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معه ال��ك��ف��ر  دخ���ل  ق��ري��ة  ال��م��ال��ح  ال��م��اء  دخ���ل  اإذا 

م�ست�سار حكومي ينفي اإ�سدار �سلم جديد للرواتب
 بغداد/ المدى

نفى امل�ست�سار الفني لرئي�س جمل�س الوزراء هيثم اجلبوري االنتهاء من و�سع �سلم 
جديد للرواتب.

وقال اجلبوري، اإن "�سلم الرواتب حتى االآن ال يزال فكرة ومل تتحول اىل واقع".
"وجود نية ملجل�س الوزراء باإعادة كتابة هذا ال�سلم، واأن تراعى فيه  وحتدث، عن 

العدالة االجتماعية".
واأو�سح اجلبوري، اأن "ما ين�سر عن تفا�سيل هذا القانون غري موجودة"، مبينًا اأن 

الذي ن�سعى اإىل و�سعه �ستكون الفروقات فيه قليلة". ال�سلم  "هذا 

 بغداد/ تميم الح�صن

حتى اآخر دقيقة من اجتماع "ال�س���بعة الكبار" داخل 
"الإط���ار التن�س���يقي" لختيار رئي����س وزراء جديد، 
كان ال�س���راع م�ستع���ًا بني جناحي ه���ادي العامري 
مبوق���ف  الأخ���ر  يه���دد  اأن  قب���ل  املالك���ي  ون���وري 

ت�سعيدي.
وتق���ع وراء الق�س���ة الر�سمية "الهادئ���ة" التي دفعها 
ق���ادة "التن�سيقي" للراأي الع���ام عن كوالي�س اختيار 

اجلدي���دة،  احلكوم���ة  لرئا�س���ة  ال�س���وداين  حمم���د 
تفا�سيل مثرة عما جرى يف ذلك النهار.

كانت مقدم���ات الجتماع الذي جرى فيه الك�سف عن 
ا�س���م "ال�سوداين" نارية، حني ُاجرب قا�سم الأعرجي 
)م�ست�س���ار الأمن القوم���ي( على الن�سح���اب بعد اأن 

اأ�سبح مناف�سًا قويًا على املن�سب.
وخرج مر�سح هادي العامري زعيم الفتح، ب�سبب ما 
قيل اإنه "فيتو" من نوري املالكي زعيم دولة القانون 
الذي يواجه ارتدادات "اأزمة الت�سجيات امل�سربة".

ون�س���رت قبل ذلك وثائق – مل يتم التاأكد من �سحتها 
حت���ى الآن- ورط���ت "الأعرج���ي" بانتق���ادات �س���د 
ف�سائل معروفة وهجوم عل���ى اإيران ورو�سيا، فيما 

عرف ب� "املح�سر الكويتي".
كان القل���ق م�سيطرًا على بع�س "القادة" ب�سبب تلك 
اللحظ���ة احلا�سمة التي كانت قريبة احل�سول و�سط 
غياب مقتدى ال�سدر زعيم التيار ال�سدري، الذي ظل 

اآخر حلظة يتجنب ا�ستفزازه. "الإطار" حتى 
 التفا�صيل �س3

�صواريخ على حقل غازي في الإقليم بعد �صاعات من اتفاق "التن�صيقي"

كوالي�س اختيار ال�سوداني: تهديدات 
المالكي والقلق من ردة فعل ال�سدر

 ترجمة: حامد اأحمد   

اأفاد تقرير اأوروبي بحاجة العراق اإىل اإجراءات �سيا�سية عاجلة 
م�سرا  اأ�سهر،  ع�سرة  من  لأكرث  احلكومة  ت�سكيل  تاأخر  تعالج 
اإىل اأن البلدان الأوروبية تريد اأن تتعامل مع رئي�س وزراء ل 
مييل اإىل اجلانب الإيراين، وحتدث عن نية ال�سدريني اإجراء 
حدوث  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  واإمكانية  ال�سارع  يف  احتجاجات 
ا�سطرابات بالتزامن مع الق�سف الرتكي.وذكر تقرير ُن�سر على 
موقع املجل�س الأوروبي للعاقات اخلارجية وترجمته )املدى(، 
اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  يف  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان  "تاأخر  اأن 

الباد". يف  ال�سيا�سية  لاأو�ساع  بالن�سبة  م�ستغرب  غر  اأمر 
واأ�س���اف التقرير، اأن "هذا ال�سلل املزمن قد خلف فراغًا لل�سلطة 

يوؤدي اإىل ا�ستمرارية عدم ا�ستقرار الباد".
واأ�س���ار، اإىل اأن "احلكوم���ة اجلدي���دة، حت���ى ل���و ظه���رت خال 
الأ�سه���ر القادمة، فاأن امل�سكل���ة الرئي�سة بالن�سب���ة ل�سناع القرار 
الأوروبيني �ستكون يف نوعية رئي�س الوزراء الذي �سيقودها".
واأو�س���ح التقري���ر، اأن "الطري���ق امل�س���دود يف بغ���داد �سي�ستمر 
حل���ني انتخاب الربمل���ان رئي�سًا جديدًا للجمهوري���ة الذي بدوره 

�سيكلف رئي�س الوزراء املنتخب لت�سكيل حكومة".
 التفا�صيل �س2

تقرير اأوروبي يتوقع موجة جديدة 
من االحتجاجات 

 ذي قار/ ح�صين العامل  

ك�سفت جمعية متخ�س�سة عن فقدان 
70 % م���ن �س���كان اأه���وار النا�سرية 
ب�سب���ب  الوحي���د  عي�سه���م  مل�س���در 
اجلفاف، وفيما اأ�سارت اإىل ان�سمام 
5 اآلف �سي���اد جم���از واآلف غرهم 
العم���ل،  ع���ن  العاطل���ني  اإىل جي����س 
اأكدت نزوح وهجرة املئات من مربي 
اجلامو����س باجت���اه �سم���ال املدينة. 
ال�سيادي���ن  جمعي���ة  رئي����س  وق���ال 
رحي���م  ناج���ي  ال�سن���اف،  ه���ور  يف 
ال�سعي���دي يف حدي���ث م���ع )امل���دى( 
اإن "ه���ور احلم���ار، اأمي���ن الف���رات، 
املمت���د من ق�ساء �س���وق ال�سيوخ يف 
جنوب النا�سري���ة اإىل ق�ساء املَْدينة 

يف الب�سرة اأخذ باجلفاف ومل يتبَق 
منه �سوى جمرى امل�سب العام الذي 

ينقل مياه املبازل امللوثة".
"اجلف���اف  واأ�س���اف ال�سعي���دي، اأن 
الو�سط���ى  الأه���وار  اأي�س���ًا  �سم���ل 
الت���ي ت�سم هور العك���ر وهور )15( 
وجزءًا من اأهوار ق�ساء اجلباي�س". 
ولف���ت، اإىل اأن "48 ك���م م���ن مناطق 
اأهوار اجلباي����س واملناطق املحاذية 
له���ا تعر�ست ه���ي الأخ���رى للجفاف 
و�س���ّدد  الأ�سم���اك".  فيه���ا  ونفق���ت 
ال�سعيدي، عل���ى اأن "منا�سيب املياه 
انخف�ست اإىل اأدن���ى م�ستوياتها يف 
الأنه���ر والرواف���د املغذي���ة لاأه���وار 
واأن ن�س���ب الأم���اح والتل���وث باتت 
مرتفع���ة ج���دًا". اأف���اد، ب���اأن "املي���اه 

بع����س  اإىل  الوا�سل���ة  ال�سحيح���ة 
مناطق الأهوار ل ت�سلح لا�ستهاك 

الب�سري وحتى احليواين".
ن���وه ال�سعي���دي، اإىل اأن »ذلك ت�سبب 
بظاهرة نف���وق ال�سماك التي اخذت 
تتفاق���م منذ اأك���رث من �سه���ر وهو ما 
ادى اىل فق���دان ال�سيادي���ن مل�س���در 
اأن  اإىل  ولف���ت،  الوحي���د«.  رزقه���م 
»�س���وء ادارة امل���وارد املائي���ة ت�سبب 
لي�س بحرمان ال�سيادين وحدهم من 
فر�س العمل وامنا �سمل العاملني يف 
ال�سناعات احلرفية الذين يعتمدون 
وال���ربدي  الق�س���ب  نبات���ات  عل���ى 
يف اعماله���م اليدوي���ة وغره���م من 

ال�سكان املحليني«.
 التفا�صيل �س3

الجفاف ي�سّر ب� 70 % من �سكان اأهوار النا�سرية

 بغداد/ فرا�س عدنان

ذك���رت وزارة اخلارجي���ة، اأن جمل����س الأم���ن يدع���م جهود 
الع���راق يف التحقي���ق ب�ساأن العتداء الرتك���ي على دهوك، 

موؤكدة امتاكها وثائق مهمة ب�ساأن هذا العدوان.
وكان جمل�س الأمن قد اأ�س���در بيانًا اأدان فيه الهجوم الذي 

طال دهوك قبل اأيام واأوقع �سهداء وجرحى. 
وق���ال املتحدث با�سم الوزارة اأحم���د ال�سحاف، اإن "البيان 
ال�س���ادر ع���ن جمل����س الأم���ن اأف���اد بدع���م جه���ود احلكومة 

العراقية يف تعزيز الأمن وال�سيادة وحماية املواطنني".
واأ�س���اف ال�سح���اف، اأن "البي���ان ج���اء ج���راء العتداءات 
التي طالت ال�سي���ادة العراقية واأ�س���ار اإىل دعم الإجراءات 
التحقيقي���ة الت���ي �سيت���م العم���ل عليه���ا ب�س���كل دويل اإزاء 
العت���داء". واأك���د، اأن "موق���ف جمل�س الأم���ن يعد خطوة 

جذري���ة ونوعي���ة يف �سي���اق دع���م الع���راق حلماي���ة اأمن���ه 
لدي���ه وثائ���ق مهم���ة  "الع���راق  اأن  اإىل  و�سيادت���ه"، لفت���ًا 
وموؤ�س���رات تت�س���ل بالعدوان الأخر ال���ذي اأوقع عددًا من 

ال�سهداء واجلرحى".
ويوا�سل ال�سحاف، اأن "اخلارجية تعّد هذا البيان مك�سبًا 
كبرًا للدبلوما�سي���ة العراقية وثمرة للم�ساعي التي اأ�سرنا 
اإليه���ا بخط���وات واثقة وجاء ه���ذا البيان نتيج���ة وا�سحة 
لنج���اح احل�س���د ال���دويل ال���ذي قام���ت ب���ه الدبلوما�سي���ة 
العراقي���ة لر�س ال�سفوف مع جميع ال�سركاء العراقيني يف 
توحي���د املوق���ف". ونوه، اإىل اأن "رئي����س جمل�س الوزراء 
م�سطف���ى الكاظمي التقى ممثلة الأمني العام لاأمم املتحدة 
جين���ني با�سخ���ارت وبحث���ا م�سامني ه���ذا البي���ان ب�سكل 
مف�س���ل وج���رى التاأكي���د عل���ى الإج���راءات احلكومية يف 

توطني ال�ستقرار واأمن املواطنني".

الخارجية: نتملك وثائق مهمة ب�ساأن 
االعتداء على دهوك

 بغداد/ ح�صين حاتم

للم���رة الرابعة على الت���وايل يوؤجل الق�ساء 
واخلب���ر  الباح���ث  بقت���ل  املته���م  حماكم���ة 
الأمن���ي ه�س���ام الها�سم���ي و�س���ط خم���اوف 

مراقبني من وجود �سغوط �سيا�سية.
وق���رر قا�س���ي حمكم���ة جناي���ات الر�ساف���ة، 
اأم�س، تاأجيل النظ���ر مبحاكمة املتهم مبقتل 
اخلب���ر الأمني ه�س���ام الها�سمي اإىل 31 اآب 
املقب���ل، والت���ي من املق���رر اأن جت���رى اأم�س 

الثاثاء وب�سكل علني.
ويق���ول م�س���در رف����س الك�س���ف ع���ن ا�سمه 
عق���دت  املحاكم���ة  "جل�س���ة  اإن  ل�)امل���دى(، 
الها�سم���ي،  عائل���ة  اأف���راد  وكاء  بح�س���ور 
واملته���م بالق�سي���ة املدع���و اأحم���د حمداوي 

عويد وحمامني عنه".
واأ�س���اف، اأن "حمام���ي املتهم �سب���ق اأن قدم 
طلب���ًا اإىل املحكمة لتدوي���ن اأقوال 4 متهمني 
مت ذك���ر اأ�سمائه���م من قبل عوي���د يف الإفادة 
واأنهم كانوا يف دورة ع�سكرية، واأن حمكمة 

التمييز رف�ست الطلب املقدم".
واأو�س���ح امل�س���در، اأن "حمام���ي املتهم قدم 
مرة ثاني���ة طلبًا جدي���دًا اإىل حمكمة التمييز 

بوا�سطة حمكم���ة ا�ستئناف الر�سافة، لتقرر 
املحكم���ة النظ���ر بالطل���ب، وتوؤج���ل جل�س���ة 

املحاكمة اإىل 31 من اآب املقبل".
واغتي���ل الها�سمي يف 6 مت���وز 2020، اأمام 
منزل���ه مبنطقة زيون���ة يف العا�سم���ة بغداد 
بر�سا����س اأ�سخا�س عل���ى دراجة نارية، يف 
حادث اأث���ار �سجة ب���ني الأو�س���اط ال�سعبية 

ولقي �سدى دوليا.
بدوره���ا، تق���ول اأ�ست���اذة القان���ون اجلنائي 
ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف  العبي���دي  ب�س���رى 
اإىل حي���ث ت�سنيفه���ا  تع���ود  "اجلرمي���ة  اإن 
�سمن القان���ون، والقانون ح���دد موا�سفات 
اجلرمية، �سواء اأكان���ت جنائية او �سيا�سية 

اأو غرها من اجلرائم الأخرى".
ميي���ز  م���ا  "اأه���م  اأن  العبي���دي،  واأ�ساف���ت 
اجلرمي���ة ال�سيا�سي���ة هو اأن يك���ون الغر�س 
�سيا�س���ي، وه���ذا م���ا يح���دده الق�س���اء بع���د 
التحقيق���ات م���ع املته���م ومعرف���ة م���ن خلفه 

والغاية من اجلرمية".
واأ�س���ارت اأ�ستاذة القان���ون اجلنائي اإىل اأن 
اأم �سيا�سية  اأكانت جنائية  "اجلرمية �سواء 
ومعاقب���ة  حماكم���ة  له���ا  تك���ون  ان  يج���ب 
ملرتكبه���ا"، مبين���ة اأن "م���ا يح���دث م���ع قاتل 

اخلب���ر الأمن���ي ه�س���ام الها�سم���ي ي�سوب���ه 
ت�سوي���ف مبه���م م���ا ب���ني الق�س���اء وجه���ات 

�سيا�سية".
وبين���ت، اأن "تك���رار تاأجي���ل حماكمة القاتل 
يول���د ال�س���ك، يف ظل عدم الرتي���اح من قبل 
ال�سع���ب جتاه ال�سلط���ة الق�سائية يف الآونة 

الأخرة".
الق�سائي���ة  ال�سلط���ة  العبي���دي،  وطالب���ت 
بقت���ل  املتهم���ني  حماكم���ة  يف  ب�"الإ�س���راع 
اخلبر الأمني ه�س���ام الها�سمي، واأن يكون 
موقفه���م كموق���ف الق�س���اء امل�س���ري، الذي 
وقف وقفة حازمة باإعدامه قاتل على الهواء 

مبا�سرة".
قتل���ة  حماكم���ة  "�س���رورة  عل���ى  و�س���ددت 
الها�سم���ي علن���ًا، وتنفي���ذ احلك���م الق�سائي 
علنًا اأمام ال�سعب، لتحقيق الردع املرجو من 

العقوبة".
م���ن جهت���ه، يق���ول اخلب���ر الأمن���ي اأحم���د 
ال�سريف���ي يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "جرمية 
ج���اءت  بحت���ة،  �سيا�سي���ة  الها�سم���ي  مقت���ل 
بدواف���ع �سيا�سية مدعومة م���ن جهة قوية"، 
متوقعًا باأنها "هي من تقوم بتعطيل حماكمة 
القات���ل والإجراءات الق�سائية خ�سية من اأن 

ياأتي ا�سمها من �سمن العرتافات".
واأ�س���اف ال�سريفي، اأن "ل���كل جرمية دافع، 
وعندم���ا يغي���ب الداف���ع اجلنائي ف���اإن هناك 
دواف���ع اأخرى وم���ا حدث م���ع الها�سمي يعد 
اغتياًل �سيا�سيًا نتيجة الراأي واملوقف الذي 

كان للها�سمي".
يف  "املماطل���ة  اأن  اإىل،  ال�سريف���ي  واأ�س���ار 
حماكم���ة القاتل �ست�ستم���ر طاملا هناك جهات 
لديه���ا ق���درة التاأث���ر يف الق���رار ال�سيا�س���ي 

والق�سائي".
وم�س���ى اخلب���ر الأمني قائ���ًا: "اإذا مل تاأِت 
حكوم���ة ت�س���ع الثوابت الوطني���ة والعدالة 
الجتماعي���ة ن�س���ب اأعينها فم���ن امل�ستحيل 
حتقي���ق ال���ردع واإنهاء الإفات م���ن العقاب، 
و�سنبق���ى يف دوام���ة الت�سوي���ف واملماطلة، 
ابت���داًء من الف�س���اد و�س���وء الإدارة وانتهاًء 
الإره���اب  متث���ل  الت���ي  ال�ساخن���ة  بامللف���ات 

واجلرمية".
ويف مت���وز 2021، اأعل���ن رئي����س ال���وزراء 
م�سطف���ى الكاظم���ي اإلقاء القب����س على قتلة 
الها�سم���ي، يف حني ب���ث التلفزيون الر�سمي 
اعرتافات املتهم الكناين، وهو �سابط برتبة 

مازم اأول عمره 36 عامًا.

مخت�صون: الجهة الداعمة للمتهم تعطل الإجراءات القانونية

الق�ساء يوؤجل محاكمة المتهم بقتل الها�سمي للمرة الرابعة

 بغداد/ المدى

اأكدت وزارة الهجرة واملهجرين، اأم�س الثاثاء، 
وجود 29 األف عراقي يف خميم الهول ال�سوري، 
فيم����ا اأ�س����ارت اىل اإع����ادة 300 اأ�س����رة من خميم 

اجلدعة اإىل مناطقها.
وق����ال وكيل الوزارة كرمي الن����وري يف ت�سريح 
لوكال����ة الأنب����اء الر�سمي����ة، اإن "خمي����م اجلدع����ة 

ينق�سم اإىل اثنني )جدع����ة 1( و)جدعة 2(، حيث 
اأن الأول ي�س����م الأ�س����ر النازحة من الهول والتي 
و�س����ل عددها اإىل 603 اأ�س����ر"، موؤكدًا اأنه "متت 
اإع����ادة 300 اأ�س����رة اإىل منازله����م بع����د النته����اء 
م����ن التدقي����ق الأمن����ي والتن�سي����ق م����ع عوائلهم 
والوجهاء". واأ�ساف اأن "وزارة الهجرة تقت�سر 
مهامها على الإغاثة والإي����واء ولي�ست لها عاقة 
بالإج����راءات الأمنية والتدقي����ق الأمني لاأ�سر"، 

م�س����رًا اإىل اأن "ال����وزارة لديها ني����ة باإنهاء ملف 
النازحني".وتاب����ع اأن "ال����وزارة اأغلق����ت خ����ال 
فرتة حكوم����ة رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي 
50 خميم����ًا ومل يتبق �سوى 26 خميمًا يف اإقليم 
كرد�ست����ان"، مو�سح����ًا اأن "ال����وزارة تاأم����ل م����ن 
حكومة كرد�ستان التعاون يف اإنهاء هذا امللف". 
ولف����ت اإىل اأن "خميم اله����ول ي�سم 70 األف نازح 

من جميع دول العامل منهم 29 األف عراقي".

الهجرة: 29 األف عراقي في مخيم الهول

 بغداد/ نباأ م�صرق

تباع���ًا  املحافظ���ات  ب���داأت 
باإطاق ح�ستها من التعيينات 
مبوجب قانون الدعم الطارئ 
والتنمي���ة،  الغذائ���ي  لاأم���ن 
وه���ي مبوجب عقود ورواتب 
خريج���ي  ت�سم���ل  ب�سيط���ة 

الكليات واملعاهد.
وقال ع�س���و اللجنة املالية يف 
جمل�س الن���واب ناظم ال�سبلي 
يف ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، اإن 
"قانون الأمن الغذائي ت�سمن 
فقرات وا�سح���ة ب�ساأن القوى 

العاملة".
اأن  ال�سبل���ي،  وتاب���ع 
"القان���ون �س���م م���واد تعال���ج 
املحا�سري���ن  مو�س���وع 
اإىل  وحتويله���م  املجاني���ني 
الو�س���اع  وحت�س���ني  عق���ود، 
 )315( بالق���رار  للم�سمول���ني 
وذلك م���ن خال و�س���ع �سقف 
زمن���ي لتثبيتهم وه���و بخدمة 
خم����س  ع���ن  ب���دًل  �سنت���ني 
الأوائ���ل  وتثبي���ت  �سن���وات، 

والتدرج الطبي".
"بع����س  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
عل���ى  ح�سل���ت  املحافظ���ات 
�ساحي���ة باألف درجة وظيفية 
يتم التعيني فيها مبوجب عقد 
للحا�سلني على البكالوريو�س 
اأو الدبل���وم ل�س���د النق����س يف 

املحافظات".
 التفا�صيل �س2

البدء باإطالق 
تعيينات 

االأمن  "قانون 
الغذائي"

 بغداد/ مراد ح�صين

بات���ت ظاه���رة ا�ستخ���دام الطائ���رات الع�سكري���ة لنق���ل الوف���ود 
الع���راق  ح���دود  داخ���ل  وعوائله���م،  ال�سيا�سي���ة  وال�سخ�سي���ات 

وخارجها، �سمة جميع احلكومات على مدار ال�سنوات املا�سية.
ويق���ول م�سدر يف قيادة الق���وة اجلوية ل� )امل���دى(، "ننفذ يوميا 
من 4 اإىل 5 وجبات، لنقل ال�سيا�سيني والقادة الأمنيني، واأحيانا 
عوائله���م، داخل وخ���ارج الباد"، لفت���ًا اإىل اأن "تلك الوجبات مل 

تندرج �سمن الوجبات الر�سمية لعمل القوة اجلوية".
واأ�س���اف امل�س���در ال���ذي ا�س���رتط ع���دم الك�س���ف ع���ن ا�سم���ه، اأن 
الع�سكري ت�ستخدم ب�سكل يومي، من 8 �سباحًا  النقل  "طائ���رات 

وحتى 12 ليًا، لنقل ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والأمنية".
واأ�سار امل�س���در، اإىل اأن "الطائرات الع�سكرية تقوم بنقل روؤ�ساء 
احلكومة واجلمهورية والربملان، ف�سًا عن وزير الدفاع والقادة 
الأمني���ني اأ�سبوعيا من حمافظتي اأربيل والأنب���ار اإىل بغداد بعد 

انتهاء عطلهم الر�سمية، اأو ما ي�سمى بالإجازة الأ�سبوعية".
 التفا�صيل �س2

 �سيا�سيون يحّولون 
الطيران الع�سكري اإلى "تاك�سي" 

بين المحافظات

بين ال�سيا�سات الثقافية 
والبيولوجية و االقت�سادية

رفع الحواجز الكونكريتية من محيط �ساحة االحتفاالت في بغداد.. عد�سة: محمود روؤوف
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وذك���ر تقري���ر ن�شر عل���ى موق���ع المجل�س 
االأوروب���ي للعالقات الخارجية وترجمته 
)الم���دى(, اأن "تاأخ���ر البرلم���ان العراقي 
ف���ي ت�شكيل الحكوم���ة الجدي���دة اأمر غير 
م�شتغ���رب بالن�شبة لالأو�ش���اع ال�شيا�شية 

في البالد".
واأ�شاف التقرير, اأن "هذا ال�شلل المزمن 
ال���ى  ي���وؤدي  لل�شلط���ة  فراغ���ا  خل���ف  ق���د 

ا�شتمرارية عدم ا�شتقرار البالد".
واأ�شار, اإلى اأن "الحكومة الجديدة, حتى 
ل���و ظه���رت خ���الل االأ�شه���ر القادم���ة, فان 
الم�شكلة الرئي�شة بالن�شبة ل�شناع القرار 
االأوروبيي���ن �شتك���ون في نوعي���ة رئي�س 

الوزراء الذي �شيقودها".
واأو�شح التقري���ر, اأن "الطريق الم�شدود 
انتخ���اب  لحي���ن  �شي�شتم���ر  بغ���داد  ف���ي 
البرلمان رئي�ش���ا جديدا للجمهورية الذي 
ب���دوره �شيكلف رئي�س الوزراء المنتخب 

لت�شكيل حكومة".
"بع���د ذل���ك �شتك���ون ام���ام رئي����س  وزاد 
ال���وزراء مهل���ة 30 يوم���ا ليح�ش���ل عل���ى 
م�شادق���ة البرلمان عل���ى ت�شكيلة الكابينة 

وبرنامج الحكومة".
ولف���ت التقري���ر, اإلى اأن "الكت���ل ال�شيعية 
اإذا م���ا ح���ّددت مر�شحها لرئا�ش���ة الوزراء 
قب���ل ان يعي���ن الك���رد مر�شحه���م لرئا�ش���ة 

الجمهوري���ة, فان هذا ق���د يجبر االأحزاب 
الكردية عل���ى ال�شماح الأع�ش���اء البرلمان 
اختي���ار  ف���ي  اح���رارا  يكون���وا  ب���ان 
المر�شحي���ن ب���دال م���ن ان يح�شل���وا على 
موافقته���م المختوم���ة عل���ى مر�ش���ح ت���م 

انتخابه م�شبقا".
وتحدث عن, "ا�شتي���اء �شعبي متزايد في 
الوقت ذاته جراء ق�ش���ف تركي ا�شتهدف 
النخ���ب  ق���درة  ع���دم  وتج���اه  مدنيي���ن 
ال�شيا�شي���ة عل���ى اإيجاد حل���ول لتحديات 

اقت�شادية او تبعات التغير المناخي".
واأف���اد التقري���ر, ب���اأن "كل ه���ذه االأم���ور 
تجعل من الوارد جدا حدوث ا�شطرابات 
اأخ���رى, خا�ش���ة وان الحرك���ة ال�شدري���ة 

ت�شتعد الحتجاجات في ال�شارع".
ون���وه, اإلى اأن "البل���دان االأوروبية التي 
ت�شع���ى للعم���ل مع الع���راق ح���ول ق�شايا 
م�شترك���ة, خ�شو�ش���ا الق�شاي���ا االأمني���ة, 
عليه���ا االن ان تتعام���ل لي����س فق���ط م���ع 
حكوم���ة ُمعطل���ة ب���ل م���ع دول���ة عراقي���ة 

تتعر�س �شرعيتها للزوال".
حكوم���ة  "اأي���ة  اأن  التقري���ر,  ويوا�ش���ل 
عراقي���ة جديدة يتوجب عليه���ا في خ�شم 
هذا الو�ش���ع المت�شنج ان ت�ش���ارع بمهمة 
عاجل���ة في تر�شي���خ ا�شتق���رار موؤ�ش�شات 

الدولة وا�شتعادة ثقة ال�شعب بها".
واأردف, اأن "الب���الد م���رت ب�شل�شل���ة م���ن 
حكوم���ات التواف���ق اله�شة, اأح���د اأ�شباب 

ذلك ه���و ان المر�شحين لرئا�ش���ة الوزراء 
ال يتطلب منهم خو����س انتخابات ليكون 

موؤهال للمن�شب".
وتاب���ع التقري���ر, اأن "ق�شم���ًا م���ن البلدان 
االوروبية تراهن على ان رئي�س الوزراء 
الحال���ي, م�شطفى الكاظم���ي, �شيبقى في 

من�شبه. وانه ياأمل ذلك اأي�شًا".
ولكن من ناحية اأخ���رى يرى التقرير, اأن 
"حظوظ الكاظمي تعر�شت لن�شكة قوية 

بع���د ان ق���رر منا�ش���ره ال�شيا�ش���ي زعي���م 
التي���ار ال�ش���دري, مقت���دى ال�ش���در, ف���ي 
حزي���ران 2022 ا�شتقالة اأع�شاء كتلته ال� 

73 من البرلمان".
ون���وه التقرير, اإلى اأن "ه���ذه التطورات 
ه���ي اح���دى االأ�شب���اب الت���ي جعل���ت م���ن 
عملية ت�شكيل حكومة في العراق االن من 
اأطول العمليات في تاريخ العراق لما بعد 

عام 2003".

االثن���اء  ه���ذه  ف���ي  "الكاظم���ي  اأن  وزاد, 
ا�شتم���ر ف���ي اظه���ار نف�ش���ه كو�شي���ط ف���ي 
ق�شاي���ا ال�شرق االأو�ش���ط وان يح�شد دعم 
الحكومات الغربي���ة لتاأييد خططه للبقاء 

في المن�شب".
"ان�شح���اب  اأن  عل���ى  التقري���ر,  و�ش���دد 
التيار ال�شدري اأ�ش���ر بحظوظ الكاظمي 
البق���اء ل���دورة ثاني���ة, ومع ذلك ف���ان هذا 
االن�شحاب ل���م يفعل �شيئًا يدف���ع لت�شكيل 

حكومة جديدة".
وذكر اي�شًا, ان "اأع�شاء االإطار التن�شيقي 
�شي�شتغل���ون هذه الفر�ش���ة لتقديم رئي�س 
وزراء م���ن بي���ن �شفوفه���م, واإذا اأ�شروا 
عل���ى اختي���ار مر�شح م���ن �شفوفه���م فهذا 
يعن���ي ان الكاظم���ي لي�س له ح���ظ بدورة 

ثانية".
نقط���ة  "هن���اك  اأن  التقري���ر,  وي�شت���درك 
تتعلق ب���االإرادة ال�شيا�شية لهذا المر�شح, 

ه���ذا يعن���ي ان اأي مر�ش���ح م���ن اأح���زاب 
�شيا�شي���ة متر�شخ���ة ف���ي الحك���م �شيكون 
مدفوعا لخل���ق �شيا�شات تبقي على و�شع 

البلد الراهن".
وبي���ن, اأن "كثيرًا م���ن العراقيين �شئموا 
من ف�ش���اد و�شوء اإدارة اأح���زاب �شيا�شية 
حاكم���ة, ولهذا ف���ان ال�شع���ب �شيكون في 
�شك م���ن نوايا اأي رئي����س وزراء من تلك 

االأحزاب الحاكمة".
واأك���د التقري���ر, اأن "ه���ذا القل���ق ال�شعبي 
يزي���د م���ن �شغوطه عل���ى عملي���ة ت�شكيل 
الحكوم���ة, وقد يمث���ل ذلك اأف�ش���ل فر�شة 

للكاظمي بان يبقى في من�شبه".
ويج���زم التقري���ر, ب���اأن "دواًل اوروبي���ة 
�شتك���ون ف���ي موقف �شع���ب ن�شبيا للعمل 
ط���رف  م���ن  مر�ش���ح  وزراء  رئي����س  م���ع 
�شيا�ش���ي له ميول الإي���ران ويتبنى اأفكارا 

مت�شددة".
واأو�ش���ح, اأن "البل���دان االأوروبي���ة يفهم 
منه���ا اأنه���ا تواق���ة لروؤية وج���وه �شديقة 
تدير الحكومة العراقي���ة الجديدة, ولكن 
هذا ل���ن يحقق �شيئًا جيدًا اإذا ما ا�شتمرت 
هذه الحكومة في االإبقاء على ما هو البلد 
علي���ه ف���ي حي���ن تت���اآكل �شي���ادة و�شرعية 

الدولة على نحو بطيء".
"مر�شح���ًا مث���ل  اأن  وا�شتط���رد التقري���ر, 
محم���د ال�شودان���ي, ال���ذي لي�ش���ت علي���ه 
�شائبة �شيا�شي���ة كبقية مناف�شيه االخرين 
م���ن مر�شح���ي االإطار م���ن الخ���ط االأول, 
قد يثب���ت اأن���ه اكث���ر المر�شحي���ن مالءمة 
للمن�شب, رئي����س وزراء توافقي و�شطي 
�شيكون له حظ اوفر ف���ي تنفيذ �شيا�شات 

داخلية وخارجية على نحو فعال".
وم�ش���ى التقري���ر, اإل���ى اأن "الب���الد, بعد 
ع�ش���رة اأ�شه���ر عل���ى انتخاب���ات الع���راق, 
م���ن الوا�ش���ح اإنها بحاجة اإل���ى اإجراءات 
�شيا�شي���ة عاجل���ة, ويبقى االم���ر فيما اإذا 

تتفهم النخب ال�شيا�شية العراقية ذلك".
 عن المجل�س االأوروبي 
للعالقات الخارجية

دول �ست�اجه �سع�بة في التعامل مع اأي رئي�س وزراء يميل اإلى اإيران

 ال�������س���دري����ن ي�����س��ت��ع��دون اإل�����ى ال����ن����زول ب��اح��ت��ج��اج��ات ف���ي ال�����س��ارع

تقرير اأوروبي: العراق بح�جة لإجراءات تع�لج اأزمة ت�أخر ت�شكيل احلكومة

 بغداد/ نباأ م�سرق

بداأت المحافظات تباعًا باإطالق ح�شتها من 
التعيين���ات بموج���ب قانون الدع���م الطارئ 
لالأم���ن الغذائ���ي والتنمي���ة, وه���ي بموجب 
عق���ود وروات���ب ب�شيط���ة ت�شم���ل خريج���ي 

الكليات والمعاهد.
وق���ال ع�ش���و اللجن���ة المالي���ة ف���ي مجل����س 
الن���واب ناظ���م ال�شبل���ي ف���ي ت�شري���ح اإل���ى 
)الم���دى(, اإن "قانون االأمن الغذائي ت�شمن 

فقرات وا�شحة ب�شاأن القوى العاملة".
وتاب���ع ال�شبل���ي, اأن "القان���ون �ش���م م���واد 
تعال���ج مو�ش���وع المحا�شري���ن المجانيين 
وتحويله���م اإلى عق���ود, وتح�شين االو�شاع 
للم�شمولي���ن بالقرار )315( وذلك من خالل 
و�ش���ع �شقف زمن���ي لتثبيتهم وه���و بخدمة 
�شنتي���ن بداًل ع���ن خم�س �شن���وات, وتثبيت 

االأوائل والتدرج الطبي".
واأ�شار, اإلى اأن "بع�س المحافظات ح�شلت 
عل���ى �شالحي���ة بال���ف درج���ة وظيفي���ة يتم 
التعيين فيها بموجب عق���د للحا�شلين على 
البكالوريو�س اأو الدبل���وم ل�شد النق�س في 
المحافظ���ات". اأو�شح ال�شبل���ي, اأن "اأغلب 
المحافظات اأطلقت ا�شتم���ارات للمتقدمين, 
ويك���ون العقد �شنوي برات���ب �شهري ال يقل 

عن 300 األف دينار".
وم�شى ال�شبلي, اإلى ان "القانون يخلو من 
ا�شتح���داث درج���ات وظيفية جدي���دة, كون 
االأم���ر موكل اإل���ى قانون الموازن���ة باأمل اأن 

يتم ار�شاله من الحكومة وت�شريعه".
اأك���دوا  ق���د  حكومي���ون  م�شوؤول���ون  وكان 
ان ال���وزارات المعني���ة ق���د ب���داأت باإع���داد 
موازن���ة الع���ام المقب���ل, م�شيري���ن اإل���ى اأن 
بنوده���ا �ش���وف تعتم���د عل���ى دع���م الجانب 

اال�شتثم���اري وفق التح���والت التي ح�شلت 
بع���د ارتف���اع اأ�شعار النف���ط. اإلى ذل���ك, ذكر 
اأمين عام مجل����س الوزراء حميد الغزي في 
ت�شريح���ات �شحافية تابعته���ا )المدى(, اأن 
قانون  المحا�شرين, وفي �شوء  "مو�شوع 
الدع���م الطارئ لالأمن الغذائ���ي, عر�س على 
مجل����س ال���وزراء وكذل���ك الح���ال بالن�شب���ة 
الأ�شحاب االأجور والعقود لتكييف و�شعهم 
�شم���ن ق���رار )315(". واأ�ش���اف الغزي, اأن 
والتخطي���ط  المالي���ة  م���ن وزارات  "لجن���ة 
تكيي���ف و�شعه���م  عل���ى  تعم���ل  والكهرب���اء 
عل���ى اأن تقدم التقري���ر النهائي ال���ى رئي�س 
ال���وزراء". واأ�شار, اإل���ى "احت�شاب الخدمة 
واالع���داد واالخت�شا�شات والمبالغ المالية 
المطلوبة من الموؤ�ش�شات, لتكييف و�شعهم 
ه���ذه الفئ���ات �شمن قان���ون الدع���م الطارئ 
لالم���ن الغذائ���ي". وانتهى الغ���زي, اإلى اأن 

"راتب الموظف االأدنى �شي�شبح 350 األف 
دين���ار �شعودا حت���ى 700 األ���ف دينار, الن 
اغل���ب الموظفي���ن وخ�شو�شا ف���ي الدوائر 

الخدمية تكون رواتبهم قليلة".
م���ن جانب���ه, ذكر با�ش���م جميل اأنط���ون, في 
حديث اإلى )المدى(, اأن "المنتظر من قانون 
االأمن الغذائي ه���و توفير قطاع انتاجي في 

ال�شناعة والزراعة والخدمات االأخرى".
وتاب���ع اأنط���ون, اأن "دع���م ه���ذه القطاع���ات 
يعن���ي اأنن���ا �شنخلق فر�س عم���ل للعديد من 

ال�شباب الخريجين والعاطلين".
ولف���ت, اإل���ى اأن "اهتمام الم�ش���رع يجب اإال 
يك���ون مقت�ش���رًا عل���ى توفير فر����س العمل 
في دوائر الدولة, الأنن���ا بحاجة اإلى ت�شغيل 
مقاط���ع القط���اع الخا����س", وتح���دث ع���ن 
األ���ف م�ش���روع �شناعي �شمن  "توق���ف 55 

القطاع الخا�س في الوقت الحالي".
ونوه اأنطون, اإل���ى اأن "مهام الدولة اإ�شافة 
تدري���ب  ه���و  القطاع���ات,  ه���ذه  دع���م  اإل���ى 
الخريجي���ن على القي���ام باالأعم���ال الموكلة 
اإليه���م". ويرى, ان "اهتم���ام القوانين التي 
توف���ر النفقات, بدع���م الم�شاري���ع ال�شغيرة 
يعن���ي اأنن���ا �ش���وف ن�شتغن���ي م�شتقب���اًل عن 
ا�شتي���راد الب�شائع اال�شتهالكية الأنها �شوف 
تنتج في الداخل باأيادي وطنية, لكي نحقق 

االمن الغذائي".
واأك���د اأنطون, اأن "الدول���ة اأ�شبحت متخمة 
اليوم باآالف الموظفي���ن الذين ال يمار�شون 
اأية اأعمال, كما ال توجد لهم اأماكن مخ�ش�شة 
للجلو����س ف���ي دوائره���م, وه���ذا م���ا يدع���و 
اإل���ى التوج���ه للقط���اع الخا����س وا�شتهداف 

ا�شتحداث وظائف �شمن هذا القطاع".
وكان مجل����س الن���واب ق���د �ش���وت موؤخ���رًا 
عل���ى قانون الدع���م الطارئ لالأم���ن الغذائي 
والتنمي���ة مت�شمنًا تخ�شي����س اأموال لرفع 
الم�شت���وى االقت�ش���ادي لبع����س ال�شرائ���ح 
المجتمعية ال�شيما بعد اال�شرار التي تركها 

قرار تغيير �شعر �شرف الدوالر.

البدء ب�إطالق ح�ش�ص املح�فظ�ت من تعيين�ت " ق�نون الأمن الغذائي"

اأفاد تقرير اأوروبي بحاجة العراق اإىل اإجراءات 
�سيا�سية عاجلة تعالج تاأخر ت�سكيل احلك�مة الأكث�ر 

من ع�سرة اأ�سهر، م�سريا اإىل اأن البلدان االأوروبية 
تريد اأن تتعامل مع رئي�س وزراء ال مييل اإىل 

اجلانب االإيراين، وحتدث عن نية ال�سدريني اإجراء 
احتجاجات يف ال�سارع واإمكانية اأن ي�ؤدي ذلك اإىل 
حدوث ا�سطرابات بالتزامن مع الق�سف الرتكي.

 بغداد/ مراد ح�سين

بات���ت ظاه���رة ا�شتخ���دام الطائ���رات الع�شكري���ة لنق���ل الوف���ود 
وال�شخ�شي���ات ال�شيا�شي���ة وعوائله���م, داخ���ل ح���دود الع���راق 
وخارجها, �شمة جميع الحكومات على مدار ال�شنوات الما�شية. 
ويقول م�شدر ف���ي قيادة القوة الجوية ل� )المدى(, "ننفذ يوميا 
من 4 اإلى 5 وجبات, لنقل ال�شيا�شيين والقادة االأمنيين, واأحيانا 
عوائله���م, داخل وخارج البالد", الفت���ًا اإلى اأن "تلك الوجبات لم 
تندرج �شمن الوجبات الر�شمية لعمل القوة الجوية". واأ�شاف 
الم�شدر الذي ا�شترط عدم الك�شف عن ا�شمه, اأن "طائرات النقل 
الع�شك���ري ت�شتخدم ب�شكل يومي, من 8 �شباحًا وحتى 12 لياًل, 
لنقل ال�شخ�شيات ال�شيا�شية واالأمنية". واأ�شار الم�شدر, اإلى اأن 
"الطائرات الع�شكرية تقوم بنقل روؤ�شاء الحكومة والجمهورية 
والبرلمان, ف�ش���اًل عن وزير الدفاع والق���ادة االأمنيين اأ�شبوعيا 
م���ن محافظت���ي اأربي���ل واالأنب���ار اإلى بغ���داد بعد انته���اء عطلهم 
الر�شمية, اأو ما ي�شم���ى باالإجازة االأ�شبوعية". وتابع الم�شدر, 
قائاًل اإن "ال�شاع���ة الواحدة للطيران الع�شكري تكلف الدولة من 
5 اآالف دوالر اإلى 25 األف ح�شب زمن الرحلة والطاقم الم�شرف 
عليها", مو�شحًا اأن "ا�شتخدام الطائرات الع�شكرية من قبل تلك 
ال�شخ�شي���ات تزايد خ���الل الفترة الما�شي���ة". وب�شاأن الرحالت 
الغريب���ة, يتح���دث الم�شدر بالق���ول اإن "طيران الق���وة الجوية 
نف���ذ واجب���ًا بنقل جثة �شقيق���ة الفريق االأول الرك���ن عبود قنبر, 
م���ن تركيا خالل االأ�شهر الما�شية", مبين���ًا اأن "تلك الوجبات لن 

تن���درج �شم���ن الوجبات الر�شمي���ة اإنما تمثل مجام���الت تقدمها 
قيادة القوة الجوية لتلك ال�شخ�شيات".

راأي نيابي
اإلى ذلك, اعتبر ع�شو لجن���ة االأمن والدفاع النيابية مهدي تقي, 
اأن "لجن���ة االأم���ن والدفاع النيابية ال تمتل���ك معلومة حول ملف 
ا�شتخ���دام ه���ذه الطائ���رات الأ�شب���اب �شخ�شية". وف���ي حديث ل� 
)الم���دى(, اأ�ش���ار تق���ي, اإل���ى "مفاتحة اأع�ش���اء اللجن���ة لمعرفة 
الحقائ���ق واإج���راء تحقيق �شامل ب�ش���اأن هذا المل���ف", مبينًا اأن 
"ا�شتخدام الطائرات الع�شكرية لرحالت �شخ�شية غير مقبول".

خروقات قان�نية
م���ن جانب���ه, قال الخبي���ر االأمن���ي �شف���اء االأع�شم, ف���ي حديث ل� 
)الم���دى(, اإن "هن���اك �شالحي���ات تتي���ح للقائ���د الع���ام للق���وات 
الم�شلح���ة والقيادات االأمنية التنقل بالطائرات الع�شكرية خالل 
الوجبات الر�شمية, وال يج���وز ا�شتخدامها للتنقل ال�شخ�شي". 
واأو�ش���ح اأن "نق���ل روؤ�ش���اء الجمهوري���ة والبرلم���ان والوف���ود 
ال�شيا�شية بالطائرات الع�شكرية يخالف القانون الع�شكري الذي 
يمن���ع ا�شتخدام الطائرات الع�شكرية لمن ال يمتلك �شفة اأمنية". 
واأ�شاف االأع�شم, اأن "الكلف���ة الت�شغيلية للطائرات الع�شكرية ال 
تقل عن 25 األف دوالر لل�شاعة الواحدة, والتي ت�شمل م�شاريف 
وقود والطاقم المخول فيها على الطيران والخدمات االأخرى". 
وخت���م االأع�شم, حديثه بالقول اإن "هن���اك العديد من الخروقات 

يجب العمل على اإيقافها".

م�ش�در: �شي��شيون يحولون الطريان 
الع�شكري اإىل "ت�ك�شي" بني املح�فظ�ت

اتباع التيار ال�شدري يف �شالتهم املوحدة ببغداد منت�شف ال�شهر احلايل

اللجنة املالية النيابية اثناء مناق�شتها قانون االمن الغذائي

واحدة من طائرات النقل الع�شكري يف بغداد

ت�سمل خريجي الكليات والمعاهد وبرواتب خج�لة
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 بغداد/ تميم الح�سن

حتى اخر دقيقة من اجتماع 
»ال�سبعة الكبار« داخل »الإطار 

التن�سيقي« لختيار رئي�س وزراء 
جديد، كان ال�سراع م�ستعاًل بين 

جناحي هادي العامري ونوري 
المالكي قبل ان يهدد الخير 

بموقف ت�سعيدي.

وتقع وراء الق�شة الر�شمية »الهادئة« التي 
دفعه����ا ق����ادة »التن�شيقي« لل����راأي العام عن 
كوالي�س اختيار حممد ال�شوداين لرئا�شة 
احلكوم����ة اجلدي����دة، تفا�شي����ل مثرية عما 

جرى يف ذلك النهار.
كانت مقدم����ات االجتماع ال����ذي جرى فيه 
الك�شف ع����ن ا�شم »ال�شوداين« نارية، حني 
ُاج����ر قا�ش����م االعرج����ي )م�شت�ش����ار االمن 
القوم����ي( عل����ى االن�شحاب بع����د ان اأ�شبح 

مناف�شًا قويًا على املن�شب.
وخرج مر�شح هادي العامري زعيم الفتح، 
ب�شبب ما قيل انه »فيتو« من نوري املالكي 
زعيم دولة القانون الذي يواجه ارتدادات 

»ازمة الت�شجيالت امل�شربة«.
ون�ش����رت قبل ذلك وثائ����ق – مل يتم التاأكد 
من �شحتها حتى االن- ورطت »االعرجي« 
بانتق����ادات �شد ف�شائ����ل معروفة وهجوم 
ب�����  ع����رف  فيم����ا  ورو�شي����ا،  اإي����ران  عل����ى 

»املح�شر الكويتي«.
كان القل����ق م�شيط����رًا على بع�����س »القادة« 
ب�شبب تل����ك اللحظة احلا�شم����ة التي كانت 
قريب����ة احل�ش����ول و�ش����ط غي����اب مقت����دى 
ال����ذي  ال�ش����دري،  التي����ار  زعي����م  ال�ش����در 
ظ����ل »االإط����ار« حت����ى اخ����ر حلظ����ة يتجنب 

ا�شتفزازه.
و�شخ����ر مقربون من »ال�ش����در« من اختيار 
»ال�ش����وداين« و�ش����ط �شم����ت زعي����م التيار 
»ت�شريني����ون«  رف�����س  فيم����ا  االن،  حت����ى 
املر�شح كما فعلوا يف احداث االحتجاجات 

يف 2019.
ه����م  ال�ش����در(  )حلف����اء  وال�ُشن����ة  الك����رد 
االخ����رون مل يعلق����وا ب�ش����كل ر�شمي حتى 
االن على ما جرى نهار االثنني، لكن هناك 
ا�ش����ارات باأيام »ع�شرية ج����دا« قادمة، كما 

ي�شفها احد القيادات الكردية.
�شيا�ش����ي مطل����ع عل����ى اجتم����اع »االإط����ار« 

االخ����ري يف منزل العام����ري قال يف حديث 
ل�)امل����دى( ان: »كفة املالك����ي ومر�شحيه قد 
رجحت قب����ل االجتماع، بعدم����ا ابعد اأبرز 

مناف�س« يف ا�شارة اىل االعرجي.
 5 بق����ي  االجتم����اع  انعق����اد  بداي����ة  وم����ع 
مر�شح����ني، 3 منه����م مدعوم����ني م����ن قب����ل 
املالك����ي )ال�شوداين، علي �شك����ري، طارق 
االعرج����ي(  ان�شح����اب  )بع����د  و2  جن����م( 
مدعوم����ني م����ن العامري )العب����ادي، وعبد 

احل�شني عبطان(.
 وي�شي����ف ال�شيا�ش����ي املطل����ع ال����ذي طلب 
ع����دم ن�شر ا�شمه: »ج����رى اتفاق على ابعاد 
ا�ش����م حي����در  اأ�شق����ط  لذل����ك  االول  اخل����ط 
العبادي، و�شار التناف�س قويا بني عبطان 

وال�شوداين«.
حني ذل����ك ات����كاأ املالكي يف حق����ه على فوز 
املقاع����د يف  اأك����ر  بان����ه »ميل����ك  مر�شح����ه 
يف����ز  مل  اإذا  باالن�شح����اب  وه����دد  االإط����ار، 

مر�شحه«، بح�شب ما قال ال�شيا�شي.
ا�شط����ر اجلميع حتت تهدي����دات »املالكي« 
للقب����ول مبر�شح االخري خوفا م����ن انهيار 
»االإط����ار التن�شيق����ي«، فيم����ا كان قب����ل ذلك 
ق����د و�شل خ����ر ب����ان »ال�ش����در غ����ري مهتم 

باجلل�شة«.
وك�ش����ف قي�����س اخلزعلي زعي����م الع�شائب 
كيفي����ة ح����دوث التوا�شل مع زعي����م التيار 

ال�شدري قبل اختيار ال�شوداين.
وق����ال اخلزعلي خ����الل م�شاركته يف غرفة 
�شوتي����ة على مواق����ع التوا�ش����ل: »بع�س 
ال�شت�شف����اف  االت�ش����ال  ح����اول  االأخ����وة 
باأنن����ا  االإجاب����ة،  وكان����ت  املوق����ف، 
)ال�شدريون( غري معنيني بهذا االتفاق، ال 

�شلبًا وال اإيجابًا«. 
ومل ي�ش����در ع����ن »ال�ش����در« حت����ى االن اية 
ردة فع����ل عل����ى اختيار »ال�ش����وداين«، لكن 
املق����رب م����ن زعيم التي����ار �شال����ح العراقي 
ن�ش����ر �ش����ورة �شخ����ر فيها من ا�ش����م رئي�س 

الوزراء.
واظهرت ال�ش����ورة رجل ذو ب�شرة �شوداء 
وهو ي�شافح ظله، فيما تردد يف االأو�شاط 
ال�شدري����ة ان ذل����ك يعن����ي ان ال�ش����وداين 
)مر�شح االإطار( ي�شكر »املالكي« الذي يقف 
خلف الكوالي�س اختياره االول للمن�شب.

ام����ا ابراهي����م اجلابري وه����و مدير مكتب 
»ال�ش����در« يف بغ����داد ق����ال يف ح�شابه على 
مواقع التوا�شل ان »انفا�س م�شفى بيجي 
كان����ت حا�ش����رة يف ت�شمي����ة ال�ش����وداين.. 
يف  ج����رى  م����ا  ان  اىل  تلمي����ح  يف  م����و؟« 
الف�شائ����ل  ل�شرق����ة  م�شاب����ه  االجتم����اع 
للم�شف����ى ابان حروب التحرير يف 2015 
ال�شدري����ون  يته����م  وال����ذي  تكري����ت،  يف 
»ف�شائل داخل التن�شيقي« بالوقوف وراء 

ذلك احلادث.

رئي�س حكومة بـ 7 وزارات!
وبالع����ودة اىل اج����واء اجتم����اع اختي����ار 
يف  الع�شائ����ب  زعي����م  ق����ال  »ال�ش����وداين« 
االأح����د  »حتى ليل����ة  ال�شوتي����ة:  املداخل����ة 
املا�شية )قبل يوم من اختيار ال�شوداين(، 
ح����ول  الق����ادة  ب����ني  اخت����الف  هن����اك  كان 
املر�ش����ح للمن�ش����ب، لكن احلمد لل����ه بذلت 
جه����ود مركزة، م����ن اأجل تقلي����ل م�شاحات 
االخت����الف، وكان����ت هن����اك جه����ود مميزة 

لل�شيد عمار احلكيم«.  

وا�ش����اف اخلزعل����ي ه����و ع�ش����و اللجن����ة 
الرباعية اخلا�شة داخل »االإطار« الختيار 
رئي�����س ال����وزراء: »ال�ش����وداين هو مر�شح 
االإط����ار باالإجماع، ولي�س مر�ش����ح كتلة اأو 

حزب داخل االإطار«.
واكد »االإطار التن�شيقي« ان عملية اختيار 
»ال�ش����وداين« يف منزل هادي العامري يف 

بغداد جرت باتفاق اجلميع.
وق����ال »االإط����ار« يف بي����ان م�ش����اء االثن����ني 
االإط����ار  ق����ادة  اتف����ق  اإيجابي����ة  »باأج����واء 
التن�شيق����ي وباالإجماع على تر�شيح حممد 

�شياع ال�شوداين لرئا�شة الوزراء«.
وال�ش����وداين هو وزير حقوق االن�شان يف 
والي����ة املالك����ي الثانية، ووزي����ر العمل يف 
حكومة العب����ادي، كما �شغ����ل بالوكالة يف 
تلك احلكومات وزارات ال�شناعة، املالية، 
التج����ارة، الزراع����ة، والهجرة، وف����از ب� 3 

دورات برملانية.
تي����ار  ق����اد  االخ����رية  االنتخاب����ات  ويف 
الفراتني بعد اعالن����ه االن�شحاب من حزب 
الدع����وة اب����ان تظاهرات ت�شري����ن 2019، 
حيث كان ا�شم����ه قد تردد حينها بان يكون 

بديال ل� »عبد املهدي«.
وح�ش����ل ال�ش����وداين يف االق����راع االخري 
عل����ى مقع����د واحد، ثم ارتف����ع اىل 3 مقاعد 
ال�شدري����ني  مقاع����د  عل����ى  ح�ش����ل  بعدم����ا 

امل�شتقيلني يف بغداد ومي�شان.
وكانت االحتجاجات قد رف�شت ال�شوداين 
لرئا�ش����ة احلكوم����ة بع����د ا�شتقال����ة حكومة 
عبد املهدي وترددت انباء حينها عن حرق 

متظاهرين منزل االول يف مي�شان.
وقال ح�ش����ني الغراب����ي نا�ش����ط وموؤ�ش�س 

ح����زب )البيت العراقي( بع����د التظاهرات، 
ردا عل����ى اختي����ار ال�ش����وداين: »ل����ن ياأتي 

خري للعراق من االإطار«.
يف  �شفحت����ه  عل����ى  الغراب����ي  وتوع����د 
»في�شبوك« قائال: »لن نقف مكتويف االيدي 

حيال �شيطرتهم على البالد جمددا«.
ورئا�ش����ة  »ال�ش����وداين«  ام����ام  وتق����ف 
احلكومة جل�ش����ة حا�شمة –مل حتدد بعد-

الختيار رئي�����س اجلمهورية الذي �شيكلفه 
بت�شكيل الوزارة اجلديدة.

يجم����ع  ان  »التن�شيق����ي«  عل����ى  ويتع����ني 
عل����ى االق����ل 220 نائبا يف جل�ش����ة اختيار 
املحكم����ة  تف�ش����ري  بح�ش����ب  )الرئي�����س( 

االحتادية.
وه����ذا يتطل����ب موافق����ة »حلف����اء ال�شدر«: 
الكرد�شت����اين  الدميقراط����ي  احل����زب 
وحتال����ف تق����دم، الل����ذان التزام����ا ال�شمت 

حتى االن على التطورات االخرية.

�سواريخ...
وقب����ل ان ي�ش����در اي موق����ف م����ن اجلانب 
الك����ردي عل����ى االق����ل �شقط����ت 3 �شواريخ 
عل����ى حق����ل للغ����از يف ال�شليماني����ة كان قد 
ادى اىل ازم����ة ب����ني االقلي����م و«التن�شيقي« 

بعد ايام من »اعتزال ال�شدر«.
اإقلي����م  حكوم����ة  با�ش����م  املتح����دث  ودع����ا 
احلكوم����ة  ع����ادل،  جوتي����ار  كرد�شت����ان، 
االحتادية التخاذ االجراءات الالزمة للحد 
من هجم����ات اجلماعات امل�شلحة اخلارجة 

عن القانون.
وا�شته����دف الهجوم اجلديد حقل كورمور 
الغازي م�ش����اء االثنني )بع����د �شاعات فقط 

من اختيار ال�شوداين(.
وق����ال ع����ادل »ندين ب�ش����دة الهج����وم الذي 
�شنته م����رة اأخرى امليلي�شيات واجلماعات 
امل�شلح����ة اخلارجة ع����ن القانون على حقل 

كورمور )خورمور( الغازي«.
وكان احلق����ل وحق����ول نفطي����ة اخ����رى يف 
حميط االقلي����م قد تعر�شت اىل 3 هجمات 
يف ال�شه����ر املا�شي، حدثت بع����د ايام فقط 
م����ن قرار زعيم التيار ال�شدري االن�شحاب 

من العملية ال�شيا�شية.
وع����ن ردود افع����ال »الدميقراط����ي« عق����ب 
اختيار ال�ش����وداين، ذكر عرفات كرم الذي 
يو�ش����ف بانه م�شوؤول املل����ف العراقي يف 
مقر رئي�س احل����زب م�شعود بارزاين، بان 

مر�شح االخري هو ريبري احمد.
كب����ري  اميينك����ي  جعف����ر  ق����ال  باملقاب����ل 
م�شت�ش����اري ب����ارزاين يف �شفحت����ه عل����ى 
»في�شبوك«: »اليزال خما�س والدة حكومة 
احتادي����ة جدي����دة يف بغداد ع�ش����ريا جدا، 
واأقرب االحتماالت هي اأن ن�شهد اإجها�شا 

اآخر اأق�شى واأمر«.
وا�شاف اميينك����ي: »فاالن�شداد ال�شيا�شي 
ال ينتج اإال انغالقا �شيا�شيا خطريا، والذي 
بداأ بالثلث املعطل و�شينتهي بالكل املعطل 
والبادئ اأظل����م ورمبا جترنا االأحداث ان 

نرجع اىل املربع االأول اأي االنتخابات«.

 ذي قار/ ح�سين العامل

ك�شف���ت جمعي���ة متخ�ش�ش���ة ع���ن فقدان 
70  % من �شكان اهوار النا�شرية مل�شدر 
عي�شه���م الوحيد ب�شب���ب اجلفاف، وفيما 
ا�شارت اىل ان�شمام 5 اآالف �شياد جماز 
واآالف غريه���م اىل جي����س العاطلني عن 
العمل، اك���دت نزوح وهج���رة املئات من 
مربي اجلامو�س باجتاه �شمايل املدينة.
وقال رئي�س جمعي���ة ال�شيادين يف هور 
ال�شن���اف، ناج���ي رحي���م ال�شعي���دي يف 
حديث مع )املدى( ان »هور احلمار امين 
الف���رات املمتد من ق�ش���اء �شوق ال�شيوخ 
يف جن���وب النا�شري���ة اىل ق�شاء املدينة 
يف الب�شرة اخذ باجلفاف ومل يتبَق منه 
�ش���وى جم���رى امل�شب العام ال���ذي ينقل 

مياه املبازل امللوثة«.
واأ�ش���اف ال�شعي���دي، ان »اجلفاف �شمل 
اأي�ش���ًا االهوار الو�شطى التي ت�شم هور 
العك���ر وه���ور )15( وج���زءا م���ن اهوار 

ق�شاء اجلباي�س«.
مناط���ق  م���ن  ك���م   48« اأن  اإىل  ولف���ت، 
اه���وار اجلباي�س واملناط���ق املحاذية لها 
تعر�ش���ت ه���ي االخرى للجف���اف ونفقت 

فيها االأ�شماك«.
اأن »منا�شي���ب  و�ش���ّدد ال�شعي���دي، عل���ى 
املي���اه انخف�ش���ت اىل اأدن���ى م�شتوياتها 
يف االنهر والروافد املغذية لالأهوار وان 
ن�ش���ب االمالح والتل���وث بات���ت مرتفعة 

جدًا«.
اأف���اد، ب���اأن »املي���اه ال�شحيح���ة الوا�شلة 
اىل بع����س مناط���ق االه���وار ال ت�شل���ح 

لال�شتهالك الب�شري وحتى احليواين«.
ت�شب���ب  »ذل���ك  اأن  اإىل  ال�شعي���دي،  ن���وه 

بظاه���رة نف���وق اال�شم���اك الت���ي اخ���ذت 
تتفاق���م من���ذ اأكر من �شهر وه���و ما ادى 
رزقه���م  مل�ش���در  ال�شيادي���ن  فق���دان  اىل 

الوحيد«.
ولفت، اإىل اأن »�شوء ادارة املوارد املائية 
ت�شبب لي�س بحرمان ال�شيادين وحدهم 
من فر�س العمل وامنا �شمل العاملني يف 
ال�شناعات احلرفية الذين يعتمدون على 
نبات���ات الق�ش���ب وال���ردي يف اعمالهم 

اليدوية وغريهم من ال�شكان املحليني«.
االه���وار  »�ش���كان  اأن  ال�شعي���دي،  واك���د 
يواجه���ون انهي���ارًا اقت�شادي���ًا كب���ريًا«، 
م���ن �ش���كان  منوه���ا اىل ان »70 باملئ���ة 
اق�شية �شوق ال�شيوخ وكرمة بني �شعيد 
واجلباي����س يعتمدون يف معي�شتهم على 
مه���ن ترتب���ط مبي���اه االه���وار وبجفاف 
االه���وار، فق���دوا م�شدر رزقه���م الوحيد 

وباتوا يف مهب الريح«.
ون���وه، اإىل اأن »م�ش���در معي�شة وارزاق 
مي���اه  عل���ى  يعتم���د  االه���وار  �ش���كان 
اجلمي���ع  يفق���د  وبانقطاعه���ا  االه���وار 
ارزاقه���م«. وتنقط���ع  عمله���م  فر����س 
واأفاد ال�شعيدي، باأن »الكثري من �شيادي 
اال�شم���اك حالي���ا اخ���ذوا يبيع���ون اثاث 
منازلهم ليوفروا لقمة العي�س«، الفتا اىل 
ان »هن���اك 5 اآالف �شي���اد جماز معظمهم 

فقدوا عملهم«.
وحت���دث، عن »اإطالق ا�شتغاثات متكررة 
الإنق���اذ م���ا تبقى م���ن االهوار لك���ن دون 
ج���دوى«، واأع���رب ع���ن ا�شتغراب���ه م���ن 
»ال�شيا�ش���ة التي تعتمده���ا احلكومة يف 

ادارة ملف االهوار واملوارد املائية«.
بالتزامن مع الذكرى ال�شنوية ال�شاد�شة 
الن�شم���ام االه���وار اإىل الئح���ة ال���راث 

العاملي دع���ا م�شوؤولون ومنظمات بيئية 
 )2022 مت���وز   17( ي���وم  ق���ار  ذي  يف 
احلكومتني املحلية واملركزية اىل اعالن 
االه���وار منطق���ة منكوبة، وفيم���ا اأكدوا 
جف���اف معظم مناطقها ونف���وق اال�شماك 
والكائن���ات احلية ون���زوح �شكان القرى 
ومربي اجلامو�س، طالب���وا با�شتحداث 

هيئ���ة عليا الإدارة املل���ف ترتبط مبجل�س 
الوزراء.

»مرب���ي  اأن  ال�شعي���دي،  ويوا�ش���ل 
اجلامو�س باتوا يعانون هم وموا�شيهم، 
اىل  بالن���زوح  اخ���ذ  منه���م  الكث���ري  وان 
مناط���ق قلعة �شك���ر والن�ش���ر وال�شطرة 
اأخ���رى،  وحمافظ���ات  الف���رات  واع���ايل 

فيم���ا اخذ البع�س منهم ببيع ما ميلك من 
املوا�شي وينفقه على ا�شرته«.

اأن »75 باملئ���ة م���ن مرب���ي  اأك���د  وفيم���ا 
اجلامو����س اخذوا بالهج���رة والنزوح«، 
دع���ا »اجله���ات وال���وزارات املعني���ة اىل 
جت���اه  م�شوؤولياته���ا  ازاء  الوق���وف 
االه���وار و�شكانها وا�شعافه���ا باإطالقات 

مائية طارئة الإنعا�س احلياة التي اخذت 
املعني���ة  ال���وزارات  حتت�ش���ر«، وا�شف���ا 
بامليتة »التي ال ت�شمع �شرخات ونداءات 

امل�شتغيثني«.
يف  »امل�شوؤول���ني  ان  ال�شعي���دي  وي���رى 
مل  واالحتادي���ة  املحلي���ة  احلكومت���ني 
به���ا  مت���ر  الت���ي  الكارث���ة  اىل  يلتفت���وا 
مناط���ق االه���وار حت���ى انه���م مل يكلفوا 
اأنف�شهم بزيارتها وتفق���د او�شاع النا�س 

والوقوف على معاناتهم«.
و�شدد، على »�شرورة اإطالق حملة انقاذ 
طارئ���ة ل�ش���كان االه���وار والعم���ل عل���ى 
دعمه���م وتعوي�شه���م ع���ن اخل�شائر التي 
حلق���ت به���م و�شمول م���ن فق���دوا فر�س 

عملهم مبنحة احلماية االجتماعية«.
وتربي���ة  االأ�شم���اك  �شي���د  مه���ن  وتع���د 
قطعان اجلامو�س وال�شناعات احلرفية 
االأخ���رى امل�ش���در االقت�ش���ادي الرئي�س 
ل�ش���كان اأه���وار النا�شري���ة، وغالب���ًا م���ا 
يتعر����س العامل���ون يف ه���ذه امله���ن اىل 
التهديد مب�شادر رزقهم والبطالة اإثر كل 

مو�شم جفاف متر به مناطق االأهوار.
وكان املدي���ر االإقليم���ي ملنظم���ة طبيع���ة 
الع���راق املهند����س جا�ش���م االأ�ش���دي ق���د 
ذك���ر يف حديث �شاب���ق اإىل )امل���دى(، اأن 
»املناط���ق املغم���ورة يف االهوار مل يتبق 
منها �ش���وى تلك القريبة من عمود االنهر 
االي���ام  »تك���ون  ان  متوقع���ا  الرئي�ش���ة«، 

القادمة اأكر �شوءًا«.
وتاب���ع، اأن »مرب���ي اجلامو�س و�شيادي 
ه���م  احل�شائ����س  وجامع���ي  االأ�شم���اك 
ال�شرائ���ح االكر ت�شررًا م���ن اأزمة املياه 

وجفاف االأهوار«.
ويوا�ش���ل االأ�ش���دي، اأن »ت���ردي نوعي���ة 

املياه الناجم عن ال�شحة ت�شبب بانت�شار 
االأمرا����س بني قطعان اجلامو�س وهالك 
البع����س منها«، موؤكدًا اأن »ن�شبة االأمالح 
ارتفع���ت اىل 20 األف ج���زء باملليون يف 
مناط���ق االأهوار الو�شطى وهور احلمار 

الغربي«.
ونوه، اإىل اأن »�ش���كان االأهوار يطالبون 
بتقلي���ل ال�ش���رر ع���ر زي���ادة االطالقات 
املائية ملناط���ق االه���وار وتطهري وكري 
االأنه���ر املغذي���ة لها ف�ش���اًل ع���ن التوزيع 
الع���ادل للمياه وفق اخلط���ة املعتمدة من 

قبل وزارة املوارد املائية«.
وطالب االأ�شدي، ب� »دعم ا�شحاب قطعان 
اجلامو�س باالأعالف املرّكزة عر وزارة 
الزراع���ة ون�ش���ر ف���رق بيطري���ة ملكافحة 
االمرا����س واالوبئة الناجم���ة عن تلوث 

املياه«.
وت�شكل االأهوار خم�س م�شاحة حمافظة 
ذي ق���ار وهي تتوزع عل���ى ع�شر وحدات 
اإدارية م���ن اأ�شل 20 ت�شمه���ا املحافظة، 
النا�شري���ة  اأه���وار  م�شاح���ة  تق���در  اإذ 
قب���ل جتفيفه���ا مطل���ع ت�شعيني���ات القرن 
املا�ش���ي، مبلي���ون و48 األ���ف دومن، يف 
ح���ني تبل���غ امل�شاحة الت���ي اأعي���د غمرها 
باملي���اه بعد ع���ام 2003 نح���و 50 باملئة 
الأه���وار  الكلي���ة  امل�شاح���ة  جمم���ل  م���ن 
النا�شري���ة اإال اأن هذه امل�شاحة املغمورة 
�شرعان م���ا تتقل�س ب�ش���ورة كبرية بعد 
كل اأزم���ة مياه متر به���ا البالد التي كانت 
تو�ش���ف ببالد الرافدين ملا تتمتع فيه من 
وف���رة مائي���ة اخ���ذت تراجع م���ع حتكم 
دول املنبع باالإطالقات املائية وتقلي�شها 
الع���ام احل���ايل  ب�ش���ورة كب���رية خ���الل 

واالعوام املن�شرمة.

هجرة جماعية لمربي الجامو�س ونفوق كبير لالأ�سماك

�صياد �آالف   5 تهدد  و�لبطالة  �لنا�صرية  �أهو�ر  �صكان  من  �لجفاف ي�صر بـ 70  % 

خا�سرون في االنتخابات
 ي�سكلون الحكومة..  

ب�ش����رف النظر ع����ن اأهلية وعدم اأهلية املر�ش����ح املعل�َن ملن�شب 
رئي�����س الوزراء، ال�شيد حمم����د �شياع ال�ش����وداين، فان اجلهة 
الت����ي �شتحكم فعليا، و�شيك����ون رهينًا له����ا، بو�شفها مرجعية 
احلكوم����ة  و�شي����دة  الق����رار،  �شلط����ة  و�شاحب����ة  الر�شي����ح، 
ووزرائها هي )ح�ش����را( فرقاء حتالف االطار التن�شيقي الذي 
)كما ه����و معروف( انهزم يف انتخاب����ات  2019 وحل مبوقع 
االقلية يف جمل�س النواب، وكان مكانه الطبيعي والد�شتوري 
ه����و يف املعار�ش����ة الرملاني����ة، اذا م����ا ج����رى اال�شتن����اد اىل 
مفه����وم االقلية واالكري����ة، وهو جوهر النظ����ام الدميقراطي 
يف تعريف����ه املدر�ش����ي، ويام����ا �ش����دع روؤو�شنا جهل����ة املرحلة 
و�شفهاوؤه����ا بالق����ول ان الدميقراطي����ة هي حك����م االكرية من 
دون )ان يتحدثوا اأو يعرفوا( لوازمها و�شروطها وح�شواتها 

االخرى.
وعو�ش����ا ع����ن االع����راف باح����كام نتائ����ج االنتخاب����ات تابعنا 
لعب����ة بهلواني����ة م�شحكة لاللتف����اف على تلك النتائ����ج ابتداأت 
)اأوال( بالعوي����ل وال�شكوى من »تزوير االنتخابات« والتدخل 
اخلارج����ي )بال�شخ����ارت( يف فر�س اأو د�����ّس ارقام على قوائم 
النتائج، ثم )ثانيا( االنتقال اىل م�شرحية »الثلث املعطل« ملنع 
ت�شكيل حكومة االغلبية و)ثالثا( يف اإطالق احلملة  االنقالبية 
املنهجي����ة الوا�شعة، ب�شغ����وط اجلوار الهائلة عل����ى الفائزين 
يف ال�شب����اق االنتخاب����ي، وبا�شتخ����دام  العن����ف والتخوي����ف 
والتاألي����ب الطائفي واالرهاب، وبامل�شرّيات والق�شف املدفعي 
والتهدي����دات بالقت����ل، وباالتهام����ات ال�شنيعة الت����ي طالت كل 
املتم�شك����ني بالعرف الدميقراطي واحرام نتائج االنتخابات، 
ن����واب كت����ل االغلبي����ة باملنا�ش����ب  واخ����ريا )رابع����ا( ار�ش����اء 

والوجاهات والفر�س لالنقالب على كتلهم.
كل ذل���ك خل���ق بيئة �شيا�شي���ة واجتماعية وامني���ة غري مواتية 
للم�ش���ي بتطبيق ال�شياق���ات الدميقراطية املفر�ش���ة بت�شكيل 
الفائ���زة يف االنتخاب���ات، باعتب���اره  م���ن االكري���ة  حكوم���ة 
ا�شتحقاقا انتخابيا غري قابل للتجاوز، وترافق �شيناريو الردة 
م���ع ت�شويق »منق���ذ املرحلة« ليكون رئي�ش���ا حلكومة بديلة عن 
حكومة االكرية، ليت���م الف�شل االخري من الكوميديا ال�شوداء 

حيث ُيزج العراق، على يده، يف معلوم ال�شقوط بالهاوية.
وب����ات االم����ر مثل لغ����ز يعي����د اىل الذاك����رة جمل����ة ت�شريحات 
وتلميح����ات ع����ن موؤام����رة لتدمري البي����ت ال�شيع����ي وقد جرى 
ت�شمي����ة ابط����ال املوؤام����رة م����ن الك����رد وال�شن����ة ودول اخلليج 
والغ����رب، فيما كان����ت االت�شاالت نا�شطة، بال�ش����ر والعلن، مع 
املن�شوب����ة لهم ظّن����ة التاآمر، وح����ني حترك اللغ����ز اىل ملعبهم، 
و�ش����ارت احلكومة قاب قو�شني اأو اأدنى من نواجذهم اختفت 
التهدي����دات وامل�شرّيات، وه����داأت املداف����ع والتهديدات، وحل 
حمل ذلك كالٌم جرى تزييت ف�شوله بالوعود امل�شفطة، والتي 

مل يعْد احٌد يلتفت لها، حتى جمهورهم.
واحل����ال، فانه����ا دميقراطي����ة اآخ����ر زم����ان القائم����ة عل����ى مبداأ 
»ال�شلط����ة لن����ا، فزن����ا يف االنتخاب����ات اأم خ�شرناه����ا«.. فيم����ا 
الطر�ش����ان، حتى، ب����داأوا ي�شمعون دوّي العاقب����ة.. وما اأدراك 

ما العاقبة.

ا�ستدراك:
»اذا كذبت العنزُة، فان قرنيها ال يكذبان«.

مثٌل بلغاري

كل ذلك خلق بيئة �سيا�سية واجتماعية 
وامنية غير مواتية للم�سي بتطبيق 
ال�سياقات الديمقراطية المفتر�سة 

بت�سكيل حكومة من الكثرية الفائزة 
في النتخابات،

 عبد املنعم الأع�سم 
جملة مفيدة �سكوت حلفاء التيار و�سواريخ على حقل غازي في الإقليم بعد �ساعات من اتفاق »التن�سيقي«

 كو�لي�س �ختيار »�ل�صود�ني«: تهديد�ت �لمالكي
 و�لقلق من ردة فعل »�ل�صدر«

العالقة بين المالكي والعامري ت�شهد توترًا منذ بدء االطار بم�شاعي ت�شكيل الحكومة

جفاف االهوار يهدد با�شرار ان�شانية كبيرة
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 دياىل/ علي الالمي

اأكدت �ش���ركات متخ�ش�ش���ة بن�شب 
يف  ال�شم�شي���ة  الطاق���ة  منظوم���ات 
دي���اىل، اأم����س الثالثاء، ب���اأن ن�شبة 
االإقب���ال �شجل���ت اأعل���ى مع���دل بعد 

.2003
وقال ف���اروق الزيدي ممث���ل �شركة 
منظوم���ات  بن�ش���ب  متخ�ش�ش���ة 
الطاق���ة ال�شم�شية يف حديث خا�س 
مع )املدى(، ان "الطاق���ة ال�شم�شية 
دي���اىل  يف   2003 قب���ل  معروف���ة 
حم���دودة  لكنه���ا  املناط���ق،  وبقي���ة 
ج���دا وخ���الل ال�شن���وات االأخ���رة 
ب���داأ مع���دل االإقبال يرتف���ع، و�شجل 
�شي���ف 2022 الن�شب���ة االأعل���ى منذ 

19 �شنة".
واأ�ش���اف الزي���دي، ان "هناك وعيا 
باأن الطاقة ال�شم�شية هي بديل جيد 
وذو كلفة معتدل���ة قيا�شا باملولدات 
م���ن  العالي���ة  وفاتورته���ا  االأهلي���ة 

الوقود".
اأم���ا ح�ش���ان الكرخ���ي ممث���ل �شركة 
اأخ���رى خمت�شة لن�ش���ب منظومات 
الطاق���ة ال�شم�شي���ة، فق���د اأق���ر ب���اأن 
"80% من الن�شاط يف دياىل حمدد 
يف االأري���اف كونه���ا االأك���ر اإقب���اال 
اأج���ل  م���ن  املحط���ات  ن�ش���ب  عل���ى 
توفر فاتورة الوق���ود العالية جدا 
واالنقطاع���ات املتك���ررة يف الطاقة 

الوطنية".
الطاق���ة  ان"  الكرخ���ي،  واأ�ش���اف 

اىل  تتك���ون  ان  ممك���ن  ال�شم�شي���ة 
م�ش���ار مه���م الإنه���اء ج���زء كبر من 
توف���رت  ل���و  العراقي���ن  معان���اة 
قرو�س مي�شرة ل�ش���راء املنظومات 
الت���ي ال ت���زال مكلف���ة خا�شة لذوي 

الدخل املحدود".
وتع���اين دي���اىل م���ن اأزم���ة وق���ود 
�شبه م�شتم���رة ب�شبب �شوء اإدارتها 
وف�ش���ل يف مل���ف اإ�ش���الح االأعطال 

املتك���رر  اال�شته���داف  ع���ن  ناهي���ك 
خلطوط الطاقة بن فرتة واأخرى.

اإىل ذلك، تعر�ش���ت اأبراج وخطوط 
نق���ل الطاق���ة الكهربائي���ة لل�شغ���ط 
الفائ���ق يف قري���ة "قرح���ة ق���ازان"، 
ق���رب ق�ش���اء احلويج���ة مبحافظ���ة 
ا�شته���داف  اىل  الدي���ن،  �ش���الح 
بعب���وات نا�شف���ة اأدت اىل انف�ش���ال 
خطي )مال عبد الله القدمية - �شمال 

�شامراء - دور مال القدمية(.
وذك���رت وزارة الكهرب���اء يف بي���ان 
تلقته )املدى(، اأن "اال�شتهداف وقع 
بعد منت�شف لي���ل االثنن، وت�شبب 
العم���ل التخريب���ي ب�شق���وط اأربعة 

اأبراج بالكامل".
"بذلك اأ�شبح���ت متنقالت  وقال���ت: 
مناط���ق )الناعم���ة، عجي���ل( والتي 
تل���ك  يف  �شكني���ة  مناط���ق  تغ���ذي 

الت���ي  املنطق���ة، ومتنقل���ة حمري���ن 
تغ���ذي نفط وغ���از ال�شمال يف حالة 

انطفاء تام".
ولف���ت اإىل اأن "مالكات الوزارة يف 
ا�شتنف���ار ت���ام للعم���ل عل���ى اإ�شالح 

ال�شرر".
يف  حتدث���ت  ق���د  الكهرب���اء  وزارة 
وقت ع���ن مربرات جدي���دة لرتاجع 
�شاعات التجهيز بعدم توفر املبالغ 

م�شتحق���ات  لت�شدي���د  املخ�ش�ش���ة 
الغاز االإيراين.

ال���وزارة  با�ش���م  املتح���دث  وق���ال 
اأحم���د مو�ش���ى، اإن "�شاعات جتهيز 
املواطن���ن بالكهرب���اء تعتم���د على 
ع���دد من العوامل اأهمه���ا عدم اإقرار 

قانون املوازنة".
"العام���ل  اأن  مو�ش���ى،  واأ�ش���اف 
الع�شوائي���ات  حج���م  ه���و  الث���اين 
االأرا�ش���ي  عل���ى  والتج���اوزات 
م���دن  اإىل  وحتويله���ا  الزراعي���ة 
�شكنية ال���ذي و�شع احمااًل اإ�شافية 

على ال�شبكة من دون درا�شة".
الثال���ث  "العام���ل  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
هو جت���اوز بع����س املحافظات على 
وارتف���اع  له���ا  املق���رة  احل�ش����س 
يف  والزي���ادة  احل���رارة  درج���ات 
اال�شته���الك وحتدي���د اإط���الق الغاز 

امل�شغل للمحطات".
تنخ���ر  الت���ي  الف�ش���اد  اآف���ة  تع���ّد 
اأ�شب���اب  اأح���د  الدول���ة  موؤ�ش�ش���ات 
ا�شتم���رار اأزمة الطاق���ة، اإىل جانب 
تعر����س ال�شب���كات مل�ش���كالت فعلية 
خارج���ة ع���ن �شيط���رة الدول���ة، من 
بينه���ا انخفا����س منا�شي���ب نه���ري 
بع����س  وتوق���ف  والف���رات  دجل���ة 
ال�ش���دود،  يف  الطاق���ة  حمط���ات 
والعمليات االإرهابية التي تتعر�س 
له���ا اأبراج نق���ل الكهرباء بن احلن 
واالآخر، اإىل جانب ا�شتمرار الطلب 
املتزاي���د على التي���ار مبعدل �شنوي 

يبلغ نحو األفي ميغاواط.

دياىل ت�سجل �أعلى �إقبال على �لطاقة �ل�سم�سية منذ 2003

جانب من تظاهر�ت �لرتبويني يف و��سط �أم�س

فقدان هوية
فق��دت من��ي الهوي��ة الص��ادرة من 
مديرية اإلقامة / بغداد باسم )محمد 
أمج��د خان محم��د نظي��ر( ... يرجى 
عل��ى من يعثر عليها تس��ليمها إلى 

جهة اإلصدار مع التقدير.. 

الشروط التالية:-
1- يت��م تقدمي العروض وفقاً للوثائق القياس��ية وفي حالة عدم التزام مق��دم العطاء في تطبيق الوثيقة 

القياسية بكافة أقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
2- يلتزم مقدموا العطاء مبلئ القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية واخلاص باس��تمارات العطاء والذي 
يكون بصيغة )word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء مع تقدمي عرض فني وفي حال عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات. 
3- يتم بيع مواصفات الطلبية مببلغ 250000 )مائتان وخمس��ون ألف( دينار عراقي غير قابل للرد او حتويل 
ذلك املبلغ الى املصرف اخلاص لشركتنا )مصرف الرافدين( الفرع الرئيسي ورقم احلساب هو )90956( إال في 

حالة الغاء الطلبية من قبل شركتنا يعاد املبلغ إلى اجملهز بعد تقدمي طلب من قبله. 
4- على الش��ركات الراغبة في املش��اركة )اجنبية ، عربية ، عراقية( تقدمي كافة املستمس��كات األصولية 
والقانونية اخلاصة بالش��ركة )شهادة تأسيس��ية حديثة ونافذة ومصدقة حسب األصول من السفارة او 
القنصلية أو امللحقية التجارية العراقية في بلد الش��ركة ومن مس��جل الش��ركات للشركات العراقية 
- ب��راءة ذم��ة صادرة من الهيئ��ة العامة للضرائب تتضم��ن الرقم الضريبي – الهوي��ة الضريبية – الهوية 
التجارية النافذة - هوية تصنيف مقاولني اخلاصة بش��ركات املقاولة(، املوقف املالي متمثل بتقدمي كشف 
حساب مصرفي أو كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ 
الغل��ق وان يك��ون احلد األدنى لرأس مال الش��ركة )2000000( اثنان مليون دينار عراق��ي وال يقل احلد األدنى 
لرأس مال الش��ركة احملدودة عن )1000000( مليون دينار وال يقل احلد األدنى لبقية الشركات عن )500000( 
خمس��مائة ألف دينار عراقي – الهوية التجارية النافذة( مع تقدمي االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات 
التعاقد املعنية قبل ش��راء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم في حالة عدم تقدميها س��ابقاً . بخصوص 

الشركات الغير عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية: 
- نس��خة واضحة من ش��هادة تأسيس الش��ركة مصادق عليها اصولياً من ملحقياتها التجارية في بلد 
التأس��يس مع نس��خة مترجمة باللغة العربية لش��هادة تأسيس الش��ركة من مكتب او جهة معتمدة 

ومتخصصة. 
- نس��خة واضح��ة من قرار تس��جيل فرع او مكتب متثيل الش��ركة ف��ي العراق صادر عن دائرة تس��جيل 

الشركات )مصدق اصولياً(. 
5- يت��م فتح العروض )في اليوم ال��ذي يلي تاريخ الغلق( وفي حالة مصادفة عطلة تؤجل الى اليوم التالي 
وباالمكان حضور ممثلي الشركات الى مقر شركتنا عند الساعة العاشرة من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق 

واملثبت في الفقرة )31( ادناه.
6- يتم تقدمي االس��عار بعملة ال��دوالر – يورو – دينار عراقي )DDP + بوليصة تأمني لصالح ش��ركتنا واصل 
بغداد / مخازن مصفى الدورة( وتكون االس��عار نهائية وغير قابلة للتفاوض وش��ركتنا غير ملزمة بقبول 

اوطأ االسعار.
7- يت��م تقدمي العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام 
او املدير املفوض مع تثبيت االس��م الكامل وعليه ختم الش��ركات في الصندوق اخلاص في اس��تعالمات 
ش��ركتنا تقبل العروض التي ترس��ل مغلفة بالبريد أو D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق أو 

عن طريق البريد االلكتروني.
8- يج��ب حتدي��د فترة نفاذية الع��رض وتثبيتها على الظرف اخل��اص بالعرض وكذلك حتدي��د تاريخ نفاذية 

التأمينات االولية في العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوماً(.
9- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات.

10- يتم تقدمي تأمينات أولية من قبل مقدم العطاء أو من احد املس��اهمني في الش��ركة وحس��ب املبالغ 
املثبتة أمام كل طلبية في اإلعالن أعاله وحسب التعليمات وترفق مع العرض التجاري على شكل )خطاب 
ضمان او صك مصدق او سفتجة( نسخة اصلية. تعتمد جميع املصارف داخل بغداد على ان يكون خطاب 
الضم��ان املق��دم داخل ضمن املنصة االلكترونية وإذا لم يكن خط��اب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل 
العطاء وحس��ب تعليمات البنك املرك��زي، وتطلق هذه التأمينات في حالة ع��دم احالة الطلبية عليكم 
وتهم��ل الع��روض التي لم ترفق بها تأمين��ات أولية. ويجب أن تكون هذه التأمين��ات نافذة ملدة ال تقل عن 

)120( يوماً )تهمل العروض إذا كانت التأمينات األولية على شكل سويفت(. 
11- حتديد فترة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من – إلى(. 

12-  تفرض غرامة تأخيرية على اجملهز اليتجاوز نسبة 15 % من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها عن 
5 ملي��ار دينار عراقي و10% للعقود التي تس��اوي مبالغها 5 مليار دين��ار عراقي فأكثر في حالة عدم جتهيز 

املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.
13- تقدمي التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ )حصراً( للعقد بنسبة )5%( خمسة 
م��ن املئة من مبلغ العق��د بعد التبليغ بكتاب االحال��ة وقبل توقيع العقد ومن اح��د املصارف الواردة في 
الفقرة رقم 9 خالل مدة ال تتجاوز )14( يوماً وفي حالة التأخر، تهمل اإلحالة ويحال اجملهز الى جلنة الناكلني. 
وتبق��ى الكفالة نافذة ملدة العقد او متديده عند متديد فترة التجهيز او حلني انتهاء فترة الضمان، في حالة 
وجود )فترة ضمان( تطلق كفالة حس��ن االداء بعد اس��تالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد اجناز 

اجملهز كافة التزاماته املنصوصة في العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
14- الش��حن للم��واد دفعة واحدة )يتم حجز نس��بة )10%( من قيمة العقد الكلي��ة )للمبالغ املتحققة( 
التعاد الى اجملهز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وخالل 30 يوم من اجناز العمل وبخالفه 
يتم ارس��الها الى الهيئة املذكورة(. الش��حن للمواد على ش��كل دفعات )يتم حجز نسبة )2.7%( من كل 
دفعة )للمبالغ املتحققة( تكون تسديد املستحقات على شكل دفعات ويتم حجز نسبة )10%( من قيمة 
الدفع��ة االخي��رة ال تعاد الى اجملهز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئ��ة العامة للضرائب وخالل 30 يوم من 

اجناز العمل وبخالفه يتم ارسالها الى الهيئة املذكورة(. 
15- تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع.

16- ال تصرف أي مستحقات الى اجملهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.
17- يتم اس��تقطاع مبل��غ )25000( ألف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الس��نة من الش��ركات العراقية أو 

املسجلة في العراق نظير استحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
18- )املواد الكيمياوية حصراً( س��يتم اس��تقطاع مبلغ إجازة االس��تيراد بعد اصدار العقد مبوجب ما يتم 

حتديده من وزارة التجارة )الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية(. 
19- االلتزام بتقدمي ش��هادة املنش��أ من الشركة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم اجملهزين 
وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية أو الس��فارة في اخلارج س��واء كان )بلد املنش��أ أو بلد 

اجملهز أم في بلد الشحن(.
20- س��يتم استقطاع مبلغ األجور البيئية بعد اصدار العقد مبوجب ما يتم حتديده من قبل وزارة الصحة 

والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية(. 
21- ال يجوز ملقدم العطاء ش��طب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان 

نوعه.
22- منشأ املواد ينبغي ان يحدد في العرض ويكون من ضمن املناشئ املطلوبة وثابت )لن يتغير الي سبب 

كان( مع حتديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول.

23- يق��وم اجمله��ز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة – املدينة – الش��ارع – البناية - العنوان البريدي والهاتف( 
واسم املدير العام للشركة او من يخولهم في العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل 

العرض.
24- تق��دمي كتاب تخويل من الش��ركات املصنع��ة مصدقة من وزارة اخلارجية أو الس��فارة أو القنصلية أو 
امللحقية التجارية في بلد املنشأ )نسخة أصلية( وحسب التعليمات لطلبيات )جتهيز املواد املتخصصة(. 

25-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مقدارها )150 دوالر(.
26- تطبي��ق القوان��ني والتعليم��ات املعمول بها في الع��راق في حالة وقوع منازع��ات او في كل ما لم يرد 
ب��ه نص ويكون النزاع خاضعاً لوالية القضاء العراقي م��ع تطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56 

لسنة 1977 بأن املستحقات املالية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر.
27- ف��ي طلبي��ات امل��واد الكيمياوية يج��ب أن تقدم النماذج خ��الل فترة الغلق )مع الع��رض( وخالف ذلك 

لشركتنا احلق في اهماله. 
28- ف��ي حال رس��و املناقصة على احدى الش��ركات املقدمة للعطاءات س��واءاً كان��ت عراقية أو أجنبية 
أو عربي��ة يتم توقيع العقد في القس��م القانوني في ش��ركتنا وبخالفه تلغى اإلحال��ة ويتم اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية بحقها. 
29- يتوجب على الش��ركات التي ترغب باملش��اركة في اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية ش��راء 
الطلبية ويتم ارفاق وصل الش��راء مع الرس��الة وقبل مدة مناس��بة من تاريخ الغلق وس��تقوم ش��ركتنا 
بتحديد تاريخ انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفس��ارات املش��تركني في املناقصة وقبل موعد ال يقل 

عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2022/8/14.
30- ان املواد س��وف تعتبر غير مطابقة للمواصفات عند ورود مس��تندات الش��حن غير مطابقة لشروط 

العقد او لشروط االعتماد )في حالة عدم قبول الطرف االول للخالفات في مستندات الشحن(.  
31- تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2022/8/7.

32- كافة االجراءات لطلبيات الش��راء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لس��نة 2014 
والضوابط والتعديالت.

33- س��يتم اس��تبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية اخملصصة ألغراض 
اإلحالة. 

34- للشركات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الصرف )1450( دينار عراقي لكل دوالر امريكي. 
35- س��يتم نش��ر اإلعالن في صحيفة الصب��اح احلكومية + صحيفتني م��ن اآلتي )الزمان، امل��دى، الزوراء، 
الصباح اجلديد، البينة اجلديدة، املشرق، الشرق، العراق اإلخبارية ، كل االخبار، املستقبل العراقي ، املواطن، 

النهار، الدستور، العدالة، العالم(. 
36- سيتم استقطاع )1000 دينار( ألف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض أطفال. 

37- على كافة الشركات املشاركة التعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط في إقليم 
كردس��تان العراق وفي حال وجود عقود أو مش��اريع حالية تتعهد الشركات بأنهائها خالل ثالث أشهر من 

تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها. 
مالحظة ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكتروني:- 

 www.oil.gov.iq,  www.mrc.oil.gov.iq
مع التقدير

د. عائد جابر عمران 
وكيل املدير العام

جمهورية العراق
 وزارة النفط 

�شركة م�شايف الو�شط / �شركة عامة 

العدد: 17911 
التاريخ: 2022/7/26

اعـــالن رقم )ط- 42( ل�شنة 2022
تعلن �شركة م�شايف الو�شط عن اعالن الطلبيات اال�شتريادية )وفقًا للوثيقة القيا�شية( وكما مبني اأدناه:-

Cash availability BID BOND ADVERTISEMENT NO.ESTIMATED COST QTYDESCRIPTIONREQ. NO.

$ 66.200$ 6.620 Second $ 331.0009 Item Instrument and Meters. 1244 / 2022

 بغداد/ املدى

اأم����س  جنوبي���ة  حمافظ���ات  ث���الث  �شه���دت 
تظاه���رات للمطالب���ة بفر����س عم���ل وو�شع 

حلول للبطالة التي تعاين منها البالد.
تظاهر الع�شرات من الرتبوين واالإدارين، 
اأم�س الثالثاء، يف حمافظة وا�شط ل�شمولهم 

بالتعيينات.
وق���ال مرا�ش���ل )امل���دى(، اإن "الع�ش���رات من 
يف  واالإداري���ن  الرتبوي���ن  اخلريج���ن 
حمافظ���ة وا�ش���ط يفرت�ش���ون االأر����س حتت 
اأ�شع���ة ال�شم�س الالهبة للمطالب���ة ب�شمولهم 

بالتعيينات وفق عقود املحا�شرين".
اإىل ذلك، نظم الع�شرات من املواطنن، وقفة 
احتجاجي���ة ام���ام مبن���ى قائممقامي���ة ق�شاء 
املدين���ة �شم���ايل حمافظة الب�ش���رة للمطالبة 
بفت���ح مكتب لت�شغيل العاطلن عن العمل يف 

ق�شائي املدينة وال�شادق وناحية الهوير.
وقفته���م  ان  املحتج���ن،  م���ن  ع���دد  وق���ال 

االحتجاجي���ة الي���وم �شم���ت مواطن���ن م���ن 
ق�شائ���ي املدين���ة وال�ش���ادق )ع( وناحية عز 

الدين �شليم، الهوير �شابقا.
واأكد املحتجون تق���دمي طلب اإىل "قائممقام 
ق�ش���اء املدين���ة بحزم���ة من املطال���ب اأبرزها 
فت���ح مكت���ب موح���د لت�شغي���ل العاطل���ن عن 
العم���ل يف الوحدات االداري���ة الثالث وفتح 
مكت���ب لتدريب ال�شب���اب وتوظيف العاطلن 

عن العمل".
العمال���ة  "ط���رد  ب����  املحتج���ون  وطال���ب 
االجنبي���ة يف احلقول النفطي���ة وا�شتبدالها 
بالعمال���ة املحلية"، معرب���ن يف الوقت ذاته 
ع���ن ا�شتغرابه���م م���ن "غي���اب التوظيف يف 
مناطقه���م يف الوقت الذي يعمل االجانب يف 

احلقول الواقعة �شمن اأرا�شيهم".
ولوح���وا يف الوق���ت ذاته ب���� "الت�شعيد من 
خالل اغالق عدد من جممعات االبار النفطية 
يف حق���ل غ���رب القرن���ة 2 يف ح���ال اهم���ال 

مطالبهم من قبل حكومة الب�شرة املحلية".

واأقدم الع�شرات من خريجي املعاهد التقنية 
يف ذي ق���ار اأم����س الثالثاء عل���ى قطع ج�شر 
الزيت���ون و�ش���ط النا�شري���ة، احتجاجًا على 

عدم توفر درجات وظيفية لهم.
م���ن  "الع�ش���رات  ان  عي���ان،  �شه���ود  وق���ال 
ق���ار  ذي  يف  التقني���ة  املعاه���د  خريج���ي 
اأقدم���وا عل���ى قط���ع ج�ش���ر الزيت���ون و�شط 
مدين���ة النا�شري���ة". واأ�ش���اف ال�شه���ود، ان 
بالتعين  طالب���وا  املتظاهرين  "اخلريج���ن 

على مالك املوؤ�ش�شات احلكومية".
ياأت���ي ذل���ك يف وق���ت، اأق���دم الع�ش���رات م���ن 
اخلريج���ن يف النا�شرية عل���ى اغالق دائرة 
املنتج���ات النفطي���ة مطالبن بايج���اد فر�س 

للتعين على مالك الدوائر احلكومية.
وتخ���رج تظاه���رات �شب���ه يومي���ة يف ع���دد 
م���ن املناط���ق العراقي���ة للمطالب���ة بتح�ش���ن 
اخلدم���ات وتوف���ر فر����س العم���ل لل�شب���اب 
خ�شو�شًا اخلريج���ن والبع�س منهم يحمل 

�شهادات عليا.

ت���ظ���اه���ر�ت ف�����ي ث����اث حم���اف���ظ���ات ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ف��ر���ص عمل

�زدياد �لوعي لدى �ملجتمع �لعر�قي ب�سرورة �لتحول �إىل �لطاقة �ل�سم�سية

 بغداد/ نباأ م�شرق

توقع املتنبئ اجلوي اأحم����د التميمي، اأم�س الثالثاء، ت�شاقط االأمطار 
يف حمافظة عراقية نهاية االأ�شبوع اجلاري.

وق����ال التميمي، يف حديث ل� )امل����دى(، اإن "توقعات الطق�س ت�شر اإىل 
حت����ول اجت����اه الرياح م����ن �شمالية غربي����ة اإىل جنوبية �شرقي����ة بدايًة 
م����ن م�شاء الي����وم االأربعاء، ما ي�شفر عن ارتف����اع معدالت الرطوبة يف 
الب�شرة والعمارة والنا�شري����ة"، موؤكدًا اأن "حالة الطق�س ت�شتمر من 

7 اإىل 9 اأيام".
واأ�شاف املتنبئ، اأن "التوقعات ت�شر اأي�شًا اإىل وجود فر�س لت�شاقط 
االأمط����ار اخلفيف����ة واملتو�شط����ة على الكوي����ت والب�شرة خ����الل يومي 

اجلمعة وال�شبت".
هذا وتوقعت هيئة االأنواء اجلوية، يف وقت �شابق من اأم�س الثالثاء، 

ارتفاع درجات احلرارة بدءًا من الغد.
وكان����ت هيئ����ة االأنواء قد ح����ذرت من خ����روج الزواح����ف واحل�شرات 
ب�شبب ارتفاع درجات احلرارة، مبينة اأن موجة جمرة القيظ م�شتمرة 

حتى ال�شهر املقبل.
وق����ال مدير اإع����الم الهيئة عام����ر اجلابري يف ت�شري����ح �شابق اأدىل به 
اإىل )امل����دى(، اإن "املوؤ�ش����رات احلالية تفيد با�شتم����رار ارتفاع درجات 
احل����رارة والرطوب����ة". وتاب����ع اجلاب����ري، اأن "موج����ة جم����رة القيظ 
م�شتم����رة، وقد تبقى لغاية الثلث االأول م����ن ال�شهر القادم، اأما درجات 
احل����رارة فاأنه����ا متذبذبة فقط ت����زداد وترتاجع بنح����و ن�شبي بح�شب 

حالة الطق�س".
وحذر، من "خروج الزواحف واحل�شرات من االأر�س ب�شبب االرتفاع 
احلا�ش����ل يف درج����ات احلرارة"، داعي����ًا اإىل "توخي احل����ذر من هذه 

احلالة واخذ االحتياطات".
واأو�ش����ح اجلاب����ري، اأن "الهيئ����ة مل توؤ�شر ح�شول عوا�ش����ف ترابية 
كثيف����ة لغاية الوق����ت احلايل، اإمن����ا حال����ة طبيعية من ت�شاع����د الغبار 
ال����ذي ال يوؤث����ر على احلي����اة اليومي����ة، خ�شو�شًا يف مناط����ق الو�شط 

واجلنوب".

توقعات بت�ساقط �أمطار 
يف �لب�سرة



 بغداد / كرمي قحطان

اأكد �شعد كاظم، م�شرف فريق الكرة 
بنادي نفط الو�ش���ط الريا�شي، اأن 
اإدارة الن���ادي اأعادت ثقتها باملدرب 
عبد الغني �شه���د، ليكون على راأ�س 
الن���ادي  لفري���ق  التدريب���ي  اله���رم 
بكرة القدم للمو�شم 2022- 2023 
�شعيًا منه���ا لتحقيق اإجناٍز ثاٍن بعد 
خطف لقب بطولة الدوري للمو�شم 
2014-2015 لأول مرة يف تاريخ 

النادي.
وق���ال كاظ���م يف حديثه ل���� "املدى" 
برئا�ش���ة  الإداري���ة  الهيئ���ة  "اإن   :
املهند����س ماج���د الكن���اين ترى يف 
مت�ّشكها بامل���اك التدريب���ي بقيادة 
الكابنت عب���د الغني �شهد وم�شاعده 
حي���در جن���م ونبي���ل عبا����س )مدير 
الفري���ق( اإجراء �ش���روري من اأجل 
ا�شتق���رار  حال���ة  عل���ى  املحافظ���ة 
الفريق وحتقيق نتائج اإيجابية يف 
ظل تواج���د 70% من لعبي املو�شم 
بع����س  ا�شتقط���اب  م���ع  ال�شاب���ق 
العنا�شر املهم���ة لاعبني حمرتفني 
وحمّلي���ني ح�ش���ب خّط���ة مدرو�شة 
ُو�شع���ت باتف���اق اإدارة الن���ادي مع 

املاك التدريبي".
واأ�ش���اف "لي����س �شعب���ًا املناف�ش���ة 
عل���ى املراك���ز املتقّدم���ة كم���ا ح�شل 
يف املو�شم املا�ش���ي 2022-2021 
الذي اأنته���ى بح�شولنا على املركز 
اخلام�س ب���� )64( نقطة خلف نادي 
وبف���ارق  ذات���ه  بالر�شي���د  النف���ط 
الأهداف، ولك���ن �شوء احلظ وعدم 
التزام بع�س الاعب���ني بتوجيهات 
ع���ن  ابتعادن���ا  اىل  اأّدى  امل���درب 
املرّب���ع، فل���م يك���ن طموحن���ا املركز 
اخلام����س، وكان بالم���كان اإح���راز 
ة واإن فريقنا كان  مركز متقّدم خا�شّ
يناف�س على املركز الثاين لأكرث من 

جولة".

الالعبون اجُلدد  
وذك���ر كاظ���م "م���ن اأب���رز الأ�شم���اء 
التي مت التعاقد معها هم اأحمد لفتة 

ك���وين وم�شطفى موؤي���د من فريق 
القوة اجلوية، وعلي ماجد وعمار 
داخل من فريق القا�شم، واملحرتف 
م���ن  حم���ودة  ب���ن  اأحم���د  اليمن���ي 
والربازيل���ي  املين���اء،  فري���ق 
لوكا����س من فريق زاخ���و، وحممد 
ك���رمي م���ن فري���ق الطلب���ة، وموؤّمل 
را�ش���د وعبدالل���ه خل���ف م���ن فريق 
الديواني���ة، وم�شك���ور ك���رمي م���ن 
الكهربائي���ة،  ال�شناع���ات  فري���ق 
ح�ش���ني  �شابق���ًا  نادين���ا  ولع���ب 
اإبراهي���م قادم���ًا م���ن فري���ق زاخو، 
الأ�شم���اء  بع����س  هن���اك  اأن  كم���ا 
�شيت���م �شّمه���ا للفري���ق بع���د اإكمال 
عملية التوقي���ع معها من قبل جلنة 
التعاقدات امل�شكلة لهذا الغر�س". 

وتاب���ع "اأما الذين غ���ادروا الفريق 
فه���م مهن���د عب���د الرحي���م و�شج���اد 
وحمم���د  حمم���د  وم���راد  جا�ش���م 

�شاك���ر واإياد �شدي���ر و�شامال �شعيد 
وم�شطفى عبد اجلليل واملحرتفني 
عم���ر من�شوري و�شاب���ر بن فتحي 

ور�شيم مباركي".

دوري املحرتفني
ال���دوري  مناف�ش���ات  وبخ�شو����س 
اأ�ش���ّد  م���ن  "نح���ن   : ق���ال  واآليت���ه، 
دوري  تنظي���م  اإىل  املوؤيدي���ن 
املحرتفني، لي�شه���م يف تطوير كرة 
الق���دم العراقي���ة، وله���ذا اأدعو اإىل 
و�شع منهاج البطول���ة بوقت مبّكر 
قب���ل انطاقه���ا املو�شم بع���د املقبل 
2023-2024، مثلم���ا تطّبقه اأغلب 
ال���دول املج���اورة، وبالت���ايل ف���اإن 
الفائدة �شتكون ل�شالح املنتخبات، 
اأم���ا نظام املجموعتني فه���و ُيعيدنا 
ع�شرين خطوة اإىل الوراء، كون ل 

فائدة فنية منه".  

حلم العودة
واأ�ش���ار كاظم اإىل "يبقى حلم عودة 
التتوي���ج  ���ات  من�شّ اإىل  الفري���ق 
ي�شغلن���ا جميع���ًا من���ذ اأن ح���از على 
لق���ب دوري الدرج���ة الأوىل مو�شم 
ال���دوري  ودرع   2013  –  2012
بوج���ود   2015  -  2014 املمت���از 
امل���اك التدريب���ي احل���ايل بقي���ادة 
عب���د الغن���ي �شه���د، وه���و اأّول لقب 
يف تاري���خ الن���ادي ال���ذي تاأ�ش����س 
عام 2008 لي�شع ا�شمه بني ا�شماء 
يف  واملوؤث���رة  الكب���رة  الأندي���ة 

الدوري".

موازنة الأندية
"م���ا  الفري���ق  م�ش���رف  وا�شت���درك 
ح�ش���ل املو�ش���م املا�ش���ي 2021 - 
للطم���وح،  ملبي���ًا  يك���ن  مل   2022
ون�شع���ى لتوف���ر كل م���ا يحتاج���ه 

املاك التدريبي من لعبني للمو�شم 
الق���ادم م���ن خ���ال ت�شكي���ل جلن���ة 
للتعاق���دات والذي���ن مت اختياره���م 
لتمثيل الن���ادي بالتفاق مع املدرب 
م���ن اأج���ل الع���ودة للمناف�ش���ة على 
املادي���ة  لامكان���ات  وفق���ًا  اللق���ب 
املُتاح���ة، ف���اذا فم���وارد ن���ادي نفط 
الو�ش���ط املالي���ة مقارن���ة بالأندي���ة 
ة بعد  اجلماهرية ُتع���د قليلة خا�شّ
حتديد املوازنة التي اأقّرها جمل�س 
املوؤ�ّش�شاتي���ة،  لاأندي���ة  ال���وزراء 
والبالغ���ة ملياري دين���ار، ويف ظّل 
الظ���روف احلالية وارتف���اع القيمة 
الت�شويقي���ة لاعبني ل ي�شّكل املبلغ 
حال���ة ُمن�شف���ة مقارن���ة مب���ا تتمتع 
الت���ي  اجلماهري���ة  الأندي���ة  ب���ه 
تتعاق���د بع�شه���ا م���ع لعب���ني اأثنني 
مبليار دين���ار، ومع ذلك فاإننا نعمل 

باملُمكن".

 مناق�سة درا�سة
لُعبت���ان  "مُتار����س  وك�ش���ف كاظ���م 
يف النادي، ك���رة القدم يف املاعب 
املك�شوف���ة واخلما�شي )ك���رة القدم 
داخ���ل ال�ش���الت( وم���ن امل�شتحيل 
ك���رة  خا�ش���ة  عنهم���ا  ال�شتغن���اء 
ال�شالت كون نادينا �شاحب اإجناز 
يف هذه اللعبة بعد اأن ح�شل عليها 
ت�ش���ع مّرات، ولكننا م���ن املُمكن اأن 
ن�ش���ارك يف بقي���ة الألع���اب بف���رق 
ال�شباب حيث اأن هن���اك درا�شة يف 
الهيئ���ة الإداري���ة �شيت���م مناق�شتها 
قريبًا تخ�ّس لعبتي كرة اليد وكرة 
الطاول���ة، ويتع���ّذر علين���ا ت�شكي���ل 
فرق للمتقّدمني لهاتني اللعبتني كي 
تتناف�س على الألقاب كونها حتتاج 
اىل اأموال كبرة لتغطية نفقاتها".

دعم كرة ال�سالت
واختتم م�شرف فريق نفط الو�شط 
ك���رة  لفري���ق  "بالن�شب���ة  حديث���ه 
ال�ش���الت ف���اإن 90% م���ن الاعبني 
يوا�شل���ون خدمة الن���ادي مبوجب 
عقوده���م املرُبم���ة معه���م لأكرث من 
�شنة، كم���ا �شيت���م ا�شتقطاب بع�س 
الاعبني املحرتفني لتدعيم �شفوف 
الفريق بغية املحافظة على الإجناز 
م���دى  عل���ى  الن���ادي  حّقق���ه  ال���ذي 

ال�شنوات الت�شع املا�شية.
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 اإياد ال�سالحي 
مصارحة حرة

�شيذكر التاريخ الريا�ش���ي بعنوان بارز موقف اللجنة الأوملبية 
ت ع���ن اإحتجاجه���ا عل���ى الدم���اء العراقية  الوطني���ة الت���ي ع���رّبَ
الربيئ���ة التي اأريقت يف منطقة �شياحي���ة مبحافظة دهوك، يوم 
الأربع���اء الع�شرين من متوز 2022 بفعل الق�شف الرتكي، اأكرث 
م���ن ا�شتذكاره ميداليات ريا�شيينا فيم���ا لو �ُشمح لهم بامل�شاركة 
يف دورة األع���اب الت�شام���ن الإ�شامي املوؤّمل انطاقها يف مدينة 
قوني���ا يوم التا�شع من اآب املقبل، والتي قّررت الأوملبية �شحبهم 

منها ت�شامنًا مع اأ�شر ال�شحايا.
قرار وطني م�شوؤول يرفع الروؤو�س بدرو�شه الغنّية التي ينبغي 
فة ترتقي  تكري�شه���ا والتثقيف حولها وتوثيقها ب�شه���ادات ُمن�شِ
اإىل مكان���ة كل ريا�شي مهم���ا كانت قدرات���ه ومنجزاته، فقد كان 
ال���رد الأوملبي مب�شتوى احلدث املهول الذي ُفِجعت به كل بيوت 
العراق يف تلك الظهرة املُبكية عندما تقافز الأطفال بني اأ�شجار 
امل�شي���ف ب�شرخات جندة الأب���اء والأّمهات والأج���داد فزعًا من 

منظر دماء ال�شهداء واجلرحى!
بع���د اأن نالت الأوملبية ما ت�شتحّقه من ثن���اٍء على موقفها، برزت 
ت�ش���اوؤلت مو�شوعية ب�شاأن مدى �شام���ة قرار املكتب التنفيذي 
للجن���ة الأوملبي���ة الوطني���ة م���ن ن���واٍح ع���ّدة، فربغ���م ا�شتقالية 
عمله���ا كاإحدى منظم���ات املجتمع امل���دين، وارتباطها مبرجعية 
دولي���ة واآ�شيوية مُتاه���ي ُنظمها وقوانينها معهم���ا، ول تتقاطع 
مع النظ���ام الدميقراطي اجلديد يف البلد، وتعم���ل وفقًا لأحكام 
القوان���ني املحلية الناف���ذة، ل ُيعرف هل فاحت املكت���ب التنفيذي 
ال�ُشلط���ة احلكومية امل�شوؤولة عن هك���ذا قرار ُمهّم خرج عن اإطار 
الريا�ش���ة ومفه���وم التناف����س فيه���ا وا�شتن���د اإىل بي���اين وزارة 
اخلارجي���ة وجمل����س الن���واب وت�شريح���ات م�شوؤول���ني رفيعي 

امل�شتوى، لغر�س ا�شتح�شال املوافقة على الن�شحاب؟
ل املوافقة؟ يف هذه الق�شية غّطت �شورة امل�شاعر  مل���اذا ُت�شتح�شَ
الوطني���ة الت�شامني���ة مع �شحايا احل���ادث الرتكي عل���ى خلفية 
ال�ش���ورة املُتعّلقة با�شتع���دادات الحتادات الت�شع���ة املتوا�شلة 
منذ اأ�شهرعّدة يف مع�شكرات اإعدادية ُمكّثفة وهي األعاب القوى، 
والقو�س وال�شهم وال�شلة )3 × 3( واجلودو، والكيك بوك�شنك، 
واملب���ارزة، وك���رة اليد، ورفع الأثق���ال اإ�شافة اىل ك���رة الطاولة 
ملتحّدي الإعاق���ة، وما اأنفقته من اأموال كب���رة ي�شاف اليها قيم 
العق���ود التي اأبرمت مع مدربي منتخباتن���ا الوطنية لبع�س تلك 
الألع���اب خ�شي�ش���ًا له���ذه الدورة وكذل���ك لل���دورة الآ�شيوية 19 
هانغ�ش���و ال�شيني���ة الت���ي مت تاأجيله���ا، ه���ذه الأم���وال لي�س من 
ال�شه���ل اأنفاقها من م�ش���روع ل�شناعة الإجناز ُيلغ���ى تعّكزًا على 
بيان���ني لوزارة اخلارجية وجمل�س النواب رمبا يتغّر موقفهما 
عطف���ًا عل���ى م�ش���اورات احلكومت���ني و�شعيهم���ا للمحافظة على 
ال�شام بني املجتمع���ني اجلاّرين، فماذا �شيكون موقف الأوملبية 

اإزاء دورة الت�شامن؟!
نعم حُلرمة الدماء فهي غالية لدى جميع ال�شعوب، ونعم حُلرمة 
الأم���وال اأي�ش���ًا فه���ي ث���روة ال�شعوب ممثل���ة هن���ا بالريا�شيني 
الأبط���ال الذي���ن يح���قُّ له���م ا�شتثمارها م���ن اأجل اإه���داء العراق 
اأغل���ى امليدالي���ات والظه���ور بامل�شت���وى امل�ش���ّرف اأم���ام الوفود 
امل�شارك���ة، وعليه فاإننا نتطّلع مثلما الإخوة يف اللجنة الأوملبية 
الوطني���ة والحت���ادات الريا�شية كافة اإىل اأن ق���رارات امل�شاركة 
والن�شحاب تاأخذ بنظر العتبار اأهمّية النفاق املايل للريا�شي 
خ���ال فرتة التجهيز لإجناز الهدف املّحّدد له وعدم تبديده ليبداأ 
من ال�شف���ر بحثًا عن ميزانّي���ة جديدة ت�شتل���زم مفاحتات �شمن 
�شل�شلة طويلة من اجلهات الر�شمية مقابل تلكوؤ برنامج الإعداد 
وفق���دان البط���ل خ�شائ�س حيوية ت�شهم يف تط���ّوره بدنيًا قد ل 
تتوف���ر ل���ه يف مع�شك���رات اأخرى �شيم���ا اأن هذا الع���ام مل يخترب 

احتاداتنا يف دورات نوعية!
وبقدر حر�س اللجنة الأوملبية الوطنية على م�شاركة الحتادات 
الفاعل���ة ب���� 73 ريا�شي���ًا يف دورة الت�شام���ن الإ�شام���ي، ل���� 6 
األعاب، فاإننا ناأم���ل م�شاءلتها لبقية الحتادات خا�شة اأن الدورة 
ل  حتت�ش���ن21 فّعالي���ة ريا�شية! ما م�ش���ر البقية، ومل���اذا ُت�شجِّ
بع�شها نتائ���ج ل تتنا�شب مع الدعم املُقّدم لها من احلكومة ومن 

الأوملبية نف�شها؟
اآن الأوان اأن تكون لاأموال ُحرمة ل يجوز انتهاكها يف بطولت 
عربي���ة وقاري���ة ت���وّدع ريا�شيين���ا م���ن اأب���واب اخليب���ة مبراكز 
متاأّخ���رة، املُ�شاءلة واجبة كي ي�شعر اأي رئي�س احتاد اأن جناحه 
يتوق���ف على نتائج فرق���ه خارجّيًا واأّل يوِه���م الإعام باحلديث 
عن الفارق الفني اأو قلة اخلربة، ليعلم جّيدًا اأن الفارق احلقيقي 
يكمن يف عجزه عن اإدارة الحتاد ومتّدده يف من�شبه با خربة 

ول عربة!

ُحرمة الدماء والأموال

نعم لُحرمة الدماء فهي غالية لدى 
جميع ال�سعوب، ونعم لُحرمة الأموال 

اأي�سًا فهي ثروة ال�سعوب ممثلة هنا 
بالريا�سيين الأبطال الذين يحقُّ لهم 

ا�ستثمارها من اأجل اإهداء العراق اأغلى 
الميداليات

ُم�سرف فريق كرة نفط الو�سط �سعد كاظم:

جّددن��ا الثق��ة ب�ش��هد ونطم��ح للتتويج ب��درع ال��دوري ثانية 
ال��م��ح��ت��رف��ي��ن    دوري  ب��م��ن��ه��اج  ون��ط��ال��ب  اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا..  ت�����س��ّد  ل  دي���ن���ار  م��ل��ي��ارا   

 الدوحة / خا�ص باملدى

حتظى املنتخبات امل�شاركة يف كاأ�س العامل 
الأك��رث  بالن�شخة   ،2022 قطر   FIFA
الن�شخة  انطاق  منذ  امل�شافات  يف  تقاربًا 
حيث  يف1930،  البطولة  من  الفتتاحية 
�شيقيم كل منتخب يف نف�س املرافق رفيعة 
التاريخي  احل���دث  اأي����ام  طيلة  امل�����ش��ت��وى 
رح��ات  يف  التنقل  اإىل  احل��اج��ة  وب���دون 
�شتعقد  كما  طويلة،  م�شافات  وقطع  جوية 
م��واق��ع  يف  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ت��دري��ب  ح�ش�س 

التدريب يف اليوم الذي ي�شبق املباريات.
الن�شخ  عن   2022 قطر  مونديال  ويتميز 
توفر  يف  العاملية،  البطولة  من  ال�شابقة 
 ،32 اأ�شل  من  منتخبًا   24 ل�  اإقامة  اأماكن 
قطرها  ن�شف  م�شاحة  يف  منها  ك��ل  يقع 
خا�شة  اأج��واًء  ي�شنع  ما  كيلومرتات،   10
واملناطق  ال��دوح��ة  يف  باحليوية  ومفعمة 
امل�شجعني  بهجة  من  ويزيد  بها،  املحيطة 

من داخل قطر والقادمني من اخلارج.

التنفيذي  الرئي�س  اخلاطر،  نا�شر  واأعرب 
ق��ط��ر،   FIFA ال���ع���امل  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ول��ة 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب���اق���رتاب م��وع��د ال��رتح��ي��ب 
القدم  كرة  امل�شاركة وم�شجعي  باملنتخبات 
امل�شتدام  ب��الإرث  منوهًا  العامل،  اأنحاء  من 
ملن�شاآت ومرافق البطولة الذي �شكل جانبًا 
املهرجان  ل�شت�شافة  التخطيط  يف  هامًا 

الكروي.
وقال اخلاطر: "ي�شرنا الرتحيب مب�شجعي 
كرة القدم يف من�شاآت عاملية امل�شتوى جرى 
ملونديال  خ�شي�شًا  وتطويرها  ت�شييدها 
م�شتدام  اإرث  ب��ن��اء  و�شكل   .2022 قطر 
ل�شت�شافة  التخطيط  يف  رئي�شيًا  عن�شرًا 
كافة  مع  احل��ال  هو  كما  العاملية،  البطولة 

�شتكون  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  ك���اأ����س  م�����ش��اري��ع 
مواقع التدريب اجلديدة منها اأو تلك التي 
الأن��دي��ة  خدمة  يف  جت��دي��د،  اأع��م��ال  �شهدت 
الطويل،  امل��دى  على  املحلية  واملجتمعات 
ازده��ار  يف  اجلديدة  الفنادق  �شت�شهم  كما 
بعد  الباد  يف  املتنامي  ال�شياحي  امل�شهد 

اإ�شدال ال�شتار على البطولة."
يف  امل�شاركة  املنتخبات  مقرات  وت�شتمل 
الرئي�شي  املقر  على   ،2022 قطر  مونديال 
بني  وجت��م��ع  ال��ب��ط��ول��ة،  اأث���ن���اء  للمنتخب 
الذي يقيم  املنتخب والفندق  موقع تدريب 
الإقامة.  اأ�شكال  من  اآخر  �شكل  اأي  اأو  فيه، 
و�شتتوفر ثاثة اأنواع من مواقع التدريب 
الريا�شية،  الأندية  تدريب  مواقع  وت�شم، 
وماعب  التدريبية،  امل��راف��ق  وجم��م��ع��ات 
العديد  �ُشيدت  وق��د  املاعب،  يف  التدريب 
و�شت�شكل  الآخ���ر،  بع�شها  وجت��دي��د  منها 
للت�شجيع  البطولة  اإرث  من  رئي�شيًا  ج��زءًا 
على لعبة كرة القدم على امل�شتوى ال�شعبي 

يف قطر.

مقرات منتخبات المونديال تعك�س تقارب الم�شافات  

 متابعة / املدى

اأك���د احتاد رفع الأثق���ال، اأنه ل �شّحة 
ملا اأثاره �شحفي كويتي يف ح�شابه ب� 
"توتر" عن وجود نق�س يف اأموال 
الحت���اد دعت���ه للم�شارك���ة برّباع���ني 
اأثن���ني فق���ط ح�ش���ب تغريدت���ه، مبّينًا 
اأن �شيا�ش���ة الحت���اد اأقت�شت ت�شكيل 
م�شلح���ة  ملقت�شي���ات  وفق���ًا  البعث���ة 

وهدف املنتخب وماكه التدريبي.
الأثق���ال  رف���ع  احت���اد  ع�ش���و  وق���ال 
د.�شالح مهدي ل�"املدى" : "ا�شتغربنا 
حق���ًا م���ا ُن�ش���ر يف ح�ش���اب ال�شحفي 
الكويتي ح�ش���ني عبدالرحمن مبوقع 
"تويرت"، والذي اأعرب فيه عن ُحزنه 
لكام ن�شبُه اإىل ع�شو يف البعثة يفيد 
بع���دم ا�شتطاعتها �ش���راء تذاكر �شفر 
عدد كبر من الرّباعني ب�شبب ارتفاع 
ا�شعاره���ا! وه���ذا الأمر غ���ر �شحيح 
ول ُيع���رف اإن مت التح���ّدث ب���ه فع���ًا 
اأم ل لع���دم اإ�شارة املغ���ّرد اإىل م�شدر 
قن���اة  اأم  كان���ت  �شحيف���ة  املعلوم���ة 

تلفازية اأم موقع اإلكرتوين".

وبنّي �شالح "�شّكل احتادنا بعثته اإىل 
بطول���ة اآ�شيا برف���ع الأثق���ال لل�شباب  
2022 دون 20 عامًا والنا�شئني دون 
17 عام���ًا، والتي اختتم���ت اأول اأم�س 
الإثنني اخلام�س والع�شرين من متوز 
الأوزبكي���ة  العا�شم���ة  يف  اجل���اري، 
ط�شقند من اأربع���ة اإداريني ُهم حممد 
كاظ���م مزعل رئي����س الحتاد ورئي�س 

الوفد، وع�شوي الحتاد د.م�شطفى 
�شال���ح مهدي وبال عدن���ان ومدرب 
املنتخ���ب عبا�س يا�ش���ني، والرباعني 
علي عبا�س وزن 89 كغم وعلي عمار 
وزن 109كغم، ومت ذلك ح�شب روؤية 
الحت���اد وما خّطط ل���ه للبطولة هذه 
ل�شم���ان اإح���راز امليدالي���ات، وهو ما 
حتقق بالفع���ل بالن�شب���ة للرّباع علي 

عم���ار، وكاد اأن يخط���و مثل���ه الرّباع 
عل���ي عبا�س لول م�شاعف���ات اإ�شابته 
التي حال���ت دون موا�شل���ة م�شاركته 

حفاظًا على �شامته".
ولفت ع�ش���و احتاد رف���ع الأثقال اإىل 
ال�شحف���ي  معلوم���ة  م���ن  "التحق���ق 
الكويتي حال و�ش���ول البعثة، لبيان 
اأ�شب���اب ذل���ك اإن كان امل���درب اأو اأّحد 
الإداري���ني ق���د �ش���ّرح باأي���ة معلوم���ة 
كالت���ي وردت يف التغريدة الكويتية، 
وهي مرفو�شة يف كل الأحوال، واأن 
احلكومة العراقية من خال وزارتي 
الريا�ش���ة وال�شب���اب واملالي���ة توؤّمن 
الريا�شي���ة  البعث���ات  نفق���ات  جمي���ع 
الع���راق  لت�شري���ف  احتادن���ا  ومنه���ا 
يف البط���ولت والع���ودة بالكوؤو����س 
وامليدالي���ات". وكان البط���ل الرّب���اع 
علي عمار قد ن���ال ثاث ميداليات يف 
مناف�ش���ات البطولة حيث حّقق ذهبّية 
فّعالية اخلطف رافعًا 171 كغم، فيما 
حّق���ق ذهبّية ثاني���ة يف املجموع بعد 
اأن جم���ع 373 كغم، وحلقهما بف�شّية 

فّعالية النرت رافعًا 202 كغم.  

احتاد رفع الأثقال: اأموال بعثاتنا موؤّمنة ول �شحة للتغريدة الكويتية

 متابعة / املدى

اأك��د ع��دن��ان درج���ال، رئي�س احت��اد كرة 
الأ�شا�شّية  الركيزة  ُهم  احُلّكام  اأن  القدم، 
لنجاح املنظومة الكروّية التي نعمل فيها 
جناحهم  ُم�شتلزمات  جميع  توفر  على 

وتطوير قدراتهم.
ج����اء ذل����ك خ����ال اج��ت��م��اع درج�����ال مع 

جم���م���وع���ة م����ن احل����ّك����ام املُ��ع��رت���ش��ني 
ع��ل��ى ع��م��ل جل��ن��ة احل���ّك���ام يف الحت����اد، 
الحتاد  لرئي�س  الثاين  النائب  وح�شره 
ي��ون�����س حم���م���ود، واأع�������ش���اء الحت����اد 
ويحيى  لفتة  ورح��ي��م  امل��و���ش��وي  اأح��م��د 
"هدفنا   : واأ�شاف  عريبي.  وغامن  زغر 
يف  املباريات  قيادة  اإىل  حّكامنا  و�شول 
اأقوى  العامل، ويف  كاأ�س  اإحدى بطولت 

العديد  منتلك  لأن��ن��ا  ال��ق��ارّي��ة  البطولت 
درج��ال  واأ���ش��ار  الواعدة".  الطاقات  من 
التي  والأم������ور  "القرتاحات  اأن  اإىل 
طرحت من قبل احلّكام املُعرت�شني مّتت 
احل��ّك��ام،  جلنة  قبل  م��ن  عليها  الإج��اب��ة 
وبع�س الق�شايا حتتاج اإىل درا�شة اأعمق 
لإيجاد احللول الناجعة لها، والعمل على 
ت�شوية الختاف يف وجهات النظر بني 
احلّكام لأنهم اأ�شرة واحدة، والعمل على 
امل�شالح  على  العاّمة  امل�شلحة  تف�شيل 
الحتاد  ع�شو  بنّي  ب��دوره  ال�شخ�شّية". 
لفتة  رحيم  احل��ّك��ام،  جلنة  على  املُ�شرف 
باإيجاد  يتمّثل  احلّكام  جلنة  هدف  "اإن 
التحكيم  بواقع  للنهو�س  ال�ُشبل  اأف�شل 
من جميع النواحي الإدارّية والتنظيمّية 
واملالّية والفنّية". وطرح عدد من احلّكام 
والنتقادات،  الأ�شئلة  بع�س  املُعرت�شني 
احل����ّك����ام  جل���ن���ة  اإىل  اإح���ال���ت���ه���ا  ومّت 
اىل  قبلها  من  م  وُتقدَّ براأيها  لا�شتئنا�س 
ال��ق��رارات  لتخاذ  واٍف  بتقرير  الحت��اد 

املنا�شبة بحّقها.

درجال : �شنعمل على و�شول حّكامنا اإلى المونديال

 بغداد/ املدى

برعاي���ة اللجن���ة الأوملبي���ة الوطني���ة، وّق���ع احت���اد ال�شط���رجن، اأم�س 
الثاث���اء، عقودًا تدريبية م���ع  ثاثة مدربني �شوري���ني لاإ�شراف على 
تدري���ب املنتخب���ات الوطني���ة لكا اجلن�ش���ني ولكافة الفئ���ات العمرية 

باللعبة.
ورّح���ب رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة الوطنية رع���د حم���ودي باملدربني 
ال�شوريني حممود حممد كمال م�شطفى وب�شار عبد احلميد م�شطفى 
وط���ال حممد �شعيد الزعيم، واحتاد اللعبة، اآمًا لهم التوفيق بعملهم 

املُقبل مع ال�شطرجن العراقي.
وق���ال حم���ودي اإن اللجن���ة الأوملبي���ة الوطني���ة ُملزمة بتق���دمي الدعم 
لاحتادات الوطنية من خال اإبرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية 
الأجنبي���ة، وبالت���ايل يتوّجب على الحتادات ا�شتثم���ار تلك الكفاءات 
يف تطوي���ر املاكات التدريبية الوطنية، م�ش���ّددًا على اأهمية الهتمام 
بالفئات العمرية التي تعد حجر الأ�شا�س يف �شناعة منتخبات وطنية 

قادرة على حتقيق الجنازات يف امل�شاركات اخلارجية املقبلة.
من جانبه ثّمن رئي�س احتاد ال�شطرجن ظافر عبد الأمر، دعم وتعاون 
رئي�س اللجن���ة الأوملبية، ُمبديًا ارتياح���ه لرعايتها اخلطوة هذه التي 
�شت�ش���ّكل اإ�شافة مطلوبة لريا�شة ال�شط���رجن يف العراق، ل�شيما واإن 
املدرب���ني ال�شوريني �شي�شهمون بالتاأكي���د يف تطوير م�شتوى اأع�شاء 

املنتخبات الوطنية لكا اجلني�شني يف قادم الأيام.

ي�شرفون  �شوريني  مدربني   3"
على منتخبات ال�شطرجن
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ال���رزاق  عب���د  اأ�ص���در   ١٩٣٣ ع���ام  يف 
احل�صان كتابه “العروبة يف امليزان”، 
َنَعَت ال�صيعَة فيه بنعوت طائفية قا�صية 
وو�صفهم باملوالني لإيران واملرتبطني 
بها اأكرث م���ن ارتباطهم بالعراق، لكون 
�صيع���ُة  انتف����ض  فار�صي���ة!  اأ�صوله���م 
العراق �ص���د الكات���ب ونعوته وروحه 
الطائفي���ة البغي�صة وتلفيقات���ه باإنكار 
الرف����ض  و�صم���ل  العربي���ة،  اأ�صوله���م 
الغا�ص���ب علم���اء الدي���ن و�صخ�صي���ات 
وم���ن  �صيعي���ة  واجتماعي���ة  �صيا�صي���ة 
املثقف���ني. وكان ِللمرجع الديني حممد 
يف  َدوره  الغط���اء  كا�ص���ف  ح�ص���ني 
الت�ص���دي له���ذه التهام���ات، وم���ن ث���ّم 
تهدئة اخلواطر املتاأججة ونبذ ا�صعال 

�صرارة �صراع طائفي بغي�ض.
�ص���ّكل �صيع���ُة الع���راق مدم���اك اأ�صا����ض 
ِللروح الوطني���ة العراقية املتغّلبة على 
الهوي���ات الفرعية بدًءا ِم���ن مقاومتهم 
ومت�ّصكه���م  الربيط���اين  الحت���ال 
باأ�صوله���م العربي���ة، )ميك���ن الط���اع 
عل���ى َدورهم يف احل���ركات والأحزاب 
القومي���ة العروبية(، ووطنهم العراق، 
كم���ا جت�ّصد ذلك باندماجهم الجتماعي 

يف الأح���زاب ال�صيا�صي���ة ذات ال�صبغة 
الوطنية ال�صاملة، وكذلك مب�صاركاتهم 
املوؤث���رة يف �صنع الأح���داث والوقائع 
الوطني���ة ويف تر�صيخ مفه���وم الهوية 
الوطني���ة، عل���ى الرغ���م م���ن اعتزازهم 
بعقيدته���م املذهبي���ة الفرعي���ة. غري اأنَّ 
حم���اولت تق���زمي هويته���م واأ�صالتهم 
العراقي���ة وتلطيخه���ا باأ�ص���وء النعوت 
ق���د  الوطن���ي  َدوره���م  وت�صغ���ري 
ا�صتم���رت لأ�صب���اب لع���لَّ اأهمه���ا اإقامة 
مان���ع اأم���ام مهم���ة الندم���اج الوطن���ي 
ِم���ن قب���ل طائفي���ني وَم���ن ي�صت�صعرون 
خط���َر ت�صوي���ة وح���ل م�صكل���ة الهوي���ة 
عائق���ًا  �صتك���ون  كونه���ا  الوطني���ة 
اأم���ام حياته���م ال�صيا�صي���ة وهيمنته���م 
الثقافي���ة. كما ا�صتف���زَّ البع�َض طقو�ض 
�صيعي���ة اإذ وج���دوا فيها غ���ري متوافقة 
م���ع توجهاته���م الفكري���ة والعقائدي���ة، 
وتاأثره���ا بطقو�ض �صعوب اأخرى! لكّن 
الأك���رث تاأث���ريًا يف ه���ذا ه���ي املخاوف 
التاريخي���ة ل���دى ال�صيعة ِم���ن اجلي�ض 
واملوؤ�ص�ص���ات الدولتي���ة القائم���ة عل���ى 

اأ�صا�ض اإق�صائي لهم.
اخلطاب���ات  ت�صاع���دت   ٢٠٠٣ بع���د 

كان���ت  الت���ي  البع����ض  ِم���ن  الطائفي���ة 
مناه�صة ِلل�صيع���ة، وِمن بع�ض ال�صيعة 
اأي�صًا �صد ال�ُصنة على خلفية التحولت 
ال�صيا�صية البنيوية الكبرية التي غرّيت 
الطبيع���ة العامة ِللنظ���ام ال�صيا�صي يف 
الع���راق، وق���د ُغذّي���ت ه���ذه اخلطابات 
برواف���د داخلي���ة وخارجي���ة، متظهرت 
والأح���زاب  الق���وى  بع����ض  بتماه���ي 
وال�صخ�صي���ات ال�صيعي���ة م���ع م�صروع 
عاب���ر  عراق���ي  غ���ري  �صيا�ص���ي  فقه���ي 
ِللح���دود الوطنية )ولي���ة الفقيه( الذي 
يتعار�ض مع الط���رح الفقهي ال�صيا�صي 
عام���َة  ي�ص���ّكل  ب���ل  النج���ف،  ملدر�ص���ة 
تباي���ن و�ص���راع فكري ب���ني مدر�صَتني، 
وَحم���ل لواء هذا الن�صج���ام والتماهي 
اأ�صخا����ض متاأثري���ن ومنغم�ص���ني بهذا 
الأمن���وذج اإث���ر �صن���ني م���ن الإقامة يف 
اإي���ران، كما ج���اءت التغذي���ة اأي�صًا من 
اخل���ارج ع���رب �ص���ّخ دعائ���ي عقائ���دي 
واإعام���ي ترويجي با�صتغ���ال العامل 
الأول ِمن جه���ة والظ���روف ال�صيا�صية 
الت���ي �صهده���ا العراق خ���ال �صنني من 
الحتال وال�ص���راع الأهلي والإرهاب 
وغريها، الأمر الذي فتح الباَب ِللعامل 

عن���وًة يف  نف�ص���ه  باإدخ���ال  اخلارج���ي 
رب���ط �صيعة العراق باخلارج يف عملية 
جت���اوز ِلل�صخ�صية ال�صيعي���ة العراقية 
املميزة ونزع رباطها الوطني العراقي. 
لكّن ال�ص���وؤال الذي ُيعَر�ض بهذا ال�صدد 

ي�صتفهم عّما ح�صل؟
لق���د اأظهر �صيعُة الع���راق منذ عام ٢٠٠٣ 
و�صل���دًا  فري���دًا  مت�ص���كًا  الآن  وحل���د 
بهويته���م العراقي���ة الوطنية مدعومني 
ع���ت خطاباته���ا  مبرجعي���ٍة ديني���ة َر�صَ
الوطني���ة  ِم���ن  ب�ص���ذرات  وبيانته���ا 
وال�صخ�صية العراقية املميزة والدعوة 
ِللحفاظ على �صي���ادة البلد واإبعاده عن 
ال�صراعات الدولية والإقليمية. بيد اأن 
التمثات الأو�صح بن�صاعتها جاءت ِمن 
�صيعة الع���راق اأنف�صهم الذين انتف�صوا 
�صّد الطبقة احلاكمة، ولعّلهم اأنابوا عن 
كّل العراقي���ني يف ذلك، اإذ حدثت اأعمال 
الحتج���اج والرف�ض يف ُم���دن ال�صيعة 
وكان ال�صحاي���ا باأغلبيتهم من ال�صيعة! 
وميكن ال�صت���دلل على مدى العنفوان 
الوطن���ي والعتزاز بالهوي���ة العراقية 
ال���ذي �صاغه �صيع���ة الع���راق باإ�صارات 
غ���ري قابل���ة ِللدح����ض، �ص���واًء بخطاب 

وطني جام���ع، اأو بفعاليات ل ميكن اأن 
تك���ون اإل عراقية. واملث���ري ِللده�صة اأن 
هذا الغليان الوطني الذي حاول �صيعُة 
العراق تاأ�صيل���ه ب�صردياتهم التاريخية 
ورموزهم العظيمة املقد�صة؛ قوبل ِمن 
ال�صلطة مبزيٍد ِم���ن الت�صفيه والت�صويه 
واملي���ان  ب���ل  املق���ززة،  والتهام���ات 
بالعك����ض ِمن اله���وى ال�صيعي الوطني 
كو�صيل���ة  ا�صتعمال���ه  ب���دل  العراق���ي، 

للتوحيد والن�صج على منواله بخيوط 
الوطنية العراقية اجلامعة.

اأن نكت�ص����ف  با�صتط����اع �صري����ع ميك����ن 
ِل�صيع����ة  املبّجل����ة  الوطني����ة  املواق����ف 
الع����راق م����ن خ����ال مثابرته����م بالدف����اع 
ع����ن الع����راق ككل دون عوائ����ق مناطقية 
اأو مذهبي����ة وديني����ة. ولعّلن����ا ل نذه����ب 
بعي����دًا بالإ�ص����ارة اإىل ماح����م البطول����ة 
مع����ارك  يف  قدموه����ا  الت����ي  والتف����اين 

حتري����ر الع����راق �ص����ّد الإره����اب مزدانًة 
ب����اآلف ال�صهداء من �صبابه����م. ومثل ذلك 
ينطبق احلال عل����ى الهيجانات ال�صعبية 
املث����رية لاإعج����اب �ص����ّد حم����اولت َم�ّض 
ال�صيادة والكرامة الوطنيَتني، وتقدمهم 
مب�صافات باملواقف عن موقف احلكومة 
ِم����ن العت����داءات اخلارجي����ة ِم����ن الدول 
الإقليمي����ة على اأر�ض عراقي����ة باأية جزء 
م����ن خارط����ة الوط����ن )مث����ال ؛ الهجمات 
كرد�صت����ان  عل����ى  والرتكي����ة  الإيراني����ة 

العراق(.
ال�صخ�صي����ة  طم�����ض  حم����اولت  تب����دو 
الوطني����ة ِل�صيع����ة الع����راق اأو حماولت 
�ص����واء،  عل����ى ح����ّد  نكرانه����ا وتقزميه����ا 
عقيم����ًة وم�صتحيل����ًة بالنظ����ر ِللجغرافية 
وال����روح  وال����رتاث  الثقافي����ة  والبيئ����ة 
ال�صاري����ة ون�صغ احلي����اة العراقية. وزاد 
ِم����ن حال����ة النت�ص����اء بال����روح الوطني����ة 
الثقافي����ة  الهيمن����ة  حم����اولت  ف�ص����ل 
اخلارجية وحتّطمه����ا على �صخرة واقع 
�صيع����ي �صدي����د العتزاز مبرياث����ه املميز 
ن  وجغرافيت����ه ورموزه واإجن����ازه املدوَّ
كاإجن����از  العراق����ي  الوطن����ي  بالتاري����خ 

عراقي ولي�ض �صيئًا اآخر.
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 �سعاد الجزائري

اثن���اء ج���ردي ملاب����ض اأردت الت���ربع به���ا، ظهر 
اأمام���ي ت�ص���ريت كت���ب علي���ه عب���ارة “ الع���راق 
الدميقراط���ي “..اأن �صعار ال�صخري���ة الذي ُطبع 
عل���ى القمي�ض، والذي رفع���ه الحتال ومن جاء 
حت���ت عباءته لتحقيق )العراق الدميقراطي(، قد 
اأثبت���وا مهارتهم يف التدم���ري واتقانهم يف �صنق 
الدميقراطية، لأن الطريق الذي �صلكوه حمفوف 
بالطائفي���ة والأغتي���الت والت�صري���د والتهجري، 
مرورا با�صتباحة كل �صيء ب�صمنها هيبة الوطن 
واعرا����ض ن�صائن���ا، وبدي���ا ع���ن رغ���د العي����ض 
وحتقي���ق الأم���ان، بع���د البط����ض ال���ذي �صبقهم، 
تناث���رت اأ�ص���اء ال�صه���داء الأبرياء عل���ى اأر�صفة 

التفجريات، اأو يف زوايا الت�صفية الطائفية.
كم���ا �صربن���ا الأرق���ام القيا�صية يف ع���دد الرامل 
العلي���ا يف  املرات���ب  الع���راق  واأحت���ل  واليت���ام 
الف�صاد، وو�صعت قيمة الوطن على مذبح القبلة. 
كم���ا فقد البا�صبورت العراق���ي قدره يف مطارات 
ال���دول الت���ي حل���م �صاكنوه���ا، �صابق���ا، بزي���ارة 
العراق او الدرا�صة او العمل فيه، وبات املواطن 
العراق���ي ُيعام���ل كاملنب���وذ عل���ى اأعت���اب ال���دول 

الخرى والبع�ض يراه ارهابيا!!!
وبديا ع���ن دميقراطية هذا القمي����ض، اأنت�صرت 
الكراهية واجلهل وعودة المي���ة والفقر املدقع، 
فا�صتبدل���ت  احلي���اة،  مناح���ي  كل  وتراجع���ت 
الدميقراطي���ة وحري���ة التعب���ري بتح���رمي الكثري 
م���ن الم���ور الثقافي���ة والفنية وحت���ى احلياتية 
العادي���ة، وتعر�صت مهرجانات فنية اىل الهجوم 
والتجري���ح وو�ص���ل اىل حد ال�ص���رب والتدمري، 
وعندم���ا عزف���ت �صاب���ة �صع���ار اجلمهوري���ة على 
كمانه���ا احتج دع���اة الدي���ن ال�صيا�ص���ي وحرموا 
وا�صتحرم���وا ه���ذا الفعل )ال�صائ���ن(، واعتربوه 
ح���د  عل���ى  املقد�ص���ة،  ولاماك���ن  للدي���ن  ا�ص���اءة 
زعمهم، لكنهم مل ي�صتحرموا �صرقة قوت الرامل 
ك�صابق���ة  الدول���ة،  ميزاني���ة  وتفري���غ  واليت���ام 

عراقية مل حت�صل من قبل.
كما مت حتليل انواع الزيجات التي حتط من قدر 
املراأة، فاأعطوا لأنف�صه���م احلق بالزواج الثنائي 
والثاث���ي م�صتغل���ني ع���وز ال�صاب���ات او اإغ���راء 
ال�صهريات الطامع���ات بال�صلطة والرثوة اأر�صاء 

لرغباتهم باأموال ال�صعب.

قب���ل هذا القمي�ض كانت لنا احام واأماين بوطن 
ن�صري متباهني به وبخرياته ومب�صتواه الثقايف 
والفن���ي ال���ذي اأ�صادت ب���ه الدول �صابق���ا، لكن ما 
ح�صل بع���د ال�صعار اخلادع املطب���وع عليه، اأنهم 
�ص���ادروا اأحامن���ا واأمانين���ا، ودفع���وا بالكث���ري 
من���ا، ق�صرا وعنوة، اىل اخلارج بعدما مت اأغتيال 
والطب���اء  والعلم���اء  املفكري���ن  اأغل���ب  وتهدي���د 
وا�صات���ذة اجلامعة، بل ه���ددوا حتى الطلبة ليتم 
جتهيل ال�صعب تدريجي���ا، والفقر �صّهل لهم مهمة 
ع���ودة المية عندما ترك الطلبة املدار�ض ليعيلوا 

اأهاليهم بعدما قتل او اأ�صت�صهد املعيل )الب).
ال���كل غريب داخل وط���ن الدميقراطي���ة الزائفة؛ 
�ص���واء َم���ْن بقي فيه جم���ربا او اختياري���ا او َمْن 

غادره رغما عنه.
بقي���ت حائ���رة ام���ام ه���ذا القمي�ض، كي���ف يل ان 
اأتخل����ض منه، لن���ه ل ينفع للت���ربع، ول ير�صى 
اأي �صخ�ض يرتديه، ول اأ�صتطيع الحتفاظ بهذه 
الكذب���ة يف بيتي، لذا ق���ررت اأن اأق�صمه اىل قطع 
واأنظ���ف ب���ه الأخ�صاب، لكن���ي اأكت�صف���ت اأنه غري 
�صالح حتى للتنظيف ب�صبب تلوثه بهذا ال�صعار.

من����ذ بداي����ة اجلائح����ة )كورون����ا فايرو�ض- 
19( قبل ع����ام ون�صف تقريبا، قدم املعلمون 
م�صاع����دة  يف  واب����داع  وت�صمي����م  �صجاع����ة 
يف  مي����ر  وق����ت  ا�صع����ب  خ����ال  طلبته����م 
حياتهم، وجتربة كورون����ا قد غريت حياتنا 
كب�ص����ر وغ����ريت طريق����ة تعليمن����ا وتعلمن����ا، 
وم����ن املرجح م����ن ه����ذه التغ����ريات العديدة 
)اليجابي����ة وال�صلبية( ب�صب����ب اجلائحة قد 
تاثر على التعليم والتعلم لل�صنوات الع�صرة 
القادم����ة، بالتايل يكون الت�صائ����ل الهم هنا 
ه����و: م����ا املعرف����ة وامله����ارات والجتاه����ات 
الي����وم  طلب����ة  يحتاجه����ا  الت����ي  والقي����م 
لتطوي����ر ازده����ار الع����امل م�صتقب����ا؟ وكيفية 
تنمي����ة وتطوي����ر ه����ذه املع����ارف وامله����ارات 
والجتاه����ات والقيم ب�ص����كل فعال يف النظم 

التعليمية امل�صتقبلية؟
اك����رث املو�ص�ص����ات تاث����را بجائح����ة )كوفيد- 
19( ه����ي مو�ص�ص����ات التعلي����م يف كل انحاء 
الع����امل، حي����ث ادى احلج����ر الجب����اري اىل 
انقط����اع اكرث م����ن)1.6( مليار طف����ل و�صاب 
عن التعلم، اي ما يقارب )80 %( من الطلبة 
امللتحق����ني باملدار�����ض يف كل انح����اء العامل، 
وعلي����ة برزت الزمة احلالية اوجه الق�صور 
التعلي����م  انظم����ة  يف  ال�صع����ف  مواط����ن  او 
التقليدي����ة والتدري����ب يف املجال����ني املهن����ي 
والتقني على ال�صعي����د العاملي، وخ�صو�صا 
دول الع����امل الثال����ث، مبا يف ذل����ك انخفا�ض 
م�صتوي����ات الرقمنة لدى كث����ري من املعلمني، 
لذا ترتبة اثار �صلبية على الطفال وال�صباب 
والتي تثري القلق يف مرحلة اجلائحة وهي 
خ�ص����ارة التعل����م وزي����ادة مع����دلت الت�صرب 
م����ن الدرا�صة وانع����دام امل�ص����اواة يف النظم 
التعليمي����ة، وم����ن هن����ا ب����دات العدي����د م����ن 
املب����ادرات لتحوي����ل بع�����ض م����ن التطبيقات 
الذكي����ة اىل من�ص����ات تعليمي����ة افرتا�صي����ة، 
وا�صب����ح التعلي����م التقليدي غري ق����ادرا على 
الوفاء مبتطلبات النظم التعليمية املعا�صرة 
والبحث عن و�صائل جديدة للتعليم والتعلم، 
وق����د �صاهم التط����ور التكنولوجي - الرقمي 
الهائ����ل يف حتقيق التح����ول الرقمي والذي 
خل����ق واقع����ا معا�ص����را يف اع����ادة التفك����ري 
يف منظوم����ة التعلي����م م����ن حي����ث الفل�صف����ة 

والهداف واملناهج والو�صائل التعليمية.
بوج����ه  ابوابه����ا  املدار�����ض  اغلق����ت  عندم����ا 
املعلم����ني نح����و  م����ن  كث����ري  الطلب����ة، اجت����ه 
ا�صتثم����ار التكنولوجي����ا الرقمية ل�صد فجوة 
النقط����اع عن ا�صتم����رار التعلي����م، حيث بدا 
البع�����ض بت�صجيل فيديوه����ات تعليمية عرب 
قن����اة اليوتي����وب او عرب و�صائ����ل التوا�صل 
الجتماع����ي وار�صله����ا للطلب����ة يف منازلهم، 
ووقت����ه  املن����زل  يف  املعل����م  وج����ود  حي����ث 

الكايف يف التخطيط والع����داد لفيديوهات 
تعليمي����ة للتعلم الذاتي لطلبت����ه، و�صت�صاعد 
ه����ذه الفيديوه����ات التعليمي����ة املعل����م عل����ى 
امل����دى الطوي����ل يف عملية التعلي����م والتعلم، 
ويام����ل ان يت����م ا�صتخدامه����ا ل�صن����وات عدة 
ويف اوق����ات ع����دة وخمتلفة، وق����ام البع�ض 
الفيدي����و،  لت�صجي����ل  با�صتخ����دام تطبيق����ات 
واي�ص����ا تطبيق����ات Google Meet لتقدمي 
الدرو�ض التعليمي����ة وللتوا�صل مع زمائهم 

يف املدر�صة.
تات����ي اهمي����ة الع����داد اجليد ل����كل معلم منذ 
حيات����ه  يف  وخ�صو�ص����ا  طفولت����ه  بداي����ة 
املدر�صي����ة، ل����ذا جن����د كث����ري م����ن دول العامل 
تعط����ي اهمي����ة بالغ����ة لع����داد معل����م ليكون 
قادرا عل����ى مواكبة التطورات التكنولوجية 
والرقمي����ة وتوظيفه����ا بعملي����ة التعلي����م، قد 
ا�صبح من ال�صروري ج����دا تقومي وتطوير 
بع����د  خ�صو�ص����ا  الرقمي����ة  املعل����م  مه����ارات 
حتدي����ات جائحة كورونا واثاره����ا ال�صلبية 
عل����ى قط����اع التعلي����م وم�صتوي����ات الطف����ال 
والطلبة التعليمية يف كل املراحل الدرا�صية، 
وعليه ان جائحة كورونا فر�صت على جميع 
مو�ص�صات الرتبية والتعليم اجراء تعديات 
عل����ى انظمتها وفل�صفته����ا التعليمية وتقدمي 
برام����ج درا�صي����ة ومه����ارات رقمي����ة للطلب����ة 
حتتاجه����ا لج����ل ا�صتم����رار عجل����ة التعلي����م 
والتعل����م خ�صو�صا اثن����اء الزمات الطارئة، 
وم����ن هن����ا تات����ي اهمي����ة امت����اك امله����ارات 
والتكنولوجي����ا الرقمية لتقدم فر�صا جديدة 
للمعلمني مل�صاركة وتوليد الفكار واملعارف 
ون�صره����ا والتوا�ص����ل م����ع طلبته����م بط����رق 
غ����ري تقليدي����ة لتتناغم مع طبيعي����ة املهارات 
الرقمي����ة، ويف ال�صنوات الخرية من القرن 
الواح����د والع�صرين بداءت كث����ري من الدول 
التكنولوجي����ا  با�صتخ����دام  عاملي����ا  املتقدم����ة 
الرقمي����ة يف التعلي����م باعتب����ار التكنولوجيا 
الرقمية لي�صت كمج����رد و�صيلة تعليمية، بل 
عبارة ع����ن عدة و�صائ����ل يف و�صيلة واحدة، 
لقدرته����ا على القي����ام بوظائف جديدة نعجز 
ع����ن حتقيقه����ا با�صلوبنا التقلي����دي احلايل، 
فه����ي توف����ر بيئ����ة تعليمي����ة تفاعلي����ة وتع����د 
مدخ����ا حديثا يف عملية التعليم والتعلم يف 
كل امل����واد الدرا�صي����ة وخ�صو�ص����ا مع تطور 
الجهزة الذكية ونظري����ات وا�صرتاتيجيات 

التعلم احلديثة.
ل����ذا ا�صبح التعليم الرقمي من اهم اولويات 
الع����امل  يف  املعا�ص����رة  التعليمي����ة  النظ����م 
وال�صتع����داد ملتطلبات الق����رن احلايل وذلك 
ب�صبب التاث����ري املتزايد ل����دور التكنولوجيا 
الرقمي����ة يف كل امناط احلي����اة اليومية لكل 
فرد منا، ل����ذا للتكنولوجيا الرقمية دور مهم 

وحي����وي يف ر�ص����م ال�صيا�ص����ات امل�صتقبلي����ة 
للتعليم وعلى كافة البعاد املختلفة )الثقافية 

والجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية(.
اجته���ت دول الع���امل اىل ا�صتخ���دام ا�صاليب 
خمتلفة ومتنوعة لدميومة عملية التعليم يف 
ظل انت�صار جائحة كورونا يف عام )2019-

2020(، ح���دث حت���ول مفاج���ئ يف عملي���ة 
التعلي���م يف اغل���ب دول الع���امل، وه���و غل���ق 
املو�ص�صات التعليمي���ة كافة ب�صبب اجراءات 
احلجر الجب���اري لتفادي انتق���ال فايرو�ض 
كورونا، بالرغم من ان التعليم عن بعد لي�ض 
ب�صي جديد فهو معروف منذ عقود من الزمن 
لدى كثري من دول العامل املتقدم وخ�صو�صا 
وانت�ص���ار  الطارئ���ة  الزم���ات  اوق���ات  يف 
الوبئ���ة التي تتطل���ب التباع���د الجتماعي، 
وعلي���ه اجتهت الوليات املتح���دة المريكية 
بع���د(  ع���ن  الط���ارئ  )التعلي���م  جترب���ة  اىل 
وبالرغ���م م���ن وجود فج���وة رقمي���ة حقيقية 
يعي�صه���ا املجتم���ع المريكي، ح�ص���ب تقرير 
)Associated Press( حوايل )17 %( من 
طاب امري���كا ل ميتلكون حا�صوب �صخ�صي 
وهن���اك ن�ص���ب ت�ص���ل اىل )30 %( من ال�صر 
الريفي���ة يف ولي���ة كالفورني���ا فق���ط لديه���ا 
ا�صرتاك انرتنيت، وعلي���ه قدمت املو�ص�صات 
التعليمية المريكية جهاز حا�صوب �صخ�صي 
او خدم���ة النرتني���ت لي طال���ب ل ميتلكه، 
يف ح���ني جلاأت بع����ض امل���دن المريكية اىل 
ب���ث برامج تعليمية عرب التلفاز التعليمي او 

القنوات التعليمية.
ام����ا ال�ص����ني قد جل����اأت اىل جترب����ة )التعليم 
الط����ارئ( اي�ص����ا م����ن خ����ال تق����دمي خط����ة 
تعليمية تت�صمن تدريب املعليمن على كيفية 
انت����اج الفيديوه����ات التعليمي����ة وا�صتعمال 
وار�صاله����ا  التفاعلي����ة  الرقمي����ة  الدوات 
للط����اب لتلبي����ة الحتياج����ات الجتماعي����ة 

والعاطفية، وهن����اك دول اخرى اجتهت اىل 
التعليم ع����ن بعد او التعلي����م اللكرتوين او 
التعليم الفرتا�ص����ي والتعليم عرب املن�صات 

التعليمية وغريها.
)التعلي����م  م����ن جت����ارب  النتائ����ج  واظه����رت 
الط����ارئ عن بعد( التي جل����اأت اليه كثري من 
الدول يف الع����امل لتقدمي حمتويات تعليمية 
عرب ف�صائيات تربوية او تلفاز تعليمي اثناء 
اجلائحة عك�ض مفه����وم التعليم اللكرتوين 
الذي يعتمد على توظي����ف خدمة النرتنيت 

لتقدمي وعر�ض املحتوى الدرا�صي.
هن����اك متطلب����ات ا�صا�صية وحيوي����ة لتنمية 
ك�صف����ت  حي����ث  التعلي����م،  انظم����ة  وتطوي����ر 
جائح����ة كورون����ا - 19 حاجتن����ا امللحة اىل 
نظ����ام تعليم����ي معا�ص����ر يك����ون ق����ادر عل����ى 
الع�ص����ر  يف  امل�صتقب����ل  حتدي����ات  مواجه����ة 
الرقم����ي ومنه����ا: زي����ادة ال�صتثم����ارات يف 
تنمية وتطوير البنى التحتية للتكنولوجيا 
الرقمي����ة يف املو�ص�ص����ات التعليمية وخا�صة 
املناط����ق الريفية، واعادة تعريف دور املعلم 
يف الع�ص����ر الرقم����ي، والنتقال م����ن مفهوم 
يف  اجل����ودة  مفه����وم  اىل  التعلي����م  اتاح����ة 
التعليم من خال تطوي����ر املناهج التقليدية 
الرقمي����ة  الدارة  عل����ى  الك����وادر  وتدري����ب 
للمناه����ج الدرا�صي����ة �ص����واء بالتعلي����م ع����ن 
بع����د او التعلي����م املدمج، وتطوي����ر املهارات 
الرقمي����ة وتعزيز فر�صة الب����داع والبتكار 
والت�صجي����ع على العمل التع����اوين واملرونة 
يف التوا�صل والعمل مع الخرين والنفتاح 
على ثقافات العامل الخ����ر، وعقد ال�صراكات 
والتفاقي����ات مع اجلامعات العاملية املتقدمة 
يف جم����ال التعلي����م الرقم����ي لج����ل توف����ري 
التدريب والتعليم عن بعد وتبادل اخلربات 
واملعلومات لتطوير ورفع امل�صتوى العملي 
للك����وادر التعليمي����ة. النظ����ام التعليم����ي يف 

امل�صتقبل القريب يحتاج اىل تو�صيح كيفية 
ا�صتخ����دام التكنولوجي����ا الرقمي����ة مل�صلح����ة 
الطلب����ة وكذلك تعليم الجي����ال القادمة حول 
كيفي����ة التعامل مع امل�ص����كات الناجتة منها، 
ال�صفوف الدرا�صية للغد تركز على امل�صاركة 
يف التعل����م للطلبة وال�صالي����ب القائمة على 
ال�صتف�ص����ار والف�ص����ول واخلي����ال العلم����ي 

والتفكري العلمي الناقد.
وعلي����ه، ان انظمة التعليم التقليدية احلالية 
لي�ص����ت منا�صب����ة للم�صتقب����ل، ب�صب����ب ع����دم 
قابليته����ا للتح����ول الرقم����ي ع����ن ال�ص����رورة 
وخ�صو�ص����ا يف اوق����ات الزم����ات وانت�صار 
الوبئ����ة والتباعد الجتماعي، وان النظمة 
التعليمي����ة احلالية هي نظ����م تقف عند غرفة 
ال�ص����ف واملدر�ص����ة ول تتح����ول اىل من����ازل 
الط����اب، والنظ����م التعليمي����ة احلالية تعمل 
نف�����ض ال�صي����اء وبنف�����ض الط����رق لعقود من 
الزمن، حان الوق����ت للمجتمع وللمو�ص�صات 
التعليمي����ة لتغ����ري عقلي����ة ادراته����ا وان�ص����اء 
والتعل����م يف  التعلي����م  معاي����ري جدي����دة يف 
الع�ص����ر احل����ايل، وعلي����ه لب����د م����ن عملي����ة 
ايج����اد نظ����ام تعليم����ي ل يق����ف عن����د غرف����ة 
ال�ص����ف واملدر�ص����ة ب����ل ان يتعداه����ا ويتب����ع 
من����زل الطالب حيث ميار�صون م����ا تعلموه، 
وتاهله����م للع����امل املتغري وت�صجي����ع التفكري 
املعق����دة  امل�ص����كات  وح����ل  الناق����د  العلم����ي 

واتخاذ القرارات..
يع����د  اجلدي����د  التعلي����م  نظ����ام  ا�صتنتاج����ا، 
حت����ول جذريا يف فل�صفة وطرائق وا�صاليب 
التدري�����ض املعا�ص����رة، والت����ي ترك����ز عل����ى 
وتك����ون  والا�صفي����ة  ال�صفي����ة  الن�صط����ة 
ب�ص����كل جمموع����ات تفاعلي����ة بالظاف����ة اىل 
كيفي����ة اكت�ص����اب امله����ارات الرقمي����ة وتقليل 
املو�صوع����ات الدرا�صي����ة يف املناهج الولية 
)البتدائي����ة واملتو�صط����ة( لج����ل فهم اعمق 
وادق والرتكي����ز عل����ى مفه����وم التقييم اكرث 
من مفهوم التقومي وا�صتعمال التكنولوجيا 
الرقمي����ة امل�صتحدثة ب�ص����كل او�صع. الرتكيز 
عل����ى مفه����وم التعلي����م يف اي زم����ان ومكان 
م����ا، حي����ث يتيح ه����ذا للطلب����ة عم����ل وتنفيذ 
م�صاريعهم يف البيئات الفرتا�صية بالتعاون 
م����ع اقرانهم من الطلبة يف كل انحاء العامل، 
لن التكنولوجيا خلق����ت حدودا ل نهاية لها 
للم����كان، واتاحت التط����ورات التكنولوجية 
الرب����ط بني ال�صخا�����ض واملعلومات مبجرد 
مل�صة زر واحدة، ويف �صوء التحول الرقمي 
يف النظ����ام التعليم����ي اجلديد يك����ون املعلم 
اكرث تخ�ص�ص����ا وقادرا على جم����ع البيانات 
واملعلومات واي�ص����ا يكون حملا وخمططا 
ومتعاون����ا وخب����ريا يف املناه����ج الدرا�صي����ة 

وباحثا ومولفا وحملا للم�صاكل.

قناطر

من���ذ اأن ول���غ ل�ص���ان املل���ح يف �ص���ط الع���رب والب�صري���ون 
يتطلع���ون اىل كلم���ة من رج���ال احلكومة العراقي���ة تق�صي 
ببرت الل�صان هذا، وتخل�ض املدينة من �صروره، باقامة ال�صد 
ال���ذي مازال���وا خمتلفني يف مكان���ه، قبل ال�ص���روع املزعوم 
بنائ���ه، لكنَّ �صيئًا من ذلك مل يح���دث، حتى �صار الب�صريون 
اأحر�ض اأهل اخلليج على تعقب اأخبار الطق�ض، واحتمالت 
املط���ر، مت�صرع���ني اىل الل���ه ت���ارة،واىل يد الق���در الباط�صة 
ت���ارة اخرى، ومبا اأّن����ض اإرادة الله باملطر يف ال�صيف �صبه 
م�صتحيل���ة، له���ذا مل يبق م���ن اآمالهم اإل ما تعل���ق بيد القدر، 
الت���ي يرجون الل���ه اأن يخ�صف الباد به���ا، وتطيح بالعملية 
ال�صيا�صية كلها، وتنهي معاناتهم التي ابتداأت ببدء اخلليقة 

ومل تنته بهوؤلء.
ل ميلك الرجل املتقاعد مثلي مبلغ �صراء املاء لتغطية جممل 
حاجيات���ه من���ه، يف غ�صل املاب����ض وال�صتحم���ام وال�صرب 
والطع���ام وري ال�صجار وف�صائل النخي���ل وال�صتخدامات 
الخ���رى، يف مدينة باتت احلياة فيه���ا مكلفة، بل ويتحدث 
امل�صاف���رون قائل���ني ب���اأن الب�ص���رة اأغل���ى من دب���ي. ترى ما 
العمل؟ اأيرتك رجل مثلي، ناهز ال�صبعني عامًا، م�صقط راأ�صه 
وم�صقط راأ�ض اأجداده، الذي���ن �صكنوها قبل غزوة عتبة بن 
غ���زوان مبئات ال�صنني؟ واىل اأين يذه���ب؟ وجواز �صفرة ل 
ي�صاوي )ب���ارة( عند مكاتب ال�صف���ارات، و�صحنته ال�صمراء 
باتت تهمة يف العامل البي�ض، واملحافظ يوعد باقامة ال�صد 
لكن���ه من�صرف بطاقمه كله اىل خليج���ي 25، الذي ياأمل من 

خاله بجعل الب�صرة عا�صمة الولومبياد يف العامل.
والل���ه ان م�صه���د احليوان���ات والطيور وهي تله���ث ظامئة 
عط�ص���ى ليدم���ي القل���ب. �صئم���ت وان���ا اأ�ص���ع ط�ص���وت املاء 
احلل���و يف احلديقة، للقطط والفواخ���ت والع�صافري، حتى 
دج���اج املاء الذي موطنه النهر �ص���ار ي�صعد الر�ض املاحلة 
ويبح���ث عن قطرة ماء حل���وة. كل النخيل الذي اثمر عندي 
وفرح���ت به، وعقدت الآمال عليه بدا يت�صاقط ح�صفًا ياب�صًا، 
ول ق���درة يل عل���ى رّي���ه، اأنى يل ذل���ك والنخل���ة املثمرة يف 
ال�صي���ف بخا�صة بحاجة اىل ن�ص���ف طن من املاء احللو يف 
اليوم الواحد، ما اأنا فاعل لها، وهي ل حت�صل على لرت ماء 
يف ال�صه���ر؟ من يقف اىل جان���ب مئات الفاحني واملزارعني 
ال���ذي خ�ص���روا املو�صم ه���ذا، واملوا�صم ال�صابق���ة منذ العام 
2009؟ ومل���اذا تهم���ل احلكوم���ة املحلية اأمرًا ه���و يف �صلب 

حياة النا�ض؟
اإذا كان���ت احلكوم���ة الفدرالية من�صرف���ة بكليتها اىل ق�صية 
اختيار رئا�صة الوزراء، وت�صكيل احلكومة )املنقذة(، المر 
ال���ذي ترك���ت مبوجبه اأمر ماي���ني الب�صري���ني باملاء احللو 
خ���ارج عنايتها، فرتكتهم يعانون م���ا تبقى من ايامهم، ترى 
ملاذا ل جتعل حكومة الب�ص���رة ق�صية ل�صان امللح على راأ�ض 
م�صاريعه���ا؟ هل هناك من مقارن���ة ووجهة حق بني حر�صها 
عل���ى اقامة خليج���ي 25 يف الب�صرة و اقام���ة ال�صد؟ ثم اين 
دور الن���واب الب�صريني يف برملان م���ا عبود الكرخي؟ واإذا 
كان املحاف���ظ ميلك جمل���ة ال�صاحيات الت���ي تخوله باقامة 
ع�صرات امل�صاريع دون الرجوع اىل حكومة بغداد األي�ض من 
الواجب عليه ان يبداأ بال�صد، وينهي قيامة الله التي �صقطت 

على روؤو�ض الب�صرين، دون خلقه.؟
اأي زائ���ر اب���ي اخل�صيب والتنومة والقرن���ة واملدينة اليوم 
�صي�صدم���ه م�صه���د غاب���ة النخ���ل والفاكهة واخل�ص���ار التي 
كانت يف اخليال، مثلما ي�صدمه م�صهد النهار التي حتولت 
اىل مكب���ات للمي���اه الو�صخ���ة، مثلما ي�صدم���ه م�صهد النا�ض 
وه���ي تندب ح�صه���ا العاث���ر.. كل ذل���ك ب�صبب امل���اء، واملاء 
ل غ���ريه، ع�ص���ب احلي���اة يف كل ار����ض، ال�صوؤال هن���ا ملاذا 
جتع���ل احلكوم���ة العراقية ق�صي���ة املاء يف ال���درك من �صلم 

اهتماماتها؟ األي�صت هي املوؤامرة؟ ام لها لون اآخر؟

اإذا دخل الماء المالح 
قرية دخل الكفر معه

 طالب عبد العزيز

م�ستقبل التعليم بعد جائحة كورونا..
روؤية معا�سرة في النظم الحديثة

تمثالت الهوية الوطنية عند �سيعة العراق

العراق الديمقراطي

 عالء جواد كاظم

 حيدر نزار ال�سّيد �سلمان
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االإ�شدار االأخري جلمال العتابي ، )بغداد 
االأبي����ض  الغ���اف  ثري���ا  يف   ،  )2022
عنوان ثاث���ي الكلمات، يكتن���ز باالإيحاء 
الرومان�ش���ي، فكان االإ�شتهال يف البدء : 
)للكتابة موا�شم الزرع واملطر، اإذ ت�شبح 
ح�ّشا�ش���ية ال���روح ه���ي اله���واء امل�ش���اء 
لكامل امل�ش���هد بحثًا عن االأبدي االآتي من 
الّنبع، ه���ذي القراءات، حماول���ة الإيقاظ 
احل�شا�ش���ية اجلمالّية، فاللغة الت�شكيلية، 
مهمته���ا الك�ش���ف واالإن���ارة(. هناك حتت 
الرثي���ا الك���رى، �ش���احبة املث���ول، تنمو 
يف املنت الت�ش���كيلي عتبات الف�ش���ول من 
) ال�ش���مت مل���يء باالأجوب���ة( اإىل ال���ذات 
التي اأوجعها املنفى، يف مفتتح ال�ش���مت 
اإ�ش���تغراق يف مفهوم الطبيعة ال�ش���امتة، 
واأ�شهر ر�ّشاميها االأوربّيني ، العروج اىل 

املنجز العراقي للرواد.....
من �شردّيات الكتاب، مقطع ق�شري حلياة 
فن���ان وقا����ض، يف ذكرى يحي���ى جواد ) 
ال�ّش���ارع اأي���ام اخلم�ش���ينات، كان مليئ���ًا 
باالأ�ش���واء والعطور، اأ�ش���جاره ال حتزن 
وال ت�شيخ، تتو�شط جانبه االأي�شر �شينما 
ريجين���ّت، يوم بغ���داد مثل طف���ل بريء، 
مل يدن�ش���ها الغزاة بعد، كان يحيى جواد 
ال�ش���اكن يف مكتب���ه، اإذ عرفت���ه الأول مّرة 
من خطوطه يف جملتي الثقافة اجلديدة، 
ت�ش���ميم  اإنتباه���ي  �ش���ّد  ح���ني  واملثق���ف 
له(، بعدها ياأتي امل�ش���هد ال�ش���اخر، حول 
دع���وة ح�ش���ني م���ردان املوجهة ل�ش���ارتر 
وزوجته، يف البحث عن اأ�ش���ياء �شائعة، 
و�ش���طور ع���ن �ش���اكر ح�ش���ن اآل �ش���عيد ) 
ر�ش���ام يجمع ب���ني الفكر والفل�ش���فة ، كان 
يعّرعن اإ�شتقاليته ومنطه اخلا�ض، يف 
ظّل تاأثريات �شوفّية، بداأ اآل �شعيد يرتاد 
ميادي���ن جديدة ، فذه���ب بعيدًا يف تفكيك 
الواح���د،  البع���د   – بنظريت���ه  احل���رف، 

ح���ني عم���د اإىل الك�ش���ف ع���ن اجلوه���ر، 
يف اأعم���اق االأ�ش���ياء(، تتوات���ر الف�ش���ول 
الق�ش���رية، والعتبات ال�ش���غرى ت�شرخ، 
م���ن ف���رط حزنها، عل���ى جدارّي���ة – ناظم 
رمزي التي ت�ش���درت امل�ش���فى، حني �شّيد 
عبد الوهاب في�ش���ي جدارّية باملوزائيك، 
�ش���ورة للطبيب اإبن �ش���ينا، لكّن املعاول 
اإ�شتيقظت على ج�شد امل�شفى، فلم تبَق اإال 

ذكرى املكان...
حماول���ة  امل�ش���اهري  مم�ش���ى  حمط���ة  يف 
كان���ت  ل���و  حت���ى  باملخّيل���ة،  للت�ش���بث 
ب�ش���عة الظ���ّل ) تلك املخيل���ة، مل تعد قابلة 
للح�ش���ور، كي ي�ش���تعيد �ش���ارع الر�شيد، 
وجوده املا�ش���ي اجلميل ، الواقع خاف 
احلل���م ، ال�ّش���ارع يرث���ي جمده امل�ش���اع، 
مل تع���د االأم���اين وحدها ق���ادرة اأن حتيل 
ال�ّشارع اىل مم�ش���ى للم�شاهري يف بغداد 
لاأ�شف ، اإن مدننا جتهر عن نف�شها ، فهي 

مدن با ما�ٍض(.
تقف���ز الع���ني اىل �ش���فحة، يبح���ث فيه���ا 
�ش���عد علي ، عن مغيث يف ال�شماء ) كاأّنك 
حتل���م اأن ترتقي اىل ال�ّش���ماء، مع وجهك 
االإيقون���ة، وت���وزع اأيام���ك الغاب���رات مع 
تل���ك اخل�ش���لة الطائ���رة، م���ن الديواني���ة 
اإىل فالن�ش���يا، وجه مثل حّبة قمح، يقاوم 

االأيام ال�شاخبة باملوت( ...
ه���ادي،  نعم���ان  يلتح���ف  الغرب���ة  يف 
م�ش���روعه الفن���ّي ) يتذك���ر نعم���ان جيدًا، 
اأن معلم���ه فائ���ق ح�ش���ن َنّبَه تلمي���ذه اإىل 
اأ�شلوبه امل�ش���ابه للفرن�ش���ي فرانكونارد، 
بقمي����ض  اأ�ش���ود  – ول���د  يف بورتري���ت 
اأحم���ر، مل يع���رف ذل���ك الر�ش���ام اإاّل بع���د 
�ش���نوات اأثناء زيارته اإىل متحف اللوفر، 
اأعماله حتم���ل اإمكانيات البحث واجلدل، 
وال ميك���ن للنظرة العابرة اأْن ت�شتق�ش���ي 
كّل مدلوالته���ا وم�ش���امينها ، اإذ ركز هّمه 
على مو�ش���وعة االإن�ش���ان، واحليز الذي 
ي�ش���غله عل���ى خام���ات العم���ل، خ�ش���عت 
مب���رور الّزمن، اإىل التف���اوت يف االأهمية 

والدرجة، وكيفية التنفيذ(...

عن �ش���فاء التوج���ه، يف البحث والكتابة 
، تب���دو جترب���ة جعف���ر طاع���ون، متاأثرة 
بالتج���ارب الفني���ة اجلديدة، واإ�ش���تلهام 
مو�ش���وعاته  اأغل���ب  يف  معطياته���ا، 
خا�ش���ة، لع���وامل االأح���ام واخلياالت 
وامل���وت،  احلي���اة  واالأ�ش���اطري، 
احل���ّب واجلم���ال، ح�ش���ور االإن�ش���ان 
واإختف���اوؤه، هك���ذا بات ينظ���ر للكون 
كبي�ش���ة ) عنوان اإحدى معار�ش���ه(، 
مب�ش���اركة اأك���رث م���ن مئة طف���ل، اإّنه 
ج���زء  يف  االإن�ش���ان  حي���اة  يتاأم���ل 
يف  مغاي���ر،  ب�ش���كل  من���ه  �ش���غري 
اأعمال���ه ن���رة �ش���وفّية م�ش���يئة، 
تت�ش���اعد من الداخل، يحاول اأن 
ي�شتعيد فيها ، حّريته يف التاأمل 

...
على هيكل �شرير عبا�ض الكاظم 
الفّن���ان  ن���ال  وط���ن:)  بقاي���ا 
العراق���ي املقيم يف الدمنارك، 
– بين���ايل  االأوىل  اجلائ���زة 
القاه���رة 1998، ع���ن عمل���ه 

)وطن(، واأ�شبح من ممتلكات 
متح���ف الفّن الوطن���ّي امل�ش���رّي ، اإعتمد 
عبا�ض اأ�ش���لوب م���ا يعرف بف���ّن التجهيز 
 the art of installation اأو الرتكي���ب
، وه���و الفن الذي يعتمد الفكرة كعن�ش���ر 
اأ�ش���ا�ض، اإذ ق���ّدم �ش���ريرًا للن���وم من مادة 
احلدي���د ، يرتكز على كثي���ب رملي، جلب 
مادت���ه م���ن االإهرام���ات امل�ش���رّية ، واإذا 
ت�ش���نى الأّي منا اأن يتاأمل الرتكيب الفني 
لهذا العمل، �ش���يجعلنا اأقدر على فهمه، اإذ 
ترتقي املهارة الفنّية ، مع البعد الفل�شفي 
، ف�شيجد اأنه م�شمم وفق اأ�ش�ض متتّد يف 
عم���ق املعايّن، التي يحمله���ا الرتاب، يف 

معنى الوجود )الوالدة واملوت(....
وقوف ث���م اإنحناء، هكذا ي�ش���تمر املثول 
للجمي���ل، اأّم���ا اجلليل فياأخذنا لل�ش���جود 
اإلي���ه، ت�ش���تمر ال�ش���ياحة اىل مرفق اآخر، 
يف اإكت�ش���اف قدرات مكي ح�شن النحتية 
الت���ي تزاول اخلفاء: كان فناننا قد اإنتهل 

الروافد  م���ن 
الرافديني���ة،  والينابي���ع 

اإنها اللحظ���ة الفارقة التي �ش���هدت بداية 
التح���والت الثقافي���ة ، ترافقها حماوالت 
النفاذ بالتجرب���ة ال�شخ�ش���ية اإىل اأعماق 
احلياة العراقية، منذ اأول متثال برونزي 
نفذه ح�ش���ني – الرجل �شاحب اجلناح- 
قب���ل اأن يختار املرب���ع كثيمة تعبريية يف 
اأعمال���ه الاحق���ة ، كان مك���ي يبحث بقلق 
وا�شح، عن ال�ش���كل الرامز لطموحه، يف 
حتقيق �شخ�شية تن�شجم وروح الع�شر، 
اإذ اإعتمد خامة الرونز، يف اأغلب اأعماله 
النحتي���ة وكّر����ض جه���ده لتطوي���ع ه���ذه 
اخلام���ة، وتفج���ري الطاق���ات احلبي�ش���ة ، 

التي تريد اأْن تعلن عن ذاتها....
جتربة اأخ���رى يتاأملها الكاتب باأ�ش���لوبه 
الكايف: عب���د الرحمن اجلابري، حماولة 
 (: احلقيق���ّي  م�ش���ارها  يف  لو�ش���عها 

ب�ش���بب م���ن �ش���لته الوثيق���ة باحلي���اة ، 
يف  املو�ش���وع  يختف���ي  ال 
اأغل���ب اأعم���ال اجلاب���ري وال 
يتا�ش���ى يف ن�ش���يج اللوح���ة 
، اإال اأن اإ�ش���ارات لونية متنح 
كب���ريًا  ق�ش���طًا  العم���ل  �ش���طح 
م���ن الو�ش���وح، م���ع جمالي���ات 
اليج���اد  منه���ا  ب���د  ال  ت�ش���كيلية 
نوع م���ن الت���وازن، يف مواجهة 
القلق واملعاناة التي رافقت حياة 
الفن���ان، وامل�ش���ري املح���زن ال���ذي 
اإنته���ت اإلي���ه، �ش���اء اأن يبن���ي بيت���ًا 
ل�ش���غريته ع�ش���تار، لكن خطفوها، 

كل اأم�شك مبعوله يهدم احللم....
تتوق���ف الع���ني عن���د ورق���ة ) تلم�ض 
، ح���ول  واإبت���كار اجلوه���ر(  العم���ق 
منج���زات موفق مكي مكت�ش���فًا املنابع 
اخلفّية الإمكانات العمارة والت�ش���كيل ، 
اإخا�ش���ه للحا�شر متثل يف االإ�شتجابة 
اىل االإ�ش���رتاك مبعر����ض- ف���وق الرماد 
- ، ذكرى اإ�ش���تهداف �ش���ارع املتنبي، عام 
 – اخلا����ض  مبعر�ش���ه  واأتبع���ه   ،2007
اإحت�ش���ار الكتابة، اإ�ش���تخدم الفّنان مواد 
خمتلفة خ�شب، قما�ض على ورق، بطريقة 
الكوالج، فاخل�ش���ب على ال���ورق ، يوحي 
لفعل الته�ش���يم ، باللون اال�شود ، كمعادل 

لاإحرتاق...
تكوين���ات  م���ع  م�ش���تمر،  حوارالعّتاب���ي 
ل�ش���ياء ح�ش���ن التعبريّية : ) اإّن اإ�شتلهام 
احل���رف، وال �ش���يما االآي���ات القراآنّية يف 
اىل  الطري���ق  اأول  ه���و  �ش���ياء،  اأعم���ال 
الت�ش���ّوف الفن���ّي، اإذا ج���از لن���ا التعبري، 
الأّن الفك���ر ال�ش���ويّف ب���دوره، ين���زع اىل 
احلقيقة، يف املنحنى الثاين، من اإ�شلوبه 
نتوق���ف عن���د توظي���ف احل���رف معمارّيًا 
اخلط���وط  اإ�ش���تخدام  اأّي  هند�ش���ّيًا،  اأو 
امل�ش���تقيمة، واالأقوا����ض واملنحنيات، اإنَّ 
حقيقة االأ�ش���ياء تكمن يف ت�شميمها، واأنَّ 
اأكرث الذين فهموا الت�شميم، هم الفنانون 

ومهند�شو العمارة.(....

م����ا حكاية زياد ج�ش����ام بعمله املج�ش����م - 
الكتاب حي����اة-.. اإ�ش����تثمر فّناننا بذكاء، 
م����ا يع����رف ب�������� )ف����ن االن�شتلي�ش����ن(، فّن 
تركي����ب العملي����ات الفني����ة الت�ش����كيلية ، 
الذي يقوم اأ�شا�شًا على التداخل املكايّن، 
مع موج����ودات املحي����ط الواقعي للعمل، 
وت�ش����تخدم عادة مواد خمتلفة، وخامات 
العم����ل  فك����رة  امل�ش����در،  متباين����ة  عم����ل 
ب�شيطة ، لكّنها ذات مغزى ثقايّف.. وهذا 
النوع من اأن����واع الفّن املفاهيمّي –ثاثة 
كت����ب م����ن م����واد خمتلف����ة، بلون اأخ�ش����ر 
مورق����ة، وممت����دة اجل����ذور متث����ل عامل����ًا 

جميًا، عامل املعرفة والعقل(....
... ذلك ال�ش����احك ي�ش����وغ ، حياة عراقية 
متخّيلة: ) ب�ش����وق لقي�����ض يعقوب، يعود 
الأربعني عامًا م�ش����ت، ي����وم كنا نقف، يف 
اأح����دى �ش����رفات )جملت����ي( ، يف الطابق 
اأب����ي  يف  ال����رواف  عم����ارة  م����ن  الثام����ن 
نوؤا�ض ، نتطّلع اإىل دجلة الراحل جنوبًا، 
اإن�ش����غل قي�����ض يف غربت����ه ، مب�ش����روعه 
الفنّي املعم����ارّي، يعتق����د اأن دائرة االآثار 
الثقاف����ة، منظم����ة اليون�ش����كو،  – وزارة 
العرب����ّي يف باري�����ض،  الع����امل  اأو معه����د 
باأح����د  الف����وز  اأج����ل  م����ن  �شيت�ش����ابقون 
م�ش����اريعه، رغم كل ذلك قي�ض ال يتوقف، 

ما زال يحلم ويتخّيل .
�ش����رية املاء والّن����ار، كتاب ال�ش����اعرة مي 
مظف����ر، عن الفنان الراح����ل زوجها، اأمري 
الكرافي����ك - رافع النا�ش����ري- اأ�ش����هد اإن 
كاتب����ة هذه ال�ّش����رية، جتاوزْت ال�ش����مت 
الثقي����ل، و�ش����اأم الغي����اب، �ش����رية كتب����ت 
ف�ش����ولها مّي مظفر، بدق����ات القلب كانت 
يف اأغل����ب ال�ش����ور حزين����ة، يف ق�ش����مات 
وجهه����ا رموز جمهولة، البورتريت الذي 
ر�ش����مه رافع للوجه اجلمي����ل يقول هكذا 

...
يزه����و  اخللف����اء،  جام����ع  �ش����ور  عل����ى 
تطويع احلديد، باإيقاع حرويّف، لها�ش����م 
اخلطاط: ) �ش����عور بالن�ش����وة ال�ّش����حّرية 
ميتل����ك احلوا�����ض، كلما اأ�ش����عفنا الوقت ، 

بزي����ارة املكان، ،ال����ذي يط����ّل عليه جامع 
اخللف����اء، يف طرازه املعم����اري املده�ض، 
ل������� ) حممد مكّي����ة(، وهو يعي����د يف تواٍز 
وتوا�ش����ل حمي����م م����ع ال����روح البغدادّية 
يف العمارة، امل�شهد يدعو اإىل التاأمل يف 
كل حماولة، الإكت�ش����اف املعاين اجلمالّية 
اإذ يت�ش����در واجه����ة  لل�ّش����ور احلدي����دي، 
امل�شجد ، بخط الديوايّن اجللي، ل�شاحر 
اخلط العربي – ها�ش����م حممد البغدادي 

- وقد عاها ال�شداأ
بني العمارة والت�شكيل، جماورة مثرية، 
وه����ي �ش����داقة اإمت����ّدْت لق����رون، يوج����ه 
بو�ش����لته جم����ال، اىل ف�ش����اءات املعم����ار 
خال����د ال�ش����لطاين: ) م����ا زال ال�ش����لطاين 
املعماري����ة،  ك�ش����وفاته  اىل   ، منح����ازًا 
بحر�����ض متن����اٍه ثم����ة ح����وار خف����ّي ب����ني 
الغائ����ب  ب����ني  لدي����ه،  واملث����ال  ال�ش����ورة 
واحلا�ش����ر، بني املنظور واملغمور، لكنه 
ح����وار حمك����وم ، باإمتحانات االإن�ش����ان، 
جماهدات����ه واأقي�ش����ته، ذل����ك الأن����ّه حينما 
اأق����ام وحدته مع العمارة، اأ�ش����بح منحاه 
الوج����ودّي، التاريخ مقروءًا بال�ش����ورة، 
واملع����اودة احل����ّرة لاأ�ش����وات الداخلية، 

التي تبعتها العمارة(...
اىل غاب����ة احلروف، عن����د حمطة احلرف 
العربّي، بن�ش����ج خط) الثّلث ( واإرتكازه 
ها�ش����م  ي����د  عل����ى  املثالّي����ة،  ب�ش����ورته 
املف����رد  احل����اء  ح����رف  يع����ّد  البغ����دادّي، 
امللف����وف ، مل����ا ميت����از به من �ش����عوبة يف 
الر�ش����م ، وجمال البناء وال�شكل، مقيا�شًا 
ملهارات اخلّطاط، وجودت����ه يف الكتابة، 
باإمكان الفنان، اأن يعيد ترتيب احلروف 
�ش����ايكولوجيًا، من خال التاأثري الناجت، 
احل����اء  ح����رف  االإمي����اء واحلرك����ة،  ع����ن 
بناء معمارّي ومو�ش����يقّي ، تتج�ش����د فيه 
مف����ردات البن����اء الهند�ش����ّي، اإنه����ا عملية 
والدة، ترّق����ب وطل����ق، معان����اة وعاطفة ، 
احل����رف مولود يتح����رك ويوم�ض، يولد 
احلاء حامًا �شناديق اأ�شراره ، باإكتماله 

يتدفّق بهدوء...

يبدو اأن مفهوم الإن�سانية العابرة 
للكائن الب�سري الكال�سيكي اليوم 

Transhumanism( هو الأكثر 
تداوًل في الأدبيات العلمية ومبحث 

الم�ستقبليات لكونه مفهومًا علميًا 
ا�ستراتيجيًا ؛ وتقنيًا مرّكبًا له 

مفاعيله الموؤثرة في تحديد �سكل 
الوجود الب�سري الم�ستقبلي بعد 

عقود لي�ست ببعيدة من يومنا هذا.

ي���رى علماء وبحاثة م�ش���تقبليون عديدون 
Hu� - ال�ش���ايبورغ –  أأن ع�ش���ر االإن�ش���ان

ميث���ل  حمال���ة.  ال  ق���ادم   man-Cyborg
ال�ش���ايبورغ كائنًا ب�ش���ريًا مّت رب���ط العديد 
Implants املحو�ش���بة  م���ن امل�ش���تزرعات 
ب�ش���كل مبا�ش���ر يف دماغ���ه، وكذل���ك العديد 
اأطراف���ه  اإىل  امليكانيكي���ة  االإ�ش���افات  م���ن 
واأجهزته احل�ش���ية، وبهذا االإجراء �شينال 
االإدراك العق���اين الب�ش���ري )وكذلك املزاج 
ال�شخ�شي( ح�ش���تيهما من التعزيز املوّجه 
با�ش���تخدام عقاقري م�ش���ممة لهذا الغر�ض. 
م���ن الوا�ش���ح اأن كائنًا ب�ش���ريًا مع���ّداًل مثل 
هذا ي�ش���تلزم �شيا�ش���ة بيولوجي���ة تختلف 
البيولوجي���ة  ال�شيا�ش���ة  ع���ن  جوهري���ًا 

احلالية.
 James Hughes ج���ادل جيم����ض هي���وز
)ع���امل اأمريك���ي يف حق���ل عل���م االجتم���اع 
ع���ام  ول���د  البيولوجي���ة،  واالأخاقي���ات 
Bio� 19611( باأّن ال�شيا�شات البيولوجية
politics تظه���ر الي���وم باعتباره���ا ُبع���دًا 
اأ�شا�شيًا جديدًا يف خ�شم االآراء ال�شيا�شية 
ال�شائدة حول مو�شوعة االإن�شانية العابرة 
للكائ���ن الب�ش���ري الكا�ش���يكي ، وبح�ش���ب 
منوذج هيوز فاإن ال�شيا�ش���ات البيولوجية 
ترتب���ط م���ع البعدي���ن ال�شيا�ش���يني االأك���رث 
ماألوفية : ال�شيا�شات الثقافية وال�شيا�شات 
في���ه  ُت�ش���ّكل  نح���ٍو  وعل���ى  االقت�ش���ادية 
ال�شيا�شات الثاث )البيولوجية والثقافية 
واالقت�شادية( ف�شاًء �شيا�شيًا للراأي ثاثي 

االأبعاد.
ت�ش���عينيات  بداي���ات  يف  الع���امل  �ش���هد 
الق���رن املا�ش���ي الكيفي���ة التي نا�ش���ر فيها 
كث���ريون ال�شيا�ش���ات الثقافي���ة الليرالي���ة 
وال�شيا�شات االقت�شادية الداعمة لاأ�شواق 
احل���ّرة يف حقب���ة تغ���ّول النيوليرالي���ة ، 
وتعا�شدت تلك ال�شيا�ش���ات مع ال�شيا�شات 

البيولوجي���ة املوؤي���دة لاإن�ش���انية العابرة 
ال���ذي  كتاب���ه  ويف  الكا�ش���يكي،  للكائ���ن 
)املواط���ن  بعن���وان   2004 ع���ام  ���ر  ُن�شِ
Citizen-Cyborg( يطِلق  ال�شايبورغي 
هي���وز مفه���وم )االإن�ش���انية الدميقراطي���ة 
العاب���رة للكائ���ن الكا�ش���يكي( الت���ي اأراد 
منها جعل ال�شيا�شات البيولوجية العابرة 
للكائن الكا�ش���يكي متمايزة عن ال�شيا�ش���ة 
البيولوجي���ة املحافظ���ة والليرالية، ويف 
الوق���ت ذات���ه تك���ون وثيق���ة ال�ش���لة م���ع 
االجتماعي���ة   - االقت�ش���ادية  ال�شيا�ش���ات 
الثقافي���ة  وال�شيا�ش���ات  الدميقراطي���ة 
الليرالية. يجادل هي���وز يف كتابه هذا 
باأننا �ش���نحّقق اأف�ش���ل م�ش���تقبل ممكن 
لاإن�ش���ان العاب���ر الذي جت���اوز الكائن 
الكا�ش���يكي املعت���اد عندم���ا نتاأكد من 
اأن التقني���ات التي ن�ش���تخدمها اأمينة، 

و وبو�ش���ع اجلمي���ع بلوغه���ا واال�ش���تفادة 
الف�ش���لى منه���ا، واأن نح���رتم ح���ق االأفراد 
يف التحّكم باأج�شادهم. تتمثُل اخل�شي�شة 
الدميقراطي���ة  لاإن�ش���انية  اجلوهري���ة 
العابرة للكائن الكا�ش���يكي يف كونها ُتفِرد 
دورًا اأعظ���م بكث���ري للحكومات يف �ش���بط 
�ش���مان  اأج���ل  م���ن  امل�ش���تحدثة  التقني���ات 
ال�ش���امة واالأمان ، ف�ش���ًا ع���ن التاأّكد باأن 
الفوائد املتوقعة من تلك التقنيات اجلديدة 
�ش���تكون متاحة للجميع ولي�ض ملجرد اأقلية 

نخبوية من االأثرياء اأو الدُّهاة التقنيني.
للكائ���ن  العاب���رة  لاإن�ش���انية  ميك���ن 
الكا�ش���يكي، من حيث املب���داأ، اأن ُتدَمَج مع 
جمموع���ة وا�ش���عة من ال���روؤى ال�شيا�ش���ية 
والثقافي���ة ، وهن���اك العديد م���ن التمّثات 
املمكنة ملثل هذه الروؤى املُدجمة ، واإحداها 
- الت���ي ال ميكن حت�ّش����ض تاأثرياته���ا غالبًا 
- هي مزاوج���ة االإن�ش���انية العابرة للكائن 
الكا�ش���يكي مع روؤي���ة ثقافي���ة ذات منحى 
يّت�ش���م باملُحافظ���ة بع����ض ال�ش���يء ؛ ولكن 
برغم ه���ذه اجلرعة املح�ش���وبة من النزعة 
الليرالي���ني  اأك���رث  ل���دى  املحافظ���ة حت���ى 
البيولوجي���ني مي���ًا اإىل جتري���ب طرائ���ق 
ثوري���ة فا ينبغ���ي اأن يذهب الظ���ّن باملرء، 
على كل ح���ال ، اإىل اعتبار هذا امل�ش���ار هو 
الذي اخت���اره املحافظ���ون الثقافيون بكل 
طواعية واأريحية فكرية ؛ بل العك�ض هو ما 

 : ح�ش���ل
ه���وؤالء  تن���ادى 

املحافظ���ون الثقافي���ون للتكّت���ل يف جبه���ة 
للكائ���ن  العاب���رة  لاإن�ش���انية  م�ش���ادة 
الكا�ش���يكي، وكان���ت ثمرة تكّتلهم ن�ش���وء 
اأن  تفت���اأ  »نزع���ة بيولوجي���ة حمافظ���ة« ال 
ع���اٍل  ب�ش���وت  معار�ش���ة  اإم���ارات  ُتب���دي 
ال�ش���تخدام التقني���ة يف تعظي���م الق���درات 
الب�ش���رية اأو يف تعدي���ل جوان���ب حم���ّددة 
يف طبيعتنا البيولوجي���ة. ُياحُظ يف هذا 
االأمر اأّن ال�ش���خو�ض املتكاتفني حتت لواء 
النزعة البيولوجية املحافظة اإمنا جاوؤوها 
م���ن جماع���ات ذات م�ش���ارب متباين���ة قلما 
تلتقي يف توجهاتها التقليدية: املحافظون 
اليميني���ة  للتي���ارات  املنتم���ون  الديني���ون 
تكاتف���وا م���ع الدع���اة البيئيني املن�ش���وين 
حتت لواء االأجنحة ال�شيا�ش���ية الي�شارية، 
وهوؤالء جميعًا تعا�ش���دوا مع املناه�ش���ني 
للعوملة، ووجد هوؤالء اأ�ش���بابهم امل�ش���رتكة 
للوق���وف بوجه االإن�ش���انية العابرة للكائن 
 - املث���ال  �ش���بيل  عل���ى   - اإذ  الكا�ش���يكي؛ 
ت�ش���ارك هوؤالء جميعهم مناه�ش���ة التعديل 

الوراثي للكائنات الب�شرية.
ان�ش���ّمت الكاتبات الن�ش���ويات اإىل جانَبي 
ه���ذه املجادل���ة املحتدم���ة؛ فثمة ن�ش���ويات 
والريب���ة  ال�ش���ك  بع���ني  نظ���رن  بيئي���ات 
جت���اه التقني���ة احليوية، وبخا�ش���ة جتاه 

ا�ش���تخدامها يف اإعادة ت�شكيل 
اأو  )الن�ش���وية(  االأج�ش���اد 
�شبط التكاثر الب�شري، وراأيَن 
متدي���دًا  التقني���ات  ه���ذه  يف 
لنط���اق اال�ش���تغال الباترياركي 
جت���اه  التقلي���دي  )االأب���وي( 
الن�ش���اء؛ يف ح���ني راأت اأخري���ات 
م���ن الن�ش���ويات اأن ه���ذه التقنيات 
احليوي���ة م���ا ه���ي اإاّل عَر����ضٌ م���ن 
اأعرا����ض الهو����ض بال�ش���يطرة عل���ى 
 ، بالنف����ض  الثق���ة  وع���دم  اجل�ش���د، 
والعقلي���ة الت���ي اعت���ادت التق���ّزز من 
مو�ش���وعات اجل�ش���د. قّدم���ت بع����ض 
الن�ش���ويات، م���ن جان���ب اآخ���ر، حتليًا 
�شيكولوجيًا لاإن�ش���انية العابرة للكائن 
الكا�ش���يكي، وخلُ�ش���ن اإىل اأّنه���ا متّث���ل 
عقلن���ة خجولة لعدم الن�ش���وج املرت�ّش���خ 
يف الذات، ف�ش���ًا عن الف�شل االجتماعي؛ 
لك���ن ثّمة ع���دد غ���ري قليل م���ن الن�ش���ويات 
اللوات���ي اأبدين اأم���ارات الرتحيب احلارة 
بالقدرة التحريرية التي ت�ش���تطيع التقنية 

احليوية املوعودة التكّفل باأعبائها.
فران�شي�ض فوكوياما، ُمنّظر نهاية التاأريخ 
واالنت�ش���ار احلا�ش���م لليرالي���ة الغربي���ة، 
نراه يعا�ش���د توجهًا حمافظ���ًا فيما يخ�ّض 
ال�شيا�ش���ات البيولوجي���ة  ، ويتمث���ل ه���ذا 
التوّج���ه يف منا�ش���رته القوية ل�شيا�ش���ات 
احلزب اجلمه���وري يف ميدان االأخاقيات 
البيولوجية )لنتذّكْر اأنه انتخب ع�شوًا يف 
جمل�ض الرئي����ض جورج بو�ض لاأخاقيات 
االإن�ش���انية  و�ش���ف  وق���د  البيولوجي���ة(، 
العاب���رة للكائن الكا�ش���يكي باأنها » الفكرة 

االأكرث خطرًا يف العامل »
ثم���ة الكث���ري م���ن امل�ش���رتكات الت���ي جتمع 
ُمنا�ش���ري نزعة املُحافظ���ة البيولوجية مع 
نظرائهم منا�ش���ري النزع���ة الليرالية يف 
االإن�ش���انية العاب���رة للكائ���ن الكا�ش���يكي: 
اأفق���ًا  اأنن���ا نواج���ه  الطرف���ان عل���ى  يتف���ق 
م�شتقبليًا حقيقيًا �شتلعب فيه التقنية دورًا 
حموري���ًا يف اإحداث انتقال���ة جوهرية يف 
الو�ش���ع الب�ش���ري، ويتفق الطرف���ان كذلك 
على اأن هذه الروؤية امل�شرتكة بينهما ب�شاأن 
مركزي���ة ال���دور اال�ش���تثنائي للتقني���ة يف 
�شناعة امل�شتقبل الب�ش���ري تفر�ض التزامًا 

م�ش���ّددًا على اجلي���ل احلايل للتفّك���ر عميقًا 
ب�ش���اأن املرتّتبات العملي���ة واالأخاقية على 
ه���ذه الروؤية. يتف���ق الطرفان كذلك ب�ش���اأن 
اأن���واع القل���ق الوا�ش���حة ح���ول املخاط���ر 
الطبي���ة والتاأث���ريات اجلانبي���ة الت���ي ق���د 
تظهر من املمار�ش���ات غري امل�ش���بوقة )ولو 
اأّن ُمنا�ش���ري نزعة املحافظ���ة البيولوجية 
يخ�شون من جناح هذه املمار�شات التقنية 
املحتم���ل(،  لف�ش���لها  خ�ش���يتهم  م���ن  اأك���رث 
كم���ا يتف���ق الفريق���ان ب���اأّن التقني���ة بعاّم���ة 
)والطب عل���ى وجه التخ�ش���ي�ض( لها دور 
ذو م�ش���روعية قانوني���ة واأخاقي���ة كامل���ة 
فري���ق  اأّن  رغ���م  ب���ه،  النهو����ض  يتوج���ب 
املحافظني مييل للوقوف بال�شد من العديد 
م���ن اال�ش���تخدامات الطبي���ة الت���ي تذه���ب 
ملجاوزة حدود الع���اج والدخول يف حقل 
التعزيز التقني البيولوجي. يتفق الطرفان 
كذل���ك على �ش���جب برامج حت�ش���ني الن�ش���ل 
العن�ش���رية واملمّول���ة م���ن احلكوم���ة كتلك 
التي �شادت يف بع�ض املفا�شل الزمنية من 
القرن الع�ش���رين )�شيا�شات حت�شني الن�شل 
Eugenics خال ف���رتة احلكم النازي يف 
البيولوجيون  اأملانيا(، وي�شري املحافظون 
اإىل اإمكاني���ة اأن يط���ال الت���اآكل بع�ض القيم 
التطوي���رات  ب�ش���بب  الرفيع���ة  االإن�ش���انية 
التقني���ة امل�ش���تدمية، وهم يرون �ش���رورة 
العاب���رة  االإن�ش���انية  منا�ش���رو  يك���ون  اأن 
للكائ���ن الكا�ش���يكي اأك���رث ح�شا�ش���ية لهذه 

التوّج�شات القيمية.
من جانب اآخر، يوؤّكد منا�ش���رو االإن�ش���انية 
العاب���رة للكائن الكا�ش���يكي عل���ى االأهمية 
للتطوي���رات  الق�ش���وى  اال�ش���رتاتيجية 
االأ�ش���يلة الت���ي ميك���ن اأن تط���ال الرفاهية 
تل���ك   - االإن�ش���اين  والتط���ّور  الب�ش���رية 
اإال  حتقيقه���ا  ميك���ن  ال  الت���ي  التط���ّورات 
ع���ن طريق الو�ش���ائل التقنية الق���ادرة على 
حتقي���ق التح���ّول التقني للكائن الب�ش���ري، 
وه���م ي���رون اأّن يف ا�ش���تطاعة ُمنا�ش���ري 
نزع���ة املحافظ���ة البيولوجي���ة اأن يطّوروا 
ذائقة اأكرث تقّبًا الإمكانية بلوغ قيم عظيمة 
- رمّب���ا مل نختره���ا م���ن قب���ُل - وذلك عن 
طريق الذهاب، وب�ش���جاعة فائقة، اإىل اأبعد 
مما تفر�شه علينا حمدودياتنا البيولوجية 

احلالية.

 حيدر المح�سن
مرساة

من البديهي اأن �ش���ديقي )ك.ا( مّر بتجربة حب واحدة اأو اأكرث، وا�ش���طدم 
مبا ي�ش���به اجلدار، و�ُشّج راأ�ش���ه بالنتيجة، وال يزال يحمل من اأ�شى اجلرح 
اآثارا عميقة، هي ال�ش���بب الرئي�ض الذي دفعه اإىل البحث عن زوجة بطريقة 
مغايرة. بعد ن�ش���ر املقال يف االأربعاء املا�ش���ي بعثت يل �شيدة جليلة القدر، 
وهي اإحدى رفيقات الّدرب يف اأّيام الدرا�شة، ر�شالة ت�شاءلت فيها عّما يقوله 
ت�ش���يخوف عن امل���راأة، وقاربت ال�ش���يدة الطبيبة بني رج���ال االأدب وعلماء 
الدين، فاالثنان يف�ش���ان ما يريدان عل���ى مقا�ض الّرجال. اأجبُت الزميلة اإن 
الكام عن الرجل هو نف�شه يف دنيا االأدب عن املراأة، فنحن ن�شتطيع القول 
-وفق���ا لنظرية ت�ش���يخوف- اإن يف حياة املراأة ثاثة رج���ال؛ واحد يحّبها، 
واآخر حتّبه، وثالث تتزّوجه. اأجابتني ال�شيدة: »ال اأعتقد اأن ما ينطبق على 
���رورة على املراأة، فلكل طبيعته وخ�شو�ش���يته، ولكن  الرج���ل ينطبق بال�شّ
يوؤملن���ي النظر دائم���ا من زاوية وجهة نظر الرجل وم���ا يحب وما يريد وما 

يجعله �شعيدا اأو تعي�شا«.
املو�ش���وع مه���ّم وحي���وّي، وميك���ن اأن يقل���ب وجه���ة كامي م���ن االأدب اإىل 
الفل�ش���فة والفك���ر. قال���وا: يف كل م���رة تتناق����ض املوهب���ة االأدبي���ة يك�ش���ب 
الفا�ش���فة، لكن املقدار االأمثل من االأفكار ميكن اأن ن�ش���نع منه �شيئا من فن 
الكام. فلنتعاون اإذن جميعا، اأنا واأنتم وال�شيدة الطبيبة، يف �شبيل اإجناز 

ما يلقي ال�شوء على جزء مما نعي�ض فيه من ظلمة.
���ل كثريا لفظ )اجلنو�شة( العربية على )اجلندر( االأنكليزية، وامل�شتقة  اأف�شّ
م���ن الكلم���ة الاتيني���ة Genus والت���ي تعن���ي جمم���وع ال�ش���فات املتعلقة 
واملمّيزة ما بني الذكر واالأنثى، وكانت الفيل�شوفة �شيمون دي بوفوار اأول 
امراأة تن�ش���ر يف كتابها )اجلن�ض االآخر( الفروق التي ي�ش���طهد بها املجتمع 
الن�ش���اء، واالأمر يعود اإىل �ش���طوة الرجل العاطفية على املراأة الأنها تنتمي 
اإىل جن����ض االأنث���ى يف عرفه ه���و ال باملفه���وم الطبيعي للخل���ق، وقالت دي 
بوفوار �ش���نة ن�ش���ر كتابها )1949( قولتها ال�ش���هرية “االأنثى تولد اإن�شانا 

ثم ت�شري امراأة”.
ناح���ظ اأن الق�ش���ة الت���ي ذكرته���ا يف املقال ال�ش���ابق ُكتب���ت يف اأوروبا يف 
الثلث االأول من القرن املا�ش���ي، وقام �شديقي بن�شر اإعانه يف هذه ال�شنة، 
وبنظرة ب�ش���يطة ن���رى اأننا متاأخرون يف مو�ش���وع اجلنو�ش���ة عن الغرب 
م�ش���افة اأفقية تبلغ قرن���ا كاما، اأما الزمن ال�ّش���اقويل -وهي امل���دة الزمنية 
التي تكت�ش���ب فيها ال�ّش���عوب خرتها يف فّن املعي�ش���ة- فه���و يبلغ رمبا مئة 
ق���رن اأو اأك���رث، فا يح���ّق لنا واحلالة هذه جم���ع ما ُيقال هنا، م���ع ما ُيطرح 

هناك من نظريات ومفاهيم.
تق���ّدم املراأة ال�ش���رقية نف�ش���ها للرجل اأول مرة كاأنها عم���ل فنّي، حّظ اخليال 
املبذول يف �ش���نعه يعادل ن�ش���بة الواق���ع، فهي تعرف بغري���زة اخللق التي 
وهبته���ا له���ا الطبيعة كي���ف تظهر كي تلتف���ت اإليها االأنظار وتنتبه. ي�ش���ف 
حممد خ�شري يف اإحدى ق�ش�شه امراأة تتجّمل باأنها كانت “تق�ّشر زينتها”، 
اأي اأنها كانت تزيل ال�ش���وائب والزوائد وكّل ما هو غري كائن يف �ش���ورتها 
كي تظهر اأمام املاإِ مثل لوحة. ويف االأدب العربي القدمي جند هذا الو�شف 
ٍم اإاّل ما ُذبُّ عنه”، والو�شم هي  عن بنت حواء: “اإمنا الن�شاُء حلٌم على َو�شَ

اخل�شبة اأو البارية التي يو�شع عليها الّلحم تقيه من االأر�ض.
من مفّكرة الطبيبة التي فتحُت معها باب احلوار، اأنقل اإليكم هذه الكلمات: 
“ن���رى يوميا ع�ش���رات الن�ش���اء من خمتل���ف االأعمار وال هّم لهّن �ش���وى اأن 
يحظ���ني بوجه جميل وقوام مم�ش���وق، والرجال يتعاملون مع بناتهم حتى 
االأطفال منهّن كاأنهّن حتف نادرة يخ�ش���ون عليها من اأّي �شرر قد يرتك اأثرا 
يخ���ّرب جمالها يف امل�ش���تقبل. اأ�ش���األ نف�ش���ي: متى نتوّقف ع���ن التعامل مع 
املراأة به���ذه الطريقة؟ متى جنع���ل الفتاة تهتّم بتكوين �شخ�ش���ّيتها وعقلها 

وم�شتقبلها املهنّي بدل اأن تكون جميلة يف عني من يراها”.
تذهب ال�ش���ّيدة يف راأيها اإىل اأننا ما زلنا ننظر اإىل املراأة على اأنها حلم على 

ٍم، اإاّل ما ُذبَّ عنه... َو�شَ

نقا�ش مع �سيدة

تقّدم المراأة ال�سرقية نف�سها للرجل 
اأول مرة كاأنها عمل فنّي، حّظ الخيال 

المبذول في �سنعه يعادل ن�سبة 
الواقع، فهي تعرف بغريزة الخلق التي 

وهبتها لها الطبيعة كيف تظهر كي 
تلتفت اإليها الأنظار وتنتبه.

الإن�سانية العابرة للكائن الكال�سيكي:

بين ال�صيا�صات الثقافية والبيولوجية و االقت�صادية

عادل مردان

لطفية الدليمي

�صردية ت�صاغل الزمن.. عن كتاب جمال العّتابي )المثول اأمام الجمال(



عامر م�ؤيد 

الرغب����ة  االخ����رة  االون����ة  يف  انت�ش����رت 
الكبرة من قبل االه����ايل بتعليم اطفالهم 
للكثر م����ن الفن����ون او تطوي����ر املواهب 

اخلا�شة بهم يف �شتى املجاالت. 
وخ����ال اال�شب����وع احل����ايل، اقي����م عر�ض 
"�شوء القمر" وهو خا�ض برق�ض الباليه 
ومب�شارك����ة من بع�����ض االطف����ال واي�شا 
كان هن����اك جمه����ور ح�ش����ر ه����ذا العر�ض 
الذي ُجهز له من فرتة لي�شت بالق�شرة. 
وع����ن التح�شر للعر�����ض وامل�شاركة فيه 
من قب����ل االطف����ال، يق����ول مي�ش����رة �شام 
امل�ش����وؤول ع����ن عر�����ض �ش����وء القم����ر يف 
حديثه ل�)املدى(، ان "�شوء القمر الباليه 
 هو العر�ض الثال����ث اخلا�ض الذي اقدمه 

بعد جناح العر�ض االول والثاين".

وا�شار �شام اىل ان "العر�ض ا�شتمر ملدة 
�شاعة ون�شف قدمت من خاله 18 رق�شة 
للباليه الكا�شيك����ي مبختلف االأعمار من 
الطلب����ة، حيث ا�شتم����ر التدريب اخلا�ض 
به����م حلوايل ال�شهرين عل����ى معدل زيادة 
االأي����ام وال�شاع����ات  يف اال�شب����وع كل م����ا 
اقرتب موعد العر�����ض". وعن امل�شاركني 
يف العر�ض، يوؤكد �ش����ام ان "امل�شاركني 
يف العر�����ض ه����م جمي����ع طلبت����ي الذي����ن 
يتدرب����ون ل����دي  يف دورات خا�ش����ة على 
م����دار ال�شن����وات املا�شية وه����ذا العر�ض 

اقيم بجهود ذاتية خا�شة".
وعن����د �شوؤاله عن كيفي����ة تعاطي االهايل 
مع هذه الن�شاطات، يوؤكد �شام ؛ " وجود 
رغب����ة كبرة م����ن قب����ل االأه����ايل مل�شاركة 
اأطفاله����م بهك����ذا فعاليات"، الفت����ا اىل انه 
اأحامهم  وحتقيق  مواهبهم  دع����م  "قرر 

م����ن خال خروجهم عل����ى امل�شرح لتقدمي 
مواهبهم بجهود �شخ�شية فقط".

وتدري����ب االطف����ال عل����ى رق�����ض الباليه، 
يحت����اج اىل دع����م م����ن ذويه����م م����ن خال 
ع����ن  ف�ش����ا  التدري����ب،  ام����وال  توف����ر 
مرك����ز  يف  تواجده����م  عل����ى  احلر�����ض 
التدريبات وهذا يحتاج اىل جهود مكثفة 
من قبله����م ال�شيما م����ع التزام����ات احلياة 

الكثرة. 
الفن����ان زيدون ح�شني، كان����ت ابنته "اآن" 
�شم����ن امل�شاركني يف عر�����ض �شوء القمر 
وعن ذلك يق����ول يف حديثه ل�)املدى(، انه 
"ك����وين من خريج����ي مدر�شة املو�شيقى 
والبالي����ه، فقد تربي����ت على هكذا عرو�ض 
فني����ة وعرفت قيمتها اجلمالي����ة لذلك كان 
هديف ان تلتح����ق ابنتي بالفن عن طريق 
املو�شيق����ى او البالي����ه او اي ف����ن تختاره 

يف امل�شتقبل".
ه����ذه  مث����ل  جن����اح  م����ن  تخوف����ه  وع����ن 
"م����ن  ع����ن تخوفه����م  ك�ش����ف  الفعالي����ات، 
ع����دم قدوم العوائ����ل العراقي����ة ملثل هكذا 
عرو�����ض ب�شب����ب ال����كام ال����ذي كت����ب يف 
مواق����ع التوا�ش����ل االجتماع����ي ا�شتهزاًء 
به����ذا الفن وال����ذي ي�شل احيان����ا اىل حد 
التكف����ر م����ن بع�����ض النا�����ض املوهومني، 
لك����ن املفاجاأة كان����ت بح�شور ع����دد كبر 
م����ن العوائ����ل وت�شجيعهم لي�����ض فقط يف 
العر�ض لك����ن حتى يف مواق����ع التوا�شل 

االجتماعي".
وختم ح�ش����ني حديثه قائا "م����ا �شاهدته 
كان جرعة امل ب����ان النا�ض مازالت حتب 
الف����ن واجلم����ال وحت�شر لهك����ذا عرو�ض 
م����ا جعلن����ي وجعل جمي����ع امل�شرتكني يف 

العر�ض فرحني وفخورين".

متابعة املدى

يف ع�ش���ر الرقميات اأ�شبحت معاجلة ان�شغال 
الكث���ر من االطف���ال باأجه���زة الهواتف الذكية 
ق�شي���ة تب���دو م�شتحيل���ة؛ حيث �ش���ار الهاتف 
م���ن تفا�شي���ل احلي���اة اليومي���ة للطف���ل، ب���ل 
ان���ه ا�شب���ح ال�شغ���ل ال�شاغ���ل بالن�شبة جلميع 
الفئ���ات العمرية. واالم���ر ال يقت�شر على ذلك، 
بل ازداد ا�شتخدام االطفال للعديد من و�شائل 
التوا�ش���ل االجتماع���ي املتاح���ة. وه���ذا االأمر 
واإن كان الكث���ر يعدون���ه ظاه���رة �شلبي���ة من 
�شاأنه���ا �شرقة �شاع���ة طويلة من ي���وم االطفال 
وت�شرفهم ع���ن الدرا�شة، وباق���ي االلتزامات، 

اإال انه ال يخلو من عنا�شر ايجابية.
هيف���اء الع���اين معلم���ة يف اح���دى املدار����ض 
االبتدائي���ة تق���ول: نح���ن كمرب���ني ومعلم���ني 
واأولياء اأمور، �شار لزاما علينا اأن جند احلل 
ل�شلبي���ات الظاه���رة وكي���ف ُنخّل����ض اأطفالن���ا 
التوا�ش���ل  مواق���ع  ا�شتخ���دام  �شلبي���ات  م���ن 

املناه���ج  تدخ���ل  ان  اأرى  اأن���ا  االجتماع���ي.. 
�شن���وات مبك���رة  لاأطف���ال ومن���ذ  التعليمي���ة 
تتي���ح لن���ا ا�شتخدامها يف م�شلح���ة اطفالنا.. 
ففي مرحلة اإعدادنا لدرو����ض االأطفال، نعطي 

االطفال فر�شة ت�شفح مواقع التوا�شل ل�شبب 
علم���ي وا�ش���ح، اأو ايج���اد مو�ش���وع للبحث، 
وميك���ن ت�شجيع االأطف���ال على كتاب���ة مقاالت 
اأو عر����ض نتائ���ج بحوثه���م عل���ى الزماء يف 

ال�ش���ف، حي���ث �شتك���ون له���م خ���رة يف ه���ذا 
املج���ال، اأو يف عر�ض مواق���ع علمية مفيدة اأن 
يطل���ع عليها الطاب، كمواق���ع اال�شتك�شافات، 
واملواق���ع اللغوي���ة، اأو تعلي���م اللغ���ة وما اىل 
ذل���ك.. وت�شي���ف اأن ه���ذا االم���ر ال يتحقق اإال 

مب�شاعدة اأولياء وعوائل االطفال.
بينما ي���رى اأحد اولياء الطلب���ة، خالد �شباح، 
التوا�ش���ل  مبواق���ع  االطف���ال  ان�شغ���ال  ان 
االجتماع���ي �ش���اح ذو حدي���ن.. فبالن�شبة يل 
انا ا�شمح الأطفايل بت�شف���ح الكثر من مواقع 
التوا�شل، �شرط ان يكون ذلك باإ�شرايف انا اأو 
والدتهم، وتوجيههم الوجهة ال�شحيحة التي 
ال توؤثر عل���ى اهتماماتهم باأن يكون ا�شتخدام 
ه���ذه الو�شائل بوقت معني، بعدها االن�شراف 
اىل الدرا�شة، فنحن يجب ان نربي يف اطفالنا 
ح����ض ماحق���ة التط���ورات العلمي���ة وخا�شة 

الرقمية التي دخلت يف كل جماالت احلياة..
ويف �شوؤالن���ا لاأخ�شائ���ي بال�شح���ة النف�شية 
د. عام���ر جا�ش���م عبد عن ظاه���رة تعلق الكثر 
من االطف���ال باالأجه���زة الرقمي���ة، وان�شغالهم 

بت�شف���ح مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي قال؛ 
"ال �شك بنظري ان االأمر ينطوي على جانب 
ايجابي وجانب �شلب���ي، فمن حيث ايجابيات 
ه���ذا االم���ر اأن ل���ه تاأث���رات اإيجابي���ة متمثلة 
يف اإمكاني���ة الو�شول اإىل معلوم���ات، كما اأنه 
ي�شجع االأطفال على اأن يبحثوا عن ال�شفحات 
املخ�ش�شة لل�شخ�شي���ات التاريخية والعلماء 
التي تعر�ض معلومات عنهم، وتن�شر اأعمالهم 
واإجنازاتهم، وغرها من االم���ور االإيجابية، 
لك���ن يف الوق���ت نف�شه هن���اك جان���ب �شلبي"، 
ي�شي���ف د. عام���ر جا�ش���م عب���د، "فا�شتخ���دام 
االأطف���ال املفرط ملواق���ع التوا�شل االجتماعي 
�شع���ور  ع���ن  مبا�ش���ر  ب�ش���كٍل  امل�ش���وؤول  ه���و 
االأطف���ال باال�شط���راب والقل���ق وقل���ة النوم، 
حي���ث اأثبت���ت الدرا�ش���ات اأّن ك���رة ا�شتخدام 
الهواتف املحمول���ة الذكية ت�شبب زيادة اإفراز 
اجل�ش���م لهرم���ون املياتون���ني امل�ش���وؤول عن 
ال�شعور بالقلق وا�شطراب النوم، مثلما يوؤثر 
ا�شتخدامه���ا ب�شكل مفرط على حت�شيل الطفل 

الدرا�شي.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ش���درت حديث���ا ع���ن دار امل���دى رواية نو�شرتوم���و جلوزيف 
كون���راد وتق���ع اأحداثه���ا يف جمهوري���ة وهمي���ة يف اأمري���كا 
اجلنوبي���ة تدع���ى "كو�شتاغوان���ا". يف ع���ام 1998، و�شعت 
رواي���ة نو�شرتومو يف املرتبة 47 عل���ى قائمتها �شمن اأف�شل 
مائ���ة رواية مكتوب���ة باالإنكليزية يف الق���رن الع�شرين. وقال 
فرن�شي����ض �شك���وت فيتزجرال���د، "اأمتن���ى ل���و اأين قد كتبت 

نو�شرتومو بدال من اأية رواية اأخرى".
 يف الع���ام 1917 ، كتب كون���راد مقدمًة للرواية، تطّرَق فيها 
اإىل نو�شرتوم���و باعتب���اره " اب���ن ال�شع���ب"، الرج���ل الذي 
يْح�شر اجتماعات الفو�شويني، وين�شت اإىل ُخَطبهم،  وهم 

يحلمون بثوراٍت اآتيٍة ال ريَب فيها.

االإن�شان اأواًل.. قالها عظيم 
الفرن�شيني فولتر، واأعتذر للقّراء 
االأعزاء، عن كرة االقتبا�شات من 

الكتب، وكان غرميه جان جاك 
رو�شو يجد اأن الدولة العادلة هي 

التي حترتم قيمة احلياة، عا�ض 
فولتر مطاردًا، ومثله رو�شو، 

لكن بعد �شنوات حمل رجال 
الثورة توابيت رو�شو وفولتر 
على االأعناق لُيدفنوا يف مقرة 

العظماء .
متر هذه االأيام الذكرى اخلام�شة 
والع�شرون لرحيل �شاعر العراق 

االأكر حممد مهدي اجلواهري 
الرمز الوطني الذي اأّرخ للباد 

واأحداثها فكان هو العراق ل�شانًا 
ودمًا وكيانًا، �شاحب اأخي 

جعفر، واآمنت باحل�شني، وقلبي 
لكرد�شتان، متر ذكراه ونحن 
نعي�ض ع�شر اأمراء الطوائف 

واملحا�ش�شة البغي�شة والبحث 
عن الغنائم، ع�شر املح�شوبية 

واالنتهازية، والنواب الذين 
يتهالكون على االمتيازات اأكر 

من تهالكهم على ح�شور جل�شات 
الرملان، ع�شر ُوّزعت فيه رواتب 
تقاعدية ل�شيا�شيني اأم�شوا ت�شعة 

اأ�شهر يف اخلدمة ق�شوها بني 
م�شايف لبنان واأبراج دبي. 

اأيها ال�شاعر املكافح يف �شبيل 
عراق حر ودميقراطي، دعاة 

الدميقراطية اليوم من�شغلون 
مبعركة ك�شر العظم .

هناك اأ�شخا�ض يحفرون اأ�شماءهم 
يف ذاكرة �شعوبهم، وقد نختلف 

اأنا واأنت يف تقييمنا ل�شخ�ض ما، 
الأن االأمر يتعلق مرة بالعواطف، 
ومرات اأخرى بامل�شلحة، ومّرات 

كثرة بالتع�شب، لكن ال ميكن 
اأن نختلف على اأّن اجلواهري 

ولد ومات وهو ميّثل جوهر 
الوطنية العراقية، حيث جتمعت 

يف �شعره وحياته ومواقفه 
كّل اأفراح العراقيني واأحزانهم 

ون�شالهم من اأجل احلرية 
واخلر والعدالة االجتماعية.. 

وال اأعتقد اأن اجلواهري بحاجة 
اإىل �شهادة تثبت وطنيته، ولهذا 

�شاأعود للحديث عن معركة الن�شيد 
الوطني، �شيقول قارئ عزيز: ملاذا 
يارجل ت�شتغرب ونحن نعي�ض يف 

باد ال تزال حتى هذه اللحظة ال 
حتتفل بعيد وطني؟، واأنا واأنتم 

نعرف اأّنه يف كل دول العامل هناك 
يوم وطني ميثل احلدث االأبرز 

يف تاريخ هذه الدولة، اإال يف هذه 
الباد التي ي�شتكر عليها البع�ض 

اأن يكون لها يوم وطني.
منذ عقود وبرملاننا "الر�شيد" 

�شّخف مو�شوعة الوطنية، فلم 
تعد لها قيمة، ووجدنا من ي�شخر 

من العَلم والن�شيد الوطني، 
وع�شنا املوقف الدرامي الذي 

قّدمه لنا املواطن الرازيلي ماجد 
الن�شراوي اأيام كان حمافظًا 
الب�شرة، عندما رف�ض �شماع 

الن�شيد الوطني العراقي ب�شبب 
ا�شتخدام االآالت املو�شيقية، 

اعتقادًا منه اأنها ت�شبب ال�شرر 
لعقيدته الدينية !.

وفى النهاية اإ�شمح يل باأن اأقول 
لك اأيها اجلواهري الكبر، 

عفوًا.. هذا لي�ض زمانك وبالتايل 
ال حتزن ، فنحن ما زلنا نعي�ض 

ع�شر الطرطرا الذي و�شفته اأبلغ 
و�شف،"اأي طرطرا تطرطري 

تقدمي تاأخري ت�شيعي، ت�شنني، 
تهودي، تن�شري، اأي طرطرا 

اإن كان �شعب جاع اأو خلق 
عري، اأو �شاح نهبًا بالباد بائع 

وم�شرتي".

 فـي ذكرى 
عظيم ال�شعراء 

ن��سرتوم�

 علي ح�سني

الطقس
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ذّكرت رئي�شة اجلمعية الوطنية الفرن�شية 
الن���واب  االثن���ني  بيفي���ه  ب���رون  يائي���ل 
ب�ش���رورة اعتماد اأ�شل���وب "�شحيح" يف 
اللبا����ض، فيم���ا يث���ر ج���دل ب�ش���اأن و�شع 
ربطات العن���ق انق�شاما بني نواب اليمني 

والي�شار.
واأك���دت ب���رون بيفي���ه، الع�شو يف حزب 
الرئي�ض الفرن�شي اإميانويل ماكرون، "ال 
ميكننا اأن ناأتي )اإىل اجلمعية الوطنية( 

بال���زّي الذي نريد. تن�ض قواعد اجلمعية 
الوطني���ة عل���ى �ش���رورة ارت���داء اأزي���اء 

�شبيهة مباب�ض العمل".
وقال���ت "عندم���ا تدخل���ون اإىل اجلمعي���ة 
الوطنية حت���ت قبة الرمل���ان، ال تعودون 
م�شوؤول���ون  فاأنت���م  اأنف�شك���م،  متثل���ون 
منتخب���ون لاأم���ة ومتثل���ون الفرن�شيني، 
اأن  دائم���ا  تت�ش���وروا  اأن  يج���ب  لذل���ك 

الفرن�شيني يجب اأن يفخروا بكم".

وحتولت النقا�ش���ات الرملانية يف االأيام 
قواع���د  ب�ش���اأن  جم���ادالت  اإىل  االأخ���رة 
اللبا����ض، بع���د اأن انتقد النائ���ب اليميني 
رون���و موزوليي���ه �شل���وك ن���واب حتالف 
الي�ش���ار يف اجلمعية الوطنية، قائا "اإنه 
ي�ش���ار ق���ذر" و"ين�ش���ر �شجيج���ه يف كل 
م���كان". كما طالب نائب ميين���ي اآخر هو 
اإري���ك �شيوت���ي "بااللت���زام بو�شع ربطة 

عنق" حتت قبة الرملان.

اأ���ش��ه��ر  م��ن  واح����دة  ل��وب��ي��ز  جينيفر 
جنمات العامل، تتمتع بجمال تناف�ض 
املمثلة  ال�����ش��غ��رات،  ال��ف��ت��ي��ات  ب���ه 

عاما   52 العمر  م��ن  البالغة  واملغنية 
على  يحافظ  يومى  روت��ني  على  ت��داوم 
ن�شارة ب�شرتها وجمالها، تقول"لوبيز" 

اإنها ت�شر على النوم ملدة من �شبع اإىل 
تكون  االأق��ل حيث  على  �شاعات  ت�شع 
باهظ  م��رط��ب  اأي  م��ن  فاعلية  اأك���ر 
نظام  من  اأ�شا�شي  ج��زء  وه��و  الثمن 
جمالها، الذي ت�شفه ب�"SS 5 " وهو 
واقي من ال�شم�ض وم�شل ومكمات 
وقد  والنوم،  جيد،  ب�شكل  والعي�ض 
اأعلنت جنمة هوليود اأن احل�شول 
على ليلة نوم هانئة هو �شر جمالها 

املطلق.
اع��رتف��ت  االأخ������رة  ال���ف���رتة  ويف 
ال��ذي  ب��االإره��اق  هوليوود  جنمة 
��دة، ما  ُم��ع��َقّ ذع��ر  ن��وب��ات  اإىل  اأدى 
جعلها اأن تعقد العزم على البدء يف 
من  �شحة  اأك��ر  حياة  منط  عي�ض 
قالت  حيث  العافية.  تبني  خ��ال 

اأعي�ض  اأن  "منذ ذلك احلني، حاولت 
حياة �شحية ومتوازنة للغاية. عندما 

كنت اأنام اأكر واأعتني بنف�شي، اأدركت 
احلياة  على  باملحافظة  يتعلق  االأم��ر  اأن 

مقابل مكافحة ال�شيخوخة".

ع��دد  اأك���ر  ع��ل��ى  للحفاظ  حم��اول��ة  يف 
مم���ك���ن م����ن امل�����ش��ت��خ��دم��ني، اأع��ل��ن��ت 
االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ش��ب��ك��ة  "في�شبوك" 
اإىل  تعديًا  اأدخلت  اأنها  عامليًا  الرائدة 
اجلديد  التعديل  و�شيجعل  تطبيقها. 

في�شبوك م�شابها ل� "تيك توك".
على  تعديًا  "في�شبوك"  �شبكة  اأدخلت 
ال�شفحة  خاله  م��ن  جعلت  تطبيقها، 
ال��رئ��ي�����ش��ة ت���رز ���ش��م��ن ق�����ش��م��ني، يف 
تغير مهم م�شابه ملا حتويه مناف�شتها 
تتمتع  ال��ت��ي  توك"  "تيك  ال��رئ��ي�����ش��ة 

ب�شعبية كبرة.
اأعلنت  اللذين  الق�شمني  اأح��د  وي��ق��وم 
من�شورات  ع��ل��ى  "في�شبوك"  عنهما 
ترتيبها  بح�شب  امل�شتخدم  اأمام  تظهر 
م�شتخدم  الأي  عائدة  وتكون  الزمني 
بينما  ال�شخ�ض،  يتابعها  �شفحة  اأو 

م��ن�����ش��ورات  ال��ث��اين  ال��ق�����ش��م  يت�شمن 
اإىل  ا�شتنادًا  امل�شتخدم  اأم��ام  مقرتحة 

اخلوارزميات وقد تثر اهتمامه.
املن�شورات  على  الرتكيز  ���ش��اأن  وم��ن 
اأكر  "في�شبوك"  يجعل  اأن  املقرتحة 
ت�شابهًا مع �شفحة "تيك توك" الرئي�شة 
خوارزمية  فيها  تركز  يو" التي  "فور 
حتديد  على  ال�شهر  الفيديو  تطبيق 
ما يرغب ال�شخ�ض يف روؤيته واإظهاره 

اأمامه.
وت���اأت���ي ه���ذه ال��ت��غ��ي��رات يف ال��وق��ت 
املالكة  ميتا  �شركة  فيه  تتناف�ض  ال��ذي 
"تيك توك" على �شدارة  لفي�شبوك مع 
من�شات التوا�شل، يف حماولة للحفاظ 
امل�شتخدمني  من  ممكن  عدد  اأك��ر  على 
املُ��ق��درة  االإع��ان��ي��ة  اأعمالها  م��ن  كجزء 

مبليارات الدوالرات.

ربطات العنق تثري انق�سامًا داخل الربملان الفرن�سي جينيفر ل�بيز تك�سف 
عن اأ�سرار جمالها يف 

�سن اخلم�سني

 27 July 2022

بغداد  يف  الباليه  لرق�ص  عر�ص  القمر"..  "�شوء 

للعودة  �شبرز  بريتني  االأمريكية  املغنية  ت�شتعد 
باإنهاء  احل��ك��م  منذ  م��رة  الأول  اأخ���رى  م��رة  للغناء 
الثاين  ت�شرين  نوفمر/  يف  عليها  وال��ده��ا  و�شاية 
الأغنية كا�شيكية  غنائي  دويتو  املا�شي، وذلك من خال 

مع املغني االإنكليزي اإلتون جون.
اأكد م�شدر ملجلة "بيبول" تعاون بريتني �شبرز مع املغني 
االإنكليزي اإلتون جون وفًقا ملا اأفاده التقرير الذي ك�شف اأن 
هيلز  بيفريل  يف  ت�شجيل  ا�شتوديو  يف  التقيا  النجمني 
امل�شدر  وك�شف  االأغنية،  لت�شجيل  املا�شي  االأ�شبوع 
جون  اإل��ت��ون  اق���رتاح  م��ن  كانت  الفكرة  اأن  ع��ن  اأي�شا 

واأعجبت بريتني على الفور.

بريتني �سبريز 
تع�د للغناء جمدداً 

لأول مرة منذ اإنهاء 
ال��ساية

ت�ك"  "تيك  خطى  "في�سب�ك" على 

 �ستار كاوو�ش
ل���ه  ي�ش���در  الت�شكيل���ي،  الفن���ان    
قريب���ا كت���اب ع���ن روؤي���ة الثقاف���ة 
الهولندي���ة.. تفا�شي���ل الفن، وقال 
كاوو����ض؛ الكتاب ُاق���ّدم من خاله 
ما اأراه كل ي���وم اأمامي، متمنيًا اأن 
ي�شدر الكتاب نهاية العام الحالي. 
م�شي���ر الى اأن���ه "خال اأي���ام قليلة 
�شت�ش���در �شيرتي الفنية من تاأليف 
الكات���ب والباح���ث الجمال���ي خالد 
مطل���ك، وه���ي تتعل���ق ب�شنوات���ي 
الت���ي ع�شته���ا ور�شم���ُت فيه���ا ف���ي 
وبداي���ة  بالثمانيني���ات  بغ���داد 

الت�شعينيات".

 هادي النجار
العراقي���ة  الجمعي���ة  رئي����ض 
للت�شوي���ر، اعلن ع���ن تكريم رواد 
عي���د  بمنا�شب���ة  الفوتوغ���راف، 
والذك���رى  العراق���ي،  الم�ش���ور 
الجمعي���ة.  لتاأ�شي����ض  الخم�شي���ن 
وق���ال النج���ار؛ "حققن���ا منجزات 
مهني���ة ونقابي���ة في زم���ن قيا�شي، 
ق���رن، مختزلي���ن  يف���وق الن�ش���ف 
موؤك���دًا  اأكب���ر"،  بع���زم  الجه���د 
اإقام���ة "معار����ض ودورات ون�ش���ر 

محل���ي وعالم���ي لعط���اء الم�شور 
العراقي".

 بهاء عل�ان 
الكاتب والمترجم، يلقي محا�شرة 
الملحم���ي  النم�ش���رح  بعن���وان: 
يق���دم  بروؤي���ة عراقي���ة   االلمان���ي 
م���ن خاله���ا نظ���رة تاريخي���ة ع���ن 
الم�ش���رح االلمان���ي وع���ن برتولد 
بري�شت وم�شرح���ه الملحمي وعن 
الذي���ن  العراق���ي  الم�ش���رح  رواد 
اهتموا بالم�شرح الملحمي.. تقام 
الفعالية الي���وم االربعاء على قاعة 

طارق العبيدي. 

ــال ــف ــف الــذكــيــة ومــواقــع الــتــوا�ــشــل الجــتــمــاعــي يف حــ�ــشــرة الأط ــوات ــه ال


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

