  الدعوة  حزب  مواقع 
باأمر  »اإغالقه  اإىل  ت�سري  املالكي  يراأ�سه 

احل�سد«.
ن�سب  م��ا  ي��ت��دارك  ان  املالكي  وح���اول 
يف  واأك��د  احل�سد،  اإىل  اإ�ساءة  من  اإليه 
الأم��ل  ه��م  وق��ادت��ه  احل�سد  اأن  تغريدة 
ب�ساأن  ال�سابق  حديثه  وك��رر  الكبري، 
اىل  لفتًا  والفربكة،  التزييف  عمليات 

القوات  مع  العالقة  يف  توثر  »لن  انها 
امل�سلحة واحل�سد ال�سعبي«.

اآخ��ر  م��ن  منزعجًا  ب��دا  ال�سدر  اأن  اإل 
وقال  املالكي،  اإىل  ن�سب  الذي  ت�سريب 
كل  »ال��ع��ج��ب  اإن  اأم�������س  ت��غ��ري��دة  يف 
)ح��زب  م��ن  التهديد  ي��اأت��ي  اأن  العجب 
الدعوة( املح�سوب على اآل ال�سدر ومن 
كبريهم املالكي ومن جهة �سيعية تدعي 

طلبها لقوة املذهب«.
با�ستنكار  ال�سركاء  ال�����س��در،  وط��ال��ب 
مع  املتحالفة  الكتل  من  ي�سدر  م�سرك 
املالكي، ومن كبار ع�سريته. و�سدد على 
�سرورة األ يقت�سر ال�ستنكار ملا �سدر 

بالعمالة  لل�سدر  اتهام  من  املالكي  عن 
بل  العراقين،  قتل  اأو  اإ�سرائيل  اإىل 
ي�����س��م��ل ذل���ك ت��ع��دي��ه )امل���ال���ك���ي(، على 
القوات الأمنية واتهام احل�سد ال�سعبي 

باجلنب والتحري�س على الفتنة.
ثالث  ط��رف  دخ��ول  من  ال�سدر  وح��ذر 
داعيًا  منها،  ت��رباأ  التي  الفتنة  لتاأجيج 
العمل  واعتزال  العتكاف  اإىل  املالكي 
ال�سيا�سي اأو ت�سليم نف�سه ومن يلوذ به 

من الفا�سدين اإىل الق�ساء.
وو�سف ال�سدر اأفكار املالكي بالهدامة، 
موؤكدًا اأن �ساحب تلك الأفكار ل يحق له 

قيادة العراق باأية �سورة من ال�سور.

طالب حلفاء زعيم ائتالف دولة القانون ببيان ا�صتنكار م�صترك

ال�سدر يقطع طريق الوالية الثالثة على المالكي: 
اإعتزل العمل ال�سيا�سي اأو �سّلم نف�سك للق�ساء

 بغداد/ تميم الح�صن

عاد نوري املالكي زعي���م دولة القانون، 
داخ���ل  التفاو�س���ات«  »طاول���ة  ليقل���ب 
الإطار التن�سيقي ب�سب���ب ا�سراره على 

ولية حكومية ثالثة.
�ساع���ة   48 ال����  خ���الل  املالك���ي  وكان 
املا�سية، قد ازيح عن بور�سة مر�سحي 
املقبل���ة، بع���د �سب���ه  رئا�س���ة احلكوم���ة 
اتف���اق على اختيار �سخ�سية من »اخلط 

الثاين«.
»انق���الب املالكي« اع���اد النقا�سات داخل 
»التن�سيق���ي« اىل البداي���ة، حيث ارتفع 
ع���دد املر�سحن للمن�س���ب اىل نحو 10 
ا�سخا�س، من بينهم اثنان من القيادات.

وم�س���اء الح���د كان الإط���ار التن�سيق���ي 
ق���د قط���ع �سوط���ا يف ت�سفي���ة ال�سماء، 
وو�س���ل اىل 5 مر�سح���ن ث���م اىل ثالثة 
ورج���ح فيم���ا بعد اثنن فق���ط من بينهم 

رئي�س الوزراء احلايل.
حتدث���ت  مطلع���ة  م�س���ادر  وبح�س���ب 
ل�)امل���دى( ف���ان »املالك���ي يح���اول بق���وة 
ان يبق���ى يف �سب���اق املر�سح���ن ملن�سب 
رئي����س ال���وزراء م���ن خالل تغي���ري اآلية 

الت�سويت داخل الإطار«.
وي�سود غمو�س حول طريقة الت�سويت 
داخ���ل الإطار التن�سيق���ي على القرارات 
احلكوم���ة  ب�س���كل  املتعلق���ة  وخا�س���ة 

ورئي�س الوزراء املقبل.
 التفا�صيل �س3

»االإطار« يمدد »مهلة الـ 
48 �ساعة« لح�سم ا�سم 

رئي�س الوزراء 

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأعلنت جلنة نيابي���ة، اأم�س الثنن، عن قرب مناق�سة 
قانون م���ايل جديد يوف���ر ال�سيولة ل�س���د النق�س يف 
اجلان���ب ال�ستثم���اري، موؤكدة اأن ذل���ك ياأتي يف ظل 

غياب املوازنة.
وق���ال ع�سو اللجنة املالية جم���ال كوجر يف حديث ل� 
)امل���دى(، اإن »بداية اأي ف�سل ت�سريعي للربملان يجب 
اأن ت�سبقه جل�سة بن هيئة الرئا�سة ونائبيه وروؤ�ساء 
الكتل ملناق�سة اأهم املوا�سيع والقوانن التي بحاجة 

اأن تعقد جل�سات لت�سريعها«.
���س��وف  »الج����ت����م����اع����ات  اأن  ك����وج����ر،  واأ������س�����اف 
ت�������س���ت���ع���ر����س امل����وا�����س����ي����ع احل�������س���ا����س���ة ال���ت���ي 

امل���ق���ب���ل���ة«. امل���رح���ل���ة  حت���ت���اج���ه���ا احل���ك���وم���ة يف 
واأ�سار، اإىل اأن »اأحد املوا�سيع التي تنبغي مناق�ستها، 
ه���و قانون م���ايل اآخر لأن���ه وبح�س���ب املعطيات بعد 
اإقرار قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية، 
فاإن البل���د من دون موازنة يحت���اج اإىل �سيولة مالية 

لتغطية النق�س يف اجلانب ال�ستثماري«.
اإىل ذل���ك، ذكر مرا�سل )امل���دى(، اأن »الكتل ال�سيا�سية 
عق���دت اأم����س اجتماع���ًا بدع���وة م���ن رئي����س جمل�س 
الن���واب حمم���د احللبو�س���ي انته���ى اإىل ت�سريع 20 

قانونا مت و�سعها �سمن الأولوية«.
واأ�ساف، ان »املجتمعن اتفقوا على ا�ستئناف اأعمال 
الربملان الأ�سب���وع املقبل بواقع ثمان جل�سات �سهريًا 

وفق جدول اأعمال �سيعلن حينها«.

قانون جديد لدعم اال�ستثمار 
بغياب الموازنة

 ترجمة: حامد اأحمد 

تناول���ت �سحيفة التاميز الربيطانية ق�سة ثالثة �سباب 
مراهق���ن كان تنظي���م داع����س الإرهاب���ي ق���د اختطفهم 
عندم���ا كان���وا اأطف���اًل اثناء اجتياح���ه لق�س���اء �سنجار 
مبحافظ���ة نين���وى وتعر�سوا مل�ساع���ب ومعاناة حتت 
حكم داع�س ورغم مرور ثمان �سنوات على تلك احلادثة 
فانه���م ي�سكون الآن الإهم���ال ومل يتلقوا امل�ساعدة التي 

يحتاجونها.
وت�س���ري ال�سحيفة يف تقرير ترجمت���ه )املدى(، اىل اأن 
“ه���وؤلء ال�سباب قبل �سن���وات قليلة م�ست كان تنظيم 
داع����س قد زجهم يف �سف���وف امل�سلحن واجربهم على 

حم���ل ال�س���الح عندما كانت اأعمارهم ت���راوح ما بن 8 
اىل 10 �سنوات وزجهم يف معارك بعد اعطائهم حبوبا 

خمدرة”.
واأ�س���اف التقري���ر، اأن “ق�سم���ًا منهم �ساه���د ابيه اثناء 
اعدام���ه وفق���د اأ�سدق���اء له���م وتعر����س جل���روح اثناء 
الغ���ارات اجلوية، واآخرين ما تزال امهاتهم واخواتهم 

يف عداد املفقودين”.
واأ�س���ار، اإىل اأن فره���اد 20 عامًا، الذي متن���ى يومًا ان 
يكون لع���ب كرة قدم، وفقد قدم���ه اليمنى خالل ق�سف 
اثن���اء ا�س���ره ال���ذي دام لأرب���ع �سن���وات، يق���ول: "مت 

ت�سليط ال�سوء على معاناة الن�ساء فقط".
 التفا�صيل �س2

ناجون من داع�س ي�سكون االإهمال في المو�سل

 بغداد/ ح�صين حاتم

�صهدت محافظة النجف، الأ�صبوع الما�صي 
�صل�صلة جرائم جنائية مختلفة كان 

اآخرها مقتل محامي اأمام داره باإطالق نار 
خالل م�صاجرة ع�صائرية.

وج���اءت احلادثة بعد ح���وايل يوم على مقتل 
رجل يف �سارع املدين���ة، و�سط النجف، اثناء 
ف����س َا�ستب���اك بن جمموع���ة ا�سخا����س ُرفع 

ال�سالح الناري فيها.
ويق���ول املحام���ي ميثم اخللخ���ايل يف حديث 
ل�)امل���دى(، اإن »حمافظة النج���ف �سهدت ثالث 
جرائ���م قت���ل خ���الل م���دة مل تتج���اوز الربعة 

اأيام«، مبينا اأن »جميع احلوادث جنائية«.
واأ�س���اف اخللخايل وهو م���ن اأهايل النجف، 
»م���ن �سم���ن اجلرائ���م جرمي���ة قت���ل حمامي، 
ُك�سف���ت بع���د 48 �ساع���ة م���ن تنفيذه���ا واإلقاء 

القب�س على منفذيها«.
وا�س���ار اىل، ان »اح���دى اجلرائ���م ع�سائري���ة 

وذه���ب فيها �سحية �سخ����س ل ميت للطرفن 
ب�سلة واإمنا كان طرفا حلل النزاع«.

وب���ن اخللخ���ايل، ان »زيارة وزي���ر الداخلية 
الخ���رية اىل املحافظة مل ت�سفر عن اية نتائج 

بخ�سو�س احلوادث«.
ب���دوره، ك�س���ف م�س���در حمل���ي يف حمافظ���ة 
النج���ف ل�)امل���دى(، اأن »احل���ادث الأخ���ري يف 
املحافظ���ة ا�سته���دف املحام���ي )ح.ج( اإذ قت���ل 
ام���ام داره بالر�سا����س«، مبين���ا ان »الق���وات 
الأمني���ة متكن���ت م���ن القب�س عل���ى اثنن من 

قتلته من �سمنهم امراأة«.
واظه���رت مقاط���ع م�س���ورة تداولته���ا مواقع 
ع�س���رية  هج���وم  الجتماع���ي،  التوا�س���ل 
املجن���ي عليه املحام���ي )ح.ج(، عل���ى ع�سرية 
القات���ل، حي���ث ا�ستخدمت ال�سلح���ة اخلفيفة 
واملتو�سط���ة و�س���ط هتاف���ات للتهدئ���ة وترك 

المر ل�سلطة القانون.
وتو�س���ح امل�ساه���د، حديث���ا من�سوب���ا لوال���د 
املجن���ي عليه، وهو يعرب عن »قدرته على اخذ 
حقه به���ذه الطريقة الع�سائري���ة«، فيما يتبن 
من اللقطات غي���اب تام للقوات المنية و�سط 
حالة من النف���الت المني وانت�س���ار ال�سالح 

يف ال�سارع.
و اأعلن���ت وكال���ة ال�ستخب���ارات والتحقيقات 

الأح���د  الداخلي���ة،  وزارة  يف  الحتادي���ة 
املا�س���ي، اعتق���ال قتل���ة املحامي حي���در ميثم 
ح�سن يف حمافظة النجف، خالل اقل من 24 
�ساعة من تنفيذه���م اجلرمية، مبينة يف بيان 
ر�سم���ي اأنها »�ستعلن تفا�سي���ل احلادث خالل 

بث اعرافات اجلناة«.
تل���ك  اإث���ر  »عل���ى  فاإن���ه  امل�س���در،  وبح�س���ب 
اخلروقات مت حجز مدير ا�ستخبارات ومدير 
مكافحة اجلرمي���ة القت�سادي���ة يف املحافظة 
للتحقي���ق معه���م، اإ�ساف���ة اىل اعف���اء عدد من 

ال�سباط المنين يف النجف«.
احم���د  الأمن���ي  اخلب���ري  يق���ول  جهت���ه،  م���ن 
»حال���ة  اإن  ل�)امل���دى(،  ال�سريف���ي يف حدي���ث 
الإحب���اط والنك�س���ار ت���زداد يوم���ا بع���د يوم 
للمواط���ن العراق���ي نتيج���ة ارتف���اع الأ�سعار 
والبطال���ة وامل�س���اكل الجتماعي���ة والن�سداد 
ال�سيا�سي والزحامات املرورية التي ي�سهدها 

العراق«.
واأ�س���ار اىل اأن »الع���راق يعي����س حالة خطرة 
كون النفع���ال الجتماعي حتول اىل و�سائل 
عن���ف، واأ�سبح التعنيف ظاه���رة«، داعيا اىل 
»تهدئ���ة النفعال الجتماعي من خالل حلحلة 
الن�سداد ال�سيا�سي وتوف���ري فر�س عمل وما 

يحتاجه ال�سعب«.

وعل���ى خلفي���ة تل���ك احل���وادث، تراأ����س وزير 
الداخلية عثمان الغامني، الأحد، اجتماعًا يف 
مق���ر قيادة �سرطة حمافظ���ة النجف الأ�سرف، 
بح�س���ور عدد من الق���ادة وال�سب���اط، موؤكدا 
يف بيان تلقته )املدى(، على »�سرورة دح�س 
ال�سائع���ات املغر�س���ة وعلى التعام���ل الفوري 

معها وك�سف النوايا اخلبيثة التي وراءها«.
وال�سبت املا�سي، نفت مديرية �سرطة النجف، 
ما تناقلته بع�س مواقع التوا�سل الجتماعي 

عن ح�سول انهيار اأمني يف املحافظة.
وقال���ت ال�سرط���ة، يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى(، 
»نوؤك���د ان هذه الكاذيب وال�ساعات لن توؤثر 
يف الواق���ع المن���ي«، مو�سح���ة اأن »الأجهزة 
الأمني���ة تعمل ليال ونه���ارا حلماية املواطنن 
والعام���ة  اخلا�س���ة  واملمتل���كات  والزائري���ن 
ولكن هناك من يتناول الو�سع الأمني بق�سد 
وبدون ق�س���د لغاية معين���ة اأو بجهل وبدون 

معرفة«.
وبينت �سرطة النجف يف بيانها، اأن »الأجهزة 
الأمنية تعمل على حماربة اجلرمية ومالحقة 
املجرم���ن واملطلوب���ن للق�س���اء«، لفت���ة اإىل 
اأن »م���ا وقع م���ن جرائم هي جنائي���ة مكت�سفة 
اكتم���ال  ح���ال  ويف  معروف���ن  واأطرافه���ا 

التحقيقات �سوف نطلعكم عليها«.

توتر اأمني يع�سف بالنجف.. �سل�سلة جرائم في اأقل من اأ�سبوع
 بغداد/ فرا�س عدنان

جدد النواب امل�ستقل���ون رف�سهم امل�ساركة 
اأن  موؤكدي���ن  املقبل���ة،  احلكوم���ة  يف 
احل���وارات احلالي���ة تن�س���ب عل���ى تقا�سم 
املنا�سب خالف���ًا لإرادة ال�سع���ب العراقي، 
م�سددين على �س���رورة ا�ستئناف جل�سات 
الربمل���ان للقي���ام مبهامه���م �س���واء باإكم���ال 
ممار�س���ة  اأو  الد�ستوري���ة  ال�ستحقاق���ات 

الخت�سا�سات الت�سريعية والرقابية.
وق���ال النائ���ب امل�ستق���ل ه���ادي ال�سالمي، 
خ���الل  اعت���ادت  ال�سيا�سي���ة  »العملي���ة  اإن 
ال�سنوات املا�سية يف ت�سكيل احلكومة من 

خالل ال�سراع على املنا�سب واملال«. 
واأ�ساف ال�سالم���ي، اأن »الأحزاب احلاكمة 

الفا�سدة م�سغول���ة طيلة ال�سنوات املا�سية 
بك�سب الأم���وال واإقامة امل�ساريع اخلا�سة 

واأهملت مطالب املواطنن«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »تاأخ���ري ت�سكيل احلكومة 
املقبلة؛ �سببه ال�سراع اي�سًا على املنا�سب 
وعق���ود املق���اولت، ومل يك���ن ال�سب���ب من 

ورائه احرام م�ساعر ال�سعب العراقي«.
»الن���واب  اأن  عل���ى  ال�سالم���ي،  و�س���دد 
امل�ستقل���ن ل يعرف���ون مت���ى ينته���ي ه���ذا 
الأح���زاب  تتخ���ذه  ق���رار  فه���ذا  ال�س���راع، 
احلاكم���ة الكب���رية، واجلمي���ع ي�سعى اإىل 
احل�س���ول عل���ى املنا�سب بداية م���ن راأ�س 
احلكومة لغاية بقية الوزارات والدرجات 

اخلا�سة«.
 التفا�صيل �س3

الم�ستقلون يرف�سون الم�ساركة في الحكومة

 ذي قار/ ح�صين العامل

بالتزامن م���ع الذكرى ال�سنوي���ة ال�ساد�سة 
ال���راث  لئح���ة  اإىل  اله���وار  لن�سم���ام 
العامل���ي دع���ا م�سوؤولون ومنظم���ات بيئية 
يف ذي قار احلكومت���ن املحلية واملركزية 
اىل اعالن الهوار منطقة منكوبة، واأكدوا 
جف���اف معظ���م مناطقه���ا ونف���وق ال�سماك 
والكائن���ات احلي���ة ون���زوح �س���كان القرى 
ومرب���ي اجلامو����س، طالب���وا با�ستحداث 
هيئ���ة علي���ا لإدارة امللف ترتب���ط مبجل�س 
ال���وزراء. وكان���ت منظم���ة الأمم املتح���دة 

للربي���ة والثقافة والعل���وم )اليون�سكو(، 
عل���ى   ،2016 ع���ام  وافق���ت يف منت�س���ف 
�س���م الأهوار واملناط���ق الآثارية فيها، اإىل 
لئحة ال���راث العاملي بعد ت�سويت جميع 
الأع�ساء باملوافقة. ومبوجب قرار منظمة 
اليون�سكو فان الأه���وار واملواقع الآثارية 
الت���ي اأدرجت عل���ى لئحة ال���راث العاملي 
هي اأور واأريدو وهور احلمار واحلويزة 
والأه���وار الو�سط���ى يف ذي قار ومي�سان، 
احلم���ار  وه���ور  املثن���ى،  يف  وال���وركاء 

ال�سرقي يف الب�سرة.
 التفا�صيل �س2

دعوات الإعالن االأهوار منطقة منكوبة

عمالة الأطفال اأحد تحديات المجتمع العراقي.. عد�شة: محمود روؤوف 
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واأ�ش���اف التقري���ر, اأن "ق�شم���ًا منه���م �شاه���د ابي���ه 
اثن���اء اعدامه وفق���د اأ�شدقاء له���م وتعر�س لجروح 
اثناء الغ���ارات الجوية, واآخرين ما ت���زال امهاتهم 

واخواتهم في عداد المفقودين".
واأ�ش���ار, اإلى اأن "فرهاد 20 عام���ًا, الذي تمنى يومًا 
ان يك���ون العب كرة قدم, وفقد قدم���ه اليمنى خالل 
ق�شف اثناء ا�ش���ره الذي دام الأربع �شنوات, يقول: 
"ت���م ت�شليط ال�شوء على معاناة الن�شاء فقط, اما 
معاناتن���ا نحن ال�شباب فلم يعلم به���ا اأحد, ما حدث 
للن�شاء ح���دث معنا اأي�شا, ولكننا لم نتلق اأية دعوة 

لموؤتمرات اأو تهتم بنا اأية بلدان اأخرى."
وتق���ول محامي���ة حقوق ان�ش���ان من منظم���ة العفو 
الدولية مخت�شة ب�شوؤون االأطفال في مناطق القتال 
نيكوال ولدم���ان, اإن "ه���وؤالء �شحاي���ا من�شيين من 

�شحايا داع�س".
وتابعت ولدم���ان, اأن "االأطفال الذي���ن تم اجبارهم 
عل���ى حمل ال�ش���الح قد عان���وا من م�شاع���ب نف�شية 
ال يمك���ن ت�شوره���ا, وانه���م يواجه���ون كثي���را م���ن 
التحدي���ات, وعل���ى الرغ���م من مرور ثم���ان �شنوات 
االن فانهم لم يتلقوا الم�شاعدة التي يحتاجونها."

واأك���د التقري���ر, اأن "قا�ش���م عم���ر, تمكن م���ن تفادي 
اأخ���رى, ويمث���ل  اختطاف���ه الأن���ه كان ف���ي �شي���ارة 
مجموع���ة م���ن 18 �شاب���ًا في مخي���م كبرت���و باإقليم 
كرد�شت���ان, ب�شمنه���م �شقيق���ه االأ�شغ���ر اآل���و ال���ذي 

اختطف وهو بعمر 12 عاما".
ويتحدث عم���ر بح�شب التقرير ع���ن "تعر�شهم اإلى 
م�شاع���ب كثيرة وغ�ش���ل دم���اغ واجبارهم لخو�س 
مع���ارك, وم���ع ذل���ك ال اأح���د يعل���م بق�شته���م, واأنهم 
تعر�شوا لم�شاعب نف�شية عميقة ولكن تم تجاهلهم 
م���ن قب���ل الحكوم���ة والمنظم���ات غي���ر الحكومي���ة 
االأخرى, فتجدهم يجل�شون في خيمهم ليل نهار."

وم���ع تزاي���د االخبار عن مح���اوالت تنظي���م داع�س 
الإع���ادة تنظيم �شفوفه, اأو�ش���ح التقرير, اأن "ق�شمًا 
يتخوف من احتمالي���ة ان ي�شعر هوؤالء ال�شباب انه 

ال خيار لهم �شوى العودة".
ويقول مراد اإ�شماعيل, اأحد ن�شطاء منظمة )يازدا( 
المعني���ة ب�ش���وؤون االيزيديي���ن, اإن "االأمر قد يكون 
�شيئ���ا جدا اإذا لم يتل���ق هوؤالء ال�شب���اب الم�شاعدة, 

وان���ا ال اأظ���ن ان ال�شب���اب االيزيديي���ن له���م رغب���ة 
بالع���ودة ال���ى داع����س, ولك���ن ف���ي الحقيق���ة هن���اك 

خطورة."
وبي���ن التقري���ر, اأن "ال�شهر الق���ادم �شتحل الذكرى 
ال�شنوي���ة الثامن���ة من���ذ ان اجتاح م�شلح���و داع�س 
منطق���ة �شك���ن االيزيديي���ن ف���ي �شنجار حي���ث قتل 
االالف من الرجال مع اختطاف واأ�شر اآالف اآخرين 

من فتيان ون�شاء وفتيات".
وتابع, اأن "ما ال يقل عن 3 اآالف ايزيدي قد تم قتلهم 
واختطاف 7 اآالف اخرين في جريمة �شنفتها االأمم 
المتح���دة والبرلم���ان البريطاني عل���ى انها جريمة 
اإب���ادة جماعية �شد االأقلية االيزيدية, ما يزال هناك 

3 اآالف �شخ����س اآخر في عداد المفقودين, ب�شمنهم 
والد قا�شم و�شقيقه اآلو, مع احدى اخواتهم اأي�شًا".
و�شدد التقرير, على ان "طفاًل ايزيديًا يدعى �شدام 
كان م���ن بي���ن الذين ت���م اختطافه���م في ذل���ك اليوم 
بتاري���خ 3 اآب 2014, كان يبلغ من العمر في حينها 
12 عام���ًا, وي�شتذك���ر ان���ه ا�شتيقظ م���ن النوم على 
�ش���وت �ش���راخ, ويقول: هرعت ال���ى ال�شطح الأرى 

الفو�شى العارمة."
وتاب���ع, ان "�شدام اأكد اأن���ه تم ا�شره هو مع والديه 
واقتيادهم الى مبن���ى مدر�شة في بلدة تلعفر, حيث 
ت���م ف�شل االأوالد عن الفتي���ات, وي�شتذكر قائاًل: لقد 

قتلوا والدي الأنه رف�س نبذ معتقده ودينه."

اإل���ى ذل���ك, يق���ول ال�ش���اب اآل���و, "كان���ت اأح���د اأ�شواأ 
لحظات حياتي, كانت لديهم لحى طويلة و�شراويل 
ق�شي���رة ومدججي���ن باالأ�شلح���ة, لم اأر مث���ل هوؤالء 
النا�س من قبل." واأردف التقرير, اأن "اآلو يذكر انه 
ت���م اقتي���اد االأوالد الى المو�شل حي���ث تم اجبارهم 
عل���ى تعل���م الق���راآن, واأفاد: قال���وا لن���ا �شنقتلكم اإذا 
ل���م تعتنق���وا االإ�شالم, كان���وا ي�شربونن���ا بالع�شي 
والخراطيم المطاطية وغالب���ا ما كانوا يعر�شوننا 
للجوع, لقد تم ا�شتعبادن���ا وجعلونا نقاتل ونحمل 
ال�ش���الح, وكان���ت كل معرك���ة اأ�ش���ارك فيه���ا اأتوق���ع 

التعر�س للموت."
ب���ان  "اخبرون���ا  ليق���ول,  �ش���دام  ال�ش���اب  ويع���ود 

االأ�شخا�س الذين نحبهم هم كفار وعلينا ان نقتلهم, 
كن���ت مرتعبا جدا الأنها اول م���رة احمل فيها �شالح, 
وكن���ا بعيدين ع���ن عوائلنا وال نعلم فيم���ا اذا كانوا 
احي���اء او ال." وذك���ر التقري���ر, اأن "تنظي���م داع�س 
وبينم���ا ب���داأ بالهزيمة وط���رده م���ن االأرا�شي التي 
كان ي�شيط���ر عليها, تمكن اآل���و من االت�شال ب�شقيقه 
قا�ش���م, الذي دف���ع مبل���غ 10 اآالف دوالر لمهرب من 

اجل اإخراجه".
واأ�ش���اف, اأن "�شدام بقي مع داع�س لحين المعركة 
االأخيرة في قرية باغ���وز ب�شوريا عام 2019 حيث 

هزم داع�س من اآخر معقل له هناك".
وبين �ش���دام, "عندما �شمح داع����س لبع�س عوائله 

باله���روب, قم���ت بتغطي���ة راأ�ش���ي بو�ش���اح وذهبت 
معه���م, ثم وج���دت نقط���ة تفتي����س لمقاتلي���ن اكراد 
وقل���ت له���م ان���ا ايزي���دي, زودون���ي بطع���ام وم���اء 
وات�شل���وا بعائلت���ي ولكنن���ي لم اأتمكن م���ن العثور 

على اأي اأحد."
وي�شتر�ش���ل التقري���ر, اأن "�ش���دام يعي�س م���ع اأبناء 
عمومت���ه وان 13 ف���ردا منه���م يعي�س ف���ي خيمتين, 
وبالنهاي���ة اكت�ش���ف ب���ان والدت���ه م���ا ت���زال عل���ى 
قي���د الحي���اة واأنها هاج���رت ال���ى كندا م���ع ا�شقائه 
واخوات���ه, ولم يتمكن لح���د االن من الح�شول على 
في���زا لاللتحاق بهم, ويق���ول ان حلمه هو ان يلتقي 

بوالدته من جديد حيث يفتقدها كثيرًا".
وذه���ب التقري���ر, اإل���ى اأن "جمي���ع ه���وؤالء ال�شباب 
يعان���ون من ذكريات مريرة �شعبة, ورغم ان فرهاد 
ح�شل على ق���دم �شناعية فانه بحاج���ة االن لرعاية 
�شحية وتلق���ي عالجات فورية الأن���ه ي�شعر باآالم ال 

تجعله ينام".
ونب���ه, اإلى اأن "هيثم الذي ت���م اختطافه وهو بعمر 
11 عامًا يق���ول: ن�شاهد كثيرا م���ن المنظمات تقدم 
الرعاي���ة للفتيات وت�شاعدهم ف���ي تخطي م�شاعبهم 
النف�شية وتعمل لهم م�شاريع, اما نحن فلي�س هناك 

من يعتني بنا."
اأم���ا �ش���دام فاأن���ه يق���ول "لي�س ل���دي عم���ل االن وال 
بالمدر�ش���ة  ونح���ن  اختطافن���ا  ت���م  لق���د  مدر�ش���ة, 
االبتدائي���ة, واإذا رجعن���ا للمدر�ش���ة االن ف�شنجل�س 
م���ع اأطفال هم ف���ي الثانية ع�شرة م���ن عمرهم, نحن 
ن�شع���ر بالغ�شب؛ الأنه لي�س هناك اأحد ممن يهتم بنا 
وباأو�شاعن���ا." واأ�ش���ار التقرير اإل���ى اأن "الحكومة 
العراقي���ة كان���ت قد م���ررت الع���ام الما�ش���ي قانون 
الناجي���ن االيزيديي���ن ال���ذي يفتر����س بموجب���ه ان 
يتلق���ى �شحايا داع�س تعوي�شات ولكن لحد االن لم 

يتم اإقرار موازنة او ت�شكيل حكومة".
وم�ش���ى التقري���ر, اإلى اأن "المجتم���ع الدولي بينما 
كان �شريعا ف���ي ا�شتجابته لما يح�شل في اأوكرانيا 
حي���ث يج���ري التحقيق ف���ي اول جريم���ة اغت�شاب 
ح�شل���ت هن���اك بع���د خم�ش���ة اأ�شه���ر فق���ط م���ن بدء 
الح���رب, فان محكمة ق�شائي���ة واحدة فقط ح�شلت 
لح���د االن الإن�شاف م���ا تعر�س ل���ه االيزيديون منذ 

ثمان �شنوات".
 عن: �سحيفة التايمز البريطانية

اختطفهم التنظيم االإرهابي عندما كان�ا �سغاراً واأرغمهم على حمل ال�سالح

�صب��ان اأيزيدي��ون نج��وا م��ن داع���ش ي�صك��ون الإهم��ال ف��ي المو�ص��ل

 ذي قار/ ح�سني العامل

بالتزامن مع الذك���رى ال�شنوية ال�شاد�شة 
ال���راث  الئح���ة  اإىل  االه���وار  الن�شم���ام 
العامل���ي دعا م�شوؤول���ون ومنظمات بيئية 
يف ذي ق���ار احلكومتني املحلية واملركزية 
منكوب���ة,  منطق���ة  االه���وار  اع���الن  اىل 
واأك���دوا جف���اف معظ���م مناطقه���ا ونفوق 
ون���زوح  احلي���ة  والكائن���ات  اال�شم���اك 
�شكان القرى ومرب���ي اجلامو�س, طالبوا 
با�شتحداث هيئة عليا الإدارة امللف ترتبط 

مبجل�س الوزراء.
وكان���ت منظم���ة االأمم املتح���دة للربي���ة 
والثقاف���ة والعلوم )اليون�شك���و(, وافقت 
�ش���م  عل���ى   ,2016 ع���ام  منت�ش���ف  يف 
اإىل  فيه���ا,  االآثاري���ة  االأه���وار واملناط���ق 
الئحة الراث العاملي بعد ت�شويت جميع 

االأع�شاء باملوافقة. 
اليون�شك���و  منظم���ة  ق���رار  ومبوج���ب 
ف���ان االأه���وار واملواق���ع االآثاري���ة الت���ي 
اأدرج���ت على الئح���ة ال���راث العاملي هي 
اأور واأري���دو وه���ور احلم���ار واحلويزة 
واالأه���وار الو�شطى يف ذي قار ومي�شان, 
احلم���ار  وه���ور  املثن���ى,  يف  وال���وركاء 

ال�شرقي يف الب�شرة.
وق���ال ع�ش���و جلن���ة االه���وار واالثار يف 
حمافظ���ة ذي قار بدي���ع لبنان اخليون يف 
حدي���ث م���ع )امل���دى(, اإن "االو�ش���اع يف 
االه���وار �شيئة جدا وتواج���ه ازمة كبرية 

وهي حاليا ت�شري باجتاه خميف".
واأ�ش���اف اخلي���ون, ان "االنه���ر املغذي���ة 
الأهوار النا�شرية ت�شه���د انخفا�شًا كبريًا 
ج���دًا مبنا�شي���ب املياه, وهذا م���ا ادى اىل 
جف���اف م�شاح���ات وا�شع���ة م���ن االرا�شي 

باملي���اه وت�شب���ب  كان���ت مغم���ورة  الت���ي 
احلي���ة  والكائن���ات  اال�شم���اك  بنف���وق 

وهجرة العديد من القرى".
واأ�ش���ار, اإىل اأن "من�ش���وب املي���اه يف نهر 
الفرات املغذي ملناط���ق االهوار ال يتعدى 
64 �شنتم���ر فوق م�شت���وى �شطح البحر 
ون�شبة امللوحة يف املي���اه تكاد ت�شل اىل 
8 اآالف جزء باملليون", متوقعا ان "ت�شهد 
االيام القليلة القادمة انخفا�شا اأكرب يبلغ 

34 �شنتمرا".
واأف���اد اخلي���ون, ب���اأن "االأه���وار الي���وم 
منكوبة من الناحية االقت�شادية والبيئية 
واملعي�شي���ة واالجتماعية ب�شبب اجلفاف 

وتداعيات���ه واآث���ار النزوح عل���ى املجتمع 
املحلي".

واأك���د, اأن "جلن���ة االه���وار واالث���ار يف 
حمافظة ذي قار �شخ�شت خالل اجتماعها 
وطرح���ت  امل�ش���اكل  م���ن  جمل���ة  االخ���ري 
احللول املنا�شبة لها لكن لالأ�شف مل نلم�س 

اجلدية يف التعامل معها".
وطال���ب اخلي���ون, ب���� "ا�شتح���داث مركز 
خا����س الإدارة االه���وار العراقي���ة يرتبط 
مبجل����س الوزراء مبا�شرة يعمل مبوجب 
قان���ون خا����س ي�شرع���ه الربمل���ان, وان ال 
يكون حتت رحمة وزارة املوارد املائية". 
ويج���د, اأن "ذل���ك م���ن �شاأن���ه ان ي�شم���ن 

وج���ود موؤ�ش�شة تعنى باالأه���وار وتكون 
م�شوؤول���ة عنها ب�ش���ورة مبا�شرة وتتبنى 
اخلطط املر�شومة الإدارتها وحتر�س على 
تنفيذ بن���ود االتفاقيات الدولي���ة". واأفاد 
اخليون, ب���اأن "االه���وار العراقية دخلت 
الئحة ال���راث العاملي ع���ام 2016 وهذه 
خط���وة مهمة جدًا ومن اه���م �شروطها ان 
تعم���ل احلكوم���ة العراقي���ة عل���ى احلفاظ 
عل���ى االه���وار ولي����س العك����س", م�شددًا 
لي�ش���ت  اليون�شك���و  "منظم���ة  اأن  عل���ى 
م�شوؤول���ة ع���ن احلفاظ على االه���وار كما 

يعتقد البع�س".
واأ�ش���اف, اأن ""االتفاقي���ة تن����س على ان 

البل���د الذي ي�ش���م املمتل���ك الطبيعي عليه 
ان يحافظ عليه وي�شمن دميومة االهوار 
والتنوع االحيائي واحلفاظ على ال�شكان 

املحليني".
وراأى اخلي���ون, اأن م���ا "اأ�شهم يف تدهور 
االو�ش���اع يف االه���وار ه���و ع���دم اعتماد 
جلنة مركزية فاعل���ة الإدارة ملف االهوار 

العراقية". 
وم�شى اخلي���ون, اإىل "دعوة احلكومتني 
املحلي���ة واملركزي���ة اىل اع���الن االه���وار 
كمنطق���ة منكوب���ة والعم���ل عل���ى تخفيف 
ا�ش���رار اجلفاف عنها وتق���دمي م�شاعدات 

طارئة ل�شكانها".
من جانبه, اأفاد رئي����س منظمة اجلباي�س 
لل�شياح���ة البيئي���ة رع���د حبي���ب اال�شدي 
يف حدي���ث اإىل )امل���دى(, ب���اأن "ان�شم���ام 
االهوار لالئحة ال���راث العاملي, ح�شلت 

معه بداية االإهمال".
وقب���ل  "االأه���وار  اأن  االأ�ش���دي,  وتاب���ع 
االن�شم���ام كان���ت حتظى مبوازن���ة مالية 
الإنعا�شه���ا وتنمي���ة االقالي���م اخلا�شة بها 
وبع���د االن�شم���ام مت قط���ع التخ�شي�شات 

املالية والغاء موازنة اإنعا�س االهوار".
مل  االه���وار  "مناط���ق  اأن  اإىل  واأ�ش���ار, 
حتظ ب���اي اهتم���ام يف قطاع���ات االعمار 
واخلدمات وال�شحة والربية وال�شياحة 
وغريه���ا من���ذ ان�شم���ام االه���وار لالئحة 

حتى االن".
واأك���د االأ�ش���دي, "تعر����س تل���ك املناط���ق 
اإىل اجلف���اف 3 مرات بع���د ان�شمامها اإىل 
الئح���ة ال���راث وذل���ك خ���الل 2018 ويف 

2019, اإ�شافة اإىل العام احلايل".
ويوا�ش���ل, اأن "موا�ش���م اجلف���اف جعلت 
م���ن �شكان االهوار كالب���دو الرحل نتيجة 

انعدام مقوم���ات احلياة الت���ي ت�شطرهم 
للنزوح املتوا�شل خالل املوا�شم", موؤكدا 
ان "�ش���وء ادارة مل���ف االه���وار ه���و م���ا 

او�شلها اىل هذه احلالة املوؤملة".
وحت���دث االأ�ش���دي با�شتغراب ع���ن "عدم 
اتخ���اذ منظمة اليون�شكو اي موقف جتاه 
جتفيف االه���وار وتفاقم معان���اة ال�شكان 
املحلي���ني", وا�شفا موقفها ب���� "ال�شعيف 

وغري امل�شوؤول".
واأك���د, اأن "ال�ش���كان كان���وا يتوقعون اأن 
متار�س منظم���ة اليون�شكو دور املت�شدي 
للدف���اع عن االهوار و�شكانه���ا بعد توقيع 
ال���راث  لالئح���ة  االن�شم���ام  معاه���دة 

العاملي".
وانتهى االأ�شدي, اإىل اأن "ما ح�شل خالل 
موا�شم التجفيف الثالث ان اليون�شكو مل 
حت���رك �شاكنا يف ه���ذا املج���ال ومل تتخذ 
موقف���ا يدع���و احلكوم���ة العراقي���ة ودول 
�شم���ان  اىل  املت�شاطئ���ة  وال���دول  املنب���ع 

ح�شة االهوار من املياه". 
لكن املدير االقليمي ملنظمة طبيعة العراق 
جا�ش���م اال�ش���دي ق���ال, اإن "االه���وار بعد 
ان�شمامه���ا لالئحة الراث العاملي حظيت 
باالهتمام ال���دويل وال�شيم���ا يف اجلانب 
االعالم���ي م���ن و�شائ���ل االع���الم الدولية 

املعروفة". 
اإىل  ت�شري���ح  يف  االأ�ش���دي  واأ�ش���اف 
)امل���دى(, اأن "و�شائ���ل االع���الم الدولي���ة 
تناولت حمنته���ا مع اجلف���اف وتداعياته 
عل���ى ال�ش���كان املحلي���ني مثلم���ا تناول���ت 

طبيعتها املتفردة".
واأ�ش���ار, اإىل "الكث���ري م���ن التلك���وؤ عل���ى 
اجلانب املحلي يف تنفي���ذ ما ميكن الإنقاذ 
االهوار العراقية", الفتا اىل ان "احل�شة 

مازال���ت  لاله���وار  املخ�ش�ش���ة  املائي���ة 
متذبذب���ة وتتحك���م فيه���ا موا�ش���م الوفرة 
واجلف���اف م���ن دون االعتم���اد عل���ى خطة 

�شراتيجية الإدارة ملف املياه".
"احلكوم���ات  اأن  اال�ش���دي,  واو�ش���ح 
يف  التحتي���ة  البن���ى  ت���وِل  مل  املتعاقب���ة 
االه���وار اي اهتمام حقيقي او تقدمي دعم 
لل�ش���كان املحليني الذي���ن ميثلون املجتمع 
امل���دين ذات العالق���ة باتفاقي���ة ان�شم���ام 
االهوار لالئح���ة الراث العامل���ي", مبينا 
ان "االتفاقية �شادقت على خطة مر�شومة 

الإدارة االهوار لكنها مل تنفذ".
ولفت, اإىل "غي���اب التن�شيق بني اجلهات 
مل���ف  ادارة  ب�ش���اأن  املعني���ة  احلكومي���ة 
االهوار واملتمثلة بوزارات املوارد املائية 
والبيئ���ة والبلديات والنف���ط وغريها من 

اجلهات املعنية".
وق���ال االأ�ش���دي اي�ش���ًا, ان "وزارة النفط 
متتل���ك حق���واًل مهمة يف مناط���ق االهوار 
والقرن���ة  واحلوي���زة  حلفاي���ة  كحق���ول 
وغريه���ا لكنها مل تقدم اخلدمات املطلوبة 

الإنعا�شها".
احلالي���ة  املركزي���ة  "اللجن���ة  وو�ش���ف, 
املكلف���ة ب���اإدارة ملف االه���وار باأنها جلنة 
عاج���زة ع���ن فعل ما م���وكل له���ا", م�شيفًا 
اأن "اللجن���ة مل جتتم���ع من���ذ 6 اأ�شهر رغم 
االزم���ة املتفاقم���ة الت���ي متر به���ا االهوار 
ف�ش���ال عن ع���دم تنفي���ذ التو�شي���ات التي 
اجله���ات  قب���ل  م���ن  اللجن���ة  ت�شدره���ا 

احلكومية املعنية".
وانته���ى اال�ش���دي اإىل �ش���رورة "ت�شكيل 
هيئ���ة م�شتقلة الإدارة مل���ف املياه على ان 
ترتب���ط مبجل�س ال���وزراء ولي�س بوزارة 

املوارد املائية".

ذي ق��ار: الأه��وار ت��ودع مياهه��ا ودع��وات لإعالنه��ا منطق��ة منكوب��ة

تناول��ت �سحيفة التاميز الربيطانية ق�س��ة ثالثة �سباب مراهقني 
كان تنظي��م داع���س االإرهاب��ي قد اختطفه��م عندما كان���ا اأطفااًل 
اثناء اجتياحه لق�س��اء �سنجار مبحافظة نين�ى وتعر�س�ا مل�ساعب 
ومعان��اة حت��ت حك��م داع���س ورغم م��رور ثم��ان �سن�ات عل��ى تلك 
احلادث��ة فانه��م ي�سك���ن االن االإهم��ال ومل يتلق�ا امل�ساع��دة التي 

يحتاج�نها. وت�سري ال�سحيفة يف تقري��ر ترجمته )املدى(، اىل اأن 
"ه���ؤالء ال�سب��اب قبل �سن�ات قليلة م�س��ت كان تنظيم داع�س قد 
زجه��م يف �سف���ف امل�سلح��ني واجربهم عل��ى حمل ال�س��الح عندما 
كان��ت اأعمارهم ترتاوح ما ب��ني 8 اىل 10 �سن���ات وزجهم يف معارك 

بعد اعطائهم حب�ب خمدرة".

نف�ق يف االأ�سماك ونزوح ل�سكان القرى ومربي اجلام��س

من الي�صار اإىل اليمني اآلو وهيثم و�صدام.. كلهم بعمر   20 عامًا

معاناة كبرية يعي�صها �صكان الأهوار ب�صبب اجلفاف
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عاد ن����وري املالكي زعيم دول����ة القانون، 
ليقلب »طاولة التفاو�شات« داخل الإطار 
التن�شيق����ي ب�شب����ب ا�شراره عل����ى ولية 

حكومية ثالثة.
وكان املالكي خالل ال� 48 �شاعة املا�شية، 
ق����د ازيح عن بور�ش����ة مر�ش����حي رئا�ش����ة 
احلكوم����ة املقبل����ة، بعد �ش����به اتفاق على 

اختيار �شخ�شية من »اخلط الثاين«.
»انق����الب املالك����ي« اعاد النقا�ش����ات داخل 
»التن�ش����يقي« اىل البداي����ة، حي����ث ارتفع 
ع����دد املر�ش����حني للمن�ش����ب اىل نحو 10 
ا�شخا�ص، من بينهم اثنان من القيادات.

وم�ش����اء الحد كان الإطار التن�ش����يقي قد 
قطع �شوطا يف ت�شفية ال�شماء، وو�شل 
اىل 5 مر�شحني ثم اىل ثالثة ورجح فيما 
بعد اثنني فقط من بينهم رئي�ص الوزراء 

احلايل.
حتدث����ت  مطلع����ة  م�ش����ادر  وبح�ش����ب 
ل�)امل����دى( ف����ان »املالكي يح����اول بقوة ان 
يبقى يف �شباق املر�شحني ملن�شب رئي�ص 
الوزراء من خالل تغيري اآلية الت�ش����ويت 

داخل الإطار«.
وي�ش����ود غمو�ص حول طريقة الت�شويت 
داخ����ل الإطار التن�ش����يقي عل����ى القرارات 
احلكوم����ة  ب�ش����كل  املتعلق����ة  وخا�ش����ة 

ورئي�ص الوزراء املقبل.
وكانت املجموعة ال�ش����يعية قد اعلنت يف 
وقت �ش����ابق انها �ش����كلت جلنة »�شباعية« 
حل�ش����م القرارات داخل »التن�شيقي« لكن 
ه����ذه اللجن����ة مل تعمل حتى الن ب�ش����بب 

اخلالفات.
وقب����ل التط����ورات الخرية يف نقا�ش����ات 
»التن�ش����يقي« كان����ت اغلب الق����وى داخل 
التكتل ال�ش����يعي قد اتفقت )م�شاء الحد( 
على ان ي�شوت ملر�ش����ح رئي�ص احلكومة 

من قبل اجلهات ال�شبعة.
ووفق امل�شادر ان »هناك عدم توافق بني 
الطراف ال�ش����بعة )الهيئة ال�شباعية( مع 
ان�ش����حاب وعودة ه����ادي العامري زعيم 
الفت����ح اىل الجتماعات، وغ�ش����ب حيدر 

العبادي زعيم الن�شر اأكرث من مرة«.
ووف����ق ذلك فان »املالك����ي« يريد ان يجعل 

الت�ش����ويت على مر�ش����ح رئي�ص الوزراء 
ل�«الط����ار  العام����ة  الهيئ����ة  يف  املقب����ل 
الن����واب  كل  ت�ش����م  وه����ي  التن�ش����يقي«، 

ال�شيعة حتى الذين خارج »الطار«.
ويع����ول زعي����م دول����ة القانون عل����ى عدد 
مقاع����ده، نحو 40 مقعدًا، بالإ�ش����افة اىل 
موؤيدي����ن من نواب اح����زاب اخرى داخل 

وخارج الإطار التن�شيقي.
وتعليق����ا عل����ى م����ا يج����ري داخ����ل الإطار 
التن�شيقي قال النائب عن املجموعة علي 
�شداد ل�)املدى( بان »ا�شم رئي�ص الوزراء 

مل يح�ش����م حلد الن ب�ش����بب ع����دم وجود 
اتفاق داخل القوى امل�شكلة لالطار«.

وك�ش����ف �ش����داد ع����ن »وج����ود رغب����ة لدى 
اخلط الول )وه����م القيادات( يف الإطار 
التن�ش����يقي للرت�ش����ح للمن�شب اىل جانب 

اخلط الثاين«.
واك����د النائ����ب ع����ن »الإط����ار« ان »هن����اك 
عم����ار  احلكم����ة  زعيم����ا  يبذله����ا  جه����ودا 
اخلزعل����ي  قي�����ص  والع�ش����ائب  احلكي����م 
لختيار �شخ�شية مقبولة وغري جدلية«.

او�ش����اط  داخ����ل  »املالك����ي«  ويعت����ر 

مث����رية  �شخ�ش����ية  بان����ه  »الطاري����ني« 
للج����دل، خ�شو�ش����ا م����ع ا�ش����تمرار عل����ي 
فا�شل النا�شط وال�شحفي يف بث ما بات 

يعرف ب�«ت�شريبات املالكي«.
وتوعد فا�ش����ل اأم�ص، بانه �ش����يبث جزءا 
�شل�ش����لة  �ش����من  اخلام�����ص  ه����و  جدي����دا 
الت�ش����جيالت، وك�ش����ف مالم����ح ع����ن م����ا 
يت�ش����منه الت�ش����ريب اجلديد، حيث ا�شار 
اىل انه �ش����يكون فيه هجوم من »املالكي« 
�شد » ابو زينب الالمي« وهو رئي�ص امن 

احل�شد.

وكانت الت�ش����ريبات الخ����رية التي نفاها 
»املالك����ي« للمرة الثانية يف غ�ش����ون اقل 
م����ن ا�ش����بوع، ق����د دفع����ت اقرب����اء الخري 
مث����ل النائب يا�ش����ر �ش����خيل املالكي، اىل 
التلميح بوق����وف زعيم التيار ال�ش����دري 
مقت����دى ال�ش����در وراء تل����ك الت�ش����جيالت 

دون ذكر ا�شمه �شراحة.
وق����ال �ش����خيل املالك����ي يف تغري����دة على 
»توتري« حذفه����ا بعد ذل����ك، »مهما فركت 
وتاآم����رت كم����ا فعلت بالأم�����ص فال جتديد 
ب����ان  فهم����ت  ا�ش����ارة  ل����ك« يف  بيع����ة  ول 

املق�شود منها زعيم التيار ال�شدري.
وا�ش����اف النائ����ب: »ونحذرك م����ن تكرار 
ا�ش����عال فتيل الفتنة، ودع ب�شالم واحفظ 

ما بقي من ماء وجهك«.
بدورها اعترت النائبة عن دولة القانون 
عالي����ة ن�ش����يف، ب����ان ه����ذه الت�ش����جيالت 
وراءها قوة – مل تك�ش����ف عن ا�ش����مها-ل 

تريد النجاح ل� »املالكي«.
وقالت ن�ش����يف يف ح����وار تلفزيوين، اإن 
:«املالك����ي م����ا زال مر�ش����ح ائت����الف دولة 
القانون ملن�ش����ب رئي�ص الوزراء ولي�شت 

له رغبة �شخ�شية باملن�شب«. 
واأ�ش����افت: »الت�ش����ريبات التي انت�ش����رت 
الغر�����ص منه����ا ال�ش����تهداف ال�شخ�ش����ي 

واإحداث فتنة وقوتنا ومل ت�شعفنا«. 
ويف تغري����دة عل����ى »توت����ري« نف����ى زعيم 
تل����ك  جم����ددا  الأح����د،  القان����ون،  دول����ة 
الت�ش����جيالت، وق����ال اإن احل�ش����د وقادت����ه 
ه����م »الأم����ل الكب����ري«، م�ش����يفا »ل����ن تنال 
م����ن  والفرك����ة  التزيي����ف  عملي����ات  كل 
عالقتنا باأبناء القوات امل�شلحة واحل�شد 

ال�شعبي«.
ويف اآخر ت�ش����ريب ظهر �ش����وت من�شوب 
ل�«املالك����ي« وه����و ي�ش����ف احل�ش����د ب�«امة 
اجلبن����اء«، كم����ا ه����دد ب�«ح����رب طاحنة«، 
ومدين����ة  »ال�ش����در«  مبهاجم����ة  متوع����دا 

النجف، وت�شليح 15 جمموعة.
وكان »املالك����ي« ومكتبه قد نفى اخلمي�ص 
املا�شي، عقب ن�ش����ر اول ت�شريب، الكالم 
الت�ش����جبل، واعت����روه  ال����ذي ج����اء يف 

»تزييف« و«توليفة بتقنيات حديثة«.
وحين����ذاك طل����ب زعي����م التيار ال�ش����دري 
من ان�ش����اره ع����دم الكرتاث للت�ش����جيل، 
وق����ال يف تغري����دة حينه����ا: »ل تكرتث����وا 
للت�ش����ريبات، فنحن ل نقيم ل����ه وزنا« من 

دون اأن يذكر ا�شم املالكي �شراحة.

المالكي يفجر اأزمة جديدة
باملقاب����ل تت�ش����بب »ا�ش����رار املالكي« على 
ا�ش����تالمه ال�ش����لطة للم����رة الثالثة، بخلط 
التن�ش����يقي«  »الإط����ار  داخ����ل  الأوراق 
وزيادة عدد املر�ش����حني وع����ودة قياديني 

�شيعيني اىل ال�شباق.
وبح�ش����ب الت�ش����ريبات ان ع����ودة ه����ادي 

العامري اىل �ش����باق التناف�����ص عقب ايام 
م����ن ان�ش����حابه، »غري جادة بق����در انه عاد 
ليمن����ع املالكي من احل�ش����ول على ولية 

ثالثة«.
بعدم����ا  العب����ادي  حي����در  ع����اد  وكذل����ك 
ا�ش����تبعدت خي����ارات ال�ش����ف الول م����ن 
الرت�شيح، كما ا�شيفت ا�شماء اخرى مثل 
ا�شعد العيداين حمافظ الب�شرة، ن�شيف 
ووزي����ر  كرب����الء،  حماف����ظ  اخلطاب����ي 

الريا�شة ال�شابق عبد احل�شني عبطان.
وكانت الت�ش����ريبات قبل »انقالب املالكي« 
قد ك�ش����فت عن �ش����عود اأ�ش����هم م�ش����طفى 
الكاظم����ي رئي�����ص ال����وزراء احل����ايل يف 
بور�ش����ة املر�شحني، خ�شو�شا مع جناح 
موؤمتر جدة الخري، وعالقته اجليدة مع 
زعي����م التيار ال�ش����دري مقتدى ال�ش����در، 
حيث ل يزال »الطار« يخ�ش����ى ان يختار 

�شخ�شية »ت�شتفز ال�شدر«.
ويناف�����ص الكاظمي حمم����د الغبان، وهو 
يف  وع�ش����و  ال�ش����ابق  الداخلي����ة  وزي����ر 
منظمة بدر، وب�ش����كل اقل يناف�ش����ه حممد 
�ش����ياع ال�ش����وداين وزير حقوق الن�شان 
ال�ش����ابق والنائ����ب احل����ايل )رئي�ص تيار 

الفراتني(.
الم����ن  م�شت�ش����ار  حظ����وظ  ان  باملقاب����ل 
القومي احلايل والقيادي يف بدر قا�ش����م 
العرج����ي ق����د تراجع����ت، وكذل����ك وزي����ر 

التخطيط ال�شابق علي �شكري.
ويفرت�ص بح�ش����ب »تغري����دات« لقيادات 
تنته����ي  ان  التن�ش����يقي«  »الط����ار  يف 
م����ن عملي����ة  املجموع����ة ام�����ص الثن����ني، 

الختيار وتقدم ا�شم رئي�ص الوزراء.
ومفاو�����ص  ب����ارز  ع�ش����و  بح�ش����ب  لك����ن 
رئي�ش����ي داخل »الطار« اك����د ل�)املدى( ان 
»الط����ار التن�ش����يقي ملت����زم مبهل����ة ال�48 
�ش����اعة لكنه����ا قد تتق����دم عدة �ش����اعات او 

ي�شاف يوم اآخر«.
و�ش����دد الع�ش����و البارز يف »التن�ش����يقي« 
عل����ى  ا�ش����مه  ن�ش����ر  ع����دم  طل����ب  وال����ذي 
بالتف����اق  كان  املهل����ة  ع����ن  »الع����الن  ان 
ان:  مبين����ا  التن�ش����يقي«،  الط����ار  م����ع 
»املفاو�ش����ات جتري بالجتاه ال�ش����حيح 
و�ش����يعلن قريبا عن ا�ش����م رئي�ص الوزراء 

اجلديد«.

دولة القانون تلمح الى وقوف ال�سدر وراء “ويكليك�س المالكي”

 الإطار التن�سيقي يمدد »مهلة الـ48 �ساعة« لح�سم
 ا�سم رئي�س الوزراء ب�سبب عودة الخالفات

 بغداد/ فرا�س عدنان

جدد النواب امل�شتقلون رف�شهم امل�شاركة 
اأن  موؤكدي���ن  املقبل���ة،  احلكوم���ة  يف 
احل���وارات احلالية تن�ش���ب على تقا�ش���م 
املنا�ش���ب خالفًا لإرادة ال�ش���عب العراقي، 
م�شددين على �شرورة ا�شتئناف جل�شات 
الرمل���ان للقي���ام مبهامه���م �ش���واء باإكمال 
اأو ممار�ش���ة  ال�ش���تحقاقات الد�ش���تورية 

الخت�شا�شات الت�شريعية والرقابية.
وق���ال النائب امل�ش���تقل هادي ال�ش���المي، 
اإن »العملي���ة ال�شيا�ش���ية اعت���ادت خ���الل 
ال�ش���نوات املا�شية يف ت�ش���كيل احلكومة 
من خالل ال�شراع على املنا�شب واملال«. 

واأ�شاف ال�شالمي، اأن »الأحزاب احلاكمة 
الفا�شدة م�شغولة طيلة ال�شنوات املا�شية 
بك�شب الأموال واإقامة امل�شاريع اخلا�شة 

واأهملت مطالب املواطنني«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »تاأخري ت�شكيل احلكومة 
عل���ى  اي�ش���ًا  ال�ش���راع  �ش���ببه  املقبل���ة؛ 
املق���اولت، ومل يك���ن  املنا�ش���ب وعق���ود 
ال�شبب من ورائه احرتام م�شاعر ال�شعب 

العراقي«.
»الن���واب  اأن  عل���ى  ال�ش���المي،  و�ش���دد 
امل�ش���تقلني ل يعرف���ون مت���ى ينته���ي هذا 
ال�ش���راع، فه���ذا ق���رار تتخ���ذه الأح���زاب 
احلاكم���ة الكب���رية، واجلميع ي�ش���عى اإىل 

احل�ش���ول على املنا�ش���ب بداية من راأ�ص 
احلكومة لغاية بقية الوزارات والدرجات 

اخلا�شة«.
واأورد، اأن »منهجنا وا�ش���ح، هو مكافحة 
احلزبي���ة  املحا�ش�ش���ة  واإنه���اء  الف�ش���اد 
واملن�ش���وبية،  واملح�ش���وبية  والعائلي���ة 
لأن الوزارات تعاين من هذه املمار�ش���ات 

املخالفة للقانون«. 
ويوا�ش���ل ال�ش���المي، اأن »ه���ذه الطريقة 
يف توزيع املنا�ش���ب �ش���واء على �ش���عيد 
ال�ش���لطة التنفيذية الحتادية اأو الإدارات 
املحلي���ة يف املحافظات اأ�ش���همت يف نخر 

موؤ�ش�شات الدولة بالف�شاد«.
ولف���ت ال�ش���المي، اإىل اأن »امل�ش���تقلني ل���ن 
ي�ش���رتكوا يف حكومة تقوم على اأ�ش���ا�ص 
يف  وما�ش���ون  واملحا�ش�ش���ة  الف�ش���اد 
املعار�ش���ة البناءة والتي ت�ش���حح م�ش���ار 

العملية ال�شيا�شية«.
واأكد، اأن النواب امل�شتقلني ورغم موقفهم 
يف املعار�شة فاأنهم �شيكونون اإىل جانب 
اأي رئي����ص حكومة يطرح برناجمًا وطنيًا 
واأي وزي���ر نزي���ه يعم���ل وفق ال�ش���ياقات 

ال�شحيحة«.
اأن »معار�ش���تنا  وم�ش���ى ال�ش���المي، اإىل 
�ش���تكون اإيجابي���ة حتر�ص عل���ى الرقابة 
واملتابع���ة، ولن ن�ش���ع الع�ش���ا يف دولب 
م���ن  �ش���ندعم  ب���ل  ال�شيا�ش���ية  العملي���ة 

ي�ش���تحق الدع���م ون�ش���وب الأخط���اء من 
خالل املراقبة الرملانية«.

اإىل ذل���ك، حت���دث النائب امل�ش���تقل عدنان 
اجلاب���ر ع���ن »عدم وج���ود مرر م���ن عدم 
عقد جل�ش���ات جمل�ص النواب وخ�شو�شًا 

جل�شة انتخاب رئي�ص اجلمهورية«.
وتاب���ع اجلاب���ر، اأن »البع�ص م���ن القوى 
ال�شيا�ش���ية يع���ول عل���ى ح�ش���ول اتف���اق 
ال�ش���تحقاقات  باق���ي  ب�ش���اأن  �شيا�ش���ي 
الد�ش���تورية، ونح���ن ن���رى خ���الف ذل���ك، 
وم���ن املفرت����ص ان مين���ح الن���واب حرية 
يف اختيار من يروه منا�ش���بًا يف ال�شلطة 

التنفيذية للمرحلة املقبلة«.
و�ش���دد، على اأن »رئا�ش���ة الرمل���ان ينبغي 
الدع���وة  يف  مهامه���ا  متار����ص  اأن  منه���ا 
ل�ش���تئناف اجلل�ش���ات م���ن اأج���ل اكم���ال 
ال�شتحقاقات الد�شتورية وامل�شي باملهام 

الت�شريعية والرقابية للمجل�ص«.
واف���رزت النتخابات الأخ���رية فوز اأكرث 
م���ن خم�ش���ني نائبًا م�ش���تقاًل اأو من�ش���ويًا 
انتفا�ش���ة  ع���ن  منبثق���ة  نا�ش���ئة  لق���وى 
ت�ش���رين، وقد طرح البع����ص منهم مبادرة 
تهدف اإىل ت���ويل من�ش���ب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وت�شكيل حكومة يكون الأع�شاء 
فيه���ا من امل�ش���تقلني والكف���اءات لكن هذه 
املب���ادرة مل تل���ق ترحيبًا من باق���ي الكتل 

الكبرية.

 بغداد/ المدى

واملهجري����ن  الهج����رة  وزارة  ترف�����ص 
النتقام من العائالت العائدة من خميم 
الهول ال�ش����وري، موؤك����دة اأن بناء دولة 
القان����ون يك����ون باللجوء اإىل الق�ش����اء 
وتاأهيل من لي�ص بحقه موؤ�شرات اأمنية 
اأو قانوني����ة، كا�ش����فة ع����ن اإكم����ال اإعداد 

270 �شخ�شًا واإعادتهم اإىل مناطقهم.
وقال وكيل ال����وزارة كرمي النوري، اإن 
»ق�ش����ية خميم اله����ول ال�ش����وري مقلقة 
جلميع ال����دول الت����ي لديها رعاي����ا فيه، 

ومنها العراق«.
واأ�ش����اف الن����وري، ان »املخي����م وعل����ى 
الرغ����م م����ن خ�ش����وعه حت����ت �ش����يطرة 
قوات �شوريا الدميقراطية )ق�شد(، لكن 
التوجيهات الداخلية تاأتي من عنا�ش����ر 

تنظيم داع�ص الإرهابي«.
واأ�ش����ار، اإىل اأن »العراق كان من الدول 
ال�ش����باقة يف اختي����ار عائ����الت عراقي����ة 
ولي�����ص  املخي����م  يف  متواج����دة  كان����ت 
بحقه����ا ملف����ات اإرهابي����ة اأو موؤ�ش����رات 

اأمنية من اأجل اعادتهم«.
وب����ني الن����وري، اأن »احلكوم����ة �ش����ّكلت 
جلن����ة ت�ش����ّم يف ع�ش����ويتها جه����ات من 
وم�شت�ش����ارية  الوطن����ي  الأم����ن  جه����از 
العملي����ات  وقي����ادة  القوم����ي  الأم����ن 

امل�شرتكة وجهاز املخابرات الوطني«.
الهج����رة  وزارة  »دور  اأن  واأو�ش����ح، 
واملهجرين ه����و الإي����واء والإغاثة، اأما 
التدقي����ق الأمني يت����م باإجراءات معقدة 
م����ن اجله����ات املخت�ش����ة، م����ن اأجل عدم 

ت�شرب املطلوبني«.
واأورد النوري، اأن »الق�شاء هو الكفيل 
بالف�شل يف جميع التهم التي قد تن�شب 

اإىل بع�ص العائدين من خميم الهول«.
وحت����دث عن »ا�ش����تقبال اأك����رث من 630 
يف   )1 )اجلدع����ة  خمي����م  يف  عائل����ة 
حمافظ����ة نينوى، وهن����اك اإجراءات مت 
اتخاذها من اأج����ل الندماج املجتمعي، 
اإىل  �شخ�ش����ا   270 م����ن  اأك����رث  وع����اد 
مناطقهم الأ�ش����لية، ومت ا�شتقبالهم من 

ذويه����م ب�ش����كل جي����د ولي�����ص بح����ق اأي 
واحد منهم موؤ�ش����رات اأمنية اأو دعاوى 

ق�شائية«.
اله����ول  »خمي����م  ان  الن����وري،  واأك����د 
ي�ش����م اأك����رث م����ن 28 األ����ف اإىل 29 األف 
عراق����ي، م����ن ب����ني 70 األ����ف اأجنبي من 
كل اجلن�شيات«، م�شددًا على اأن »بع�ص 
ا�ش����تقبال  الأوروبي����ة رف�ش����ت  ال����دول 
رعاياه����ا بحج����ة عدم امتالكه����م وثائق 

ثبوتية«.
ويوا�ش����ل، اأن »الوزارة ل تقوم بت�شلم 
اأي جمموعة وتق����دمي اليواء والإغاثة 
اجن����از  بع����د  اإل  اللوج�ش����تي  والدع����م 
التدقي����ق الأمني«، متابعًا اأن »اخلدمات 
الت����ي نقدمه����ا تتعل����ق بالدع����م الغذائي 

والوقائي وال�شحي واخليام«.
»املنظم����ة  اأن  الن����وري،  وي�شرت�ش����ل 
كب����ريًا  دعم����ًا  تق����دم  للهج����رة  الدولي����ة 
اإىل ال����وزارة يف جم����ال دع����م العائدين 
وتاأهيلهم جمتمعيًا«، ويجد اأن »توزيع 
التهامات على الكافة ملجرد اأنهم كانوا 
يف خميم الهول اأو اللجوء اإىل النتقام 
ه����ي و�ش����ائل لي�����ص م����ن �ش����اأنها بن����اء 
الدول����ة، لأننا نري����د اأن يكون الق�ش����اء 

والقانون هما احلاكم«.

واأو�ش����ح، اأن »اأغل����ب العائدي����ن هم من 
الن�ش����اء والأطفال وق����د وجدنا جتاوبًا 
�ش����ريعًا م����ن قبله����م م����ع برام����ج اإع����ادة 
»وج����ود  اأن  اإىل  منوه����ًا  التاأهي����ل«، 
اأع����داد كب����رية م����ن العراقي����ني يف هذه 
املخيمات ينطوي عل����ى خطورة كبرية 
ويوؤدي اإىل اإع����ادة انتاج تنظيم داع�ص 

الإرهابي مرة اأخرى«.
»اخلط����وات  ب����اأن  الن����وري،  واأف����اد 
احلكومية جتاه املتواجدين يف املخيم 
من العراقيني كانت بالجتاه ال�شحيح 

لتاليف ما هو اأخطر«.
العائ����الت ول�ش����يما  »اإع����ادة  ان  وزاد، 
الن�ش����اء والأطف����ال مهم����ا كان ينط����وي 
عل����ى �ش����عوبة يف التاأهيل فاأنه اأف�ش����ل 
م����ن البق����اء يف خمي����م يخ�ش����ع لأف����كار 

داع�ص الإرهابي«.
وم�ش����ى الن����وري، اإىل اأن »معلوماتن����ا 
تفيد باأن تغذية اأفكار داع�ص يف املخيم 
العائ����الت  م�ش����تمرة، وموقفن����ا جت����اه 
العراقي����ة ان�ش����اين لأننا نري����د اأن ننقذ 

الأبرياء من التطرف«.
وكان مدي����ر عام دائرة �ش����وؤون الفروع 
يف ال����وزارة عل����ي عبا�����ص قد ذك����ر، اأن 
»قراب����ة 400 ا�ش����رة مت اخراجه����م م����ن 

التاأهي����ل يف اجلدع����ة جنوب����ي  مرك����ز 
املو�ش����ل بع����د خ�ش����وعهم اىل برام����ج 

خالل اربعة اأ�شهر داخل املركز«.
واأ�ش����اف عبا�ص يف ت�شريحات لوكالة 
النباء الر�شمية، اأن »الوزارة حري�شة 
على الرتكيز على كبار ال�شن واملر�شى 

ممن يحتاجون اىل رعاية«. 
واأ�شار اإىل اأن »الوزارة جادة بالتعاون 
الدولي����ة  الإن�ش����انية  املنظم����ات  م����ع 
بتهيئ����ة م�ش����تلزمات  ال�ش����حة  ووزارة 
طبي����ة ح����ال و�ش����ول تل����ك ال�ش����ر اىل 
مرك����ز اجلدعة لتلقي العالج وعر�ش����هم 
على خمت�ش����ني«، مبينا اأنه »من املوؤمل 
اأن ي�ش����هد الع����ام اجلاري ع����ودة وجبة 

جديدة من باقي الأُ�َشر«.
ولف����ت عبا�����ص، اإىل اأن »ع����ودة ال�ش����ر 
ل ترتب����ط بالوزارة ب�ش����كل مبا�ش����ر بل 
اجلهات المنية هي من حتدد توقيتات 

نقل ال�شر«.
وكانت �ش����يطرة تنظيم داع�ص على عدد 
من املحافظات قد ت�ش����ببت باأكر موجة 
للهج����رة حي����ث ت����وزع النازح����ون على 
املحافظات الأخرى وجزء منهم ا�شطر 
اإىل اله����رب نح����و الأرا�ش����ي ال�ش����ورية 

ومت ايواوؤه يف خميم الهول.

دورها يبداأ بالإيواء والإغاثة بعد النتهاء من التدقيق الأمني

»الهجرة« ترف�س النتقام من عائالت مخيم الهول 
وتوؤكد تاأهيل 270 �سخ�سًا

دعوا اإلى ا�ستئناف جل�سات البرلمان

الم�ستقلون يرف�سون الم�ساركة في الحكومة: 
لن نكون جزءا من ال�سراع

الم�ستقلون ي�سعرون باالحباط ب�سبب تجاهل مبادرتهم

نحو 29 الف عراقي في مخيم الهول ال�سوري

ت�سريبات المالكي ت�سعل فتيل الخالف بين اقطاب االطار التن�سيقي
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 دياىل/ علي الالمي

ح���ذرت مفو�شية حق���وق الإن�ش���ان، ام�س 
الثن���ن، م���ن خ�ش���ارة قط���اع الزراعة يف 
حمافظ���ة دي���اىل عق���ب هج���رة العائ���الت 

�شوب املدن.

�ش���الح  دي���اىل  مفو�شي���ة  مدي���ر  وق���ال 
مه���دي، يف حديث ل� )امل���دى(، اإن "الأ�شهر 
ال���� 6 الأخ���رة �شه���دت انت�ش���ار الن���زوح 
القت�ش���ادي يف 3 اإىل 4 مناط���ق زراعي���ة 
يف دي���اىل ب�شبب تداعي���ات اجلفاف الذي 

�شرب 70% من املحافظة".

واأ�ش���اف مه���دي، اأن "ع�ش���رات العائ���الت 
بداأت تنتقل من الأرياف اإىل املدن مع ترك 
الزراع���ة الت���ي اأ�شبحت بنظ���ر العديد من 
املواطنن قطاع���ا خا�شرا يف ظل الظروف 

القاهرة ك� )اجلفاف(".
واأ�ش���ار اإىل اأن "مفو�شية حقوق الإن�شان 

اأع���دت تقري���رًا يك�شف تفا�شي���ل مهمة يف 
الن���زوح القت�ش���ادي الذي ق���د يتنامى يف 
املرحلة املقبلة ويتحول اإىل ظاهرة خا�شة 
اإىل  بع���د  ت�ش���ل  مل  اجلف���اف  ذروة  واأن 

مناطق وا�شعة يف دياىل".
وحذر مه���دي، من "خطورة ما يتعر�س له 

الري���ف يف املحافظة الذي ميثل اأهم نوافذ 
اإنت���اج املحا�شيل الزراعي���ة على م�شتوى 
البالد". وتعي�س حمافظة دياىل يف جفاف 
حاد وكبر ب�شبب قط���ع اجلانب الإيراين 
وحتويل عدد من الأنهر داخل اأرا�شيه بعد 

اأن كانت ت�شب تلك الأنهر يف العراق.

 كربالء/ املدى

اأعل���ن وزي���ر النفط، اإح�ش���ان عبد 
اجلب���ار، عن الب���دء بعمليات �شخ 
النف���ط اخلام مل�شف���ى كربالء قبل 

نهاية 2022.
وق���ال عبد اجلب���ار خ���الل زيارته 
مل�ش���روع م�شفى كرب���الء النفطي، 
احلاج���ة  �شيغط���ي  "امل�شف���ى  اإن 
املحل���ي  لال�شته���الك  الفعلي���ة 
بالإ�شاف���ة اىل تقلي���ل ال�شت���راد 
بن�شب���ة  النفطي���ة  امل�شتق���ات  م���ن 
60 باملائ���ة". وق���ال عب���د اجلبار، 
اإن "ت�شغي���ل امل�شفى يع���د اجنازًا 
اقت�شادي���ًا كب���رًا يف ظ���ل ارتفاع 
اأ�شع���ار امل�شتق���ات النفطي���ة عامليا 
والتي تكلف موازنة البالد نفقات 
ا�شت���راد  ب�شب���ب  كب���رة  مالي���ة 

الوقود".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "م�شروع م�شفى 
م�ش���روع  اأح���دث  يع���د  كرب���الء 
الع���راق  الت�شفي���ة يف  قط���اع  يف 
يف  برمي���ل  140ال���ف  بطاق���ة 
الي���وم، ي�ش���م منظون���ات تكري���ر 
حديثة ومتكامل���ة ويتمتع انتاجه 
مبوا�شف���ات عاملي���ة، لذل���ك نح���ن 
حري�شون على ال�شراع بعمليات 
النت���اج م���ن م�شفى كرب���الء رغم 
والتحديات  القت�شادية  الظروف 
ال�شحي���ة". ولف���ت عب���د اجلب���ار، 
اإىل اأن "امل�شفى خطوة مهمة ل�شد 
احلاجة املحلية لال�شتهالك تتبعها 
خط���وات اخرى عند اع���ادة اإكمال 
تاأهي���ل م�شفى ال�شمود يف بيجي 
�شرك���ة  يف   FCC وم�ش���روع 
م�ش���ايف اجلن���وب يف الب�ش���رة، 

وجمموع ه���ذه امل�شاريع �شيوؤدي 
اىل حتقي���ق   الكتف���اء الذاتي من 

انتاج امل�شتقات النفطية".
"�شه���ر  اأن  اجلب���ار،  عب���د  واأك���د 
�شي�شه���د  الق���ادم  الول  ت�شري���ن 
البدء ب�شخ النفط اخلام للم�شفى 
مع���رًا ع���ن اأمل���ه بب���دء الت�شغيل 

الكلي للم�شفى تدريجيًا".
وعق���د وزي���ر النفط خ���الل جولته 
رافقه���ا  والت���ي  امل�شف���ى  يف 
خالله���ا وكي���ل ال���وزارة ل�ش���وؤون 
الت�شفي���ة حام���د يون����س اجتماعًا 
ال�ش���ركات املنف���ذة للم�شروع،  مع 
موؤك���دا توف���ر كافة ان���واع الدعم 
لالإ�ش���راع يف اإج���راءات الجن���از 

والت�شغيل للم�شفى. 
مت  "امل�شف���ى  اإن  يون����س،  وق���ال 
ان�ش���اوؤه وفق اأح���دث املوا�شفات 

لإنتاج  املتط���ورة  والتكنولوجي���ا 
امل�شتق���ات النفطي���ة ذات اجل���ودة 
"الزي���ارة  اأن  وتاب���ع،  العالي���ة". 
تاأت���ي �شم���ن الزي���ارات امليدانية 
يف  الجن���از  ن�ش���ب  ملتابع���ة 
امل�ش���روع، م�ش���را اىل ان املرحلة 
الأوىل لت�شغي���ل امل�شف���ى �شتكون 
قبل نهاية الع���ام احلايل واملرحلة 
الثاني���ة �شتك���ون يف بداي���ة العام 
املقبل لإنت���اج املنتج���ات اخلفيفة 
والتي �شيك���ون تاأثره���ا ايجابيا 

ل�شد حاجة ال�شتهالك املحلي".
اإىل ذل���ك، ق���ال مدي���ر ع���ام �شرك���ة 
م�شايف الو�شط عائد جابر عمران 
ان "ال�شركة قامت بتهيئة املالكات 
وادخاله���م  والهند�شي���ة  الفني���ة 
لت�شغي���ل  تدريبي���ة  دورات  يف 

امل�شفى".

النزوح االقت�سادي ي�سرب دياىل وحتذير من خ�سارة القطاع الزراعي

اإطالق النفط اإىل م�سفى كربالء قبل نهاية 2022

يسر ش��ركة النفط الوطنية العراقية / شركة نفط الوسط )شركة عامة( 
/ بغ��داد / خلف محطة القدس الكهربائية( بدع��وة مقدمي العطاءات وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم باملناقصة احمللية العامة املرقمة )ن و ع/ ق/ 27/2022( 
وكلفته��ا التخميني��ة تبل��غ )139.675.000( مائ��ة وتس��عة وثالث��ون مليون 
وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار عراقي فقط اخلاصة ب� )بشراء معدات 
صيانة وفحص املرس��الت( حس��ب جدول الكمي��ات والش��روط واملواصفات 

الفنية ضمن املوازنة التشغيلية. 
فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله االطالع على وثائق املناقصة احململة 
على موقع ش��ركتنا االلكتروني )www.mdoc.oil.gov.iq( وشراء وثائقها في 
مقر الشركة / قسم العقود / بغداد – الراشدية – بوب الشام – خلف محطة 
الق��دس الكهربائية خالل أوقات الدوام الرس��مي من )الس��اعة 9:00 صباحاً 
إلى الساعة 1:00 ظهراً( هم او وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كاتب العدل 
او عن املدير املفوض للش��ركة لقاء مبلغ ق��دره )300.000( ثالثمائة ألف دينار 
عراق��ي وان هذا املبلغ غير قاب��ل للرد إال إذا الغيت املناقصة من قبل ش��ركة 
نفط الوسط. وتودع العطاءات في صندوق العطاءات رقم )2( الكائن في مقر 
الش��ركة / االستعالمات الوسطية وس��يتم عقد املؤمتر الفني لإلجابة على 
استفساراتكم في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد املوافق 2022/7/31 
في )مقر ش��ركة نفط الوس��ط/ قس��م قياس��ات نقل امللكية( علماً أن آخر 
موعد الس��تالم العطاءات )تاريخ الغلق( الساعة الثانية عشر بتوقيت بغداد 
من يوم االحد املوافق 2022/8/21 كما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن ويلتزم باكمال إجراءات 

التعاقد خالل )14( يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة.
وفق املتطلبات ادناه: 

أوالً: متطلب��ات التأهي��ل املطلوب��ة / الوثائق املطلوبة عند تق��دمي العطاءات 
توضع بظرف الوثائق املطلوبة:

- نس��خة ملونة من ش��هادة تأس��يس الش��ركة مصدقة من دائرة مسجل 
الش��ركات لع��ام 2022 وعقد تأس��يس الش��ركة وبيان التأس��يس والنظام 
الداخلي للش��ركة والوض��ع القانوني لها، موقع التس��جيل وكافة محاضر 
التعديل اخلاصة بالش��ركة مع كتب تأييد إجنازها من دائرة مسجل الشركات 
وموقع عملها الرئيسي )بالنسبة للشركات( وكتاب تخويل بالشخص اخملول 

بتوقيع أو وكالة صادر من كاتب العدل.
- هوية غرفة جتارة بغداد او أي محافظة نافذة لعام 2022 للشركات واملكاتب 

املتقدمة.
- وصل شراء املناقصة )النسخة األصلية(.

- تأمينات أولية غير مشروطة )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( من 
مصرف معتمد لدى البنك املركزي العراقي وتفضل ش��ركة نفط الوسط ان 
يكون في محافظة بغداد على ان يكون مثبت داخل املنصة االلكترونية للبنك 
املركزي العراقي وان يكون حصراً عن طريق الس��ند االلكتروني املستخرج من 
املنص��ة االلكترونية اخلاص��ة بالبنك املركزي العراقي ويق��دم من قبل مقدم 
العطاء او أي مس��اهم في الش��ركة لصالح ش��ركة نفط الوسط / شركة 
عامة ومببلغ قدره )4.190.000( أربعة ماليني ومائة وتس��عون ألف دينار عراقي 
وبظرف مغلق منفصل وان يكون واضحاً من حيث املبلغ )رقماً وكتابًة( ويكون 
ناف��ذاً يغطي مدة العطاء والغ��رض منه وتصادر هذه التأمينات في حال عدم 
توقيع العقد بعد )14( يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة وبعد انذاره رسيماً 
بتوقي��ع العقد خ��الل )15( يوم من دون عذر مش��روع قانوني��اً دون احلاجة الى 
حكم قضائي او عند س��حب العطاء اثن��اء فترة نفاذيته وبعد غلق املناقصة 
او عن��د رفض مق��دم العطاء تصحيح األخطاء احلس��ابية في عطاءه او عدم 
اس��تكماله للبيانات املطلوبة م��ن مقدم العطاء اثن��اء التحليل ويهمل أي 

عطاء ال يحتوي على التأمينات األولية.
- املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض )جنسية / شهادة جنسية او البطاقة 

الوطنية / بطاقة سكن / بطاقة متوينية(. 
- كت��اب يتضم��ن عدم املمانعة من االش��تراك باملناقصات ص��ادر من الهيئة 

العامة للضرائب نافذ لعام 2022 معنون الى شركة نفط الوسط. 
- الهوي��ة الضريبية ملقدم العطاء صادرة ع��ن الهيئة العامة للضرائب نافذة 

لعام 2022. 
- تق��دمي عمل مماثل منجز مصدق من جهات التعاقد مع ش��هادات االس��تالم 
النهائي عدد )1( على األقل قبل موعد تقدمي العطاء خالل ال� )عشرة سنوات( 
األخي��رة ومببل��غ )41.902.500( واحد واربع��ون مليون وتس��عمائة واثنان ألف 

وخمسمائة دينار عراقي. 
- الوثائق القياسية بكافة اقسامها اخلاصة باملناقصة واملسلمة ضمن وثائق 
املناقصة الى مقدم العطاء املثبت عليها ختم قسم العقود مصدقة بختم 
وتوقي��ع مقدم العطاء ورقياً وعلى قرص )CD( ويهمل العطاء الذي ال يتضمن 
تل��ك الوثائق. مع ملئ القس��م الرابع بش��كل كامل مص��دق وتقدميه ورقياً 

.)CD( وعلى قرص )مختوم وموقع(
- االلت��زام بكاف��ة املواصفات والش��روط الفنية ال��وارد ذكرها في )القس��م 

السادس( من الوثيقة القياسية. 
- يتحمل املناقص الفائز كلفة إيصال املواد وتفريغها في مخازن شركتنا. 

- حتديد فترة التجهيز بشكل واضح في العرض وحسب وثائق املناقصة. 
- يكون تسليم املواد وتفريغها واصل الى مخازن شركة نفط الوسط. 

- حتدي��د بلد منش��أ البضاعة بش��كل واض��ح وال يقبل تثبيت عبارة املنش��أ 
)أوروب��ي او صناع��ة أوروبية.. الخ( وال ميكن تغير اس��م الصانع او بلد املنش��أ 
للمواد اجملهزة وألي س��بب كان بعد توقيع العقد إال بعد اس��تحصال موافقة 

خطية مسبقة من الطرف األول.
- تقدمي السيولة املالية املتوفرة لدى مقدم العطاء ومن مصرف معتمد لعام 
2022ومببل��غ ال يقل عن )27.935.000( س��بعة وعش��رون مليون وتس��عمائة 

وخمسة وثالثون ألف دينار عراقي والوثائق األخرى اخلاصة بالشركة.
- تك��ون جمي��ع صفح��ات العرض الفن��ي والتج��اري ملقدم العط��اء موقعة 

ومختومة باخلتم احلي الصريح من قبل مقدم العطاء.
- تقدمي عقد ايجار الشركة او املكتب او سند ملكية باسم صاحب الشركة 
او املكت��ب يتضم��ن عن��وان صريح ملقدم العط��اء، على ان يتم اش��عار جهة 
التعاقد بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة 

التبعات القانونية.
- تق��دمي املواصفات الفني��ة الدقيقة التي تتضمن حتدي��د اخلصائص الفنية 

للسلع واخلدمات املتصلة بها املطلوبة بوثائق املناقصة )القسم السادس(.
- مدة تنفيذ العقد بااليام املطلوبة في شروط املناقصة.

- تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية على املشمولني باحلجب.
- تقدمي كتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال لعام 2022 
معنون الى ش��ركة نفط الوس��ط يؤيد ش��مول العاملني لدى مقدم العطاء 

بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2015.
- تثبيت العنوان الكامل للش��ركة أو املكتب املقدم للعطاء )مدينة / ش��ارع 
/ عم��ارة / عنوان الكتروني( على ان يتم اش��عار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ 

على العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.
- في حال عدم استجابة مقدمي العطاءات الى مراسالتنا وعدم اإلجابة على 
االمييالت اخلاصة بش��ركتنا فأنه يتم اتخاذ اإلج��راءات الالزمة بحقهم ومنها 
اس��تبعادهم من املناقصة اثناء التحليل ومصادرة التأمينات األولية استناداً 

للفقرة )سادساً( من الضابط رقم )3(. 
- تدوين أس��عار فقرات جدول الكميات في العط��اء ومبلغه اإلجمالي باملداد 

وبشكل مطبوع رقماً وكتابتاً.
- ال يجوز ملدير مفوض في اكثر من شركة تقدمي اكثر من عطاء واحد.

- تقدمي رسالة العطاء املرافقة بالقسم اخلاص مبقدمي العطاءات في الوثيقة 
القياسية.

مع مالحظة التالي: 
1- يك��ون تقدمي العط��اء بأربعة ظروف مغلقة ومختوم��ة ومنفصلة ومثبت 
عليها اس��م كل واحد منه��ا وتوضع في ظرف كبير يثبت عليه اس��م ورقم 

املناقصة واسم الشركة وعنوانها وختمها وحسب التالي:
أ- ظرف يحتوي على الوثائق القياس��ية املصدق��ة واخملتومة بضمنها العرض 

الفني والتجاري للمثبت ضمن القسم اخلاص بالوثائق )القسم الرابع(.
ب- ظ��رف يحتوي على مبلغ التأمينات األولية يكت��ب عليه )ظرف التأمينات 

األولية(. 
ت- ظ��رف يحتوي على املستمس��كات وكافة الوثائ��ق املطلوبة يكتب عليه 

)ظرف الوثائق(. 
ث- ظرف يحتوي على العرض الفني والتجاري ملقدم العطاء بشكل مستقل 

عن ظرف الوثائق القياسية.
2- يت��م فتح العطاءات حال انتهاء الوقت احملدد لغلق املناقصة أو بداية اليوم 
التال��ي ومبوافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله عند اقتضاء احلاجة فعلى 
الراغب��ني من مقدم��ي العطاءات او ممثليهم اخملولني احلض��ور في املكان احملدد 

)مقر جلنة فتح العطاءات( وفي التاريخ احملدد.
3- يكون العرض التجاري نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ الغلق املشار إليه أعاله 

ويكون قابل للتمديد عند طلب ذلك من جهة التعاقد. 
4- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

5- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.
6- مل��ئ وتصديق رس��الة تق��دمي العطاء املرفقة بالقس��م اخل��اص مبقدمي 
العط��اءات مع ملئ القس��م الرابع بش��كل كامل مصدق��ة و)CD( مع ختم 

كافة أوراق الوثيقة القياسية.
7- عل��ى مقدم��ي العطاءات قبل تق��دمي العطاء مراجعة الهيئ��ة املالية في 

شركتنا لغرض اعالمهم باملصارف املعتمدة. 
8- يحق جلهة التعاقد الغ��اء املناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باالحالة دون 
تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

9- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء 
التعديل عليها.

10- تزويدن��ا بالبريد االلكتروني اخل��اص مبقدم العطاء ليتم اعتماده في كافة 
املراس��الت واخملاطبات وارس��ال كتاب التبلي��غ باالحالة ويعتب��ر تاريخ وصول 

اخملاطبة هو بدء سريان املدد القانونية.
11- يتم اعالن نتائج املناقصة على املواقع االلكترونية اخلاصة بشركتنا ووزارة 
النفط وارس��الها يكتب عل��ى البريد االلكتروني ملقدم��ي العطاءات، ويعتبر 
تاريخ النش��ر واالرسال االلكتروني تبليغاً حتريرياً ورسمياً استناداً للفقرة )15( 
م��ن الضوابط رقم )3( امللحق��ة بتعليمات تنفيذ العق��ود احلكومية لغرض 

سريان املدد القانونية اخلاصة باالعتراض واخلاصة بتوقيع العقد.
ثاني��اً: يتم تس��ليم العط��اءات ال��ى العنوان اآلتي )ش��ركة نف��ط الوطنية 
العراقية / شركة نفط الوسط )شركة عامة( / بغداد / خلف محطة القدس 
الكهربائي��ة( في موعد أقصاه الس��اعة الثانية عش��ر ظهراً م��ن يوم االحد 
املوافق )2022/8/21( العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضورك��م إذا رغبتم باحلضور في العنوان اآلتي )وزارة النفط / ش��ركة نفط 
الوس��ط )شركة عامة( / بغداد / خلف محطة القدس الكهربائية/ مقر جلنة 

فتح العطاءات( في الزمان واملكان احملددين في شروط اعالن املناقصة. 
ثالثاً: الوثائق املطلوبة عند شراء وثائق املناقصة:

أ- تقدمي ش��هادة تأسيس الشركة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة 
مسجل الشركات.

ب- هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام 2022. 
ت- املستمس��كات اخلاص��ة باملدير املفوض )جنس��ية/ ش��هادة جنس��ية او 

البطاقة الوطنية / بطاقة سكن / بطاقة متوينية(. 
ث- على ممثل الش��ركة تقدمي م��ا يؤيد تخويله لش��راء أوراق املناقصة وتقدمي 

العروض.
قدوري عبد �سليم 
معاون املدير العام 
عـ/ املدير العام 

جمهورية العراق
INOC سركة النفط الوطنية العراقية�

�سركة نفط الو�سط )�سركة عامة(

العدد: ش 5/ 10051 
التاريخ: 2022/7/17 م / اإعالن للمرة الأوىل للمناق�سة املحلية املرقمة 

)ن و ع / ق/2022 /27(
)مناق�سة �سراء معدات �سيانة وفح�ص املرا�سالت(

جمهورية العراق 
جمل�ص الق�ساء الأعلى 

رئا�سة حمكمة ا�ستئناف نينوى الحتادية 
حمكمة املواد ال�سخ�سية يف القو�ص 

العدد: بال / 2022 
التاريخ: 2022/6/27 

اإعــــالن
فقد املدعو )اوكار بازين حس��ن( بتاريخ 2014/6/11 في منطقة 

)امرل��ي / محافظة ص��الح الدين( ورغم البح��ث والتحري عنه 

ل��م نعثر على معلومات عنه فمن لدي��ه معلومات اخبار مركز 

ش��رطة القوش أو اقاربه في قرية سريشكة التابعة الى ناحية 

القوش.  مع جزيل الشكر والتقدير 

القا�سي �سالم اإ�سماعيل زيدان 

جمهورية العراق 
جمل�ص الق�ساء الأعلى 

رئا�سة حمكمة ا�ستئناف نينوى الحتادية 
حمكمة املواد ال�سخ�سية يف القو�ص 

العدد: بال / 2022 
التاريخ: 2022/6/27 

اإعــــالن
فقد املدعو )زياد بازين حس��ن( بتاري��خ 2014/6/11 في منطقة 

)امرل��ي / محافظة ص��الح الدين( ورغم البح��ث والتحري عنه 

ل��م نعثر على معلومات عنه فمن لدي��ه معلومات اخبار مركز 

ش��رطة القوش أو اقاربه في قرية سريشكة التابعة الى ناحية 

القوش.  مع جزيل الشكر والتقدير 

القا�سي �سالم اإ�سماعيل زيدان 

 بغداد/ املدى

حت���دث رئي�س جمل�س الوزراء م�شطفى الكاظمي قرب عن و�شع حجر 
الأ�شا����س مل�شروع مطار املو�شل بع���د ا�شتكمال جميع املتطلبات. وذكر 
بي���ان حكومي تلقت )املدى( ن�شخة من���ه، اأن "الكاظمي تراأ�س اجتماعا 
اأم�س الثنن، خ�ش�س ملناق�شة خطط تاأهيل واإعادة اإعمار مطار املو�شل 
ال���دويل، ال���ذي ت�ش���رر اأثناء احل���رب �شد تنظي���م داع����س الإرهابي".  
واأ�ش���اف البي���ان، اأن "الكاظم���ي �شدد خالل الجتم���اع على امل�شي مبا 
تعّه���د به لأه���ايل املو�شل خالل زيارت���ه الأخرة للمحافظ���ة". واأ�شار، 
اإىل اأن "رئي����س ال���وزراء ب���ن اأن احلكومة عازمة عل���ى اإنهاء م�شاريع 
الإعمار املتاأخرة يف املحافظة، وتذليل كّل املعوقات التي تواجهها؛ من 
اأج���ل اإظهارها بحّلة جديدة بع���د �شنوات من املعاناة ب�شبب الإرهاب". 
وم�ش���ى البي���ان اإىل اأن "الجتم���اع ح�شره وزيرة الإعم���ار والإ�شكان 
والبلديات والأ�شغ���ال العامة، وحمافظ نينوى، وع���دد من امل�شوؤولن 
املخت�شن �شهد ا�شتعرا�س املخطط���ات، والت�شاميم اجلديدة للمطار، 

وحتديد الكلف املالية اخلا�شة بالتنفيذ".

قرب و�سع حجر اأ�سا�س ملطار 
دويل جديد



بغداد/ اإياد ال�صاحلي

)2-1(
غائب عن الإعالم الر�س���مي العراقي 
وّدع  اأن  من���ذ  وال���دويل  والعرب���ي 
م���ن  الث���اين  يف  الرافدي���ن  اأر����ض 
اإىل  متوّجه���ًا   1991 ع���ام  �س���باط 
اململك���ة الأردني���ة الها�س���مية ومنها 
الأمريكي���ة  املتح���دة  الولي���ات  اىل 
حي���ث يقي���م فيه���ا بعيدًا ع���ن هموم 
الريا�سة قريبًا من جتّليات الوطن، 
يبح���ث عن م���اأواه الروحي "تاريخ 
الزوراء" كلّما هّبت ن�س���ائم الذكرى 
لتهزَّ ما�سيه بحلوه ومّره، ُيف�سف�ض 
لأ�سرته بوّجٍع كبري عن اأ�سرار ظّلْت 
حمفوظة يف قلبه املُتعب خ�س���ية اأن 
تثري انتقاداته م�س���اعر �س���لبية لدى 
من ظلم���ه اأو اأ�س���هم يف حرمانِه من 
حقوٍق م�س���روعة يف عّز ا�س���تحقاقه 
ة  �سرف متثي���ل الأ�سود، تل���ك الغ�سّ
الأليم���ة الت���ي ك�سف���ت زي���ف ا�سماء 
كب���رية يراه���ا النا�ض بوج���ه واحد 
فيما ه���ي بنظ���ره تلب�ُض األ���ف قناٍع 
وقن���اع لأر�س���اء نرج�سّيتها العابرة 

ب�سمائر عليلة!
يو�س���ف  ثام���ر  اأخرج���ت  )امل���دى( 
م���ن ُعم���ق �سمت���ه وو�سعت���ه اأم���ام 
م�سوؤولية التحليق يف ف�ساء تاريخ 
نادي الزوراء واملُنتخبات لأّول مّرة 
ليك�س���ف حقائ���ق م�سك���وت عنها من 
طرف���ه يف الأقل، ليك���ون اأحد �سهود 
ُحقٍب ماّرة بخجل م���ع اأبطالها اأمام 
ط���وال خم�س���ن  الإع���الم  رج���الت 
�سراحت���ه  يف  اأمين���ًا  كان  عام���ًا، 
م���ن  عان���ى  مهم���ا  بق���دره  وموؤمن���ًا 
اأق���رب ا�سحاب���ه، م�ستودعًا  جروح 
حكايات���ه لدى اأجي���ال �ستتواىل يف 
البح���ث ع���ن قي���م فر�س���ان الريا�سة 
بع���د خم�س���ن عامًا وتكت���ب بنزاهة 

و�سرف عن كّل احلقيقة.    

انت�صار اخلري
يق���ول ثام���ر يف بداي���ة حديث���ه "مل 
م���دّرب،  اأي  قي���ادة  حت���ت  اأت���دّرب 
نف�س���ي  وج���دُت  فطري���ة  مبوهب���ة 
بالقدم���ن  الت�سدي���د  عل���ى  متمّكن���ًا 
وبالق���ّوة نف�سه���ا، وه���ذا م���ا ج���ذب 
اأنتب���اه م�سوؤويل كرة ن���ادي ال�سكك 
ا�ستدعائ���ي  ع���ام 1967، حي���ث مت 
وكن���ت  اآن���ذاك،  الفري���ق  لتمثي���ل 
ا�ستغ���ّل مهارت���ي يف مواجهة مرمى 
امل���كان  يف  والوق���وف  املناف�س���ن، 
���ح ل�ستقب���ال الك���رة، واأتعاون  ال�سّ
م�ساع���دة  اأج���ل  م���ن  زمالئ���ي  م���ع 
الفري���ق على الفوز، م���ا حّفزين لأن 
اأعم���ل اخل���ري واأحق���ق اأه���دايف يف 
الِك���ر، وه���و م���ا ح�س���ل بانتزاعي 
لق���ب اله���ّداف ث���الث م���ّرات اإذ كنت 
اأتذّكر فل�سف���ة طفولتي بحّب النا�ض 
واإب���داء امل�ساعدة لها لكي ت�ساعدين 
يف احلي���اة، امللع���ب الكب���ري، حي���ث 

ينت�سر اخلري دائمًا".  

مناف�صة مع الثنائي  
م���ن  اأ�سبح���ت  اأن  "بع���د  وي�سي���ف 
ن���ادي  يف  املعتم���دة  العنا�س���ر 
ال���زوراء، كان خّط الفري���ق ُمزدحم 
بنجوم كبار م���ن طراز حازم ج�ّسام 
وعل���ي كاظم وف���الح ح�س���ن، وكنت 
اأراق���ُب عل���ي عن���د ا�ستالم���ه الك���رة 
حي���ث يرفع راأ�س���ه وينظر اىل فالح 

دائمًا لغر����ض متريرها ل���ه فاأ�سارع 
الك���رة  واأقتن����ض  الأخ���ري  لأ�سب���ق 
ب���دًل من���ه واأ�سّج���ل اله���دف، ول���و 
كان تع���اون علي وف���الح معي مثلما 
متّني���ت وقتها لكنُت ق���د �سّجلت 25 

هدفًا يف كل مو�سم".
وذكر ثامر "ظّل اجلمهور الريا�سي 
من���ذ ذل���ك الوقت حت���ى يومن���ا هذا 
يت�س���اَءل مل���اذا مل يحرز عل���ي كاظم 
لقب هّداف الدوري برغم دوره املهم 
يف منطق���ة اجلزاء، وقد حاول فعاًل 
اأن يتناف����ض معي على اللقب، وذات 
م���ّرة �سارحن���ي باأنه وف���الح عجزا 
ع���ن جم���اراة قدرت���ي الهجومي���ة.. 
فقل���ُت ل���ه )ماهك���ذا تقا����ض الأم���ور 
ي���ا علي ..ل�سن���ا يف �ساح���ة معركة( 
وبع���د فرتة اآملن���ي ت�سريحه املُتكّرر 
لو�سائل الإعالم التي كانت ت�ستفهم 
منه ع���ن اأ�سباب ع���دم ح�سوله على 
لقب الهّداف، فكان يوؤّكد باأن مالزمة 
املُدافعن ل���ه ولتواأمه الكروي فالح 
كظّلهم���ا منح ثامر فر����ض الت�سجيل 
وكاأن���ه ي�س���ري اىل ع���دم اأهّميتي يف 

املباراة"!

ف�صل را�صي
وتاب���ع "ج���اء رّدي على عل���ي كاظم 
 1982-1981 مو�س���م  يف  واقعي���ًا 
بعدم���ا اأعت���زل واأنتقل ف���الح ح�سن 
مو�سم���ًا  ال�سب���اب  ن���ادي  لتمثي���ل 
واحدًا، يومها �ساعفُت من التدريب 
املو�س���م،  انط���الق  قب���ل  مبف���ردي 
ومتّكن���ُت م���ن حتقيق لق���ب الهداف 
ب���� 18 هدف���ًا م���ن دون وج���ود عل���ي 
الكب���ري يف  الف�س���ل  وف���الح، وكان 
ذلك للمهاج���م ال�ساب اأحم���د را�سي 
ال���ذي برز ب�سكل لفت وكان يتحّرك 
عل���ى  ويعتم���د  �ساح���رة  بحيوي���ة 
الك���رات الراأ�سي���ة غالب���ًا وحتوي���ل 
م�ساره���ا بتمرير متقن يل يف جميع 
الجتاه���ات ع���ر ارتقائ���ه اأعلى من 
املدافعن، وح�سل���ت على 8 اأهداف 
م���ن خ���الل م�ساع���دة اأحم���د يل م���ن 
جمم���وع 18 هدف���ًا، فقد ت���رك اأحمد 
اأث���رًا ممّيزًا مع الزوراء من ال�سعب 

تكراره"!
وا�ست���درك "م���ن اخلط���اأ اأن يوّث���ق 
يف  هدف���ًا   14 ت�سجيل���ي  الإع���الم 
وال�سحي���ح   1982-1981 مو�س���م 
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عودة فالح
واأو�س���ح ثام���ر "بع���د رحي���ل فالح 
ح�س���ن اىل ن���ادي ال�سب���اب مو�س���م 
ظ���رف  حت���ت   1982-1981
ا�ستثنائ���ي تزام���ن م���ع اأداء خدمته 
الإلزامية، اأ�سهمُت �سخ�سيًا باإعادته 
املو�س���م  يف  ال���زوراء  ن���ادي  اىل 
الت���ايل، وذل���ك بعدم���ا حتّدث���ت مع 
امل���دّرب اأنور ج�ّس���ام واأخرته باأنه 
غري مرت���اح بتواجده م���ع ال�سباب، 
ف���رّد علّي املدرب )ل ميك���ن اأن يعود 
طاملا اختار متثيل ال�سباب باإرادته، 
اأ�سب���وع  نبع���ده( وبع���د  ونح���ن مل 
ك���ّررت طلب���ي م���ن الكاب���ن ج�س���ام 
وقّبلت���ه من اأنفه وقلُت له هذه الُقبلة 
لها دللت كبرية عن العرب، فاأرجو 
اأن ت�سهم باإع���ادة فالح الينا، فوافق 
ف���ورًا، وق���ال اأت�سل بف���الح ليبا�سر 
بالتمري���ن معن���ا، ف�سكرت���ُه، واأعرب 
ف���الح وقته���ا ع���ن �سعادت���ه بالعودة 
جم���ّددًا بعدما اأم�س���ى مو�سمًا �سعر 
خالله بف���وارق �سا�سع���ة بن لعبي 
خ���ط الهج���وم يف ال�سب���اب وبين���ه 
م���ا انعك�ض ذل���ك على �سي���اع فر�ض 
حمّقق���ة وبروز اآف���ة الأنانية عندهم 
حرمت���ُه م���ن الت�سجي���ل يف اأكرث من 

مباراة.

جماهرة ناهي
وب���ّن "لالأ�سف بع�ض كّت���اب تاريخ 
الك���رة العراقية يتجاهل���ون حقيقة 
ا�ستم���راري يف فري���ق ال���زوراء من 
ع���ام 1969 اإىل ع���ام 1987 اأي 18 
ل���ت  عام���ًا وه���ي اأط���ول ف���رتة �ُسجِّ
اأن  وا�ستغ���رُب  زورائ���ي،  لالع���ب 
ُيجاهر املُعّل���ق الريا�سي رعد ناهي 
يف اإح���دى مباريات ال���دوري بقوله 
اأن الالع���ب عدن���ان اأب���و �سعدية هو 
اأك���رث م���ن مّث���ل فريق ال���زوراء عر 

التاريخ". 

ُغنب احتاد املرية
ويوؤك���د ثام���ر "�سراح���ة، تعّر�سُت 
الوطني���ة  املنتخب���ات  م���ع  للغ���ن 
ب�س���ورة ل تط���اق، فف���ي ت�سفي���ات 
ت���وىّل مهم���ة  الع���امل 1974  كاأ����ض 
تدري���ب منتخبنا الهنغ���اري جيول 

منتخبن���ا  عل���ى  وحتّت���م  تالك���ي، 
املنتخ���ب  م���ع  مب���اراة  خو����ض 
الأ�س���رتايل، وقب���ل ذلك ق���ّدم حازم 
ج�ّس���ام اعتذاره ع���ن مرافقة البعثة 
اإ�ساب���ة  مب�ساعف���ات  ل�سع���وره 
مت���ّزق يف الع�سل���ة مل ي�س���ف منه���ا 
الكاب���ن  تولك���ي  فف���احت  متام���ًا، 
دوكل����ض عزيز ليخره ع���ن اأف�سل 
مهاج���م يخل���ف ج�ّس���ام يف املهم���ة، 
فق���ال له ثام���ر يو�س���ف، واأتفق معه 
تالك���ي على م�ساهدت���ي اأمام فريق 
امل�سلح���ة يف اليوم الت���ايل، وفعاًل 
ح�س���ر وقدّم���ت امل�ست���وى املاأمول، 
ويف نهاية املب���اراة جمعني تالكي 
م���ع دوكل����ض يف زاوية م���ن امللعب 
وق���ال لدوكل�ض )الآن يجب اأن اأقّدم 
ا�ستقالتي م���ن العمل، لأنني اأهملُت 
وترج���م  لع���ب(  هك���ذا  م�ساه���دة 
دوكل�ض حديث الرجل واأنا م�سرور 
ج���دًا، وطلب ح�س���وري اىل مترين 
املنتخ���ب بع���د يوم���ن، وح�س���رُت 
بالفعل ودخلنا اأر�ض ملعب ال�سعب 
ال���دويل، وقب���ل ذهاب���ي اىل غرف���ة 
تبدي���ل املالب����ض ب�سحب���ة ريا����ض 
نوري، ن���ادى تولكي على دوكل�ض 
بالت�س���اور معه، وبع���د دقائق، جاء 
ليخ���رين ب���اأن احت���اد الك���رة طلب 
من املدرب ا�ستدع���اء الالعب �سامل 
ب���دًل عن���ي مب�س���ورة ثام���ر  كام���ل 
حم�س���ن وموؤي���د الب���دري يف عه���د 
رئي����ض احتاد كرة الق���دم فهد جواد 
واملوق���ف   )1976-1973( امل���رية 
عندم���ا  للم���درب  اأن�س���اه  ل  ال���ذي 
فر�س���وا علي���ه �سامل قال له���م ملاذا؟ 
قالوا ل���ه ثامر مل ُيَعْد جّي���دًا لتمثيل 
املنتخب اإل من���ذ اأ�سبوع فردَّ عليهم 

)ولكني مل اأ�ساهد �سامل قط(!

مهّمة الع�صكري
وي�سرت�س���ل ثام���ر يف قول���ه "كانت 
هناك منا�سبة اأخ���رى قبيل الدخول 
الع�سكري���ة  الع���امل  بطول���ة  يف 
)ال�سي���زم( بدولة الكوي���ت حزيران 
باب���ا  عم���و  اأبل���غ  فق���د  ع���ام 1979 
يل  احلاج���ة  بع���دم  الك���رة  احت���اد 
ولالع���ب �سلي���م م���الخ، فاأت�س���ل به 
خلي���ل الع���زاوي، مدي���ر �ساب���ق يف 
ب���اأن  واأبلغ���ه  الدف���اع،  مق���ر وزارة 
وج���ودي م���ع ف���الح ح�س���ن وعل���ي 

كاظ���م ميّث���ل ق���وة خل���ط الهج���وم، 
وبعدم���ا �سع���ر بتم�ّس���ك عم���و باب���ا 
براأيه، ق���ال له العزاوي ُخذهما على 
نفق���ة وزارتنا وميكنك اأن جتل�سهما 
وعن���د  للمهّم���ة،  جاه���ز  كاحتي���اط 
و�سولن���ا الكويت تك���ّررت حماولة 
عم���و باب���ا باإعادت���ي مع م���الخ اىل 
بغ���داد وهذه املّرة ج���اء ب�سغط من 
�سخ�ض متنّف���ذ يف ريا�سة ال�سرطة 
بالتن�سي���ق مع اأح���د لعبي املنتخب 
املوؤّثري���ن! اأق���رتح على عم���و دعوة 
يحي���ى علوان وومي����ض خ�سر بدًل 
عّن���ا، وبالفعل مت دعوتهما وجل�سُت 
ف���وق املدّرج���ات ملتابع���ة البطول���ة 
وم���ا اآل ح�سمه���ا اإىل ركالت اجلزاء 
الرتجيحي���ة اأم���ام منتخ���ب اإيطاليا 
الذي قهرن���اه )4-3( بركلة حا�سمة 

للكابن ح�سن فرحان".

ت�صكيل مو�صكو
ويق���ول ثامر اأن "نهائي���ات م�سابقة 
الألع���اب  دورة  يف  الق���دم  ك���رة 
الأوملبية مو�سكو 1980 التي اأحتّل 
فيه���ا منتخبن���ا الرتتي���ب ال�ساد����ض 
بن �ست���ة ع�سر منتخب���ًا، كانت اآخر 
ويوؤ�سفن���ي  يل،  دولي���ة  م�سارك���ة 
اأن الالع���ب ال���دويل ال�ساب���ق مهدي 
لإح���دى  حت���ّدث  عبدال�ساح���ب 
القنوات الف�سائية بح�سور ح�سن 
لعيب���ي وومي����ض خ�س���ر م�ستذكرًا 
امل���درب  اأن  وق���ال  امل�سارك���ة  ه���ذه 
اأن���ور ج�سام قد جام���ل ثامر يو�سف 
وا�ستدعاه بدًل من���ه متاأثرًا ب�سغط 
لعبي الزوراء، وه���ذا غري �سحيح 
فاملدرب ج�ّسام مل يغدر مبهدي على 
ح�ساب م�سلح���ة العراق، هو اختار 

الت�سكيلة الأف�سل".

�صيا�صة املحاربة
ويرى "�سخ�سي���ًا ُظلمُت كثريًا على 
بط���ولت  فف���ي  ال���دويل،  ال�سعي���د 
كب���رية كن���ت الأف�س���ل م���ن بع����ض 
املدعّوين خلدمة بلدنا يف مناف�سات 
قارّية خال���دة، وما يثري حزين اأنهم 
جتاهلوا خرت���ي حينما بلغت �سّن 
ال�سابعة والع�سرين يف قّمة العطاء 
ع���ام 1980، فبع���د هذا الع���ام مل اأَر 
املنتخ���ب الوطن���ي ب�س���ب �سيا�س���ة 
املحاربة املتج���ّذرة يف احتاد الكرة 

العراقي، ول ا�ستغ���رب �سكوى اأي 
لعب الي���وم، فق���د جتّرعن���ا مرارة 

احلرمان من الكاأ�ض ذاتها".

�صهادة عمو بابا
�سه���ادة  يو�س���ف  ثام���ر  وا�ستذك���ر 
عن���د  باب���ا  عم���و  الراح���ل  امل���درب 
زيارته ملدين���ة �سيكاغ���و الأمريكية 
قب���ل وفات���ه قائ���اًل "�س���األ ع���دد من 
الأ�سدق���اء الريا�سي���ن عم���و اأثناء 
الحتفاء به عن اأكرث الالعبن ُظلمًا 
فاأج���اب  الوطني���ة،  املنتخب���ات  يف 
وه���و يه���ّز راأ�س���ه متح�ّس���رًا )ثامر 
يو�س���ف .. الالع���ب الوحي���د ال���ذي 
مل نقّدر قيمته وقته���ا( لالأ�سف عمو 
لي����ض بريئ���ًا وجتاه���ل دعوتي يف 
اأكرث منا�سبة، وراأيت الأمر طبيعيًا 
ع���ن  الأّول  امل�س���وؤول  باعتب���اره 
النتائ���ج، لك���ن يبقى موقف���ًا واحدًا 
األغ���ى �سخ�سّيت���ه الفني���ة امل�ستقّل���ة 
والقوّي���ة يف نظ���ري ي���وم واجهنا 
بطول���ة  يف  ال�سعودي���ة  منتخ���ب 
كاأ����ض اخللي���ج العرب���ي اخلام�س���ة 
م���ن  الثام���ن  ال�سع���ب،  ملع���ب  يف 
ني�سان عام 1979، حيث دخلُت مع 
لعبي املنتخ���ب اأر����ض امللعب قبل 
بداي���ة ال�سوط الث���اين وا�ستغربُت 
اأن عددن���ا اإثنى ع�س���ر لعبًا بوجود 
الالعب مهدي عبدال�ساحب وفجاأة 
اأ�س���ار عمو باب���ا يل باجللو�ض على 
دك���ة الحتي���اط، وبعد م���رور  ع�سر 
ب���دًل  باآراهمر�س���وم  زّج  دقائ���ق 
م���ن مه���دي، وكان امل���درب امل�ساعد 
با�سل مه���دي جال�ض بجواره وكان 
عم���و م�ستاء ج���دًا، وعندم���ا �ساألت 
عم���و  اأ�ستي���اء  �سب���ب  ع���ن  با�س���ل 
فقال )لق���د اأنََّب نف�س���ه ل�سوء قراره 
بتبديل���ك( واأت�س���ح لحق���ًا اأن ثامر 
حم�س���ن نزل من املق�سورة قبل بدء 
ال�س���وط الثاين طالب���ًا من عمو بابا 

باإ�ستبدايل"!

دور االحتياط 
وخل����ض اىل اأن "ا�ستذكار املنتخب 
ال�سبعيني���ات  عق���دي  الوطن���ي يف 
ة  والثمانين���ات ُيثري �سج���ون خا�سّ
يف نف�س���ي لأن حّق���ي مغب���ون، فكّل 
هّدايف الع���امل يلعب���ون بت�سكيالت 
ول  كاأ�سا�سي���ن  منتخباته���م 
يجل�سون عل���ى دّكة الحتياط، فقط 
ثام���ر يو�س���ف ُمن���ح دور الحتياط 

بق�سٍد ل اأعرف مغزاه حتى الآن"!

- يتيع غداً -  

بغداد/ املدى

ت���ّوج ن���ادي برايت���ي بط���اًل ملناف�س���ات 
الت���ي  الن�س���اء  لفئ���ة  الثاني���ة  املرحل���ة 
ج���رت يف حمافظ���ة اأربي���ل على طريق 
ال����150 مب�سارك���ة �ست���ة اأندي���ة. وقال 
�ساجد �سلي���م، املن�ّسق الإعالمي لحتاد 
الدراج���ات ل� "امل���دى" :مت عقد املوؤمتر 
الفني للبطولة يف فندق )التون بالزا( 
الأندي���ة  ومدرب���ي  ممثل���ي  بح�س���ور 
امل�سارك���ة، وباإ�س���راف مبا�س���ر من قبل 
وجلن���ة  الدراج���ات  احت���اد  اأع�س���اء 

احلكام املركزية". 
الأّولي���ة  النتائ���ج  "اأ�سف���رت  واأ�س���اف 
للي���وم الأول م���ن �سب���اق الف���ردي �سد 
ال�ساع���ة لقط���ع م�سافة 11ك���م عن فوز 
كاوة  داه���ات  برايت���ي  ن���ادي  لعب���ة 
باملرك���ز الأول، والالعبة زهراء م�سعد 
م���ن ن���ادي ن���وروز ثانيًا وحّل���ت هدير 
ن���ادي  م���ن  الثال���ث  بالرتتي���ب  نعم���ة 
برايت���ي، اأم���ا املت�سابق���ة اإمي���ان حيدر 
م���ن ن���ادي اأربي���ل فق���د احتّل���ت املركز 

الرابع واملركز اخلام�ض وال�ساد�ض من 
ن�سيب لعبات نادي اب�ض وهما عذراء 
في�س���ل وزهراء رعد خما����ض". وتابع 
�سلي���م "اأما مناف�س���ات ال�ساّبات ل�سباق 
الف���ردي �سد ال�ساعة لقط���ع م�سافة 11 
ك���م فق���د اأ�سفرت ع���ن فوز ملي���اء هادي 
من نادي ن���وروز باملركز الأول وحّلت 
باملرك���ز الث���اين فاطمة عل���ي ناجي اأما 
لعب���ة اأربي���ل اأف���ان عدنان فق���د جاءت 

ثالث الرتتيب وزهراء ن�سري من نادي 
الكهرب���اء حل���ت باملركز الراب���ع، وكان 

عدد املت�سابقات 12 مت�سابقة".
وذك���ر "بالن�سب���ة للفردي الع���ام لقطع 
م�ساف���ة 45كم فق���د جاء باملرك���ز الأول 
ن���ادي برايت���ي واملرك���ز الث���اين نادي 
اأربي���ل والثالث نادي ن���وروز والرابع 
مناف�س���ات  ويف  الأعظمي���ة،  ن���ادي 
الف���ردي الع���ام فق���د اأح���رز مناف�ساتها 

الالعب���ة ف���روزان عبد احل���ي من نادي 
برايت���ي وجاءت باملرك���ز الثاين لعبة 
الكهرباء برا�ستوا با�ستي وحّلت لعبة 
برايت���ي داه���ات كاوة باملرك���ز الثال���ث 
وملي���اء هادي من ن���وروز رابعًا وهدير 
نعم���ة م���ن برايت���ي خام�س���ة وزه���راء 

م�سعد من نوروز �ساد�سة".
واأو�س���ح �سلي���م "يف مناف�سات النخبة 
لقطع م�سافة 45كم فق���د جاءت باملركز 
ولعب���ة  احل���ي  عب���د  ف���روزان  الأول 
الكهرباء برا�ستوا با�ستي ثانية ولعبة 
برايتي داهات كاوة ثالثة وهدير نعمة 
من برايت���ي رابعة وزه���راء م�سعد من 
نوروز خام�س���ة ولفان جمي���د اأحتّلت 
املركز ال�ساد�ض". واختتم �ساجد �سليم 
حديثه "يف مناف�س���ات ال�سابات جاءت 
ملياء ه���ادي من ن���وروز اأوىل الرتتيب 
وفاطمة عل���ي من اأربي���ل واأفان عدنان 
من اأربيل اأي�سًا ثالثة اأما لعبة نوروز 
كا�س���او ح�س���ن اأحتّل���ت املرك���ز الرابع 
ولعب���ة الأعظمي���ة اآية �سرم���د اأحرزت 
زميلتهاراني���ة  م���ع  اخلام����ض  املرك���ز 

مالك".
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ثامر يو�صف ُيحّلق في تاريخ الزوراء والمنتخبات بحقائق جديدة:

�صاعدين اأحمد را�صي يف الرّد على ت�صريحات "تواأم النوار�س" بـ 18 هدفًا!
ئه!  اأن�صفني توالكي وظلمني اتحاد الميرة .. وج�ّصام لم يغدر بعبد ال�صاحب .. و�صهادة عمو في �صيكاغو ال تبرِّ

ن�صاء برايتي بطالت المرحلة الثانية بالدراجات 

 اأحمد عبا�س *
رأيك وأنت حُر

معلوم اأن احلكم هو ع�سو مهم ورئي�سي يف عائلة كرة القدم، 
ومو�س���وع تاأهيل���ه واإعداده واعتماده كحك���م هو حلقة مهّمة 
ب���ل ح�سا�سه جدًا اإن اأردنا اأن نخلق حّكامًا مّمن تنطبق عليهم 

املوا�سفات واملعايري املطلوبة.
وتاأت���ي م�ساألة التدّرج من خالل ترقيتهم من درجة اىل اأخرى 
وتل���ك ق�سية غاي���ة يف الأهمي���ة واإن مل تت���ّم وفق���ًا لل�سياقات 
املعتمدة يف الالئحة اخلا�سة باحلّكام فاأنها �سوف تخلق خلاًل 
���ة يف الظروف  ق���د ي���وؤّدي اىل نتائج ل حتم���د عقباها وخا�سّ

التي متّر بها الكرة العراقية حاليًا على خمتلف الأ�سعدة.
�ساهدنا اأخطاًء حتكيمية ه���ي بالتاأكيد غري مق�سودة، ولكنها 
�سّبب���ت م�ساكل عدة وبع�سها اأّدى اىل ح���وادث و�سغب داخل 

بع�ض املالعب كان بالإمكان جتّنبها.
اإعداد احلكم وتدّرجه وترقيته حتى ي�سل اىل امل�ستوى الذي 
يبعث الثق���ة والطمئنان يف نفو�ض اجلميع، هي ق�سيه مهمة 
تتحّم���ل م�سوؤوليته���ا احللقات القيادية يف احت���اد كرة القدم، 
ولك���ن احللقة الأب���رز يف ه���ذه امل�ساألة هي جلن���ة احلّكام يف 

الحتاد لأنها جهة الخت�سا�ض يف اللعبة.
يف ثمانيني���ات القرن املا�سي، كان و�سول احلكم اىل ال�سارة 
الدولي���ة �سمن احلّكام املتمّيزين يف حتكيم مباريات الدوري 
املمت���از يتطّلب منه حتكي���م عدد حمّدد م���ن املباريات الدولية 
الودي���ة، واأن يكون تقييمه فيها يوؤّهله لني���ل تلك ال�سارة، اأما 
الآن فيعتم���د ذلك عل���ى معايري واأختب���ارات وتقييمات معّينة 
لني���ل ال�سارة الدولية، وباأعتقادي ف���اإن �سياق نيل ال�سارة يف 

ال�سابق اأكرث �سعوبة من ال�سياق احلايل !
ومل���ا م�س���ى، وددُت احلدي���ث ع���ن ه���ذا املو�سوع عطف���ًا على 
م���ا اأطلع���ُت م���ن خ���الل و�سائ���ل الإع���الم ومواق���ع التوا�سل 
الجتماع���ي قبل اأيام حول احتجاجات احلّكام واعرتا�ساتهم 
والت���ي ج���رت على �س���كل تظاه���رة وبع����ض الإخ���وة احلّكام 
جت���اوز ح���دود و�سي���اق التظاهر احل�س���اري، ولك���ن مع ذلك 
ْت جتاوزات )ح�سب اأّدعاء املحتّجن(  �سَ ظهرت مطالب و�ُسخِّ
عل���ى لئحة احل���ّكام الت���ي مت اإقرارها ر�سميًا، ول���و دّققنا يف 
تل���ك الدعاءات والتهام���ات لوجدنا اأنها ت�ستح���قُّ اأن يدر�ض 
الحت���اد اأ�سبابها ول يهملها اأو يوؤّجل النظ���ر فيها لأنها اأ�سبه 
بكرة الثلج الت���ي تراها لأول وهلة �سغرية ل جتلب النتباه، 
ولكن �سرعان ما تك���ر مع الوقت وعندها ل ينفع الع�ّض على 

اأ�سابع الندم!
د، ولك���ن بع���دٍد اأكر  املظاه���رة املح���دودة بعدده���ا ق���د تتج���دَّ
وهيج���اٍن اأ�سّد ومطالب اأعظم، فمن ي���دري ما �سيح�سل اإن مل 
يعم���ل الحتاد على معاجلة طروحات احل���ّكام؟ اأ�ستغرب حقًا 
عندما قيل يل باأن احلّكام مل ياأخذوا اأجورهم لأدوار عّدة! ول 
اأج���د �سبب���ًا ُمقنعًا لذلك، ومل يح�سل حت���ى يف اأ�سواأ الظروف 

املالية التي مّرت على الحتاد!
ال�سرفي���ات  نق���ّر  ك���ي  القواع���د والأ�س����ض  اأب�س���ط  م���ن  اإن 
ونحافظ على امل���ال العام اأن ُيعاد النظ���ر بواجبات ال�سراف 
عل���ى املباريات التي ت�ستلزم �سرف اأج���ور امل�سرفن ا�ستنادًا 
اىل امل�ساف���ة بالكيلوم���رتات، وعلى هذا ال�سا����ض، فلي�ض من 
الطبيع���ي اأن ُيكّل���ف �سخ����ض م���ن اجلن���وب بال�س���راف على 
مباراة يف زاخو اأو دهوك مثاًل اأو اأن تناط مب�سرف من بغداد 
م�سوؤولي���ة ال�سراف على مباراة يف الب�سرة فاإن يف ذلك هدر 
كبري يف الأموال وبالإمكان تكليف م�سرفن من مناطق قريبة 
وبذل���ك يحّقق الحت���اد العديد من الأهداف باأق���ّل امل�ساريف، 
اإّل اإذا كان هن���اك اأه���داف اأخ���رى معروف���ة وغ���ري ُمعلنة عند 

ا�ستمرار هذا ال�سياق
اإن جلن���ة احلكام تتاأّل���ف من حّكام لهم تاأري���خ ُم�سرق وخرة 
كب���رية واإن الأخط���اء التحكيمية حت�سل يف عم���ل كّل اللجان 
اأي جلن���ة باللوائ���ح  التزم���ت  م���ا  التحكيمي���ة، ولك���ن مت���ى 
وال�سياق���ات والنظام الأ�سا�سي ف�س���وف ينعك�ض ذلك اإيجابيًا 
عل���ى عمله���ا ب�س���كل جل���ّي ووا�س���ح، وه���ذا ي�سم���ل جمي���ع 
الفّعاليات وال�سياق���ات اخلا�سة باحلّكام وكذلك اأع�ساء جلنة 
ة رئي�سه  احل���ّكام، وهنا اأق���رتح على احتاد كرة الق���دم وخا�سّ
اأن ي�ستحدث من�سب م�ست�سار الحتاد ل�سوؤون التحكيم يكون 
ارتباطه به اأو باملكتب التنفيذي مبا�سرة وُيكّلف بكافة الأمور 
املتعّلق���ة بالتحكي���م ويعطي امل�سورة الأمين���ة التي يتم اتخاذ 
القرار املنا�سب مبوجبها، واأن ُير�ّسح لها من احلّكام الدولين 
ال�سابقن مّمن ي�سهد لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة واحلياد 
ومّم���ن يخ�سى الل���ه يف اأي قول اأو فع���ل اأو ا�ست�ساره، واأن ل 

يجامل يف قول احلّق ولو على نف�سه.
* اأمن ال�سر الأ�سبق لحتاد كرة القدم 

حكام الكرة.. معاناة وزاّلت!

المظاهرة المحدودة بعددها قد 
د، ولكن بعدٍد اأكبر وهيجاٍن  تتجدَّ

اأ�صّد ومطالب اأعظم، فمن يدري ما 
�صيح�صل اإن لم يعمل االتحاد على 

معالجة طروحات الحّكام؟ اأ�صتغرب 
حقًا عندما قيل لي باأن الحّكام لم 

ياأخذوا اأجورهم الأدوار عّدة!

 بغداد / كرمي قحطان

اأك���د كاظم نا�سر، مدرب حرا����ض مرمى منتخبنا 
الوطني لك���رة الي���د، اأن مع�سك���ر املنتخب الذي 
اأقيم يف جمهورية م�سر العربية كان ناجحًا من 
حيث اللتزام التام بتطبيق الوحدات التدريبية 
امل�سائي���ة وال�سباحية اإ�سافة اىل اإجراء عدد من 
املباريات التجريبية مع منتخبات اأفريقية قوية 
كان���ت متواجدة يف القاه���رة خلو�ض مناف�سات 

بطولة اأمم افريقيا.
واأ�س���اف نا�سر ل���� "امل���دى" :منتخبن���ا متكامل 

م���ن كاف���ة النواحي الفني���ة والبدني���ة خا�سة اأن 
برناجم���ه التدريبي اأهت���ّم باللياقة البدنية حيث 
اجل���ري ف���وق الرم���ال، وق���د الت���زم الالعب���ون 
مبف���ردات التدريب و�س���وًل اىل اجلاهزية التي 
توؤّهلنا للدخول يف دورة الت�سامن الإ�سالمي".

واأو�س���ح "اأن لعب���ي املنتخب مب���ا فيهم حرا�ض 
يف  مت�ساع���د  م�ست���وى  يف  الثالث���ة  املرم���ى 
التمري���ن، وتبّن ذل���ك يف املباري���ات التجريبية 
الت���ي خا�سها املنتخ���ب، وتعتر خرة احلار�ض 
اأحمد مكي ومنتظر قا�سم وزين العابدين حممد 
�سمان���ة املنتخ���ب فه���م عازم���ون عل���ى الظه���ور 

ب�س���ورة جّيدة يف بطول���ة الت�سامن مبا يوازي 
م���ا قّدم���وه يف البطول���ة الآ�سيوي���ة الت���ي جرت 
يف ال�سعودي���ة وح�سدوا فيه���ا املركز ال�ساد�ض، 
وكان���وا ق���اب قو�س���ن اأو اأدن���ى م���ن التاأهل اىل 
كاأ����ض العامل". وطالب نا�س���ر اجلميع مب�ساندة 
ممث���ل الوطن ودعمه معنوي���ًا يف املهّمة الرتكية 
م���ن اأج���ل حتقي���ق اإجن���از اأف�سل مّم���ا حققه يف 
ال���دورة ال�سابقة التي ج���رت يف اأذربيجان عام 

2017 بح�سول املنتخب على املركز الثالث.
وذك���ر "اأن املنتخ���ب يوا�س���ل تنفي���ذ برناجم���ه 
املُعد م���ن قبل املالك الفني حيث دخل مع�سكرين 
اأحدهما داخلي والآخر خارجي يف م�سر خا�ض 
في���ه مباريات جتريبي���ة اأمام اأنغ���ول وال�سنغال 

والكونغو الدميقراطية.
واختتم نا�سر قائ���اًل "هناك مع�سكر داخلي اآخر 
يعقب اخلارجي، �سيكون يف تركيا قبل الدخول 
اأوقع���ت القرع���ة  يف مناف�س���ات دورته���ا حي���ث 
منتخبن���ا يف جمموع���ة حديدي���ة م���ع منتخبات 
اأن  ومع���روف  واملغ���رب،  وقط���ر  ال�سعودي���ة 
منتخبي ال�سعودية وقطر من املنتخبات املتاأهلة 
اىل نهائي���ات كاأ�ض العامل يف ال�سويد 2023 عن 
ق���ارة اآ�سي���ا، اإ�سافة اىل اأن املنتخ���ب املغربي قد 

تاأّهل هو الآخرعن القارة الأفريقية".  

مدرب حرا�س يد الوطني يطالب مب�صاندته

ثامر يو�سف
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اثار كتاب وزارة التعليم العالي الى 
الجامعات العراقية بت�سهيل مهمة 

»مبلغي« الأمانة العامة للعتبة 
الح�سينية ا�ستغراب وت�ساوؤلت 

الكثير من الأكاديميين العراقيين. 
وياأتي هذا في الوقت الذي ت�ستد 

فيه التدخالت ال�سيا�سية في 
�سوؤون الجامعات العراقية وارتفاع 

ال�سوات المطالبة با�ستقاللية 
الجامعات، وباإنهاء المحا�س�سة، 

وبالعتماد على الكفاءات المغيبة 
حاليا، وتطبيق معايير �سمان 
الجودة في التدري�س والبحث.

الق���رارات  ه���ذه  مث���ل  ت�أت���ي  وك�لع����دة 
ب�ص���ورة اوام���ر اداري���ة م���ن ال���وزارة، 
وم���� عل���ى اجل�مع����ت اال تنفيذه����.. ال 
نف���ذ  مراجع���ة..  وال  ح���وار  وال  نق�����ش 
وال تن�ق����ش! الطريقة الت���ي تفر�ش فيه� 
ق���رارات ال���وزارة غريب���ة، فه���ي متث���ل 
وتب���دو  �صمولي���ة،  و�صلط���ة  دراكوني���ة 
ب�ل�ص���د من �صي��صة ال���وزارة العلنية يف 

منح اجل�مع����ت ال مركزي���ة يف ادارته�. 
فبدال م���ن طرح املو�صوع عل���ى املن�ق�صة 
واخ���ذ اآراء الرتبوي���ن وا�ص�تذة العلوم 
اال�صالمي���ة واإدارات اجل�مع�ت ودرا�صة 
االم���ر  يحم���ل  املحتمل���ة  الفع���ل  ردود 
ق���رار نه�ئ���ي ال تع���رف درج���ة  االداري 
عقوبة م���ن ال ي�صعى اىل تنفي���ذه، وك�أن 
اجل�مع����ت بلدي����ت والتدري�صين عم�ل 

نظ�فة.
والغري���ب اي�ص� ان الق���رار يطلب بف�صح 
واملبلغ���ن  الدي���ن  رج����ل  ام����م  املج����ل 
ب�إق�م���ة برن�م���ج التبلي���غ الدين���ي وك�أن 
اجل�مع�ت مراكز احل�د وكفر. والوزارة 
بذل���ك تفتح الب����ب وا�صع� ام����م ا�ص�تذة 
اجل�مع�ت لطرح العدي���د من الت�ص�وؤالت 

ومنه�:
مل����ذا يتم اقح�م الدي���ن يف ق�ص�ي� لي�صت 
من �ص����أن اجل�مع����ت؟ هل ميك���ن اعتب�ر 
اث����رة ق�ص�ي���� تتعلق مبعتق���دات الطلبة 
خ����رج ال�صفوف ه���ي جزء م���ن التعليم 
ال���ذي مت�ر�ص���ه اجل�مع����ت؟ وه���ل يراد 
م���ن برن�م���ج التبليغ اجل�مع���ي دعم )اأو 
لرمب���� تقوي�ش( من�ه���ج التعليم الديني 
يف الكلي����ت واالق�ص�م املخت�صة ب�لعلوم 
اال�صالمية والتي قلم� تفتقده� اجل�مع�ت 
احلكومي���ة، ويتواج���د اي�ص���� لتدري�صه� 
ع���دة كلي����ت اأهلي���ة متخ�ص�ص���ة. يب���دو 
ان اقح����م الدي���ن يف �ص���وؤون اجل�مع�ت 
ِ�ص����أن ال ميكن كبح جم�حه عند املوؤ�ص�صة 
الديني���ة كم���� هو علي���ه اقح����م ال�صي��صة 

عند القوى ال�صي��صية املهيمنة.
ب�لت�ص����وؤل  الرتبوي���ن  اح���د  و�صبقن���ي 

مل����ذا ي�صم���ح لرج����ل الدي���ن م���ن العتبة 
احل�صيني���ة فق���ط م���ن دون رج����ل الدين 
للمعتقدات االخرى؟ م�ذا لو تطلب االمر 
ال�صم�ح لرج�ل دين م���ن الط�ئفة ال�صنية 
واالأدي�ن امل�صيحية واليزيدية واملندائية 
ب�ق�م���ة برام���ج “تبلي���غ” ج�مع���ي على 
غ���رار م���� تزم���ع العتب���ة احل�صيني���ة من 

اق�مته؟
م���ن هم ه���وؤالء املبلغ���ن؟ هل ه���م رج�ل 
دي���ن معمم���ن اأو اأك�دميي���ن متدين���ن، 
وم� ه���ي خلفي�تهم ال�صي��صي���ة والدينية 
مب�صري���ن  ه���م  ه���ل  واالجتم�عي���ة؟ 
لط�ئف���ة معين���ة والأف���ك�ر حم���ددة؟ ه���ل 
ب�ملبلغي���ن؟  �ص�بق���ة  معرف���ة  للعراقي���ن 
وه���ل معلوم�ته���م الديني���ة اك���ر غزارة 
واأهمي���ة م���ن ا�ص�ت���ذة العل���وم الديني���ة 
يف اجل�مع����ت لك���ي يحّل���وا حمله���م، او 
ي�صيف���وا لهم يف “تثقيف” الطلبة داخل 
ا�ص���وار اجل�مع����ت؟ اال ميك���ن ان يعطي 
ا�ص�ت���ذة اجل�مع�ت حم��ص���رات ا�ص�فية 

ح���ول ال�صوؤون الدينية بدال من ا�صتقدام 
رج����ل دين من خ�رج اجل�معة؟ اال ميكن 
ان يثري هذا اال�صلوب من التعليم حفيظة 
ا�ص�تذة الدين املتخ�ص�صن؟ ام ان رج�ل 
الدي���ن الق�دمن من خ����رج اجل�معة لهم 
اه���داف ومعلوم�ت غري تلك التي اعتدن� 

عليه� يف تعليم الدين.
م�ذا تريد جهة دينية من ترويج اأفك�ره� 
داخل اجل�مع�ت، علم� اأنه� متلك جوامع 
وح�صيني����ت وموؤ�ص�ص�ت دينية وقنوات 
ومواقع اإعالمي���ة عديدة متالأ البالد به�؟ 
القن���وات الديني���ة اال�صالمي���ة ب�من�طه� 
وتق�صيم�ته���� الوعظي���ة والفكرية تدخل 
وحت���ى  واملق�ه���ي  واملك�ت���ب  البي���وت 
املوؤ�ص�ص����ت التعليمي���ة ومت�ر����ش عملية 
“التوجيه”، فهل هذا غري ك�يف ملم�ر�صة 
الرتبي���ة اال�صالمي���ة؟ وه���ل اجل�مع����ت 
حتت����ج اىل قن���وات جدي���دة تتخ���ذ م���ن 
ال�صي��صي���ة  لل�صراع����ت  �صت����رًا  الدي���ن 
ولرمب���� اىل مزيد م���ن الت�ص���دد والغلو، 

بل وعن���ف اخلط����ب يف ظ���ل تن�ق�ص�ت 
و�صراع مواقع القوى؟

هل ملث���ل ه���ذه الفع�لي�ت عالق���ة بجودة 
حت�ص���ن  يف  �صت�ص�ع���د  ه���ل  التعلي���م؟ 
اجلودة اأم انه� �صتقو�ش اجلودة وكف�ءة 
موؤ�ص�ص����ت التعلي���م الع�يل؟ ه���ل لهوؤالء 
املبلغن ثق�فة ومع�رف دينية واإن�ص�نية 
وطلب���ة  االك�دميي���ن  مع����رف  تف���وق 
اجل�مع����ت؟ وه���ل �صيقوم املّبل���غ بتبليغ 
بتلقينه���م  اجل�مع����ت  وطلب���ة  ا�ص�ت���ذة 
عرب خط���ب الوع���ظ الديني وه���م الذين 
اعت�دوا على التفكري النقدي والت�ص�وؤل؟ 
ال اته���م اح���دا ب�أن���ه �صي�ص���يء ا�صتخدام 
ه���ذه املن�ب���ر، ولكن ق���د يح���دث ذلك يف 
اج���واء م�صحون���ة ب�ل�ص���راع الط�ئف���ي، 
فه���ل �صي�صمح ب�لنق�����ش ودح�ش االفك�ر 
امل�صيئ���ة للوحدة الوطنية؟ ان� اعتقد ب�أن 
الثق�ف���ة واملعرفة الدينية الأ�ص�تذة كلي�ت 
العلوم الدينية وطلب���ة الدرا�ص�ت العلي� 
لك�فية للتوجي���ه واالر�ص�د الديني اذا م� 

ارت����أت اجل�معة م���ن ذلك. فلم����ذا ندعو 
رج�ل دين من دون متحي�ش مل�صتوي�تهم 
العلمي���ة اللق����ء خطب خ����رج ال�صفوف 

املقررة؟
ب�عتق����دي  ه���و  اجل�مع���ي”  »التبلي���غ 
تربية ديني���ة ذات حمتوى �صيق ملواجة 
التي����رات العلم�ني���ة واملدنية وتلك التي 
ت���روج من قبل الطوائ���ف االأخرى، وهو 
توظي���ف الزدواجي���ة التعلي���م الر�صم���ي 
والدين���ي والذي ف�صل يف بن�ء املواطنة، 
وتر�صيخ الفك���ر العلم���ي والنقدي الذي 
ي�ص�ه���م يف تطوي���ر الواق���ع االإن�ص����ين 
والرق���ي ب���ه. وه���و حم�ول���ة تعوي����ش 
النه�ص���ة العلمي���ة والتكنولوجية والتي 

مل تتحقق ب�لقيم الدينية.
�ص���وؤال اآخ���ر مه���م: ه���ل �صي�صم���ل ه���ذا 
ال�صع�ئ���ر  فع�لي����ت  اق�م���ة  التبلي���غ 
احل�صيني���ة وجم�ل�ش الع���زاء احل�صيني 
ع���دد  يف  العراقي���ة؟  اجل�مع����ت  داخ���ل 
م���ن ال�صن���وات مت من���ع اق�مة مث���ل هذه 
وك�ن���ت  اجل�مع����ت  بداخ���ل  ال�صع�ئ���ر 
قرارات جيدة �ص�عدت يف ا�ص�عة اجواء 
العل���م واملعرفة ومنع ن�صوب ال�صراع�ت 
حمت���وى  جنه���ل  انن����  مب����  الط�ئفي���ة. 
التبلي���غ اجل�مع���ي ف�إنن���� ال ن�صتطيع ان 
نت�أك���د م���ن ان ال�صع�ئ���ر الديني���ة لن يتم 

مم�ر�صته� داخل اجل�مع�ت.
هل تتن��ص���ب طبيعة ه���ذه الفع�لي�ت مع 
اه���داف التعليم الع����يل يف بن�ء جمتمع 
وم�ص����مل  ومثّق���ف  ح�ص����ري  عراق���ي 
ومتم��ص���ك ومن�صج���م ب���دون �صراع����ت 
ط�ئفي���ة وغريه���� م���ن ال�صراع����ت التي 

ابتل���ى به���� ال�صع���ب العراق���ي ومزق���ت 
ن�صيج���ه االجتم�ع���ي، وبطريق���ة تنت���ج 
املتعلق���ة  املتعمق���ة  املعرف���ة  وتن�ص���ر 
مبج����الت احلي����ة العلمي���ة واالإن�ص�نية 
اإعط����ء  خ���الل  وم���ن  والتكنولوجي���ة، 

منظور اأو�صع للع�مل؟
م���ن  تطل���ب  ان  لل���وزارة  ميك���ن  ه���ل 
اجل�مع����ت ت�صهي���ل مهمة ق���وى التغيري 
التطوي���ر  برن�م���ج  اىل  الدع���وة  يف 
اجل�مع���ي ا�صوة مببلغ���ي االأم�نة الع�مة 
للعتب���ة احل�صينية؟ واملت�صم���ن، تطبيق 
الع�مل���ة  الق���وى  وتدري���ب  الالمركزي���ة 
املوؤهل���ة، واإلغ����ء املح��ص�ص���ة، وو�صع 
ال�صخ����ش املن��صب يف امل���ك�ن املن��صب، 
والق�ص�ء على الف�ص�د امل�يل واالأك�دميي 
الدرا�ص����ت  والغ����ء  امل���وارد،  وه���در 
امل�ص�ئي���ة او الربام���ج الت���ي ال ت�صتويف 
�صروط ومتطلب�ت �صوق العمل وحتقيق 

الكف�ية من اخلدم�ت الطالبية.
ويبق���ى �صوؤال البد لل���وزارة من االإج�بة 
عليه وبكل �صف�فية: كيف وافقت الوزارة 
وهي املعروف���ة يف اإح���ك�م القب�صة على 
م���ن  بداخله����  يج���ري  وم����  اجل�مع����ت 
املن�ه���ج اإىل اأزي����ء الطلب���ة وفع�لي�تهم، 
الدين���ي  التبلي���غ  برن�م���ج  اإق�م���ة  عل���ى 
وه���ي ال تع���رف م�ص�مين���ه ولرمب� حتى 
ال تع���رف اهدافه؟ م� هي مف���ردات منهج 
التبليغ؟ مب�ذا �صيت���م تبليغ التدري�صين 
والطالب؟ هل هن�ك ر�ص�لة دينية جديدة 
تود االم�نة الع�مة للعتبة احل�صينية، مع 
احرتام���ي له�، م���ن اي�ص�له� لالأك�دميين 

والطالب؟
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وخالل ه���ذه الظ���روف واالو�ص����ع ونت�ئجه� 
بو�صر البدء للت�أ�صي�ش الث�ين للدولة العراقية، 
فبع���د الفراغ ال�صي��ص���ي واالداري الذي ح�صل 
يف اعق����ب التدخ���ل الع�صك���ري كل���ف الرئي�ش 
بو����ش يف اي�ر/ م�يو 2003 الدبلوم��صي بول 
برمي���ر كح�كم مدين يف الع���راق والذي �ص�هم 
م���ع االخ�ص���ر االبراهيمي ممث���ل منظمة االمم 
املتح���دة وب�لتن�صي���ق م���ع �صي��صي���ن عراقين 
م���ن املع�ر�صة ومن �صخ�صي�ت من الداخل على 
ت�صكي���ل )جمل����ش احلكم(، م���ن 25 ع�صوًا على 
ا�ص��ش ن�صب حمددة ممثلة للكي�ن�ت ال�صي��صية 
الديني���ة والعرقي���ة واملذهبي���ة، وهن���� ميك���ن 
ت�صبي���ه جمل�ش احلك���م بحكومة عب���د الرحمن 
الكيالين ب�أعتب�ره� خط���وة اوىل الأق�مة ادارة 
)حكوم���ة( عراقي���ة ت�صتكم���ل ب�أق�م���ة االدارات 
واملو�ص�ص����ت الالزمة للت�أ�صي�ش الث�ين للدولة. 
وق���د حتقق ذلك ب�ق�مة حكوم���ة موؤقتة برئ��صة 
اي�د ع���الوي التي غ����در بعده� برمي���ر العراق 
ث���م ت�صكيل حكوم���ة انتق�لية برئ��ص���ة ابراهيم 
اال�صيق���ر )اجلعف���ري(، ث���م تال ذل���ك انتخ�ب�ت 
اجلمعي���ة الوطني���ة الأقرار الد�صت���ور ثم اجراء 
ال���ذي  الربمل����ن  النتخ�ب����ت  االوىل  ال���دورة 
�ص���كل احلكوم���ة الدائمة، ثم تك���ررت الدورات 
االنتخ�بي���ة وت�صكي���ل حكوم����ت عل���ى ا�ص��ش 
اتف�ق����ت ط�ئفي���ة وعرقي���ة �ص�به���� الكث���ري من 
التالع���ب والتزوير ح�صب �صه����دات الكثري من 

املنظم�ت املحلية والدولية املعرتف به�.
ك�ن امل�ص����ران اللذان اتخذهم� الت�أ�صي�ش االول 
والت�أ�صي����ش الث����ين للدولة العراقي���ة وات�صم� 
الت�أ�صي����ش  ظ���روف  يف  والتب�ي���ن  ب�لت�ص�ب���ه 
تو�صال اىل نت�ئج خمتلفة التي ميكن حتديده� 
ومعرفته����، ل���كل منه���� خ���الل العق���د االول من 
الت�أ�صي����ش. واأذ ادى م� ا�صتن���د عليه الت�أ�صي�ش 
االول من قواعد واأج���راءات اىل التمهيد لبن�ء 
دول���ة ع�صري���ة متقدم���ة خ���الل االربع���ة عقود 
الت�لية، اي حتى ع�م 1958، ف�أن م� ا�صتند اليه 
الت�أ�صي����ش الث����ين م���ن اخط����ء وروؤى ق��صرة 
لبن�ء دولة اأن�ص�أت عل���ى ا�ص�ش وقواعد ط�ئفية 
وعرقي���ة واأفتق����د الكف�ءات العلمي���ة والكوادر 
الت���ي يتطلبه���� ال�صعي لبن����ء الدول���ة اإذ جرى 
ب�أبع�د وع���زل الكثري من الكف����ءات والكوادر، 
مبختل���ف الذرائ���ع واال�صب�ب، وذل���ك خالفً� مل� 
ق�مت به قي����دات الت�أ�صي����ش االول ب�ال�صتف�دة 
من الكف����ءات والكوادر املحلية واخرى عربية 
)�صوري���ة وم�صري���ة(، والتي لعب���ت دورًا كبري 
االهمي���ة يف بن�ء الدول���ة من���ذ الت�أ�صي�ش ويف 
املراح���ل الالحق���ة وق���د ادى كل م�ح�ص���ل م���ن 
اأخط����ء يف بداي����ت الت�أ�صي����ش الث����ين اىل ان 
ينت���ج دول���ة ف��صل���ة ينخره���� الف�ص����د املتف�صي 
ب�أجه���زة الدول���ة واملجتم���ع حيث عج���زت عن 
حتقي���ق م�ك�ن يعد به التغيري بعد التحرير من 
بن����ء دولة ع�صرية متقدم���ة ومزدهرة خالفً� مل� 
ح�صل خالل العقدي���ن امل��صين اي منذ 2003 
وحت���ى االن، لق���د وقع���ت جتربت���ي الت�أ�صي�ش 
للدول���ة العراقي���ة احلديث���ة ب�أخط����ء اأثرت عل 
م�ص�ره���� و�ص���كل بن�ئه���� الت����يل. واإذ مل توؤثر 
االأخط����ء القليل���ة للت�أ�صي����ش االول كث���ريًا يف 
م�ص�ره���� وبن�ئه� حت���ى االط�حة به���� والغ�ئه� 
ع����م 1958، ف����إن االخط����ء الكب���رية والكثرية 
املراح���ل  بدايت���ه ويف  الث����ين يف  للت�أ�صي����ش 

الت�لي���ة قد اأدت اىل م� ه���و عليه االن من و�صع 
تخل���ف وعج���ز وف�ص���ل عل���ى خمتل���ف ال�صع���د 
ال�صي��صية والعمرانية واالجتم�عية والثق�فية 
واخلدمية وانعدام االأهلية والنزاهة لكثري من 

الذين ت�صدوا لقي�دته� واإدارته�.
ك�ن���ت اخط����ء الت�أ�صي����ش االول عل���ى قلته����، 
وع���دم ت�أثريه���� الكب���ري عل���ى ه���ذا الت�أ�صي����ش 
متثل���ت  ق���د  الدول���ة،  لبن����ء  الت����يل  وامل�ص����ر 
ب���صتم���رار ال�صلط���ة اجلدي���دة والفتي���ة اآنذاك 
مبم�ر�صة نهج املالحق���ة وامل�ص�ءلة للمع�ر�صن 
ال�صع���ي  دون  �صي��ص�ته����  عل���ى  واملعرت�ص���ن 
ملح�ورته���م وم�ص�حلته���م، ومب���� ويق�ب���ل ذلك 
خطً� املع�ر�صن انف�صهم بعدم ابداء اال�صتعداد 
للتف�ه���م مع ال�صلط���ة وحم�ورته���� حف�ظً� على 
ال�صلم االهلي والبالد، ف�صاًل عن عدم ا�صتط�عة 
واملع�ر�ص���ن  الك���رد  مط�ل���ب  تفه���م  ال�صلط���ة 
ال�صيعة وخ��ص���ة بع�ش الزعم�ء ورج�ل الدين 
وروؤ�ص�ء الع�ص�ئر الذين ي�صعرون ب�لغنب وعدم 
ان�ص�فه���م وال�صعي اجل����د الحتوائهم ودجمهم 
يف املجتمع ودفعهم للم�ص�ركة يف بن�ء الدولة.
ام� اخط����ء الت�أ�صي�ش الث�ين الت���ي بداأت تربز 
من���ذ البداي����ت االوىل الإع����دة بن����ء الدول���ة، 
وت�صخمت وا�صتفحلت يف املراحل الت�لية فقد 
متثل���ت بحل اجلي�ش بق���رار اتخذه بول برمير 
يف اي�ر/ م�ي���و 2003، رغم ان اجلي�ش انفرط 
عق���ده وحل تلق�ئي���ً� مع ب�صط ق���وات التح�لف 
الربيط�ني���ة   � االمريكي���ة  وخ��ص���ة  ال���دويل 
�صيطرته� على العراق، وك�نت ا�صب�ب ودواعي 
احلل برغبة ودفع من قوى �صي��صية من احزاب 
كردي���ة واخرى موالي���ة الإي���ران وكل الأ�صب�به، 
وك�ن ملجل�ش احلك���م واحلكوم�ت التي اعقبته 
اأن يبقي على اجل�صم اال�ص��صي للجي�ش وبنيته 
وتطه���ريه م���ن القي����دات والعن��ص���ر الف��صدة 
ب�لع���راق  ا�ص���رارًا  احلق���ت  الت���ي  وال�صيئ���ة 
و�صعب���ه، وك�ن ميك���ن اتخ�ذ اج���راءات مم�ثلة 
دون ح���ل االجهزة االمنية ب��صتثن����ء تلك التي 
لعب���ت دورًا قمعيً� �صر�صً� �ص���د العراقين ويف 
الدكت�ت���وري ورئي�ص���ه،  النظ����م  ع���ن  الدف����ع 
اأم���� اخلط�أ الث����ين فهو ا�صدار ق���رار )اجتث�ث 
البع���ث(، ال���ذي ك�ن في���ه الكثري م���ن االجح�ف 
ملئ����ت االالف م���ن العراقي���ن وم���ن الكف����ءات 
الذين ك�ن ميكن احتوائه���م ودجمهم ب�ملجتمع 
وابع����د وحم��صب���ة الذي���ن تثب���ت عليه���م ته���م 
الف�ص����د وقم���ع ال�صع���ب العراقي خ���الل احلكم 
الدكت�ت���وري )وق���د مت اع�دة الكث���ري منهم اىل 

مواقعهم يف موؤ�ص�ص����ت الدولة بعد م�ص�وم�ت 
روؤ�ص����ء  وبع����ش  ال�صي��صي���ة  كتله���م  ب���ن 
احلكوم����ت(، ام���� اخلط�أ الث�ل���ث فقد متثل يف 
ابع����د وع���زل الكثري م���ن الكف����ءات والكوادر 
املوؤهل���ة بته���م اأنت�ص�به���م حلزب البع���ث، دون 
تهم حم���ددة ومل ت�صمل ب)�صفق����ت(، االع�دة. 
ام� اخلطً� الرابع، فتمثل بكت�بة د�صتور 2005 
وامل�ص�دق���ة علي���ه ب�ال�صتفت����ء بعج�ل���ة ودون 
م�ص�همة واخذ راأي اخلرباء وذوي االأهلية يف 
الق�ن���ون وكت�بة الد�ص�تري ومت���ت اال�صتع��صة 
عنه���م ب�أ�صخ�����ش )�صي��صي���ن(، ورج����ل دي���ن 
غ���ري موؤهلن، لذلك ات�صم الكث���ري من مواد هذا 
الد�صت���ور ب�لط�ئفي���ة والعرقية وم���واد اخرى 
الت�ص�ع���د يف بن�ء ع���راق دميوقراط���ي متقدم، 

واخرى متنع تعديله الحقً�.
فق���د متث���ل يف �صع���ي  ام���� اخلط����أ اخل�م����ش 
احزاب وتي����رات اال�صالم ال�صي��ص���ي ال�صيعي 
وال�صني للهيمنة على ال�صلطة وتعميم افك�ره� 
واملجتم���ع،  الدول���ة  عل���ى  وايديولوجي�ته���� 
واأته�م بع�ش رموزه���� ب�لتالعب ب�النتخ�ب�ت 
وتزويره� يف بع�ش الدورات وذلك ال�صتمرار 
ت�صدر �صريحة �صي��صية ط�ئفية عرقية للم�صهد 
ال�صي��ص���ي والتحك���م ب���ه مل�ص�حله���� اخل��ص���ة 

واحلزبية والفئوية.
عج���ز  يف  متث���ل  فق���د  ال�ص�د����ش  اخلط����أ  ام���� 
احلكوم����ت املتع�قب���ة من���ذ بداي���ة الت�أ�صي����ش 
الث����ين على مك�فح���ة الف�ص�د امل����يل واالإداري 
وعجز الربمل����ن بدوراته اخلم����ش عن ت�صريع 
القوان���ن ال�ص�رم���ة الت���ي متن���ع وحت���د ه���ذه 
الدول���ة  مبوؤ�ص�ص����ت  تف�ص���ت  الت���ي  الظ�ه���رة 
واملجتم���ع طيلة ال�صنوات امل��صي���ة، ف�صاًل عن 
الهدر والف�ص�د امل�يل وا�صتنزاف موارد الدولة 
وامل�ص�ري���ع ال�صن�عي���ة والتعليمي���ة وال�صحية 
والثق�في���ة ال���ذي ح�ص���ل � وم�ي���زال � يف عه���د 
جمي���ع احلكوم����ت الت���ي تع�قبت عل���ى احلكم 
منذ بداي�ت الت�أ�صي�ش الث�ين، وهذا م�ادى اىل 
و�صف الدولة العراقي���ة ب�لف��صلة تبعً� لتق�رير 
دولي���ة وحملي���ة ر�ص���دت احل����الت الواقعي���ة 

لالو�ص�ع يف العراق على خمتلف اال�صعدة.
م���ن  ا�صتنت�جه����  ميك���ن  الت���ي  اخلال�ص���ة  ان 
الت�أ�صي�ص���ن االول والث����ين ه���و ان الت�أ�صي�ش 
االول ال���ذي بداأ م���ن ال�صفر ا�صتط����ع ان يبني 
دولة ع�صرية متقدمة رغم الثغرات واالخط�ء، 
ام���� الت�أ�صي�ش الث�ين ال���ذي بو�صر به والعراق 
ميتلك امك�ن����ت كبرية يف امل���وارد واالقت�ص�د 
والط�قة الب�صرية والكوادر والكف�ءات العلمية 
فقد عج���ز، بعد ان اط�ح ب�لدول���ة التي �صبقته، 
م���ن اق�مة دولة ع�صري���ة وحديثة ك�لدولة التي 
ال�صب����ب  االول،  الت�أ�صي����ش  وبن�ه����  ا�ص�صه���� 
رئي�صي���ة منه� توفر القي����دة ال�صي��صية املوؤهلة 
والنزيه���ة خ��صة يف فرتة املل���ك في�صل االول، 
ومن���ع تف�ص���ي الف�ص����د، رغ���م قلت���ه او انعدامه 
خ���الل العقد االول للت��صي�ش االول الذي و�صع 
العراق على �صكة البن�ء والتقدم واالعم�ر على 
خمتل���ف ال�صعد خ���الل اربع���ة عق���ود، اأ�ص�صت 
عليه���� العق���ود الت�لي���ة ابت���داءًا ث���م اخل���راب 
وانهي����ر الدول���ة وموارده���� ب�صيط���رة النظ�م 
الدكت�ت���وري عل���ى احلك���م ال���ذي اطي���ح به يف 
2003 والتع���ر الكب���ري والعجز ع���ن ت�أ�صي�ش 
دول���ة دميقراطية ع�صرية را�ص���دة وهو الهدف 
اال�ص��ص���ي للتحرير والتغيري عل���ى نقي�ش ذلك 

احلكم.

الدبلوما�سية العراقية بعد 2003:
اإعادة توجيه اأم �سياع البو�سلة؟

)جزء9-(*

اأ�صهم���ت بع�ش ال�صخ�صي����ت الكويتية من الكّت�ب 
وال�صحفي���ن وال�صعراء، مبن فيه���م ال�صيدة �صع�د 
ال�صب����ح من الع�ئلة احل�كمة، يف الرتويج ل�صدام 
ح�ص���ن واالإ�ص�دة ب�أفع�له. كم� التحقت نخبة منهم 
مبج�مي���ع امل�صفقن العرب له، حت���ى �ص�هدوا ب�أم 
اأعينه���م م���� فعل���ه بهم م���ن اأفع�ٍل ك�ن���ت جتري يف 
العراق حل���وايل عقدين من الزم���ن، ك�نوا خالله� 
يغ�ص���ون الط���رف عنه����، ورمب���� تط���وع الكث���ري 
منهم لتمجيد تلك ال�صي��ص����ت، وبذلك اأ�صهموا يف 

تزييف الوعي الوطني والقومي بتلك االأفع�ل.
ك�نت الكوي���ت منطقة نفوذ �صي��ص���ي وخم�براتي 
واأمن���ي عراق���ي. وك�نت امل���وارد الكويتي���ة امل�لية 
واالإقت�ص�دية الكبرية مت�حة للعراق اأثن�ء احلرب 
العراقية-االإيرانية وم� قبله�، ولو ك�ن لدى �صدام 
ح�صن احل���د االأدنى م���ن املنط���ق واحلكمة، حتى 
وفق عقليته املغلقة عل���ى فكرة التحكم وال�صيطرة 
املطلق���ة، مل���� ق�م بغ���زو الكويت. ك�ن���ت “ورطته” 
احلربية مع اإيران قد انته���ت للتو ب�صكله� القت�يل 
العني���ف واملدمر، لكنه���� ك�نت م�صتم���رة بعواقبه� 
ودم�ره� الك�رثي. و�صخ�صيً� ال اأ�صدق بحك�ية اأن 
ال�صف���رية االأمريكية اأبريل غال�صبي اأوحت ل�صدام 
ح�ص���ن قبيل غ���زو الكويت ب�صوء اأخ�ص���ر، اأو اأن 
�ص���دام ح�صن ك�ن ينتظر ذلك ال�صوء من ال�صفرية 
لغزو الكويت. وه���ذا ال ي�صتبعد الرغبة االأمريكية 
وتوريط���ه  الع���راق  اإغ���راق  يف  )واالإ�صرائيلي���ة( 

ب�مل�ص�كل.
اأعتق���د ب�أن ق���رار الغزو -وف���ق كل املعطي�ت- ك�ن 
متخذًا �صلف���ً� على م�صتوى اأ�صخ��ش معدودين، مل 
يكن �صمنه���م اأي من الق�دة احلزبي���ن من اأع�ص�ء 
القي����دات العلي� يف حزب البع���ث، وال من اأع�ص�ء 
جمل�ش قي�دة الثورة، وال من �صب�ط اجلي�ش الكب�ر 
مب���ن فيه���م رئي����ش ارك�ن اجلي�ش. وق���د ظهر ذلك 
جلي���ً� يف مق�بالت �صحفية مع العديد من ال�صب�ط 
الكب�ر الحقً�، يتيح حمرك غوغل م�ص�هدته�، ف�صاًل 
عم���� ن�صر يف مق�الت وبحوث وكت���ب ومنه� كت�ب 
�صع���د البزاز املعنون “اجل���راالت اآخر من يعلم«. 
رمب���� ك�نت ل���دى �صدام ح�ص���ن هواج����ش معينة 
اإزاء احتم�الت التدخل االأمريكي حلم�ية الكويت، 
ف�أر�صل يف طلب اللق����ء مع ال�صفرية االأمريكية يف 
بغ���داد اأبريل غال�صب���ي. ويبدو اأن وق���ت اللق�ء مل 
ي�صمح لل�صفرية ب�حل�ص���ول على تعليم�ت حمددة 
مب��ص���رة من وا�صنط���ن ب�صبب ف���رق التوقيت بن 
الع��صمتن، ف�كتفت بقول م� يقوله اأي دبلوم��صي 
اآخ���ر، من قبيل عدم وج���ود راأي للوالي�ت املتحدة 
يف اخلالف����ت العربية-العربي���ة، ومنه���� اخلالف 
العراق���ي مع الكويت وم���� �ص�كل ذل���ك. وقد يكون 
ر مب���� ين�غم عقلية �ص���دام ح�صن اأو انه  االأم���ر ُف�صَّ
توّل���د لدي���ه انطب�ع بع���د لق�ئ���ه به� ب����أن الوالي�ت 
املتحدة �صتكتفي ببي�ن����ت االإدانة واالإ�صتنك�ر وال 
تت���ورط ع�صكري���ً�، وه���و انطب����ع ك�ن يرغ���ب فيه 
�صمن���ً�، ويكفيه اإ�ص�رة ط�رئة لالأم���ر لتزيد قن�عته 
مبو�صوع الغزو. فه���و يعتقد، وقد كرر ذلك مرارًا 
يف خط�ب�ت���ه ب����أن الع���راق �صيتحم���ل ال�صغ���وط 
ال�صي��صي���ة واالإقت�ص�دية الن�جتة عن الغزو لفرتة 
معين���ة من الزمن، ويجري بعده���� “التطبيع” مع 

االأمر الواقع الذي هو اإبتالع الكويت.
اأعتق���د اأن �صدام ح�صن ك�ن يقراأ ال�صلوك الغربي، 
واالأمريك���ي على وجه اخل�صو����ش، اأثن�ء احلرب 
�ص���د اإي���ران ب�ص���ورة ق��ص���رة وخ����رج �صي�ق�ته� 

الزمني���ة املحددة. فقد ك�ن املوقف الغربي حينذاك 
م�ص�نداأ له اىل درج���ة كبرية، ومل يتعر�ش العراق 
اىل اإدان���ة �صريح���ة ب�صب���ب ان���دالع احل���رب، وال 
حت���ى اأثن�ء ا�صتخدام���ه االأ�صلح���ة الكيمي�وية مب� 
فيه���� يف منطقة حلبجة وغريه�. كذلك جرى غ�ش 
النظ���ر يف الغرب عن الكثري م���ن انته�ك�ت العراق 
ال���دويل  االإن�ص����ين والق�ن���ون  ال���دويل  للق�ن���ون 
حلقوق االإن�ص����ن الأ�صب�ب عديدة م���ن اأهمه� عقود 
الت�صليح دون �صك اىل ج�نب ال�صع�رات واملواقف 
االإيراني���ة. وحت���ى جمل����ش االأمن ال���دويل اإكتفى 
اآن���ذاك يف قراري���ه املعني���ن ب��صتخ���دام االأ�صلحة 
الكيمي�وي���ة يف احل���رب العراقية-االإيرانية وهم� 
ق���رار )582( ل�صن���ة 1986 وق���رار )612( ل�صن���ة 
االأ�صلح���ة  ا�صتخ���دام  واإدان���ة  ب��صتن���ك�ر   1988
الكيمي�وي���ة يف احل���رب ودع� الطرف���ن اىل وقف 
ا�صتخدامه�، دون ان ي�صري اىل العراق يف ارتك�ب 

جرمية احلرب الف�جعة يف حلبجة.
ال �صك ف�أن املوقف الغربي “املت�ص�مح” مع حكومة 
�صدام ح�صن مق�رنة ب�ملوقف من ايران ك�ن يعني 
له الكثري. فهو قد عزز قن�ع�ته ب�أن ال�صطوة وامل�ل 
اأم�ص���ى ت�أثريًا من املب����دئ واالإتف�قي����ت الدولية، 
واإن الراأي الع�م ال���دويل م� هو اإال خدعة! واأغلب 
الظ���ن اأن���ه بعد لق�ئ���ه م���ع ال�صف���رية غال�صبي وم� 
�صمعه منه� من “حي�دية” الوالي�ت املتحدة يكون 
�ص���دام قد اأت�ح لنف�صه اإزاحة الهواج�ش وال�صكوك 
ب�ص����أن املوقف االأمريكي، واأن الطريق نحو الغزو 

اأم�صى مفتوحً�.
لرمب� فّك���ر اأي�صً� ب�أنه “خ���دع” ال�صفرية ب�إعالمه� 
بنّي���ة الع���راق يف ا�صت�ص�ف���ة ال�صي���خ �صع���د العبد 
الل���ه يف بغداد لت�صوية املو�ص���وع، اىل ج�نب عقد 
اجتم�ع مرتقب بح�صور الرئي�ش امل�صري ح�صني 
مب����رك يف االأي�م الالحق���ة وغري ذلك من تطمين�ت 
خ�دع���ة، ك�ن يخدع به���� نف�صه قب���ل االآخرين. فقد 
�صب���ق ان خدع امللك فه���د بتطمينه عن طريق وزير 
خ�رجيته �صع���ود الفي�صل ب�أنه لن يه�جم الكويت. 
وهن�ك ت�صريح �صهري للرئي�ش ح�صني مب�رك اإتهم 
به �ص���دام ح�صن ب�لك���ذب، اإذ ك�ن مب����رك قد �ص�أل 
�ص���دام ح�ص���ن �ص���وؤااًل مب��ص���رًا، اإن ك�ن لديه نية 
يف الهج���وم على الكويت، ف�أج����ب االأخري ب�لنفي 
وطل���ب عدم اإخب����ر الكويتين بذل���ك املوقف. فمن 
�ص����أن اخب����ر الكويتي���ن ب�ص����أن عدم الهج���وم قد 

يقوّي املوقف الكويتي بعدم التن�زل.
م� هو مهم هن� هو ان �صدام ح�صن بتع�مله املب��صر 
م���ع ال�صفرية االأمريكية، ورمب� مع �صفراء اآخرين، 
ك�ن ي���درك اأهمي���ة وخط���ورة ال���دور ال���ذي يوؤديه 
ال�صف���راء ومنه���م ال�صف���راء العراقي���ون ب�لطب���ع. 
فلي�ش من ع�دة الروؤ�ص�ء، ومنهم �صدام، اللق�ء مع 

ال�صفراء خ��صة واأن ط����رق عزيز وزير خ�رجيته 
املوؤمت���ن ك�ن من اأرك�ن نظ����م احلكم ومو�صع ثقة 
�ص���دام ح�صن. فلم����ذا اإذن حر�ش �ص���دام ح�صن 
عل���ى اللق����ء املب��صر م���ع اأبريل غال�صب���ي بداًل من 
تكليف ط����رق عزيز بذلك؟ يف كل االأحوال وبعيدًا 
عن حم�ولة تف�صري �صلوك �صدام يف هذا احل�دثة، 
فه���و ين���م ع���ن رغبت���ه يف التحق���ق �صخ�صي���ً� م���ن 
املوق���ف االأمريك���ي ورمب� ق���راءة املالم���ح وردود 
االأفع����ل اللحظية، وهو الذي اإدّعى يف مرٍة �ص�بقة 

ب�أنه يعرف نواي� االأخرين مبجرد النظر اليهم!
م���ن امل�صتحي���ل لن���� معرف���ة ق���راءة �ص���دام ح�صن 
ملالم���ح اأبريل غال�صبي وحرك�ته���� وهو يوجه له� 
االأ�صئلة، اأو ي�صّرب نواي�ه مبكر منتظرًا ان تلتقط 
حوا�ص���ه م� يوحي ب�ص���وًء اأخ�ص���ر او اأحمر. ك�ن 
يكفيه جهل���ه ب�لعالق�ت الدولي���ة وموازين القوى 
لرييه ان االأ�صواء خ�ص���راء اأم�م نزعته ال�صريرة. 
فتل���ك ال�صيدة، واإن ك�نت �صفرية للوالي�ت املتحدة 
االأمريكي���ة، مثله� مث���ل االآخرين، بدًء م���ن اأقربهم 
اىل �ص���دام )عدا القلة املع���دودة( اىل اأبعدهم عنه، 
مل تفّك���ر ب����أن العراق �صيبتلع الكوي���ت خالل اأي�م، 

مهم� ك�نت اإج�ب�ته� وردود اأفع�له�.
وال �ص���ك ب�أن اأي دبلوم��صي اآخر غري ال�صفرية ك�ن 
�صيق���ول ان ب���الده قلقة م���ن زي�دة التوت���ر وتدعو 
اىل ح���ل امل�ص�كل �صلمي���ً� وم� �ص����كل ذلك من جمل 
الو�ص�ئ���ل  تط���ّور  ب�نتظ����ر  م�أل���وف،  ط�ب���ع  ذات 
الدبلوم��صي���ة، مب���� فيه���� الدبلوم��صي���ة املدعومة 
ب�لق���وة الع�صكرية، وهي االأجن���ع حللحلة املوقف 
قب���ل اإندالع احل���رب ال�ص�ملة. لي�ش ه���ذا دف�عً� عن 
غال�صب���ي او اإعتق�دًا بربائته� او تزكي���ًة لل�صي��صة 
اخل�رجية االأمريكية يف ال�صرق االأو�صط املعروفة 
بدعمه���� املطل���ق الإ�صرائي���ل ب�ل�ص���د م���ن تطلع�ت 
املنطق���ة و�صعوبه����، ب���ل تو�صيف واقع���ي لبع�ش 
خب�ي���� الدبلوم��صية. لكن الرج���ل ك�ن “ح�ملً�” ان 
مل يك���ن م�صّرًا عل���ى اإ�صتع����دة ع�ص���ر الفتوح�ت، 
ومل يك���ن ذلك “احللم” موؤذي���ً� لو انه حتقق لفرتة 
ق�ص���رية فقط، ومل يتح���ول اىل ك�بو�ش على تالل 
من اجلث���ث واجلم�ج���م واخل���راب، وّخلف مئ�ت 
االآالف من االأرام���ل واالأيت�م، واأع����د العراق فعاًل 
اىل الق���رون الو�صط���ى، كم���� تنب����أ جيم����ش بيك���ر 
واأخ���رب به ط�رق عزيز يف لق�ئهم� يف جنيف قبيل 
“الدبلوم��ص���ي االأول” يف  احل���رب. الغري���ب ان 
العراق اأي وزير اخل�رجي���ة رف�ش ا�صتالم ر�ص�لة 
الرئي����ش االأمريك���ي اىل رئي�صه، ورمب���� ك�ن �ص�أن 
التف�عل مع تل���ك الر�ص�لة �صلب���ً� او اإيج�بً� جتنيب 

العراق واملنطقة الك�رثة التي حلت بهم�. )يتبع(
*اأجزاء من كتاب عن وزارة الخارجية �شين�شر قريبًا
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ول���دت ودر�ش���ت يف بغ���داد، حي���ث نالت 
الدبل���وم م���ن معه���د الفن���ون اجلميلة ثم 
والدكتوراه  واملاج�ش���تري  البكالوريو�س 
م���ن كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة، ال يختل���ف 
اثنان عل���ى ح�شورها الباهي يف امل�شرح 
ومتثي���ال،  واخراج���ا  تاأليف���ا  العراق���ي، 
وكتابة النقد.. قدم���ت الكثري من االعمال 
امل�شرحي���ة تاأليف���ا، حي���ث قدم���ت اأعم���اال 
اأمث���ال  كب���ار  عراقي���ن  مهم���ة ملخرج���ن 
املخرج )عزيز خيون(، و)كاظم الن�شار(، 
و)اقب���ال نعي���م(.. وغريه���م كم���ا عمل���ت 
امل�ش���رح  اأ�شاط���ن  اإدارة  حت���ت  ممثل���ة 
العراق���ي امث���ال الكب���ري )اإبراهيم جالل( 
و )�شام���ي عبد احلمي���د( و)قا�شم حممد( 
كروم���ي(  )ع���وين  العم���الق  والراح���ل 
و )�ش���الح الق�ش���ب( و )فا�ش���ل خلي���ل( 
)عزي���ز  واأي�ش���ا  الع���زاوي(  )حم�ش���ن  و 

خيون(.
التقتها )املدى( يف هذا احلوار

 لكل نج�ح اأر�صية �صلبة ارتكز عليه�، ليب�أ 
رحلة الحي�ة.. م� ك�نت �ص����كل هذه الر�ص����ية 
الت����ي تغذت منه����� موهبة عواط����ف نعيم في 
الن�ص�����أة االولى؟ هل تحدثين� ع����ن الموؤثرات 

والمراجع في طفولتك؟
ه���و  الن�ش���اأة االوىل واحل�ش���ن االول   -
اال�ش���رة الت���ي تربيت ب���ن اأح�شانها االم 
ب���كل ما حتم���ل من حن���ان و في����س طيبة 
وق���درة مده�ش���ة على ق����س احلكايا وجد 
يعمل حار�شا ملقربة الغزايل. متيز بروح 
امل���رح والنكت���ة ون�ش���ج احلكاي���ا وخل���ق 
ع���وامل م���ن ال�شح���ر واملتعة وان���ا امتدد 
اأمن���ة ومبهورة اىل جواره يف ليل مقربة 
وخ���االت  يحر�شه���ا  كان  الت���ي  الغ���زايل 
جمي���الت ي���درن يف البيت مث���ل فرا�شات 
يحلم���ن ويتحاورن وتت�شاع���د من خلف 
جدران غرفهن ا�شوات القهقهات الربيئة 
واالحاديث ال�شيقة وكنت انا اأدور بينهن 
مدلل���ة وعزي���زة احيانا يعاملنن���ي كما لو 
كن���ت �شبي���ا �شغ���ريا واحيان���ا يتذك���رن 
اين اأنث���ى ينبغ���ي ان تعامل ب�ش���كل اخر 
في�شع���ن عل���ى خ���دودي فر����س احلم���رة 
ويكحل���ن عي���وين ويفردن �شع���ري خلف 
ظه���ري، وهن���اك بي���ت اخلب���ازة نوري���ة 
الت���ي اذه���ب جلل���ب اخلب���ز منه���ا لبيتنا 
ح���ن تكلفن���ي ام���ي وا�شتم���ع اىل �شوت 
غناء خافت الحدى بناتها العان�شات رغم 
جماله���ن وه���ي ت���ردد كلم���ات يف الع�شق 
الع�شاف���ري  و�شي���د  احلبي���ب،  وانتظ���ار 
و�ش���ي الب�ش���ل م���ع رفقت���ي م���ن �شبي���ان 
املحلة بو�شف���ي �شبيا كانت حتلم به اين 
لكنه جاء انثى فاأغفلت اأنوثتها والب�شتها 
مالب����س ال�شبية، ع���وامل من �شحر ومرح 
و�شوال���ف مرتعة باحلب نهل���ت منها منذ 
طفولت���ي وخزنته���ا يف ذاكرت���ي حفظتها 
من���ذ الطفول���ة وع�ش���ق للكت���ب وال�شيم���ا 
امللون���ة  والق�ش����س  االطف���ال  جم���الت 
ث���م الكتب الت���ي فتح���ت امام���ي عاملا من 
بوابات عجب واإبه���ار ومتعة كان لها اثر 
كبري يف �شحذ خميلتي وتفعيل ا�شتغايل 
واهتمام���ي مبحاكاة االخري���ن وتقليدهم 
وحتوي���ل انظار اال�شرة نح���وي، اال�شرة 
ه���ي احلا�شن���ة االوىل واملوؤ�ش����س االول 
مل���ا ُجبلت عليه وتوجه���ت نحوه و�شعيت 

الأكونه..

 نب����داأ م����ن ان�ص����غ�لك االخير وه����و اعداد 
زال  م�����  ه����ل  ت�ص����يخوف؟  ع����ن  م�ص����رحية 
لكت�����ب  المف�ص����ل  المو�ص����وع  ت�ص����يخوف 

الم�صرح.. ولم�ذا؟ حدثين� عن ذلك
الكب���ري  الرو�ش���ي  الكات���ب  اأحبب���ت   -
ت�شيخوف وع�شقت كتاباته منذ اول كتاب 
ق�ش�ش���ي له ام�شكت ب���ه بن يدي حن مت 
تكليفي يف املدر�ش���ة املتو�شطة بان اكون 
اأمين���ة مكتب���ة املدر�ش���ة اإذ فتح���ت امامي 
ابواب الع���امل املتنوعة يف توحهاتها فقد 
كانت مدر�ش���ة متو�شطة النه�ش���ة للبنات 
متلك كن���وزا من الكت���ب القيمة يف االدب 
ال�شع���ر  العرب���ي ويف  الرو�ش���ي واالدب 
والفق���ه وال���رتاث ال�شعب���ي، ت�شيخ���وف 
ا�شتح���وذ عل���ى اهتمام���ي فتعلق���ت مب���ا 
يكتب لذا حن بداأت خطواتي االوىل يف 
الكتاب���ة كانت مع ق�شة االمل وهي واحدة 
من ق�ش�ش���ه الق�شري قمت باإعادة القراءة 
له���ا وحولته���ا اىل ن����س م�شرح���ي حمل 
عن���وان )ل���و( وه���ي اول جترب���ة يل يف 
الكتابة للم�شرح وتوىل اإخراحها اال�شتاذ 
عزيز خيون وحن مت عر�شها يف منتدى 
امل�شرح يف الع���ام 1987 اعتربت واحدة 
م���ن العرو�س امل�شرحي���ة العراقية املهمة 
وف���ازت بجوائ���ز  العراق���ي  امل�ش���رح  يف 
عدي���دة على م�شتوى االخ���راج والتمثيل 
والكتابة. وتوالت الن�شو�س التي قراأت 
فيها اعم���اال ق�ش�شية لهذا الكاتب العميق 
يف اإن�شانيت���ه واجل���ريء يف طروحات���ه 
فكان���ت م�شرحي���ة )م�شاف���ر زاده اخليال( 
ع���ن ق�شة عنرب رقم �شت���ه والتي اخرجها 
يف  وعر�ش���ت  خي���ون  عزي���ز  اال�شت���اذ 
مهرج���ان االردن امل�شرح���ي للع���ام 1994 
وم�ش���ارح برل���ن للع���ام 2005 ومل يكتب 
له���ا ان تعر�س يف بغداد وكذلك م�شرحية 
)ابح���ر يف العينن( وهي ق���راءة مغايرة 
وم�شاك�شة الأغني���ة التم والتي مت عر�شها 
يف مهرج���ان امل�ش���رح االردين ويف م���دن 
خمتلف���ة يف اإيطالي���ا كما ق���دم الن�س يف 
وح�ش���د  امل�شرح���ي ً ال�شارق���ة  مهرج���ان 
العم���ل جوائز املهرجان وكان العمل حن 
تقدمي���ه يف االردن ويف اإيطالي���ا من قبل 
احتاد الفنانن العرب. من اإخراج اال�شتاذ 
عزيز خي���ون ومتثيل الكب���ري �شامي عبد 
احلميد والفن���ان اليمني �شف���وت الغ�شم 
وح���ن ق���دم يف ال�شارق���ة كان م���ن متثيل 
الفنان���ن االمارتين عبدالل���ه را�شد وعبد 

الله م�شعود
والل���ذان ح�شدا جوائ���ز التمثيل وح�شد 
اأف�ش���ل عر����س  اأي�ش���ا جائ���زة  العر����س 
ن�شو�ش���ا  وق���راأت  قدم���ت  م�شرح���ي.، 
لت�شيخ���وف مل���ا ميتلك���ه م���ن ق���درة عل���ى 
مناق�ش���ة ال���روح االن�شاني���ة ومل���ا مينحه 
للعمل من ح�س اإن�شاين عاٍل كما قدمت له 
اأي�ش���ا )نهار �شاخن( عن الق�شة الق�شرية 
)العط�ش���ة( قدم���ت يف مهرج���ان ال�شارقة 
واأخرجه���ا اال�شتاذ عزيز خي���ون، وكذلك 
الق�ش���ة  م�شعود(ع���ن  )حل���م  م�شرحي���ة 
ق���دم  وق���د  اجل���رال(  )كل���ب  الق�ش���رية 
العر�س من على خ�شب���ة امل�شرح الوطني 
وكان م���ن اإخراج���ي ً.، ت�شيخ���وف مث���ل 
�شك�شبري يف خلوده وقدرته على مناق�شة 
التاأريخ وحتوالته عرب االن�شان وعالقته 
بذاته وم���ع االخر الأنه ناق�س عرب كتاباته 
هم���وم االن�ش���ان وتطلعات���ه ورغبت���ه يف 
احلري���ة واحل���ب كان واحدا م���ن الكتاب 
الذين ت�شديا لال�شتب���داد والتفرد و�شعيا 
لن�ش���ر قيم العدال���ة وحق���وق االن�شان لذا 

ه���و ميتلك خل���وده وح�ش���وره والأعماله 
الق���درة على ان تك���ون متواجدة وموؤثرة 
يف كل زمن تعك�س ما مّيور داخل النف�س 
االوىل  الب���ذرة  ه���ي  والت���ي  الب�شري���ة 
والوع���ي االول يف التكوي���ن املجتمع���ي، 
ل���ذا كرمتن���ي جامع���ة مو�شك���و ب�شه���ادة 
تقديرية لتعريفي باأدب ت�شيخوف حملها 
يل م���ع ر�شالة �شكر اأحد طلب���ة الدرا�شات 
العلي���ا يف جامع���ة مو�شك���و وال���ذي كان 
يكتب ع���ن ت�شيخوف وكي���ف متت قراءة 
اأعمال���ه عراقي���ا يف امل�ش���رح والذي ميثل 
االدب الرو�ش���ي بكل جتليات���ه تعبريا من 
اجلامع���ة ع���ن تقديره���ا ودعمه���ا يل يف 
تقدمي منج���زي االبداعي، ما زلت اتعامل 
م���ع ت�شيخ���وف واالن اأتهي���اأ لتقدمي عمل 
جدي���د م�شتم���د م���ن اأحد ن�شو�ش���ه ولكن 
بق���راءة عراقي���ة �شاخ���رة تتنا�ش���ب م���ع 
الواق���ع العراقي يف تقلبات���ه وكوميدياه 

ال�شوداء التي يعي�شها...

 خ����ال م�ص����يرتك الطويل����ة في الم�ص����رح 
ح�ص����لت على التكري����م والجوائ����ز العديدة، 
نبدا اي�ص����� من اآخره� كم� اأظن، وهو تكيرم 
وزارة الثق�فة الفرن�ص����ية لك بو�ص�����م الفنون 
واالداب.. م�����ذا يعني هذا التكريم ب�لذات؟ 
م� ال����ذي عنت لك به الجوائ����ز الكثيرة التي 

ح�صلت عليه�.
- التك���رمي ه���و مبثاب���ة التفات���ة اعت���زاز 
واح���رتام عل���ى كت���ف املب���دع وه���و حي 
توؤك���د ل���ه م���ا حقق���ه م���ن جن���اح وتاأث���ري 
وح�شور وتبارك له ذلك االبداع، التكرمي 
واجلوائز هي مبثابة تثمن وتقييم ملكانة 
املب���دع �شاحب ذلك التميز لذا فهي جميلة 
الأنه���ا متنح املبدع املكرم حافزا للتوا�شل 
االأف�ش���ل  لتق���دمي  واالجته���اد  وال�شع���ي 
ال���ذي ي�ش���ب يف ر�شال���ة الف���ن ال�شامي���ة 
روح  واإ�شاع���ة  والتنوي���ر  التوعي���ة  يف 
اخل���ري واملحبة ب���ن املتلق���ن واملهتمن، 
لقد كرم���ت يف بلدي م���ن موؤ�ش�شات ومن 
وزارة الثقاف���ة العراقي���ة الأك���ر م���ن مرة 
م���ا قب���ل االحت���الل االمريكي للع���راق عن 
اأعم���ال قدمتها ونال���ت جوائز االبداع يف 

امل�ش���رح العراقي ولك���ن الدول���ة العربية 
الت���ي كرمتني حقا وفتح���ت يل اأح�شانها 
دون اأن ت�شاألني عن ميويل وعن توجهي 
الفكري وعقيدت���ي هي تون�س اأذ كرمتني 
قرط���اج  مهرج���ان  يف   ١٩٩٤ الع���ام  يف 
امل�شرح���ي كفنان���ة عراقي���ة متمي���زة ث���م 
كرمتن���ي يف الع���ام ٢٠٠٧ كفنان���ة عربي���ة 
متمي���زة ثم منحتن���ي جائزة اأب���و القا�شم 
ال�شاب���ي للتاألي���ف امل�شرحي وال���ذي كان 
ي�ش���م ٤٩ كاتبا عربيا دخل���وا معي دائرة 
التناف����س، ث���م ع���ادت وتوّجتن���ي كفنانة 
عربي���ة مبدع���ة موؤلفة وخمرج���ة وممثلة 
مهرج���ان  يف   ٢٠٢١ الع���ام  يف  وناق���دة 
قرط���اج امل�شرحي وهو اأعلى و�شام مينح 
لفن���اين امل�شرح، ثم قام���ت وزارة الثقافة 
الفرن�شي���ة مبنح���ي اأرف���ع و�ش���ام بدرجة 
فار����س هو و�شام الثقاف���ة واالآداب يف ٢٧ 
/ ٣ / ٢٠٢٢ ُويع���د ه���ذا تقييم���ا اأوروبي���ا 
مهما لفنانة عراقية قراأت االأدب الفرن�شي 
وقدمته عراقيا يف �شتة عرو�س م�شرحية 
مهمة حّلق بع�شها ليمثل امل�شرح العراقي 
واجلزائ���ر  االإم���ارات  مهرجان���ات  يف 
وم�ش���ر وتون����س وبع�شها االخ���ر اأ�شاء 
وم�ش���رح  الوطن���ي  امل�ش���رح  خ�شبت���ي 
الر�شي���د وكل هذه العرو����س كانت بدعم 
من املعه���د الفرن�شي يف الع���راق اإنتاجيا 
كرمتن���ي  ق���د  مو�شك���و  جامع���ة  وكان���ت 
ه���ي االأخ���رى ب�شه���ادة تقديري���ة خا�ش���ة 
الكات���ب  الأعم���ال  وقراءت���ي  لتعريف���ي 
الرو�شي الكبري ت�شيخوف، وهذا جعلني 
اأت�ش���األ : مل���اذا مل تكل���ف نقاب���ة الفنان���ن 
العراقين واحتاد االأدباء ووزارة الثقافة 
وكلي���ة الفن���ون اجلميل���ة وجلن���ة الثقافة 
واالع���الم يف الربمل���ان نف�شه���ا لتوجه يل 
املبارك���ة وحتتف���ي بي كما فعل���ت املغرب 
م���ع الراحل���ة ثري���ا ج���ربان وكم���ا فعل���ت 
ب���ريوت مع الكب���رية فريوز حينم���ا نالتا 
هذا الو�ش���ام؟ لكن قن���اة ال�شرقية كان لها 

اإذ روّج���ت للخ���رب وكان  موق���ف جمي���ل 
لدائرة ال�شينما وامل�شرح موقفا داعما هي 
االأخ���رى وكان لنقابة الفنانن ال�شورين 
موقف���ا داعم���ا هي االأخرى ك���ي تبارك يل 
نيلي ه���ذا الو�شام يف ح���ن �شمتت بقية 
املوؤ�ش�ش���ات الر�شمي���ة ع���ن ذل���ك !! ح���ن 
فزت بجائ���زة التمثيل يف العام ١٩٨٥ عن 
ال�شه���رة التلفازية )بالب���ل( مت بث اخلرب 
م���ن تلفزي���ون العراق يف ن�ش���رة االخبار 
الرئي�شة وكرمتني حينه���ا وزارة الثقافة 
العراقي���ة واحتفت بي الن م���ا قدمته كان 
منج���زا ي�ش���ب يف نهر االب���داع العراقي، 
ل���ذا ان���ا ا�شك���ر كل م���ن اأزرين ودعمن���ي 
وب���ارك يل ولع���ل م���ا قدمت���ه يل جمعي���ة 
ال�شاحلي���ة يف جممع ال�شاحلية ال�شكني 
م���ن خ���الل جمل����س اإدارته���ا م���ن مباركة 
وتك���رمي مل اأك���ن اتوقعه م���ا جعلني على 
يق���ن ان ثقافة االحتفاء لي�شت حكرا على 
االأ�شم���اء الت���ي ترتاأ����س منا�شب���ا ثقافية 
مهم���ة يف احلكومة العراقية بل هي وعي 
وطن���ي وانتماء حقيقي لالأب���داع ولي�شت 

مزايدة او ا�شتعرا�شا اإعالميا...

 ان����ت م����ن الجي����ل الث�ن����ي م����ن ممث����ات 
الم�ص����رح في العراق الجيل.. ف�لجيل كن� في 
مجتم����ع ك�ن يفر�ض قيودًا جمة على المراأة، 
ف����ك�ن وجود المراأة على خ�ص����بة الم�ص����رح اأو 
اأم�����م الك�مي����را يغطي على جميع العن��ص����ر 
الواجب توفره� ف����ي االأداء. اأم� الجيل الذي 
اعقبه����ن م����ن الممثات فحظي����ن ب�العتم�د 
الع�ص����ر  وع��ص����رن  عل����ى مواهبه����ن..  ك�ن 
الذهب����ي للم�ص����رح العراق����ي.. م�����ذا تق����ول 

عواطف نعيم عن ذلك؟
- نعم نحن اجليل الثاين بعد جيل الريادة 
والتاأ�شي�س والذي كان ي�شم اأ�شماًء مهمة 
يف احلرك���ة امل�شرحي���ة العراقي���ة والتي 
كانت قد ر�شخت حتت اأقدام طريقا �شالكا 
للعبور اىل �شفة الفن االأمنة فقد كن اوىل 

امل�شحي���ات يف جمتم���ع ينظ���ر اإىل املراأة 
بو�شفه���ا )عورة( فكي���ف بها وهي تعتلي 
خ�شب���ة امل�ش���رح وجت�شد اأم���ام الناظرين 
 ! احتج���اج  وفيه���ا  ج���راأة  فيه���ا  ادوارا 
الكب���رية زينب واملتم���ردة �شليمة خ�شري 
الزي���دي  و�شعدي���ه  الربيع���ي  وفاطم���ة 
وناه���دة الرم���اح ووداد �ش���امل وفوزي���ة 
عارف ومي �شويف وزكية خليفة وقدي�شة 
امل�ش���رح واملتبتلة فيه اأزادوهي �شامويل 
وغ���زوه اخلال���دي و�شه���ام ال�شبتي ومي 
جمال وهناء عبدالقادر وماجده ال�شعدي 
وابت�ش���ام فري���د و�شمريه ال���ورد وزهره 
الربيع���ي هذا جي���ل قد يك���ون تفاوت يف 
قدراته وتاأث���ريه وح�شوره اال انه �شاهم 
بتفعيل احلراك امل�شرحي العراقي وجعل 
واملحاف���ظ  املتحف���ظ  العراق���ي  املجتم���ع 
ينظ���ر اإىل امل���راأة التي تعم���ل يف الو�شط 
الفني نظرة احرتام وقب���ول وحن بداأنا 
خطواته���ا يف ولوج هذا املعرتك ال�شعب 
مل تك���ن املوهبة وحدها جواز مرورنا بل 
الوع���ي والتعل���م والدرا�ش���ة التي جعلت 
النظرة اىل الفنانة العراقية وال�شيما يف 
مرحل���ة نهاي���ة الثمانيني���ات الت�شعينيات 
حتم���ل الكث���ري م���ن التبجي���ل واالإعجاب 
واالنتم���اء، ل���ذا حر�س ه���ذا اجليل ومن 
ج���اء بع���ده واأق�شد به���ذا اجلي���ل الثاين 
على ان يك���ون موؤث���را اجتماعيا ووطنيا 
وعلمي���ا الن امل�ش���رح عل���م ومعرفة فتزود 
بالدرا�ش���ة وتعم���ق يف فه���م مب���ادئ الفن 
اأف�ش���ل  اأي���دي  عل���ى  وتتلم���ذ  واأ�ش�ش���ه 
املوهب���ة وحده���ا  اال�شات���ذة واملعلم���ن، 
لي�ش���ت كافي���ة لن�ش���ج فن���ان وفنان���ة يف 
جمتمع تغلب عليه النزعة القبلية وت�شود 
اأج���واءه التع�شب���ات الديني���ة اأذ البد من 
املعرف���ة وح�شن ال�ش���رية وذكاء االختيار 
يف انتق���اء االأعم���ال وتقدميه���ا وهو امر 
لي����س بالهن ل���ذا غلب على العم���ل الفني 
والثق���ايف العراق���ي وجود العائل���ة التي 
جتمع اأكر من فرد يف ذات املهنة الفنية..

 م���رة وفي احدى االم�ص���ي�ت ق�ل يو�ص���ف 
الع�ني وك�نت حينه� الم�ص���رحي�ت المبتذلة 
اأن الم�ص���رح العراق���ي ول���د  ب���داأت:..  ق���د 
ملتزم����، ف�اللتزام جزء ا�ص�����ض من طبيعة 
الم�ص���رح في العراق.. ه���ل لك راأي في هذا 

المو�صوع؟
- امل�ش���رح ف���ن االلت���زام وامل�شوؤولية هو 
مبثابة جامعة م�شائي���ة للتعلم واملعرفة، 
ل���ذا الب���د وان يك���ون امل�شرح���ي عارف���ا 
وم���دركا الأهمية ر�شالت���ه امل�شرحية حن 
يقدمه���ا عل���ى خ�شب���ة امل�ش���رح كم���ا على 
الفنان امل�شرح���ي بو�شفه قياديا ومعلما 
وباحثا ومفك���را ان يتمتع لي�س مبوهبة 
االأداء واإجادت���ه ب���ل مبوهب���ة االأخ���الق 
وح�شن ال�شل���وك والوع���ي املعريف الأنه 
املعلم والأنه الرمز الذي يبحث االآخرون 
م���ن خالل �شريته عن بو�شلة املعرفة كي 
يك���ون لهم ق���دوة وِمث���ال، ومن���ذ ت�شاأته 
كان  العراقي���ة  االأر����س  عل���ى  االأوىل 
امل�ش���رح العراقي ملتزم���ا فكريا ووطنيا 
لكنه كان م�شرحا منفتح���ا على الثقافات 
االإن�شاني���ة الت���ي ت�شع���ى لتاأكي���د قيم���ة 
االإن�ش���ان وقيم���ة احلري���ة وجتته���د م���ن 
اأجل العدالة االجتماعية وطليعيا ولكنه 
مل يك���ن م�شرح���ا متجهم���ا او ياب�ش���ا او 
متعالي���ا بل كان���ت العرو�س فيه متنوعة 
ومتع���ددة والروؤى فيه متغرية وخمتلفة 
وم�شاك�ش���ة احيانا ومغايرة يف كثري من 
االأحيان جمع���ت اال�شطوري مع التاأريخ 
وال�شعبي م���ع العامل���ي والرتاجيدي مع 
ال�شعب���ي ال�شاخ���ر وم�ش���رح الطفل بكل 
جتليات���ه الن التن���وع يعن���ي توف���ري كل 
مال���ه عالق���ة بال���ذوق وامل���زاج وطبيع���ة 
الثقاف���ة ولكن���ه مل يك���ن ُم�شف���ا او مبتذال 
ومل يكن ي�شعى لتج���ارة وربح فاح�شن 
او �شحك �شفيه وخد�س للحياء مرفو�س 
بق���در �شعي���ه للتوعي���ة والتثقي���ف وبث 
روح املتعة واملعرفة وك�شب وّد وانتماء 
اجلم���ايل  وتوجه���ه  لر�شالت���ه  املتلق���ن 
والفكري وهذا النهج ه���و ما قامت عليه 
الف���رق االأهلية العراقي���ة وبعدها الفرقة 

القومية للتمثيل قبل اأن تدخلنا احلروب 
يف عبثه���ا ويفجعنا بع����س الدخالء من 
جتار الفن ليحّول���وه اىل ب�شاعة ت�شعى 
للرب���ح عل���ى ح�ش���اب امل�شم���ون وت�شلك 
لل���ذوق  الط���رق دون مراع���اة  لذل���ك كل 
او ال�شل���وك االخالق���ي والفن���ي وهن���اك 
م���ن رّوج لها وهناك م���ن دعمها و�شرعن 

لوجودها...

 عواط���ف نعي���م ح�ص���وره� في الم�ص���رح 
لي����ض ف���ي مج����ل التمثي���ل، ب���ل ح�ص���رت 
مخرج���ة مقت���درة وك�تبة م�ص���رحية رائعة، 
واي�ص���� ن�ق���دة مهم���ة.. كل ذل���ك ب�إج����دة 
ت�مة وم�ص���تمرة.. هل هذه الوجوه هي اأقنعة 
لن�ص�طك االبداعي، اأم انغم��ص� في ع�صقك 

للم�صرح؟
- انا مولعة بامل�شرح وال اأكتفي ان اكون 
ممثلة توؤدي دوره���ا ثم تن�شحب، اأبحث 
يف ع���وامل الده�ش���ة واأ�شع���ى الكت�ش���اف 
االخ���راج و ه���و بح���ث جم���ايل وفكري 
وه���و  اخل�شب���ة  ف�ش���اء  يف  وتنظيم���ي 
بح���ث يتطلب مني معرف���ة واإطالعا على 
التجربة العاملية التي جعلت من امل�شرح 
ظاه���رة اأب���داع ث���م جمع���ت كل الفن���ون 
االإن�شاني���ة وجعلته���ا يف ف�ش���اء امل�شرح 
فاأ�شبح ابا لكل هذه التجليات االإن�شانية 
وانا كاتبة ت�شج حكايات وتبتكر اأ�شلوبا 
وتبني خطابا فكري���ا فل�شفيا تنطلق فيه 
م���ن نب����س ال�ش���ارع وهم�ش���ات اخلوف 
ومتتمات البوح امل�شتلب، اكتب الأ�شيء 
الكات���ب  الن  حمنت���ه  يف  وط���ن  تاأري���خ 
كال�شاع���ر �شم���ري النا�س ول�ش���ان حالهم 
وان���ا ات�ش���دى للعم���ل امل�شرح���ي ناق���دة 
عل���ى وف���ق معايري فني���ة وثقاف���ة تنتمي 
للجم���ال والتنوي���ر وال توؤم���ن بالتاأثرية 
والذاتية الن النقد منهاج اإبداعي يزامن 
املنجز االإبداعي فيزي���د من غناه وينّوه 
ع���ن جدت���ه وي�شّخ�س م���ا فيه م���ن �شلب 
التجرب���ة  يف  االيج���اب  يغف���ل  ال  لكن���ه 
واالجته���اد، انا مولعة بامل�شرح فهو عامل 
�شح���ري اأ�شتطاع حمايت���ي وحفظي من 
الته���اوي نحو �شلوك وع���ادات لن ي�شعد 
بها االن�شان العادي فكيف بالفنان، الفن 
امل�شرح���ي كان مبثاب���ة دار العبادة الذي 
اتوح���د في���ه اإن�شانيا واأتطل���ع من خالله 
اىل حقيق���ة ما يدور من حويل وما يدور 
يف ال�شف���ة االأخ���رى من الع���امل الن الهم 
االإن�ش���اين واملحنة االخالقي���ة هي ذاتها 
يف بق���اع الع���امل املختلف���ة ح���ن تخت���ل 
املوازين، لذا انا متماهية يف امل�شرح حد 

التجلي...

 م� راأيك بمن يتحدث عن م�ص����رح ن�ص����وي 
واخر رج�لي، او تج�رب ن�ص����وية في الم�صرح 
العراق����ي وغي����ر ذل����ك.. ه����ل ان����ت م����ع هذا 

التجني�ض، اأم لك راأي اخر؟
- االب���داع واح���د للكات���ب الب�ش���ري لي�س 
ثم���ة جتني����س يف الف���ن والثقاف���ة بل هو 
م���ا تقدم���ه وتبتك���ره املخيل���ة م���ن جديد 
موؤث���ر فتث���ري الده�ش���ة وتبع���ث االأ�شئل���ة 
وتفت���ح �شهية الكتاب���ة واحل���وار، الذات 
االإن�شانية املتنورة واملوهوبة حن تقدم 
اإبداعه���ا الذي يتجلى ق�ش���ة او رواية او 
ق�شيدة �شعرية اأو عر�شا م�شرحيا اأو فنا 
ت�شكيليا اأو اأي نوع م���ن اأ�شناف االبداع 
وجتليات���ه ال يحق لنا اأن جنن�شه فنمنحه 
�شفات ون�شع له معايري و�شوابط تقييم 
عل���ى ه���ذا املنج���ز بو�شف���ه نت���اج انثوي 
وعل���ى ه���ذا املنج���ز بو�شف���ه ذك���وري !! 
املعاي���ري النقدية واملقيم���ن التي تو�شع 
املنج���زة وال  لالأنث���ى  ال ت�ش���ع فروق���ات 
ت�ش���ع متي���زا للذك���ر املنج���ز ب���ل ت�ش���ع 
وتقييماته���ا  وا�شرتاطاته���ا  �شوابطه���ا 
الفكرية واجلمالية والفنية على م�شتوى 
املنجز وكليته لعمل اإبداعي دون التفكري 
يف جتني����س، ل���ذا ان���ا اأق���ف عل���ى ال�ش���د 
م���ن م�ش���رح ن�ش���وي واأدب ن�ش���وي وفن 
ت�شكيل���ي ن�ش���وي وارف�س كلم���ة ن�شوي 
!! املنجز نتاج الفك���ر واملعرفة واالنتماء 
وتوق���د املخيل���ة لذا فه���و اأب���داع لالإن�شان 

واحد ال يتجزاأ...

ترى اأن الم�سرح هو  اال�سرة الحا�سنة االولى والموؤ�س�س لما ُجبلت عليه و�سعت لتكونه

الم�سرح العراقي ملتزم فكريا ووطنيا لكنه 
م�سرح منفتح على الثقافات الإن�سانية

عـواطـف نـعـيـم:

اذا كنا ن�سنف ت�سمية ممثالتنا العراقيات طبقًا 
للمراحل التاريخية التي عملوا بها اأو بطبيعة االأدوار 

التي اّدينها منذ بداية الخم�سينيات وحتى االآن، 
نجد اأن اللواتي بداأن مع بداية الن�ساط الدرامي في 

العراق)�سينما، م�سرح، تلفزيون( كانت ت�سعفهن 
جراأتهن في الدخول الى هذا الميدان، درجة تراجعت 

فيها الكفاءة االدائية لهن ل�سالح هذه الجراأة، في 

مجتمع كان يفر�س قيوداً جمة على المراأة، فكان 
وجود المراأة على خ�سبة الم�سرح اأو اأمام الكاميرا 

يغطي على جميع العنا�سر الواجب توفرها في االأداء. 
اأما الجيل الذي تاله فقد حظي بالتقدير وباالعتراف 

بهن مفاعالت في الم�سرح.. ومن هوؤالء الممثالت 
تبرز ب�سكل وا�سح الفنانة عواطف نعيم، والتي �سغلت 

لها مكانًا في الفن العراقي على مدى خم�سين عاما.

الق�سم االول

حاورها: عالء املفرجي



 مهدي ال�ساعدي 

القيا�س����ية  االرق����ام  حتقيق����ه 
وح�س����ده املرك����ز االول عامليا يف 
بطولة ال�سباب لذوي االحتياجات 
اخلا�س����ة لريا�سة رف����ع االثقال مل 
ينتج ع����ن ت�سجيع جمتمعي ودفع 
نح����و االف�سل ب����ل كان ن�ساال �سد 

التنمر الذي عا�سه طيلة �سنوات.
عبد الله عبد الكاظم �ساحب العقد 
الثاين من العم����ر مل يكن ذنبه انه 
ولد ق�سري قام����ة ومل يرتكب خطاأً 
ليكون حمطا للتنم����ر يف املجتمع 
الذي يعي�س����ه لت�سل به احلال اىل 
اعت����زال النا�����س وجتنب اخلروج 
العب����ارات  لي�سم����ع  ال�س����ارع  اىل 
ذاته����ا. يق����ول عب����د الل����ه ل�)املدى( 
"ع�س����ت حياة قا�سية يف املجتمع 

ومعامل����ة �سيئ����ة م����ن قب����ل النا�س 
وكانت نظرتهم �سيقة جدا جتاهي 
واملارة تتوجه يل بنظرات غريبة 
يف ال�س����ارع ب�سب����ب ق�س����ر قامتي 
وكان����وا يلقب����وين باألق����اب معيبة 
يف الوق����ت نف�سه و�سب����ب يل ذلك 
ح����االت اكتئ����اب وع�س����ت منطويا 
وجتنبت االنخراط معهم وعزفت 

عن اخلروج اىل ال�سارع". 
مل يك����ن ح����ال عبد الل����ه اف�سل يف 
املدر�س����ة ب����ل واجه التعام����ل ذاته 
من قبل اقرانه وزمالئه ويوا�سل 
عب����د الل����ه كالمه بالق����ول "النظرة 
يف  حت����ى  واجهتهم����ا  والتنم����ر 
املدر�س����ة ولك����ن بالرغ����م م����ن ذلك 
باالنتظ����ام  اال�ستم����رار  حاول����ت 
ق����واي  ب����كل  املدر�س����ة  دوام  يف 
وع����دم  ذل����ك  كل  جتن����ب  حم����اوال 
اال�سغاء اىل ذل����ك التنمر والكالم 
ال�سدف����ة دورا  لعب����ت  املخج����ل". 
كب����ريا يف حي����اة عب����د الل����ه حيث 
جمعته االقدار مع مدرب املنتخب 

الوطن����ي ال�ساب����ق لرف����ع االثق����ال 
اخلا�س����ة  االحتياج����ات  ل����ذوي 
الباراملبي����ة  اللجن����ة  وم����درب 
الفرعي����ة يف مي�س����ان حممد غلوم 
عل����ي ال����ذي كان دائ����م البحث عن 
ق�سار القام����ة وذوي االحتياجات 
اخلا�س����ة لتدعي����م �سف����وف فريقه 

ورفده بدماء جديدة. 
الل����ه يف ممار�س����ة  انخ����رط عب����د 
اللعبة ع����ام 2015 وبع����د عام من 
اجلد واالجتهاد يف متارينه دخل 
مناف�س����ات اوىل بطوالت����ه املحلية 
لتكون ع����ام 2016 منطلقا حقيقيا 
ل����ذوي  ل����ه اىل املحاف����ل الدولي����ة 

االحتياجات اخلا�سة. 
يقول عبد الل����ه ل�)املدى( "�ساركت 
ودولي����ة  عربي����ة  بط����والت  يف 
وا�ستطعت خاللها احل�سول على 
مراكز متقدم����ة منها احراز ذهبية 
ا�سي����اد اآ�سيا الت����ي اقيمت يف دبي 
ع����ام 2017 وذهبية بطولة العامل 
لل�سب����اب ع����ام 2019 يف البطولة 

التي اقيمت يف كازاخ�ستان".
غل����وم  حمم����د  امل����درب  يق����ول 
عل����ي ل�)امل����دى( "عل����ى الرغ����م من  
االمكانيات املتوا�سعة وال�سعيفة 
الت����ي ميتلكه����ا فريق رف����ع االثقال 
يف اللجن����ة الباراملبية يف مي�سان 
وقل����ة  التجهي����زات  وب�ساط����ة 
امل�ستلزم����ات اال انن����ا وبحمد الله 
جنحن����ا يف انت����اج نوعي����ة جيدة 
من االبطال عل����ى جميع اال�سعدة 
والدولي����ة  واالآ�سيوي����ة  املحلي����ة 
وم����ن كال اجلن�س����ن ومنه����م م����ن 
حقق����وا مراك����ز عاملية مث����ل العب 
اجلي����ل االول حي����در دوي����ح بطل 
العامل و�ساحب االرقام القيا�سية 
والالعب حممود �سلمان والالعبة 

زينب جا�سم واآخرين".
اال�سادة مبنجز عب����د الله ومدربه 
ان����رى لها موؤلف كت����اب ا�سحاب 
التح����دي اخلا�����س ع����ن منجزات 
يف  اخلا�س����ة  االحتياج����ات  ذوي 
الكات����ب احم����د احللف����ي  مي�س����ان 

بالقول "يعد امل����درب حممد غلوم 
املكت�س����ف احلقيق����ي الأبطال ذوي 
االحتياج����ات اخلا�س����ة من ق�سار 
القام����ة وجن����ح يف خل����ق واإعداد 
قاعدة كبرية منهم يف ريا�سة رفع 
االثقال قب����ل البطل عب����د الله عبد 
الكاظ����م وبع����ده وال����ذي ميثل يف 
حقيقته اجليل الثاين من االبطال 
وياأت����ي بعده الرب����اع م�سلم عقيل 
عب����د الرزاق �ساح����ب لقب بطولة 
الع����امل لل�سب����اب وحمط����م ثالث����ة 
و�ساح����ب  فيه����ا  قيا�سي����ة  ارق����ام 
ذهبي����ة غ����رب اآ�سي����ا وغريه����م من 

م�ساريع بطولية م�ستقبلية.

يقول عاملان يدر�سان الكواكب اخلارجية 
اإن تل�سكوب���ات  الفلك���ي  وعل���م االأحي���اء 
وي���ب،  جيم����س  مث���ل  الت���ايل،  اجلي���ل 
�ست�ساعد الباحثن عل���ى قيا�س الرتكيب 
للكواك���ب  لالأغلف���ة اجلوي���ة  الكيميائ���ي 

حول النجوم االأخرى.
وياأم���ل اأ�ست���اذا عل���م الفل���ك يف جامع���ة 
اأريزون���ا، كري����س اإمبي ودانيي���ل اأباي، 
ب���اأن تك���ون لواح���د اأو اأك���ر م���ن ه���ذه 
ت���دل عل���ى  الكواك���ب ب�سم���ة كيميائي���ة 

وجود حياة فيها.
يف مقال لهما ن�سره موقع ذا كونفرزي�سن، 
اأو�سحا اأن احلي���اة يف النظام ال�سم�سي 
تتوف���ر حيث املي���اه �سائلة، مث���ل طبقات 
املياه اجلوفية عل���ى �سطح املريخ اأو يف 

حميطات قمر امل�سرتي يوروبا.
وم���ع ذلك، ف���اإن البح���ث ع���ن احلياة يف 
هذه االأماكن �سديد ال�سعوبة، اإذ ي�سعب 

الو�سول اإليها، واكت�ساف احلياة يتطلب 
اإر�س���ال م�سب���ار للح�سول عل���ى العينات 

املادية.

والكت�س���اف احلي���اة عل���ى كوك���ب بعيد، 
�سيدر����س علم���اء االأحي���اء الفلكية �سوء 
النج���وم التي تتفاعل م���ع �سطح الكوكب 

اأو الغ���الف اجل���وي. ويتطل���ب اكت�ساف 
اإمكاني���ة احلياة على كوك���ب ما تل�سكوبًا 
احل���ايل،  الوق���ت  يف  خارق���ًا.  قوي���ًا 
التل�سك���وب الوحيد الق���ادر على مثل هذا 
العم���ل الفذ ه���و تل�سك���وب جيم�س ويب 

الف�سائي اجلديد.
وتظه���ر البيان���ات املبك���رة اأن تل�سك���وب 
اكت�س���اف  عل���ى  ق���ادر  وي���ب  جيم����س 
االإ�سارات الكيميائية الباهتة يف ال�سوء 
يف  اخلارجي���ة،  الكواك���ب  م���ن  الق���ادم 

االأ�سهر املقبلة.
وميك���ن ل�"جيم����س وي���ب" البح���ث ع���ن 
الب�سمات احليوية، عر درا�سة الكواكب 
اأثن���اء مروره���ا اأم���ام النج���وم امل�سيفة، 
والتق���اط �سوء النجوم الذي يتدفق عر 

الغالف اجلوي للكوكب.
كم���ا ميكنه اأي�سًا اكت�س���اف التغريات يف 
م�ستويات ثاين اأك�سيد الكربون وامليثان 

وبخ���ار امل���اء يف الغ���الف اجل���وي. وقد 
تتكهن جمموعات معينة من هذه الغازات 
بوج���ود حياة، لك���ن "جيم�س ويب" غري 
ق���ادر عل���ى اكت�ساف وج���ود االأوك�سجن 

احلر، وهو اأقوى اإ�سارة للحياة.
تل�سكوب���ات  ثالث���ة  هن���اك  املقاب���ل،  يف 
حالي���ًا  االإن�س���اء  قي���د  �سخم���ة  اأر�سي���ة 
�ستكون قادرة على البحث عن الب�سمات 
احليوي���ة: تل�سك���وب ماج���الن العمالق، 
وتل�سك���وب الثالثن م���رتًا، والتل�سكوب 

االأوروبي الكبري.
وكل منه���ا اأقوى بكثري م���ن التل�سكوبات 
املوج���ودة عل���ى االأر����س. وعل���ى الرغم 
م���ن اإعاقة الغالف اجل���وي لالأر�س الذي 
ي�س���وه �س���وء النج���وم، فقد تك���ون هذه 
ا�ستك�س���اف  عل���ى  ق���ادرة  التل�سكوب���ات 
ع���ن  بحث���ًا  الع���وامل  اأق���رب  اأج���واء 

االأوك�سجن.
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�س���درت عن دار امل���دى ترجمة جديدة لرواي���ة "طريان فوق ع�س 
الوق���واق" للكات���ب االأمريكي كن كي�س���ي، ت���دور اأحداثها داخل 
م�سح���ة عقلي���ة، اختاره���ا املوؤلف كع���امل داخلي لو�س���ف ماأ�ساة 
الع���امل اخلارج���ي اأي ماأ�ساة املجتم���ع االأمريك���ي ككل، يف فرتة 
التده���ور واحل���رب الفيتنامي���ة وتغ���ول ال�سلط���ة، لذل���ك جاءت 
الرواية كمنقذ للمجتمع االأمريكي و�سرخة �سد �سيا�سة ال�سلطة 
ومناق�س���ة: كيف ت�سيطر احلكومات عل���ى ال�سعوب؟ وكيف تتم 
مقاوم���ة ه���ذه ال�سيط���رة؟ اإنها اأزم���ة املجتم���ع االأمريكي، حيث 
االإبق���اء على االأ�سي���اء دون تغيري. وهنا نتع���رف على مكمريف 

الذي يحاول الطريان فوق ع�س الوقواق..

�سواء اأكنت تثق يف �سدقية 
الت�سجيالت التي �سربت فيها 

اأحاديث ال�سيد نوري املالكي، 
اأو ال تعتد بها، عليك اأن تدرك اأن 

البالد تعي�س زلزااًل �سيا�سيًا، مع ان 
البع�س ينظر اإىل ماجرى باعتباره 

موؤامرة تقودها جهات اإمريالية ، 
كما اخرتنا النائبةعالية ن�سيف 

م�سكورة.
يف كل مرة تنتهي فيها االنتخابات 

يتمنى املواطن اأن متر االأمور مرورًا 
طبيعيًا، لكن ما اأن تغلق �سناديق 

االنتخابات حتى تنطلق معركة 
ا�سمها معركة  "تزوير االنتخابات"، 

وكان ميكن اأن متر االنتخابات 
االأخرية مرورًا عاديًا مثل معظم 

دول العامل  لوال اأن البع�س بداأ يهدد 
باأنه �سيزلزل االأر�س من حتت اأقدام 
اجلميع، واجلميع طبعًا على راأ�سهم 
املواطنون الذين خذلوا "�سيادته" 

ومل ي�سوتوا له لكي ينقلهم اإىل 
ع�سر التقدم والرفاهية.

اإياك عزيزي القارئ اأن تظّن اأّن 
من  ال�سخرية  اإىل  "جنابي" يهدف 

قادة البالد االأ�ساو�س، فالدميقراطية 
العراقية تق�سي باأن يبقى املواطن 

العراقي متفرجًا، فيما جميع 
ال�سا�سة �سركاء، ي�سمن كّل منهم 

م�سالح االآخر، حاميًا لف�ساده، 
مرتّفقًا بزميله الذي يتقا�سم 

معه الكعكة العراقية يف ال�سّراء 
وال�سّراء.. 

 الغريب يف االأمر، وبرغم خطورة 
الت�سجيالت، فاأن معظم القوى 

ال�سيا�سية تتخذ ال�سمت، وت�سر 
على بقاء مو�سوع الت�سريبات لغمًا 

يكاد ينفجر يف اأية حلظة، ويع�سف 
مبا تبقى من هذه البالد..فيما 

املواطن املغلوب عن امرة ي�ساأل : 
هل يوجد من�سب مدعي عام يف 
العراق ، وملاذا ي�سمت امام هذه 

االخطار ؟ .
يدرك ال�سيد املالكي جيدًا اأن النا�س 

كانت تاأمل  ببناء جمتمع يت�سع 
للجميع، لكن الواقع يقول اإن 

البع�س يريد لهذه البالد اأن تكون 
حكرًا الأ�سحاب ال�سوت العايل 

ولل�سراق  ولالنتهازين، وملن 
ينالون احلظوة عند االأحزاب، وبات 

وا�سحًا اأن هناك من يريد العودة 
بالبالد اإىل جحيم احرتاب �سيا�سي 

وطائفي، يف اإطار �سرتاتيجية 
ت�سعل احلرائق هنا وهناك، من اأجل 

اأن ال تخمد نار الفتنة.
من ميلك القدرة على حتّمل مثل هذه 

الكوارث، اأُحيله اإىل كارثة اأخرى 
بطلها مثل ال�سفري العراقي يف 

لبنان "حيدر �سياع الراك" الذي 
ظهر يف فيديو يتو�سط جمموعة 
من امل�سلحن بلبا�س مدين، وهو 

يحمل قذيفة "اآر بي جي" يف اإحدى 
مناطق لبنان . 

منذ اأن ترك �سا�ستنا "املعار�سة" 
وجل�سوا على كرا�سي ال�سلطة، 
كان وا�سحًا للمواطن اأنهم لن 
يتخلوا عن مقاعدهم، واأنهم 

يعدون اأبناءهم واأقاربهم 
واأ�سحابهم ملنا�سب جديدة، لذلك 
تراهم يتقافزون يف الف�سائيات، 

يتبادلون ال�ستائم واللعنات، لكنهم 
يجل�سون حتت قبة الرملان لكي 
لوا ثوبًا جديدًا ملوؤ�س�سات  يف�سّ

الدولة على مقا�سهم.
 اأيها ال�سادة لي�س هناك يف اأي 

مكان يف العامل بلد على هذا 
امل�ستوى من الكوميديا التي 

ترافقها املاأ�ساة، �سيا�سي كبري 
يهدد باحلرب، و�سفري يحمل 

قاذفته، ومع هذا مازلنا نتابع 
يف الف�سائيات ت�سريحات عزت 

ال�سابندر .

 ويكيليك�س املالكي 
وقاذفة ال�سفري 

طريان فوق ع�ش الوقواق 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درج���ات احل���رارة  مقارب���ة ملعدالته���ا ليوم اأم����س، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سا يف العديد من مناطق البالد. 
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فيليبيني  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  اأم���ر 
ع��ن��ا���س��ره ال���ذي���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون 
باالبت�سام  ال�سكان  مع  مبا�سرة 
حت����ت ط���ائ���ل���ة ف���ر����س غ���رام���ة 
لتح�سن  م�سعى  يف  ع��ل��ي��ه��م، 
ال�سلطات  املقدمة من  اخلدمات 

املحلية.
هذا  اأغ���ريي  اأر�ستوتلي  تبنى 
االبت�سامة"،  "�سيا�سة  ال�سهر 
اإثر ت�سلمه مهام رئا�سة البلدية 
مبقاطعة  م��والن��اي  مدينة  يف 

كويزون.
على  اجلديد  املر�سوم  ويفر�س 
االل��ت��زام  الر�سمين  املوظفن 
ب��ه��ذا امل��وج��ب اجل��دي��د بهدف 

ب�سدق"  ال�����س��ع��ب  "خدمة 
بال�سكينة  "�سعورا  واإع��ط��ائ��ه 

وتوفري اأجواء ودية".
التدبري  هذا  اأن  اأغ��ريي  ويوؤكد 

اتُّخذ بعد �سكاوى من ال�سكان، 
جوز  م��زارع��ي  م��ن  خ�سو�سا 
ال���ه���ن���د و����س���ي���ادي���ن، ب�����س��اأن 
املوظفن  م��ن  مزعجة  معاملة 

اإليهم  التوجه  عند  البلدين 
طلب  اأو  ال�����س��رائ��ب  ل��دف��ع 

امل�ساعدة.
للم�سي  البع�س  وُي�سطر 
النائية  القرى  من  �ساعة 
م��ق��ر  اإىل  ل���ل���و����س���ول 
"عندما  ل��ك��ن  ال��ب��ل��دي��ة. 
ي�������س���ل���ون، ي�����س��ع��رون 
ت�سرف  من  باالنزعاج 
امل������وظ������ف������ن ال�����ذي�����ن 

معهم"،  ي���ت���ع���ام���ل���ون 
ب��ح�����س��ب رئ���ي�������س ال��ب��ل��دي��ة 

اجل�����دي�����د، وه�����و اب�����ن وزي����ر 
الرئي�س  عهد  يف  �سابق  ع��دل 

رودريغو دوتريتي.

تقدمي  اإىل  باأملانيا  كا�سيل  يف  "دوكومنتا"  معر�س  مديرة  ا�سطرت 
ما  على  اإندوني�سين،  لفنانن  فني  عمل  ح��ول  ج��دل  اإث��ر  ا�ستقالتها 
على  امل�سرفة  اللجنة  واأعربت  العاملي.  الفني  امللتقى  م�سوؤولو  اأعلن 
"دوكومنتا"، اأحد اأكر معار�س الفن املعا�سر يف العامل، عن "ا�ستيائها 
افتتاح  لدى  لل�سامية"  فا�سح  ب�سكل  معادية  �سعارات  لظهور  ال�سديد 
الفني  والعمل  بيان.  يف  ج��اء  ما  وف��ق  حزيران/يونيو،  يف  املنتدى 
الفنانن  الف�سيحة هو جدارية كبرية ر�سمتها جمموعة من  اأثار  الذي 
�سريطا  اجل��داري��ة  وتت�سمن  بادي".  "تارينغ  ا�سمها  االإندوني�سين 
مر�سوما اأطلقت عليه املجموعة ا�سم "عدالة ال�سعب"، يظهر فيه جندي 
ذو راأ�س خنزير وعلى خوذته جنمة داود و�سعار "املو�ساد". كما يظهر 
يف اللوحة رجل جمّعد ال�سعر ذو اأ�سنان طويلة يعتمر قّبعة عليها �سعار 
املعادية  الكاريكاتورية  بالر�سوم  ويذّكر  ال�سيجار،  ويدّخن  النازين 
لل�سامية التي كانت تظهر يهودا متزمتن. و�سرعان ما اأزيل العمل من 

املعر�س بطلب من ال�سفارة االإ�سرائيلية ومن ممثلن عن يهود اأملانيا.

غرامة على املوظف الذي اليبت�سم يف الفلبني    تهز  "جدارية" اإندوني�سية 
معر�سًا للفن املعا�سر يف اأملانيا
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فيديو  بيكيه يف  بر�سلونة ج��ريارد  ظهر جنم 
بق�سة  ق���وي  ب�سكل  م��رت��ب��ط  ل��ل��ج��دل،  م��ث��ري 

انف�ساله عن �سديقته املغنية �ساكريا.
وظهر بيكيه "حزينا" يف فيديو جديد �سوره 
اأن  ات�سح  عندما  اجلدل  اأثار  امل�سجعن،  اأحد 
ل�ساكريا  الأغنية  ي�ستمع  ك��ان  بر�سلونة  جنم 

داخل �سيارته.

عن  انف�ساله  بيكيه  اأعلن  حتديدا،  �سهر  وقبل 
دامت  طويلة  عالقة  بعد  الكولومبية،  املغنية 
لها  خيانته  عن  اأنباء  ظهرت  بينما  عاما،   11

وارتباطه بعالقة مع فتاة ت�سغره �سنا.
داخل  �سوره  ال��ذي  الفيديو  يف  بيكيه  وظهر 
الأغنية  ا�ستماعه  اأثناء  متاأثر  وه��و  �سيارته، 
ملوقع  وف��ق��ا  ل�����س��اك��ريا،  "املحتوم"  ب��ع��ن��وان 

بايبل". "�سبورت�س 
بعد  �ساكريا  عن  بيكيه  انف�سال  نباأ  اأن  ورغم 
عن  واأث��م��رت  عاما   11 نحو  ا�ستمرت  عالقة 
االثنن  ف��اإن  لكثريين،  �سدمة  �سّكل  طفلن 
اأ�سهر من  قبل ب�سعة  بالفعل  افرتقا  قد  كانا 
ال�سحافة  نقلت  ح�سبما  االنف�سال،  اإع��الن 

االإ�سبانية عن مقربن منهما.

بيكيه حزين ب�سبب اأغنية ل�ساكريا 

ف�سائي��ة؟ خملوق��ات  عل��ى  وي��ب  جيم���س  تل�سك��وب  يع��ر  ه��ل 
 حام��د عب��د الح�سين 

حميدي
ال�ساع���ر والناق���د ورئي�س اتحاد 
ق���ال  مي�س���ان،  وكت���اب  اأدب���اء 
م�س���روع  اطل���ق  "االتح���اد  اإن 
مو�سوع���ة اأف���كار، وه���ي �سل�سلة 
عراقي���ة  �سهري���ة  ثقافي���ة  كت���ب 
عربي���ة ي�سدره���ا اتح���اد االأدباء 
والكت���اب في مي�س���ان - العراق، 
وتطب���ع على نفق���ة اتح���اد اأدباء 
"ه���ذا  اأن  واأ�س���اف  مي�س���ان".. 
ب���ادرة لم�ساريع  الم�سروع يع���د 
اأخ���رى قادمة تهدف اإل���ى اإ�ساعة 
عل���ى  والثقاف���ة  والفك���ر  االأدب 

نطاق وا�سع محليا وعربيا".

 �سعدون مح�سن �سمد 
الكاتب واالعالمي، �سيفه اتحاد 
االدب���اء والكت���اب ام����س االثنين 
من خ���الل ن���دوة حواري���ة تحت 
عنوان "حياد وط���ن" ي�سلط من 
عل���ى تجربت���ه  ال�س���وء  خالله���ا 
االعالمية والمعرفية اقيمت على 
قاعة الجواهري وقدمها الباحث 

واالعالمي احمد ها�سم.

 هيثم يو�سف  
الفن���ان العراقي المغت���رب احيا 
حفاًل فنيًا جماهيرًا على الم�سرح 
الروماني ف���ي مدينة ال�سليمانية 
بمنا�سبة عيد االأ�سحى المبارك، 
الحف���ل الذي ح�س���ره االالف من 
جمي���ع محافظ���ات الب���الد الذين 
ملوؤوا جميع مدرجات الم�سرح، 
يو�س���ف  هيث���م  خالل���ه  ق���دم 
اغاني���ه  م���ن  منوع���ة  مجموع���ة 

الجديدة والقديمة.
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