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الأق��ط��اب؟ م��ت��ع��دد  ع��ال��م  ���ص��وب  نتجه  6ه��ل 

مناطق الر�صافة الأعلى بتعاطي المخدرات
 بغداد/ المدى

املخدرات، م�ؤكدة  تعاطي  بن�سب  الأعلى  الر�سافة هي  اإن مناطق  الداخلية  قالت وزارة 
القاء القب�ض على املئات من املتهمني.

وذكر م�س�ؤول مديرية مكافحة املخدرات يف ال�زارة د بالل �سبحي، اأن "املديرية األقت 
خالل الأ�سهر ال�ستة املا�سية القب�ض على اأكرث من 8200 متهم بتجارة وترويج وتعاطي 
الرتويج  عمليات  بها  ر�سدت  التي  املناطق  "اأكرث  اأن  �سبحي،  واأ�ساف  املخدرات". 
والجتار باملخدرات هي املحافظات احلدودية". واأ�سار، اإىل اأن "مناطق الر�سافة يف 

بغداد، ت�سدرت املناطق الأكرث جتارة وتعاطيا للم�اد املخدرة".

 بغداد/ تميم الح�صن

ك�س���ف الإطار التن�س���يقي عن ا�س���م مر�س���حه لرئا�س���ة 
احلكوم���ة املقبل���ة، موؤك���دًا اتف���اق قادته عل���ى اختيار 

حممد �سياع ال�سوادين للمن�سب.
ر�سم���ي،  بي���ان  يف  لالإط���ار  العام���ة  الأمان���ة  وقال���ت 
الثن���ن،  اأم����س  عق���د  التن�سيق���ي  "الإط���ار  اإن 

ال���وزراء". لرئا�س���ة  مر�سح���ه  لختي���ار  اجتماع���ًا 
واأ�ساف���ت ان���ه "باأج���واء اإيجابي���ة اتفق ق���ادة الإطار 
التن�سيق���ي وبالإجم���اع عل���ى تر�سي���ح حمم���د �سي���اع 

ال�سوداين لرئا�سة الوزراء".
وعل���ى م���ا يب���دو ان قا�سم العرج���ي، وه���و م�ست�سار 
عل���ى  ال�س���راع  �سحاي���ا  اآخ���ر  كان  القوم���ي،  الم���ن 

املن�سب، بح�سب ما تقوله بع�س امل�سادر.

فف���ي توقي���ت ح���رج ويف اعلى ح���الت �سط���وع جنم 
الرجل الذي يهيئ نف�سه لرئا�سة احلكومة يعلن ب�سكل 

مفاجئ ان�سحابه من ال�سباق!.
داخ���ل  ال�س���راع  ت�ساع���د  املا�سي���ة  الي���ام  وخ���الل 
"املالك���ي" و"العامري"،  جناح���ي  "التن�سيق���ي" بن 
فيما يزعم "اطاريون" ان املناف�سة على ت�سمية رئي�س 

احلكومة اجلديدة �ستنتهي هذا ال�سبوع.

وكان "التن�سيق���ي" ق���د اعطى مهلت���ن �سابقتن، حتى 
الن من���ذ اأك���ر م���ن ا�سبوع���ن لإنه���اء مل���ف رئي����س 

الوزراء دون اعالن ا�سم مر�سح نهائي للمن�سب.
وو�سل عدد املر�سح���ن اىل نحو 10 ا�سماء من بينهم 
زعيم���ان معروفان ع���ادا بعد ايام من �سب���ه اتفاق على 

اختيار �سخ�سية من اخلط الثاين.
 التفا�صيل �س3

�صدور ت�صريبات ع�صية الن�صحاب عن انتقاد م�صت�صار الأمن القومي لـ "النجباء" و"حزب اهلل"

النقالبيون في "التن�صيقي" يزيحون الأعرجي 
 بغداد/ فرا�س عدنانلإي�صال محمد ال�صوداني لرئا�صة الحكومة

يف  والدف���اع  الأم���ن  جلن���ة  نف���ت 
جمل����س الن���واب، وج���ود اتفاقي���ة 
ت�سم���ح   2003 ع���ام  بع���د  موقع���ة 
للجان���ب الرتك���ي القي���ام بعمليات 
ع�سكرية داخل الأرا�سي العراقية، 
م�سددة على اأن التعاون الأمني يف 
جم���ال مكافح���ة الإره���اب ل يعن���ي 
انتهاك ال�سيادة الوطنية، مبينة اأن 
الط���ران احلربي الرتكي قد و�سل 

يف طلعاته اإىل حمافظة كركوك.
وكان���ت الق���وات الرتكية ق���د قامت 
بق�س���ف م�سي���ف ب���رخ يف ق�س���اء 
زاخو التاب���ع لدهوك، م���ا اأدى اإىل 
وقوع عدد م���ن ال�سحايا بن �سهيد 

وجريح.
وعلى اث���ر ذل���ك، اأعلن���ت احلكومة 
العراقية اتخ���اذ عدد من اخلطوات 

الدبلوما�سي���ة لل���رد عل���ى العتداء 
اأبرزه���ا اللج���وء اإىل جمل�س الأمن 
لغر�س تقدمي �سكوى بحق اجلانب 

الرتكي.
وقال ع�سو اللجنة جواد البولين، 
يف  يت���ذرع  الرتك���ي  "اجلان���ب  اإن 
عملي���ات الق�سف باأن لدي���ه اتفاقية 
م���ع احلكوم���ة العراقي���ة ت�سمح له 
داخ���ل  م�سلح���ة  باأن�سط���ة  القي���ام 
الع���راق، ت���ارة يدع���ون باأنها تعود 
املا�س���ي،  الق���رن  ثمانيني���ات  اإىل 
واأخرى يقول���ون اإنه���ا موقعة بعد 

تغير النظام ال�سابق".
"حقيق���ة  اأن  الب���ولين،  واأ�س���اف 
ي���رم  مل  الع���راق  اأن  املو�س���وع، 
 2003 ع���ام  بع���د  اأمني���ة  اتفاق���ات 
اإىل  بالدخ���ول  لالأت���راك  ت�سم���ح 

الأرا�سي العراقية".
 التفا�صيل �س3

النيابية" تنفي  "الأمن 
وجود اتفاق بعد 2003 
بدخول القوات التركية 

 ترجمة: حامد اأحمد

اأجرت جامع����ة اأمركية �سل�سلة من 
احل����وارات ب����ن طلبته����ا واأقرانهم 
خالله����ا  وحتدث����وا  املو�س����ل،  يف 
اإلي����ه مدينته����م  م����ا تعر�س����ت  ع����ن 
من اأح����داث مروعة اأثن����اء �سيطرة 

تنظيم داع�س الإرهابي.
وذك����ر تقرير ملوق����ع جامعة )نورث 
)امل����دى(،  ترجمت����ه  كارولين����ا(، 
افرتا�س����ي  توا�س����ل  "برنام����ج  اأن 
جامعت����ي  طلب����ة  ب����ن  تطبيق����ه  مت 
املو�س����ل وجامعة نورث كارولينا 
تب����ادل  فر�س����ة  اأت����اح  الأمركي����ة 
جت����ارب وثقاف����ات طلب����ة البلدي����ن 
ونق����ل طلب����ة املو�س����ل لأقرانهم يف 

الولي����ات املتح����دة م����ا تعر�ست له 
مدينتهم من احداث مروعة وتعر 
تعليمه����م حتت حك����م تنظيم داع�س 

الإرهابي".
"ط����الب  اأن  التقري����ر،  واأ�س����اف 
اجلامع����ة يف الوق����ت ال����ذي مل تتح 
الفر�س����ة ابدا لبع�سه����م ان يكونوا 
ار�����س  عل����ى  باأج�سامه����م  واقف����ن 
توا�س����ل  برنام����ج  ف����ان  الع����راق، 
افرتا�س����ي اقرتحت����ه، ن����ور غازي، 
مدر�س����ة اللغ����ة العربي����ة يف ق�س����م 
اللغات الأجنبي����ة والأدب والثقافة 
يف جامعة ن����ورث كارولينا، يتيح 
لطالبه����ا روؤية البلد من خالل اعن 

الذين يعي�سون هناك".
 التفا�صيل �س2

طالب مو�صلّيون يروون 
لأقرانهم في جامعة اأميركية 

محنة الإرهاب

بغداد/ �صيف عبد اهلل

ال����ف����وارق ال���ك���ب���رة ب���ن روات����ب 
موظفي الوزارات العراقية اأوجدت 
والفروقات  امل�ساواة  عدم  من  حالة 
الطبقية بن موظفي الدولة، ما دفع 
جمل�س النواب اإىل التحرك لتوحيد 
يف  وتنظيمه  املوظفن  رواتب  �سلم 
وزارة  اأك��دت  بعدما  موحد،  قانون 
التخطيط وجود موظفن حتت خط 
الفقر، جراء ما يتقا�سوه من اأجور 

متوا�سعة.
ا�سدرته  بيان  ال��وزارة يف  وذك��رت 
يف ال�6 من متوز 2022، اأن اجلهاز 
درا���س��ة  اأج���رى  لالإح�ساء  امل��رك��زي 
املحافظة  يف  اإح�سائية  �سعب  عر 
للموظف،  الفقر  خط  عن  والأق�سية 
يف  "املوظفن  اأن  اأظ��ه��رت  وال��ت��ي 
حتت  ه��م  ن��زول  اخلام�سة  ال��درج��ة 
من  الكثر  يقر  وفيما  الفقر".   خط 
ب���ان هناك  امل�����س��وؤول��ن واخل�����راء 
م�����س��ك��ل��ة يف ���س��ل��م ت���وزي���ع روات���ب 
املوظفن لكنهم يختلفون يف احلل، 
وي�����س��ك��ك امل���وظ���ف���ون ب��ع��دم ج��دي��ة 

احلكومة بتطبيق ال�سلم اجلديد.
 التفا�صيل �س2

الفقر يالحق 
الموظفين

 بغداد/ المدى

اأغل���ب  اأن  واملهجري���ن،  الهج���رة  وزارة  ذك���رت 
النازح���ن املتبق���ن م���ن �س���كان ق�س���اء �سنج���ار، 
اإ�ساف���ة اإىل اآخري���ن م���ن حمي���ط مدين���ة املو�س���ل 
وحمافظ���ة �سالح الدين، م�سددة عل���ى اأن اإعادتهم 
اإىل ديارهم �ستكون طوعية، وحتدثت عن حتركها 
عل���ى املناطق الأ�سلي���ة للنازحن م���ن اأجل توفر 
بيئة اآمنة ت�سبق رجوعهم، متوقعة ان ح�سم امللف 

ب�سكل تام �سيكون خالل �سنتن.
وق���ال وكيل ال���وزارة ك���رمي الن���وري، اإن "وجود 
املخيم���ات يف منت�س���ف ع���ام 2022 اأم���ر معي���ب 
وخمج���ل، لكن اإنه���اءه اأمام حتدي���ات و�سعوبات 

كبرة".
واأ�س���اف الن���وري، اأن "البع����س م���ن التحدي���ات 

خارج عن اإرادة الوزارة، تتعلق بالق�سايا الأمنية 
وتقدي���ر املوق���ف وبع����س البيوت الت���ي مل يكتمل 

اإعمارها".
واأ�سار، اإىل اأن "الوزارة بذلت ق�سارى جهدها من 
اأج���ل عودة النازحن، واأغلقنا خالل هذه املدة 50 
خميم���ًا، ومل يبق �سوى خميم اجلدعة يف املو�سل 

و26 خميمًا يف اإقليم كرد�ستان".
املزي���د  اإىل  كرد�ست���ان  "اإقلي���م  الن���وري،  ودع���ا 
م���ن التع���اون مع ال���وزارة م���ن اأج���ل اإنه���اء ملف 
املخيم���ات"، موؤك���دًا اأن "الن���ازح ه���و عراقي، ول 
ميكن اأن يرى الوطن عبارة عن خيمة او كرفان".

عنوان���ًا  يك���ون  اأن  يج���ب  "الوط���ن  اأن  واأورد، 
لالإن�س���ان، وناأمل اأن نت�ساع���د جميعًا من اأجل غلق 

املخيمات ب�سكل تام". 
 التفا�صيل �س3

ح�صم ملف النازحين خالل عامين
 بغداد/ المدى

اأعلن���ت �سرايا ال�سالم التابع���ة للتيار ال�سدري 
عن ح�سيلة الهجوم الذي تعر�ست له قطاعاتها 

يف �سامراء ليلة اأم�س الأول.
وق���ال املتحدث با�س���م �سرايا ال�س���الم مرت�سى 

داع����س  تنظي���م  م���ن  "عنا�س���ر  اإن  البه���اديل، 
الإرهابي قام���وا بالتعر�س على قطاع عمليات 
�سام���راء وحتدي���دًا الل���واء 314، عن���د �سارع 
النخوة". واأ�ساف البهاديل، اأن "التعر�س بداأ 
مبناو�س���ات يف بداي���ة الأمر، والهج���وم ا�سفر 
عن وقوع عدد من ال�سحايا يف �سفوف �سرايا 

ال�سالم، بواقع �سهيدين وثالثة جرحى".
واأ�سار، اإىل اأن "الهجوم لي�س الأول من نوعه، 
ب���ل لطامل���ا يتعر����س تنظي���م داع����س يف قاطع 

�سامراء لغر�س اثبات وجوده".
داع����س  "عنا�س���ر  اأن  البه���اديل،  واأو�س���ح 
يتواج���دون يف مناط���ق بعي���دة خ���ارج قاط���ع 

عملي���ات �سامراء، و�سب���ق اأن قاموا بالتعر�س 
يف منطقة القادرية وهي خارج م�سوؤوليتنا".

وم�س���ى البه���اديل، اإىل اأن "العملي���ات الأمنية 
عملي���ات  وهن���اك  م�ستم���رة،  وال�ستباقي���ة 
ا�ستباقية والرد يك���ون على التنظيم الإرهابي 

حا�سما".

�ص��امراء في  وج��وده  لإثب��ات  ي�ص��عى  داع���ش  ال�ص��الم":  "�ص��رايا 

 بغداد/ ح�صين حاتم

اأك���دت وزارة ال�سح���ة، اأن مر�س جدري 
الق���رود ما ي���زال بعيدا عن الع���راق، فيما 
ا�س���ارت اىل ان ن�سب���ة انت�س���اره بطيئ���ة 

مقارنة ببقية المرا�س والفايرو�سات.
ويعد مر�س جدري القرود من الأمرا�س 
الت���ي ع���ادة م���ا تك���ون خفيف���ة  املعدي���ة 
ومتوطن���ة يف اأجزاء م���ن غربي وو�سط 
اأفريقي���ا، وينت�س���ر ع���ن طري���ق الت�سال 
الوثي���ق، لذلك ميك���ن احت���واوؤه ب�سهولة 
ن�سبي���ا م���ن خ���الل تداب���ر مث���ل العزل���ة 

الذاتية والنظافة.
وتق���ول ع�س���و الفريق الطب���ي العالمي 
ال�سناد يف وزارة ال�سحة ربى فالح، "مل 
يت���م ت�سجي���ل اأية اإ�ساب���ة مبر�س جدري 
الآن وهن���اك  الع���راق حت���ى  الق���ردة يف 
اهتم���ام م���ن وزارة ال�سح���ة باملو�س���وع 

على الرغ���م اأن هذا املر�س م���ا زال بعيدا 
عن العراق حيث ظهر يف الدول الأفريقية 

وبع�س الدول الأوروبية".
ولفت���ت اىل ان "انتق���ال مر����س ج���دري 
القرود يكون عن طريق حيوان اإىل اآخر، 
وبعده���ا اإىل الإن�سان م���ن خالل خمالطة 
احليوان، وترتاوح فرتة ح�سانته داخل 

الإن�سان من 5 - 20 يومًا".
واأ�ساف���ت فالح، "ل يوج���د عالج اأو لقاح 
خا����س  لالإن�س���ان ول احلي���وان، للوقاية 
م���ن املر����س"، م�ستدرك���ة "الوقاي���ة م���ن 
بالإج���راءات  اللت���زام  تتطل���ب  املر����س 

الوقاية واخذ اللقاحات امل�سادة".
وبين���ت ع�س���و الفريق الطب���ي العالمي 
ل���وزارة ال�سح���ة، اأن "اأعرا����س املر�س، 
مرتفع���ة،  حم���ى  �س���كل  عل���ى  تك���ون 
الغ���دد  وت�سخ���م  ع�س���الت،  واأمل 
جل���دي،  طف���ح  وظه���ور  اللمفاوي���ة، 

ولكنه���ا تختلف م���ن �سخ����س اإىل اآخر".
وكان الفايرو����س ق���د ظهر للم���رة الأوىل 
1970 يف جمهوري���ة  ب���ن الب�س���ر ع���ام 
اأ�سي���ب  ح���ن  الدميقراطي���ة،  الكونغ���و 
ب���ه طف���ل يبلغ م���ن العمر 9 �سن���وات، يف 
منطقة اختفى منها اجلدري عام 1968.

بدوره، يقول ا�ست�س���اري ال�سحة العامة 
انت�س���ار  "احتمالي���ة  اإن  الق���زاز،  ح�س���ن 
الع���راق  يف  الق���رود  ج���دري  فايرو����س 
�سعيفة مقارنة بالفايرو�سات والمرا�س 

الأخرى".
"الفايرو����س  اأن  الق���زاز،  واأ�س���اف 
مع���دي يب���داأ بظه���ور طف���ح جل���دي، لكن 
ن�سب���ة الوف���اة باملر����س تكاد تك���ون �سبه 

معدومة".
العام���ة:  ال�سح���ة  ا�ست�س���اري  وتاب���ع 
واغل���ب  للمر����س،  ع���الج  يوج���د  "ل 
الفايرو�س���ات تفتق���ر للعالج���ات وتعتمد 

عل���ى اللقاح���ات فقط كفايرو����س كورونا 
واحلمى النزفية )...(".

واأ�س���ار اإىل، ان "الوقاي���ة م���ن فايرو�س 
ج���دري القرود تت�سابه م���ع طرق الوقاية 
م���ن المرا�س والفايرو�س���ات الخرى"، 
لفت���ا اىل اأن "العدوى تنتق���ل عن طريق 
التالم����س ب���ن املري����س وال�سخ�س غر 

امل�ساب وكذلك عن طريق التنف�س".
اأخ���ذ  "�س���رورة  عل���ى،  الق���زاز  و�س���دد 
اللقاحات امل�س���ادة للفايرو�سات وتقوية 
مناعة اجل�س���م واخذ الفيتامينات والأكل 

ال�سحي".
ي�س���ار اإىل اأن حمافظات نينوى، كربالء، 
جمل���ة  اتخ���ذت  والب�س���رة،  ق���ار،  ذي 
اإج���راءات وق���رارات ب�ساأن من���ع و�سول 
جدري القرود اإليه���ا، متثل بع�سها مبنع 
دخول احليوان، فيما �سكلت اأخرى جلان 

ملتابعته يف حمال بيع هذا احليوان.

قالت اإن عالجه يعتمد على اأخذ اللقاحات الم�صادة

ال�ص��حة ب�ص��اأن "ج��دري الق��رود": بعي��د ع��ن الع��راق
�صئيلة ان��ت�����ص��اره  واإم��ك��ان��ي��ة 

 بغداد/ نباأ م�صرق

حذرت هيئة الأنواء اجلوية من خروج الزواحف 
واحل�س����رات ب�سب����ب ارتف����اع درج����ات احل����رارة، 
مبينة اأن موجة جمرة القيظ م�ستمرة حتى ال�سهر 
املقب����ل. وقال مدير اإع����الم الهيئة عام����ر اجلابري 
يف ت�سري����ح اإىل )امل����دى(، اإن "املوؤ�سرات احلالية 
تفي����د عل����ى ا�ستم����رار ارتف����اع درج����ات احل����رارة 
والرطوب����ة". وتابع اجلاب����ري، اأن "موجة جمرة 
القيظ م�ستمرة، وقد تبق����ى لغاية الثلث الأول من 
ال�سهر الق����ادم، اأما درجات احلرارة فاأنها متذبذبة 

فقط ت����زداد وترتاجع بنحو ن�سب����ي بح�سب حالة 
الطق�س".

وح����ذر، م����ن "خ����روج الزواحف واحل�س����رات من 
الأر�����س ب�سب����ب الرتف����اع احلا�س����ل يف درج����ات 
احل����رارة"، داعي����ًا اإىل "توخ����ي احل����ذر م����ن هذه 

احلالة واخذ الحتياطات".
واأو�س����ح اجلاب����ري، اأن "الهيئة مل توؤ�سر ح�سول 
عوا�س����ف ترابية كثيفة لغاية الوقت احلايل، اإمنا 
حالة طبيعية من ت�ساعد الغبار الذي ل يوؤثر على 
احلي����اة اليومي����ة، خ�سو�سًا يف مناط����ق الو�سط 

واجلنوب".

الأنواء الجوية تحذر من خروج 
زواحف وح�صرات

ا�ستعدادا ل�سهر حمرم.. اقبال على �سراء الرايات احل�سينية .. عد�سة: حممود روؤوف
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واأ�ش���اف التقري���ر, اأن "ط���الب الجامع���ة ف���ي 
الوق���ت الذي لم تتح الفر�ش���ة ابدا لبع�شهم ان 
يكونوا واقفين باأج�شامهم على ار�س العراق, 
فان برنامج توا�ش���ل افترا�شي اقترحته, نور 
غ���ازي, مدر�شة اللغة العربي���ة في ق�شم اللغات 
االأجنبي���ة واالأدب والثقافة ف���ي جامعة نورث 
كاروالينا, يتي���ح لطالبها روؤية البلد من خالل 

اعين الذين يعي�شون هناك".
واأ�شار, اإلى اأن "طالب �شفها في جامعة نورث 
كاروالينا اقتن�شوا فر�شة ان يجروا حوارات 
ومحادث���ات منتظم���ة م���ع ط���الب م���ن جامع���ة 
المو�ش���ل, وترك���زت الح���وارات والمناق�شات 
بي���ن الطلبة حول فر�س الح�شول على وظيفة 
وما يتعلق بالجوانب ال�شيا�شية واالإن�شانية".

وتق���ول اآي���دن يو�ش���ف, طالب���ة م���ن الجامع���ة 
االأميركي���ة, ان "الفر�شة متاح���ة لطلبة اآخرين 
ان ين�شموا للحوارات خالل الف�شل الدرا�شي 

القادم".
وذك���ر التقرير, اأن "يو�شف رتبت اللقاءات مع 
زميله���ا كا�شبر �شج���وت وطالبي���ن اآخرين من 

جامعة المو�شل".
ولف���ت اإل���ى اأن "التوا�شل يتم بي���ن الطلبة كل 
اأ�شبوعين عبر تطبيق, )Zoom(, الفيديوي 
للتوا�ش���ل االجتماع���ي, �شباح���ا ف���ي ن���ورث 

كاروالينا الذي يوافق م�شاء في العراق".
الثق���ة  كثي���را  اأثم���ن  "اأن���ا  يو�ش���ف,  تق���ول 
واالأخالقي���ة التي يت�شاركون به���ا معنا, اعتقد 
ان الطلبة في الجانبي���ن, خ�شو�شا في نورث 
كاروالين���ا, قد تعلم���وا كثيرا ع���ن االختالفات 
في الثقافة والحياة اليومية. انه ال�شيء الذي 
كن���ت اتمن���اه ان يح�ش���ل عن���د ال�ش���روع بهذا 
البرنام���ج." واأو�ش���ح التقري���ر, اأن "يو�ش���ف 
وزميله���ا �شجوت ب���داآ بتنظيم ه���ذا التوا�شل 
االفترا�شي بعد ان اكمال محا�شرات المدر�شة 

غازي, وكانا يريدان ال�شم���اع اأكثر من الطلبة 
العراقيين الذين قم���ع تنظيم داع�س االإرهابي 
تعليمه���م خ���الل احتالل���ه لمدينته���م على مدى 

ثالث �شنوات".
تق���ول المدر�ش���ة غ���ازي, اإن "موا�شي���ع مث���ل 
الفل�شف���ة والفن���ون والمو�شيقى قد ت���م منعها 
ف���ي جامع���ة المو�شل من قبل داع����س, تحدثنا 

مع اأ�شاتذة هناك كان���وا يعطون مادة الفل�شفة 
وطلب���ة تع���ذر ذهابه���م للجامع���ة خ���الل تل���ك 

ال�شنوات, وكيف كان وقع ذلك عليهم."
وتح���دث التقرير, عن "ق�شم من الق�ش�س التي 
تو�ش���ح م���ا كان االمر علي���ه هناك, اأح���د طلبة 
جامع���ة المو�ش���ل ي�شتذك���ر عندم���ا ذه���ب الى 
مقه���ى انترنيت, ثم دخل اأح���د م�شلحي داع�س 

وهو يرتدي حزامًا نا�شفًا".
وذكرت غازي, اأن "الم�شلح قال �شاأ�شغط على 
الزر واأفجر الم���كان باأكمله, كان طالب جامعة 
المو�ش���ل ي���روون هذه الق�ش�س لن���ا وكاأنه لم 
يح�شل �شيء, كانت هذه الق�ش�س من تجارب 

حياتهم اليومية."
طلب���ة  "ق�ش����س  اأن  عل���ى  التقري���ر,  و�ش���دد 

المو�ش���ل ولدت انطباعًا قويًا لدى اقرانهم من 
طلبة �ش���ف المدّر�شة غازي ف���ي جامعة نورث 

كاروالينا".
واأو�شحت المدر�شة غ���ازي, اأن "اأحد الطالب 
ق���ال لي ان���ه اعتاد ان ينظ���ر الى التعلي���م كاأنه 
ع���بء, كان يفكر بالديون الت���ي يجب عليه ان 
ي�شدده���ا او االأم���وال الت���ي يج���ب ان ينفقها, 

ولك���ن بع���د تجرب���ة التوا�ش���ل ه���ذه ق���ال هذا 
الطالب انه اأدرك االن بان التعليم الذي يح�شل 

عليه هنا هو بمثابة امتياز."
تحدث���وا  "الط���الب  اأن  التقري���ر,  ويوا�ش���ل 
اأي�ش���ا عن الفنون واالطعم���ة واالثار والثقافة 

العراقية التي كان داع�س يحاول قمعها".
اأكث���ر  "اح���دى  اأن  يو�ش���ف,  الطالب���ة  وت���رى 
اللحظ���ات متعة الت���ي ع�شتها ه���ي عندما نبداأ 
جميعن���ا بالحدي���ث ع���ن الطعام, كن���ت اتطرق 
بالحدي���ث ع���ن طب���ق اعت���دت اكله وه���ي اكلة 
ع���ن لحم مق���دد باالأ�شا�س يعتبر طبق���ا عراقيا, 
�شديق���اي محم���د وهبة ف���ي المو�ش���ل كان رد 

فعلهما يعبر عن بهجة."
وي�شتر�ش���ل التقرير, اأن "غازي كانت قد فقدت 
ق�شما م���ن اقاربها واحبائها ف���ي العراق اثناء 
الح���رب, وع���ادت ال���ى العراق في ع���ام 2018 
وعملت فيلمًا وثائقيًا عن الحياة تحت �شيطرة 
داع�س تحت عنوان )المو�ش���ل اأم الربيعين(, 
وعر�س هذا الفيلم في جامعة نورث كاروالينا 
بعوائ���ل  والتق���ت   ,2022 ع���ام  ني�ش���ان  ف���ي 

تحولت بيوتهم الى حطام".
بعم���ل  قام���ت  "يو�ش���ف  اأن  التقري���ر,  وتاب���ع 
�شداق���ات مع كثير من الم�شاركين, وهي تعمل 
االن م���ع �شج���وت وغ���ازي ف���ي كيفي���ة تعزيز 
ه���ذا التوا�شل قبي���ل الف�شل الدرا�ش���ي القادم 

لخريف عام 2022".
وتقول يو�شف, اإن "االأ�شدقاء الذين توا�شلت 
معه���م عبر ه���ذا البرنامج هم من اأكث���ر النا�س 
لطفا الذين ل���م التق بمثلهم في حياتي, اود ان 

اتوا�شل بحوارات اأخرى معهم."
وم�شى يو�شف, اإلى "�ش���رورة اأن ن�شغي لما 
يقول���ه النا����س على الط���رف االآخر م���ن العالم 
ف���ي العراق, هذا كل ما يريدونه, انهم يريدون 
�شخ�ش���ًا ما ان يجل�س وي�شغ���ي لما يتحدثون 

به".
عن: م�قع جامعة ن�رث كاروالينا

 بغداد/ �سيف عبد اهلل

الف�ارق الكبرية بني رواتب م�ظفي 
ال�زارات العراقية اأوجدت حالة من 

عدم امل�ساواة والفروقات الطبقية بني 
م�ظفي الدولة، ما دفع جمل�س الن�اب 

اإىل التحرك لت�حيد �سلم رواتب 
امل�ظفني وتنظيمه يف قان�ن م�حد، 
بعدما اأكدت وزارة التخطيط وج�د 

م�ظفني حتت خط الفقر، جراء ما 
يتقا�س�ه من اأج�ر مت�ا�سعة.

وذكرت ال���وزارة يف بيان ا�شدرت���ه يف ال�6 من متوز 
2022, اأن اجله���از املرك���زي لالإح�ش���اء اأجرى درا�شة 
ع���رب �شع���ب اإح�شائي���ة يف املحافظ���ة واالأق�شي���ة عن 
خط الفقر للموظف, والت���ي اأظهرت اأن "املوظفني يف 

الدرجة اخلام�شة نزوال هم حتت خط الفقر".
 وفيم���ا يق���ر الكث���ري م���ن امل�شوؤول���ني واخل���رباء بان 
هن���اك م�شكلة يف �شلم توزيع روات���ب املوظفني لكنهم 
يختلف���ون يف احلل, وي�ش���كك املوظفون بع���دم جدية 

احلكومة بتطبيق ال�شلم اجلديد.
امل�شت�ش���ار املايل لرئي�س ال���وزراء م�شطفى الكاظمي, 
مظه���ر حمم���د �شالح, �شدد عل���ى �ش���رورة "الت�شاوي 
يف م�شتوى املعي�شة ب���ني الطبقات امل�شمولة بالرعاية 
االجتماعي���ة واملوظف���ني م���ن الدرج���ة اخلام�ش���ة وما 
دون".  �شال���ح ق���ال يف حدي���ث خا�س ل� )امل���دى(, ان 
"اعالن وزير التخطيط ان موظفي الدرجة اخلام�شة 
فما دون هم حتت خط الفقر فان هذا يعني ان �شريحة 
وظيفية مهمة ام�شت دون برنامج الرعاية االجتماعية 

الذي ي�شتهدف عائالت الطبقات الفقرية".
 وا�ش���اف, انه "يج���ب ان يتم الت�ش���اوي يف م�شتوى 
املعي�شة بني الطبقات امل�شمول���ة بالرعاية االجتماعية 

واملوظف���ني م���ن الدرج���ة اخلام�ش���ة وم���ا دون, حيث 
ان و�ش���ع ال�شرائ���ح الوظيفي���ة عند خ���ط الفقر يعني 
متكينه���م ماليا عل���ى �ش���د احتياجاته���م اال�شا�شية من 
االي���واء وامل���اأكل واملي���اه ال�شاحلة لل�ش���رب والتعليم 

وال�شحة".
وموؤ�شرات���ه  التخطي���ط  دور  "اهمي���ة  اىل  ولف���ت 
االح�شائي���ة يف توف���ري قواع���د املعلوم���ات لتحقي���ق 
االهداف االجتماعية للموازنة العامة وتعديل االجور 

والرواتب ملكافحة م�شكالت ات�شاع عوامل الفقر".
م���ن جانب���ه, بني اخلب���ري االقت�ش���ادي نبي���ل جبار ان 
"املوظفني ممن رواتبهم 400 الف دينار واقل, وهم 
�شمن الدرجة ال�شابعة, فهوؤالء االكرث �شحا ويف حال 
ارادت احلكوم���ة ان حت�شن من او�شاع هذه ال�شرائح 
فيج���ب عليه���ا تفعي���ل كاف���ة القطاع���ات االقت�شادي���ة 
وجمي���ع االن�شطة للم�شاهمة يف تقلي���ل معدالت الفقر 

بني �شرائح املوظفني اأو غريهم".
وا�ش���اف جب���ار اأن "توف���ري القط���اع الع���ام 10 اآالف 
وظيف���ة �شنوي���ا ل���ن ي�شه���م يف تقلي���ل مع���دالت الفقر 
بالتاأكي���د", م�ش���ريا اىل اأن "زي���ادة روات���ب املوظفني 
لي�ش���ت ح���ال عل���ى االإط���الق, الأنه���ا تعني اإثق���ال كاهل 
املوازن���ة باأعب���اء اإ�شافي���ة والت���ي ه���ي مثقل���ة اأ�ش���ال 

بالرواتب والنفقات االأ�شا�شية للدولة".
وا�شار اىل "اهمية اقتطاع ج���زء من املوازنة واإنفاقه 
مب���ا ي�شه���م يف تن�شيط االأعم���ال واالقت�ش���اد وتعزيز 

فر�س االنتعا�س االقت�شادي يف البالد".
اىل ذل���ك, اأكد ع�ش���و جمل�س النواب ر�ش���ول احللفي, 
وج���ود توج���ه نح���و تعديل �شل���م الروات���ب من خالل 
م�ش���روع القان���ون ال���ذي مت تاأجيل���ه طيل���ة ال���دورات 

النيابية ال�شابقة.
وق���ال احللفي يف ت�شري���ح, ان "امل�شكلة الوحيدة هي 
يف �شل���م الرواتب وتعديله هو احل���ل الوحيد للق�شاء 
عل���ى هذا االمر ولك���ن ت�شريع قان���ون خا�س بالدرجة 
اخلام�شة او غريها من اجل حت�شني و�شعهم فهذا غري 
ممك���ن كون ان االم���ر يرتبط ب�شل���م الرواتب الذي قد 

يطرح على طاولة الربملان يف هذه الدورة".
وتابع, ان "تعديل الروات���ب �شيحل م�شاكل املوظفني 
ويحق���ق العدالة االجتماعية ب���ني موظفي الدولة ككل 

بداًل من الفوارق الكبرية احلالية".

لقاءات افرتا�سية تهدف اإىل نقل الثقافات وتنتهي ب�سداقات 

طالب مو�صلّيون يروون اإلى اأقرانهم في جامعة اأميركية محنتهم مع داع�ش

 ذي قار/ ح�سني العامل

يف  املحلي���ة  احلكوم���ة  اأطلق���ت  وق���ت  يف 
ذي ق���ار راب���ط التق���دمي عل���ى 1000 درجة 
وظيفية ب�شف���ة عقد موؤقت حلمل���ة �شهادات 
البكالوريو�س والدبلوم, ك�شفت نقابات عن 
ت�شجيل 300 األف عاطل يف املحافظة ثلثهم 

من اخلريجني.
واأعل���ن حمافظ ذي قار حمم���د هادي الغزي 
عن اإط���الق رابط التقدمي عل���ى االلف درجة 
وظيفي���ة �شمن قانون الدع���م الطارئ لالأمن 

الغذائي والتنمية.
تلقت���ه  بي���ان  يف  ق���ار  ذي  حماف���ظ  وق���ال   
)املدى(, اإن "التقدمي على الرابط �شيخ�شع 
الأعلى درجات ال�شفافية والعدالة بني جميع 
املتقدمني من حملة �شه���ادات البكالوريو�س 
والدبل���وم". واأ�شاف, اأن "توزيع الدرجات 
على الوحدات االدارية �شيكون وفقا للكثافة 
املر�شح���ني  ب���ني  االختي���ار  وان  ال�شكاني���ة 
�شيكون بناء على نقاط املفا�شلة التي وردت 

من احلكومة املركزية".
االعل���ى  "اختي���ار  اأن  اإىل  الغ���زي,  واأ�ش���ار 
ل���كل وح���دة اإداري���ة", موؤك���دًا ان  درج���ات 
�شتعلن  املحافظة  يف  االداري���ة  "الوح���دات 
الفائ���زة  اال�شم���اء  ع���ن  �شف���اف  ب�ش���كل 

بالتقدمي".
وحت���دث, عن "حتدي���د 14 يومًا لالعرتا�س 
عل���ى نتائ���ج التعيني بع���د اعالنه���ا باملواقع 

الر�شمية لكل وحدة ادارية".
واأو�ش���ح الغ���زي, ان "الدرج���ات �شتك���ون 
ب�شف���ة عق���د مل���دة ث���الث �شن���وات يف دوائر 
الدول���ة وبرات���ب �شه���ري ق���دره 300 األ���ف 
دينار وح�شب االخت�شا�شات التي حتتاجها 

الدوائر احلكومية يف ذي قار".
اإىل ذلك, ذك���رت م�شادر مطلع���ة يف نقابات 
العم���ال بذي ق���ار, اأن "الدرج���ات الوظيفية 
احلالي���ة تخ�س اخلريجني فق���ط فيما تفوق 
اع���داد العاطل���ني ع���ن العم���ل يف ذي ق���ار ال� 

300 األف عاطل بينهم 100 األف خريج".
وت�شاءل���ت امل�شادر, يف حديث اإىل )املدى(, 

تفت���ح  الذي���ن مل  م���ن  "م�ش���ري االآالف  ع���ن 
امامه���م احلكومة اب���واب التعيني ف�شال عن 
اخلريج���ني الذي���ن مل ت�شتوعبه���م الدرجات 

الوظيفية املعلن عنها".
واأ�ش���ارت, اإىل اأن "ارتفاعا غري م�شبوق يف 
مع���دالت البطال���ة يف حمافظ���ة ذي قار التي 

يعي�س نحو ثلث �شكانها حتت خط الفقر".
وبين���ت امل�ش���ادر, اأن "البطال���ة ب���ني القوى 
القليل���ة  االع���وام  خ���الل  ارتفع���ت  العامل���ة 

املن�شرمة من 40 باملئة اىل 70 باملئة".
وراأت اأن "اإط���الق اعداد حمدودة من فر�س 
العم���ل ال يح���ل امل�شكل���ة كون م���ا مت اطالقه 
ال ي�ش���كل امل�شكلة", داعي���ة اإىل "تفعيل دور 
البطال���ة  امت�شا����س  القط���اع اخلا����س يف 
وفتح وت�شغيل املعامل وامل�شانع احلكومية 
الت���ي م���ازال معظمه���ا معط���ال الأ�شباب غري 
معروف���ة". و�شك���ت امل�ش���ادر, م���ن تعر�س 
"امل�شان���ع الوطنية والقطاع���ات االنتاجية 
ي���د  عل���ى  وحرائ���ق  وتعطي���ل  ال�شته���داف 

جمهولني".
وم�ش���ت امل�ش���ادر, اإىل اأن "الع���راق يواجه 
حرب���ا اقت�شادي���ة �شاري���ة يف ظ���ل جتاه���ل 
ت���ام ملا مير ب���ه البلد م���ن ازم���ات اقت�شادية 

متفاقمة من قبل الطبقة ال�شيا�شية". 
وت�شه���د حمافظ���ة ذي قار ومنذ ع���دة اعوام 
يقوده���ا  الت���ي  التظاه���رات  م���ن  �شل�شل���ة 
اخلريج���ون العاطلون عن العم���ل والك�شبة 
للمطالبة بفر�س عم���ل وتوظيفهم بالدوائر 
�شبك���ة  مبنح���ة  �شموله���م  اأو  احلكومي���ة 
احلماي���ة االجتماعية, تخللها قطع للج�شور 
واغ���الق عدد من الدوائر احلكومية واعمال 
عنف واحت���كاك مع الق���وات االمنية ا�شيب 
عل���ى اإثرها ع���دد م���ن املتظاهري���ن بجروح 
متفاوتة. وطالبت او�شاط برملانية و�شعبية 
يف ذي ق���ار يف حزي���ران املا�ش���ي بتفعي���ل 
قرار برملاين �شنفها باأنها حمافظة منكوبة, 
وت�شمن ا�شتح���داث 30 األف درجة وظيفية 
الأبنائه���ا وع�ش���رة اآالف دار �شك���ن واطئ���ة 

الكلف���ة, موؤكدين ان القرار ما زال حربا على 
ورق رغم مرور اأكرث من عامني على اقراره.
وكانت نقاب���ة املهند�ش���ني العراقيني يف ذي 
قار قد ك�شفت منت�شف عام 2019 اأن ن�شف 
مهند�شيه���ا عاطلون عن العم���ل فمن اأ�شل 6 
اآالف مهند����س م�شج���ل يف النقاب���ة هناك 3 
اآالف مهند����س عاطل عن العم���ل, ودعت يف 
حينه���ا اىل اإيجاد حل���ول ناجعة عرب اعتماد 
درا�ش���ة �شرتاتيجي���ة م���ن وزارة التخطيط 
ووزارة التعليم العايل ووزارة املالية حول 
حاج���ة ال�ش���وق والوزارات م���ن اخلريجني 
والعم���ل عل���ى تبن���ي خط���ة طم���وح لتوفري 

فر�س العمل لهم".
ودع���ت, اىل "تفعي���ل دور القط���اع اخلا�س 
ك���ي  وتن�شي���ط عجل���ة االقت�ش���اد الوطن���ي 
كافي���ة  عم���ل  فر����س  توف���ري  م���ن  يتمك���ن 
ال�شتيعاب اخلريجني العاطلني عن العمل", 
كم���ا طالبت ب� "دعم اخلريجني ب�شورة اأكرب 
ع���رب توفري القرو�س املي�ّش���رة التي متكنهم 

من فتح م�شاريع اإنتاجية خا�شة بهم".
و�ش���ددت النقاب���ة, عل���ى "�ش���رورة مراعاة 
االخت�شا�شات الهند�شي���ة التي ال تتوفر لها 
فر����س عم���ل يف القط���اع اخلا����س وال�شيما 
االخت�شا�ش���ات النفطي���ة والكيمياوية التي 
ال تتوف���ر له���ا فر����س العم���ل اإال م���ن خ���الل 

القطاعات احلكومية".
وتواج���ه حمافظ���ة ذي ق���ار الت���ي يبلغ عدد 
نفو�شه���ا اأك���رث م���ن ملي���وين ن�شم���ة وت�شم 
22 وح���دة اإدارية 10 منه���ا متاخمة ملناطق 
االأه���وار م�شكلة متنامية يف ارتفاع معدالت 
البطال���ة وال�شيم���ا ب���ني اخلريج���ني اذ تقدر 
ن�ش���ب البطال���ة باأك���رث م���ن 40 باملئ���ة ب���ني 
او�ش���اط ال�شريح���ة, فيم���ا تع���اين املناط���ق 
الريفي���ة وااله���وار م���ن ازمة مي���اه خطرية 
ت�شبب���ت موؤخرا بتجفي���ف م�شاحات وا�شعة 
من االهوار و�شح���ة قاتلة يف االنهر املغذية 
للمناطق الريفية. فيما يواجه عدد غري قليل 
م���ن املناطق واالحياء ال�شكني���ة نق�شا حادا 
يف اخلدم���ات االأ�شا�شي���ة وتده���ور وتقادم 

البنى التحتية.

الخريجين من  ثلثهم  قار  ذي  في  العمل  عن  عاطل  األف   300
 �صبح الفقر يالحق موظفي الدولة 

و�صط عجز حكومي

اأجرت جامعة اأمريكية �سل�سلة من احل�ارات بني طلبتها واأقرانهم يف امل��سل، وحتدث�ا خاللها عن ما تعر�ست اإليه مدينتهم من اأحداث مروعة 
اأثن��اء �سيط��رة تنظيم داع���س االإرهابي. وذكر تقرير مل�ق��ع جامعة )ن�رث كاروالين��ا(، ترجمته )املدى(، اأن "برنام��ج ت�ا�سل افرتا�سي مت 
تطبيقه بني طلبة جامعتي امل��سل وجامعة ن�رث كاروالينا االأمريكية اأتاح فر�سة تبادل جتارب وثقافات طلبة البلدين ونقل طلبة امل��سل 

الأقرانهم يف ال�اليات املتحدة ما تعر�ست له مدينتهم من احداث مروعة وتعرث تعليمهم حتت حكم تنظيم داع�س االإرهابي".

االإدارة املحلية اكتفت باالإعالن عن األف درجة وظيفية

نور غازي اثناء ت�صوير فيلمها املو�صل اأم الربيعني

تظاهرات للمطالبة بتوفري فر�ص عمل اأمام �صركة نفط ذي قار
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 بغداد/ تميم الح�سن

ففي توقيت حرج ويف اعلى حاالت �ش���طوع جنم 
الرجل الذي يهيئ نف�ش���ه لرئا�ش���ة احلكومة يعلن 

ب�شكل مفاجئ ان�شحابه من ال�شباق!.
وخ���الل االي���ام املا�شي���ة ت�شاعد ال�ش���راع داخل 
»التن�شيقي« بني جناح���ي »املالكي« و«العامري«، 
فيم���ا يزعم »اطاري���ون« ان املناف�ش���ة على ت�شمية 
رئي�س احلكومة اجلديدة �شتنتهي هذا اال�شبوع.
وكان »التن�شيق���ي« ق���د اعط���ى مهلت���ني �شابقتني، 
حت���ى االن من���ذ اأكرث م���ن ا�شبوعني الإنه���اء ملف 
رئي����س ال���وزراء دون اع���الن ا�شم مر�ش���ح نهائي 

للمن�شب.
وو�ش���ل ع���دد املر�شحني اىل نح���و 10 ا�شماء من 
بينه���م زعيم���ان معروفان عادا بعد اي���ام من �شبه 

اتفاق على اختيار �شخ�شية من اخلط الثاين.
وع���ن تل���ك ال�شراع���ات ي�ش���ر �شيا�ش���ي مطل���ع 
حتدث ل�)امل���دى( اىل ان نوري املالكي زعيم دولة 
القان���ون: »هو وراء قرار م�شت�شار االمن القومي 

باالن�شحاب من الرت�شيح«.
وي�شيف ال�شيا�شي املقرب م���ن قادة »التن�شيقي« 
وال���ذي طل���ب ع���دم ن�ش���ر ا�شم���ه: »املالك���ي ينفذ 
�شيا�شة اق�ش���اء داخل املجموعة الإي�شال مر�شحه 
�ش���د  )فيت���و(  و�ش���ع  م���ن  وه���و  الرئا�ش���ة،  اىل 

االعرجي«.
وي�شر ال�شيا�شي اىل ان »مقابل ابعاد املالكي عن 
رئا�ش���ة احلكومة ب�شب���ب الت�شجي���الت املن�شوبة 
ل���ه �شغ���ط الإبعاد االعرج���ي وقد يبع���د مر�شحني 

اخرين«.
ويوؤكد ال�شيا�شي املطل���ع ان »زعيم دولة القانون 

ي�شع���ى اىل دعم مر�شحه باأية طريقة وهو النائب 
حممد �شي���اع ال�شوداين للح�ش���ول على املن�شب 

والذي يو�شك على الفوز بال�شباق«.
وكان »املالك���ي« ق���د انقل���ب اأك���رث م���ن م���رة عل���ى 
اتفاقات جرت داخل »االإطار التن�شيقي«، ومازال 
يلم���ح اىل انه ميلك اكرثية اال�ش���وات يف التكتل 

ال�شيعي.
وناف�س االعرج���ي، وهو مر�شح ه���ادي العامري 
زعيم الفتح، بقوة عل���ى املن�شب، وع�شية �شعود 

ا�شمه قرر االن�شحاب من ال�شباق.
م�ش���اء  االن�شح���اب  بي���ان  يف  االعرج���ي  وق���ال 
االحد اإنه »منذ 9 اأ�شهر والعملية ال�شيا�شية ت�شهد 
ان�شدادًا اأ�شر مب�شالح ال�شعب والوطن، واميانًا 
مني ب���اأن الوط���ن ي�شتح���ق الت�شحية ل���ذا ا�شكر 
جلنة االإط���ار املوقرة التي ر�شحت ا�شمي ملن�شب 

رئا�شة الوزراء«.
وتابع، »وهن���ا اأعلن اعتذاري عن قبول الرت�شيح 
مقدم���ًا اأ�شم���ى اآيات ال�شك���ر والتقدير ل���كل ابناء 
ال�شعب العراقي والنواب والكتل ال�شيا�شية التي 
اعلن���ت دعمه���ا لنا وناأم���ل من االخ���وة يف االإطار 
ان يح�شم���وا خياراته���م مل���ا في���ه م�شلح���ة العباد 

والبالد«.
وقبل ذل���ك ب�شاعات قليلة كانت ق���د ن�شرت بع�س 
املواقع ما قالت انه حما�شر م�شربة عن لقاء جمع 
االعرج���ي مع وفد كويتي وك�شف فيه ا�شرارا عن 

بع�س »الف�شائل«.
 ويعتقد ال�شيا�ش���ي املطلع ان »ن�شر هذه الوثائق 
التي تبدو مزورة هي �شمن خطة ابعاد االعرجي 
الذي قرر االن�شح���اب �شريعا من املناف�شة قبل ان 

تتطور الق�شية كما حدث مع ت�شريبات املالكي«.

وتظه���ر الوثائ���ق الت���ي مل يعلق عليه���ا االعرجي 
حت���ى االن، حم�شر لقاء بني االخر ووفد كويتي 
عل���ى خلفي���ة تهدي���د »النجب���اء«- اح���د ف�شائ���ل 

احل�شد- للدولة اجلارة.
واملح�ش���ر املتك���ون م���ن ع���دة اأوراق مر�ش���ل من 
ال�شفارة الكويتي���ة يف بغداد اىل وزارة خارجية 
مفرت�ش���ة  اجاب���ات  في���ه  وتظه���ر  الدول���ة،  تل���ك 
لالأعرجي بانه »منع النجباء« من تهديد الكويت.

كم���ا يك�شف عن ان �شب���ب تهديد تلك الف�شائل هو 
رغبته���ا باحل�شول على عقود كم���ا هو احلال مع 

التيار ال�شدري، بح�شب ما ذكر يف املح�شر.
وتط���رق املح�ش���ر اىل رف����س االعرج���ي ت�شل���ح 
كتائب حزب الله-وهو ف�شيل اخر تابع للح�شد- 

وابرام عقود تدريب مع اإيران ورو�شيا.
كما يظه���ر يف املح�شر كالما منقوال عن م�شت�شار 
االمن القوم���ي بان دولة االم���ارات اعطت عقودا 
اىل ع�شائ���ب اه���ل احل���ق، وع���ن ات�ش���اع جتارة 

املخدرات يف اجلنوب.
ويف ال�شاأن ال�شيا�شي قالت الوثيقة، ان االعرجي 
مر�شح من قب���ل »العامري« لرئا�شة احلكومة وان 
القوى الكردية وال�شنية ال تعرت�س على تر�شيحه.

وكانت »عدوى املالك���ي« باحل�شول على من�شب 
رئي����س احلكومة قد تو�شع���ت وا�شابت اأكرث من 
قي���ادي �شيع���ي يف ال�ش���ف االول داخ���ل »االإطار 

التن�شيقي«.
العب���ادي زعي���م الن�ش���ر، وفال���ح  وق���رر حي���در 
الفيا����س رئي����س احل�ش���د الع���ودة للتناف�س رغم 
وجود �شبه اتفاق على اعطاء املن�شب ل�شخ�شية 

من ال�شف الثاين لالأحزاب.
وكلم���ا ح���اول »التن�شيقي« ان يبع���د »القادة« عن 
التناف����س يبتكر )قادة االح���زاب( طريقة للعودة 
مث���ل دع���م مر�شح���ني الدارة احلكوم���ة من خلف 

الكوالي�س.
وك�شف���ت )امل���دى( ي���وم االح���د، ع���ن دع���م هادي 
العام���ري ملن�شب رئي�س احلكوم���ة املقبل كل من 
االعرج���ي، العب���ادي، ووزير الريا�ش���ة ال�شابق 

عبد احل�شني عبطان.
باملقاب���ل يدع���م املالك���ي مر�شح���ه االب���رز النائب 
حمم���د ال�ش���وداين، ا�شافة اىل وزي���ر التخطيط 

علي �شكري، والقيادي يف الدعوة طارق جنم.
ت�شريب���ات  ف���ان  التط���ورات  اخ���ر  ووف���ق 
�شي���اع  حمم���د  اىل ف���وز  ا�ش���ارت 

ال���وزراء. رئي����س  مبن�ش���ب  ال�ش���وداين 
وكان���ت اخ���ر حتديث���ات لبور�ش���ة املر�شح���ني، 
ا�ش���ارت اىل �شعود ا�شه���م »ال�ش���وداين« وا�شعد 

العيداين وهو حمافظ الب�شرة.
وتت�ش���ارب ت�شريح���ات »االطاري���ني« عن موعد 
ح�ش���م ا�شم رئي�س الوزراء، بعد نحو ا�شبوع من 
ت�شكيل جلنة خا�شة بهذا ال�شاأن تتكون من اربع 

قيادات �شيعية.
ويف بي���ان عن املجل����س االعلى قال عل���ي الدفاع 
املتح���دث با�ش���م احل���زب، اإن اللجن���ة »لي����س من 
مهامه���ا اختي���ار املر�ش���ح ب���ل حتدي���د املعاي���ر 
واملوا�شف���ات املطلوب���ة ب���ه، والت���ي �شيت���م على 
اأ�شا�شه���ا الت�شويت على اأح���د املر�شحني من قبل 

الهيئة العامة لالطار«.
نهاي���ة  مهامه���ا  اأكمل���ت  »اللجن���ة  اأن  واأ�ش���اف 
االأ�شب���وع املا�ش���ي، وتقدمت الق���وى ال�شيا�شية 
بع���دة اأ�شماء، ومن املق���رر ان يتم ح�ش���م ت�شمية 

اختيار املر�شح خالل هذا االأ�شبوع«.
وا�ش���اف ان »من ب���ني املوا�شفات الت���ي حددتها 
اللجنة ه���ي ان يكون املر�شح )غ���ر مثر للجدل 
داخلي���ا وخارجي���ا، وميتل���ك اخل���رة يف العمل 

مب���ا  وحازم���ا  اقت�شادي���ة،  وروؤي���ة  ال�شيا�ش���ي، 
ينا�ش���ب طبيع���ة حتدي���ات املرحل���ة، وان يعم���ل 
بفري���ق يتحم���ل م�شوؤوليت���ه، وي�ش���ع برناجم���ا 
واقعي���ا مب�شت���وى طم���وح ال�شع���ب و�شامال لكل 
امللف���ات الوطني���ة املهمة، وان ال يك���ون قد اأعطى 
تعه���دات او وعود الأية جه���ة داخلية او خارجية 
يف ح���ال تر�شيح���ه، ب���ل ان يك���ون والوؤه وعمله 

للعراق اأوال واأخرا«.
لك���ن عل���ى النقي�س من تل���ك الت�شريح���ات يقول 
عارف احلمامي يف ت�شريح �شحفي انه »الوقت 

حمدد العالن ت�شمية رئي�س الوزراء املقبل«.
وا�ش���اف ان: »اللجن���ة اخلا�ش���ة باختيار رئي�س 
ال���وزراء مازالت م�شتم���رة يف عملها ومل حت�شم 

خيارها«.
اما �شح���ى القي�شر النائبة ع���ن »االإطار« فذهبت 
اىل رب���ط ت�شمية رئي�س الوزراء باختيار القوى 

الكردية ملر�شح ملن�شب رئي�س اجلمهورية.
ونقل���ت وكاالت تابعة ل���� »التن�شيق���ي« ت�شريحا 
للق�شر قالت في���ه ان »االإطار ينتظر ح�شم الكرد 
مر�شحه���م لرئا�ش���ة اجلمهوري���ة لتق���دمي مر�شح 

رئا�شة الوزراء«.

 بغداد/ المدى

اأغل���ب  اأن  الهج���رة واملهجري���ن،  ذك���رت وزارة 
النازح���ني املتبق���ني م���ن �ش���كان ق�ش���اء �شنجار، 
اإ�شاف���ة اإىل اآخري���ن م���ن حميط مدين���ة املو�شل 
وحمافظة �شالح الدين، م�شددة على اأن اإعادتهم 
اإىل دياره���م �شتك���ون طوعي���ة، وحتدث���ت ع���ن 
حتركها على املناطق االأ�شلية للنازحني من اأجل 
توف���ر بيئة اآمن���ة ت�شبق رجوعه���م، متوقعة ان 

ح�شم امللف ب�شكل تام �شيكون خالل �شنتني.
وقال وكي���ل الوزارة كرمي الن���وري، اإن »وجود 
املخيم���ات يف منت�ش���ف ع���ام 2022 اأم���ر معيب 
وخمجل، لكن اإنه���اءه اأمام حتديات و�شعوبات 

كبرة«.
واأ�ش���اف الن���وري، اأن »البع����س م���ن التحديات 
خ���ارج ع���ن اإرادة ال���وزارة، تتعل���ق بالق�شاي���ا 

االأمني���ة وتقدير املوقف وبع�س البيوت التي مل 
يكتمل اإعمارها«.

واأ�ش���ار، اإىل اأن »ال���وزارة بذلت ق�شارى جهدها 
م���ن اأجل ع���ودة النازح���ني، واأغلقن���ا خالل هذه 
امل���دة 50 خميمًا، ومل يب���ق �شوى خميم اجلدعة 

يف املو�شل و26 خميمًا يف اإقليم كرد�شتان«.
املزي���د  اإىل  »اإقلي���م كرد�شت���ان  الن���وري،  ودع���ا 
م���ن التعاون م���ع الوزارة م���ن اأجل اإنه���اء ملف 
»الن���ازح ه���و عراق���ي،  اأن  املخيم���ات«، موؤك���دًا 
وال ميك���ن اأن ي���رى الوطن عبارة ع���ن خيمة او 

كرفان«.
عنوان���ًا  يك���ون  اأن  يج���ب  »الوط���ن  اأن  واأورد، 
لالإن�ش���ان، وناأم���ل اأن نت�شاع���د جميع���ًا من اأجل 

غلق املخيمات ب�شكل تام«. 
و�ش���دد النوري، عل���ى اأن »امل�شكالت التي تتعلق 
باإعمار املنازل وغرها من الق�شايا اللوج�شتية 

واملطالب الع�شائرية �شوف نعمل على حلها«.
باجلنب���ة  تتاأث���ر  ال  »جهودن���ا  اأن  ويوا�ش���ل، 
ال�شيا�شي���ة، ول���و كن���ا ق���د خ�شعن���ا للمزاي���دات 
ال�شيا�شية ملا متكنا م���ن اإغالق هذا العدد الكبر 

من املخيمات«.
وتاب���ع الن���وري، اأن »امللف االإن�ش���اين يجب اأن 
يبق���ى بعيدًا ع���ن املزايدات ال�شيا�شي���ة«، م�شددًا 
اأن »اجله���ود من�شب���ة عل���ى انه���اء مل���ف  عل���ى 

النازحني ليكون العراق خاليًا من املخيمات«.
وبني، اأن »عودة النازحني هي طوعية، وال ميكن 
اإجب���ار �شخ����س على ت���رك مكانه والع���ودة اإىل 
دي���اره ال�شابق���ة«، مو�شح���ًا ان »اأغلب النازحني 
املتبق���ني هم من ق�ش���اء �شنجار الذي���ن يبحثون 
ع���ن ب�شي�س اأم���ل وتوفر االأمن لك���ي ي�شمنوا 
عودته���م �شاملني، وهن���اك خم���اوف واأوهام من 

حدوث بع�س االأمور اخلارجة عن القانون«.
واأردف النوري، ان »البع�س االآخر من النازحني 
ه���م �ش���كان املناطق املحيط���ة مبدين���ة املو�شل، 

اإ�شافة اإىل عائالت من حمافظة �شالح الدين«.
وذه���ب الن���وري، اإىل اأن »ال���وزارة حتركت اإىل 
املناط���ق االأ�شلية للنازحني من اأج���ل خلق بيئة 
لل�شل���م والتفاه���م ت�شاعد عل���ى عودتهم ووجدنا 

تفاعاًل بهذا ال�شدد«.
واأف���اد، بان »انتقال العراقي���ني اإىل املخيمات قد 
ح�ش���ل ل�شبب ا�شتثنائي وط���ارئ، وهو اجتياح 
تنظي���م داع�س االإرهاب���ي لعدد م���ن املحافظات، 
وقد انت�شرن���ا على هذا التنظي���م، ويجب اإعادة 
هوؤالء النازح���ني باأ�شرع وقت«، متوقعًا اأن »يتم 
اجناز هذا امللف بالكامل خالل �شنتني اأو اأقل من 

ذلك«.
وم�ش���ى النوري، اإىل »الب���دء برنامج االندماج 
اأج���ل  م���ن  م���ع جه���ات متخ�ش�ش���ة  املجتمع���ي 
اإعادة تاأهي���ل العائدين ال�شيم���ا الذين كانوا يف 
خمي���م الهول ال�شوري، وجنحن���ا بتهيئة هوؤالء 

ليكونوا جزءًا من املجتمع«.
وكان الع���راق ق���د �شهد اأك���ر موجة ن���زوح منذ 
ع���ام 2014، وذلك اثناء �شيط���رة تنظيم داع�س 
االإرهاب���ي على ع���دد م���ن املحافظ���ات العراقية، 
وت���وزع النازح���ون عل���ى اخلي���ام واملحافظات 
االأخرى، ف�شاًل عن جل���وء االآخرين اإىل الهجرة 

خارج البالد.

 بغداد/ فرا�س عدنان

نفت جلنة االأمن والدف���اع يف جمل�س النواب، 
وج���ود اتفاقية موقعة بعد ع���ام 2003 ت�شمح 
للجانب الرتكي القيام بعمليات ع�شكرية داخل 
االأرا�ش���ي العراقية، م�شددة عل���ى اأن التعاون 
االأمن���ي يف جم���ال مكافح���ة االإره���اب ال يعني 
انتهاك ال�شي���ادة الوطنية، مبين���ة اأن الطران 
احلرب���ي الرتك���ي ق���د و�ش���ل يف طلعات���ه اإىل 

حمافظة كركوك.
وكان���ت الق���وات الرتكي���ة ق���د قام���ت بق�ش���ف 
م�شيف ب���رخ يف ق�شاء زاخ���و التابع لدهوك، 
م���ا اأدى اإىل وقوع عدد من ال�شحايا بني �شهيد 

وجريح.
وعل���ى اث���ر ذل���ك، اأعلن���ت احلكوم���ة العراقية 
اتخاذ ع���دد م���ن اخلط���وات الدبلوما�شية للرد 
على االعتداء اأبرزها اللجوء اإىل جمل�س االأمن 

لغر�س تقدمي �شكوى بحق اجلانب الرتكي.
اإن  الب���والين،  ج���واد  اللجن���ة  ع�ش���و  وق���ال 
»اجلانب الرتك���ي يتذرع يف عملي���ات الق�شف 
ب���اأن لديه اتفاقية مع احلكومة العراقية ت�شمح 
ل���ه القي���ام باأن�شط���ة م�شلح���ة داخ���ل الع���راق، 
تارة يدعون باأنها تع���ود اإىل ثمانينيات القرن 
املا�ش���ي، واأخ���رى يقول���ون اإنه���ا موقع���ة بعد 

تغير النظام ال�شابق«.
اأن »حقيق���ة املو�ش���وع،  الب���والين،  واأ�ش���اف 
اأن الع���راق مل ي���رم اتفاق���ات اأمني���ة بع���د عام 
2003 ت�شم���ح لالأتراك بالدخول اإىل االأرا�شي 

العراقية«.
كان���ت  الرتكي���ة  »املطالب���ات  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
عملي���ات  اإج���راء  يف  له���م  بال�شم���اح  مك���ررة 
مت�شيط على ال�شري���ط احلدودي بني البلدين، 
ومن خالل التعاون ب���ني حكومتي البلدين يف 

جمال مكافحة االإرهاب«.

و�ش���دد الب���والين، عل���ى اأن »الع���راق مل مينح 
�ش���وءًا اأخ�ش���ر لدخ���ول الق���وات الرتكية اإىل 
اأرا�شي���ه، ومل يت���م توقي���ع اتفاقي���ة بع���د ع���ام 

.»2003
ون���وه الب���والين، اإىل اأن »البلدي���ن يلتزم���ان 
مكافح���ة  يف  املتح���دة  االأمم  ب�شرتاتيجي���ة 
االإره���اب، والتع���اون بني ال���دول واحلكومات 
اأمر اإيجابي مع حف���ظ ال�شيادة وعدم التجاوز 

على احلدود«. 
م���ن جانب���ه، ذكر ع�ش���و اللجن���ة االآخ���ر يا�شر 
وت���وت، ان »الق�ش���ف الرتكي تك���رر الأكرث من 

مرة وعلى احلكومة اأن تتخذ موقفًا ب�شاأنه«.
وتاب���ع وت���وت، اأن »اخليارات املتاح���ة اأمامنا 
ه���ي املقاطع���ة التجاري���ة«، مبين���ًا اأن »قرارات 
ا�شتدع���اء ال�شفر وت�شليم���ه مذكرات احتجاج 

لن ت�شل بنا اإىل نتيجة«.
ويرى، ان »ما يح�شل على احلدود من عمليات 
ق�شف متك���ررة باأنه���ا اإهانة للع���راق«، م�شددًا 
عل���ى اأن »الطران الرتكي ويف خرقه لالأجواء 
العراقي���ة ق���د و�ش���ل يف بع����س االأحي���ان اإىل 

كركوك«.
ولف���ت وتوت، اإىل اأن »احلكومة هي امل�شوؤولة 
عن حفظ �شيادة العراق، و�شنوا�شل يف جلنة 
االأم���ن النيابي���ة عملن���ا يف مراقب���ة م���ا تنجزه 

احلكومة على هذا ال�شعيد«.
ويج���د، اأن »جميع اخلي���ارات التي مت اللجوء 
اإليه���ا خالل اأعمال اخل���رق ال�شابقة مل توؤد اإىل 
نتيج���ة، وقد متادى اجلانب الرتك���ي لغاية اأن 
عمليات���ه اخ���ذت ت�شتهدف املدني���ني كما ح�شل 

يف دهوك قبل اأيام«.
وم�شى وت���وت، اإىل اأن »هناك حل���وال اأخرى، 
التجاري���ة وحت�ش���ني  املقاطع���ة  م���ن �شمنه���ا 
احل���دود وردع اأية حماولة للخرق مرة اأخرى، 

اإ�شافة اإىل اجلهود على ال�شعيد الدويل«.
وتعت���زم جلن���ة االأم���ن والدف���اع اإع���داد تقرير 
م�ش���رتك مع جلن���ة العالقات اخلارجي���ة ب�شاأن 
يت���م  العراقي���ة  لالأرا�ش���ي  الرتكي���ة  اخل���روق 
عر�ش���ه عل���ى الرمل���ان ورفع���ه اإىل احلكوم���ة 
ا�شتم���رار  ملواجه���ة  تو�شي���ات  ويت�شم���ن 

االعتداءات على العراق.

التعاون في مجال مكافحة االإرهاب ال ي�سمح بانتهاك ال�سيادة

الأمن النيابية تنفي وجود اتفاق بعد 2003 
ي�سمح بدخول القوات التركية 

و�سفت ا�ستمرار المخيمات لغاية الوقت الحالي بـ »المخجل«

الهجرة: ح�سم ملف النازحين خالل عامين.. 
واأغلبهم من �سنجار

قوات تركية داخل االراضي العراقية

تحديات كبيرة أمام ملف النزوح

�سدور ت�سريبات ع�سية االن�سحاب عن انتقاد م�ست�سار االأمن القومي لـ »النجباء« و»حزب اهلل«
النقالبيون في »التن�سيقي« يزيحون الأعرجي لإي�سال محمد ال�سوداني لرئا�سة الحكومة

بعيدا عن الطرق التقليدية فان ت�سفية اال�سماء 
المر�سحة داخل »االإطار التن�سيقي« لرئا�سة 

الحكومة تجري بطريقة مختلفة، عن طريق 
»ن�سر الف�سائح«.

وعلى ما يبدو ان قا�سم االعرجي، وهو م�ست�سار 
االمن القومي، كان اآخر �سحايا ال�سراع على 
المن�سب، بح�سب ما تقوله بع�س الم�سادر.

االطار التنسيقي يحسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء
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 دياىل / علي الالمي

اأك���د ع�ش���و رابط���ة م�شنع���ي الفح���م يف دي���اىل خليل 
الب���اوي، اأم�س االثن���ن، اأن قرار اإنه���اء �شناعة الفحم 

دخل حيز التنفيذ.
وق���ال الباوي يف حديث خا�س ل� )املدى(، ان "�شناعة 

الفحم من املهن القدمية جدا يف دياىل، وترتكز يف 14 
مقاطع���ة، لكنها انح�ش���رت يف 3 حاليا اأ�شهرها الوقف 

)15 كم �شمال �شرق بعقوبة(".
واأ�شاف، ان "البيئة اتخذت قرارا باإغالق كل "الكور" 
وهي )ت�شمية حملية تطل���ق على اأماكن �شناعة الفحم 
م���ن االأخ�شاب( ب�شبب اأ�شراره���ا البيئية وال�شحية"، 

موؤك���دا ان "العدي���د من االأ�ش���ر �شتفقد م�ش���در رزقها، 
ويجب ان يكون هناك بدي���ل من خالل تطوير �شناعة 

الفحم اأو توفري فر�س عمل يف مهن اأخرى".
اأم���ا مدير دائرة البيئة ال�شابق عب���د الله ال�شمري، فقد 
اأ�ش���ار اىل انه "3 اأ�شباب كانت وراء قرار اإغالق الكور 
يف دي���اىل اأبرزها تاأثريه���ا البيئي، كما اأنها توؤدي اىل 

م�شاعف���ات �شحي���ة خطرية خا�ش���ة للعامل���ن بها من 
االأطفال وال�شبية".

واأ�ش���اف ال�شم���ري، ان "اإغالق الكور ق���رار �شائب مت 
اتخ���اذه قب���ل فرتة وب���داأ تطبيق���ه يف حمي���ط بعقوبة 
وبقي���ة مدن دياىل"، الفت���ا اىل ان "�شناع���ة الفحم لها 
تاأثريها على ملف قطع االأ�شجار وجتريف الب�شاتن".

دياىل ت�صتغني عن �صناعة �لفحم نهائيًا

 بابل/ جليل الغزي

اأطلقت جمموعة من الن�شاء ال�شيدليات يف بابل حملة )من حقي 
ان اأتعل���م( لتعلي���م االأطفال امل�شردين ممن تق���ل اأعمارهم عن 1٠ 
�شن���وات النت�شالهم من بيئة التخل���ف واالأمية وتعليمهم القراءة 

والكتابة؛ ومن ثم دجمهم يف املدار�س.
وتق���ول مديرة احلملة ال�شيدالنية رج���اء �شالح الدين ل�)املدى( 
ان "ع���ددا م���ن الطبيب���ات ال�شيدالنيات ب���ادرن باإقام���ة م�شروع 
خا����س لتعلي���م االأطف���ال امل�شردين الق���راءة والكتاب���ة من خالل 
درو����س تقوية يومي���ة بالتن�شيق مع ع���دد من املدار����س االأهلية 

ب�شكل جماين".
واأ�ش���ارت اىل ان "امل�شروع �شمل مبرحلت���ه االأوىل ٢٠ طفال من 
االأيتام وامل�شردين ممن حرموا م���ن الدرا�شة الأ�شباب اجتماعية 
واقت�شادي���ة". واأ�شافت اأنه "متت املبا�ش���رة اي�شا بفتح قنوات 
ات�ش���ال م���ع مديرية الرتبي���ة يف املحافظة لت�شهي���ل اآليات تنفيذ 
احلمل���ة و�شمان قبول الطلب���ة يف املدار�س بعد تاأهيلهم وتوفري 

مناهج الدرا�شة لهم".
م���ن جهته���ا اأك���دت ال�شيدالني���ة رواء حمي���د ل�)امل���دى( ان "لدى 
امل�ش���روع مرحلة ثانية ت�شمل االأعم���ار الكبرية لتعليمهم القراءة 

والكتابة للتقليل من م�شتوى االأمية يف املجتمع".
وبينت ان "اع�شاء احلملة نظموا حملة �شملت عددا من املناطق 
يف مدين���ة احللة لتكوين قاعدة بيانات تقريبية عن عدد االأطفال 
امل�شردين اإ�شافة اىل االأ�شخا�س الذين يجهلون القراءة والكتابة 

ل�شمان �شمولهم يف احلملة".
واأك���د الفري���ق الن�ش���وي ان امل�ش���روع �شي�شتم���ر لي�شم���ل عموم 
مناطق املحافظ���ة، ويحت�شن اأكرب عدد من االأطفال وحتديدا من 

االأطفال امل�شردين واالأيتام واأبناء العوائل الفقرية.

 خا�ص/ مي�سان

حمافظ���ة  �شح���ة  دائ���رة  اأعلن���ت 
مي�ش���ان ع���ن ح���دوث حال���ة والدة 
لتواأم رباعي يف اأح���د م�شت�شفيات 
املتح���دث  واأو�ش���ح  املحافظ���ة. 
الر�شم���ي لدائ���رة �شح���ة املحافظة 
حممد الكناين يف حديث ل�)املدى(، 
للطف���ل  مي�ش���ان  "م�شت�شف���ى  ان 
والوالدة �شهدت والدة تواأم رباعي 
اأجري���ت  قي�شري���ة  عملي���ة  خ���الل 

الإحدى ال�شيدات".
"الت���واأم  ان  الكن���اين  واأ�ش���اف 
يتك���ون من ثالث اإن���اث، وذكر وهم 
ب�شح���ة جي���دة، حيث اأ�ش���رف على 

العملية كادر طبي متخ�ش�س".
ع���ن  �ش���ادر  بي���ان  ذك���ر  ذل���ك  اإىل 
ع���ام  "مدي���ر  اأن  مي�ش���ان،  �شح���ة 

�شحة مي�شان عل���ي حممود العالق 
تابع يف زي���ارة ميداني���ة �شباحية 
تقدمي اخلدم���ات الطبية وال�شحية 
للمراجع���ن والراقدين  والعالجية 

يف م�شت�شفى الطفل والوالدة".
عق���د  "الع���الق  اأن  البي���ان  وتاب���ع 
اجتماعًا مع االدارة تابع من خالله 
اخلدم���ات  وتق���دمي  العم���ل  �ش���ري 
والعالجي���ة  وال�شحي���ة  الطبي���ة 
للمراجعن كما قام بجولة ميدانية 
امل�شت�شف���ى  ووح���دات  اأق�ش���ام  يف 

ملعاجلة املعوقات".
�شح���ة  "مدي���ر  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
املحافظ���ة اأكد �شرورة بذل اجلهود 
كاف���ة لالرتق���اء بتق���دمي اخلدم���ات 
ال�شحية، مثمنًا عمل جميع الكوادر 
متمني���ا لهم التوفي���ق والنجاح يف 

اأداء الواجب".

بابليات يطلقن حملة 
لتعليم �لأطفال 

�مل�صردين

وزارة الكهرباء 
ال�سركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الو�سطى 

General Company of Electricity Production (GCEP) 
Middle Region 

)L2G – 033(  م / اإعالن املناق�سة العامة املحلية املرقمة

ــركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى إعالن املناقصة اخلاصة بـ )جتهيز ونصب منظومة  تعلن الش
ــى( ، الكلفة التخمينية  ــة )للمرة األول ــة كهرباء الصدر الغازي ــعة 5000 م3( حملط ــة مع خزانات عدد /2 س ــة أولي معاجل
ــعون مليون دينار عراقي ضمن املوازنة التشغيلية لعام / 2022  ــة وتس ــعمائة وخمس (3.995.000.000( ثالثة مليار وتس

على حساب االت ومعدات )113). 
ــز املادة املذكورة أعاله وفق  ــرة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة اخلاصة بتجهي ــى مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلب فعل

الشروط التالية: 
ــركة العامة إلنتاج الطاقة  1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )الش

الكهربائية / املنطقة الوسطى( عبر البريد االلكتروني 
 (www.gcep.moelc.gov.iq.com)

 (commercial.dept.m@molce.gov.iq_37)
وخالل أيام الدوام الرسمي من االحد الى اخلميس )من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً ( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التجهيز املطلوبة : )كما موضحة في وثائق العطاء(. 

3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100.000( مائة ألف دينار عراقي 
غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة من قبل الشركة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات. 
ــة محلة )109)  ــاحة غرناط ــرقي س ــركة الكائن في الباب الش ــليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: مقر الش ــم تس 4- يت
ــاعة )12:00( )الثانية عشر ظهراً(  ــيكون الس ــارع )19( بناية )15( ص.ب )1085( ويكون آخر موعد لتقدمي العطاءات س ش
ــمية يكون الغلق في نفس  ــوم االثنني وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رس ــخ الغلق املصادف )2022/8/29( ي ــن تاري م
ــيتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات أو  ــوف ترفض وس الوقت من اليوم الذي يلي العطلة. العطاءات املتأخرة س
ــركة غير ملزمة بقبول  ــركة( في نفس يوم غلق العطاءات والش ــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الش ممثليه
ــر اإلعالن وتكون املناشئ املطلوبة واملبلغ التخميني حسب  ــو عليه املناقصة أجور نش أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس

استمارة املناطق االقتصادية ضمن اجلزء الثاني / القسم السادس لوثائق املناقصة. 
مع مراعاة ما يلي: 

1- يكون موعد الفتح في نفس يوم الغلق او في اليوم الذي يليه.
ــتها واالطالع على  ــامها بعد دراس ــية بكافة أقس 2- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياس
ــتبعاد عطائه، مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق  ــيتم اس التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها، وبخالفه س
وجداول الكميات وتقدميها ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب قرص 
ــتمارتني 1و2 ومنوذج ضمان العطاء )الكفالة املصرفية(،  ــتمارة تقدمي العطاء )االس ــتلمه، إضافة إلى اس الـ CD الذي يس

والنموذج االسترشادي )صيغة العقد( )ملئها بشكل واضح وبلون مميز( )مهم جدا(. 
3- في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه. 

ــلع واخلدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً  ــلم جداول الكميات املسعرة للس 4- على مقدم العطاء ان يس
النماذج املوجودة في )مناذج العطاء(.

5- تقدمي براءة ذمة تسديد أجور الكهرباء او معاملة إيصال التيار الكهربائي من ضمن الوثائق. 
6- على مقدم العطاء ملئ استمارة تعريف الشركة )املرفقة طياً في الطلب( وتعتبر مكملة للوثائق القياسية )مهمة 

جدا(. 
7- سيتم نشر التفاصيل اخلاصة باملناقصة املعلنة لشركتنا على العنوان التالي: 

 www.moelc.gov.iq.com :املوقع اإللكتروني لوزارة الكهرباء

فقدان جواز �سفر 
ــم  ــية باس ــفر اثيوبية اجلنس ــواز الس ــي ج ــد من فق
(BEZAWIT WALE( واملرقم EP6967991 ... يرجى على 

من يعثر عليه تسليمه ألقرب مركز شرطة... 
مع التقدير 

م��ي�����ص��ان ف�������ي  رب����اع����ي  ت�������و�أم  ولدة 



بغداد / اإياد ال�صاحلي

الحت���اد  التنفيذي���ة  اللجن���ة  تعق���د 
كرة الق���دم برئا�س���ة الكابنت عدنان 
درج���ال، ِاجتماعًا تداولّي���ًا الثالثاء 
املحّل���ي  امل���درب  ت�س���مية  حل�س���م 
املوؤّم���ل اأن يقود املنتخ���ب الوطني 
للبط���والت املُرتقب���ة، ويف مقّدمتها 
اأيل���ول  الدولي���ة  االأردن  بطول���ة 
اخللي���ج  كاأ����س  وبطول���ة  املقب���ل، 
العربي اخلام�س���ة والع�س���رين يف 
حمافظة الب�سرة كانون الثاين عام 

.2023
وق���ال م�ست�سار رئي����س احتاد كرة 
اأن ِاجتم���اع  اأن���ور ج�ّس���ام،  الق���دم 
مرحل���ة  �سُينه���ي  الي���وم  االحت���اد 
طويل���ة من االنتظ���ار الت���ي اأمتّدت 
م���ن نهاي���ة اآخ���ر مب���اراة ملنتخبن���ا 
الوطن���ي يف ت�سفي���ات كاأ�س العامل 
قط���ر 2022 يف ملعب را�سد بنادي 
االإمارات���ي  دب���ي  االأهل���ي  �سب���اب 
اآذار  لبن���ان يف 29  اأم���ام منتخ���ب 
املا�سي، وي�سم���ي طاقمه التدريبي 
اجلديد للمبا�سر يف االأيام الالحقة 
الالعب���ن  م���ع  منهاج���ه  بو�س���ع 
املُر�ّسحن من قبله، وكذلك بالن�سبة 
لطاقم���ي تدريب منتخب���ي االأوملبي 

والنا�سئن.  
واأ�س���اف ج�ّس���ام يف حدي���ث خ�ّس 
ب���ه )امل���دى( "مل يكن خي���ار املدرب 
الوطن���ي �سم���ن اأولوي���ات رئي����س 
احت���اد ك���رة الق���دم عدن���ان درجال 
م���ّدة  قب���ل  حت���ى  زمالئ���ه  وبقي���ة 
التعاق���د  هدف���ه  كان  ب���ل  ق�س���رة، 
مع م���درب اأجنب���ي يق���ود املنتخب 
وفق���ًا  القادم���ة  للمرحل���ة  االأول 
لالحت���اد  املعلوم���ة  لال�ستحقاق���ات 
و�سروط���ه مثل عم���ره وخربته يف 
املنطق���ة ووجوب عمل���ه يف بغداد، 
ومل تقت�س���ر اال�ستعان���ة باالأجنبي 
جلمي���ع  ب���ل  الوطن���ي،  لقي���ادة 
وال�سب���اب  االأوملب���ي  املنتخب���ات 
والنا�سئ���ن �سمن منه���ج واحد من 
مدر�س���ة كروية واح���دة تعمل على 
�سناعة جيل جديد يتمتع باملوهبة 
والق���درة  واالن�سج���ام  والق���وة 
يف  املتناف�س���ن  ملجابه���ة  البدني���ة 

اأ�سعب الظروف".

اإعادة الثقة
واأو�س���ح "نظ���رًا حلراج���ة موقف 
توف���ر  بع���دم  الق���دم  ك���رة  احت���اد 
االأموال الالزمة الت���ي تتنا�سب مع 
ا�س���م املدرب االأجنبي املُراد التعاقد 
مع���ه مب���ا ُيلّبي طموح���ات جماهر 
رئي����س  حماول���ة  برغ���م  الع���راق، 
االحتاد البحث عن الدعم احلكومي 
الالزم، اإال اأنه مل يفلح، فتّم االتفاق 
على اإعادة الثقة مبدرب وطني يتم 
اختي���اره من ب���ن ا�سم���اء معروفة 
�سب���ق اأن خدم���ت املنتخب، وهو ما 

�سيتم اإقراره يف اإجتماع اليوم".
اأ�سه���م االإع���الم  "لالأ�س���ف  وك�س���ف 
الريا�س���ي واجلمه���ور يف تدم���ر 
ثق���ة امل���درب الوطني بنف�س���ه وثقة 
مع���ًا  النج���اح  باإمكاني���ة  االحت���اد 
م���ن اأج���ل و�س���ول كرتن���ا اىل قّمة 
االأه���داف الت���ي تبغيه���ا، وذلك من 
التهّج���م علي���ه يف  خ���الل حم���الت 
مواقع التوا�س���ل، وبرامج التلفزة 
وحت���ى ال�سحاف���ة، ب���اآراء منفعل���ة 
اأغلبه���ا ال تنتق���د مبهني���ة م���ن اأجل 

م�سلح���ة العراق، ب���ل لت�سقيط هذا 
اإذعان���ًا مل�ساع���ر ال  ذاك  اأو  امل���درب 
تكنُّ الود ل���ه اأو لديها موقف �سلبي 
�ساب���ق نحوه اأو تعاطف���ًا مع مدرب 

اآخر مل يتم اختياره".

مذكرة تف�صيلية
وب���ّن "بالن�سب���ة للجن���ة اخلرباء، 
توالت يف عقد اإجتماعاتها لدرا�سة 
املفا�سلة بن اأبرز املدربن االأجانب 
التدريبي���ة  �سرته���م  املطروح���ة 
اأم���ام اأع�س���اء اللجن���ة، وبعد فرتة 
ع���ن  تف�سيلي���ة  مذك���رة  تق���دمي  مت 
اأف�سل ثالثة مدرب���ن اأّيدنا التعاقد 
م���ع اأّحده���م نظ���رًا لق���ّوة النتائ���ج 
ُكّلف���وا  الت���ي  امله���ام  يف  املتحقق���ة 
به���ا، وموافقتهم عل���ى التدريب يف 
العا�سم���ة بغداد، وتق���دمي برنامج 
متكام���ل ع���ن حمّط���ات اال�ستع���داد 
املفرت�س���ة لالعبين���ا ُقبي���ل دخولهم 
رئي����س  واأب���دى  البط���والت،  يف 
االحت���اد واأع�ساء اللجنة التنفيذية 
القناع���ة التام���ة مب���ا ا�ستعر�ست���ه 

جلن���ة اخل���رباء م���ن و�ساي���ا فنية 
حتفظ م�سلحة املنتخب".

واأع���رتف ج�ّس���ام "لقد �س���اع وقتًا 
طوياًل من مرحلة حت�سر املنتخب 
الوطن���ي ُبعيد فقدانه فر�سة الظفر 
ببطاق���ة امللح���ق ملوندي���ال 2022، 
ومل يك���ن ال�س���وء االأخ�س���ر ُمتاحًا 
للجن���ة اخل���رباء كي تعل���ن موقفها 
اإزاء احلال���ة البديل���ة لغياب مدرب 
الوطن���ي، وكذل���ك غي���اب االأم���وال 
امل���درب  هوي���ة  لتحدي���د  الالزم���ة 
ح�س���م  له���ذا  اجلدي���د،  االأجنب���ي 
االحتاد موقفه باللجوء اىل املدرب 

الوطني".

بطة عبارات محُ
ولف���ت امل�ست�س���ار اإىل اأن "ا�سم���اء 
مثل با�سم قا�س���م ورا�سي �سني�سل 
وحكي���م �ساك���ر وعبدالغن���ي �سه���د 
واأي���وب اأودي�سو تن���ال تاأييد اأغلب 
املتابعن لواق���ع املنتخب الوطني، 
لي�س الأن االآخرين غر قادرين على 
العمل، بل كون هذه اال�سماء توّلت 
املهام الوطنية الدولية باقتدار ومل 
يحال���ف التوفي���ق بع�سه���ا الأ�سباب 
وق���وة  املناف�س���ة  باأج���واء  تتعّل���ق 
املنتخب���ات و�سوء احل���ظ ب�سياعة 
الفر�س وتلّكوؤ التحكيم من جانب، 
الت���ي تّبنته���ا  والهجم���ة ال�سر�س���ة 
قن���وات اإعالمي���ة خمتلف���ة ومواقع 
التوا�س���ل االجتماعي �سد بع�سهم 
م���ن دون اأي اعتب���ار ملكانته���م بن 
بق���راءة  عوائله���م  وتاأّث���ر  النا����س 
عب���ارات جارح���ة وحُمبط���ة توؤّدي 
اىل قت���ل ال�سخ�سية وهو نقد ُمدّمر 
دف���ع اأغلبهم للهروب م���ن اأية دعوة 

تخ�ّس املنتخب".

االأموال واالن�صجام

م جلنة اخلرباء ا�سم  وتابع "مل ُتقدِّ
اأي مدرب وطني، بل اأّيدْت االحتاد 
يف التوّج���ه اىل املدربن الوطنين 
مّمن عملوا مع املنتخبات الوطنية، 
���ة مع اجليل احل���ايل خالل  وخا�سّ
ال�سنوات ال�سبع املا�سية، كخيار ال 
بديل له من ناحي���ة االأموال وكذلك 
االن�سجام، فمن غر املمكن اأن يعمل 
امل���درب الوطني جمانًا مثلمًا يرّوج 
البع����س لالنتقا����س من���ه وزعزعة 
ثقت���ه بنف�س���ه لرف�س املهم���ة ُبغ�سًا 
ب���اإدارة االحت���اد، يف ح���ن االأخر 
يق���ّدر قيمة الوطن���ي ومينحه راتبًا 
�سهري���ًا ال يقل عن 30 اأو 50 مليون 
دينار بعك�س املدرب االأجنبي عايل 
امل�ست���وى ال���ذي ال يقب���ل باأق���ّل من 
100 الف دوالر �سهري���ًا، واملقارنة 
الفني���ة هي م���ن تف�سل هن���ا بفارق 
االن�سج���ام  جان���ب  وم���ن  املبل���غ، 
فامل���درب الوطن���ي اأوف���ر حظ���ًا يف 
النج���اح ملعرفته بنوعي���ة الالعبن 
يف االأندي���ة املحلي���ة واخلارجي���ة، 
وهو مواِكب ملناف�سات الدوري من 
خالل عمله اليومي مع ناديه، بينما 
امل���درب االأجنبي يحت���اج اىل وقت 
طويل ك���ي يتع���ّرف عل���ى التوليفة 
املنا�سبة الت���ي ت�ساعده على تثبيت 
الت�سكيلة القوي���ة ومراكز الالعبن 

وبدالئهم".

املدرب املحُرّبي
"نتمّن���ى  واختت���م ج�س���ام حديث���ه 
ال���ذي  الوطن���ي  للم���درب  النج���اح 
لت���ويل  االختي���ار  علي���ه  �سيق���ع 
ت�س���ود  اأن  وناأم���ل  امل�سوؤولي���ة، 
�سف���ة امل���درب املُرّب���ي يف عم���ل اأّيًا 
م���ن الذي���ن ُتناط به���م هك���ذا مهّمة 
وطني���ة قبل اأن يغو����س يف م�ساألة 
التكتي���ك والتكنيك ومنهج املع�سكر 
التدريب���ي، ويك���ون مث���اًل وق���دوًة 
لالعب���ن يف االأخ���الق واالح���رتام 
واالخال�س وااللت���زام، اأما اإن كان 
غ���ر ذل���ك فم���اذا �سيتعّل���م الالع���ب 

منه؟!

بغداد / املدى

برف����ع  الوطن����ي  منتخبن����ا  الع����ب  ت����ّوج 
 109 وزن  ي�س����ر،  عم����ار  عل����ي  االأثق����ال، 
بطول����ة  يف  وف�سّي����ة  بذهبّيت����ن  كغ����م، 
اآ�سي����ا لل�سب����اب الت����ي ت�سّيفه����ا العا�سمة 

االأوزبكية ط�سقند.
وق����ال د.م�سطف����ى �سال����ح، نائ����ب رئي�س 
احت����اد رف����ع االأثق����ال، اأن "الرّب����اع البطل 
عل����ي عم����ار ي�سر، ن����ال ذهبّيت����ن وف�سّية 
اآ�سي����ا  بطول����ة  مناف�س����ات  يف  واح����دة، 
لل�سباب، بع����د اأن حّقق ذهبّي����ة يف فّعالية 
اخلط����ف حيث رفع 1٧1 كغ����م، فيما حّقق 
ذهبّي����ة ثاني����ة يف املجموع بع����د اأن جمع 
3٧3 كغم، وحلقهم����ا بف�سّية فّعالية النرت 
رافع����ًا 202 كغم، وهي اأرقام جديدة ثابر 

عمار كثرًا من اأجل ت�سجيلها.
واأ�س����اف "مل يتمّك����ن زميل����ه الرّباع علي 
اال�ستم����رار  م����ن  كغ����م،  عبا�����س وزن ٨9 
يف املناف�س����ة، وذل����ك لتعّر�س����ه لالإ�ساب����ة 
اأثن����اء الن����زال، ما اأ�سطّر م����درب املنتخب 
الوطن����ي اإىل �سحبه من البطول����ة حفاظًا 
عل����ى �سالمت����ه، اأم����اًل مبعاجلت����ه وتهيئته 
للبط����والت املقبلة بدافعية اأكرب، كونه من 
العبي املنتخب الذي����ن نعّول عليهم كثرًا 

الإهداء العراق ميدالّيات التفّوق".
واأو�سح : "ُيعد اإجناز عمار اإ�سافة مهّمة 
الإجنازات الريا�س����ة العراقية عامة ورفع 

����ة، مدعمًا بر�سي����ده كبطل  االأثق����ال خا�سّ
يف  متمّي����زة  اإجن����ازات  حّق����ق  اأن  �سب����ق 
حمافل �سابقة، موؤك����دًا اأن هذا االإجناز مل 
ياأِت من ف����راغ، بل نتيجة ت�سافر اجلهود 
الكبرة من قبل اللجنة االأوملبية الوطنية 
اللعب����ة واملدرب����ن والالعب����ن،  واحت����اد 
اإ�ساف����ة اىل تراك����م اخل����ربة م����ن خ����الل 

االأم����د،  طويل����ة  التدريبي����ة  املع�سك����رات 
والت����ي ا�ستمّرت ثالث����ة اأ�سه����ر متوا�سلة 
يف العا�سم����ة بغ����داد واإقلي����م كرد�ست����ان، 
ا�ستطعن����ا خالله����ا رف����ع امل�ست����وى الفني 
والب����دين لالعب����ن، بهدف حتقي����ق اأرقام 

ممّيزة خالل املع�سكرات".
وخلُ�س �سالح اإىل اأن "جهود االإعالمين 

يف مواكب����ة عم����ل االحت����اد، وم�س����اركات 
التدريب����ي  امل����الك  ومثاب����رة  الرباع����ن، 
بوتق����ة  يف  �سّب����ت  الوطن����ي،  للمنتخ����ب 
واح����دة الإع����الء راي����ة الع����راق يف جميع 
املحافل، ودعم االأبطال )�سفراء الريا�سة( 
نواجهه����ا،  الت����ي  الظ����روف  اأ�سع����ب  يف 

و�سنبقى اأوفياء للريا�سة وللوطن".
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�صّمي طواقم تدريب الوطني واالأولمبي والنا�صئين  اتحاد الكرة يحُ

اأنور ج�ّضام : عدم تي�ّضر الأموال اأوقف التعاقد مع اأف�ضل املدربني الأجانب
عيد ت�صفيات المونديال  هجوم االإعالم قتل �صخ�صّية المدرب المحلي .. واأ�صعنا وقتًا طوياًل بحُ

اآ�ضيوي��ة   وف�ضي��ة  ذهبّيتي��ن  الع��راق  يه��دي  عم��ار  عل��ي 

 محمد حمدي
كلمة صدق

ق����ّدم �سديقي االإعالمي الريا�سي اعت����ذاره اأمام اجلميع بعد اأن 
كان من اأ�سّد املتحّم�سن واملنا�سرين الحتاد الكرة وقّوة وروح 
االإرادة لدي����ه يف التغير اأو التب����دل نحو عامل االحرتاف اأ�سوة 
بدول العامل االأخرى التي قطعت اأ�سواطًا طويلة وتركتنا خلفها 
يف حم����اوالت الّله����اث البائ�س����ة، نعم ق����ّدم اعتذاره ف����ور اإعالن 
احت����اد الكرة م�سر ال����دوري املمت����از ودوري املحرتفن، التي 
�س����ّكل ملّفهم����ا ُم�سكلة كبرة اأكرب من حج����م االحتاد فيما يتعّلق 
مب�سابقته للمو�سم االأخ����ر 2021-2022 واآلية تطبيق روؤيته 
للمو�س����م التايل، وانهي����ار عزمه اأم����ام رّدة الفع����ل القوية نظرًا 
لتم�ّس����ك االأندي����ة املعرت�سة بالنظام االأ�سا�سي ال����ذي اأعتمد اآلية 
ال�سع����ود والهب����وط وفقًا لت�سويت الهيئ����ة العامة، ومل يح�سل 

اأي تعديل ب�ساأنها وفقًا الجتماع االحتاد االأخر.
فق����د وج����د الرجل اأن عملي����ة التربي����ر التي م����ّرت يف االجتماع 
م����ا ه����ي اإال حماولة لله����روب باأقل اخل�سائر وحف����ظ ماء الوجه 
عل����ى اأن اأي �س����يء لن يح�س����ل، وكان على االحت����اد اأن يحرتف 
عمل����ه االإداري والت�سويق����ي للعم����ل بقانون مل����زم ال يكون اأداة 
طيعة اأم����ام �سغوط ورغب����ة الهيئة العامة وم����ن ميثلها باأقوى 

االأ�سوات.
وبالع����ودة اىل الق����رار اجلدي����د ومناق�ست����ه به����دوء �س����رى اأن 
االحتاد يحاول اإرغامنا عل����ى الت�سديق اأن الكرة اليوم هي يف 
ملع����ب االحتاد االآ�سيوي الذي يلزمنا بتطبيق نظام االحرتاف، 
ووفقًا حلديث رئي�س احتاد كرة القدم )اأن االحتاد ُملزم بتطبيق 
معاي����ر الرتاخي�����س لبطولتي ال����دوري املمت����از املُقبل ودوري 
الدرج����ة االأوىل، م����ع اعتماد م�سارك����ة االأندية الت����ي �ستتخّطى 
معاي����ر الرتاخي�����س للمو�س����م اجلدي����د، على اأن يك����ون تطبيق 
دوري املحرتفن يف املو�سم بعد املقبل اأي 2023-2024، واأن 
االحتاد �سيعتمد نظام امل�سابقات لعام 2020-2021 يف حتديد 
عدد الفرق، مع االإ�سارة اإىل اعتماد الئحة جديدة للمو�سم املقبل 
�سريط����ة اأاّل تتعار�����س معاير الرتاخي�س وع����دد فرق الدوري 
املمت����از مع النظ����ام االأ�سا�سي، موؤّكدًا اأن اجتم����اع الهيئة العامة 
الحت����اد الك����رة �سُيعق����د يف كان����ون االأول 2022 ويرتّك����ز عل����ى 

تعديل النظام وُمراعاة اآلية دوري املحرتفن(.
وهن����ا يكم����ن ال�سوؤال الذي يعل����م اجلميع اأجوبت����ه واإن حاولنا 
غم����ر روؤو�سنا يف الرمال ، فاأي االأندية ميلك منظومة احرتافية 
يف االإدارة والت�سويق ومراعاة القوانن النافذة، واأية اإ�سكالية 
�ستوج����ب ت�سم����ن االإن�س����اف يف الروؤيا والعدالة ب����ن االأندية 
املوؤ�ّس�ساتي����ة واالأخرى الفقرة؟ واأي����ن هي الُبنى التحتية التي 

�ستوّثق باملوافقة الر�سمية من جلنة الرتاخي�س االآ�سيوية؟
جميعن����ا يعل����م ُفقر احلال وبوؤ�����س االأندي����ة وخ�سوعها الأمزجة 
املتنّفذين مّم����ن ُيقّررون ا�ستمرارها م����ن عدمه، وحتى املالعب 
����ر اىل االأندية ال  اجلدي����دة الت����ي متلكه����ا وزارة ال�سب����اب وُتوؤجَّ
تخ�س����ع هي االأخرى للبنود القانونية الوا�سحة يف اال�ستثمار 
و�سرع����ان ما تعزف االأندية عن اللعب به����ا، واأن تكن قد قّدمتها 
ر�سمي����ًا با�سمه����ا، ولدينا من����اذج كثرة كانت حت�سي����اًل حا�ساًل 
ومفروغ منها ال�ستمرار عجلة الدوري مبالعب بائ�سة ال ت�سلح 

حتى ملباريات الفرق ال�سعبية.
امل�سكل����ة يف منظومات احتاد الكرة املتعاقب����ة ترى نف�سها وفقًا 
لنظري����ة من ينظر اىل االآخري����ن من قّمة القلعة وُيبعد نف�سه عن 
امل�سا�����س املبا�س����ر بامل�سوؤولي����ات االأه����م التي تقت�س����ي تواجده 
واحرتافه يف احلّل، ومنها ما نراه اليوم من تبّدل يف طروحاته 
اإزاء �س����كل وم�سم����ون الدوري وع����دد الفرق الهابط����ة، ومن ثّم 
الرتاج����ع اىل املرّبع االأّول باأع����ذار تراخي�س االحتاد االآ�سيوي 
التي ل����ن تطّبق وجميعنا يعرف ذل����ك، وليح�سل ما يح�سل فما 
يه����ّم االحتاد تواجد املنتخبات الوطني����ة يف املقام االأول جميع 
امل�س����اكل االأخرى ثانوي����ة بعيدة، حتى تلك الت����ي تتعّلق بحّكام 
الك����رة ونعلم جميع����ًا ُع�سر وُعقم �سكواه����م املتوارثة مع اأنها ال 
تقت�س����ي كّل تلك التعقيدات، هن����ا ت�سكن العربات ونقبل اعتذار 

زميلنا العزيز.

احتاد املرّبع الأول

فقد وجد الرجل اأن عملية التبرير التي 
مّرت في االجتماع ما هي اإال محاولة 

للهروب باأقل الخ�صائر وحفظ ماء 
الوجه على اأن اأي �صيء لن يح�صل، وكان 

على االتحاد اأن يحترف عمله االإداري 
والت�صويقي للعمل بقانون ملزم ال يكون 

اأداة طيعة اأمام �صغوط ورغبة الهيئة 
العامة ومن يمثلها باأقوى االأ�صوات.

اختتام بطولة املكفوفني وذوي الحتياجات بال�ضطرجن  
بغداد / املدى

بغ���داد  بطول���ة  الثالث���اء،  الي���وم  تختت���م 
اخلا�س���ة  االحتياج���ات  وذوي  للمكفوف���ن 
بال�سط���رجن، والتي ينّظمه���ا احتاد اللعبة يف 

فندق االإنرت و�سط العا�سمة بغداد.
احت���اد  اإدارة  مدي���ر  الكن���اين،  �سع���د  وق���ال 
ال�سط���رجن ل���� "املدى" :اأن االحت���اد يهدف من 
تنظي���م البطول���ة اإىل ت�سمي���ة منتخ���ب بغداد 
اخلا�س���ة  االحتياج���ات  وذوي  للمكفوف���ن 
لال�س���رتاك يف بطولة العراق لذات ال�سريحة، 
امل�ستقب���ل  يف  اإقامته���ا  املوؤّم���ل  م���ن  والت���ي 

القري���ب. واأ�س���اف "�سب���ق اأن حّق���ق الالعب 
�سباح نوري قمرب املركز االأول يف مناف�سات 
البطولة ال�سابقة التي جرت يف بابلون مول، 
بعدما خطف ذهبّيتها عن جدارة وا�ستحقاق، 
وُيع���د من اأبرز الالعب���ن".   واأو�سح "متتاز 
���ة  ه���ذه البطول���ة، ب���اأن له���ا جتهي���زات خا�سّ
باملكفوف���ن تختل���ف ع���ن جتهي���زات االحتاد، 
حي���ث تك���ون قطع ورقع���ة ال�سط���رجن بارزة، 
وفيه���ا مرّب���ع ب���ارز واآخ���ر �سطحي م���ن اأجل 
م�ساع���دة الالعبن املكفوفن عل���ى نقل القطع 
م���ن مرّبع اىل اآخ���ر م���ن دون �سعوبة" وذكر 
القوان���ن تختل���ف  "اإن هن���اك بع����س  �سع���د 

ع���ن قوان���ن ال�سط���رجن الطبيعي���ة، حيث اأن 
م�س���ك القطعة ال ُيج���رب عل���ى حتريكها عك�س 
ال�سط���رجن الع���ادي، كم���ا يجوز التح���ّدث مع 
والنق���الت".  القط���ع  حت���ّرك  ملعرف���ة  احلك���م 
واختت���م �سعد قائاًل "ن�سعى يف اإدارة االحتاد 
ومن خ���الل التن�سي���ق والت�ساور م���ع رئي�سه 
اللجن���ة  اأع�س���اء  وبقي���ة  عبداالأم���ر  ظاف���ر 
التنفذي���ة، اإىل دع���م �سريح���ة املكفوف���ن باأّية 
طريق���ة، لدجمه���م م���ع املجتم���ع ال�سطرجني، 
وتق���دمي الدع���م الكام���ل له���ا، واإع���داد برامج 
ترتقي باأبطال اللعبة مّمن ي�ستحّقون مواكبة 

اأن�سطتهم ومنحهم الثقة للتناف�س والتمّيز".

 بغداد/ املدى

يواج���ه منتخبن���ا ال�سباب���ي بك���رة ال�سل���ة الي���وم الثالث���اء 
مناف�س���ه الفل�سطين���ي، بال�ساع���ة ال�سابع���ة م�س���اء بتوقيت 
بغ���داد، �سمن مباريات بطولة غرب اآ�سي���ا لل�سباب، املقامة 

يف �سوريا.
وانطلقت البطولة اأم�س االإثنن وت�ستمّر لغاية الثالثن من 
متوز اجلاري، مب�سارك���ة منتخبي فل�سطن ولبنان اإ�سافة 

اإىل �سوريا البلد املنظم والعراق.
وكان منتخبن���ا ال�سباب���ي قد واج���ه منتخب �سوري���ا اأم�س 
بوق���ت متاأّخر يف م�ستهل م�ساركته الت���ي قّدم احتاد اللعبة 
كل م�ستلزماتها املطلوبة من مع�سكر تدريبي ودعم معنوي 

ومادي الإجناح مهّمة �سبابنا فيها.
وميّث���ل منتخب ال�سب���اب لكرة ال�سّلة :ر�س���ا يو�سف وعلي 
عبداحل�س���ن ودياري اركان و�سفيات اإبراهيم ونور الدين 
عام���ر وزن���ار ه�سيار ومنتظ���ر ح�سن ومنج���د حيدر وعلي 

عالء وبوالن بيجور واأكرم حممد وموؤمل ح�سن.
وقال املدرب اجلورجي )ج���ورج كازانيان( مدرب منتخب 
ال�سب���اب، يف ت�سري���ح مقت�س���ب "�سيك���ون منتخبن���ا رقمًا 
�سعب���ًا يف بطولة غرب اآ�سيا، واأنه جاه���ز متامًا من جميع 
فيه���ا،  التحّدي���ات  الفني���ة والنف�سي���ة خلو����س  النواح���ي 

ونتمّنى اأن يوّفق يف حتقيق نتيجة طيبة".  
يذكر اأن احتاد اللعبة برئا�سة د.ح�سن العميدي ي�سعى اىل 
تهيئ���ة منتخب ال�سباب ليكون خ���ر رديف للمنتخب االأول 
م�ستقباًل من خالل رعاية اأبرز العنا�سر فيه ُمدعمة بثّلة من 
العبي اخلربة يف مع�سكرات تدريبية حملية وخارجية من 
اأج���ل تعزيز قدراته الفني���ة لي�سبح موؤّه���اًل للمهام الكبرة 

عربيًا وقاريًا.

ال�ضباب ال�ضلوي يلتقي فل�ضطني يف غرب اآ�ضيا

انور ج�سام
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ه���ل يح���ق لّلبن���اين اأن ي�س���تهجَن ع���دم اح���رام امله���ل 
الد�س���تورية، واأن ي�س���تغرَب عدم انتخاب رئي�س للبالد 
يف نهاي���ة عه���د �ساغ���ل الق�س���ر، واأن ي�ستفظ���َع انتقال 
نتائ���ج االنتخابات من فر�سة ح���ل اإىل م�سروع م�سكلة 
َل ت�سكيُل احلكومة اإىل اختبار قوة  جدي���دة، واأن يتحوَّ
يوق���ظ كلَّ اأن���واع الع�سبي���ات واملحا�س�س���ات، م���ع ما 
يرافق ذلك من �سرب حتت احلزام؟ وهل يحق للبناين 
اأن ي�ستغرَب ف�س���ل املوؤ�س�سات القائمة يف تاأدية دورها 
حفاظ���ًا عل���ى م�سالح الب���الد والعباد، وروؤي���ة احللول 
تفر����س من خارجها بقوة ال�سارع اأو ال�سالح؟ وهل من 
حّق���ه اأن ي�سعَر باملفاج���اأة اإذا راأى ال�سيا�سيني يقدمون 
م�ساحله���م وكيدياته���م عل���ى ح�س���اب املواطنني؟ وهل 
ي�سته���ول اأن يتده���وَر االقت�س���اد، ومعه �سمع���ة البالد، 
وال يرفُّ لل�سيا�سيني جفٌن؟ وهل يعترب غريبًا اأن تن�سَر 
اأرق���ام البطالة واجلوع وماآ�س���ي القافزين اإىل »قوارب 
امل���وت«، وال ي���رفُّ لالعب���ني جف���ٌن، اأو تدهمه���م يقظ���ُة 
�سم���ر، واإن متاأخرة؟ ال يح���قُّ للبناين ذل���ك بالتاأكيد، 
فق���د اأ�سيب���ت ب���الده مبر����س نق����س املناع���ة الوطنية 
واملوؤ�س�ساتي���ة، ما �ساع���ف ياأ�س اأبنائه���ا منها، وياأ�س 
�س لبن���ان لعملية جتريف مذهلة  العامل منه���م. لقد تعرَّ
وممنهجة، �سربت موؤ�س�ساِته وروَحه ومعناه ودوره. 
وكان يوؤم���ل اأن يكوَن اخلراب الهائُل لهذا البلد العربي 
�س طريَقها بني اإرث  در�س���ا ً رادعًا لكل الدول الت���ي تتلمَّ

�سعب وحا�سر بالغ التعقيد.
كان ال�سيا�س���ي العراق���ي متعلق���ًا باالأم���ل. يراه���ن على 
ال�سباب الذي���ن نزلوا اإىل ال�ساح���ات لتعرية الفا�سدين 
والفا�سلني. �سممت هذه املرة رنَة ياأ�س يف كالمه. قال: 
»ي�سددون على اأنَّ رو�سي���ا ال ميكن اأن يحكَمها اإال رجٌل 
بنا جمهورية  قوي. يب���دو اأن العراَق ي�سبهها. لكنَّنا جرَّ
الرجل القوي فاأخذن���ا اإىل الدمار الكامل. اليوم مل يعد 
لدين���ا رجٌل قوي يف احلك���م. االأقوي���اء يقيمون خارج 
املكات���ب وخ���ارج منط���ق املوؤ�س�س���ات، م���ا ي�ساه���م يف 
اإ�سعاف الدولة يف الداخل واأمام التدخالت اخلارجية 
مع���ًا. ليتنا مث���َل رو�سيا. لقد رتَّب الرج���ل القوي هناك 
دميقراطي���ة على قيا�سه وباأزي���اء مدرو�سة. لكن ها هو 
اأر�س���ل جي�سه اإىل اأوكراني���ا يف مغامرة اأخطر من قيام 
�س���دام ح�سني باإر�سال اجلي�س اإىل الكويت«. وعرّب عن 
قلق���ه ال�سديد من االأي���ام املقبلة، حمذرًا م���ن �سراع بال 
ح���دود بني نوري املالك���ي ومقتدى ال�س���در، وال �سيَّما 
اأن الع���راق ال يتَّ�س���ع لرجل���ني قوي���ني؛ خ�سو�س���ًا يف 
غي���اب ثقافة احرام املوؤ�س�سات وهيمنة عقلية ال�سطب 

واالإلغاء.
ن���ا ال نتعلم م���ن تاريخنا وم���ن االأثمان  ه���ل �سحي���ح اأنَّ
الباهظة التي دفعتها بلداننا؟ وهل �سحيح اأنَّنا نتظاهر 
باالتعاظ، ثم نكّرر املاآ�سَي حتت عناويَن خمتلفة وعلى 

يد اأ�سماء جديدة؟
الع���راق ال يتَّ�س���ع لرجل���ني قوي���ني. يقوله���ا اأك���ُر م���ن 
�سيا�س���ي، وكاأنَّ الع���راق حمك���وٌم بالعي�س عل���ى اأنغام 

عازف وحيد، واإال فاخليار االآخر هو الغرق يف اخلوف 
واملرابطة على حدود الدم بانتظار �سيء ي�سبه احلرب 
االأهلي���ة. والتج���ارب �سارخة. كان عب���د ال�سالم عارف 
�سريكًا كاماًل يف الثورة اإىل جانب عبد الكرمي قا�سم. مل 
يدم الودُّ طوياًل، فال�سلط���ة قاتلة ال�سداقات واملودات. 
مل ي���رّدد الزعيم يف تهمي�س عارف وحتجيمه واإذالله. 
ويف 1963 ويف دار االإذاع���ة التي اقتيد قا�سم اإليها، مل 
يوافق ع���ارف على �سفر الزعيم اخلا�س���ر اإىل اخلارج، 
ومل يوافق على بقائه حيًا، لت�سقط البالد جمددًا يف يد 

العازف الوحيد.
ج���ّرب الع���راق جمهوري���ة الرجل الق���وي يف غياب اأي 
موؤ�س�سات تر�سم احلدود واحلقوق وال�سالحيات. كان 
الرع���ُب هو ال�سري���ك الوحيد للقوي املم�س���ك بامل�سائر 
واخليوط. وكان رئي�س البالد خائفًا بدوره من الرجل 
الق���وي ولقب���ه ال�سيد النائ���ب �سدام ح�س���ني. روى يل 
���ه غ�سب ذات ي���وم وق�سد  الوزي���ر حام���د اجلبوري اأنَّ
مكت���ب الرئي�س اأحم���د ح�سن البكر واأبلغ���ه نيَته تقدمي 
ا�ستقالته. وكان ردُّ البكر غريبًا، اإذ قال: »واأنا من يقبل 
ا�ستقالتي؟«. وا�ستنتج اجلبوري اأنَّ عليه �سرف النظر 
ع���ن اال�ستقال���ة م���ا دام ال�سي���د الرئي����س ال يج���روؤ على 

خطوة من هذا النوع.
لن���رك املا�س���ي ودرو�َس���ه. ه���ل كان���ت تركي���ا لتهاجم 
اأهداف���ًا عل���ى االأر����س العراقية ل���و �ُسم���ح للموؤ�س�سات 
العراقية با�ستكمال ح�سانته���ا، و�ُسمح للقرار العراقي 
ب���اأن ُي�سنَع حيث يج���ب اأن يكون؟ اجل���واب معروف. 
واالأزمة احلالية بني بغداد واأنقرة تعيد التذكر بالقدر 
اجلغ���رايف، ومفاده اأنَّ العراق هو ال�سلع االأ�سعف يف 
املثلث العراقي - الركي - االإيراين. طبعًا مع االلتفات 
اإىل اأنَّ طه���ران مل تع����س جترب���ة العج���ز ع���ن ت�سكي���ل 

احلكومة، واالأمر نف�سه بالن�سبة اإىل اأنقرة.
اأر�س���ل الع���راق يف ال�سنت���ني االأخرتني اإ�س���ارات تعدُّ 
باخل���روج من زم���ن الف�سل والعن���ف وال�سياع. اأعطت 
ه���ا ا�ستمع���ت  حكوم���ة م�سطف���ى الكاظم���ي انطباع���ًا اأنَّ
اإىل �س���راخ ال�سبان املطالبني مبكافح���ة الف�ساد والفقر 
والبطالة، وباخل���روج من زمن امليلي�سيات وامل�سّرات 
ن���ت احلكومة من  اإىل زم���ن القان���ون واملوؤ�س�سات. متكَّ
اخ���راع دور يوؤه���ل البالد لتكون العبًا، ب���دل اأن تبقى 
ملعب���ًا. ا�ست�سافت بغداد جمل���ة ات�ساالت اإقليمية، كان 
اأبرزها احل���وار ال�سعودي - االإي���راين. �سار الكاظمي 
طوي���اًل عل���ى احلبل امل�س���دود يف التوازن���ات الداخلية 
وامللفات االإقليمية والدولية. لكن الرياح التي هبَّت يف 
اأعقاب االنتخابات تنذر باإ�ساعة املكا�سب التي حتققت 

يف الداخل واخلارج معًا.
لي�س ب�سيطًا عل���ى االإطالق اأن يعجَز العراق، وبعد 10 
اأ�سه���ر من االنتخابات الت�سريعي���ة، عن انتخاب رئي�س 
للجمهورية وت�سكي���ل حكومة. هذه العودة اإىل تعطيل 
املوؤ�س�س���ات واإ�سعافها تاأتي يف ظرف �سديد ال�سعوبة 
دولي���ًا واإقليميًا وداخليًا. تكفي االإ�سارة اإىل العناوين. 
احلرب الرو�سية يف اأوكرانيا، وانتكا�س هيبة القانون 
الدويل، وعودة لغة القوة كو�سيلة تخاطب بني الدول. 
وامللف االإيراين املفتوح على طاولتي االتفاق النووي 
الكث���رة  الع���راق  وم�س���كالت  اال�ستق���رار.  وزعزع���ة 
واملراكمة. البطال���ة والفقر واأ�سعار الغذاء والت�سحر 
املب���ارزات  التنمي���ة بفع���ل  واجلف���اف وتع���ر جه���ود 
ب���ني االأقوي���اء، وبفعل التدخ���الت، وكلها تعي���د التوتر 
اإىل مفا�س���ل الركيب���ة العراقي���ة، وتوقظ �سب���ح اأزمة 

مكونات.
ال ح���لَّ اأمام العراق غر العودة اإىل حت�سني موؤ�س�ساته 
م�سلح���ة  ال  ظّله���ا.  يف  والعم���ل  اإليه���ا  واالحت���كام 
للع���راق يف تذوي���ب املوؤ�س�س���ات يف بح���ر امليلي�سيات 
وال�سواري���خ اجلوال���ة وامل�سّرات. ع���راق املوؤ�س�سات 
ه���و احل���ل. ال�سباحة يف الفو�سى لن تنج���َب اإال مزيدًا 
من الياأ�س والدم. ليت القوى العراقية تقراأ بعمق ق�سَة 

القتيل اللبناين.
عن ال�سرق االو�سط

تجري الإنتخابات في كل بلدان العالم 
دوريًا لإختيار �شلطة ت�شريعية و 
تنفيذية جديدة، لتكون الأ�شلح 

لقيادة البالد في الظروف التي ت�شتجد 
فيها و في المنطقة و العالم، من اجل 

خير البالد و رفاهية ابنائها و حمايتها 
مما يهدد امنها و �شالمتها..

و قد ق���ال و كتب و ناق�س و حتّرك العديد من 
ال�سيا�سي���ني و الربملاني���ني و املثقفني و ذوي 
اخلربات، من الوطنيني و االأكر حر�سًا على 
البالد م���ن م�س���ارب متنوعة، اىل م���ا و�سلت 
اليه البالد ب���كل مكّوناتها، من ت�سّيد النهب و 
ال�سرقات و الف�ساد االإداري الذي �سار ا�سافة 
للميلي�سي���ات و ال�س���الح املنفل���ت، هو احلاكم 

الفعلي..
و اىل انت�س���ار الفق���ر و البطال���ة و اجل���وع و 
املخ���درات و اخل���راب، و�س���واًل اىل انع���دام 
الكهرب���اء و امل���اء ال�سالح لل�س���رب الب�سري.. 
يف بلد من اث���رى بلدان عامل اليوم، يف زمان 
ازم���ة الطاق���ة و الغ���ذاء التي زادته���ا احلرب 

الرو�سية � االأوكرانية..
ب���ل و ا�ستج���دت م�س���اكل م���ن ن���وع اخط���ر 
يه���دد ارا�س���ي و وحدة الب���الد، و هو هجوم 
االأك���ر  مرافقه���ا  عل���ى  املنطق���ة  م���ن  بل���دان 
ح�سا�سية، ملحاول���ة ت�سيرها وفق خططها و 
الإ�ستغ���الل ثرواته���ا و امكاناته���ا و مواقعهل 
ال�سراتيجية، ا�ساف���ة اىل قطع املياه عنها و 
�سغ���وط تلك البلدان عليها، كفر�س بيع الغاز 

لها باأثمان عالية لتوليد الكهرباء..

و مل ت�ستطع حكومات املحا�س�سة و التوافق 
مواجهته���ا و انهائه���ا خلل���الت يف تكوينها و 
لع���دم ق���درة م�سوؤوليه���ا، و امن���ا رّدت بردود 
افع���ال حكومي���ة كارتوني���ة النف���ع فيه���ا، او 
بقرارات مل يوؤخ���ذ بها ل�سعفها.. �سواء جتاه 
الق�س���ف ال�ساروخي االي���راين على اربيل و 
ق�سف اآبار الغاز يف ال�سليمانية من ع�سابات 
الق�س���ف  تك���رار  او اىل  افالكه���ا،  ت���دور يف 
اجل���وي الرك���ي عل���ى الق���رى الكرد�ستاني���ة 
العملي���ات  اىل  ا�ساف���ة  االآمن���ني،  �سّكانه���ا  و 
الع�سكرية الركي���ة الوا�سعة و اقامتها لعديد 
م���ن القواع���د الع�سكري���ة له���ا يف كرد�ست���ان 

العراق الأهداف متنوعة..
و اخرًا الق�سف الركي االأخر على املدنيني 
العراقي���ني م���ن كل االأطي���اف يف م�سي���ف يف 
زاخ���و و ال���ذي تكرر رغم ا�ستن���كار احلكومة 
العراقي���ة ل���ه و ا�ستن���كار اع���داد متزايدة من 
لل�سيا�س���ة  امل���دن  خمتل���ف  يف  املتظاهري���ن 
الركي���ة الع�سكرية و لقطعه���ا املياه عن انهار 
الع���راق التاأريخي���ة.. حت���ى توّق���ف جمل����س 
االأم���ن ال���دويل عل���ى ع���دم اآهلي���ة ا�ستن���كار 
احلكوم���ة العراقي���ة اخلجول عل���ى العدوان 

الركي..
يف وق���ت التزال فيه الكت���ل احلاكمة يف حالة 
من اللف و الدوران و هي امام واجب ت�سكيل 
حكوم���ة وف���ق نتائ���ج االإنتخاب���ات االأخ���رة 
)الت���ي قاطعه���ا ماق���ارب ال� 80 % مم���ن لديهم 
ح���ق الت�سوي���ت(، االإنتخابات الت���ي مل يجر 
العم���ل حتى وفق نتائجه���ا التي اعرفت بها، 
بع���د ان ج���رى تعوميها مبختل���ف احلجج و 
الذرائ���ع و بق���رارات من املحكم���ة االإحتادية، 
و بقي���ت نف�س الكتل احلاكم���ة تنحت و تعمل 
الالمعقول للحفاظ عل���ى املحا�س�سة الكريهة 
و عل���ى التوافقي���ة )غط���ّي يل و اغطّي لك(، و 
للحفاظ على ح�س�سها من الكعكة يف ابراجها 
البعيدة عن ال�سعب، �ساربة املواد و املواعيد 

الد�ستورية عر�س احلائط..
نا�سي���ة ب���روز املوق���ف ال�سعب���ي اجلماهري 

و  املحا�س�س���ة  و  الطائفي���ة  �س���د  الغا�س���ب 
ا�سقاط���ه  بع���د  اهميت���ه  و  احلاكم���ة،  الكت���ل 
حكوم���ة و فر�سه الإنتخابات مبك���رة و اعادة 
�سياغة قانون االنتخابات.. فال�سعب بانواع 
معانات���ه و مراراته ي���ربز االآن كمقرر رئي�سي 
جديد مل���دى �سالحية احلكوم���ة و مدى الثقة 
ال�سع���ب  لعالق���ة  بائ�س���ة  معادل���ة  يف  به���ا.. 
باحلك���م، ال�سعب ي�سحّي و يعاين املرارات و 

احلكومات ت�سرق..
عل���ى  احلاكم���ة  الكت���ل  �س���راع  �س���ار  حت���ى 
املنا�س���ب، مه���ددًا لالأم���ن املجتمع���ي، �سراعًا 
اليبايل بحاج���ات و ماآ�سي املجتمع.. �سراعًا 
ي���دور و كاأنن���ا يف اع���وام بداي���ات ت�سكي���ل 
احلكوم���ات عل���ى ا�سا�س د�ست���ور ين�س على 

التبادل ال�سلمي لل�سلطة 2007 � 2008..
ح���ني كان ت�سكي���ل احلكوم���ة اجلدي���دة قائمًا 
عل���ى ا�سا����س الوع���ود، الت���ي �س���ار الميك���ن 
الوث���وق بها بع���د جتربة حياة م���ّرة لع�سرين 
عام���ًا م�سى، و الميكن الثق���ة مبطلقيها الذين 
�ساروا م�سخرة بنظ���ر او�سع االأو�ساط.. من 
الرئي����س ال�ساب���ق للح���زب الرئي�س���ي احلاكم 

)الدع���وة( الذي كان يهدد ب� )خروج املارد من 
القمق���م(، و اىل الوزي���ر )العبق���ري( �ساحب 
)ال�سومري���ون هم اّول م���ن اخرع الطائرة و 
عّلم���وا الدنيا عل���ى الط���ران(، و اىل رئي�سه 
احل���ايل الناط���ق مبقول���ة )ماننطيه���ا( و هو 
يوّقع عل���ى )التبادل ال�سلمي لل�سلطة(.. الذي 

�سار حديث ال�ساعة منذ اّيام.
فقد هّز مان�سره ال�سح���ايف و النا�سط املدين 
العراق���ي عل���ي فا�س���ل م���ن ت�سريب���ات لل�سيد 
املالك���ي.. ه���ّز او�ساط���ًا �سيا�سي���ة و �سعبي���ة 
وا�سع���ة داخلي���ة و دولي���ة، و ماب���ني مكّذب و 
م�س���ّدق لها، ت���زداد تاأكيدات م���ن جهات فنية 
و م���ن رف���اق �سابق���ني للمالكي و مم���ن عملوا 
مع���ه و م���ن جايل���ه، ت���زداد تاأكيداته���م عل���ى 
ك���ون الت�سريب���ات �سحيح���ة و كونها تنطبق 
عل���ى ا�ساليبه يف احلدي���ث و التفكر و طرق 

التعبر و الروؤى..
الت���ي ت�سّل���ط ا�سواًء عل���ى موقفه م���ن التيار 
يف  ا�س���وات  اعل���ى  �ساح���ب  ال�س���دري 
االإنتخاب���ات االأخ���رة و مواقف���ه امل�ستنكف���ة 
من احل�س���د ال�سعب���ي املقاتل الأن���ه مل يتحّول 
اىل )حر����س ث���وري( كاإي���ران، نا�سي���ًا باأنه مل 
يق���م بث���ورة و امن���ا ج���اء على جن���اح حمتل، 
العراقي���ة  املكّون���ات  ق���ادة  م���ن  مواقف���ه  و 
االأخ���رى.. ا�سافة اىل ذكره لو�سائج وثيقة ب� 
)االرجنت���ني( و فقيهها و تفا�سيل عن مقّربيه 
و اجهزته الذاهبة عميقًا يف البالد، و ماينوي 
فعله من )انقالب ع�سكري مغطّى بالد�ستور و 
بالفتاوي( بجماعات م�سّلحة مزّودة بدبابات 
و  م���دى،  بعي���دة  �سواري���خ  و  م�س���ّرات  و 
�سواري���خ اخ���رى )عابرة للق���ارات( يعملون 

على )ت�سنيعها( لكنهم يحتاجون نرية !!!
و غره���ا.. مم���ا توؤّك���د �سعي���ه للخ���روج عن 
الد�ست���ور و ق���راره باخل���روج ع���ن التب���ادل 
���ح  تو�سّ و  لل�سلط���ة،  الد�ست���وري  ال�سلم���ي 
املدى البعيد الإ�ستئثار فئة لوحدها من مكّون 
باحلك���م بقيادة )خمتار ع�س���ر( قائد �سرورة 

جديد !!

ي�س���اع يف الو�س���ط التعليم���ي االع���دادي للمرحل���ة املتو�سطة 
والثانوي���ة، تداول لقب “اال�ستاذ”، ال���ذي يطلق على املدر�س 
اخلا����س ال���ذي ي���روج للم���الزم والكتب الت���ي يعده���ا كمادة 
تو�سيحي���ة م�ستق���ة م���ن امل�س���ادر املنهجي���ة املق���ررة، به���دف 
تطوي���ر معارف و مه���ارات الطلبة وهو يكت���ب وي�سيف كلمة 
“اال�ست���اذ” قب���ل ا�سمه، يف واجهات كتب���ه ومالزمه، اأو على 
يافط���ة كتب عليه���ا “جممع اال�ساتذة” لالإ�س���ارة اإىل مكتب اأو 
مبن���ى خا����س للدرو����س اخل�سو�سي���ة، وهذا م���ا نعتقده اقل 
بكثر من التو�سيف العلمي الذي حددته الرقيات العلمية يف 
كل املوؤ�س�سات العلمية واملعرفية، فاكت�ساب �سهادة املاج�ستر 
مين���ح درجة مدر����س م�ساعد، اما اكت�ساب �سه���ادة الدكتوراة، 
فيمن���ح درج���ة مدر����س، وبع���د �سن���ني عدي���دة م���ن اخلدم���ة 
والبح���وث والدرا�سات واملناق�س���ات واملوؤمترات وغرها من 
املهارات، باالم���كان ترويج معاملة ترقي���ة اإىل ا�ستاذ م�ساعد، 
ام���ا اال�ستاذي���ة اي)Professor( فهناك االإج���راءات ال�سعبة 
واملعق���دة التي حتتاج اجتياز العديد من اخلطوات واملهارات 
للح�س���ول عليها، وهذا لي�س ا�ستكث���ارا ملدر�س الثانوية ابدا، 
واإمنا هذه درجة علمية متن���ح باالأ�ستحقاق ال�سحيح، ولي�س 
مل���ن يحم���ل درج���ة البكالوريو�س فق���ط، او م���ن غراأ�سحاب 
املوؤه���ل العلم���ي الع���ايل، وم���ن االإن�س���اف نق���ول، ان بع����س 
مدر�س���ي الثانوية القديرين املعروف���ني يف الو�سط االإعدادي، 
له���م قدرة وكف���اءة تعليمية عالي���ة واإ�سافية خا�س���ة، وهذا ما 

ي�ستحق���ون عليه كل التقدير واالحرام، ال�سهامهم يف تطوير 
مه���ارات ومع���ارف الطلب���ة ورف���ع امل�ست���وى العلم���ي للطلبة 
ب���ل و�ساهم���وا يف خلق اجي���ال متميزة يف التف���وق واملواقع 
العلمية املتقدمة، ومع���روف ان ال�سياقات العلمية والوظيفية 
لوزارت���ي الربي���ة و التعلي���م العايل والبح���ث العلمي، متنح 
لق���ب “ا�ستاذ” ملن يتعدى مرحل���ة علمية ما بعد الدكتوراة من 
البحوث والدرا�سات املجازة داخل البالد وخارجه واالأن�سطة 
العلمي���ة واملوؤمت���رات العلمي���ة والور����س العلمي���ة واملعرفية 
والتطبيقي���ة يف حق���ل االخت�سا����س، ومقرونة بف���رة زمنية 
طويلة، يف حني ان املفارقة يف ما ي�ساع يف االو�ساط املعرفية 

للطبي���ب  ))عم���ي((  لق���ب  اط���الق  وامل�ست�سفي���ات،  والطبي���ة 
احلا�س���ل على لق���ب اال�ستاذية، وق���د نرى ون�سم���ع جمموعة 
االأطب���اء املحيطني برئي�سه���م العلمي اال�ست���اذ عندما يزورهم 
يف الردهات واالروقة الطبية من امل�ست�سفى، لي�سرح لهم حالة 
مر�سي���ة ملري����س راق���د، او الأي مو�سوع طبي مه���م، اذ ن�سمع 
االأطب���اء وهم ينادون ا�ستاذهم مبفردة ))عمي(( اأو ))عمنا((، 
وال نع���رف من اأين اأتت هذه الت�سمية؟ وكيف تبلورت؟ وكيف 
يقب���ل الطبي���ب اال�ست���اذ الدكت���ور ان يتقب���ل تو�سيف���ا يطلق 
يف اأماك���ن ومه���ن واو�س���اط اأخ���رى، ال عالقة له���ا باملهنة وال 
باملعرف���ة، �سيما ونحن نعرف العم هو اخ الوالد والعم هو اب 
ال���زوج و الزوجة، والعم ه���و اال�سطة، والعم ه���و رب العمل 
اأو �ساحب املعمل،او بع�س الت�سميات االجتماعية واحلرفية، 
ولكن “العم” لي�س كبر االأطباء اال�ستاذ االأقدم، ولهذا مل نرى 
اي اج���راء من اي���ة موؤ�س�سة علمية معرفي���ة تربوية مهنية، قد 
اأب���دت راأيها يف هذا املو�سوع وطالب���ت بت�سحيح التو�سيف 
م���ن “” ا�ستاذ” الثانوي���ة اىل” “مدر�س” وم���ن “عمي” اإىل 
�سياق���ات  العلم���ي يف  اال�ستحق���اق  ه���و  “ا�ست���اذ” “ وه���ذا 
الربي���ة والتعلي���م الع���ايل م���ن االلق���اب العلمي���ة، الأن حقول 
املعرف���ة والعلوم املختلفة البد اأن تتناغم وتن�سجم مع املناهج 
و ال�سياق���ات والتقاليد الدولية يف الت�سنيف العلمي واملهني، 
مب���ا يحتم عليه���ا خي���ار التفاعل وتب���ادل اخل���ربات وتطوير 

املناهج واإدارة مثل هذه احلقول....

مفارقة االلقاب العلمية

العدد )5229( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - الثالثاء )26( متوز 2022

  د. مهند البراك

  غ�شان �شربل

 �شالح ال�شحن

و�شعت الوليات المتحدة م�شالحها 
ال�شيا�شية والقت�شادية حول 
العالم، وقامت ال�شين ب�شكل 
م�شابه وا�شتراتيجي بتو�شيع 

مج�شاتها عبر كل من المحيط 
الأطل�شي والمحيط الهادئ. 

وتحركت جنوبًا لتو�شع نفوذها 
في اإفريقيا، وتكثف العمليات 

التجارية في مناطق اآ�شيا 
الو�شطى بما في ذلك الجمهوريات 

ال�شوفيتية ال�شابقة، الف�شاء 
الخلفي لالتحاد الرو�شي، الذي ل 

يزال يعتبر نف�شه قوة عالمية.

يق����ول العديد م����ن اخلرباء اإن����ه بينما ال 
تزال رو�سيا تكاف����ح وترفع اأكتافها، فاإن 
لها تاأثر عاملي �سئيل و�سلطوية مقارنة 

بال�سني.
عل����ى الرغ����م م����ن ع����دد �س����كان ال�س����ني 
الكب����ر ال����ذي يبل����غ 1.5 ملي����ار ن�سم����ة 

اإال  عائق����ًا،  الكث����رون  اعت����ربه  وال����ذي 
املحلي����ة  االقت�سادي����ة  االإ�سالح����ات  اأن 
ال�سيني����ة والدبلوما�سية اال�سراتيجية 
التعاونية مع ال����دول اخلارجية جعلتها 
تتمت����ع مبكان����ة عظم����ى عل����ى الوالي����ات 
املتح����دة. يف ح����ني اأن نف����وذ الوالي����ات 
املتح����دة يتال�سى ب�سرع����ة، فقد واجهت 
التحدي����ات  م����ن  كل  بالفع����ل  ال�س����ني 
والفر�����س الفري����دة لتعزي����ز مكانتها، ال 
�سيما �سواعدها التجارية واال�ستثمارية 

واالقت�سادية.
االأخب����ار  مراقب����ة  تقاري����ر  اأ�س����ارت 
رو�سي����ا  اأن  اإىل  ال�سائ����دة  واملعلوم����ات 
تتع����اون م����ع ال�س����ني والهن����د )وميك����ن 
تف�س����ر ذل����ك عل����ى اأن����ه مب����ادرة من�س����ة 
بريك�س( وع����دد قليل من الدول االأخرى 
يف عملي����ة اإن�ساء نظ����ام اقت�سادي عاملي 

جديد.
م����ن ناحي����ة اأخ����رى، بتح����دد هدفه����ا يف 
حتطي����م النظام اأحادي القطب، وهزمية 
الهيمنة االأمريكية ح����ول العامل. يجادل 
البي����ت  اإدارات  ب����اأن  اخل����رباء  بع�����س 
االأبي�س املتعاقب����ة حافظت على الو�سع 
الراهن. لك����ن ال�سني ب�سب����ب التخطيط 
واإدراكه����ا  اال�سراك����ي  االقت�س����ادي 
ملفاهيم التعاون ال����دويل وال�سالم حتى 
االجتماعي����ة  النظ����م  ذات  ال����دول  ب����ني 
فق����د هن����اك تق����دم هائ����ل يف  املختلف����ة، 

جماالت التعاون الدويل.
يعد جتم����ع الربازي����ل ورو�سي����ا والهند 

وال�سني وجن����وب اإفريقي����ا )الربيك�س( 
جت�سيدًا ل����دور بكني ومو�سكو واأفريقيا 
اجلنوبي����ة اإىل جان����ب ال����دول االأخ����رى 
الت����ي اختلفت فيم����ا يتعل����ق بتوجهاتها 
ال�سيا�سية يف ال�سنوات االأخرة. ُينظر 
اإىل ه����ذه التحالفات اجلدي����دة على اأنها 
تهديد لدور الواليات املتحدة وبريطانيا 
واالحتاد االأوروبي الأنها لي�سوا اأع�ساء 
م�سارك����ني وال ميكنه����م التاأث����ر ب�س����كل 
مبا�سر على ج����داول االأعمال واالأهداف 

التي و�سعتها جمموعة الربيك�س.
لكن الدرا�سة والتحليل الدقيقني اللذين 
ر�سدهما هذا املوؤل����ف يظهران بو�سوح 
اأن رو�سي����ا لديها بع�س القي����ود، فاآثاره 
االقت�سادي����ة اخلارجي����ة �سعيفة ن�سبيًا. 
و�سيا�ساته����ا اخلارجي����ة بال����كاد ت����روج 

لنماذجها االقت�سادية.
ال ميك����ن اإعادة الرتي����ب اجليو�سيا�سي 
للع����امل بب�ساط����ة م����ن خ����الل احل����رب اأو 
للغ����رب يف  ال�سيا�س����ي  النف����وذ  حت����دي 
جماالت����ه العاملية املختلف����ة. من املحتمل 
اأن يك����ون املكون االقت�س����ادي هو االأهم 
يف �س����د احلب����ل امل�ستم����ر ب����ني رو�سي����ا 

ومنتقديها الغربيني.
يف جن����وب الك����رة االأر�سية عل����ى �سبيل 
املث����ال، ال تزال رو�سي����ا تنا�سل من اأجل 
ك�س����ب قل����وب الق����ادة. وم����ع ذل����ك، فهي 
عام����ة  توعي����ة  �سيا�س����ات  اإىل  بحاج����ة 
وا�سعة النطاق م�ساغ����ة بعناية لتتن�سر 
ر�سال����ة النظ����ام العامل����ي اجلدي����د، عل����ى 

االأق����ل، اإىل الطبق����ة الو�سط����ى. يجب اأن 
جتن����د فه����م اأهدافه����ا با�ستخ����دام اأدوات 
البيان����ات  اإىل  باالإ�ساف����ة  االت�س����ال 
الدبلوما�سي����ة اخلا�س����ة به����ا وخطابه����ا 

الع�سري اخلانق.
عل����ى رو�سي����ا اأن ت�ستثم����ر يف كل ه����ذه 
االأ�سي����اء اإذا اأرادت حًق����ًا اأن تنج����ح يف 

قيادة العامل.
رم����زي  الدكت����ور  موؤخ����ًرا  كت����ب  وكم����ا 
�سحيف����ة  وحم����رر  ال�سحف����ي  ب����ارود، 
 The Palestine« الوقائع الفل�سطينية
Chronicle«:«يعترب ال�سرق االأو�سط، 
وخا�س����ة منطقة اخللي����ج، اأم����رًا حيويًا 
يف النظ����ام االقت�س����ادي العاملي احلايل 
وه����و مه����م بنف�����س الق����در الأي����ة اإع����ادة 
ت�سكي����ل م�ستقبلي����ة له����ذا النظ����ام. واإذا 
م����ا جنح����ت مو�سك����و يف اإع����ادة حتديد 
دور االقت�س����ادات العربي����ة يف مواجهة 
اأن  املرج����ح  فم����ن  العامل����ي،  االقت�س����اد 
تنجح يف �سمان ت�سكيل عامل اقت�سادي 
متعدد االأقطاب. من الوا�سح اأن رو�سيا 
م�ستثم����رة يف ال�سعي لنظ����ام اقت�سادي 
عامل����ي جدي����د، لكن دون ع����زل نف�سها يف 

هذه العملية ».
يف االأ�سه����ر القليل����ة املا�سي����ة، خرج����ت 
املنظم����ات  م����ن  العدي����د  م����ن  رو�سي����ا 
الدولية، بداًل من احلفاظ على ع�سويتها 
وا�ستخ����دام تلك املن�س����ات لن�سر مهمتها 
العاملية اجلديدة. ي�سف بع�س اخلرباء 
واالأكادميي����ني قي����ام رو�سي����ا مبحاول����ة 

يائ�س����ة لعك�س االجتاه املث����ر للقلق يف 
ال�سوؤون االقت�سادي����ة العاملية. من اأجل 
ك�س����ب ه����ذه املعرك����ة، حتت����اج رو�سي����ا 
جيو�سيا�س����ي  توا�س����ل  خمط����ط  اإىل 
ُم�سم����م وا�سراتيجي����ات ملمار�سة نفوذ 
اقت�س����ادي يتنا�سب م����ع اأحالمها. وبداًل 
م����ن ذلك، فقد دخلت يف عزل����ة ذاتية، مع 
الكث����ر م����ن االنتق����ادات ال�سدي����دة �س����د 

الواليات املتحدة واأوروبا.
مع التغ����رات اجليو�سيا�سي����ة ال�سريعة 
الت����ي اأدت اإىل اإع����ادة التق�سي����م واإن�ساء 
رو�سي����ا  عمل����ت  جدي����د،  عامل����ي  نظ����ام 
عل����ى م����دار العق����د املا�س����ي عل����ى تقوية 
احتاده����ا االأورا�س����ي الكب����ر جنب����ًا اإىل 
جنب م����ع اآخرين، مثل منظم����ة معاهدة 
االأم����ن اجلماع����ي )CSTO( وجمموعة 

الربيك�س..
االآ�سي����وي  االأوروب����ي  االحت����اد  يرك����ز 
الكبر عل����ى التكام����ل االقت�سادي ودعم 
االأع�س����اء،  ب����ني  االقت�سادي����ة  التنمي����ة 
ويتوقع اأن يبني هيكله وطريقة وظائفه 

من خالل تكرار االحتاد االأوروبي.
تاريخيًا، بداأ االجتماع االأول للمجموعة 
يف �سان����ت بطر�س����ربغ يف ع����ام 2005. 
وكان ي�سمى RIC، والذي ميثل رو�سيا 
والهن����د وال�سني. ثم ان�سم����ت الربازيل 
ثم جنوب اإفريقيا الحق����ًا، ولهذا ال�سبب 

ي�سار اإليها االآن با�سم بريك�س.
وكان����ت جن����وب اإفريقيا اإ�ساف����ة ثانوية 
يف وقت متاأخ����ر اإىل املجموعة، الإ�سافة 

يق����ول  الأفريقي����ا” كم����ا  ج�س����ر  “راأ�����س 
ت�سارلز روبرت�سون، كبر االقت�ساديني 
يف ريني�سان�����س كابيت����ال. تواجه جميع 
اقت�سادي����ة  حتدي����ات  الربيك�����س  دول 
حتت����اج اإىل معاجلة عاجل����ة. تدرك دول 
الربيك�����س ب�س����دة اأهمي����ة امل�ساهم����ة يف 

اأجندة التنمية الأفريقيا.
لذلك، ميكن اأن تتو�سع الأن دول الربيك�س 
ممثل����ة متثي����ال ناق�سا يف الهي����كل املايل 
اأن  روبرت�س����ون  واأو�س����ح  العامل����ي. 
اأوروبا والواليات املتحدة تهيمنان على 
موؤ�س�سات مث����ل �سن����دوق النقد الدويل 
والبنك ال����دويل، واإىل حد ما العديد من 

املوؤ�س�سات االأخرى.
اأخ����رى  اإن رو�سي����ا ودول  وفق����ا لت����ود، 
يف الربيك�����س اأن ترى مراك����ز قوة اأكرب 
تظه����ر لتق����دم بدي����اًل لذل����ك البن����اء الذي 
يهيم����ن عليه الغرب. هذا معقول مبا فيه 
الكفاي����ة، تزويد ال����دول باالأم����وال لدعم 
املوؤ�س�س����ات اجلديدة، مث����ل ال�سني التي 
تدعم بن����ك بريك�����س، واإذا كان����ت الدول 
تق����دم روؤية بديلة توف����ر مزايا لالأع�ساء 

اجلدد ».
ق����ال الربوفي�س����ور جورج����ي تولورايا، 
املدي����ر التنفي����ذي يف اللجن����ة الوطني����ة 
الرو�سي����ة الأبحاث الربيك�����س، ل�سحيفة 
“االآن  كومر�سان����ت الرو�سي����ة اليومية 
ه����و وق����ت جيد ج����ًدا الإظه����ار اأن اأع�ساء 
ي�س����كل  بينه����م  والعالق����ات  الربيك�����س 
بدي����ل لل�سيغ����ة املوج����ودة يف الغرب”. 

وت�سيف ال�سحيف����ة اأن “دول الربيك�س 
تف�س����ل النظ����ام واالمتث����ال لالتفاقي����ات 

والتنمية.«
ع����الوة على ذل����ك، هناك خط����ط لتو�سيع 
املجموع����ة لت�سم����ل االأرجنت����ني وتركي����ا 
واإندوني�سي����ا وبع�س ال����دول االأفريقية 
االأخرى. وفًقا لتولورايا، تعار�س الهند 
حالي����ًا تو�سيع جمموعة الربيك�س خوًفا 
م����ن يق����وم اأع�ساء ج����دد بدع����م ال�سني. 
من ناحي����ة اأخرى، جت����ادل مو�سكو باأن 
هي  املجموعة  الدخ����ول” اإىل  “بطاق����ة 
اال�ستقالل وال�سي����ادة، وحتت اأي ظرف 
م����ن الظ����روف، ال ُيطلق عل����ى املر�سحني 
املحتملني ا�سم اأقمار ال�سني ال�سناعية.

ال يوج����د الكث����ر م����ن البل����دان م����ن هذا 
القبيل، فقد ت�سمل اإندوني�سيا واملك�سيك 
وتركيا وم�س����ر واإيران. ولكن بعد ذلك، 
هناك متطلبات �سيا�سية معينة لالأع�ساء 
اجل����دد، مب����ا يف ذل����ك االع����راف بقي����م 
بريك�����س ومب����ادئ ال�سيا�س����ة اخلارجية 
“يف  االأ�سا�سي����ة، كم����ا ق����ال، واأ�س����اف: 
وامله����ام  االأه����داف  كان����ت  البداي����ة، 
متوا�سع����ة للغاية، مع الركيز يف املقام 
االأول عل����ى االقت�س����اد وتن�سيق اجلهود 

نحو حتقيق اأهداف اأكر طموحًا ».
االآ�سي����وي  االأوروب����ي  االحت����اد  يرك����ز 
الكبر عل����ى التكام����ل االقت�سادي ودعم 
االأع�س����اء،  ب����ني  االقت�سادي����ة  التنمي����ة 
ويتوقع اأن يبني هيكله وطريقة وظائفه 

من خالل تكرار االحتاد االأوروبي.

هل نتجه �صوب عالم متعدد االأقطاب؟
 كي�شتر كين كلومجه

ترجمة: عادل حبه

عراق »االأقوياء« والقتيل اللبناني

هل يخطط لنظام دكتاتوري جديد؟
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الق�سم الثاني

ول���دت ودر�س���ت يف بغداد، حي���ث نالت 
الدبل���وم م���ن معه���د الفن���ون اجلميلة ثم 
البكالوريو�س واملاج�س���تري والدكتوراه 
م���ن كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة، ال يختل���ف 
اثنان على ح�سورها الباهي يف امل�سرح 
العراق���ي ، تاأليف���ا واخراج���ا ومتثي���ا، 
م���ن  الكث���ري  قدم���ت  النق���د..  وكتاب���ة 
االعم���ال امل�سرحي���ة تاأليف���ا، حيث قدمت 
اأعم���اال مهم���ة ملخرج���ن عراقي���ن كب���ار 
اأمث���ال املخ���رج )عزيز خي���ون(، و)كاظم 
الن�س���ار(، و)اقبال نعيم(.. وغريهم كما 
عملت ممثلة حتت اإدارة اأ�ساطن امل�سرح 
العراقي امث���ال الكبري ) اإبراهيم جال ( 
و )�سامي عبد احلميد( و) قا�سم حممد ( 
والراح���ل العماق ) عوين كرومي ( و ) 
�س���اح الق�سب ( و ) فا�س���ل خليل ( و ) 
حم�سن العزاوي ( واأي�سا ) عزيز خيون 

. )
التقتها )املدى( يف هذا احلوار

 عا�س���رت مراح���ل كثي���رة من الم�س���رح 
العراقي ابتداء من بداية ال�سبعينيات وحتى 
االن، م���اذا تقولي���ن عن جمهور الم�س���رح، 
خالل هذه ال�س���نوات فالمالحظ في العقود 
االخيرة اأن جمهور الم�سرح لم يعد منحازا 
بالكام���ل للعرو����ض الج���ادة، ب���ل ان ه���ذه 
العرو����ض ال ي�ستم���ر عر�س���ا وللنخبة فقط 

�سوى ايام؟ ما تعليقك؟
- جمه���ور امل�سرح موج���ود وهو متلهف 
ملتابع���ة العرو����س امل�سرحي���ة ب���ل حتى 
ومناق�س���تها م���ع اأ�س���حابها وه���و يقطع 
وي�س���تمتع  حا�س���را  ليك���ون  امل�س���افات 
بامل�س���اهدة  امل�س���كلة لي�س���ت يف ح�سور 
اجلمهور امل�س���كلة ه���ي يف فتور احلراك 
امل�س���رحي وتباعد انتاج العرو�س خال 
املو�س���م امل�سرحي فمع �س���حة امليزانيات 
املمنوحة ملخرجي امل�س���رح العاملن يف 
دائرة ال�س���ينما وامل�سرح وهي احلا�سنة 
االأوىل للن�س���اط امل�س���رحي وم���ع اندثار 
واملوؤ�س�س���ة  العامل���ة  االأهلي���ة  الف���رق 
للم�س���رح العراقي ، فرقة امل�س���رح الفني 
احلدي���ث وفرق���ة م�س���رح الي���وم وفرق���ة 
امل�س���رح ال�س���عبي وفرق���ة الطليعة و١٤ 
الف���رق  م���ن  وغريه���ا  للم�س���رح  مت���وز 
الر�سينة   ومع توقف االن�سطة الطابية 
معاه���د  يف  امل�س���رحية  النتاج���ات  يف 
بغ���داد  يف  اجلميل���ة  الفن���ون  وكلي���ات 
واملحافظ���ات ب�س���بب ع���دم توف���ر الدعم 
املايل واللوج�ستي  لها اأ�سافة اىل غياب 
الدعاي���ة واالإعان   ، ثم ياأتي �س���بب مهم 
هو االنفات االأمني واالنفات ال�س���حي 
) كورونا واأخواتها (  وجتاهل احلكومة 
احلرك���ة  ورعاي���ة  دع���م  ع���ن  العراقي���ة 
امل�س���رحية العراقي���ة وتوف���ري ما حتتاج 
الي���ه من تاأهي���ل واأعمار البن���ى التحتية 
وبن���اء بُن���ى جدي���دة ، يقب���ل اجلمه���ور 
امل�س���رحي يف املهرجان���ات وتغ�س قاعة 
ويتوا�س���لون  بح�س���وره  العرو����س 
طيل���ة اي���ام ذل���ك املهرج���ان ال���ذي يق���ام 
يف منت���دى امل�س���رح او ال���ذي يق���ام يف 
امل�س���رح الوطني وم�س���رح الر�سيد وهذا 
دليل عل���ى اإهتم���ام اجلمه���ور ومتابعته 
ولك���ن وكم���ا قل���ت يف مقدم���ة االإجاب���ة 
امل�س���كلة يف منح امل�س���رح حق���ه وعافيته 
من خال ر�س���د ميزانية ل���ه يف ميزانية 
وزارة الثقافة  والتي هي االأخرى تعيق 
بدوره���ا حرك���ة االإنت���اج امل�س���رحي مبا 
تفر����س م���ن �س���روط تعجيزي���ة الإطاق 
مبالغ املوا�س���م امل�س���رحية والتي ال تفي 
بوعوده���ا حتت حجج وتربيرات �س���تى 
ح���ن تخ�س����س مبال���غ الإنت���اج عرو�س 
م�س���رحية تدف���ع من �س���ندوق ال���وزارة 
كما حدث م���ع الفنان الكبري عزيز خيون 
وفريق عر�سه امل�سرحي ) ورطة اإمكادي 
(  ، اعتق���د ان اأع���ادة النظ���ر يف تكوي���ن 
م�س���رحي مثل ) جلنة امل�سرح العراقي ( 
وتخ�س���ي�س مبلغ مليار دين���ار  لاإنتاج 
مو�س���م  كل   يف  م�س���رحية  عرو����س 
امل�س���رحي وان تديره���ا وت�س���رف علي���ه 
جلنة من م�س���رحيي العراق املخت�س���ن 
ال يزيد عددهم عن ثمانية فنانن هو امر 
ب���ات �س���روريا الإنقاذ م�س���اريع الفنانن 
العراقي���ن وتفعي���ل احل���راك امل�س���رحي 
العراقي يف بغ���داد واملحافظات  وحفظ 
جمهور امل�سرح العراقي وتقدمي عرو�س 

م�سرحية تليق باجلمهور وتطلعاته ...

م�س���رح  ق�س���م  تاأ�سي����ض  ل���ك  ين�س���ب   
الطفل ف���ي دائ���رة ال�سينم���ا والم�سرح عام 
1996واقام���ت اأول مهرج���ان ل���ه في عام 
2002 ، اال تتفقي���ن مع���ي انح�سار عرو�ض 
ه���ذا الم�سرح ف���ي ال�سنوات االخي���رة.. ما 

ال�سبب لراأيك؟
- م�س���رح الطف���ل يف العراق ه���و اإحدى 
الو�س���ائل املهم���ة واملعتم���دة خللق متلق 
جدي���د ق���ادر  يتمت���ع بق���درة عل���ى تذوق 
كان  ل���ذا  ودعمه���ا   اجلي���دة  العرو����س 
وجود م�س���رح طف���ل يف املدار�س عملية 
تربوية وتوجيهية �سرورية ، فمن خال 
امل�سرح ت�س���هل تنمية القدرات التعليمية 
لدى االأطفال واكت�س���اف مواهبهم وبناء 
�سخ�س���ياتهم  ، وق���د �س���عيت جاهدة يف 
العام ١٩٩٦ اىل تاأ�س���ي�س ق�س���م م�سرح 
وامل�س���رح  ال�س���ينما  دائ���رة  يف  الطف���ل 
كم���ا جنح���ت م���ع زم���اء اع���زاء ان اأقيم 
مهرجان���ن قطري���ن ناجح���ن  مل�س���رح 
الطف���ل يف الع���ام ٢٠٠١ و٢٠٠٢ وكان 
هناك ا�س���تعداد الإقامة املهرجان العربي 
اال�س���تعدادات  ومت���ت  الطف���ل  مل�س���رح 
النطاقت���ه لكن الغ���زو االمريكي للعراق 
تاأري���خ  م���رة يف  ،  والأول  ذل���ك  اأوق���ف 
امل�سرح العراقي  يتم اإفتتاح يوم امل�سرح 
العامل���ي بعر�س م�س���رحي لاأطفال) كنز 
م���ن امللح ( تاأليف���ي واإخراجي ومن على 
خ�س���بة امل�س���رح الوطني يف العام ٢٧ / 
٣ /  ١٩٩٦  وكنت انا من �سعى لذلك مع 
املركز العراقي للم�سرح لتاأكيد وتر�سيخ 
حركة م�سرح الطفل. هناك اإهمال وا�سح 
مل�س���رح الطفل يتجلى يف قل���ة العرو�س 
املنتجة وال�س���يما يف املوا�سم امل�سرحية 
وللمعاه���د  وامل�س���رح  ال�س���ينما  لدائ���رة 
وج���ود  وانع���دام  الفني���ة   والكلي���ات 
مهرجان���ات مل�س���رح الطفل وال�س���بب هو 
غياب الدعم املخ�س����س لذلك ونعني هنا 
بالدعم هو الدعم املايل ال�س���يما وم�سرح 
الطف���ل يعتمد عنا�س���ر االإنت���اج املعافاة 
خللق حال���ة االبهار والده�س���ة واجلذب 
، لكني لن اأغفل جهود فنانن حري�س���ن 
مث���ل  الطف���ل  م�س���رح  يف  العم���ل  عل���ى 
اال�س���تاذ ح�س���ن �س���الح ود ح�سن علي 
هارف ود زينب ود اأميان الكبي�سي  على 
الرغ���م م���ن معاناتهم يف توف���ري االإنتاج 

املعايف لطموحهم   ..

 قال اأحد نقاد الم�سرح :« نحن كم�ستغلين 
في منطقة الكتابة والنقد الم�س���رحي ، َنعُد 
) عواطف نعي���م ( الم���راأة الوحيدة االأوفر 
كتاب���ة للخط���اب الم�س���رحي ، واالخ�س���ب 
روؤي���ا ومخيلة وملك���ة لتوافر �س���رائط لغة ) 
الميزان�س���ين ( االإخراجية لديها واالرتقاء 
االإبداع���ي  المنت���ج  ف���ي  التجدي���د  بمهم���ة 

العر�س���ي،  في باحة الم�س���رح العراقي. ما 
راأيك؟

- ان���ا �س���اكرة للزميل ال���ذي منحني هذا 
الو�س���ف كناق���دة يف امل�س���رح العراق���ي 
جمي���ل  وتعري���ف  يل  ت�س���ريف  فه���ذا 
باإمكانات���ي الين اأدرك ما معنى اأن تكون 
ناق���دا  ع���ادال وحمكما حكيم���ا  الن النقد 
هو عملية تقومي وتقيي���م تعتمد معايري 
علمي���ة فكرية وجمالي���ة وفنية كي متنح 
وا�س���تحقاقه  قيمت���ه  امل�س���رحي  املنج���ز 
يف التحلي���ل و التفكي���ك والفه���م ، النق���د 
لي����س و�س���يلة تاأثرية او �سخ�س���انية او 
مزاجي���ة او ذاتي���ة ب���ل ه���ي روؤى علمية 
اأخاقي���ة  وم�س���وؤولية  املنه���ج    تعتم���د 
يف تقيي���م املنج���ز بعي���دا ع���ن اأي دوافع 
او اأه���داف خا�س���ة  ، والنق���د ه���و من���ح 
املنج���ز املقدم حيات���ه وقيمته والتعريف 
مب���ا في���ه م���ن ج���دة واجته���اد واإيج���اب 
وت�سخي�س ال�سلب او الهنات ان وجدت 
دومنا جتريح او اإ�س���اءة او ا�س���تخفاف 
وهو لي�س كما يت�س���ور البع�س و�س���يلة 
مهم���ة  فه���ذه  والتعري����س  لانتق���ام 
ال�س���تامن وم���ن ي�س���عرون بال�س���اآلة  ، 
العر�س امل�سرحي املقدم هو كيان جمايل 
يحم���ل الفكر ويتمثل قي���م الفن وينه�س 
يف ف�س���اء اخل�س���بة ويتح���رك وينفع���ل 
ويعلو �س���وته ككل مكتمل جلهد اأبداعي 
وخميل���ة متوقدة ت�س���عى لتب���ث خطابها 
عرب ذلك الكيان  لذا كان التاأمل والرتوي 
واال�س���غاء للتقيي���م ام���ر �س���روري  قبل 

تقدمي اخلطاب  النقدي   ،

 اأه���م المخرجي���ن العراقيي���ن.. عالجوا 
الن�س���و�ض الت���ي كتبته���ا للم�س���رح امث���ال 
عزي���ز خيون، كاظ���م الن�س���ار، اأقبال نعيم 
واخرين.. واأرى اأن ن�سو�س���ك في الم�سرح 
تحتل الرك���ن االهم في الكتابة للم�س���رح.. 
ا�س���األ عن ه���ذا التوازن في االب���داع، و:انه 

تنفي�ض لما في داخلك.. ماذا تقولين؟
م���ع  عراقي���ون  خمرج���ون  تعام���ل   -
ن�سو�س���ي امل�س���رحية  وكان ل���كل منه���م 
تل���ك  معاجل���ة  يف  وطريقت���ه  ا�س���لوبه 
الن�س���و�س اخراجي���ا �س���واء اأكانت تلك 
الن�س���و�س ناطقة بالف�س���حى او اللهجة 
الدارج���ة او كان عم���ا يتوج���ه لاأطفال 
تل���ك العرو����س واأثبت���ت  وق���د متي���زت 
ح�س���ورها عن���د تقدميه���ا وكان ه���وؤالء 
املخرج���ون متنوع���ون يف ط���رق عملهم  
الكبري عزي���ز  خيون ود اأقب���ال ود هيثم 
الن�س���ار  كاظ���م  والفن���ان  ال���رزاق  عب���د 
والفنان �سنان العزاوي  والفنان عاوي 
ح�س���ن والفنان ح�س���ن جوير  والفنان  
خليف���ة التخلوف���ة م���ن دول���ة االم���ارات 
العربي���ة ومل تك���ن ه���ذه الن�س���و�س اال 
تعب���ريا عما مّي���ور يف داخل���ي من روؤى 

واف���كار وهواج����س اأبوح به���ا من خال 
�سخ�س���يات ابتكرها واأنطقها مبا يعتمر 
او  احتج���اج  مواق���ف  م���ن  روح���ي  يف 
رف����س او حت���ٍد الن امل�س���رح وه���ذا م���ا 
اأوؤم���ن به هو موق���ف  وطني واإن�س���اين 
و�س���مري النا����س ول�س���ان حاله���م  ، ل���ذا 
تك���ون احل���وارات وال�سخ�س���يات ح���رة   
متمردة  راف�سه للخنوع ومعرت�سة على 
كل ما مي�س اإن�س���انيتها وي�س���لبها حلمها   
، نع���م امل�س���رح �س���احة  لعب���ي ومملكتي 
ومغامرت���ي  انا اع�س���ق امل�س���رح  واأجن 
في���ه   واطلق خليايل العن���ان ولي�س ثمة 
قي���ود حترمن���ي او ت�س���دين ع���ن هديف  
، امل�س���رح ه���و امل���كان ال���ذي اأ�س���عر فيه 
بحريتي واإن�س���انيتي  ون�سو�س���ي التي 
اأكتبه���ا ه���ي جزء م���ن تكوين���ي الوطني 

واالخاقي.. ..

 م���ررت بتجرب���ة اأظنها اختب���ارا حقيقيا 
في االنت���اء وحب الوط���ن وهو بينم���ا كانت 
الجوائز تتوج م�سرحية )اأبحر في العينين( 
الت���ي م���ن تاأليفك ف���ي مهرجان ال�س���ارقة، 
وقع���ت الحرب، ولم ت�س���تطيعين العودة اإلى 
الع���راق .. ما الم�س���اعر الت���ي خالجتك في 

تلك الفترة.
- يف الع���ام ٢٠٠٣ كان هن���اك زل���زال قد 
�سرب بلدي العراق حيث تكالبت القوى 
االمربيالي���ة جميع���ا وحولت بغ���داد اىل 
�س���علة من لهب  كنت حينها يف ال�س���ارقة 
امل�س���رحي  ال�س���ارقة  مهرج���ان  اح�س���ر 
بدع���وة من فرق���ة دبا امل�س���رحية اإذ كانت 
يف  يقوده���ا  كان  والت���ي  الفرق���ة  ه���ذه 
حينها اال�س���تاذ عزيز خيون تقدم عر�سا 
م�سرحيا حتت عنوان ) اأبحر يف العينن 
( وه���و م���ن تاأليف���ي واإخ���راج اال�س���تاذ 

عزي���ز خي���ون ومتثي���ل كا م���ن الفنانن 
وعبدالل���ه  را�س���د  عبدالل���ه  االإماراتي���ن 
امل�س���رحية  ف���وز  ليل���ة  ويف  م�س���عود 
امل�س���اركة يف املهرج���ان بجائ���زة اأف�س���ل 
عر�س م�س���رحي واأف�سل متثيل وتتويج 
اال�ستاذ عزيز خيون بجائزة اأف�سل فنان 
عربي  توالت االنباء عن ق�سف االأرا�سي 
العراقية من قبل قوات التحالف الدولية  
مل يك���ن هناك من و�س���يلة للو�س���ول اىل 
اأهل���ي   اىل  الغالي���ة  بغ���داد  اىل  الع���راق 
ونا�س���ي اىل اأحب���ة يل ،  وقتها كنت اأرفع 
نظري �س���وب ال�س���ماء متح�س���رة متاأملة 
وان���ا اأرى الطائر احلديدي ينقل الب�س���ر 
اىل اأرج���اء املعم���ورة ولي����س ثم���ة م���ن 
ينقلن���ي و ي�س���ل ب���ي اىل بغ���داد  مل اأكن 
اأ�س���تطع النوم و�س���اءت حالتي ال�سحية 
مما اأ�س���طر اال�س���تاذ عزيز اىل ت�سفريي 
اىل االردن وم���ن االردن توجه���ت ع���رب 
�س���يارات النقل ومعي اإبنّتي نوار وايار 
اىل الع���راق حي���ث بغداد القل���ب والروح  
بغداد وكان معي يف �س���يارة النقل ثاثة 
م���ن العراقين رجال م���ن مدينة الفلوجة 
البطل���ة وحن و�س���لنا اىل منطقة معينة 
م���ن الطري���ق الراب���ط م���ا ب���ن الرمادي 
وبغ���داد خ���رج لن���ا م�س���لحون واأوقف���وا 
الرج���ال وه���و  اأح���د  ال�س���يارة وكلمه���م 
�س���يخ وجيه وا�س���ار اإلينا فكان ان تركنا 
امل�سلحون وذهبوا ثم �سلكت ال�سيارة  بنا 
الطريق املوؤدي اىل  الفلوجة حيث ترجل 
منها ال�س���يخ الوجي���ه والرج���ان اللذان 
معه واو�سى ال�س���ابق باأن يو�سلني اىل 
بيت���ي ويطمئن���ه على �س���امتي وبناتي،  
وودعنا وذهب واأو�س���لنا ال�سابق ال�سهم 
اأبن الفلوج���ة البطلة وغادر، حن وجلت 
البي���ت بكي���ت الأين هن���اك فق���ط ورغ���م 

احلرائ���ق التي طالعتني طيلة م�س���ريتي 
يف الطري���ق الربي الرابط ما بن االردن 
وبغ���داد،  وال�س���يما وان���ا اأرى اجلن���ود 
االمري���كان وه���م يقف���ون عل���ى احل���دود 
العراقي���ة والت���ي كانت اأبوابها م�س���رعة 
مل���ن ه���ب ودب !!  حتى و�س���ويل اال اين 
مل اأ�س���عر باالأم���ان اال يف بيتي يف بغداد 
يف الع���راق، وطن���ي، ول���ن مُتح���ى م���ن 
ذاكرتي تلك االأوقات  املعجونة  باالأ�س���ى 

واخلوف واالأمل  ..

 جزء من عملية البناء الح�س���اري للدولة 
وموؤث���ر فيها، هو الفن والثقافة ب�س���كل عام، 
كيف تنظري���ن الى الموؤ�س�س���ة الثقافية االأن 
اأو ما ال���ذي كن���ت تتاأمليه منها بخ�س���و�ض 

موقفها من الفنان والمثقف؟
- الثقاف���ة والفن���ون هي �س���مامات امان 
حلف���ظ جمتم���ع و تعزي���ز اأ�س����س الدولة 
املدنية  وهي الوجه احل�ساري لاأوطان   
ورعايته���ا  وتكري�س���ها  فوجوده���ا  ل���ذا 
�س���رورة ح�س���ارية  واإن�س���انية  وطامل���ا 
واإجن���ازات  باأ�س���ماء  ال���دول  تفاخ���رت 
وقف���ات  �س���هدنا  م���ا  وكث���ريا  فنانيه���ا 
للفنان���ن  واحتجاجي���ة   ت�س���امنية 
واملثقفن يف العامل اجمع مع جمتمعاتهم 
ومع �س���عوبهم يف الدفاع والتع�سيد من 
اج���ل قوان���ن  حتف���ظ للب�س���ري حريت���ه 
وحتم���ي اأدميت���ه  ، الفن���ان واملثقف هما 
�س���مري املجتمع ول�س���ان حاله لذا ينبغي 
ومنح���ه  احتياجات���ه  وتلبي���ة  رعايت���ه 
املنا�س���ب  يف  ب���ه  يلي���ق  ال���ذي  موقع���ه 
واالدارة واال�ست�س���ارة  وان يكون فاعا 
وم�س���اهما يف بناء الدولة املدنية والتي 
تق���وم اأ�س�س���ها عل���ى احلري���ة والعدال���ة 
توزي���ع  يف  امل�س���اواة  و  االجتماعي���ة 
ال���روات وتكافئ الفر����س  ،  يف العراق 
ال �س���وت وال فعل لهذه املوؤ�س�س���ات الأنها 
باالأ�س���ا�س م�سلوبة ال�س���احية حمجمة 
وابت���كار  القوان���ن  تنفي���ذ  يف  االرادة 
احلياة االإبداعية  ،  املوؤ�س�س���ات الثقافية 
و الفني���ة ال تتمت���ع باحلري���ة ب���ل تتب���ع 
التوجيه���ات والتعليم���ات م���ن اأ�س���حاب 
املنا�س���ب املهيمنن على الق���رار  والذين 
يف اغلبه���م ال يعرف���ون قيم���ة الفن���ان او 
املثق���ف او  م���ن الذي���ن ينظ���ر اإىل ه���ذه 
ال�س���ريحة نظ���رة املتعايل واملتف�س���ل  !! 
ح���ن مت تتويجي يف تون�س وقبلها بعام 
كنت قد فزت بجائزة اأبو القا�سم ال�سابي 
للتاأليف امل�سرحي يف حلقة تناف�س ت�سم 
٤٩ كاتب���ا عربي���ا وبعده���ا يف ٢٧ / ٣ / 
الثقاف���ة  وزارة  منحتن���ي  ح���ن   ٢٠٢٢
الفرن�سية و�س���ام االآداب والثقافة بدرجة 
املوؤ�س�س���ات  م���ن  اي  يب���ادر  مل  فار����س  
الثقافي���ة بتقدمي التهنئ���ة واالحتفاء عدا 
قناة ال�س���رقية ودائرة ال�سينما وامل�سرح 
حن احتفت مبنحي الو�سام اما الباقون 
فق���د كانوا مث���ل اهل الكه���ف غارقون يف 
املوؤ�س�س���ات  تق���دم  مل   !! عمي���ق  �س���بات 
األفني���ة والثقافي���ة اي دع���م او رعاي���ة اال 
ح���ن تتطل���ب م�س���احلها ذلك ،  م�س���روع 
الفنان وم�س���روع املثقف مرهون بر�سى 
املتنف���ذ  لذل���ك  وال���والء  املوؤ�س�س���ة  تل���ك 
املن�س���ب ونح���ن مث���ل مرك���ب  �س���احب 
يبحث عن مرفاأ كي ير�س���و ومن ثم ينجز 
وما اإجنازه اال اأ�س���افة وبن���اء يف تراث 
وح�س���ارة وطن !! لذا اأغل���ب من يتحرك 
االن ويح���اول ان يعم���ل فبجه���ود فردية 
وبط���رق لاأب���واب ف���ا غراب���ة ان نطرق 
اأبواب املعهد الفرن�س���ي يف بغداد ومعهد 
الع���راق  وبع����س املنظم���ات  غوت���ه يف 
الدولية والقنوات الف�سائية  كي يوفروا 
لن���ا م���ا نحتاج من دع���م  ، املب���دع يحتاج 
اإىل دع���م الدول���ة ورعايته���ا ك���ي يعم���ل 
ومين���ح م�س���روعه احلياة وه���ذا واجب 
احلكوم���ات ولي����س ف�س���ا منه���ا او ِمنة 
يج���ب اأن تو�س���ع يف املوازنة ال�س���نوية 
ميزاني���ة للفنون والثقاف���ة متنح العافية 

وتفت���ح �س���هية  االأم���ل لاأب���داع والعمل ، 
يف حن ت�س���رف احلكوم���ة العراقية يف 
تخ�س���ي�س الرواتب والنريات لرواتب 
له���ا  امل�س���وؤولن ومكاتبه���م  والعامل���ن 
ومعه���ا   ، الف�س���اد اآف���ة تنخر يف اأ�س����س 
عاج���زة  واحلكوم���ة  العراقي���ة  الدول���ة 
ومتهالك���ة يف قراراتها وال�س���حية نحن 
�س���ريحة املثقف���ن والفنان���ن والكادحن 
من اأبناء ال�س���عب العراقي يف بلد نفطي 
وغن���ي برواته وه���ي االن اأي احلكومة  
تكتن���ز على ما يزيد ع���ن ٢٦ مليار دوالر 
من زي���ادة  اإيرادات النف���ط  عدا اإيرادات 
املنافذ احلدودية وهم ي�س���عون اخلطط 
ال�س���تثمار هذه املبالغ ل�س���احلهم ولي�س 
ل�سالح الوطن واملواطن وخطط االأعمار 
والبن���اء والتطوي���ر واال�س���تثمار   والله 

املعن على ما نحن فيه من باء !!

 كان ل���ك ح�س���ور ب���ارز ان���ت ومجموع���ة 
م���ن الفنانين في حراك ت�س���رين.. ما الذي 
قدمتيه لهذا الحراك، بما يوازي ح�س���ورك 

المبكر فيه؟
- ث���ورة ت�س���رين هي رهان لل�سيا�س���ين 
على موت الوعي لدى ال�س���باب العراقي 
بفع���ل ال�سو�س���يال ميدي���ا وكل االنفتاح 
مل  جمتم���ع  عل���ى  ال�س���بع   لل�س���موات 
تلفزيونيت���ن  قنات���ن  �س���وى  يع���رف 
تبثان االخبار والربام���ج،  وفجاأة وبعد 
الغ���زو االمريكي انهمرت على العراقين 
و�سائط وو�س���ائل للتلقي والتوا�سل  مل 
يعهدوه���ا يف التعامل من قبل  واأ�س���بح  
الع���امل  اأمامهم قرية �س���غرية يتجولون 
فيه���ا وق���د عم���ل البع����س م���ن التابع���ن 
لاحتال االمريكي للعراق على ت�س���ويه 
وت�سخيف احل�س���ارة العراقية والرموز 
الرتاثي���ة والوطني���ة ثم مل يكتف���وا بذلك 
الأج���ل طم����س الهوي���ة الوطني���ة فعمدوا 
اىل ب���ث روح الُفرق���ة و الطائفي���ة في���ه  
 ٢٠١١ الع���امل  يف  وبال���ذات  وقته���ا 
حتول���ت البو�س���لة واأثب���ت العراقي���ون 
ان اجل���ذر العراقي اأ�س���يل ورا�س���خ يف 
طين���ه وان دجلة حقيقة وان الفرات نهج 
حينه���ا انبثق���ت االنتفا�س���ة وتو�س���عت 
وحاولت ال�سلطة قمعها اال اأنها تر�سخت 
 ٢٠١٩ الع���ام  وا�س���تمرت حت���ى نهاي���ة 
وكورون���ا   والق�س���وة  القم���ع  وبفع���ل 
توقف���ت لكنه���ا مل تخف���ت ومل مت���ت كم���ا 
اأ�س���اع و توق���ع البع����س بل ه���ي جذوة 
متقدة تلهبها رياح الف�ساد  والقهر ، ثورة 
ت�س���رين فخر للعراق الأنه���ا اأكدت ان هذا 
ال�س���عب ومن خال �س���بابه الواعي قادر 
على تركيع الطغ���اة وفر�س اإرادته ولقد 
�س���حى ال�س���باب ومن معهم من نا�سطن 
ومنا�س���رين بحياته���م الأجل ان تنت�س���ر 
ثورة ت�س���رين وقد انت�سرت الأنها غرّيت 
املفاهيم وارغمت ال�سيا�سين على اأعادة 
النظر يف �س���لوكهم وتعاملهم وقراراتهم 
واح���رتام اإرادة ال�س���عب   ، لق���د كنت يف 
�س���فوف ال�س���باب من���ذ الي���وم االأول من 
العام ٢٠١١ يف ٢٥ / ٧ مررت بف�سول 
خمتلفة من ب���رد ومطر وحر واعتداءات  
وتهديدات  مبطنة وحتى اإحالتنا ق�س���را 
للتقاعد انا واالأ�س���تاذ عزيز كانت مبثابة 
عقوب���ة  لن���ا  ! حاولت مع اال�س���تاذ عزيز 
من خ���ال ب���ث االهازي���ج وامل�س���اعدات 
العيني���ة ان اأدمي ه���ذا الزخ���م ال�س���بابي 
واأع�س���ده ، وجنحت مع اال�س���تاذ عزيز 
الأهازي���ج  م�س���رحي  عر����س  تق���دمي  يف 
وا�س���عار ت�س���ب يف اأهمي���ة االنتفا�س���ة 
و�سرورتها وقد تناقلتها و�سائل االإعام 
املختلف���ة  ، كان يل ال�س���رف يف التواجد 
والتوا�س���ل م���ع �س���باب ث���ورة ت�س���رين 
ح�س���ن  الكب���ري  الفن���ان  طلبن���ي  وح���ن 
ح�سني  للعمل معه يف م�سل�سل ) العدلن 
( لل�س���اب م�س���طفى الركابي   عملت معه 
وانا �س���عيدة الن العمل الدرامي ينتخي 
لثوار ت�سرين   ويكون مبثابة وثيقة تدل  
عل���ى �س���دقهم  ت�س���حياتهم وبطولته���م، 
ا�س���خر ممن ي�س���ف ثوار ت�س���رين باأنهم 
اأبن���اء ال�س���فارات ! ويتنا�س���ى ان اغل���ب 
ال�سيا�س���ين العراقي���ن الذي���ن يقودون 
يف  عق���د  موؤمت���ر  م���ن  ج���اءوا  الع���راق 
دول���ة اوروبي���ة وكانوا ب�س���حبة  قوات 
ح���ن  الع���راق  غ���زت  الت���ي  التحال���ف  
حط���ت اأقدامه���م عل���ى اأر����س ال�س���واد!!  

ويح�سرين قول ال�سياب العظيم : 
يخ���ون  اأن  ميك���ن  كي���ف  الأعج���ب  اإين 

اخلائنون ! 
اأيخون اإن�سان باده ؟ 

اأن خ���ان معنى اأن يك���ون فكيف ميكن اأن 
يكون  !! 

ت�س���رين ث���ورة ل�س���باب الع���راق جعل���ت 
الع���راق  اىل  يلتف���ت  باأجمع���ه  الع���امل 
عل���ى  مث���اال  االر����س  �س���عوب  واأعط���ت 
االرادة والت�س���حية وما زالت متوا�سلة 
رغ���م كل الباء ال���ذي يتعر�س له العراق 
واال هل راأيت بلدا ت�س���ب عليه الكوارث 
كالعراق، الكورون���ا والكولريا واحلمى 
االنه���ر   وجف���اف  الكل���ب  وداء  النزفي���ة 
ونف���وق لروت���ه احليواني���ة و حرائ���ق 
حلقوله ومزارعه ونهب ممنهج لرواته 

ومع كل هذا  ال  يقطع جذره .. 
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ترى اأن النقد لي�س ��سيلة تاأثرية ا� �سخ�سانية ا� مزاجية بل هو ر�ؤى علمية تعتمد المنهج   

عو�طف نعيم: �لم�سرح هو �لمكان �لذي �أ�سعر فيه بحريتي و�إن�سانيتي
اذا كنا ن�سنف ت�سمية ممثالتنا العراقيات طبقًا للمراحل التاريخية التي عملوا بها اأ� بطبيعة الأد�ار التي اّدينها منذ 
بداية الخم�سينيات �حتى الآن، 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 الدائية لهن ل�سالح هذه الجراأة، في 
مجتمع كان يفر�س قيوداً جمة على المراأة، فكان �جود المراأة على خ�سبة الم�سرح اأ� اأمام الكاميرا يغطي على جميع 

العنا�سر الواجب توفرها في الأداء. اأما الجيل الذي تاله فقد حظي بالتقدير �بالعتراف بهن مفاعالت في الم�سرح.. 
�من هوؤلء الممثالت تبرز ب�سكل �ا�سح الفنانة عواطف نعيم، �التي �سغلت لها مكانًا متميزا في الفن العراقي على مدى 

خم�سين عاما.

حا�رها: عالء املفرجي



 متابعة املدى 

لإدراج  ال�ساد�س���ة  الذك���رى  حل���ول  م���ع 
الأه���وار العراقي���ة عل���ى قائم���ة ال���راث 
العاملي اخلا�سة مبنظم���ة )اليون�سكو( ، 
تكاد الأه���وار جتف متاما، مم���ا يت�سبب 
ال�سمكي���ة  ثرواته���ا  وه���اك  بنف���وق 

واحليوانية.
وتتزاي���د املخ���اوف م���ن ح���دوث جفاف 

الأه���وار  يف  كام���ل 
ب�سب���ب  العراقي���ة، 

درج���ات  ارتف���اع 
و�س���ح  احلرارة 

الأمط���ار بفع���ل ظاه���رة التغ���ر املناخي 
التي ت�س���رب مفاعيلها العراق بقوة منذ 

�سنوات.
ويحذر اخلرباء البيئيون من اأن اخلطر 
ال���ذي يع�سف بالأهوار حاليا، ل يقت�سر 
فق���ط على تدمر واحدة م���ن اأبرز معامل 
بالق���دم،  املوغل���ة  الطبيعي���ة  الع���راق 
ملناط���ق  البيئ���ي  بالت���وازن  والإخ���ال 
عراقي���ة �سا�سعة، بل ميتد لي�سمل حدوث 
هجرات جماعية ل�سكان مناطق الأهوار 
نحو م���دن ومناطق عراقي���ة اأخرى، مما 
يقود لندثار جمتمع الأهوار من جهة.
والبيئ���ي  املناخ���ي  اخلب���ر  يق���ول 
"يعي����ش  هيث���م،  اأمي���ن  العراق���ي، 
الع���راق ظروف���ا بيئي���ة قا�سي���ة جدا 
نتيج���ة قل���ة الت�ساق���ط املط���ري ب���ل 
وانعدام���ه يف بع����ش مناطق���ه خال 
اأزم���ة  ب�سب���ب  املا�سي���ن،  العام���ن 
اجلفاف الت���ي تتفاقم عام���ا بعد اآخر، 
اإ�ساف���ة لقلة الإم���دادات املائية لنهري 
دجل���ة والف���رات، بفع���ل جت���اوز دول 
اجل���وار )دول املنب���ع( تركي���ا واإي���ران 

على احل�س�ش املائية العراقية من خال 
بن���اء ع���دد �سخ���م م���ن ال�س���دود. وتابع 

هيث���م: "الأم���ر ال���ذي انعك����ش باأق�س���ى 
تاأثرات���ه ال�سلبي���ة على البيئ���ة العراقية 

ملحق���ا ال�سرر باأك���ر م���ن 70 باملئة من 
الأرا�س���ي ال�ساحل���ة للزراع���ة يف عموم 

الع���راق، خ�سو�س���ا يف مناط���ق الو�سط 
واجلن���وب، وجف���اف اخلزان���ات املائية 
ال�سطحي���ة مث���ل بح���رة حمري���ن الت���ي 
مت���د م���ا يق���ارب 65 باملئة م���ن الأرا�سي 

الزراعية يف حمافظة دياىل باملياه".
تظه���ر  البيئي���ة  الك���وارث  ه���ذه  نتائ���ج 
باأق�س���ى �سورها يف جنوب���ي الباد، كما 
ي�س���رح هيثم، ويو�س���ح: "تتعر�ش بيئة 
الأهوار العراقي���ة لأ�سواأ �سيناريو بيئي 
منذ ع���ام العام 2003 ، فالأهوار تتمركز 
يف 3 حمافظ���ات وهي، ذي ق���ار، مي�سان 
والب�سرة، والتي �سمت يف �سهر متوز/
يوليو من العام 2016 اإىل لئحة الراث 

العاملي لليون�سكو".
مبنا�سب���ة  اليون�سك���و  منظم���ة  وكان���ت 
و�سف���ت  ق���د  لوائحه���ا،  يف  اإدراجه���ا 
الأه���وار العراقية باأنها فريدة من نوعها 
باعتباره���ا واحدة من اأك���رب امل�سطحات 
املائي���ة الداخلية يف العامل يف بيئة جافة 
و�سدي���دة احل���رارة، واأنه���ا متث���ل ماذا 
تاريخي���ا  وموقع���ا  متنوع���ا  بيولوجي���ا 

حل�سارة ما بن النهرين. 

 املدى/ هيفاء القره غويل

 ممث���ل م�س���ري �س���اب ب���داأ م�س���واره الفن���ي 
حديثا ولكن���ه انت�سر ب�سرعة كب���رة وا�سبح 
جنم���ا ي�سارك بطولة العمال مع اهم النجوم 
واكت�س���ب مهارات���ه الفنية من وال���ده ودر�ش 
امل�سرح و�سقل موهبت���ه ليدخل املجال الفني 
من او�سع ابوابه هو الفنان احمد خالد �سالح 

الذي كان ل�)املدى( هذا احلوار معه :

 متى بداأت م�شوارك الفني؟
بداأت م�س���واري الفني احرافيا بعد تخرجي 
من ق�سم امل�سرح يف اجلامعة المركية بعدما 
قدمت اكر م���ن م�سرحية فيها وب���داأت العمل 
مبا�سرة بع���د التخرج مب�سل�سل )30 يوم( مع 
النجم ا�سر يا�سن ولكن يبقى امل�سرح هو من 
اهلني للدخول للف���ن. م�سيفا: والدي هو من 
اكت�س���ف �سغفي بالفن وحب���ي له وكونه مثلي 

العل���ى احبب���ت ان ا�سر على خط���اه واحذو 
ح���ذوه ولكن عل���ى ار�ش الواق���ع كان يرف�ش 
رف�س���ا قاطع���ا ان اعمل مع���ه بنف����ش العمال 
ويق���ول يل دائم���ا ا�ستغل عل���ى نف�سك وطور 
موهبتك واجن���ح بعملك وبعده���ا قد جتمعنا 
فر�س���ة لكن ان اتو�سط ل���ك يف الفن هذا المر 

مرفو�ش قطعا .

 ماه��و العمل الذي يعد نقطة حتول يف 
حياة احمد خالد؟

اتعام���ل مع كل فر�سة على انها خطوة ونقطة 
حت���ول ولكن حتديدا م�سل�سل )ن�سر ال�سعيد( 
يعت���رب نقط���ة التح���ول املهم���ة يف م�س���واري 
كونه او�سلن���ي للجمهور العربي ب�سكل كبر 
وح�سلت على فر�ش مهمة وفتح يل اآفاق فيما 
بعد وكان بطولة حممد رم�سان وانتاج جمال 

العدل الذي اآمن مبوهبتي ودعمني .

 ماهو الدور الذي حتلم بتمثيله؟
ل يوجد دور بعينه امتنى متثيله كوين طماع 
يف عملي واحب ان اق���دم جميع الدوار وكل 
ماهو متاح يل وكل م���ا مل اتخيله لن الدوار 
املختلف���ة تعد حتدي���ا يل يف ان اقدم اف�سل ما 
لدي وبح�سب راأيي فكرة ان احلم بدور معن 

يحجم خيايل كممثل .

ال��ذي  الفنان��ة،  او  الفن��ان،  ه��و  م��ن   
تتمنى التمثيل معه؟

كث���رة هي ال�سم���اء التي امتن���ى العمل معها 
داخ���ل م�س���ر وخارجه���ا مث���ا الفن���ان يحيى 
الفخ���راين لنه مدر�سة كب���رة ل يوجد مثلها 
وكذل���ك احم���د مال���ك وق�سي خ���وري ونادين 
جني���م وهن���د �س���ربي ومن���ة �سلب���ي وحممد 
مم���دوح وحمم���د ف���راج وك���رمي عب���د العزيز 
باملواه���ب  الحت���كاك  لن  الكث���ر  وغره���م 

ي�سقل الفنان ويو�سع افكاره.

العربي��ة  االعم��ال  ت��رى  كي��ف     
امل�شرتكة؟

العم���ال امل�سرك���ة مهم���ة لن الخت���اط م���ع 
املدار����ش املختلفة �سروري ج���دا ولكن قلقي 
الوحيد من املو�سوع هو ان تفقد هوية العمل 
لن املتلق���ي ل يع���رف اىل م���ا  تنتم���ي ولك���ن 
بالعم���وم احبذ العمال امل�سرك���ة وي�سعدين 
امل�ساركة به���ا بالتايل الر�سال���ة الفنية واحدة 

مهما تعددت الختافات والثقافات.

  من االقرب الحمد امل�ش��رح، ال�شينما، 
ام التلفزيون؟

الق���رب يل هو امل�س���رح ولك���ن باملجمل احب 
الف���ن برمت���ه لن���ه يخ���رج ماموج���ود داخ���ل 
الن�سان من فنون متعددة كالر�سم واملو�سيقى 
والتمثيل والغناء وكل انواع الفنون الخرى 
وكذل���ك ال�سينم���ا قريب���ة لروح���ي لن متعتها 

اكرب وابقى على مر الزمان .

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�سدر ع���ن دار املدى كت���اب  "مو�سيقى ال�سم���ت" ال�سرة الذاتية 
للمط���رب الوب���رايل ال�سه���ر اأندري���ا بوت�سيل���ي والت���ي يتحدث 
فيه���ا ب�سكل مل ي�سبق له مثيل عن فق���ده للب�سر، وحياته املبكرة، 
واأهمي���ة عائلت���ه، وخوفه م���ن  امل�سرح، و�سغ���وط النجومية. ل 
يتذك���ر اأندري���ا بوت�سيلي وقت���ا مل يكن فيه �سغوف���ا باملو�سيقى.. 
يف مو�سيق���ى ال�سم���ت يكتب بوت�سيلي مبحبة ع���ن عائلته التي 
�سجعت���ه، وعن التفاين ال���ذي اأدى اإىل تقدم���ه املهني و�سعوده 
اإىل النجومي���ة. املذك���رات رك���زت على ال�سعوب���ات يف بدايات 
حيات���ه املهنية املذهل���ة، وعن التفاين ال���ذي اأدى اإىل ان ي�سبح 

واحدا من ا�سهر جنوم الغناء يف العامل.  

جتل�ش اأمام �سا�سة التلفزيون يف 
انتظار اأن ت�ساهد �سيا�سيًا عراقيًا 

، يظهر للنا�ش بلحمه و�سحمه 
ليخربهم اأنه يعتذر عما جرى يف 

ال�سنوات املا�سية واأنه قرر اأن 
يرك املنا�سب وال�سيا�سة، فتجد 
بدًل من ذلك ال�سيد �سعد املطلبي 

يعلن بكل ثقة اأن الت�سريبات 
ال�سوتية لل�سيد نوري املالكي 

موؤامرة قادتها اإ�سرائيل.. حتاول 
اأن تبت�سم على هذه النكتة ، فتجد 

من يخربك اأن رئا�سة الوزراء 
يجب اأن ل تخرج من جعبة دولة 

القانون، فا يزال م�سروع "ما 
ننطيها" قائمًا ويتجدد .

تذهب اإىل توير والفي�سبوك 
فتجد اجلميع من�سغلون مبطرب 

ا�سمه �سيف نبيل قاده حظه 
ال�سيئ لأن يغني اإحدى اأغنيات 

فروز. تقراأ التعليقات فتعتقد 
اأن �سبب خراب العراق واإ�ساعة 

الف�ساد ونهب املليارات يقف 
وراءها مطرب ميتلك حظًا بدًل من 

ال�سوت.
تعلمنا جتارب الدول ان �سناعة 

الف�سل ل تقل خطرًا على ال�سعوب 
من �سناعة الإرهاب، الثانية 

حتاول اإ�سقاط الدولة بالقا�سية، 
لكن الأوىل جتعلها تتاآكل من 

الداخل حتى جتد نف�سك فجاأة اأمام 
منظومة عاجزة عن الوفاء باأي 

التزام، لأن التزامها الوحيد كان 
للكر�سي وال�سفقات ال�سيا�سية.

تتغر احلكومات يف بلدان العامل، 
ويذهب رئي�ش وزراء وياأتي 

بعده اآخر، دون اأن يحتل اخلرب 
ال�سفحات الأوىل ول اهتمامات 

النا�ش.. فالبلدان لن تتغر برحيل 
م�سوؤوليها، يف كتاب بعنوان 

"درو�ش ال�سلطة" يخربنا الرئي�ش 
الفرن�سي ال�سابق فران�سوا هولند 
اأن مغادرته ق�سر الرئا�سة ودخول 

ماكرون مل يجعل الفرن�سين 
ي�ساألون ما الذي حدث؟، لأن 

النظام هناك ثابت يتحرك فى 
اإطار حمدد من القيم الأ�سا�سية 

امل�ستقرة عن هوية البلد واملجتمع 
وم�ساحله الأ�سا�سية وحقوق 

مواطنيه وحرياتهم.
عندما قال هولند اإنه لن ير�سح، 

مل ي�سرخ اأحد ل بديل، ومل يقل 
هو �ساأغادر مرفوع الراأ�ش، لأن 

مهمة النظام ال�سيا�سي الأ�سا�سية، 
هي يف خلق جمتمع ين�سد 

ال�ستقرار امل�ستمر.. هناك كان 
لديهم ع�سرات البدائل.. وهنا 

ي�سرخون يف وجهك باأنه ل 
بديل عن دولة القانون اإل دولة 

القانون .
ل اأحد يف العراق منذ 19 عامًا 
اعترب بناء نظام �سيا�سي قوي 

وم�ستقر، وقادر على ال�ستمرار 
والتجدد والتحديث وفرز البدائل، 

م�سروعًا وطنيًا مهمًا.
ل�ست خبرًا يف �سوؤون ال�سيا�سة، 

ول يف �سراتيجّيات الدول 
ال�ساعدة نحو الدميقراطية، 

لكنني عندما اقراأ هذه التغريدة 
التي كتبها ال�سحفي الكويتي 

ح�سن عبد الرحمن والتي 
يقول فيها : " تاملت واحزنني 

كام  مدرب العراق امل�سارك يف 
م�سابقة بطولة ا�سيا لرفع الثقال 

يف ط�سقند عندما قال ان الوفد  
العراقي لهذه البطولة يتكون من 

لعبن اثنن فقط وال�سبب انهم 
مل يتمكنوا من �سراء تذاكر ال�سفر 

لباقي العبن لرتفاع ا�سعارها 
من بغداد ايل ط�سقند " . اوؤمن 

اننا نعي�ش يف كوميديا �سوداء ، 
لن تنتهي بانتخاب رئي�ش وزراء 

"قانوين"   

رئي�س وزراء 
"قانوين" 

 مو�شيقى ال�شمت

 علي ح�شني

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

�سيكون م�سم�سا يف العديد من مناطق الباد.
C°  25 -C°  44  / النجف      C°  24 -    C° 42   /اأربيل

C°  26 -C°  47  / الب�شرة      C°  26 -    C° 44  /بغداد

C°   26 -C°  42 °C       الرمادي /   24 -   C° 43   /املو�شل

قال���ت مفو�سة الحت���اد الأوروبي 
لل�سح���ة و�سام���ة الغ���ذاء، ام����ش 
دول  عل���ى  يتع���ن  اإن���ه  الثن���ن، 
ال�ستع���داد  يف  الب���دء  التكت���ل 
الآن ملوج���ة جديدة م���ن جائحة 
اخلري���ف  يف  كوفي���د-19 
وال�ستاء، م�سرة اإىل "زيادة 
مقلق���ة" يف ح���الت تف�سي 

املر�ش.
كم���ا ح���ذرت املفو�س���ة 
�ستي���ا كرياكيد����ش 
اجلائح���ة  اأن  م���ن 

ل�"رادي���و  وقال���ت  بع���د،  تنت���ه  مل 
قرب����ش": "لاأ�س���ف كان���ت هن���اك 
زي���ادة مقلق���ة يف ح���الت الإ�سابة 

يف عدة دول".
ال�سهري���ن  "خ���ال  وتابع���ت: 
لف�سل���ي  ن�ستع���د  كن���ا  املا�سي���ن، 
اخلري���ف وال�ست���اء، ونح���ن ندرك 
متام���ا اأن املوج���ة الوبائية القادمة 
ل ميك���ن ول ينبغ���ي له���ا اأن تثق���ل 
كاه���ل اقت�ساداتن���ا اأو جمتمعاتنا، 
في���ه  تتاأث���ر  وق���ت  يف  �سيم���ا  ول 
بالفع���ل باحل���رب وغ���زو اأوكرانيا 

والت�سخم".
وقال���ت كرياكيد����ش اإن املفو�سية 
طلبت من ال���دول الأع�ساء ت�سريع 
وترة منح اجلرع���ات التن�سيطية 
م���ن اللقاحات مل���ن تزي���د اأعمارهم 
ع���ن 60 عام���ا وللفئ���ات املعر�س���ة 
لاإ�ساب���ة. وقالت: "يجب اأن تكون 
ه���ذه الأ�سه���ر حت�سري���ة.. بحيث 
تك���ون اأنظمتن���ا ال�سحي���ة جاهزة 
ملوجات جديدة حمتملة قد ترافق 
عل���ى �سبيل املث���ال م���ع الأنفلونزا 

املو�سمية".

م�ساء  زي��ت��ون،  يا�سمينا  ال�سابة  توجت 
لبنان  جمال  ملكة  بلقب  )الأح���د(،  اأم�ش 
للمرة  ت��ق��ام  م�سابقة  يف   ،2022 ل��ع��ام 
القائمون  اأراد  �سنوات  اأربع  منذ  الأوىل 
عليها توجيه ر�سالة "اأمل" يف بلد يعاين 
الأ�سواأ  بن  من  نفت  �سُ اقت�سادية  اأزم��ة 
عامليًا. وح�سلت زيتون )20 عامًا(، وهي 
ال��ب��اد،  جنوبي  يف  كفر�سوبا  ب��ل��دة  م��ن 
على اللقب الذي احتفظت به ملكة جمال 
لأرب��ع  رع��ي��دي  م��اي��ا   2018 ل��ع��ام  لبنان 
خال  امل�سابقة  اإقامة  تعذر  بعد  �سنوات 
ب�سبب  بداية  الأخ��رة،  الثاث  ال�سنوات 
الأول  ت�سرين  ال�سعبية يف  الحتجاجات 

ع��ام��ي  "كورونا"  ج��ائ��ح��ة  ث���م   ،2019
2020 و2021.

ت��در���ش  ال��ت��ي  املنتخبة  امل��ل��ك��ة  و���س��ت��ن��ال 
األف  مائة  قدرها  مالية  جائزة  ال�سحافة، 
م�سابقتي  يف  لبنان  �ستمّثل  كما  دولر، 
الكون.  جمال  وملكة  العامل  جمال  ملكة 
بلقب  ل��ل��ف��وز  م�����س��رك��ة   17 وت��ن��اف�����س��ت 
ال�سياحة  وزارة  رعتها  ال��ت��ي  امل�سابقة 
وم��رت  للبنان".  "ا�ستقنا  �سعار  حت��ت 
ومتايلن  البحر،  بلبا�ش  اأوًل  املت�سابقات 
التحكيم  وجلنة  اجلمهور  اأم��ام  ذلك  بعد 
امل�سمم  ت��وق��ي��ع  م���ن  ���س��ه��رة  ب��ف�����س��ات��ن 

اللبناين جورج حبيقة.

م�شوؤولة اأوروبية حتذر: ا�شتعدوا ملوجة كورونا جديدة   

لبنان يتوج 
يا�شمينا 

زيتون ملكة 
على عر�ش 

اجلمال

 26 July 2022

الأهوار حتت�سر بعد 6 �سنوات من اإدراجها على قائمة الرتاث العاملي 

اأحمد خالد �سالح: ل يوجد دور بعينه اأمتنى متثيله كوين طّماع بعملي
 اآ�شيا كمال 

الممثل���ة، ت���م اختياره���ا ع�سوة 
ف���ي لجنة تحكي���م مهرجان ليالي 
الم�سرح الح���ر الدولي في عمان 
بدورت���ه ال����17. لجن���ة التحكيم 
ال�سينوغ���راف  الفن���ان  برئا�س���ة 
الأردن  م���ن  المرا�س���دة  محم���د 
وع�سوي���ة كل م���ن الفنانة �سماح 
ق�سو����ش والفنان ط���ارق �سبري 

والفنانة لقاء �سويدان.

 رزاق اإبراهيم ح�شن
الراح���ل،  والباح���ث  ال�سحف���ي 
�سدر له �سمن �سل�سلة المو�سوعة 
المو�س���وم  كتاب���ه  ال�سغي���رة 
"مقاهي بغداد الأدبية - درا�سات 
والن�سو����ش"،  التاأري���خ  ف���ي 
تن���اول الكتاب المقاه���ي الأدبية 
ف���ي اإط���ار مو�سوع���ات متعددة، 
وب���كل مايتعل���ق ب���دور المقاهي 
وتاأريخه���ا  بغ���داد  ف���ي  الأدبي���ة 
ودورها ف���ي اإغن���اء العاقة بين 

الأدباء والفنانين .

 ح�شين الجاف 
الق���ى  والمترج���م،  الباح���ث 
محا�سرة بعنوان �سارع الر�سيد 
ومحلة ب���اب الغ���ا وال�سخ�سية 
البغدادي���ة ال�سهيرة الحاج احمد 
اغ���ا، �سم���ن الفعالي���ات الثقافية 
لن���ادي ال�سي���د. الج���اف اك���د ان 
الهتمام بتاريخ �س���ارع الر�سيد 
مه���م جدا في ه���ذه المرحلة التي 
يعاني فيها هذا ال�سارع الحيوي 
م���ن الهم���ال وتحول���ت معظ���م 
بنايات���ه ال���ى خرائ���ب وتغي���رت 

معالمه ال�سلية.

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  تداول 
الفيلم  م�����س��اه��د  لأح����د  م�����س��رب��ة  ����س���ورة 
الركين  املمثلن  �سيجمع  الذي  اجلديد، 
ويعد  تاتليتوغ،  وكيفان�ش  �سات  برين 
من  ع��ام��ًا   14 ب��ع��د  لهما  الأول  ال��ت��ع��اون 
حقق  ال��ذي  املمنوع"  "الع�سق  م�سل�سل 
جناحًا وانت�سارًا وا�سعن. وظهر الثنائي 
ال��ف��ن��ادق يرتديان  اأح���د  وه��م��ا يف م��دخ��ل 
اأنيقة جدًا، وظهرا على عجلة من  ماب�ش 

اأمرهما.
من  حققاه  ال���ذي  ال��ب��اه��ر،  النجاح  وب��ع��د 

يف  ومهند"  "�سمر  �سخ�سيتي  خ���ال 
امل�سل�سل ال�سهر "الع�سق املمنوع"، تلتقي 
برين �سات جمددًا مع كيفان�ش تاتليتوغ 
يف عمل جديد من بطولتهما، و�سيعر�ش 

قريبًا على اأحد املن�سات العاملية.
اأحداثه  تدور  املعلومات  بح�سب  والفيلم 
قريبًا ت�سويره  حول ق�سة حب، و�سيبداأ 
ت�سوير  �سيتم  كما  اإ�سطنبول،  مدينة  يف 
ب��ع�����ش امل�����س��اه��د يف ن��ي��وي��ورك اأي�����س��ًا، 
واإخ��راج  اإي��ت،  اإيفرين  ن��وران  كتابة  من 

جونينك اأويانك.

  بريين 
وكيفان�ش 
يلتقيان 
بعد 14 عامًا 
من "الع�شق 
املمنوع" 
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