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المالية تطلق رواتب المتقاعدين
 بغداد/ المدى

با�شرت وزارة املالية، اأم�س االثنني، باإطالق رواتب املتقاعدين لل�شهر احلايل.
با�شرت  الوزارة  يف  املحا�شبة  "دائرة  ان  )املدى(،  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

بتمويل رواتب املتقاعدين املدين والع�شكري ل�شهر اآب".
وطالب البيان، "اإداراتي م�شريف الرافدين والر�شيد وهيئة التقاعد الوطنية با�شتكمال 

اإجراءات دفع رواتب املتقاعدين املدين والع�شكري عرب بطاقات الدفع االلكرتوين".
املدنيني  املتقاعدين  "البدء ب�شرف رواتب  لها،  بيان  التقاعد يف  اأكدت هيئة  يف حني 

والع�شكريني عرب قنوات ال�شرف الر�شمية".

 بغداد/ تميم الح�صن

خ���رج منا�س���رو الإط���ار التن�س���يقي يف 
تظاه���رات خجول���ة اأمام اجل�س���ر املعلق 
انته���ت بعد وق���ت وجيز، فيما يوا�س���ل 
اأن�سار التيار ال�سدري اعت�سامهم داخل 

جمل�س النواب.
وح���اول اأن�س���ار الإط���ار التن�س���يقي اأن 
يتجمع���وا اأم���ام اجل�س���ر املعل���ق و�س���ط 
ع���ن  الدف���اع  العا�س���مة، حت���ت م�س���مى 
ال�س���رعية، لك���ن �س���رعان ما انته���ت تلك 
التظاه���رات بعد اأن خرجت اإىل و�س���ائل 
العالم ت�سجيالت �سوتي���ة لبع�س قادة 

الإطار تدعوهم اإىل العودة.

الثن���اء خرج���ت تظاه���رات  ه���ذه  ويف 
موؤي���دة لزعيم التي���ار ال�س���دري مقتدى 
ال�س���در يف املحافظات، وبع���د ذلك طلب 
ال�سدر من املتظاهرين العودة وو�سفهم 

باأنهم "رفعة را�س".
يح���اول التي���ار ال�س���دري يف اللحظات 
احلا�سمة م���ن م�سروع "تغي���ر النظام" 
الذي طرحه زعي���م التيار مقتدى ال�سدر 
بع���د يومني م���ن اعت�س���ام ان�س���اره يف 
الربمل���ان، تو�سي���ع جبهت���ه عل���ى ح�ساب 

الإطار التن�سيقي.
مالم���ح  عل���ى  ال�سدري���ون  ويع���ول 
الن�سق���اق داخ���ل التكتل ال�سيع���ي التي 
بداأت منذ قرار "ال�سدر" اعتزال العملية 

�سه���ر، وجتل���ت  قب���ل نح���و  ال�سيا�سي���ة 
لزعي���م  "منف���رد"  خط���اب  يف  موؤخ���را 
حتال���ف الفت���ح هادي العام���ري جدد فيه 
دع���وات احل���وار ب���ني الطرف���ني )التيار 

والإطار(.
وق���دم "ال�سدر" مقابل ذل���ك �سروطًا اىل 
�سديق���ه الق���دمي اي���ام التفاو����س اثن���اء 
ازم���ة "ال�سه���ر الثماني���ة" الت���ي حلقت 
النتخاب���ات الت�سريعية، جللو�س الول 
اىل طاولة املفاو�سات، قرئت باجتاهني: 
بانها نقاط تعجيزية، او موقف مرن بعد 

خطاب "تغير النظام" الت�سعيدي.
ولرت�سني "جبهة ال�سدر" يقول مقربون 
م���ن التي���ار ل�)امل���دى( ان: "ال�سدري���ني 

يعلم���ون بالن�سقاقات الت���ي جتري منذ 
ا�سابيع داخ���ل الإط���ار التن�سيقي، وهي 
رمب���ا وراء الدعوة الخرة التي وجهت 

من زعيم التيار اىل العامري".
)�سال���ح حمم���د  القائ���د  وطال���ب وزي���ر 
العراق���ي(، من زعيم حتال���ف الفتح، ردا 
على دعوة الخ���ر ال�سدر للجلو�س اىل 
طاول���ة احلوار، ب� "ان�سح���اب" العامري 

من "الإطار".
عل���ى  تغري���دة  يف  العراق���ي  وا�س���اف 
العامري  الأخ  دعوة  "تكّررت  "توتر": 
للح���وار ب���ني الإط���ار )الذي ينتم���ي له( 
وبني التيار ال�سدري الذي تخّلى عنه".
 التفا�صيل �س3

ال�صدر ي�صكر اأن�صاره في المحافظات وينتظر "ان�صقاق العامري"

 تظاهرات خجولة للإطاريين تنتهي
بعد وقت قليل من انطلقها

 بغداد/ المدى

دورها  اأن  اإىل  التظاهرات، لفتة  من  الدفاع موقف اجلي�س  اأكدت وزارة 
يكون بتوفر احلماية لهم من دون التدخل يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، وفيما 
دعا قادة �سيا�سيون اإىل اعتماد احلوار، عّدت اإيران التطورات الأخرة يف 

العراق �ساأنا داخليا.
الجتماعي  التوا�سل  "مواقع  اأن  لها،  بيان  يف  الدفاع  وزارة  وذكرت 
تداولت مقطعًا فيديويًا ل�سابط يدعي انه مدير ال�ستخبارات يف وزارة 

الدفاع، وانه من موؤيدي املتظاهرين ويدعم موقفهم".
واأ�ساف البيان اأن "الوزارة توؤكد مواقفها ال�سابقة بخ�سو�س املتظاهرين 
كل  وان  واخلا�سة  العامة  املمتلكات  وحماية  حمايتهم  على  تعمل  انها 
يقفون  هم  واملوظفني  واملراتب  وال�سباط  القادة  من  الوزارة  منت�سبي 

موقف احلياد كونهم جهة م�سوؤولة عن حماية البلد وال�سعب".
الفيديو هو �سابط حمال  "ال�سابط الذي ظهر يف مقطع  اأن  اإىل  واأ�سار، 
على التقاعد ول يعمل يف الوقت احلايل �سمن مالكات املوؤ�س�سة الع�سكرية 

واأن ما ادىل به هو راأيه ال�سخ�سي ول ميثل وزارة الدفاع".
 التفا�صيل �س3

الجي�ش يجدد رف�ضه 
 بغداد/ فرا�س عدنانالتدخل بال�ضيا�ضة

اأن اجلان���ب  امل���وارد املائي���ة  اأك���دت وزارة 
الرتك���ي مل ينف���ذ، لغاي���ة الوق���ت احل���ايل، 
وعوده الأخرة بزيادة اإطالقات نهر دجلة، 
واإعطاء ال�سوء الأخ�س���ر لوفد فني عراقي 
يق���وم بزي���ارة تركي���ا لالط���الع عل���ى واقع 

�سدوده���ا، وحتدث���ت ع���ن خطت���ني للتعامل 
م���ع الأزمة احلالي���ة، الأوىل بال�ستفادة من 
الكمي���ات اخلزنية، والثانية تتعلق مبتابعة 
توزيعات املي���اه وتطبيق نظام )املرا�سنة(.

وق���ال املتحدث با�سم ال���وزارة علي را�سي، 
اإن "اآخر م�ستجدات الجتماعات مع اجلانب 
الرتك���ي ب�ساأن املياه هو احلوار الذي جرى 

ب���ني وزي���ر امل���وارد املائي���ة مه���دي ر�سي���د 
احلم���داين م���ع مبع���وث الرئي����س الرتك���ي 
الأ�سب���وع املا�سي".وتابع را�سي، اأن "هذا 
الجتم���اع �سهد التداول ب�ساأن الأزمة املائية 
وقلة الطالق���ات وتقا�سم ال�سرر وما ترتب 
عل���ى الت�سريح���ات ال�س���ادرة ع���ن ال�سفارة 
الرتكي���ة يف بغ���داد والبيان ال���ذي اأ�سدرته 

وزارة امل���وارد املائي���ة التي بين���ت فيه عدم 
جواز تدخل ال�سيا�سة باجلانب املائي".

وع���د  الرتك���ي  "اجلان���ب  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
بتح�سني الطالق���ات املائية عل���ى نهر دجلة 
خ���الل املدة الالحق���ة، والتفاق عل���ى زيارة 
وف���د فن���ي ر�سم���ي لالط���الع عل���ى ال�س���دود 

الرتكية وخزينها وال�سيا�سة الت�سغيلية".

و�س���دد را�سي، عل���ى اأن "العراق مل يح�سل 
على ال�س���وء الأخ�سر م���ن اجلانب الرتكي 
لغاي���ة الوقت احل���ايل لزيارة الوف���د الفني، 
وكذلك مو�س���وع الطالقات املائي���ة ما زلنا 
نع���اين م���ن قلته���ا ل�سيم���ا يف نه���ري دجلة 

والفرات".
 التفا�صيل �س2

الإطلق��ات رف��ع  وع��ود  تنف��ذ  ل��م  تركي��ا  المائي��ة:  الم��وارد 

 خا�س/ المدى

يرى خمت�سون بال�ساأن الأمني اأن الأو�ساع ال�سيا�سية 
غ���ر امل�ستقرة لها تاأثرات �سلبية ل�سيما على اجلانب 
الأمن���ي يف العراق، حمذرين من ا�ستغالل داع�س لتلك 

الو�ساع للقيام بعملياته.
وي�سه���د البل���د اإرب���اكا �سيا�سي���ا، حيث اقتح���م اأن�سار 

التي���ار ال�س���دري، جمل����س الن���واب واعت�سم���وا فيه، 
و�س���ط توت���ر �سيا�س���ي كبر، حي���ث تباين���ت املواقف 
حول العت�سام، وحتاول الأطراف ال�سيا�سية التوجه 

للتهدئة واحلوار.
ويق���ول اخلب���ر الأمني اأحمد ال�سريف���ي، اإن "الو�سع 
ال�سيا�س���ي غ���ر امل�ستق���ر ل���ه تاأث���رات �سلبي���ة كبرة 
وكث���رة على امللف الأمني وكذل���ك القت�سادي وحتى 

الجتماع���ي ب���كل تاأكي���د، وذل���ك ب�سبب اخل���الف بني 
جمه���ور الأحزاب والكت���ل على اأر�س الواق���ع اأو على 

مواقع التوا�سل الجتماعي".
وي���رى ال�سريف���ي اأن "تك���رار اخلروق���ات الأمنية يف 
خمتل���ف القواطع، هو ب�سب���ب اخلالف���ات ال�سيا�سية، 
فال�س���راع ال�سيا�سي اأبرز الأ�سباب الرئي�سية للرتاجع 

الأمني وح�سول اخلروق والثغرات".

وحذر اخلبر الأمني من اأن "تنظيم داع�س الإرهابي، 
مب���ا ل يقبل ال�سك �س���وف ي�ستغل ال�س���راع ال�سيا�سي 
واخلالف���ات، من اأجل اإيجاد ثغ���رات اأمنية وم�ساحات 
ل���ه للتحرك بهدف �س���ن الهجمات، �س���واء �سد القوات 
الأمني���ة او املواطن���ني املدني���ني، ولهذا عل���ى اجلميع 

احلذر من هذا الأمر اخلطر".
 التفا�صيل �س3

هجمات��ه تجدي��د  ف��ي  الخلف��ات  داع���ش  ا�ض��تغلل  م��ن  مخ��اوف 

 بغداد/ المدى

اأعلن جه���از المن الوطني، اأم����س الثنني، القب�س 
عل���ى 31 متهمًا بق�ساي���ا البتزاز الإلكرتوين خالل 

�سهرين.
وذك���ر بي���ان خللية الع���الم المني تلقت���ه )املدى(، 
ان���ه "بعد ورود �سكاوى م���ن املواطنني بخ�سو�س 
تعر�سهم حل���الت اإبت���زاز اإلك���رتوين، متكن جهاز 

الأم���ن الوطن���ي خ���الل �سه���ري )حزي���ران ومتوز( 
م���ن تنفيذ عمليات عدة، بع���د ا�ستح�سال املوافقات 

الق�سائية، ون�سب كمائن حمكمة".
واو�س���ح، ان "العملي���ات، اأ�سف���رت ع���ن الإطاح���ة 
ب����)31( مبت���زًا حاول���وا ا�ستغ���الل ال�سحاي���ا ع���رب 
م�ساومتهن مببال���غ مالية"، لفتا اىل "تقدمي جميع 
املتهم���ني اإىل اجله���ات الق�سائية املخت�س���ة لينالوا 

جزاءهم العادل وفقًا للقانون".

اعتقال 31 مبتزًا الكترونيًا خلل �ضهرين
 ترجمة: حامد احمد

اأف���ادت وكال���ة اأمركية باأن �سع���ف القدرة 
مين���اء  حتمي���ل  لأر�سف���ة  ال�ستيعابي���ة 
دون  يح���ول  النابي���ب  وتهال���ك  الب�س���رة 
جن���ي الع���راق املزي���د م���ن الأم���وال ع���رب 
ت�سدير النفط بالتزامن مع زيادة اأ�سعاره، 
وك�سف���ت انتفاخ���ات ظهرت خ���الل الأ�سهر 
ع���ن  اخلط���وط،  نهاي���ات  عن���د  الأخ���رة 
خم���اوف م���ن انفجارها والت�سب���ب بكارثة 
البح���ر. ونق���ل تقري���ر لوكال���ة  بيئي���ة يف 

وترجمت���ه  للطاق���ة  الأمركي���ة  )بالت����س( 
)املدى(، عن م�سوؤول���ني عراقيني قولهم ان 
الذي  النف���ط اخلام  زيادة كميات  "فر����س 
يت���م �سخ���ه يف من�س���اآت من�س���ات حتمي���ل 
ار�سف���ة ميناء الب�سرة عل���ى املدى القريب 
تب���دو قامت���ة". واأ�ساف التقري���ر، اأن "ذلك 
يح���ول دون حتقي���ق اأي���ة منفع���ة مكت�سبة 
للبل���د م���ن زي���ادة الإنت���اج و�س���ط ت�ساع���د 
"انابيب  اأن  اإىل  اأ�سع���ار النفط". واأ�س���ار، 
ال�س���خ القدمي���ة املتهالك���ة الت���ي ترب���ط ما 
بني املحطة وار�سفة التحميل ت�سكل خطرًا 

كب���رًا من احتم���ال حدوث كارث���ة بيئية". 
واأكد التقري���ر، اأن "موؤ�سر وكالة )بالت�س( 
حلركة ال�سلع يف ال�س���وق العاملية وكميات 
�سحن النفط من البل���دان الع�ساء املنتجة 
للنفط ملنظمة اأوبك بال�س، اأظهر اأن كميات 
النفط اخلام الت���ي اأنتجها العراق يف �سهر 
حزي���ران بلغت مع���دل 4.38 مليون برميل 
بالي���وم ب�سمنها كمي���ات النفط املنتجة من 

حقول اإقليم كرد�ستان".
ولف���ت، اإىل اأن "هذه الكمية اأكرث بقليل من 
كميات النفط املنتج ل�سهر اآذار والتي بلغت 

بحدود 4.34 مليون برميل باليوم".
و�س���دد التقري���ر، عل���ى اأن "منف���ذ الع���راق 
اجلنوب���ي لت�سدي���ر النف���ط غالب���ًا م���ا كان 
ينظر اإليه باأنه املنفذ ال�سيق واملعيق الذي 
ل يتنا�سب والكميات الكبرة التي تنتجها 

البالد من النفط اخلام".
النف���ط  وزارة  "معلوم���ات  ان  واأورد، 
العراقي���ة اأك���دت اأن �س���ادرات النف���ط م���ن 
ميناء الب�سرة للفرتة من اآذار اىل حزيران 
بلغت معدل 3.231 مليون برميل باليوم".
 التفا�صيل �س2

اأر�ضفة ميناء الب�ضرة ُت�ضعف الإيرادات النفطية

 بغداد/ المدى

اأعلن���ت وزارة التج���ارة تاأم���ني م���ادة الطحني 
املقب���ل،  الت�سويق���ي  املو�س���م  بداي���ة  لغاي���ة 
وحتدث���ت عن خطة لإن�س���اء معامل خبز مدعم 

للمواطنني.
وقال معاون مدير عام �سركة �سناعة احلبوب 
التج���ارة  "وزارة  اإن  �سال���ح،  حمم���د  ع���الء 
اأمن���ت مادة الطحني لهذا الع���ام نتيجة ا�ستالم 
حنط���ة حملية خالل املو�س���م الت�سويقي بنحو 

مليونني و150 األف طن".
واأ�س���اف �سال���ح، ان "ه���ذه الكمي���ة �ستك���ون 
كافي���ة لتجهي���ز املواط���ن لغاية نهاي���ة العام"، 
مبين���ًا اأن "تخ�سي�سات قان���ون الدعم الطارئ 
لالأم���ن الغذائ���ي والتنمي���ة �ستوف���ر لن���ا مادة 

احلنطة عن طريق ال�ستراد".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ه���ذه الكمي���ات تكف���ي لبداية 
ت�سوي���ق عام 2023"، م�سددًا على اأن الوزارة 
لديه���ا خطة مدرو�سة لتاأم���ني الحتياجات من 

احلنطة لغاية بداية املو�سم القادم".

وبب���ني �سال���ح، اأن "وزارة التج���ارة واجهت 
خ���الل امل���دة الأخ���رة الكث���ر م���ن التحديات 
نتيج���ة احل���رب ب���ني رو�سي���ا واأوكرانيا ومن 

قبلها جائحة كورونا".
جعلتن���ا  التط���ورات  "ه���ذه  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
ت�سوي���ق  اإىل  للو�س���ول  نع���د خط���ة حمكم���ة 
"اللج���وء اإىل زيادة  اأن  ع���ام 2023"، مبين���ًا 
التخ�سي����س امل���ايل يتي���ح لل���وزارة ا�ستراد 

كميات كبرة من القمح".
وبني �سالح، اأن "واردات احلنطة املحلية لهذا 

الع���ام كانت قليل���ة مقارنة بالأع���وام ال�سابقة، 
ولهذا ل بد من توف���ر تخ�سي�سات مالية لكي 

تتمكن وزارة التجارة من جتهيز الطحني".
وا�ستط���رد، ان "قان���ون الأم���ن الغذائ���ي وفر 
لغاي���ة الوقت احلايل نحو 5 تريليونات دينار 

ملفردات ال�سلة الغذائية من �سمنها القمح".
و�س���دد، عل���ى اأن "ال�سرك���ة العام���ة لت�سني���ع 
م���ن  النهائي���ة  خطواته���ا  يف  احلب���وب 
كب���رة  وه���ي  احلكومي���ة،  افرانه���ا  تاأهي���ل 
م���ن م�سان���ع عاملي���ة ر�سين���ة تنت���ج 15 األ���ف 

الواح���د". الإنتاج���ي  اخل���ط  يف  رغي���ف 
ويوا�س���ل �سال���ح، اأن "ال���وزارة �س���وف تلجاأ 
اإىل خطة ت�سويقية حمكم���ة عن طريق اعتماد 
اك�ساك اأو منافذ ت�سويقية من املوؤمل ان ت�سهم 
اإىل ح���د كبر يف تخفيف الع���بء عن املواطن 

العراقي".
الرغي���ف مل  "ا�سع���ار  اأن  اإىل  ولف���ت �سال���ح، 
يت���م حتديده���ا لغاي���ة الوق���ت احل���ايل، لك���ن 
ال�سع���ر �سيك���ون مدعوم���ًا، وه���ذه واحدة من 
احلل���ول التي تق���وم به���ا وزارة التج���ارة من 
اأج���ل مواجه���ة الرتف���اع يف اأ�سع���ار الطحني 

بالأ�سواق املحلية".
واأك���د، ان "الأي���ام القادم���ة �س���وف ت�سهد هذه 
الف���ران، وق���د اأهلن���ا اأك���رب موق���ع يف منطقة 
الكاظمي���ة �سم���ايل بغ���داد، وتباعًا يت���م تاأهيل 

بقية الأفران".
وزارة  "م�س���كالت  اأن  اإىل  �سال���ح،  وم�س���ى 
التخ�سي�س���ات  �ستعال���ج وبتوف���ر  التج���ارة 
�سن�ستمر يف جتهيز مفردات البطاقة التموينية 
ووا�س���ح". ان�سياب���ي  ب�س���كل  للمواط���ن 

وكان املتح����دث با�سم ال����وزارة حممد حنون 
قد ذك����ر يف ت�سريح اإذاع����ي تابعته )املدى(، 
اأن "قان����ون الدع����م الط����ارئ لالأم����ن الغذائي 
والتنمي����ة ا�ستقطعت منه ن�سف املبالغ التي 
كان يج����ري احلدي����ث عنها ل����وزارة التجارة 

اثناء املناق�سات مع جمل�س النواب".
واأ�س����اف حنون، اأن "القان����ون ل يوفر ملادة 
احلنط����ة �سوى ثالث ح�س�س للعام احلايل، 

و4 ح�س�س لل�سلة الغذائية".
واأ�س����ار، اإىل ان "و�سع م�ستحقات الفالحني 
ال����ذي مت  واملزارع����ني، بالرغ����م م����ن املبل����غ 
و�سع����ه يف القانون، جيد جدًا"، م�سددًا على 
اأن "ال����وزارة مل تتل����ق اأي مبل����غ من القانون 

لغاية الوقت احلايل".
وب����ني حنون، اأن "جمل�س الوزراء كان يريد 
للتجارة 9 تريليونات دينار عراقي وال�سبب 
الزم����ة العاملي����ة بع����د قل����ة الإنت����اج وزي����ادة 
ال�سيا�سي����ة  التجاذب����ات  لك����ن  ال�سته����الك، 
جعلت م����ن القانون ي�سع لن����ا 5 تريليونات 

دينار".

خطة لإن�صاء معامل لإنتاج الخبز المدعم
المقبل ال��ت�����ض��وي��ق��ي  ال��م��و���ض��م  ل��غ��اي��ة  ال��ط��ح��ي��ن  ت��اأم��ي��ن  ال��ت��ج��ارة: 

 بغداد/ المدى

ردت املحكمة الحتادية العليا دعوى اأقامها احلزب ال�سيوعي العراقي 
وحزب الأمة الوطنية على رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي، 
ب�ساأن انتخاب رئي�س اجلمهورية. وذكرت وثيقة �سادرة عن املحكمة 
فهمي  رائد  اأقامها  دعوى  يف  "نظرت  املحكمة  اأن  العليا  الحتادية 
�سكرتر احلزب ال�سيوعي العراقي وحممد ح�سني ر�سا الأمني العام 
حلزب الأمة العراقية على رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي". 
ن�س  بتنفيذ  احللبو�سي  اإلزام  طلبا  املدعيان  اأن  الوثيقة  واأ�سافت 
املادة )72/ ثانيًا/ ب( من د�ستور جمهورية العراق التي تن�س على 
ان "ي�ستمر رئي�س اجلمهورية مبمار�سة مهماته اإىل ما بعد انتخابات 
جمل�س النواب اجلديد واجتماعه، على اأن يتم انتخاب رئي�س جديد 

للجمهورية خالل ثالثني يومًا من تاريخ اأول انعقاد للمجل�س".
جديد  رئي�س  انتخاب  عدم  اأن  اأكدا  ور�سا  فهمي  اأن  اإىل  واأ�سارت، 
اأ�سرار  من  ترتب  وما  احلكومة  ت�سكيل  تاأخر  اإىل  اأدى  للجمهورية 
واأن  للدولة،  العامة  املوازنة  على  امل�سادقة  عدم  اأبرزها  وا�سحة 
اأع�ساء جمل�س النواب مبقاطعتهم جلل�سة انتخاب رئي�س اجلمهورية 

فاأنهم قد حنثوا باليمني.
 التفا�صيل �س3

دعوى  "التحادية" ترد 
حزبين ب�ضاأن انتخاب رئي�ش 

الجمهورية

اتباع االطار التن�شيقي قرب الج�شر المعلق في بغداد ام�س.. عد�شة: محمود روؤوف
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و�أ�ش���اف �لتقري���ر, �أن "ذلك يح���ول دون تحقيق 
�أي���ة منفعة مكت�شبة للبلد من زيادة �الإنتاج و�شط 

ت�شاعد �أ�شعار �لنفط".
و�أ�شار, �إلى �أن "�نابيب �ل�شخ �لقديمة �لمتهالكة 
�لت���ي تربط ما بي���ن �لمحطة و�ر�شف���ة �لتحميل 
ت�ش���كل خط���رً� كبيرً� م���ن �حتمال ح���دوث كارثة 

بيئية".
و�أكد �لتقرير, �أن "موؤ�شر وكالة )بالت�س( لحركة 
�ل�شلع في �ل�شوق �لعالمية وكميات �شحن �لنفط 
م���ن �لبل���د�ن �الع�ش���اء �لمنتجة للنف���ط لمنظمة 
�أوبك بال�س, �أظه���ر �أن كميات �لنفط �لخام �لتي 
�أنتجه���ا �لع���ر�ق في �شه���ر حزير�ن بلغ���ت معدل 
4.38 ملي���ون برمي���ل بالي���وم ب�شمنه���ا كمي���ات 

�لنفط �لمنتجة من حقول �إقليم كرد�شتان".
ولفت, �إلى �أن "هذه �لكمية �أكثر بقليل من كميات 
�لنف���ط �لمنت���ج ل�شه���ر �آذ�ر و�لتي بلغ���ت بحدود 

4.34 مليون برميل باليوم".
و�شدد �لتقرير, عل���ى �أن "منفذ �لعر�ق �لجنوبي 
لت�شدي���ر �لنف���ط غالب���ًا م���ا كان ينظ���ر �إلي���ه باأنه 
يتنا�ش���ب  ال  �ل���ذي  و�لمعي���ق  �ل�شي���ق  �لمنف���ذ 
و�لكمي���ات �لكبيرة �لتي تنتجها �لبالد من �لنفط 
�لنف���ط  "معلوم���ات وز�رة  �ن  �لخ���ام". و�أورد, 
�لعر�قي���ة �أك���دت �أن �ش���ادر�ت �لنف���ط م���ن ميناء 
�لب�شرة للفترة من �آذ�ر �لى حزير�ن بلغت معدل 

3.231 مليون برميل باليوم".
ون���وه �لتقري���ر, �إل���ى �أن "هذه �لكمي���ة تت�شاوى 
تقريبا م���ع معدالت ت�شدير �لنف���ط ل�شهر ني�شان 
ع���ام 2020 �لبالغة 3.351 مليون برميل باليوم 
عندم���ا تخل���ت )�أوب���ك( وحلفاوؤه���ا ع���ن �شقوف 
ح�ش����س �الإنت���اج لفترة مح���دودة ب�شبب خالف 
ح���ول �شتر�تيجية �الإنتاج و�ش���ط تف�شي جائحة 
كورون���ا و�ل�شماح للبلد�ن �لمنتجة ب�شخ �لكمية 
�لت���ي تريده���ا". وذه���ب, �إل���ى �أن "تدف���ق �لنفط 
عند ميناء �لب�شرة يتعر����س الإعاقة ب�شبب �شوء 

حال���ة خطين بحريين يغذيان �ر�شفة �ل�شخ عند 
�لمحطة".

�إل���ى ذلك, ذك���رت م�ش���ادر مطلعة عل���ى �لو�شع, 
�ن "�نتفاخ���ات ظه���رت خ���الل �الأ�شه���ر �الأخي���رة 
عند نهاي���ات هذه �لخط���وط, و�ن هناك مخاوف 
من �حتمالي���ة �نفجارها وتت�شب���ب بكارثة بيئية 

بت�شرب �لنفط في �لبحر".

ويو��ش���ل �لتقري���ر, �أن "بيان���ات موؤ�ش���ر وكال���ة 
)بالت����س( لحرك���ة �ل�شحن �ليومي تق���ول �إن هذ� 
�الم���ر �جب���ر �شرك���ة نف���ط �لب�ش���رة عل���ى تقليل 
مع���دالت �ل�شخ الأر�شف���ة �لتحمي���ل بن�شبة %25 
�أي بمع���دل �ش���خ 54 �أل���ف برمي���ل بال�شاع���ة عن 
�لمع���دالت �ل�شابق���ة لل�شخ و�لت���ي كانت بحدود 

70 �ألف برميل بال�شاعة".

و�أردف, �أن "�نابي���ب �ل�ش���خ �لبحرية كان قد تم 
ن�شبه���ا ف���ي �أو�خر �شبعيني���ات �لق���رن �لما�شي 
وكان���ت على �أمل �ن ت�شتبدل منذ عقود, رغم ذلك 
فان���ه لم يتم تنفيذ �أية �عم���ال ��شتبد�ل �و �شيانة 
لم�ش���اكل متعلق���ة بالتموي���ل وم�ش���اكل �شيا�شية 

ف�شال عن معوقات �أخرى".
وتح���دث �لتقري���ر, عن "�إ�شاف���ة �أربع���ة مر��شي 

�أحادية لدعم وتكملة هذه �لخطوط �لبحرية مما 
ز�د م���ن تدف���ق �لنفط فيه���ا بما يعو����س �لهبوط 

�لحا�شل في محطات �ل�شخ بن�شبة قليلة".
م���ن جانب���ه, يق���ول نائ���ب مدي���ر �شرك���ة �شوم���و 
لت�شويق �لنف���ط علي �ل�شط���ري, �ن "م�شوؤولين 
عر�قيين ياأمل���ون بو�شول طاقة �شادر�ت �لنفط 
من مين���اء �لب�شرة �لى 3.35 ملي���ون برميل في 

�ليوم بحلول �شهر �أيلول".
و�أ�شاف �ل�شطري, "فيما يتعلق بالوقت �لر�هن, 
مع �الخ���ذ بنظر �العتبار لي����س فقط محدوديات 
طاق���ة �لت�شدير ب���ل �أي�شا �أن�شط���ة عمليات �إعادة 
�لتاأهي���ل �لت���ي ق���د ت�شب���ب توقف���ات ف���ي بع����س 

�الحيان, فان هذ� ما نتوقع �ن يمكننا تحقيقه".
و�أ�شار �ل�شطري, �إلى "�إمكانية تحقيق رقم �على 
من ذل���ك, ولكنني �أتحفظ بع����س �ل�شيء عن هذ� 
�الحتمال لحي���ن ما �أرى خط���ط لتطوير من�شاآت 

�لت�شدير تجري على قدم و�شاق".
وم�شى �ل�شطري, �إل���ى �أن "�شركة �شومو تتوقع 
�ن تكون كمية �شحن���ات فئة خام �لب�شرة �لثقيل 
�ل���ى 1.1 ملي���ون برميل باليوم ف���ي تموز وخام 

�لب�شرة �لمتو�شط 2.2 مليون برميل باليوم".
و�أو�ش���ح �لتقرير, �أن "تحليالت وكالة )بالت�س( 
ت�شير �ل���ى �ن كمي���ات �لنفط �لم�ش���درة �شتكون 
مح���ددة عند ذل���ك �لمع���دل �الأق�شى لبقي���ة �أ�شهر 
�ل�شنة مع بق���اء كميات �الإنتاج عند 4.54 مليون 

برميل باليوم".
ولف���ت, �إل���ى "وجود مخ���اوف من تدن���ي كميات 
�لتجهي���ز ناجمة عن �عم���ال �ل�شيان���ة و�لتاأهيل 
بع���دم  متعلق���ة  الأ�شب���اب  �أو  �ل�ش���خ  لمن�ش���اآت 

�ال�شتقر�ر �الأمني و�ل�شيا�شي".
ويو��ش���ل �لتقري���ر, �أن "�لبيئ���ة �لحالية الرتفاع 
�أ�شع���ار �لنف���ط ه���ي فر�شة للع���ر�ق ب���ان ي�شمن 
تخ�شي����س �الأمو�ل �لمطلوب���ة ال�شتبد�ل �نابيب 
�ل�شح���ن �لبحري���ة �لمتهالكة و�لتي ق���د ي�شتغرق 
��شتبد�لها فترة �شنتين م���ن تاريخ توقيع �لعقد, 
��شتن���اد� الأ�شخا����س در�ش���و� م�ش���روع تطوي���ر 

وتاأهيل محطة �ل�شخ".
وم�ش���ى �لتقرير, �إل���ى �أن "ذلك من �شاأنه �ن يزيد 
م���ن �شعة طاقة محط���ة ميناء �لب�ش���رة للت�شدير 
بح���دود 700 �أل���ف �ل���ى مليوني برمي���ل باليوم 
باالإ�شافة �لى 4 �ر�شف���ة �أحادية للتحميل بطاقة 

2.2 مليون برميل باليوم".
عن: وكالة )بالت�س(

خماوف من انفجار خط�ط االأنابيب يف البحر والت�سبب بكارثة بيئية

وكالة اأميركية: �ضعف تردي اأر�ضفة ميناء الب�ضرة ُي�ضعف الإيرادات النفطية

 بغداد/ فرا�س عدنان

�أك����دت وز�رة �مل����و�رد �ملائية �أن �جلانب 
�لرتك����ي مل ينف����ذ لغاي����ة �لوق����ت �حلايل 
وع����وده �الأخ����رية بزي����ادة �إطالقات نهر 
دجل����ة, و�إعط����اء �ل�ش����وء �الأخ�شر لوفد 
فني عر�قي يقوم بزيارة تركيا لالطالع 
ع����ن  عل����ى و�ق����ع �شدوده����ا, وحتدث����ت 
خطت����ن للتعام����ل م����ع �الأزم����ة �حلالية, 
�الأوىل باال�شتفادة من �لكميات �خلزنية, 
توزيع����ات  مبتابع����ة  تتعل����ق  و�لثاني����ة 
�ملي����اه وتطبيق نظ����ام )�ملر��شنة(. وقال 
�ملتح����دث با�شم �ل����وز�رة عل����ي ر��شي, 
�إن "�آخ����ر م�شتج����د�ت �الجتماع����ات مع 
�جلانب �لرتكي ب�شاأن �ملياه هو �حلو�ر 
�ل����ذي جرى ب����ن وزي����ر �مل����و�رد �ملائية 
مه����دي ر�شي����د �حلم����د�ين م����ع مبع����وث 
�لرئي�����س �لرتك����ي �الأ�شب����وع �ملا�ش����ي". 
وتاب����ع ر��شي, �أن "ه����ذ� �الجتماع �شهد 
وقل����ة  �ملائي����ة  �الأزم����ة  ب�ش����اأن  �لت����د�ول 
�الطالق����ات وتقا�ش����م �ل�ش����رر وما ترتب 
على �لت�شريحات �ل�شادرة عن �ل�شفارة 
�ل����ذي  و�لبي����ان  بغ����د�د  يف  �لرتكي����ة 
�أ�شدرت����ه وز�رة �مل����و�رد �ملائي����ة �لت����ي 
بين����ت فيه عدم ج����و�ز تدخ����ل �ل�شيا�شة 

باجلانب �ملائي".
و�أ�ش����ار, �إىل �أن "�جلان����ب �لرتكي وعد 
بتح�ش����ن �الطالق����ات �ملائي����ة عل����ى نهر 
دجلة خالل �ملدة �لالحقة, و�التفاق على 
زي����ارة وف����د فن����ي ر�شمي لالط����الع على 
�ل�شدود �لرتكية وخزينه����ا و�ل�شيا�شية 

�لت�شغيلية".
مل  "�لع����ر�ق  �أن  عل����ى  ر��ش����ي,  و�ش����دد 
م����ن  �الأخ�ش����ر  �ل�ش����وء  عل����ى  يح�ش����ل 
�جلان����ب �لرتك����ي لغاية �لوق����ت �حلايل 
لزي����ارة �لوف����د �لفني, وكذل����ك مو�شوع 
�الطالقات �ملائية ما زلنا نعاين من قلتها 

ال�شيما يف نهري دجلة و�لفر�ت".
و�أفاد, باأن "معدالت �الطالقات مل ت�شهد 

�لزيادة �لتي وعد بها �جلانب �لرتكي", 
مبين����ًا �أن "�لعر�ق لدي����ه خطتان �الأوىل 
��شتخ����د�م �الطالقات �ملائية من �ل�شدود 
و�خلز�نات لتلبي����ة �ملتطلبات �لرئي�شية 
و�لت����ي ه����ي �الأر��ش����ي �لزر�عي����ة وهي 
�مل�شتهلك �الأكرب ومي����اه �ل�شرب وح�شة 
�الهو�ر �إ�شاف����ة �إىل دفع �لل�شان �مللحي 

عن مياه �شط �لعرب".
�خلط����ة  "ه����ذه  �أن  ر��ش����ي,  ويو��ش����ل 
تتز�من م����ع خطة ثانية لتوزيعات �ملياه 
�لتي تتعلق باإد�رة �لتوزيعات وتطبيق 
نظام �ملر��شنة ورف����ع �لتجاوز�ت الأجل 
�إجناح �خلط����ة �لزر�عي����ة وتاأمن �ملياه 
له����ا و�شمان و�شول �ملي����اه �إىل �ملناطق 
�لت����ي تقع يف ذنائ����ب �الأنهر �لتي تعاين 

من �أزمة يف و�شول �ملياه �إليها".
وحت����دث, عن "�إج����ر�ء�ت �أخرى تتعلق 
باإع����ادة حفر �الآبار و�إع����ادة تاأهيل جزء 

ت�شه����د  �لت����ي  �ملناط����ق  كب����ري منه����ا يف 
�شعوب����ة يف و�ش����ول �ملي����اه �ل�شحي����ة 
�إليها". و�أكد ر��شي, �أن "�حلل �لوحيد 
�لذي تعم����ل عليه وز�رة �مل����و�رد �ملائية 
بخف�����س  يتعل����ق  �ل�ش����ح,  ظ����روف  يف 

�خلطة �لزر�عية �إىل %50".
ونوه, �إىل �أن "�الهو�ر عانت من �ل�شح 
�ملائ����ي لكن �شم����ن خطة �ل����وز�رة هناك 
كمي����ات �شت�ش����ل �إليها, لكنن����ا نعاين من 
بع�س �لتجاوز�ت على �ملمر�ت �ملائية".
وم�ش����ى ر��شي, �إىل �أن "م�شادر تغذية 
�الأه����و�ر لي�ش����ت فق����ط من نه����ري دجلة 
و�لف����ر�ت, لذلك م����ا يتعلق بن����ا كوز�رة 
مو�رد مائية نعمل على توفري حد معن 

من هذه �ملياه الإنعا�س �الهو�ر". 
م����ن جانب����ه, ذك����ر �خلب����ري �ملائ����ي عادل 
م����ن  ح����ذرو�  "�ملر�قب����ن  �أن  �ملخت����ار, 
�الأزمة �ملائية وذكرو� �أن �جلفاف �شوف 

ي�شرب �لعر�ق".
تتفاق����م  "�مل�شكل����ة  �أن  �ملخت����ار,  وتاب����ع 
�لي����وم, م����ن خ����الل ن����زوح �لعدي����د م����ن 
�شكان مناطق �الأهو�ر �إ�شافة �إىل هالك 
�حليو�ن����ات, وغريها من �الأم����ور �لتي 

حذرنا منها �شابقًا".
�لنظ����ر  "�إع����ادة  �إىل  دعوت����ه,  وج����دد 
باخلط����ط �لزر�عي����ة, م����ع �لتح����ول �إىل 
م�ش����ددً�  �حلدي����ث",  �ل����ري  منظوم����ات 
عل����ى �أن "تل����ك �حلل����ول ميك����ن �أن ت�شد 
لن����ا �الزم����ة يف �اله����و�ر و�ملحافظ����ات 

�جلنوبية".
و�أو�شح �ملختار, �أن "�لعر�ق �أمام حتد 
جديد, وه����و �إمكانية �أن يك����ون �ل�شتاء 
�لق����ادم جاف �أي�ش����ًا وال ي�شه����د ت�شاقطًا 
لالأمطار, وبالت����ايل �شنكون �أمام و�شع 
�لزر�عي����ة  �خلط����ة  وتوق����ف  ماأ�ش����اوي 

ب�شكل تام".

وطال����ب, �أي�ش����ا ب����� "تاأ�شي�����س �ملجل�����س 
جمموع����ة  وي�ش����م  �الأعل����ى,  �لزر�ع����ي 
خرب�ء يتولون و�شع خطط �شرت�تيجية 
م����ن �أج����ل �عتماده����ا وتنفيذه����ا من قبل 

�لوز�ر�ت �ملعنية".
وم�ش����ى �ملخت����ار, �إىل �أن "دول �جلو�ر 
تعطي ملف �ملي����اه, الأهميته, بيد رئي�س 
�لدول����ة, ويج����ب �أال يبق����ى بي����د وز�رة 
�ملو�رد �ملائي����ة ويتم حتويله �إىل رئي�س 
�ل����وزر�ء لكي ي�شتخ����دم �أور�ق �ل�شغط 
�لتجاري����ة و�القت�شادية و�لع�شكرية يف 

�لتفاو�س".
الإد�رة  �لوطن����ي  �ملرك����ز  مدي����ر  وكان 
�مل����و�رد �ملائي����ة حامت حميد ق����د ذكر يف 
وق����ت �شاب����ق, �أن "�لعر�ق يعي�����س �أزمة 
�شح يف �ملياه م�شتمرة للعام �لثالث على 
�لت����و�يل ب�شب����ب قل����ة �ل����و�رد�ت �ملائية 
و�ال�شتعان����ة باخلزين �ل�شرت�تيجي من 
�ملياه". و�أ�شاف حميد, "يف هذ� �لعام, 
وبن����اًء على ذل����ك, مت تخفي�س �خلطتن 
�لزر�عي����ة �ل�شتوي����ة و�ل�شيفي����ة بن�شبة 
50% وهن����اك ت�شاريف مياه مت �إعد�دها 

ل�شمان و�شول �ملياه �إىل �الأهو�ر".
وتاب����ع, "لك����ن م����ع �الأ�ش����ف �لتجاوز�ت 
على مياه �الأهو�ر يف بع�س �ملحافظات 
وح����دوث  �لكمي����ات  برت�ج����ع  ت�شبب����ت 
�شح����ة و��شح����ة", الفت����ًا �إىل �أن "ه����ور 
�حلويزة على وجه �خل�شو�س تعر�س 
النخفا�����س يف منا�شيب����ه ب�شب����ب قط����ع 
�جلان����ب �الإي����ر�ين لنه����ر �لكرخ����ة ع����ن 
�جلان����ب �لعر�ق����ي و�الإطالق����ات تقت�شر 
عل����ى نهري �مل�ش����رح و�لكح����الء و�الأول 
علي����ه جت����اوز�ت كث����رية م����ن �ملو�طنن 
م����ع  بالتو��ش����ل  نزيله����ا  �أن  ونح����اول 

�الأجهزة �الأمنية".
�لعر�ق����ي  "�جلان����ب  �أن  حمي����د,  و�أك����د 
�الإي����ر�ين  �جلانب����ن  م����ع  يتو��ش����ل 
و�لرتك����ي بهدف زيادة تدفقات �ملياه من 

�لبلدين وتقليل �شرر �ل�شحة".

الموارد المائية: تركيا لم تنفذ وعود رفع الإطالقات وال�ضماح بزيارة �ضدودها

اأفادت وكالة اأمريكية باأن �سعف القدرة اال�ستيعابية الأر�سفة 
حتميل ميناء الب�سرة وتهالك االنابيب يح�ل دون جني العراق 
املزي��د م��ن االأم�ال ع��ر ت�سدي��ر النف��ط بالتزامن م��ع زيادة 
اأ�سعاره، وك�سفت انتفاخات ظهرت خالل االأ�سهر االأخرية عند 
نهاي��ات اخلط�ط، عن خماوف من انفجاره��ا والت�سبب بكارثة 

بيئي��ة يف البحر. ونق��ل تقري��ر ل�كالة )بالت���س( االأمريكية 
للطاق��ة وترجمته )املدى(، عن م�س�ؤول��ني عراقيني ق�لهم ان 
من�ساآت  يف  �سخه  يتم  الذي  اخلام  النفط  كميات  زيادة  "فر�س 
من�س��ات حتميل ار�سفة ميناء الب�سرة على املدى القريب تبدو 

قامتة".

خطتان مل�اجهة ال�سح وخماوف من م��سم جديد جاف

دعوات لتطوير انابيب ت�ضدير النفط العراقية ل�ضمان اأكرب قدر من االيرادات

ا�ضتمرار الرتاجع يف مياه االنهر العراقية ب�ضبب دول اجلوار

 بغداد/ املدى

ردت املحكمة االحتادية العليا دع�ى اأقامها احلزب 
ال�سي�عي العراقي وحزب االأمة ال�طنية على 
رئي�س جمل�س الن�اب حممد احللب��سي، ب�ساأن 

انتخاب رئي�س اجلمه�رية

وذك����رت وثيقة �شادرة عن �ملحكم����ة �الحتادية �لعلي����ا �أن �ملحكمة نظرت يف دعوى 
�أقامه����ا ر�ئد فهم����ي �شكرتري �حلزب �ل�شيوعي �لعر�قي وحمم����د ح�شن ر�شا �الأمن 

�لعام حلزب �الأمة �لعر�قية على رئي�س جمل�س �لنو�ب حممد �حللبو�شي".
و�أ�شافت �لوثيقة �أن �ملدعيان طلبا �إلز�م �حللبو�شي بتنفيذ ن�س �ملادة )72/ ثانيًا/ 
ب( م����ن د�شتور جمهورية �لع����ر�ق �لتي تن�س على �ن "ي�شتم����ر رئي�س �جلمهورية 
مبمار�ش����ة مهمات����ه �إىل ما بع����د �نتخابات جمل�����س �لنو�ب �جلدي����د و�جتماعه, على 
�أن يت����م �نتخ����اب رئي�س جديد للجمهورية خالل ثالثن يومًا م����ن تاريخ �أول �نعقاد 
للمجل�����س". و�أ�ش����ارت, �إىل �أن فهم����ي ور�ش����ا �أك����د� �أن ع����دم �نتخ����اب رئي�س جديد 
للجمهورية �أدى �إىل تاأخري ت�شكيل �حلكومة وما ترتب من �أ�شر�ر و��شحة �أبرزها 
ع����دم �مل�شادقة على �ملو�زنة �لعام����ة للدولة, و�أن �أع�شاء جمل�س �لنو�ب مبقاطعتهم 

جلل�شة �نتخاب رئي�س �جلمهورية فاأنهم قد حنثو� باليمن.
و�أو�شح����ت �لوثيقة �أن �ملحكمة وجدت �ن دع����وى �ملدعين و�جبة �لرد �شكاًل ل�شبق 
�لف�شل يف مو�شوعها ��شتناد� �إىل �لقر�ر �ل�شادر عن �ملحكمة �الحتادية �لعليا رقم 
)23 وموحدته����ا 25/ �حتادية/ 2022( �إذ مت����ت مبوجبه معاجلة مو�شوع جتاوز 

�ملدد �لد�شتورية وعدم تنفيذ ما جاء يف �ملادة )72/ ثانيًا/ ب( من �لد�شتور.
وبينت �لوثيقة �أن قر�ر �ملحكمة �ل�شابق �شدد على �نتخاب رئي�س �جلمهورية خالل 
ف����رتة وجي����زة تتنا�شب مع �إر�دة �مل�شرع �لد�شتوري و�مل�شلح����ة �لعليا لل�شعب �لتي 
توج����ب ��شتكمال ت�شكيل �ل�شلطات �الحتادية �شمن �ال�شتحقاقات �ملن�شو�س عليها 
يف �لد�شت����ور, ومل����ا كان قر�ر �حلكم هذ� يتعل����ق بتطبيق �مل����ادة )72/ ثانيًا/ ب( ما 

يعني �أن دعوى �ملدعين و�جبة �لرد �شكاًل ل�شبق �لف�شل يف مو�شوعه".
وكان����ت �ملحكمة �الحتادية �لعلي����ا قد �أكدت يف وقت �شابق �أن جل�شة �نتخاب رئي�س 
�جلمهوري����ة يتطل����ب لعقده����ا ح�ش����ور ثلثي �ملجم����وع �لكل����ي لعدد �أع�ش����اء جمل�س 

�لنو�ب.
ويذكر �أن جمل�س �لنو�ب حاول �أكرث من مرة عقد جل�شة �نتخاب رئي�س �جلمهورية 

لكنه مل ي�شتطع ب�شبب عدم �كتمال �لن�شاب.

دعوى  "التحادية" ترد 
لل�ضيوعي والأمة العراقية 

على الحلبو�ضي
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 بغداد/ تميم الح�سن

يح���اول �لتي���ار �ل�ش���دري يف �للحظات 
�حلا�ش���مة من م�ش���روع »تغيري �لنظام« 
�لذي طرحه زعيم �لتيار مقتدى �ل�شدر 
بع���د يوم���ن من �عت�ش���ام �ن�ش���اره يف 
�لربمل���ان، تو�ش���يع جبهته على ح�ش���اب 

�لإطار �لتن�شيقي.
مالم���ح  عل���ى  �ل�ش���دريون  ويع���ول 
�لن�ش���قاق د�خ���ل �لتكتل �ل�ش���يعي �لتي 
بد�أت منذ قر�ر »�ل�شدر« �عتز�ل �لعملية 
�ل�شيا�ش���ية قب���ل نح���و �ش���هر، وجتل���ت 
لزعي���م  »منف���رد«  خط���اب  يف  موؤخ���ر� 
حتال���ف �لفتح هادي �لعام���ري جدد فيه 
دع���و�ت �حلو�ر ب���ن �لطرف���ن )�لتيار 

و�لإطار(.
وقدم »�ل�ش���در« مقابل ذلك �ش���روطًا �ىل 
�شديق���ه �لق���دمي �ي���ام �لتفاو����ض �ثناء 
�زم���ة »�ل�شه���ر �لثماني���ة« �لت���ي حلقت 
جللو����ض  �لت�شريعي���ة،  �لنتخاب���ات 
�لول �ىل طاول���ة �ملفاو�ش���ات، قرئ���ت 
باجتاه���ن: بانه���ا نق���اط تعجيزية، �و 
موقف م���رن بعد خطاب »تغيري �لنظام« 

�لت�شعيدي.
ياأت���ي ذل���ك يف وق���ت وجهت في���ه جلنة 
م�شتحدث���ة تابع���ة ل�«�لطارين« لتنظيم 
�لتظاه���ر�ت، �ن�شاره���ا بالتجم���ع عن���د 
�ملدخ���ل �ل�شرق���ي للمنطق���ة �خل�ش���ر�ء، 
�ملنطق���ة  دخ���ول  بع���دم  وطالبته���م 
�لق���و�ت  م���ع  و�لتع���اون  �حلكومي���ة 

�لمنية.
وكانت هذه �ملجموعة �لتي �أطلقت على 
نف�شها ��ش���م »�للجنة �ملنظمة لتظاهر�ت 
دع���م �ل�شرعي���ة« م�شتع���رية �ل�ش���م م���ن 
تظاه���ر�ت �لأخ���و�ن �مل�شلمن يف م�شر 
قب���ل 9 �شن���و�ت، ق���د �شرب���ت معلومات 
عن »مالحقة �لكاظم���ي« رئي�ض �لوزر�ء 

و�عتقاله!
باملقاب���ل كثف �ملعت�شم���ون د�خل مبنى 
�لربمل���ان للي���وم �لثال���ث، م���ن �عد�دهم 
م���ع دخ���ول ع�شائر �ىل �ملجل����ض �علنت 
حي���ث  �ل�ش���در«،  »خط���اب  ل����  تاأييده���ا 

عق���ب  �لح���د،  م�ش���اء  بغ���د�د  �شه���دت 
�خلطاب، تكد�ش���ا يف �لعجالت �لذ�هبة 

�شوب �ملنطقة �خل�شر�ء.
ولرت�شن »جبهة �ل�شدر« يقول مقربون 
م���ن �لتي���ار ل�)�مل���دى( �ن: »�ل�شدري���ن 
يعلم���ون بالن�شقاق���ات �لتي جتري منذ 
��شابي���ع د�خل �لإط���ار �لتن�شيقي، وهي 
رمبا ور�ء �لدعوة �لخرية �لتي وجهت 

من زعيم �لتيار �ىل �لعامري«.
وطال���ب وزي���ر �لقائ���د )�شال���ح حمم���د 
�لعر�قي(، من زعي���م حتالف �لفتح، رد� 

على دعوة �لخري ��ل�شدر للجلو�ض �ىل 
طاولة �حلو�ر، ب���� »�ن�شحاب« �لعامري 

من »�لإطار«.
عل���ى  تغري���دة  يف  �لعر�ق���ي  و��ش���اف 
»توتري«: »تكّررت دع���وة �لأخ �لعامري 
للحو�ر ب���ن �لإط���ار )�ل���ذي ينتمي له( 
وبن �لتيار �ل�شدري �لذي تخّلى عنه«.

وتاب���ع: » فاأقول: �إننا ل���و تنّزلنا وقبلنا 
�حلو�ر فذل���ك م�شروط مبا يل���ي: �أوًل: 
م���ن  �لعام���ري وكتلت���ه  �لأخ  �ن�شح���اب 
�لإط���ار، ثاني���ًا: ��شتن���كار �شريح لكالم 

ب���ه يف  �ش���رح  �ل���ذي  م���ان(  )�شبايك���ر 
�لت�شريبات قب���ل �أيام قالئل، ثالثًا: كنَت 
�أن���ت م���ن �شم���ن �ملوقع���ن عل���ى وثيقة 
�إ�شالحي���ة.. ومل تنف���ذ.. فم���ن �ل�شامن 
لتطبي���ق �حل���و�ر �لإ�شالح���ي؟! فعليك 
بتحدي���د �شام���ن لك���ي ننقذ �لع���ر�ق من 

�أنياب �لف�*�شاد«.
ه���ادي  �لفت���ح  حتال���ف  رئي����ض  وج���ه 
�لعام���ري، �أم����ض �لثنن، ن���د�ء خاطب 
في���ه كاًل م���ن �لتي���ار �ل�ش���دري و�لإطار 
�ىل  �لطرف���ن  دع���ا  فيم���ا  �لتن�شيق���ي، 

�جللو�ض و�حلو�ر وجتنب »�شفك مزيد 
من �لدماء«.

وقال �لعام���ري يف بيان �إنه »يف �جو�ء 
�لت�شعي���د �لعالم���ي )...( �ك���رر ند�ئي 
خمل�شًا �ىل �لخوة يف �لتيار �ل�شدري 
و�ىل �لخ���وة يف �لإط���ار �لتن�شيقي �ن 
يغلب���و� منطق �لعق���ل و�حلكمة و�شبط 
م�شلح���ة  وتق���دمي  و�لت���اأين  �لنف����ض 
�لب���الد و�لعباد من خ���الل �حلو�ر �جلاد 

و�لبناء...«.
وكان �لإط���ار �لتن�شيقي قد ��شدر م�شاء 

�لحد �ملا�شي، بيانا غا�شبا حذر فيه من 
�نق���الب دم���وي يقوده �لتي���ار �ل�شدري 

عرب �لتظاهر�ت.
وق���ال �لبي���ان :«ن���رى لالأ�ش���ف ت�شعيدً� 
لالأح���د�ث  موؤ�شف���ا  وتط���ور�  م�شتم���ر� 
و�ش���ل ح���د �لدع���وة �ىل �لنق���الب على 

�ل�شعب و�لدولة...«.
و�عترب »�لإطار« ما و�شفه ب� »�لتقالب« 
ه���و: »�م���ر خط���ري يعي���د �ىل �لذ�ك���رة 
عا�شه���ا  �لت���ي  �لدموي���ة  �لنقالب���ات 
�لعر�ق طيلة عق���ود �لدكتاتورية ما قبل 

�لتغيري«.
وقب���ل ذلك، و�ش���ف �ل�ش���در �لتطور�ت 
�ل�شيا�شي���ة �لتي ي�شهدها �لع���ر�ق باأنها 
فر�شة لتغيري ج���ذري للنظام �ل�شيا�شي 
و�لد�شت���ور و�لنتخاب���ات، معت���رب� �أن 
�لعر�قي���ن �لي���وم »عل���ى �ملح���ك«، فيما 
دعت �للجنة �لتنظيمي���ة �لتابعة لالإطار 
�لتن�شيق���ي �إىل �لتظاه���ر ي���وم �لثن���ن 
)�أم����ض( عن���د �ملنطق���ة �خل�ش���ر�ء بع���د 
م�شب���وه«  بانق���الب  تن���ذر  »تط���ور�ت 
دع���م  »جلن���ة  بي���ان  و�ش���ف  بح�ش���ب 

�ل�شرعية«.
وبح�شب معلوم���ات وردت �ىل )�ملدى( 
ب���ان �للجن���ة �لت���ي �علن���ت ع���ن نف�شها 
لأول مرة بعد خط���اب »�ل�شدر«، »تابعة 
لأطر�ف معينة د�خل �لإطار �لتن�شيقي، 

وهي غري مدعومة من كل �لطر�ف«.
م�ش���ادر  وف���ق  �ملالك���ي،  ن���وري  وكان 
مطلعة، ح���اول م�شاء �لح���د »�لرد على 
�قتح���ام �ل�شدري���ن« باإخ���ر�ج جماميع 
م���ن �لف�شائل، لكنه ف�ش���ل ب�شبب رف�ض 

بع�ض قياد�ت »�لإطار �لتن�شيقي«.
ومبتابع���ة بي���ان »�لتن�شيق���ي« و«جلنة 
دع���م �ل�شرعي���ة«، جن���د �ن بي���ان �لول 
�ىل  �ل�شريح���ة  �ل�ش���ارة  يت�شم���ن  مل 

�لتظاهر�ت.
�ىل  دع���ا  �ل���ذي  �للجن���ة  بي���ان  وعق���ب 
تظاهر�ت قرب �ملنطقة �خل�شر�ء، �كدت 
كتائب ح���زب �لله -�حد ف�شائل �حل�شد- 

بانها ل تعلم ب�شاأن تلك �لدعوة.
وقال �بو عل���ي �لع�شكري �ملتحدث با�شم 

»توت���ري«:  عل���ى  تغري���دة  يف  �لكتائ���ب 
»دع���وة �لتظاهر على ��ش���و�ر �خل�شر�ء 

لعلم لنا بها«.
�مل�شارك���ن  �ن  �ملعلوم���ات  وبح�ش���ب 
يف تظاه���ر�ت »�لتن�شيق���ي« ه���م: تي���ار 
�حلكم���ة، ع�شائ���ب �ه���ل �حل���ق، ح���زب 
�لدعوة، �ملجل�ض �لعلى، وكتائب �لمام 
عل���ي، فيم���ا مل حت�شم »ب���در« موقفها من 

�لحتجاجات.
و�شربت »دعم �ل�شرعية« وبع�ض من�شات 
»�لطارين« معلومات عن �نها �شتقوم ب� 
»�عتقال �لكاظمي وم�شت�شاريه« و«�غالق 
طريق �ملطار ملن���ع �لفريق �حلكومي من 

مغادرة �لبالد قبل حماكمتهم«.
و�شوه���دت من���ذ �شب���اح �أم����ض، قطعات 
ع�شكري���ة كب���رية يف طري���ق �ملط���ار يف 
ع�شكري���ة  وقطع���ات  �لعا�شم���ة،  غرب���ي 
ق���رب �جل�ش���ر �ملعلق حيث م���كان جتمع 

»�لطارين«.
وفيما ف�ش���ر مر�قبون »�ش���روط �ل�شدر« 
مقاب���ل �لتفاو����ض كما ج���اءت يف دعوة 
زعي���م حتال���ف �لفت���ح، بانه���ا »مرون���ة« 
يف مو�ق���ف زعي���م �لتي���ار ع���ن »دعو�ت 
تغيري �لنظ���ام«، �أكد مقرب���ون من �لتيار 
بانه���ا »�ش���روط تعجيزي���ة ول���ن يك���ون 
�لفا�شدي���ن  لت�شلي���م  هن���اك تفاو����ض �ل 

وحماكمتهم«.
و�نتق���دت �مل�ش���ادر �ملقرب���ة م���ن �لتي���ار 
�ل�ش���دري: »ت�شمية تظاهر�ت �لطارين 
�ن  �ىل  م�شريي���ن  �ل�شرعي���ة«،  بدع���م 
»�لإط���ار �لتن�شيق���ي ه���و فاق���د لل�شرعية 
بع���د خ�شارت���ه يف �لنتخاب���ات وح���رف 
�لعملي���ة �ل�شيا�شي���ة بق���ر�ر�ت �شيا�شي���ة 
م���ن �لق�ش���اء«، يف ��ش���ارة �ىل تف�ش���ري 
»�لثلث �ملعط���ل« وعرقلة �ختي���ار رئي�ض 

�جلمهورية.
باملقابل دعا �ل�شدريون �ىل »نفري عام«، 
حيث وج���ه »وزير �لقائد« �أم�ض، �أن�شار 
�لتظاه���ر  �ىل  �ملحافظ���ات  يف  �لتي���ار 
يف مدنه���م )با�شتثن���اء مدين���ة �لنجف( 
م���ع  بالتز�م���ن  �خلام�ش���ة  �ل�شاع���ة  يف 

تظاهر�ت »�لتن�شيقي«.

مقربون من التيار: الحوار مع »الإطار« هو لت�سليم الفا�سدين ومحاكمتهم

»ال�شدر« يو�شع جبهة االحتجاجات اإلى المحافظات وينتظر »ان�شقاق العامري«
ال���خ�������س���راء! اأ������س�����وار  ع���ل���ى  ال���ت���ظ���اه���ر  ب�����دع�����وات  ن��ع��ل��م  ل  اهلل:  ح�����زب  ك���ت���ائ���ب   

 خا�ص/ المدى

ي���رى خمت�ش���ون بال�ش���اأن �لأمن���ي �أن �لأو�ش���اع 
�ل�شيا�شي���ة غ���ري �مل�شتق���رة له���ا تاأث���ري�ت �شلبي���ة 
ل�شيم���ا على �جلانب �لأمني يف �لعر�ق، حمذرين 
للقي���ام  �لو�ش���اع  لتل���ك  د�ع����ض  ��شتغ���الل  م���ن 

بعملياته.
وي�شهد �لبلد �إرب���اكا �شيا�شيا، حيث �قتحم �أن�شار 
�لتيار �ل�ش���دري، جمل�ض �لنو�ب و�عت�شمو� فيه، 
و�شط توتر �شيا�ش���ي كبري، حيث تباينت �ملو�قف 
ح���ول �لعت�ش���ام، وحت���اول �لأط���ر�ف �ل�شيا�شية 

�لتوجه للتهدئة و�حلو�ر.
�إن  �ل�شريف���ي،  �أحم���د  �لأمن���ي  �خلب���ري  ويق���ول 
»�لو�ش���ع �ل�شيا�ش���ي غ���ري �مل�شتق���ر ل���ه تاأث���ري�ت 
�شلبية كب���رية وكثرية عل���ى �مللف �لأمن���ي وكذلك 
�لقت�ش���ادي وحتى �لجتماعي ب���كل تاأكيد، وذلك 
ب�شب���ب �خل���الف ب���ن جمه���ور �لأح���ز�ب و�لكتل 
عل���ى �أر����ض �لو�ق���ع �أو عل���ى مو�ق���ع �لتو��ش���ل 

�لجتماعي«.
وي���رى �ل�شريفي �أن »تكر�ر �خلروقات �لأمنية يف 
خمتلف �لقو�طع، هو ب�شبب �خلالفات �ل�شيا�شية، 
فال�ش���ر�ع �ل�شيا�ش���ي �أب���رز �لأ�شب���اب �لرئي�شي���ة 

للرت�جع �لأمني وح�شول �خلروق و�لثغر�ت«.
وح���ذر �خلب���ري �لأمن���ي م���ن �أن »تنظي���م د�ع����ض 
�لإرهاب���ي، مب���ا ل يقب���ل �ل�ش���ك �ش���وف ي�شتغ���ل 
�ل�ش���ر�ع �ل�شيا�ش���ي و�خلالفات، من �أج���ل �إيجاد 
ثغ���ر�ت �أمني���ة وم�شاح���ات له للتح���رك بهدف �شن 
�لهجمات، �شو�ء �شد �لقو�ت �لأمنية �و �ملو�طنن 
�ملدنين، ولهذ� على �جلمي���ع �حلذر من هذ� �لأمر 

�خلطري«.
و�أعلن���ت خلية �لإعالم �لأمني، قبل يومن �لقب�ض 
على 8 �إرهابين بينه���م م�شوؤول عن تفجري عجلة 
مفخخة يف بغد�د، فيما �أعلن جهاز �لأمن �لوطني، 

�إرهابي���ن يف   6 عل���ى  �لقب����ض  ذ�ت���ه  �لي���وم  يف 
نينوى، فيما �أعلن���ت هيئة �حل�شد �ل�شعبي، �لأحد 
�ملا�شي، تدمري ث���الث م�شاف���ات وزورق لعنا�شر 
د�ع�ض �لرهابي جن���وب تكريت مبحافظة �شالح 
�لدين، وتز�من���ا مع تلك �لأحد�ث نفذت قوة �أمنية 
م�شرتك���ة من �جلي����ض �لعر�قي و�حل�ش���د �ل�شعبي 

عملية تفتي�ض يف حمافظة �لأنبار.
م���ن جهت���ه، �ق���رتح �خلب���ري �لمن���ي فا�ش���ل �أب���و 
رغي���ف �أربع���ة ملف���ات لتعزي���ز �ملنظوم���ة �لمنية 
و�لع�شكري���ة، م�شري� �إىل »حاجة �لق���و�ت �لمنية 
للدع���م �حلقيقي من خ���الل جتديد �لدم���اء و�عادة 

�لنظر مبنظومة خدمة �لعلم«.
و��شار �ىل »�شرورة �لغاء بع�ض قياد�ت �لعمليات 
و�لع���ودة �ىل نظ���ام �لفيال���ق و�عط���اء م�شوؤولية 
بطيف �و�شع �ىل وز�رتي �لد�خلية و�لدفاع ودعم 

�ملنظومة �ل�شتخبار�تية«.
ولفت �أب���و رغي���ف �إىل �نه »بتحقيق ه���ذه �مللفات 
تك���ون ��شتجاب���ة �ىل �لدع���و�ت �ل�شيا�شي���ة �لت���ي 
ت�ش���دد على �ي���الء �لنظوم���ة �لمني���ة و�لع�شكرية 

�همية و�هتماما«.
وب���ن �أن »�شب���ط �لأو�شاع يف �ملناط���ق �لرخوة، 
يحت���اج �ىل تفعي���ل �جله���د �ل�شتخبار�تي وجهد 
�ملعلوم���ات و�ل�شتعان���ة باملو�طن ودع���م �مل�شادر 
و�إع���ادة �لعم���ل بامل�ش���در ومتويله ب�ش���كل حريف 

و�إد�رة من قبل �شباط مهنن«.
ومل تتوقف �لعمليات �لأمنية منذ �إعالن �لنت�شار 
على د�ع�ض ع���ام 2017 ولغاية �لآن، لتطهري كافة 
�ملناط���ق م���ن عنا�ش���ر �لتنظي���م، ود�ئما م���ا ت�شفر 
ع���ن �لعث���ور عل���ى م�شاف���ات فيه���ا �أدو�ت منزلية 
ومقتل ع���دد من عنا�ش���ر د�ع�ض وه���ذ� �إىل جانب 
مئ���ات �لطلع���ات �جلوي���ة �لت���ي تنف���ذ ل�شتهد�ف 
عنا�ش���ر د�ع�ض �أو عجالته���م �ملفخخة يف �ملناطق 

�ل�شحر�وية.

مخاوف من ا�شتغالل داع�ش الخالفات 
بين الكتل في تجديد هجماته

 بغداد/ المدى

�أك����دت وز�رة �لدفاع موقف �جلي�ض م����ن �لتظاهر�ت، لفتة 
�إىل �أن دوره����ا يكون بتوفري �حلماي����ة لهم من دون �لتدخل 
يف �ل�ش����وؤون �ل�شيا�شي����ة، وفيما دع����ا ق����ادة �شيا�شيون �إىل 
�عتم����اد �حلو�ر، عّدت �إير�ن �لتطور�ت �لأخرية يف �لعر�ق 

�شاأنا د�خليا.
وذك����رت وز�رة �لدفاع يف بي����ان لها، �أن »مو�ق����ع �لتو��شل 
�لجتماع����ي تد�ول����ت مقطع����ًا فيديوي����ًا ل�شاب����ط يدعي �نه 
مدي����ر �ل�شتخب����ار�ت يف وز�رة �لدف����اع، و�نه م����ن موؤيدي 

�ملتظاهرين ويدعم موقفهم«.
�ل�شابق����ة  توؤك����د مو�قفه����ا  »�ل����وز�رة  �أن  �لبي����ان  و�أ�ش����اف 
بخ�شو�����ض �ملتظاهري����ن �نها تعمل عل����ى حمايتهم وحماية 
�ملمتل����كات �لعامة و�خلا�ش����ة و�ن كل منت�شبي �لوز�رة من 
�لق����ادة و�ل�شب����اط و�ملر�ت����ب و�ملوظفن ه����م يقفون موقف 

�حلياد كونهم جهة م�شوؤولة عن حماية �لبلد و�ل�شعب«.
و�أ�ش����ار، �إىل �أن »�ل�شابط �ل����ذي ظهر يف مقطع �لفيديو هو 
�شاب����ط حم����ال عل����ى �لتقاع����د ول يعمل يف �لوق����ت �حلايل 
�شم����ن مالكات �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية و�أن ما �دىل به هو ر�أيه 

�ل�شخ�شي ول ميثل وز�رة �لدفاع«.
ون����وه �لبيان، �إىل »�للج����وء للق�شاء �لعر�ق����ي لكل �شخ�ض 
يظه����ر ب�شف����ة ع�شكري ويدع����ي �نه يعمل حالي����ًا يف وز�رة 
�لدفاع ويعرب عن ر�أي ل ين�شب يف م�شلحة �لبلد ويحرف 

�ملعنى �حلقيقي ملا يقوم به منت�شبو �لوز�رة«.
ورح����ب رئي�ض �ل����وزر�ء �لأ�شب����ق ورئي�ض �ئت����الف �لن�شر 
حيدر �لعبادي بدعو�ت �حلو�ر، فيما �أكد دعمه للتفاهمات.
����ب  »�أرِحّ )�مل����دى(،  تابعته����ا  تغري����دة  يف  �لعب����ادي  وق����ال 

بدع����و�ت �حل����و�ر، وه����ي دلي����ل حكم����ة جميع �لأط����ر�ف«.
و�أ�شاف، »لقد دعوت للحو�ر و�لتفاهم مر�رً�، و�ليوم �جدد 
�لدعوة و�أبارك و�أدعم �أي تفاهمات للحل �أيًا كانت نتائجها، 
م����ا د�مت حتف����ظ �أمن و��شتق����ر�ر �لعر�ق و�شعب����ه ورفاهية 

مو�طنيه«.
وعل����ى �شعي����د مت�شل، �ش����دد رئي�����ض �حل����زب �لدميقر�طي 
�لكرد�شتاين، م�شعود بارز�ين، و�ملمثلة �لممية يف �لعر�ق 
جينن بال�شخ����ارت على �ش����رورة حل �مل�ش����اكل �ل�شيا�شية 

وفق �لد�شتور.
وذك����ر بيان ملكتب ب����ارز�ين �ن »بال�شخ����ارت عّزت بارز�ين 
يف �لذكرى 39 لإبادة �لبارز�نين وبذل �جلهود يف �ملر�كز 

�لدولية للتعرف على �نها �إبادة جماعية وهي جرمية«.
وبح����ث �جلانب����ان �لو�ش����ع �ل�شيا�ش����ي للع����ر�ق وتطور�ته 
وخل�ش����ا �إىل »�شرورة ح����ل �مل�شاكل وف����ق �لد�شتور �ملبني 

على �لتفاهم«.
و�أو�ش����ح �لبي����ان، �أن �لطرفن ناق�ش����ا �لنتخابات يف �إقليم 
كرد�شت����ان، ونق����ل ع����ن ب����ارز�ين تاأكي����ده �ن »�لنتخاب����ات 
يجب �ن جت����ري قريبا مع حماية حقوق �لطو�ئف �لوطنية 
�لدميقر�ط����ي  �حل����زب  ف����اإن  �لغر�����ض،  وله����ذ�  و�لديني����ة 

�لكرد�شتاين م�شتعد لإجر�ء �لنتخابات حتى غدً�«.
ويف هذه �لأثناء دعا �ئت����الف �لوطنية بزعامة �إياد عالوي 
�لعق����ل  لغ����ة  وتغلي����ب  �لتهدئ����ة  �إىل  �ل�شيا�شي����ة  �لأط����ر�ف 
و�حل����و�ر، و�ح����رت�م ح����ق �لتظاه����ر و�حلفاظ عل����ى هيبة 

�لدولة.
»�لع����ر�ق  �أن  )�مل����دى(،  تلقت����ه  بي����ان  يف  �لئت����الف  وذك����ر 
و�جه خ����الل �لأي����ام �ملا�شية تطور�ت خط����رية يف ت�شعيد 
�ملو�قف بن �أطر�ف �لأزم����ة �ل�شيا�شية و�لنتخابية نا�شن 

�لتوقيتات �لد�شتوري����ة �لتي نتجت عن �لنتخابات �ملبكرة 
�لتي مل تكن �لظروف مالئمة لإجر�ئها«.

و�أ�ش����اف �لبي����ان: »ومن منطل����ق �حلر�ض عل����ى �ل�شتقر�ر 
و�ل�شل����م �لأهل����ي و�ل�شياق����ات �لد�شتوري����ة، ف����ان �ئت����الف 
�لوطني����ة يوؤكد دع����وة �لأطر�ف كاف����ة، �ىل �لتهدئة وتغليب 
لغ����ة �لعق����ل و�حل����و�ر، و�حلر�����ض عل����ى �مل�شلح����ة �لعامة 
للمو�طن����ن و�شي����ادة و��شتق����الل �لعر�ق و�شالم����ة �أر��شيه 

�لإقليمية«.
و�أ�ش����ار، �إىل »�حرت�م حق �لتظاهر �حل�شاري �ل�شلمي، مع 
�ش����رورة �حلفاظ على هيبة �لدولة وموؤ�ش�شاتها و�شلطاتها 

ورموزها �لوطنية �ل�شيادية و�لعتبارية«.
ولف����ت �لبي����ان، �إىل »رف�����ض �ن تك����ون موؤ�ش�ش����ات �لدول����ة 
و�شلطاتها ميد�نا لل�شر�ع����ات وتبادل �لر�شائل بن �أطر�ف 

�لأزمة �ل�شيا�شية«.
ور�أى، �أن »تفكيك �لأزمة ونزع �أ�شباب �لحتقان �ل�شيا�شي، 
يتطل����ب عقد موؤمت����ر للح����و�ر �لوطني بن �لأط����ر�ف كافة، 
لالتف����اق عل����ى خي����ار�ت م�شرتك����ة مقبولة، �إم����ا بامل�شي يف 
عق����د جل�ش����ة جمل�ض �لن����و�ب لختي����ار رئي�����ض للجمهورية 
وم����ن ث����م ت�شكي����ل �حلكوم����ة، �أو �لجتاه �ىل ح����ل �لربملان 
و�لدع����وة لنتخاب����ات مبكرة، عل����ى �ن ي�شبق �حل����ل �إقر�ر 
قان����ون �نتخابي جديد ومفو�شي����ة م�شتقلة حقا؛ مع حتول 
�حلكوم����ة �حلالي����ة �ىل حكومة �نتقالية متتل����ك �شالحيات 

ت�شريعية ب�شكل موؤقت«.
و�أك����د �لبيان، »دع����و�ت �حلو�ر �لوطن����ي �مل�شتمرة من قبل 
زعي����م �لئتالف �ياد ع����الوي، ونظر� �ىل �حتف����اظ �ئتالف 
�لوطني����ة بعالقات جي����دة مع جمي����ع �لأط����ر�ف، خ�شو�شا 

�لإطار �لتن�شيقي و�لتيار �ل�شدري«.
و�أب����دى ��شتع����د�ده، »�لكام����ل ل�شت�شافة جل�ش����ات �حلو�ر 

�لوطني ورعايته ودعمه يف �ي مكان يتم �لتفاق عليه«.
وطال����ب �لبي����ان، »�لقوى �لقليمي����ة و�لدولي����ة �ىل �حرت�م 
�شي����ادة �لعر�ق ووحدة �أر��شيه، و�حرت�م �لإر�دة �لوطنية 

لل�شعب �لعر�قي يف �ختيار �لنظام �لذي يريد«.
عل����ى �ل�شعيد �ل����دويل، عدت �إير�ن �لتط����ور�ت �لر�هنة يف 

�لعر�ق »�شاأنا عر�قيا د�خليا«.
وق����ال �ملتح����دث با�شم �خلارجي����ة �لير�ني����ة نا�شر كنعاين 
يف موؤمت����ره �ل�شحفي �ل�شبوعي �ن »�لعر�ق بلد جار كبري 
ومهم بالن�شبة لنا ونح����ن نتابع ونر�شد تطور�ت �لأحد�ث 

فيه بدقة وبح�شا�شية«.
و�أ�ش����اف »�جلمهوري����ة �ل�شالمي����ة تعتق����د �ن �أم����ن �لعر�ق 
م����ن �أمنها وب����اأن �لأحز�ب و�لتي����ار�ت �ل�شيا�شي����ة �لعر�قية 
قادرة على جت����اوز �لأزمة من خالل �تب����اع �لطرق �ل�شلمية 

و�لقانونية«.
و�أك����د كنعاين :«كّنا وما نز�ل نحرتم خيار �ل�شعب �لعر�قي 
ول نتدخل يف �شوؤونه �لد�خلية لكننا نوؤمن �ن �حلو�ر هو 

�ف�شل طريقة حلل �خلالفات«.
وبن »نحن و�ثقون �ن �ل�شعب �لعر�قي �شعب و�ع ونا�شج 

و�شيتجاوز هذه �لفرتة بكيا�شته وحكمته«.
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 بغداد/ املدى

�أعلن���ت وز�رة �لنف���ط، �أم����س �لثن���ن، �لإح�شائي���ة �لأولي���ة للكمي���ات 
�مل�ش���درة من �لنفط �خل���ام، مبين���ة �أن �لإير�د�ت �ملتحقق���ة ل�شهر متوز 
�ملا�شي بلغت 10.608 مليار�ت دولر. وك�شفت �لوز�رة يف بيان تلقته 
)�مل���دى(، عن "�ل�ش���ادر�ت و�لي���ر�د�ت �ملتحققة ل�شهر مت���وز �ملا�شي، 
بح�شب �لإح�شائية �لأولية �ل�شادرة عن �شركة ت�شويق �لنفط �لعر�قية 
"�شوم���و"، حيث بلغ جمموع كمي���ة �ل�شادر�ت من �لنفط �خلام 102 
ملي���ون و385 �لف���ا و49 برمي���اًل، باإي���ر�د�ت بلغ���ت 10.608 مليار�ت 
دولر". و�أ�شاف���ت، �أن "جمم���وع �لكمي���ات �مل�ش���درة م���ن �لنفط �خلام 
ل�شهر متوز �ملا�شي من �حلقول �لنفطية يف و�شط وجنوبي �لعر�ق بلغ 
99 مليون���ا و965 �لف���ا و94 برمي���ال، �ما من حقول كرك���وك عرب ميناء 
جيهان فقد بلغت �لكميات �مل�شدرة مليونن و344 �لفا و536 برمياًل".
وتابع���ت �أن "معدل �لكميات �ليومية بلغ 3 مالي���ن و303 �آلف برميل 
يف �لي���وم، و�أن مع���دل �شع���ر �لربمي���ل �لو�ح���د بلغ �أكرث م���ن 103.60 
دولر�ت"، منوهة �ىل �أن "�ل���وز�رة ومن خالل �ميانها باْطالع �ل�شعب 
عل���ى عمليات �لت�شدير و�لي���ر�د�ت �ملتحققة منه �تخ���ذت هذ� �لجر�ء 

�ل�شهري". كما نفت �لوز�رة �لأنباء ب�شاأن �إخالء موظفيها.
وذك���رت �ل���وز�رة يف بيان تلقته )�ملدى(، �أن "م���ا تناقلته بع�س و�شائل 
�لإع���الم ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي ع���ن �خالء ملوظفي �لوز�رة، عاٍر 
ع���ن �ل�شح���ة". ودعت �ل���وز�رة "و�شائ���ل �لإعالم �ىل توخ���ي �لدقة يف 
ن�ش���ر وتد�ول �ملعلوم���ات، و�ن تتحم���ل �مل�شوؤولية �لخالقي���ة و�ملهنية 
و�لوطني���ة، وع���دم �لجن���ر�ر ور�ء ب���ث �ل�شائع���ات �ملغر�ش���ة لأهد�ف 
وم�شال���ح �شيقة، ت�شر بال�شالح �لعام". وكانت وز�رة �لنفط، قد �أكدت 
�مل�ش���ي يف ��شتثم���ار 200 مقمق من �لغاز �مل�شاح���ب و��شافته لالنتاج 

�لوطني من حقلي �لغر�ف و�لنا�شرية.
وقال وكي���ل �لوز�رة ل�شوؤون �ل�شتخر�ج ك���رمي حطاب �ل�شهر �ملا�شي، 
"ما�شون يف ��شتثمار 200 مقمق من �لغاز �مل�شاحب و��شافته لالنتاج 
�لوطن���ي من حقلي �لغ���ر�ف و�لنا�شرية"، لفتا �ىل �ن "�لجتماع بحث 
من خالل تقدمي عر�س مف�شل مر�حل �لعمل يف م�شروع ��شتثمار �لغاز 
يف حقل���ي �لغ���ر�ف و�لنا�شري���ة و�لجن���از�ت و�لتحدي���ات يف �لعمل، 
وو�ش���ع �حللول لها به���دف �ملحافظة عل���ى �لتوقيتات �ملح���ددة لجناز 

�مل�شروع لهميته يف دعم م�شاريع �لطاقة".
و�أ�شاف حطاب خالل �جتماع عقده مع ممثلي �شركة توتال �لعاملية، �أن 
"م�شروع جممع �رطاوي �ملركزي للغاز يف حقل �رطاوي ��شافة نوعية 
لال�شتثم���ار �لوطن���ي للغاز �مل�شاح���ب بالتعاون مع توت���ال"، موؤكد� �ن 
"تطوير حقل �رطاوي مبحافظة �لب�شرة و�مل�شاريع �لخرى ي�شهمان 
يف زي���ادة مع���دلت �نتاج �لغ���از و��شتثماره و�ل�شتف���ادة من خمرجاته 
يف تق���دمي �لدع���م مل�شاري���ع �لطاق���ة �لكهربائي���ة و�لبرتوكيمياويات" . 
و�أو�ش���ح، �أن "جمموع ��شتثم���ار �لغاز �مل�شاحب م���ن �حلقول �لنفطية 
يف �لب�ش���رة بالتفاق مع توتال يبلغ 600 مقم���ق، ت�شاف �ىل �لكميات 
�مل�شتثمرة من �حلقول �لخرى "، م�شري� �ىل �ن �لوز�رة تهدف �ىل دعم 

م�شاريع �لطاقة �لنظيفة، و�يقاف حرق �لغاز".

 ذي قار/ ح�سني العامل 

�علنت دو�ئر �ل�شرطة و�ل�شحة يف ذي قار 
عن خطتن �أمنية و�شحية لتاأمن متطلبات 
�حلماي����ة و�لرعاي����ة �ل�شحي����ة خ����الل �شهر 
حمرم �حلر�م، موؤكدة م�شاركة �أكرث من 15 
�ألف عن�شر �أمني وعدد من �لفرق �ل�شحية 

و63 �شيارة ��شعاف يف تنفيذ �خلطتن.
ياأتي ذلك بالتز�من مع �عالن هيئة �ملو�كب 
�حل�شينية يف ذي قار عن م�شاركة نحو 60 
موكب����ًا ��شتعر��شّي����ًا يف �إحي����اء �لطقو�����س 

�لدينية يف عا�شور�ء.
 وق����ال م�شوؤول هيئ����ة �ملو�ك����ب �حل�شينية 
يف ذي ق����ار با�ش����م ها�ش����م �لزيرجاوي يف 
ت�شريح����ات �عالمي����ة تابعتها )�مل����دى(، �ن 
�لع�شر  لليايل  �حل�شينية  �ملو�ك����ب  "م�شري 
�لوىل م����ن حم����رم �حل����ر�م �نطلق����ت م����ن 
�شاح����ة �ل����دب يف نهاي����ة �حلبوب����ي باجتاه 
مرك����ز �ملدين����ة"، مبينا �ن "م����ا بن 50 �ىل 
60 موكب����ا ��شتعر��شي����ا �شي�شارك����ون يف 

�مل�شرية".
وب����دوره، ق����ال مدي����ر ق�ش����م �إع����الم قي����ادة 
�شرط����ة ذي ق����ار �لعمي����د �حلقوق����ي ف����وؤ�د 
ذي  �شرط����ة  " قي����ادة  �إن  ل�)�مل����دى(  ك����رمي 
ق����ار �عتم����دت خط����ة �أمني����ة خا�ش����ة ب�شهر 
حم����رم �حل����ر�م ي�ش����ارك فيها �أك����رث من 15 
�ألف عن�ش����ر من منت�شب����ي �ل�شرطة �ملحلية 
و�لف����و�ج و�لأجه����زة �لأمني����ة �ل�شاندة لها 
ف�شال ع����ن قو�ت من �جلي�����س تابعة لقيادة 
عملي����ات �شومر وقو�ت �شان����دة من �حل�شد 

�ل�شعبي".
و�أ�شاف ك����رمي، �ن "�خلط����ة تت�شمن ن�شر 
�ملزي����د م����ن �لق����و�ت �لأمني����ة و�لدوري����ات 
�لآلي����ة و�لر�جلة يف مو�ق����ع �قامة �ملو�كب 
�حل�شيني����ة و�مليادي����ن �لعام����ة و�ل�ش����و�ق 

وحول دور �لعبادة و�حل�شينيات و�ملناطق 
و�لأحي����اء �ل�شكنية"، موؤكد� "تفعيل �جلهد 

�ل�شتخبار�تي و�ملنظومة �ملعلوماتية".
و�أو�شح، �أن "�خلط����ة ت�شتمل على �شل�شلة 
م����ن �لإج����ر�ء�ت �لت����ي م����ن �شاأنه����ا تعزي����ز 
�ل�شتقر�ر �لأمن����ي يف �ملحافظة وذلك عرب 

�عتماد 3 �طو�ق �منية لهذ� �لغر�س".
وتر�أ�����س قائد عمليات �شوم����ر �لفريق �شعد 
عل����ي عات����ي �حلربي����ة موؤمتر� �أمني����ًا نهاية 
�ل�شب����وع �ملن�شرم ل�شتعر������س ومناق�شة 
مف����رد�ت �خلط����ة �لأمني����ة مب�شارك����ة هيئة 
م����در�ء  وبح�ش����ور  �حل�شيني����ة  �ملو�ك����ب 
�لأجه����زة  �لأمنية و�لرقابية و�ل�شتخبارية 

ذ�ت  �لإد�ري����ة  و�جله����ات  �ملحافظ����ة  يف 
�لعالقة، ومدر�ء �شرطة �لأق�شام.

�لتو�شي����ات  م����ن  جمل����ة  �ملوؤمت����ر  و�تخ����ذ 
عل����ى  �لت�شدي����د  بينه����ا  م����ن  و�لتوجيه����ات 
تنفيذ �خلطة �لمنية وف����ق �ملعايري �ملهنية 
دور  وتاأم����ن  �ملو�ك����ب  حرك����ة  وت�شهي����ل 
�لعب����ادة و�مل�شاج����د و�حل�شيني����ات و�بد�ء 
�مل�شاعدة للحالت �لإن�شانية و�لتعاون مع 

رجال �لدين وقر�ء �ملنرب �حل�شيني.
ومن جانب����ه ك�شف مدير ع����ام د�ئرة �شحة 
ذي ق����ار جعف����ر نا�ش����ر �لعب����ودي عن خطة 

طارئة لالإ�شناد �لطبي خالل عا�شور�ء.
و�أ�شاف �لعب����ودي يف بيان �شحايف تلقته 

)�ملدى(، �ن "�لد�ئ����رة �شكلت غرفة عمليات 
ملتابعة �جلهد �لطب����ي و�ل�شحي و�خلدمي 
طيل����ة �ليام �لع�ش����ر �لوىل من �شهر حمرم 

لهذ� �لعام".
و�أ�ش����ار، �إىل �أن "�لد�ئرة وجهت با�شتنفار 
جمي����ع �ملو�رد �لطبية و�ل�شحية ون�شر 63 
�شي����ارة ��شع����اف ف����وري موزعة عل����ى كافة 

�ق�شية ونو�حي �ملحافظة".
وحتدث �لعبودي، عن "تهيئة �مل�شت�شفيات 
�لدوي����ة  وتوف����ري  �ل�شحي����ة  و�ملر�ك����ز 
�ل����دم  وقن����اين  �لطبي����ة  و�مل�شتلزم����ات 

و�لوك�شجن".
و�شدد، على "متابعة �لج����ر�ء�ت �لوقائية 

للح����د م����ن �نت�ش����ار �لأمر������س �لنتقالي����ة 
ور�شد جميع حالت �لت�شمم �لغذ�ئي خالل 
توزيع وجب����ات �لطعام يف جمال�س �لعز�ء 

و�ملو�كب �حل�شينية".
و�أف����اد �لعبودي بان "�خلط����ة �شملت �ي�شا 
تن�شي����ق وتنظيم �جلهود و�مل����و�رد �لطبية 
�لطبي����ة  �خلدم����ات  لتق����دمي  و�لب�شري����ة 
�ىل  �ملتوجه����ن  و�لز�ئري����ن  للمعزي����ن 

حمافظة كربالء �ملقد�شة".
وتعد حمافظة ذي قار مركز� حيويا لعبور 
و�ل����دول  �جلنوبي����ة  �ملحافظ����ات  ز�ئ����ري 
�ملج����اورة �ملتوجه����ن �ىل كرب����الء �ملقد�شة 
�ش����ريً� على �لق����د�م لأد�ء زي����ارة �لربعن، 
�ذ ت�شه����د م����رور نح����و ملي����وين ز�ئر خالل 

مر��شيم �لزيارة.
يذك����ر �أن �مل�شلم����ن �ل�شيع����ة يف �لعر�ق قد 
ج����ددو� بع����د ع����ام )2003(، �إحي����اء ذكرى 
عا�ش����ور�ء خ����الل �شهر حمرم م����ن كل عام، 

بعدما منعهم �لنظام �ل�شابق من �إحيائها.
وتعد عا�شور�ء من �أكرب �ملنا�شبات �لدينية 
ل����دى �ل�شيعة، �إذ يحيون فيه����ا ذكرى مقتل 
�لإم����ام �حل�شن بن علي ب����ن �أبي طالب يف 
كرب����الء، يف �أج����و�ء يخي����م عليه����ا �حلزن، 
و�ش����ط  �ل�ش����ود،  �لر�ي����ات  فيه����ا  وترف����ع 
�ملجال�����س �لتي تروي �ل�ش����رية �لرت�جيدية 

للحدث.
و�لإمام �حل�شن �ملولود يف �ل�شنة �لر�بعة 
�لهجري����ة، ه����و �حل�شن ب����ن علي ب����ن �أبي 
طالب بن عب����د �ملطلب و�أمه فاطمة �لزهر�ء 
�بن����ة �لنب����ي حمم����د، ��شت�شه����د يف كربالء 
�شن����ة )61( هجري����ة بع����د قدوم����ه و�آل بيته 
و�أن�ش����اره م����ن �ملدينة �ملن����ورة �إىل �لكوفة 
على يد جي�س عمر بن �شعد بن �أبي وقا�س 
باأو�مر �شدرت عن يزيد بن معاوية ب�شبب 

رف�س �حل�شن ملبايعته على �خلالفة.

�لنفط: �أكرث من 10.6 
مليار دوالر �إير�د�ت 

�ل�ضهر �ملا�ضي
ذي قار: 15 �ألف عن�ضر �أمني ي�ضاركون ف�ي حماية �ملو�كب �حل�ضينية

تهنئة من قسم اإلعالم ومنتسبي 

شركة االستكشافات النفطية 

للأ�ستاذ املهند�س علي جا�سم 
حمود البهاديل 
 لتوليه منصب 

مدير عام الشركة....

فقدان جواز �سفر
فقد من��ي ج��واز س��فر تايلندي 
اجلنسية باس��م )باساال مانيونغ( 
... يرج��ى   AC 2966454 واملرق��م 
على م��ن يعث��ر عليه تس��ليمه 
القرب مركز شرطة... مع التقدير 

فقدان �سند
فق��د مني مس��تند القب��ض املرقم 
111991 ف��ي 2022/1/27 والصادر من 
وزارة النفط ش��ركة توزي��ع املنتجات 
غ��ازي  )فيص��ل  باس��م  النفطي��ة 
ش��نيور(.. يرجى على م��ن يعثر عليه 
تسليمه جلهة اإلصدار... مع التقدير 

ن�سر اآليات ودوريات راجلة وفرق �سحية و�سيارات اإ�سعاف

 بغداد/ املدى

�أوج���ز وزي���ر �لنقل نا�ش���ر �ل�شبل���ي، �أم�س 
�لثن���ن، مه���ام �ش���ركات �ل���وز�رة، وفيم���ا 
حدد �أبرز �ملعوق���ات �لتي تو�جهها، �أو�شح 
�ل�شب���ب �لرئي����س لتوق���ف م�ش���روع �لنق���ل 

�لبحري.
وق���ال �ل�شبلي يف ت�شريح���ات نلقتها وكالة 
"�ش���كك �حلدي���د مت  �إن  �لنب���اء �لر�شمي���ة، 
تاأ�شي�شه���ا من���ذ �أربعينيات �لق���رن �ملا�شي، 
ونتيج���ة مرور �لزم���ن تعر�شت لال�شتهالك 
و�أ�شبح���ت متهالك���ة �لآن، ولك���ن �ل���وز�رة 
متكن���ت خالل هذه �لفرتة من �إعادة عدد من 
�ل�شكك م���ن بغد�د �إىل �ملو�ش���ل ومن بغد�د 

�إىل �لب�شرة وجعلها جاهزة للعمل".
و�أ�ش���اف: "ويف منطق���ة �ل�شم���اوة �أي�ش���ا 
تق���وم �ل�شرك���ة حاليًا بعملها هن���اك، �إ�شافة 
قط���ار  �شك���ة  حي���ث  �لغربي���ة  �ملنطق���ة  �إىل 
�شاحلة للعمل، �أما �لقط���ار �لذي يعرب على 
جه���ة �لفر�ت فق���د مت تدمريه م���ن ع�شابات 
د�ع����س �لإرهابية ومت �لتفاق مع �ملحافظة 
للعم���ل على �إع���ادة تاأهيل �جل�ش���ر و�إعادته 

للعمل".

وتابع: "وقعنا مع �ل�شرك���ة �لإيطالية عقدً� 
لو�ش���ع ت�شامي���م جدي���دة تب���د�أ م���ن ميناء 
�لف���او �إىل تركيا حيث �لرب���ط يكون ما بن 
�ل�ش���رق و�لغرب وبن تركي���ا وميناء �لفاو 
وهذ� �أي�شا �شتكون من خالله عدة تفرعات 
للطرق"، م�ش���ريً� �إىل �أن "ه���ذه �ملخططات 

�شوف تنجز نهاية �ل�شهر �لثامن".
�ل�شبل���ي:  ق���ال  �لقاط���ر�ت،  وبخ�شو����س 

"لدينا �لقاطر�ت �ل�شينية �لتي مت دخولها 
من���ذ 2014، ولدينا �لقاطر�ت �لقدمية �لتي 
�أ�شبح���ت �شرعته���ا بطيئة ب�شب���ب تعر�شها 
للتج���اوز�ت عل���ى �لطرق �ش���و�ء كانت تلك 
�لتج���اوز�ت من قب���ل مو�طن���ن �أو من قبل 
�لبن���اء �لقري���ب من �ل�ش���كك �حلديد من قبل 

�ملتجاوزين".
وتاب���ع �ل�شبل���ي، �أن "�شركة �ش���كك �حلديد 

مهم���ة ج���دً� وه���ي �لأ�شا����س يف �لربط بن 
�ملحافظ���ات عل���ى �لرغ���م م���ن �أنه���ا �ل�شركة 
و�لآن  حالي���ًا،  لدين���ا  �خلا�ش���رة  �لوحي���دة 
لدينا عق���د للحاويات حي���ث نعمل على نقل 
�حلاوي���ات للم�شتق���ات �لنفطي���ة من بيجي 
و�لكي���ارة وخالل �شه���ر �أو �شهرين �شتكون 

من �ل�شركات �لر�بحة". 
�خلا����س  �لنق���ل  "�شرك���ة  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
بعم���وم  �ملر�ئ���ب  جمي���ع  ع���ن  م�شوؤول���ة 
�لع���ر�ق"، مردف���ًا: "لدين���ا م���ر�آب �ملو�ش���ل 
عل���ى و�ش���ك �أن ينج���ز، �إ�شاف���ة �إىل مر�ئب 
�لنا�شرية و�لب�ش���رة و�ل�شماوة �أي�شا على 

و�شك �لإجناز".
�خلا����س  �لنق���ل  "�شرك���ة  �أن  و�أو�ش���ح، 
م�شوؤولة ع���ن كل �لنقل د�خ���ل �لعر�ق لنقل 
�ملو�طن���ن وه���ي م���ن �ل�ش���ركات �لر�بح���ة 
لكنه���ا حتت���اج �إىل �لتطوي���ر حي���ث بد�أن���ا 
�لعم���ل بخط���ط لتطوير تل���ك �ملر�ئب، وكل 
�ملحافظ���ات م�شمول���ة مبو�ش���وع �ملر�ئ���ب 
منه���ا نينوى و�لعم���ارة و�لب�شرة وكربالء 

�ملقد�شة و�لنجف �لأ�شرف �أي�شا".
وفيم���ا يخ����س قطاع �لنق���ل �لبح���ري، قال 
�ل�شبل���ي: "لدينا �شركة �لنقل �لبحري وهي 

�شركة ر�بحة، ولكن لالأ�شف �أغلب بو�خرنا 
مت تدمريه���ا حي���ث لدينا �ش���ت بو�خر فقط 
تق���وم حالي���ا مبهام كب���رية ج���دً� يف �لنقل، 
وخططنا حاليًا ل�شر�ء بو�خر جديدة قريبًا 
ج���دً� م���ن خ���الل �ملبال���غ �ملتوف���رة للبحرية 
حي���ث كان هن���اك عق���د يف �لع���ام 2012 مت 
توقيع���ه ل�ش���ر�ء باخ���ر�ت لك���ن لالأ�ش���ف مل 

ينفذ". 
نق���ل  لوج���ود  "نفتق���ر  بالق���ول:  و�أردف 
للم�شافري���ن بيننا وب���ن دول �جلو�ر حيث 
لدين���ا نقل جت���اري فقط، لكنن���ا نفكر يف �أن 
نب���د�أ بنق���ل �مل�شافرين خا�شة م���ن �لب�شرة 
�إىل دب���ي وهذ� يتطل���ب عددً� م���ن �لزو�رق 
�لتي ت�شمى بال�شاحبات، و�لآن لدينا و�حد 
م���ن �ليخوت �لقدمي���ة �لتي كان���ت يف زمن 
�لنظ���ام �ل�شاب���ق �شوف نعمل عل���ى �إعادتها 

و�لذي يعد �لبذرة �لأوىل للنقل �لبحري".
وم�ش���ى �ل�شبل���ي، �إىل �أن "�لنقل �لنهري مل 
تتمك���ن �لوز�رة من تنفيذه علمًا �أنها �أكملت 
كل �ملر�ئ���ب ولديه���ا يف بغ���د�د 21 زورق���ًا 
ولك���ن كلم���ا �أر�دت �فتتاحه تك���ون �شحالة 
�ملي���اه عائق���ًا ب�شبب �ش���ح �ملي���اه �ملوجودة 

لذلك توقف هذ� �مل�شروع".

وزير �لنقل: �ل�ضكك �حلديد �ضتكون �ضركة ر�بحة خال �ضهرين

وزارة النقل ت�سعى لالهتمام بقطاع القطارات

موكب ح�سيني ي�ستذكر �سهداء انتفا�سة ت�سرين



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

)2-1(
اأك���د ظاف���ر �صاح���ب، املدي���ر الفني 
الي���د،  بك���رة  النا�ص���ئني  ملنتخ���ب 
مغادرة الوفد العا�صمة بغداد اأم�س 
الأّول الأح���د، �ص���وب ال�ص���ليمانية 
لإقام���ة مع�ص���كر تدريبي ُي�ص���تكمل 
بع���ده يف اإي���ران مل���دة ع�ص���رة اأيام 
يلع���ب خال���ه ث���اث مباري���ات م���ع 
منتخ���ب نا�ص���ئيها، قب���ل اأن يتوّجه 
اىل البحري���ن للتناف����س يف بطولة 

اآ�صيا 20 اآب اجلاري.
وق���ال �ص���احب يف حديث �ص���ريح 
خ�ّس به )امل���دى( "نتمّنى اأن تكون 
امل�ص���اركة ُمثم���رة برغم ُفق���ر رعاية 
قيا�ص���ًا  للمنتخ���ب  اللعب���ة  احت���اد 
الأخرى،  املنتخب���ات  بتح�ص���رات 
وعدم وجود مناف�صات حمّلية تتيح 
مراقب���ة اأداء الاعب وذل���ك لنتهاء 
املو�ص���م، وم���ع ه���ذا ثقت���ي كب���رة 
بالاعبني ملواجهة ف���رق املجموعة 
الثاني���ة الياب���ان والكوي���ت وقط���ر 
والت���ي  وال�صعودي���ة  والإم���ارات 
تزيد مبنتخ���ب واحد عن منتخبات 
املجموع���ة الأوىل البحرين والهند 
واأوزبك�صت���ان وكوري���ا اجلنوبي���ة 

واإيران".
واأو�صح "لي�س لنا�صئينا اأي تاريخ 
اإجن���ازات  الق���ارة، ول منتل���ك  يف 
كب���رة لهذه الفئة، واأملنا اأن نحّقق 
نتيجة جّي���دة على غ���رار ما ح�صل 
يف ذات البطولة عام 2016 حينما 
ُكلف���ُت بقي���ادة النا�صئ���ني واأحرزنا 
املركز ال�صاد�س، فابّد من امل�صاركة 
وُم�صاي���رة اأقوياء الق���اّرة كاليابان 
وكوريا اجلنوبي���ة اللتني تتمّتعان 
ب���وزن كبر يف ك���رة الي���د، وكذلك 
اإي���ران ودول اخللي���ج حيث حّدثت 
خططها وماكاتها وُتنّظم دوريات 

جّيدة للفئات".

بدائل الوطني
وب���نّي �صاح���ب "قب���ويل املهّمة مع 
النا�صئ���ني لي�س جمازف���ًة، لدّي 46 
عام���ًا يف خدمة كرة الي���د، 20 عامًا 
منه���ا يف الح���راف قب���ل اأن اأعود 

الحت���اد  م���ع  للعم���ل   2012 ع���ام 
املحّلي يف جميع الفئ���ات، اإذ دائمًا 
ما اأرّكز على عدم حرمان النا�صئني 
وال�صباب من الحتكاك يف بطولت 
اآ�صيا، علمًا 70% من لعبي املنتخب 
احل���ايل مل اأ�صاهده���م �صابق���ًا لعدم 
وجود اأي ن�صاط  لهم اأ�صًا، فاأكدُت 
عل���ى �صرورة اختب���ار قدراتهم يف 
حم���ّك البحري���ن الآ�صي���وي حر�صًا 
عل���ى ع���دم �صي���اع مرحل���ة �صنّي���ة 
مهم���ة من م�صواره���م، و�صعيًا لردم 
اله���ّوة تدريجيًا ب���ني جيل املنتخب 
املنتخب���ات،  اأعم���ار  وبقي���ة  الأّول 
فبتنا باأم�ّس احلاج���ة لتهيئة بدائل 

للوطني".
"منت�ص���ف  قول���ه  ووا�ص���ل 
عام2021، مل تكن ل���دّي م�صوؤولية 
النا�صئ���ني،  الاعب���ني  م���ع  فني���ة 
وراقبته���م يف بطول���ة ُنّظَم���ت ملدة 
اأ�صب���وع يف حمافظة كرباء متوز، 
وح�ص���رت كمتف���ّرج ب���ني اجلمهور 

للتع���ّرف عل���ى م�صت���وى ك���رة اليد 
م���ع ال�صغ���ار باعتباره���م معيارها 
للم�صتقب���ل، وم���ن خ���ال قراءت���ي 
قي���ادة  ����س يف  وخربت���ي كمتخ�صّ
املنتخب���ات لبط���ولت اآ�صي���ا، هناك 
لعبني جّيدين ل���و �صمحت ظروفنا 
باإقامة مع�صكر تدريبي قبل �صهرين 
له���ذا  لكان���ت ح�صابات���ي خمتلف���ة، 
ن�صع���ى للمناف�ص���ة مب���ا منتل���ك من 
عنا�ص���ر نث���ق به���ا وع���رب التدريب 
املُكّث���ف، و�صنك���ون عون���ًا له���ا يف 

املنامة".
�صب���ب  "اأن  ع���ن  وك�ص���ف �صاح���ب 
اإع���داد  كمحّط���ة  اإي���ران  اختي���ار 
نهائّية قب���ل بطولة اآ�صي���ا، هو اأوًل 
لعدم وجود اإي���ران يف جمموعتنا، 
يف  الإقام���ة  ُكلف���ة  لقّل���ة  وثاني���ًا 
فنادقه���ا والتنّق���ل م���ن واىل قاع���ة 
التدريب، وثالث���ًا لقّوة اللعبة حيث 
تتمّت���ع دورياتها بامل�صت���وى الفني 
العايل جلمي���ع الفئات، عاوة على 

اح���راف لعبي منتخبها الأّول يف 
دوريات اأوروبية وخليجية".

تقييم املجموعة
وبالن�صب���ة لتقييم ف���رق املجموعة، 
ق���ال "ل �ص���ّك اأن الياب���ان مل تفارق 
بط���ولت  يف  التتوي���ج  ���ات  من�صّ
اآ�صي���ا للنا�صئني، اأما الكويت فكانت 
ُمعاقب���ة حت���ى ع���ام 2020 وتعم���ل 
منذ �صنتني بتخطيط رائع لإنها�س 
�صب���اب  منتخ���ب  ولديه���ا  كرته���ا، 
تاأّه���ل اإىل كاأ�س الع���امل 2023، اأما 
قط���ر فه���ي م���ن ال���دول الت���ي تهّتم 
باللعب���ة وتخت���ار اأف�ص���ل الاعبني 
واملدرب���ني لتمثي���ل فرقه���ا، وهكذا 
وال�صعودي���ة  لاإم���ارات  بالن�صب���ة 
حيث حتت�صنان مناف�صات الدوري 
والكا����س له���ذا الفئ���ات، وفرقهم���ا 
غالب���ًا ما تع�صك���ر يف دول اأوروبية 
ت�صتفي���د م���ن الحت���كاك معه���ا، اأي 
كل منتخبات املجموع���ة اأف�صل من 

منتخبنا على م�صتوى التح�صر"!
و�صّدد املدير الفني على اأن "العناية 
باملواه���ب لفئة النا�صئ���ني مهمٌّ جّدًا 
لبن���اء �صخ�صّي���ة الاع���ب والثبات 
النف�ص���ي يف حمافل كبرة، وبُحكم 
عمل���ي مل���دة خم�س �صن���وات كمدير 
للمرك���ز الوطن���ي لرعاي���ة املوهب���ة 
التابع ل���وزارة الريا�صة كان هناك 
تن�صيق وعم���ل ُمتداخل بيننا وبني 
الوزارة والحتاد وحتى مديريات 
الربي���ة، من خ���ال اإقامة بطولت 
متنّوعة للنا�صئ���ني، ولاأ�صف األغت 
الف���رة  يف  فّعالياته���ا  ال���وزارة 
الأخرة وقّل�صت الربية ان�صطتها 
ومعهم���ا الحتاد اأي�ص���ًا، فوقع ظلم 
كب���ر على ه���ذه الفئة م���ن اجلهات 
جلمي���ع  تقدي���ري  وم���ع  الث���اث، 
مدرب���ي النا�ص���ني يف الأندية لي�س 
لديه���م اأي ه���دف حم���ّدد لتدريبه���م 
م�صابق���ات  وج���ود  ع���دم  ب�ص���ب 

منتظمة".

�صرط املمتاز
واأّي���د كاب���ن ظافر مق���رح )املدى( 
فري���ق  اأي  م�صارك���ة  قب���ول  بع���دم 
مل  م���ا  املمت���از  م�صت���وى  �صم���ن 
امل�صابقت���ني  اإح���دى  يف  ُي�ص���ارك 
للنا�صئ���ني وال�صب���اب �صنويًا، وقال 
الأندية على  ُي�صّجع  املق���رح  "هذا 
ت�صكي���ل ف���رق الفئات م���ن الأ�صبال 
املُدّرب���ني،  وتعي���ني  ال�صب���اب،  اىل 
والتناف�س ب�ص���ورة جّيدة، واإعداد 
جي���ل دائ���م يرف���د الأندي���ة نف�صه���ا 
الاعب���ني،  باأب���رز  واملنتخب���ات 
ُيل���زم  اأن  اللعب���ة  لحت���اد  وُيك���ن 
الأندي���ة به���ذا ال�صرط اعتب���ارًا من 
املو�ص���م 2023-2024 كي ينحها 
فر�ص���ة الت�صكي���ل، وه���ذا م���ا يعمل 
به احت���اد الك���رة البحرين���ي مثًا، 
وال���ذي عاي�صُت عمله خال م�صرة 
اح���رايف". وتاب���ع "م���ن الأف�صل 
م�صابقت���ني  ُينّظ���م  اأن  لحتادن���ا 
ت�صارك فيهما �صت���ة فرق للمتقّدمني 
ومثلها للنا�صئني اأو ال�صباب ح�صب 
امكانات���ه، بدًل من 12 فريقًا اأغلبها 
ل يحِم���ل تو�صي���ف ال�صوبر، وهي 
حالة �صحية واإيجابية فنّيًا ومالّيًا، 
ل�صمان م�صتقبل جّيد للعبة وانفاق 
امليزاني���ة عل���ى م�صابقت���ني متّثان 
املُرتك���ز احلقيقي ملنتخبنا الوطني 

الأّول".
 - يتبع غداً -

 متابعة / املدى

الحت����اد  يف  التنفي����ذي  املكت����ب  اأعتم����د 
الآ�صي����وي لك����رة الق����دم، نظ����ام الت�صفي����ات 
 ،2026 ملوندي����ال  اجلدي����د  الآ�صيوي����ة 

وت�صفيات كاأ�س اآ�صيا 2027.
مبا�ص����رة  مقاع����د   8 اآ�صي����ا،  ق����ارة  ومتتل����ك 
يف نهائي����ات كاأ�����س الع����امل 2026، بجان����ب 
مقعد يف امللح����ق القاري، وذل����ك بعد زيادة 
عدد امل�صارك����ني اإىل 48 منتخب����ًا يف ن�صخة 

.2026
وذك����ر بي����ان �صادر ع����ن الحت����اد الآ�صيوي 
اعتم����اد  "مت  اأن����ه  )امل����دى(  علي����ه  اأطلع����ت 
النظام اجلدي����د للت�صفيات بع����د م�صاورات 
ونقا�����س مع الحت����ادات الوطني����ة الأع�صاء 
يف الحت����اد الآ�صي����وي، وتق����دمي ُملّخ�����س 
عن ه����ذه امل�ص����اورات اإىل جلن����ة امل�صابقات 
يف الحت����اد، حي����ث يت�صّم����ن ال����دور الأول 
للت�صفي����ات امل�صرك����ة 22 منتخب����ًا، وه����ي 
الت�صني����ف  يف   47 اإىل   26 ب����ني  املُ�صّنف����ة 
العاملي، حيث تتقابل ذهابًا واإيابًا، وتتاأّهل 
املنتخب����ات الفائ����زة )11( اإىل الدور الثاين 
من الت�صفيات امل�صرك����ة، اأما الدور الثاين 
للت�صفيات امل�صرك����ة فيت�صّمن 36 منتخبًا، 
وه����ي املنتخب����ات امل�صنف����ة م����ن 1 اإىل 25، 
بجانب املنتخبات الفائزة يف الدور الأول، 

ويتم تق�صيمها على 9 جمموعات".
واأو�صح "�صت�صّم كل جمموعة، 4 منتخبات 
تتناف�س بنظام الدوري املجّزاأ من مرحلتي 
فريق����ني  اأّول  ويتاأّه����ل  والإي����اب،  الذه����اب 

النهائ����ي  ال����دور  اإىل  جمموع����ة  كل  م����ن 
م����ن الت�صفي����ات الآ�صيوي����ة لكاأ�����س العامل، 
وحت�صل اأي�صًا عل����ى بطاقات التاأهل لكاأ�س 

اآ�صيا 2027 ".
واأ�ص����ار بخ�صو�س الت�صفي����ات الآ�صيوية، 
اإىل اأن����ه "�صيتم تق�صي����م املنتخبات 18 على 
3 جمموع����ات، بحيث ت�ص����ّم كل جمموعة 6 

منتخب����ات، تتناف�س بنظام ال����دوري املجّزاأ 
م����ن مرحلت����ي الذه����اب والإي����اب، ويتاأّه����ل 
اأّول فريق����ني من كل جمموع����ة مبا�صرة اإىل 

نهائيات كاأ�س العامل 2026".
وعن املُلحق الآ�صيوي، ذكر البيان "�صي�صمل 
املنتخب����ات احلا�صلة عل����ى املركزين الثالث 
والراب����ع يف املجموعات الث����اث من الدور 

ال�صاب����ق، ويتم تق�صيمها عل����ى جمموعتني، 
منتخب����ات   3 جمموع����ة  كل  ت�ص����ّم  بحي����ث 
تتناف�����س بنظام الدوري املج����ّزاأ من مرحلة 
احلا�ص����ان  املنتخب����ان  ويتاأّه����ل  واح����دة، 
على املرك����ز الأول يف كل جمموعة مبا�صرة 
اإىل كاأ�����س العامل 2026، يف ح����ني يتناف�س 
املنتخب����ان احلا�ص����ان عل����ى املرك����ز الثاين 
مبباراة ملحق من اأجل حتديد الفريق الذي 

يثل قارة اآ�صيا يف امللحق القاري".
بيان����ه  يف  الآ�صي����وي  الحت����اد  وي�صي����ف 
 ،2027 اآ�صي����ا  كاأ�س  ت�صفي����ات  "تتوا�ص����ل 
والث����اين  الأول  الدوري����ن  نهاي����ة  عق����ب 
ملح����ق  فف����ي  امل�صرك����ة،  الت�صفي����ات  م����ن 
ت�صفي����ات البطولة تتقابل 10 منتخبات من 
اخلا�صرين يف ال����دور الأول من الت�صفيات 
امل�صرك����ة ع����رب مباراتي الذه����اب والإياب، 
وتتاأّه����ل املنتخب����ات اخلم�����س الفائ����زة اإىل 
ال����دور النهائ����ي من ت�صفي����ات كاأ�����س اآ�صيا، 
اأم����ا ال����دور النهائ����ي م����ن ت�صفي����ات كاأ�����س 
اآ�صي����ا في�صم 24 منتخب����ًا )املنتخب �صاحب 
الت�صنيف الأعلى بني اخلا�صرين يف الدور 
الأول من الت�صفيات امل�صركة، واملنتخبات 
18 احلا�صلة على املركزين الثالث والرابع 
يف الدور الثاين م����ن الت�صفيات امل�صركة، 
واملنتخب����ات اخلم�����س الفائ����زة يف ملح����ق 
ت�صفيات كاأ�����س اآ�صيا( ويت����م تق�صيمها على 
6 جمموع����ات، بحيث ت�ص����ّم كل جمموعة 4 
منتخب����ات، ويتاأّه����ل �صاحب املرك����ز الأول 
يف كل جمموع����ة، اإىل نهائي����ات كاأ�����س اآ�صيا 
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بالمرصاد

د ُكرات �صريحة خالل �صوطي النا�صئين والوطني �َصدَّ

ظافر �صاحب : تدريب ال�صغار بعد 46 عامًا من التجارب لي�س جمازفًة!
 ال م�صاركة في الدوري الممتاز من دون التناف�س في اإحدى الم�صابقتين

 ثمانية مقاعد ون�صف لمنتخبات اآ�صيا في مونديال 2026 

ال��ع��رب ل��ك��اأ���س  ا���ص��ت��ع��دادًا  ت��دري��ب��ه��م  ي��ب��ا���ص��رون  ن��ا���ص��ئ��ًا   29

 محمد حمدي
كلمة صدق

تب���ادر اىل ذهن���ي، واأن���ا اأ�صتم���ع ملقابل���ة م���ع اأحد اأع�ص���اء احتاد 
لعب���ة فردي���ة، كان يحثُّ به���ا فريقه امل�ص���ارك يف بطول���ة اآ�صيوية 
عل���ى طريقة النخ���وة وا�صتح�صار الِهمم ُمتبّجح���ًا، باأنها ال�صاح 

الأم�صى بيد الريا�صي العراقي.
تذك���رُت حينه���ا مقابل���ة مطّولة ُاجري���ْت مع اندرو فامل���ون مدرب 
الفري���ق الأمرك���ي لألع���اب الق���وى يف دورة اأوملبي���ة، اأده�صتني 
حينه���ا �صراحة الرجل ودّقة معلوماته وهو يتحّدث عن ُمعادلت 
ريا�صي���ة ل تقب���ل اخلط���اأ اأبدًا بط���ريف املعادلة الزم���ان وامل�صافة 
واحل�صاب���ات يف اآخ���ر اختبار لاعبني ومن ه���و موؤّهل للميدالية 

الذهبية اأو امليداليات امللونة الأخرى.
عندم���ا �ُصئ���ل فاملون ح���ول املفاج���اآت املتوّقعة قال بثق���ة واقتدار 
اأيام  "لي����س ب���ني الاعبني م���ن ي�صكو ا�صاب���ة اأو مر�س خ���ال 
البطول���ة" ومل يتح���ّدث اأب���دًا ع���ن ا�صتنها����س ال���روح املعنوي���ة 
والطاق���ة النفجارية الفجائية اأبدًا اأو اإّن امل�صاركة كانت من اأجل 

امل�صاركة!
ذات احلدي���ث �صمعت���ُه م���ن م���درب امل�صارعة الإي���راين الذي كان 
واثق���ًا م���ن ح�ص���ول فريقه عل���ى ميدالي���ات ملّون���ة يف الأوملبياد 
ر�صمه���ا وفقًا ملعطي���ات ثابتة ونتائج ل تقب���ل الق�صمة على اأثنني، 
َّ���ت على �صيء فاإمنا ت���دّل على العم���ل املُمنهج العلمي  وه���ي اإن دل�

وو�صع ال�صخ�س املنا�صب يف املكان املنا�صب ولي�س العك�س.
واأعتق���د اإننا ل���و ت�صّفحنا مقاب���ات العامل اأجم���ع والت�صريحات 
ال�صحفي���ة للمدربني والحتاديني مل ي�صّذ ع���ن القاعدة اإل املدرب 
والإداري العراقي امل�صوؤول يف الحتاد حيث ينقلب حديثه بيوم 
واح���د م�صافة 180 درجة ب���ني ف�صائية واأخ���رى! فهو مع املدرب 
الأجنبي ملنتخبنا الوطني بكرة القدم واحلديث يف قناة العراقية 

ثم ما يلبث اأن يكون حملّيًا حدَّ النخاع مع الف�صائية الأخرى!
وت���رى الق�صم الآخر مع الإبقاء عل���ى مدرب حملي معروف واأّول 
م���ن يبارك التنّحي واإجباره على الإقالة ويغّرد على موقع توير 
ال�صه���ر باأنه اأّول من خّل�س واأوج���ز الأزمة من واقع خربته باأن 
امل���درب لي����س اأه���ًا للمهّمة، ولي����س ببعيد اأن يراه���ن الآخر على 
الإجن���از املح�ص���وم بهّم���ة الغيارى مّم���ن خا�صوا مع�صك���ر للعبة 
جماعي���ة م���ا يف تون�س قبل بطولة اإقليمي���ة وينقلب احلديث اىل 
موؤام���رات لعب���ني وع���داوات �صخ�صي���ة بع���د الف�ص���ل الذريع يف 
بطولة اأخرى، واحلال معروف وما جرى بعد اخل�صارات املدّوية 
اأنها مواقف حت�صب وُت�صّجل عليهم! وامل�صيبة اأن هوؤلء املدربني 
والإداري���ني اأدمن���وا الت�صريح���ات املُتناق�ص���ة وق���ّرروا م�صايرة 

املوجة واإن كانت باجتاهات ع��ّدة.
الب���ون  تف�ص���ح  املتعاك�ص���ة  الت�صريح���ات  نغم���ة  اإن  احلقيق���ة 
والزدواجية ال�صا�صع���ة يف تفكرهم و�صخ�صيتهم و�صيق الأفق 
مبا ل يقب���ل ال�صك على اأنهم اعتادوا الف�صل واخل�صوع والتحّول 
اىل �صخ�صي���ات تهتّم بنف�صها من اأج���ل الظهور الإعامي لي�صال 
ر�صال���ة ظّنوا اأنها مفي���دة وت�صفع لهم هنا وهناك عند مركز القرار 

يف الحتادات واللجنة الأوملبية واملوؤ�ّص�صات الأخرى!
ُهم بت�صّرفهم ه���ذا، اأ�صبحوا اأداة للت�صوي�س وال�صبابية والعبث 
باملق���ّدرات الريا�صي���ة حي���ث مل ي�صتثم���روا خربته���م يف جم���ال 
التدري���ب اأو الإدارة للبن���اء والت�صحي���ح، ولكن للعب���ث واللهاث 
خل���ف املناف���ع ال�صخ�صي���ة، كما هو احل���ال يف ق�صي���ة منتخباتنا 

الوطنية بكرة القدم للفئات العمرية واملنتخب الوطني الأول!
وما يزيد الط���ني بّلة ُكرثة الألقاب واملنا�ص���ب الوهمية يف جلان 
بع����س الحت���ادات وهم اأول من يوِهم نف�ص���ه باأنها اخلطوة التي 
ت�صب���ق الت�صّلق اىل املنتخب���ات والإدارات، ومن ثم الفوز بغنائم 
ال�صفر والإ�ص���راف وغرها با�صتثمار اإعانه���م التلفازي مع اأنهم 
مل يح�صبوا انعكا����س النتائج وانقابها على روؤو�صهم كما ح�صل 

بتجارب كثرة!
اإن م���ا نطرحه اليوم لي�س بجدي���د اأو غر معروف لدى اجلمهور 
والإع���ام الريا�صي، لكّننا حينما نل���حُّ يف املطالبة واحلديث لأن 
الأم���ل يحدونا بلحظة حقيق���ة يقفون بها م���ع اأنف�صهم وينظرون 
حج���م اخلراب الذي حلَّ بالريا�صة العراقي���ة فنيًا واإداريًا ولي�س 

من �صوء يف اآخر النفق!

الت�صريحات املُتناق�صة

ذات الحديث �صمعتُه من مدرب 
الم�صارعة االإيراني الذي كان واثقًا من 

ح�صول فريقه على ميداليات ملّونة في 
االأولمبياد ر�صمها وفقًا لمعطيات ثابتة 

ونتائج ال تقبل الق�صمة على اأثنين، وهي 
اإن دلـَّت على �صيء فاإنما تدّل على العمل 

الُممنهج العلمي وو�صع ال�صخ�س المنا�صب 
في المكان المنا�صب ولي�س العك�س.

 متابعة / املدى

الطائ���رة  الك���رة  اأثب���ت احت���اد 
الفني���ة  ك���وادره  خ���ال  م���ن 
ب���ة اأنه���م مب�صت���وى الثقة  املُجرَّ
الإع���ام  اأّياه���م  منحه���ا  الت���ي 
واجلمهور، بعد اأن جنحوا يف 
تاأهي���ل جمموعة م���ن الاعبني 
يف  الع���راق  لتمثي���ل  ال�صب���اب 
بطولة غرب اآ�صيا الأوىل للكرة 
الطائ���رة لفئ���ة ال�صب���اب حت���ت 
20 �صنة والت���ي �صّيفتها �صالة 
ال�صرقي���ة  باملنطق���ة  القطي���ف 
ال�صعودي���ة  العربي���ة  للمملك���ة 

واختتمت اأّول اأم�س الأحد.
جه���ود  الع���راق  �صب���اب  كّل���ل 
اللعبة  املاك التدريبي واحتاد 
بانت���زاع امليدالي���ة الربونزي���ة 
املنتخ���ب  عل���ى  فوزه���م  بع���د 
مب���اراة  يف   )2-3( اللبن���اين 
اإذ  الثال���ث،  املرك���ز  حتدي���د 
متتالي���ني  ب�صوط���ني  تقّدم���وا 
ث���م  و)12-25(   )20-25(
متّكن �صب���اب لبنان من التعادل 
يف ال�صوط���ني الثال���ث والرابع 
و)20-25(   )26-28( بنتيجة 
واأظهر لعبو منتخبنا قدراتهم 
اخلام����س  ال�ص���وط  ح�ص���م  يف 

 )12-15( بنتيج���ة  وجنح���وا 
ليتقّل���دوا امليدالي���ة الربونزي���ة 
يف خت���ام البطول���ة التي خطف 
�صباب ال�صعودية كاأ�صها الأوىل 

على ح�صاب البحرين )0-3(.
وحّقق منتخبنا نتائج لفتة يف 
البطول���ة حي���ث فاز عل���ى لبنان 
)3-1( وعل���ى الكوي���ت )0-3( 
لكن���ه اأخف���ق اأم���ام ال�صعودي���ة 
)2-3( قب���ل اأن ي�صّحح و�صعه 
الفني ويه���زم لبن���ان بالنتيجة 

ذاتها.
منتخبن���ا  لع���ب  وح�ص���ل 
جائ���زة  عل���ى  عاي���د  م�صطف���ى 
اأف�ص���ل لعب م�صتقب���ل، وكذلك 
الاع���ب الليربو عب���د الله اأنور 
كاأف�ص���ل لعب ُحر يف البطولة، 
البطول���ة  مكا�ص���ب  م���ن  وُهم���ا 
ل عليهما اأن  القوّية فنّي���ًا، ويعوَّ
ُيث���ا املنتخب الوطن���ي الأّول 

ب�صورة ممّيزة.
نتمن���ى اأن يحافظ احتاد اللعبة 
على �صيا�صة الهتمام بالفئات، 
اأج���ل  ويوا�ص���ل رعايته���ا م���ن 
اجلّيدي���ن  الاعب���ني  تهيئ���ة 
واكت�ص���اب  الأّول،  للمنتخ���ب 

اخلربة يف مهام قاّرية قادمة.

قاعدة الكرة الطائرة بخري

 بغداد / املدى

با�صر منتخبنا الوطني للنا�صئني بكرة القدم، 
تدريبات���ه اليومّي���ة اإبت���داًء من اأم����س الإثنني 
�صي���ة  الأّول م���ن اآب 2022 يف ملع���ب التخ�صّ
مبلع���ب ال�صعب الدويل، حت�ص���رًا للم�صاركة 
يف بطولة كاأ�س العرب التي حتت�صنها مدينة 
وهران اجلزائرّي���ة يف الثالث والع�صرين من 

�صهر اآب اجلاري.
وانخرط يف تدريبات منتخب النا�صئني لكرة 

القدم 29 لعبًا ُهم باقر ب�صر جا�صم ويو�صف 
اإبراهي���م �ص���امل وليد خال���د ر�صا وفه���د نعمة 
ح�ص���ني واأحمد فاح اأحمد واأحمد جواد كاظم 
وكام���ران اأحمد خ�ص���ر ح�صني فاه���م عدنان 
وح�صن عامر ك���رمي واأدهم قي�س خلف واأمر 
ج���واد كاظ���م وح�ص���ن جعف���ر كاظ���م واأي���وب 
اإبراهي���م اأبو الهيل وح�صن علي ح�صني وعلي 
ح�صن اإبراهي���م وباقر �صياء عدن���ان ودانيال 
ولي���د جمي���د وعلي اأك���رب طاهر زاي���ر واأحمد 
عب���د الر�ص���ا حمم���د و�صام���ي �صعي���د وباوان 

�صتار ورا�صتي ر�صاد ويو�صف كارون وح�صن 
ح�ص���ن خزن وم�صطف���ى حت�صني وعلي حممد 
وادي وم�صطفى غازي واران كوجر وق�صور 

علي.
وو�صع���ت قرع���ة كاأ�س العرب حت���ت 17 عامًا 
2022 منتخب النا�صئني يف املجموعة الثالثة 

اإىل جانب املغرب وجزر القمر وموريتانيا.
يف ال�صياق ذاته، دعا احتاد كرة القدم و�صائل 
الإع���ام كافة حل�صور املوؤمتر ال�صحفي الذي 
يقام اليوم الثاث���اء يف مقّر الحتاد بال�صاعة 

الثاني���ة ع�صرة ظهرًا، واخلا�س بتقدمي مدرب 
منتخ���ب النا�صئ���ني اأحم���د كاظ���م للحديث عن 

م�صواره مع املنتخب.
وكان���ت اللجن���ة التنفيذية لحتاد ك���رة القدم 
ق���د �صادق���ت بالجماع عل���ى تو�صي���ة اللجنة 
الفنّي���ة وامل�صت�صارين املُتمثلة يف اإعفاء املاك 
التدريب���ي والإداري ملنتخ���ب النا�صئ���ني م���ن 
مه���ام عملهم يف تدري���ب املنتخب بع���د تقييم 
املرحلة املُقبلة، بع���د اأن مّت طرح جمموعة من 
املدربني، وبعد املداولة واملناق�صة امل�صتفي�صة 

م���ن قب���ل اللجنة اخت���ر اأحم���د كاظ���م مدربًا 
للمنتخب.

وتعد بطولة غ���رب اآ�صيا للنا�صئني التي جرت 
يف مدين���ة العقب���ة الأردنية حزي���ران املا�صي 
اآخ���ر م�صاركة للمنتخب بقي���ادة املدرب ح�صن 
كم���ال حي���ث ف���از عل���ى اليم���ن )2-1( وعل���ى 
ُعم���ان )2-0( وعل���ى الأردن بالنتيجة نف�صها، 
وت�ص���ّدر املجموع���ة الأوىل، قب���ل اأن ُيق�ص���ى 
من الدور ن�ص���ف النهائي بخ�صارته من لبنان 

بهدف واحد.

ظافر �صاحب
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املغام���رة  م�س���تنقع  يف  �س���قوطه  قب���ل 
والهزمية، واأثن���اء ورطته احلربية مع 
اإيران، تربع �س���دام ح�سني مب�ساحات 
حدودي���ة كان���ت ت�سمى »حماي���دة« على 
احل���دود بني الع���راق وجريان���ه، وهي 
م�ساحات حمددة ومو�سحة على جميع 
اخلرائ���ط اجلغرافي���ة املتداول���ة حتى 
حلظة التن���ازل عنها. كان �س���دام ياأمل 
من ذلك التن���ازل تاأمني دعم »الأ�س���قاء« 
العرب يف معركة اإ�س���تعادة ن�سف �سط 
العرب، الذي �س���بق اأن تنازل عنه اأي�سًا 
يف �س���فقة مل يك���ن قادرًا على التن�س���ل 
منه���ا. فق���د كان �س���دام ح�س���ني ينظ���ر 
الع���رب  الأ�س���قاء  اىل  »ايديولوجي���ًا« 
جميع���ًا باعتباره���ًم ابن���اء ه���ذه الأم���ة 
الت���ي كان يحل���م بقيادته���ا ول تفرقه���م 
الكيلومرتات »املحايدة« املعدودة التي 
تظهر على اخلرائط. مع ذلك فاإن »تّنني« 
ال�س���ر الكامن يف الت�س���لط وال�ستبداد 
مل يعم���ل لدي���ه يف مو�س���وع الكوي���ت 
بنف����س الطريق���ة الناعم���ة املداِهنة مع 
الآخري���ن، ب���ل بطريق���ة ال�س���م لكام���ل 
الرتاب الوطني الكويتي، وخلق اأحقاد 
وخ�س���ومات جمتمعي���ة، والغ���اء كيان 
دول���ة ع�س���و يف منظم���ة الأمم املتحدة 
ويف جامع���ة ال���دول العربي���ة ومنظمة 
التعاون الإ�س���امي، وما �ساكل ذلك من 

منظمات دولية واقليمية.

وهك���ذا تغريت اخلرائط جم���ددًا ولكن 
ه���ذه امل���رة لي����س وف���ق روؤي���ة �س���دام 
ح�س���ني احلاملة، بل على العك�س متامًا، 
اإثر هزميت���ه وتوريط���ه بالتوقيع على 
م���ن  وينتق����س  الب���اد،  يكّب���ل  م���ا  كل 
�س���يادتها يف �سل�س���لة ق���رارات متتالية 
ملجل�س الأمن الدويل. مل ي�سهد املجتمع 
الدويل مثيًا لتلك القرارات ل يف العدد 
ول يف الق�س���وة، ول يف حجم الق�س���م 
الفاقع يف ال�س���يادة وا�س���تباحتها اأمام 
املفت�سني واجلوا�سي�س، او يف تطبيق 
عقوبات اقت�س���ادية غري م�س���بوقة على 

دولة ع�سو.
العراقي���ة  الأرا����س  م���ن  ُق�س���مْت  لق���د 
م�س���احاٍت �سا�س���عة، وت�ساءلت اىل حد 
للع���راق  البحري���ة  الإطال���ة  التا�س���ي 
اىل حد يق���رتب بها اأن يك���ون بلدًا غري 
 )Land-locked country( �ساحلي 
بكل ما يعنيه ذلك من �سعف وه�سا�سة. 
هذا ف�س���ًا ع���ن ت���اآكل ال�س���فة الغربية 
ل�س���ط الع���رب وزحف املج���رى العميق 
غرب���ًا م���ع الوق���ت وخ�س���ران الع���راق 
لأرا�ٍس ل�س���الح اإيران، مب���ا فيها ميناء 
العمي���ة العراق���ي. ويف ظل الأو�س���اع 
الراهنة ومي���زان القوى املخت���ل حاليًا 
ب���ني الع���راق واإي���ران، وحج���م النفوذ 
عل���ى  الع���راق وتاأث���ريه  الإي���راين يف 
النخ���ب وال�سخ�س���يات احلاكم���ة من���ذ 
ال�س���يادة  ا�س���تعادة  ان  يب���دو   2003
العراقي���ة كم���ا كان عليه الأم���ر قبل عام 

1975 او حتى بعدها اأمر فائق التعقيد 
م�س���تحيًا،  يك���ن  مل  اإن  وال�س���عوبة 
للقل���ق  م�س���درًا  املو�س���وع  و�س���يبقى 

الدائم.
تبّن���ى جمل����س الأم���ن ال���دويل، وم���ن 
ال�ساعات الأوىل لغزو الكويت، �سل�سلة 
من الق���رارات التي كّبلت العراق بقيود 
هائل���ة مل ي�س���بق لأي���ة دول���ة مارقة ان 
واجه���ت جزًء ي�س���ريًا منه���ا. فمنذ يوم 
الغزو اأ�سدر جمل�س الأمن قراره املرقم 
)660( القا�سي باإدانة الغزو والدعوة 
اىل الإن�سحاب الفوري من الكويت، ثم 
توالت ع�سرات القرارات الأخرى التي 
زاد عددها على اخلم�س���ني قرارًا اأ�سبح 
الع���راق به���ا فاق���دًا لل�س���يادة، وجعلت 
الع���راق والأو�س���اع املحيطة ب���ه اأكرث 
املوا�س���يع ت���داوًل يف اأروق���ة جمل����س 

الأمن على مدى �سنوات.
 )660( الق���رار  جان���ب  اإىل  �س���درت 
قرارات اأخرى ت�سمنت فر�س احل�سار 

القت�س���ادي ومن���ع التعام���ل التجاري 
م���ع الع���راق )الق���رار 661 يف 1990( 
والقرار الأخطر يف التاريخ ال�سيا�سي 
احلديث وه���و اإجازة ا�س���تخدام القوة 
�س���د دولة ع�س���و ه���ي الع���راق )القرار 
678 يف 1990(، وق���رار النف���ط مقابل 
الغ���ذاء )986 يف 1995( بع���د تف�س���ي 
الفقر واملوت وتا�س���ي قدرة احلكومة 
عل���ى توف���ري احل���د الأدن���ى م���ن الغذاء 
للمواطن���ني، وقرار)687 ع���ام 1991( 
اخلا�س برت�س���يم احلدود م���ع الكويت 
والك�س���ف عن اأ�س���لحة الدمار ال�س���امل 
وتدمريه���ا، وهو القرار الذي ت�س���كلت 
ل���اأمم  اخلا�س���ة  اللجن���ة  �س���وئه  يف 
وق���رار   ،)UNSCOM( املتح���دة 
ار�س���ال جلان التفتي�س الدولية )1284 

عام 1999( وغريها.
كان���ت اأغل���ب ق���رارات جمل����س الأم���ن 
منته���ى  يف  الع���راق  �س���د  ال���دويل 
اخلط���ورة على كيان الدول���ة العراقية. 

ومل يدرك �س���دام ح�س���ني خطورتها اإل 
بعد ان تاآكلت �س���لطته و�سارف العراق 
عل���ى الإنهي���ار، ورمب���ا مل ي���درك ذل���ك 
اأب���دًا يف احلقيق���ة حتى حلظ���ة اعتقاله 
امله���ني. لق���د تاآكل���ت �س���لطته وخط���ره 
عل���ى الدول املجاورة، لك���ن قدرته على 
بقي���ت،  والإ�س���تبداد  الداخل���ي  القم���ع 
وكان يذه���ب به���ا اىل اأق�س���ى مدياتها، 
با�س���تثناء مناطق حظر الطريان �سمال 
خط العر�س 36، الذي وّفر منطقة اآمنة 
ن�س���بيًا من البط�س والقت���ل والتهجري، 
وكان ذل���ك اإج���راًء اأمريكي���ًا وبريطانيًا 

ولي�س اأمميًا.
ما يثري الإ�س���تغراب هو موقف �س���دام 
ح�س���ني من قرار )678 ل�س���نة 1990(. 
ي���وم  املخي���ف �س���در يف  الق���رار  فه���ذ 
ومن���ح   ،1990 الث���اين  ت�س���رين   29
العراق فر�س���ة زمنية طويل���ة جدًا بكل 
املقايي����س لاإلت���زام بق���رارات جمل����س 
الأم���ن بلغ���ت )45( يومًا. من���ح القرار 

�سرعية غري م�س���بوقة لإ�ستخدام القوة 
�س���د دولة ع�سو، وهي �س���رعية دولية 
كانت الإدارة الأمريكية ت�س���عى لها بكل 
طاقاته���ا يف ظ���ل اإعرتا�س���ات اأمريكية 
داخلية كبرية �سد الإنزلق اىل احلرب، 
ب�س���بب عقدة احل���رب الفيتنامية. ويف 
الوق���ت ال���ذي وّفر في���ه القرار ل���اإدارة 
م���ن  “لاإ�س���رتخاء”  الأمريكي���ة وقت���ًا 
ال�س���غوطات واتهام���ات الا �س���رعية، 
وذل���ك بوقوف جمل����س الأم���ن الدويل 
اىل جانب ا�ستخدام القوة، فهو قد وّفر 
اأي�س���ًا وقتًا اإ�س���افيًا لتدقيق خطط �سن 
احلرب وتاأمني عدم الإنزلق الأمريكي 
وجتن���ب  ب���ل  “فيتن���ام” اأخ���رى،  اىل 

اخل�سائر الب�سرية كذلك.
امل�س���تغرب هو اأن القيادة العراقية كان 
لديه���ا من الوق���ت ما يكفي لاإن�س���حاب 
وجتني���ب العراق ماأ�س���اة احلرب لكنها 
فر����س  لديه���ا  وكان���ت  ذل���ك.  اأهمل���ت 
عديدة اأخرى لتغيري الو�س���ع مبا مينع 
احلرب، على الأقل بالطريقة الوح�سية 
الت���ي ج���رت به���ا، ومنها فر�س���ة زيارة 
الأم���ني الع���ام ل���اأمم املتح���دة خاف���ري 
بريي���ز دي كوي���ار قبل ي���وم واحد من 
نهاي���ة نف���اذ التهدي���د ال���دويل للعراق. 
وق���د اأ�س���يع حينها باأنه عوم���ل بطريقة 
ب���ل واتهمت���ه  بغ���داد،  غ���ري لئق���ة يف 
حكوم���ة �س���دام وموؤيدوه���ا باأن���ه جاء 
ليمنح “�سرعية” للهجوم على العراق. 
كذلك اإعان جورج بو�س اإر�س���ال وزير 

خارجيت���ه جيم����س بيكر اىل بغ���داد اأو 
ا�س���تقبال ط���ارق عزي���ز يف مكتبه، وما 
�س���اكل ذلك من مبادرات �ساعت ب�سبب 

تعنت �سدام ح�سني.
اخلارجي���ة  وزي���ر  مذك���رات  تعر����س 
اجل���زء  يف  بيك���ر  جيم����س  الأمريك���ي 
الذي تناول فيه الأو�ساع قبيل احلرب 
ولقائ���ه م���ع ط���ارق عزي���ز يف جني���ف، 
الكيفي���ة الت���ي ط���رح به���ا ط���ارق عزيز 
موق���ف العراق م���ن احل���رب املحتملة، 
عزي���ز  كان  فق���د  اإزائه���ا.  والامب���الة 
يت�س���ورها اأقرب اىل “نزهة” حمتملة 
ل�س���ّن  ولي�س���ت  الأمريكي���ة  للق���وات 
ح���رٍب مدم���رة. ورمب���ا كان���ت القي���ادة 
العراقي���ة تف�س���ر املعار�س���ة الأمريكية 
الداخلي���ة ل�س���ن احلرب ل�س���احلها، يف 
ق���راءة خاطئة لنظام احلك���م الأمريكي 
وم���ن  عموم���ًا.  الغربي���ة  والأنظم���ة 
ال�س���خرية اأن احلكوم���ة العراقية التي 
ل تقي���م وزن���ًا لل���راأي الع���ام الداخل���ي 
ول ال���دويل، راهنت على ال���راأي العام 
الأمريك���ي ان يوقف احلرب واأن يوؤدي 
التحال���ف  تف���كك  اىل  بالنتيج���ة  ذل���ك 
الدويل �س���د الع���راق ويخ���رج العراق 

منت�سرًا يف املواجهة!

اأجزاء من كتاب عن وزارة الخارجية 
�شين�شر قريبًا

**وزير و�شفير �شابق

العدد )5234( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - الثاثاء )2( اأب 2022

 ح�سن الجنابي**

 لطفي حاتم غ�سان �سربل

ي�سير الفكر ال�سيا�سي المعا�سر الى ان 
المرحلة الراهنة من تطور الراأ�سمالية 
تت�سم بنزعتها اال�ستعمارية الجديدة.

لتر�سين ذلك التو�سيف ن�سعى الى 
تاأ�سير ال�سمات اال�ستعمارية الجديدة في 
نهوج الراأ�سمالية المعولمة عبر المحاور 

التالية:

اأول - تطور النزعة الع�س����كرية والتدخل يف ال�س����وؤن 
الوطنية.

ثانيا - بناء نظم �سيا�سية موالية للتبعية والتهمي�س.
ثالث����ًا- ات�س����اع احلرك����ة الممي����ة املناه�س����ة للح����رب 

والعدوان.
اعتم����ادا عل����ى املح����اور املث����ارة نعم����د اىل درا�س����تها 

بتكثيف بالغ.
اأول - تطور النزعة الع�س����كرية والتدخل يف ال�س����وؤن 

الوطنية
م����رت الراأ�س����مالية املعا�س����رة مبراح����ل عدي����دة م����ن 
تطوره����ا القت�س����ادي – ال�سيا�س����ي ب����داأً م����ن مرحلة 
املناف�س����ة م����رورًا مبرحلتها الحتكارية و�س����ول اىل 

مرحلتها املعوملة.
- جهدت الراأ�س����مالية كمنظومة اقت�س����ادية �سيا�س����ية 
اىل تكييف بنيتها ال�سيا�سية مع الأزمات القت�سادية 

املتعددة.
- خا�س����ت الراأ�سمالية �س����راعات دولية مع خ�سومها 
يف الدول املناه�س����ة متخذة - ال�س����راعات - ا�س����كال 
كث����رية منها ت�س����كيل احلكوم����ات املوالي����ة وحمايتها 
ف�س����ا ع����ن ت�س����جيعها للح����روب الهلية ب����ني القوى 
الوطنية املت�سارعة وانتهاء ببناء )�سراكة( اقت�سادية 

مع الدول الوطنية ل�سالح التكتات الكولونيالية.
- انتقال العامل اىل نظامني اجتماعيني ترافق وانتقال 
�سيا�س����ة املراكز الراأ�سمالية واحتكاراتها الدولية اىل 

خنق النظم ال�سرتاكية عرب اأ�ساليب كثرية منها:
الح����اف  وت�س����كيل  الع�س����كرية  النزع����ة  تطوي����ر   -

الع�سكرية.

- التدخ����ل يف النزاع����ات الوطني����ة وت�س����جيع القوى 
اليمينية املتطرفة.

- اعتماد الدعاية ال�سيا�س����ية الهادفة اىل تب�س����يع نظم 
ال�سرتاكية واأهدافها الإن�سانية.

انتقال العامل بعد انهيار خيار التطور الجتماعي اىل 
وحداني����ة اأ�س����لوب الإنتاج الراأ�س����مايل ترابط وحدة 
النزاع����ات الدولي����ة والجتماعي����ة الهادف����ة اىل تاأبيد 

هيمنة الراأ�سمالية على ال�سيا�سية الدولية.
ثاني����ا - بن����اء نظ����م �سيا�س����ية موالية لنه����وج التبعية 

والتهمي�س.
انتقال العامل اىل وحدانية التطور الراأ�سمايل اأحدث 
تغ����ريات �سيا�س����ية جذري����ة يف م�س����امني العاق����ات 
الدولي����ة والوطني����ة ميك����ن حتديده����ا يف املوؤ�س����رات 

التالية:
1.التناق�س الرئي�س����ي يف مرحلة املعوملة الراأ�سمالية 
اأم�س����ي ب����ني التبعي����ة والحل����اق وبني تعزيز �س����يادة 

الدولة الوطنية وا�ستقالها.
2.�سعي املراكز الراأ�سمالية املعوملة اىل تعميم الروح 
الك�س����موبولوتية املناه�س����ة للوطني����ة الدميقراطي����ة 
وال�س����عي اىل تخريب ال����دول الوطنية بهدف احلاقها 

مب�سالح التكتات الدولية.
وحتجي����م  الجتماعي����ة  الت�س����كيات  تفكي����ك   .3
طبقاته����ا الجتماعي����ة الفاعلة يف الكف����اح الوطني – 

الدميقراطي.
�س����لطات  اىل  الوطني����ة  الدول����ة  �س����لطة  4.حتوي����ل 
اإقليمي����ة به����دف تفكي����ك وح����دة النزاع����ات الطبقي����ة 
وكفاحها املناه�س ل�سيا�س����ة العوملة املت�سمة بالتبعية 

والتخريب.
5.تعمل املراك����ز املعوملة على تفكي����ك الكفاح الوطني 
املناه�����س للتدخ����ل يف ال�س����وؤن الوطني����ة و�سيا�س����ة 

الع�سكرة والعدوان.
6.ت�سعى املراكز الراأ�سمالية املعوملة اىل تفكيك الدول 
الوطني����ة وتخريب ت�س����كياتها الجتماعية باعتباره 

هدفا ا�سرتاتيجيا يف الفكر ال�سيا�سي املعومل.
7. تتناق�����س �سيا�س����ة املراك����ز الراأ�س����مالية املعومل����ة 
املت�سمة بالتبعية والحلاق ومرحلة املناف�سة املت�سمة 
ببن����اء دول )وطني����ه( تابع����ة لغر�����س حمايته����ا م����ن 

املناف�سة الراأ�سمالية.
ال����دول  تفكي����ك  اىل  املعومل����ة  الراأ�س����مالية  8.ته����دف 
الوطني����ة واإحلاقه����ا بالتكت����ات الدولي����ة ف�س����ا ع����ن 
تهمي�����س طبق����ات ت�س����كياتها الجتماعية املناه�س����ة 

للهيمنة الدولية.
9. ت�س����عى ال����دول الراأ�س����مالية الك����ربى اىل �س����لطة 
الدول����ة الوطنية وحتويلها اىل �س����لطات اإقليمية ذات 

نزعة ا�ستبدادية معادية مل�سالح الباد الوطنية.
اإقليمي����ة  �س����لطات  اىل  الدول����ة  �س����لطة  حتوي����ل  ان 
يتاقى والفكر ال�سلفي ال�س����امي الهادف اىل تفكيك 
الت�س����كيات الجتماعي����ة الوطنية وان����دلع الإرهاب 
والنزاع����ات الجتماعية املتجاوبة و�سيا�س����ة الهيمنة 

الدولية للراأ�سمال املعومل.
تكثيف����ًا ميك����ن الق����ول ان نه����وج الراأ�س����مالية املعوملة 

املناه�سة لبناء الدول الدميقراطية تتناق�س ومرحلة 
املناف�سة الراأ�سمالية التي �ساهمت الدول ال�ستعمارية 
فيه����ا ببناء دول وطنية وت�س����كيات اجتماعية طبقية 
المر الذي و�س����ع من مديات ال�س����راعات الوطنية – 

الطبقية املناه�سة للهيمنة اخلارجية.
ان اخت����اف مرحلة املناف�س����ة الراأ�س����مالية عن مرحلة 
الراأ�س����مالية املعومل����ة يكم����ن يف ت�س����ابك الحتكارات 
الدولي����ة املتعدي����ة لل�س����مات الوطني����ة وبه����ذا الإطار 
ترتك����ز ال�س����راعات الدولية الراهنة بحقل����ني اأولهما: 
م����ع  الك�س����موبوليتية  الراأ�س����مالية  املراك����ز  ن����زاع 
الوطني����ة الدميقراطية الناظمة لكفاح �س����عوب الدول 
الوطنية.وثانيهما نزاع املراكز الراأ�سمالية مع الدول 
الراأ�س����مالية الناه�س����ة الراف�س����ة لوحداني����ة الهيمنة 

الدولية.
ان �س����مات الو�س����ع الدويل الراهن املت�س����م بالتعاون 
والتعار�س يتطلب بناء �سيا�سية وطنية -دميقراطية 

تنبثق من م�سامني تغريات ال�سيا�سية الدولية.
ثالث����ًا- ات�س����اع احلرك����ة الممي����ة املناه�س����ة للح����رب 

والعدوان.
ان عاملية را�س املال وهيمنته الدولية ت�س����رتط وحدة 
للهيمن����ة  املناه�س����ة  الدميقراطي����ة  ف�س����ائل احلرك����ة 
حرك����ة  بن����اء  ان  اأرى  ذل����ك  اىل  والعدوان.ا�س����تنادًا 
اممية دميقراطية جتمع بني الكفاح الممي املناه�س 
للهيمن����ة الدولي����ة وبني الكف����اح الوطن����ي الهادف اىل 
بن����اء دول وطنية دميقراطية كفي����ل باحلد من نزعات 

را�س املال الهادفة اىل التخريب والحلاق.
ا�ستنادا اىل الروؤية امل�سار اليها اأرى:

اأول – بن����اء حركة دميقراطي����ة وطنية - دولية تعمل 
على بناء نظم �سيا�س����ية دميقراطي����ة مكافحة للهيمنة 

الك�سموبولوتية.
ثاني����ًا – بن����اء دول وطني����ة يتطل����ب وح����دة وطني����ة 
والتخلي عن امل�س����الح احلزبية ال�سيقة واعاء �سان 

الوطنية الدميقراطية.
ثالث����ًا– بناء نظم �سيا�س����ية وطني����ة دميقراطية قادرة 
عل����ى احلد من فاعلية قوانني الراأ�س����مالية الهادفة اىل 

التبعية والتهمي�س.
رابعًا– مكافحة الهيمنة الراأ�سمالية تتطلب الت�سدي 
مل�س����اعي الطبق����ات الهام�س����ية الراغبة بربط م�س����الح 

الباد الوطنية مب�سالح الحتكارات الدولية.
خام�س����ًا – بن����اء وح����دة وطنية مناه�س����ة للع�س����كرة 
والع����دوان تتطل����ب روؤي����ة وطني����ة -دولية م�س����رتكة 

ملناه�سة روح الهيمنة وتفكيك الدول الوطنية.
�ساد�س����ًا – بناء دميقراطية وطنية هادفة اىل موازنة 

امل�سالح الوطنية – الأممية.
�س����ابعًا– موازنة امل�س����الح الأممية – الوطنية تنبثق 
من موازنة امل�سالح الطبقية يف الت�سكيات الوطنية.
ان الف����كار والأراء املث����ارة ت�س����كل روؤي����ة �سيا�س����ية 
ق����ادرة كما ازعم عل����ى مواجهة التخريب الراأ�س����مايل 
املعومل الهادف اىل حتويل الدول الوطنية اىل اأقاليم 
متناحرة تدخل الباد وت�س����كياها الجتماعية الباد 

يف حروب عبثية دائمة.

اف. يقطع اأعناق االإمبراطوريات وال يرفُّ له  الزمن �سيَّ
جفن. ال يت�سع عمٌر واحٌد لخو�ض حروب كثيرة. وما 

اأ�سعَب ترميم الروايات الممزقة! واأق�سى ما في الرحلة 
تبدل االأدوار واالألوان واختالط االأ�سدقاء باالأعداء.

النافذة. لب�س البو�سفور ثياب النوم و�سعرت املراكب  اأطل من 
الدنيا  تعّلم  اإ�سطنبول.  من  ال�ستقالة  ي�ستطيع  ل  بالوح�سة. 
يف  الكامنة  احلزن  نكهة  ومن  �سوارعها  يف  الباعة  هتاف  من 
حاراتها. اأغرته امل�ستديرة ال�ساحرة فكاد يتحول لعبًا حمرتفًا 
اأ�سعب. �سيقيم حتت عباءة  نف�سه ملهمة  انتدب  ما  لكنَّه �سرعان 
جنم الدين اأربكان بانتظار اأن ي�سبح �سانَع العباءات وموزعها. 
ويف تلك ال�سوارع كان يعتقد اأن العامَل عاقب اإ�سطنبول طويًا. 
واأّنَّها  بهويتها.  التاعب  وحاول  روَحها.  وقلَّ�س  اأظافرها.  قلَّم 

انتظرته ليفك اأ�سَرها.
املرارة  من  قدر  يهاجمه  الأخرية  طهران  قمة  من  عودته  منذ 
لي�س  املا�سي.  ا�سرتجاع  اأو  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  حاول  كلما 
م�سكلة  لديه  تكن  رئي�سي. ومل  اإبراهيم  مع  ة  م�سكلة خا�سَّ لديه 
يف  ليقيَم  الرئي�س  ينتخب  طهران.  يف  غمو�س  ل  اأ�سافه.  مع 
ميلك  ول  �سريكًا  لي�س  الرئي�س  �سيا�ساته.  وينفذ  املر�سد  عهد 
مع  يكون  طهران  يف  الأهم  املوعد  التمرد.  حق  اأو  النق�س  حق 
للوقوع يف  النبع تفاديًا  اإىل  الذهاب دائمًا  املر�سد. وي�ستح�سن 

احل�سابات اخلاطئة.
هذه  وتنظيم  معها  التعاي�س  يريد  اإيران.  مع  مواجهة  يريد  ل 
تو�سيع  اإىل  يتطّلع  وا�سح.  موقفه  �سعبة.  كانت  مهما  الرق�سة 
التبادل التجاري وتعميق التعاون على قاعدة احرتام امل�سالح. 
الإقليم  ال�سيا�سة يف  �سوؤون  الت�ساور حول  تو�سيع  اأي�سًا  يريد 
ح�سا�سياته.  �ساعفت  طهران  قمة  لكنَّ  فيه.  الأمن  و�سجون 
تعار�س اإيران قيام تركيا بعملية ع�سكرية �سد امل�سلحني الأكراد 
داخل الأرا�سي ال�سورية. تعترب اأنَّ العملية �ست�ساهم يف زعزعة 

ال�ستقرار ويف اإ�سعاف النظام ال�سوري.
ينتابه �سعور بالظلم. هل يحق لإيران اأن تكوَن املعرب الإلزامي 
قرارات  على  وو�سية  وبريوت،  بغداد  يف  احلكومة  لت�سكيل 
يحق  ول  �سنعاء  بقرار  للمم�سكني  وامللهمة  واملحركة  دم�سق 
لرتكيا اأن تبعد الأخطار عن حدودها؟ هل يحق لإيران اأن مت�سك 
ومواقعها  وخياراتها  �سيا�ساتها  وتغري  عربية  عوا�سم  باأختام 
العمال  حزب  مطاردة  لرتكيا  يحق  ول  نف�سها  وتركيبتها 
وملاذا  وال�سورية؟  العراقية  اخلريطتني  داخل  الكرد�ستاين 
ي�ستفز اأي حترك تركي اجلامعَة العربية التي تتعاي�س منذ عقود 
مع التمدد الإيراين يف العروق العربية اإذا ا�ستثنينا بيانات رفع 

العتب.
ق طويًا يف الرجل الوافد من الكرملني. �ساأل  يف قمة طهران حدَّ
اأخفى  الذي  الرجل  هذا  قبل  من  للخداع  تعر�س  كان  اإن  نف�سه 
فادميري  يحريه  جارفة.  �سهوات  املقت�سبة  ابت�سامته  حتت 

اأمن  على  خطرًا  ت�سكل  كانت  اأوكرانيا  اأن  �سحيح  هل  بوتني. 
رو�سيا اإىل درجة ت�ستدعي �سن حرب اأجنبت حتى الآن مايني 
احلرب  هذه  هل  واقت�ساده؟  العامل  ا�ستقرار  وهزت  الاجئني 
هي كل الق�سة اأم اأنها حمطة اأوىل يف حرب عاملية �ستوزع على 
هل  والقمح؟  والغاز  وال�سواريخ  باملدافع  و�ستخا�س  مراحل 
كخيار  الهزمية  اأمام  الغرب  و�سع  عبقريًا  بوتني  اعتبار  ميكن 
وحيد يف اأوكرانيا، اأم ميكن اعتباره مقامرًا هرب من النحناء 
اأمام الوليات املتحدة لينحني لحقًا اأمام ال�سني؟ وماذا لو اأدَّى 
اإ�سعاُف اأوروبا ونزُف القت�ساد الرو�سي اإىل قيام عامل القطبني 
اأي اأمريكا وال�سني ودفعت رو�سيا اإىل موقع ي�سبه موقع الهند؟

م�ساحات  الرو�سي  اجلي�س  يقتطع  بالظلم.  ال�سعور  يعاوده 
وا�سعة من حلم اأوكرانيا وتتباخل مو�سكو على اجلي�س الرتكي 
الكردي«  »اخلطر  تبعد  حمدودة  لعملية  حمدود  اأخ�سر  ب�سوء 
واأن  �سوريا،  يف  ترابَط  اأن  لرو�سيا  يحق  كيف  حدودها.  عن 
يحق  ول  ومايل،  الو�سطى  واأفريقيا  ليبيا  اإىل  مرتزقَتها  توفَد 
لرتكيا اأن تعّمق اإقامَة جنودها يف اجلانب ال�سوري من احلدود 

امل�سرتكة؟
حلف  قيادة  اإغاظة  وكانت  اأ�سهل.  الأمريكيني  م�ساك�سة  كانت 
»الناتو« اأ�سهل. بوتني يفر�س عليك �سروط اللعبة. مل يوافق على 
تنا�سي حادث اإ�سقاط الطائرة الرو�سية اإل بعد اعتذار و�سلوك 
اإىل  الرو�سية  ال�سواريخ  باإدخال  وقيامها  اآ�ستانة  طريق  تركيا 
احلديقة الرتكية يف حلف الأطل�سي. اأنقذ ب�سار الأ�سد ووا�سل 
تقلي�َس معاقل املعار�سة حتت ت�سمية امل�ساحلات، وامتنع عن 
دفع الأ�سد وطهران اإىل القبول جدّيًا ب�سيء من احلل ال�سيا�سي.
ل  اإردوغان  تركيا  ال�سابق.  العامل  من  ت�سكو  تركيا  كانت 
النموذج  اأي�سًا  حتبُّ  ل  الأمريكي«.  »ال�سرطي  عامل  ت�ست�سيغ 
تقر مطالبة  �سرفاته. ل  الإقامة يف بع�س  الغربي وتف�سل عدم 
لتحظى  روحها  من  واأجزاء  جلدها  بتغيري  لها  الأوروبيني 
الذي  العامل  على  مترد  بر�سائل  تركيا  بعثت  النادي.  بع�سوية 
كان قائمًا. حاولت اإطاَق انقاب كبري يف املنطقة. توكاأت على 
كان  الف�سل  لكن  اختطافه  اإىل  �سارعوا  ومن  العربي«  »الربيع 
مدويًا. مل ي�سّلم العامل بحق تركيا يف الإقامة ق�سرًا يف خرائط 
الآخرين، يف حني مل ي�سل اعرتا�سه على الندفاعة الإيرانية يف 

الإقليم حد التحرك لقلب م�سار الأحداث.
يهجم النعا�ُس على جفون رجب طيب اإردوغان. ي�ست�سلم للنوم، 
لكنَّه ي�سمع �سوت رجل يقراأ يف كتاب. ل ت�سدق ما يقوله العقاء. 
جروح التاريخ ل تندمل. الوقت لي�س عيادة لعاج املجروحني. 
اإنَّه كهٌف مظلٌم ي�ساعف اأحقادهم ورغبتهم يف ت�سفية احل�سابات 
عند الفر�سة الأوىل. ل يعطيك العامُل �سهادَة ح�سن �سلوك اإل اإذا 
با  تخاطبك  حني  روحك  ترت�سيه  ل  ما  وهو  بالهزمية.  �سلَّمت 
حدوده  حتظى  �سجن  �سيق.  ثوب  احلالية  اخلريطة  اأقنعة. 
باعرتاف دويل. خريطة متوا�سعة ل تت�سع لتاريخ هائل. قف�س 
منك  يريدون  الكبرية.  الأحام  رماد  غري  ي�ست�سيف  ل  ذهبي 
والنك�سارات.  الهزائم  من  ولدت  التي  اخلريطة  على  التوقيَع 
داخلها  �سعيفًا  تكون  واأن  اله�سة.  اخلريطة  بتجرع  يطالبونك 
كاأنَّهم  لغريك.  املكان  وتخلي  النتخابات  اإىل  تذهب  اأي�سًا. 
يريدون و�سع اخلرائط يف عهدة موظفني. ومن عادة املوظف 
اأن يكون اأ�سري الدوام الر�سمي واأ�سري راتبه ومزاج رئي�سه. لكن 
ملاذا ي�سمح العامل حلفيد القيا�سرة با�ستعادة اأماك اأجداده ول 

ي�سمح بذلك حلفيد ال�ساطني؟!.
عن ال�شرق االو�شط

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

الراأ�صمالية المعولمة ونزعتها التخريبيةحفيد ال�صالطين يح�صد حفيد القيا�صرة
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بنبرة �شوت الفنان فالح ها�شم 
المميزة التي جعلت منه اأحد 

نجوم دبلجة م�شل�شالت الر�شوم 
المتحركة في العالم، حيث قدم 
اأدوار عدديدة من الم�شل�شالت ما 

زالت حا�شرة في ذاكرة الجيل 
ال�شابق.. فقد عمل مع موؤ�ش�شة 

الإنتاج البرامجي الم�شترك وقد 
عرفناه من قبل هذه الموؤ�ش�شة 

الذي وهو اأي�شا موؤلف بع�ض �شارات 
الكرتون مثل مغامرات توم �شوير 

)اأنمي( و ليدي اأو�شكار و بومبو 
ال�شيارة المرحة.

كتب للتلفزيون �لعر�ق����ي �أعمااًل در�مية 
�ل�ش����بعينات..  من����ذ  نوعه����ا  يف  ر�ئ����دة 
مثل �حل�ش����ن ب����ن �لهيثم و �ب����ن خلدون 
و �لكن����دي عز �لدي����ن �لق�ش����ام �لذي نال 
جائزة مهرجان فل�ش����طني �لدويل �لثاين 
و غريها و كتب و �أعد م�شل�شالت �إذ�عية 
كثرية الأذ�ع����ه بغد�د و �شوت �جلماهري 
و �ذ�عة �لكويت.و�خرج وكتب للم�شرح 

�لكثري من �الأعمال
هو من مو�ليد مدين����ة �لب�شرة ن�شاأ فيها 
و�نهي �ملر�حل �لدر��شية ومل يرتكها �إال 
حبا بالف����ن حيث �لتحق مبعه����د �لفنون 
�جلميل����ة ببغد�د وكان عم����ره حينها 18 
عام����ا. �لتقت به �ملدى لتحاوره عن �برز 

حمطات �شريته �لفنية.

 حدثن����ا ع����ن ن�صاأتك و ع����ن اأي الم�صادر 
و المراج����ع ف����ي طفولت����ك نم����ت موهبت����ك 

الفنية؟
مبحيطه����ا  غني����ة  طفول����ة  كان����ت   -  
�الإدر�ك����ي.. حي����ث ب�شات����ني �لب�ش����رة و 
�نهاره����ا و طيبة �هله����ا و �نفتاحها على 
�لع����امل كمين����اء. و ز�دها ث����ر�ء �أن �أغلت 
تتلمذن����ا  �لذي����ن  �ملدر�ش����ني  و  �ملعلم����ني 
عل����ى �أيديه����م كان����و� �شع����ر�ء �و ع�شاق����ا 
ل����الأدب. ي�شجعوننا عل����ى �ملطالعة و �أن 
ال تنح�ش����ر �هتماماتنا يف كتب �ملدر�شة 
فق����ط مم����ا خل����ق بينن����ا و ب����ني �ملجالت 
�لكت����ب عالق����ة مبك����رة و حميم����ة. و  و 
كان����ت هناك جتربة �الإذ�ع����ة �ملدر�شية و 
�مل�ش����رح �ملدر�شي، �لذي ن�شطت فيه �أيام 
�ملتو�شط����ة خا�شة و قب����ل دخويل معهد 
�لفن����ون �جلميل����ة لدر��ش����ة �مل�ش����رح.. و 
حل�شن �حلظ كانت هناك مكتبة ثرية يف 
متو�شط����ة �لن�ش����ال لها خز�ن����ات ترت�كم 
فيه����ا �لكت����ب.. و باعتب����اري جمتهد� يف 
حتري����ر  يف  نا�شط����ا  و  �لعربي����ة  �للغ����ة 
يل  �أوكل����ت  فق����دو  �الأدبي����ة  �لن�ش����ر�ت 
�الإدر�ة مهم����ة ت�شنيف �لكتب و ترقيمها 
و نقله����ا �ىل بن����اء خا�����ص مقتط����ع م����ن 
قاعتها �لكبرية و جعلتني �أمينا للمكتبة 
ي�شرف على �ال�شتعار�ت و �ملرجوعات. 
فكان����ت فر�شة ثمينة يل �أن �أعي�ص معظم 
وقتي د�خل �ملكتبة و �لتحول �ىل قارئ 
نه����م. و كان����ت كتب �ل����رت�ث ت�شتهويني 
�ملوؤلف����ات  و  �ملرتجم����ة  �لرو�ي����ات  كم����ا 
�لعربي����ة �حلديثة لكي����ار �لكتاب �لعرب. 
فح����ني دخل����ت �ملعه����د كان����ت يل ذخ����رية 
�دبي����ة و ��شعة مع �تق����ان لقو�عد �لنحو 
و حم����اوالت �شعري����ة من����ت فيم����ا بعد و 
در�ش����ت �لعوو�����ص و ن�ش����ر يل �لر�ح����ل 

جر� �بر�هيم ج����ر� �أوىل ق�شائدي يف 
جملة )�لعاملون يف �لنفط(.

و ع����ودة �ىل �لطفولة و �ل�شبا فقد كانت 
�حلي����اة �آمن����ة �ىل ح����د ن�شتطي����ع فيه �ن 
نبحر يف بح����ر يومنا دون قلق �شابحني 
يف �ش����ط �لع�ش����ار و �شائدي����ن لل�شمك و 
العبني مع �ل�شالحف و �شاعدين �لنخل 
جلني �لتمر و العبني �لكرة و�ملبارزة و 
�ألو�نا من �الألع����اب �ل�شعبية يف عالقات 
بعي�����ص فيها �بن����اء �حلي و كاأنه����م �أبناء 

عائلة و�حدة.
و �أ�شافة �ىل �مل�شرح �ملدر�شي كان هناك 
خريج����و م�ش����رح يقدم����ون �أعمالهم على 
م�ش����رح مديري����ة �لرتبي����ة يف �لع�شار و 
خ�شو�ش����ا �لفن����ان حمم����د وهي����ب �لذي 
به����رين باأد�ئه �شخ�شي����ة �أوديب متثيال 
و �خر�ج����ا. فنم����ت رغبت����ي ب����اأن �أدر�ص 
ح����دود  عن����د  �توق����ف  ال  و�أن  �مل�ش����رح 
�لهو�ية بعد �أن مثلث بع�ص �مل�شرحيات 
�لفن����ان �لفط����ري �ملوه����وب عزي����ز  م����ع 

�لكعبي.
و قد ح�ش����ل و حققت هذه �لرغبة. فكان 
معهد �لفن����ون �جلميلة بحلت����ه �جلديدة 
ح����ني دخلت����ه حي����ث ع����اد م����ن �خل����ارج 
جمموع����ة ذهبي����ة م����ن �الأ�شات����ذة منه����م 
حمي����د حمم����د ج����و�د و قا�ش����م حمم����د و 
حم�ش����ن �لعز�وي و فا�ش����ل قز�ز و خالد 
�شعي����د �أ�شاف����ة �ىل �لك����و�در �ملخ�شرمة 
في����ه. و حل�ش����ن �حل����ظ و ب�شب����ب �جلهد 
�ل�شخ�شي تخرج����ت �الأول على دفعتي. 
فح�شل����ت عل����ى بعثة �ىل �خل����ارج متت 
�شرقته����ا من����ي، و لهذ� ق�ش����ة طويلة.. و 
لكن ب�شبب ك����وين �الأول على �ملعهد فقد 
منحت درجة تعيني يف بغد�د و مل �أر�شل 
�ىل مدينت����ي �لب�ش����رة. و ه����ذ� منحت����ي 
فر�شة � لقرب من � الإذ�عة و �لتلفزيون. 

و مهد يل �لعمل فيهما و ب�شكل يومي.

 بداأت م�صيرتك الفنية بداية ال�صبعينات.. 
فاأذا نظرت الى الوراء هل �ص����تكون نظرتك 

بغ�صب؟
- �نا فخور مبا قدمت يف وقت مبكر من 
حياتي �ش����و�ء يف �مل�شرح �و �لتلفزيون 
�و �الإذ�عة. فقد كتبت و مثلت و �خرجت 
غ����دد� من �العم����ال �لتي ين����در �ن يتوفر 
عليه����ا �ح����د يف �شن����ي �آنذ�ك و م����ا نالته 
م����ن تقدير يف �لو�شط �لفن����ي و �لثقايف 
عموم����ا. �أمنا �نظ����ر بح�ش����رة �ىل �لعمر 
مل  و  �لق�شري����ة  �لهج����رة  قطعت����ه  �ل����ذي 
ينج����ز �مل�ش����روع د�خ����ل �لوط����ن و معي 
جي����ل من �ملبدع����ني �لذين ق�ش����و� معظم 
�شن����و�ت حياته����م يف �ملن����ايف.. فلو كان 
كن����ا  ك����م  �لع����ر�ق  �لو�ش����ع طبيعي����ا يف 
�شنقدم و ك����م كان م�شتوى �لفن و �الأدب 
عندنا �لي����وم. بع�����ص �لبل����د�ن �ل�شقيقة 
كان����ت لدينه����م �لدر�م����ا �لتلفزيونية يف 
�ل�شبعين����ات بد�ئية تقريبا بينما تفوقت 
�لدر�ما �لعر�قية يومها نوعيا.. و �ليوم 
��شبح����و� يف �ملقدمة كم����ا و نوعا بينما 
ت����ردت عندنا م�شتوي����ات �العمال من كل 
ناحية.ه����ذه ه����ي �خل�ش����ارة �مللمو�شة.. 

�نها خ�شارة وطن و لي�ص ��شخا�ص.
�أنظ����ر بغ�ش����ب فاإمن����ا  �د� كان يل �ن  و 
للظ����روف �ملتالحقة �لت����ي جعلت و�قعنا 
�الإبد�عي يتع����ر و يرت�جع بهذ� �ل�شكل 
�ملري����ع. ح����ني ب�ش����ع �ل�شيا�ش����ي قب�شته 
عل����ى بو�ب����ة �لفن����ون و �الآد�ب ين����زوي 
�الأبد�ع �و يتح����ول �ىل مان�شيتات بلمع 
�ش����ورة �حلاك����م و �يديولوجيت����ه �لت����ي 
بفر�شه����ا على �جلمي����ع. فتن�شرف روح 
�الأب����د�ع ليحل حملها فن ت�شويقي ز�ئف 

ميجد حماقات �حلاكمني.

 تنقل����ت بي����ن الكويت و ايطالي����ا و مو�صكو 
و اأخيرا ا�صتقر ب����ك الحال في لندن.. على 
م����دى اأربع����ة عق����ود و اأكثر، ما م����دى تاأثير 

المنفى على ابداعك؟
- �ملنف����ى نعمة و نقمة. ففي �لوقت �لذي 
تبتعد ق�شر� عن حميطك و جمهور بلدك 
�ل����ذي ل����ن يعو�ش����ك عن����ه جمه����ور مهما 
كان و يف �لوق����ت �ل����ذي ينخ����ر عظام����ك 
و روح����ك �حلن����ني و �ل�ش����وق لالأه����ل و 
�الأ�شدقاء و �الأماكن تنفتح �أمامك فر�ص 

�الط����الع عل����ى ثقاف����ة جمتمع����ات �خرى 
فتت�ش����ع روؤيت����ك للحي����اة و �لع����امل م����ن 
حولك و �لعالق����ات �الن�شانية مبفهومها 

�لو��شع.
�لغربة �ش����يء ال يو�شف.. و �منا ُيح�ص 
فق����ط. �شاأن����ه �ش����اأن �ل�شع����ادة و �حلب و 
�ل�ش����وق. �شيء غري مرئي لكنه �ح�شا�ص 
ال يعرف����ه �ال من يعي�ش����ه. مت�شي و توؤكد 
و جودك و تختل����ط و تتعلم و ت�شاهد و 
تخت����زن لكن �شيئا م����ا يبقى خملوعا يف 
�عماق����ك.. ثمة نق�ص حت�شه يف د�خلك.. 
روحك ترى لكن كل �شيء ناق�ص. هكذ� 
حت�ص. �أتذكر �أن �لنا�ص يف بغد�د كانو� 
ي�شتوقفونن����ي يف �ل�ش����ارع يت�شاءل����ون 
ع����ن عم����ل ق����ادم بع����د �أن يب����ث �ي عم����ل 
يل. ف����اأرى يف عيونه����م دفق����ا م����ن �حلب 
و �لتقدي����ر �لذي يدفعن����ي الأن �جل�ص يف 
�ملكتب����ات �لعامة �شه����ور� من �أجل �ن �مل 

مب�شادر عمل جديد.
�ن����ت يف �ي مغرتب جمهورك هو عبارة 
ع����ن جالية.. ب����ل �لفئة �ملهتم����ة بامل�شرح 
مث����ال م����ن تل����ك �جلالي����ة. بنم����ا �تذك����ر 
يومي����ا  ممتل����ئ  كان  بغ����د�د  م�ش����رح  �ن 
بامل�شاهدي����ن �لقادم����ني م����ن �ملحافظ����ات 
حني �أخرج����ت م�شرحية )مهن����ة جذ�بة( 
مث����ال و�نقطعت �لكهرباء يف �ول خم�ص 
دقائق، و كان عندي �لفنان عزيز خيون 
�ل����ذي ��شتمر ب�شوته �جلهوري يف �أد�ء 
دوره يف �لظالم، و �جلمهور مل يتحرك 
م����ن مكان����ه رغم �حل����ر �ل�شدي����د فتقدمت 
�ن����ا من �آخ����ر �لقاع����ة الأ�ش����يء مب�شباح 
جل����ب  حت����ى  �ملمثل����ني،  ي����دوي وج����وه 
م�شاع����د �ملخ����رج �شاكر �شالم����ة �ل�شموع 
م����ن �قرب بقالة و �ش����ار كل ممثل يدخل 
يجلب مع����ه �شمعه.. و كان �جلمهور يف 

غاي����ة �لتفاع����ل �ىل نهاي����ة �مل�شرحي����ة و 
عند �لنهاية وق����ف �مل�شاهدون ي�شفقون 

لوقت طويل.
�ي����ن يتحق����ق ه����ذ� يف �ملغرتب����ات �لت����ي 
تتي����ح فر�شا ن����ادرة للعم����ل و باإمكانات 
�قل م����ا يقال عنه����ا �نها �شحيح����ة قيا�شا 
بالتكالي����ف و نح����ن نعم����ل ب����ال دع����م من 
�حد. و ق����د �أحرقنا �ل�شفن ور�ءنا، و مع 

ذلك مل ننقطع.
و ح����ول �الأب����د�ع يف �ملنف����ى فقد حظيت 
بفر�ص عم����ل ممتازة يف �لكويت فكتبت 
لثم����اين  �أغ����اين  و  ن�شو�ش����ا  للم�ش����رح 
م�شرحي����ات لالأطف����ال ه����ي �الأ�شه����ر يف 
تاري����خ �مل�ش����رح �لكويتي. كم����ا �شاهمت 
يف �خ����ر�ج م�شرحيت����ني كبريت����ني هم����ا 
)حرم �شعادة �لوزير( و )ممثل �ل�شعب(

ف����از  لالأطف����ال  برنام����ج  يف  و�شاهم����ت 
كاأح�ش����ن برنام����ج يف مهرج����ان خليجي 
لفن����ون �لطفل. كما كتبت الأذ�عة �لكويت 
�عم����اال مهم����ة منه����ا و �أهمه����ا )جن����م يف 
�لظه����رية( و كن����ت ق����د تو�شع����ت فيه عن 
�شخ�شية �لكندي على مدى ثالثني حلقة 
و نال تقييما خا�شا و قد �خرجه �لر�حل 
مهن����د �الن�شاري �لذي كتب����ت له لالإنتاج 
�خلا�����ص عدد� من �مل�شل�ش����الت �لدر�مية 
�لتي قدمتها خمتلف �الذ�عات �خلليجية 
منه����ا )�أمني����ة ��شمها �لتفاه����م( )�حلب و 
�ال �الألف����ة( )�لتحليق د�خ����ل �ل�شبكة( )و 
�رتفع �ل�شتار( )وجهان لعملة و�حدة(.. 

�لخ
وجودي على مدى عق����ود خارج �لعر�ق 
�أن�ش����ج روح����ي قبل عقلي و ق����د تتلمذت 
عل����ى ثقافات ما كن����ت �شاأطالها �و �لتفت 
�ليه����ا ل����و ع�شت حي����اة م�شتق����رة. و لهذ� 

حديث طويل.

 انت من خريجي ق�صم الم�صرح هل تعتبر 
الف����ن الم�صرحي محط����ة انطلقت منها الى 
باقي األ����وان الفن كالتلفزيون، و ال�صينما، و 

االأذاعة اأم تراه خيارا ال بد منه؟
- ال �أز�ل �أعت����ر نف�ش����ي فنان����ا م�شرحيا 
قبل كل �شيء. و قد قدمت خارج �للعر�ق 
بق����در م����ا �تي����ح يل م����ن �لفر�����ص �أعماال 
�أعتز به����ا. منها هن����ا يف بريطانيا مثلت 
م����ع زميلت����ي �ملخرج����ة رون����اك �شوق����ي 
م�شرحي����ة )كلكام�ص( حي����ث مت �عد�دها 
ل�شخ�ش����ني فق����ط.. فمثل����ت فيه����ا جميع 
�الدو�ر � ل�شخ�شي����ات � لرجالي����ة �بتد�ء 
م����ن كلكام�ص و �نكي����دو و �لكاهن �ألخ و 
مثلت روناك كل �ل�شخ�شيات �لن�شائية. 
وق����د عر�شناها يف لن����دن و مان�ش�شرت و 
كانت عمال نال �عجابا كبري� ولن �ن�شى 
يوم����ا يف �أح����د �لعرو�����ص �ن جمموع����ة 
م����ن �لعر�قيني �ملتحم�ش����ني �شعدو� �ىل 
�مل�ش����رح و حمل����وين عل����ى �الكتاف حني 
�نته����ى �لعر�����ص، و �ع����رتف � الآن �نن����ي 
به����دوء  �فك����ر  و  �مل�ش����رح  �ىل  ��شتق����ت 

الأجناز عمل جديد.

الكويت  الى  مغادرتك  ان  افتر�ض  اأنا   
في  مهما  منعطفا  كانت  ال�صبعينات  نهاية 
التي  ال�صهرة  حيث  الفنية..  اختياراتك 
موؤ�ص�صة  في  العمل  خالل  من  اكت�صبتها 
حدثتنا  هال  الم�صترك..  البرامجي  االنتاج 

عن هذه التجربة؟
- فن �لدوبالج له طعم خمتلف و �شروط 
عم���ل ��شافي���ة. �شاع���دين عل���ى �تقانه���ا 
بوقت ق�شري جتربت���ي �الإذ�عية �لطويلة 
م���ن �ي���ام �ذ�ع���ة بغ���د�د و �ذ�ع���ة �شوت 
�جلماهري ��شافة �ىل �لتمثيل �مل�شرحي. 
�لعربي���ة  باللغ���ة  �ليومي���ة  وعالقت���ي 

�لف�شحى.
كان ق�شم �لدوب���الج يف موؤ�ش�شة �الإنتاج 
�لر�جم���ي �مل�ش���رتك ق���د تاأ�ش����ص للتو و 
كان رئي����ص �لق�ش���م وقته���ا �لدكتور فائق 
�حلكي���م و �لذي دع���اين للتعاون معه يف 
باك���ورة �نت���اج �ملوؤ�ش�شة فمثل���ت بطولة 
بعده���ا  و  �حلدي���دي  �لرج���ل  م�شل�ش���ل 
مثل���ت �شخ�شية عدن���ان )عدن���ان و لينا( 
ث���م تتال���ت �الأعم���ال متثي���ال و �خر�جا و 
كتابة �عاين ل�شن���و�ت. فلما �نتهت فرتة 
ن�شب���ت  ملغ���رب   � �ىل  غ���ادر  و  فاي���ق  د. 

يل رئا�ش���ة �لق�ش���م و ��شتمري���ت بتق���دمي 
�مل�شل�ش���الت ب���ال توقف. وح���ني �شافرت 
�ىل �يطالي���ا يف �ج���ازة كن���ت ق���د �شلمت 
�ملوؤ�ش�ش���ة لالأ�شتن�ش���اخ و �لتوزي���ع �ربع 
م�شل�شالت جديدة. و �أثناء �شفري وقعت 
�حد�ث �لكويت و بقيت معلقا يف �يطاليا 
خم�ش���ة ��شهر ثم �شاف���رت �ىل مو�شكو و 
منه���ا �ىل لندن حيث ��شبح���ت بريطانيا 
و�نته���ت  �لي���وم.  حت���ى  �قامت���ي  م���كان 
حقبة م���ن حياتي لتبد�أ حقب���ة جديدة. و 
ع���ودة �ىل �عم���ال �لدبلجة فاملمث���ل فيها 
لي����ص حر� يف �لتعب���ري مب�شاحات زمنية 
و �من���ا علي���ه �ن يع���ررّ و يك���ون تعبريه 
مقنعا د�خل �مل�شاحة �لتي تتيح له حركة 
�شفاه �ل�شخ�شية و لذ� فكثري من �لفنانني 
�لناجدي���ن يف �مل�ش���رح �و �لتلفزي���ون مل 
ينجحو� يف هذ� �للون من �الأد�ء.. و الأن 
موؤ�ش�شة �الإنتاج �لر�جمي �مل�شرتك هي 
موؤ�ش�شة تنموية ال تهتم بالربح فقد كانت 
تختار �عم���اال نوعية و يت���م �عد�دها من 
حي���ث �مل�شامني و �للغة �لعربية �ل�شليمة 

لتكون مفيدة و ممتعة يف �لوقت ذ�ته.
على مدى ع�شر �شنو�ت كان معظم وقتي 
د�خ���ل ��شتدي���و �ل�شينم���ا يف تلفزي���ون 
�لكويت من �ج���ل �جناز هذه �مل�شل�شالت 
و ل���و ُجمع ع���دد حلقاتها لبغ���ت �كر من 
�ألف حلقة. و هو عدد مل يتوفر الأحد على 

ما �ظن.
��شاف���ة �ىل عملي كمن�ش���ق عامل لرنامج 
)قف( �ملروري و هو 76 حلقة �شينمائية 
للتلفزي���ون و كذل���ك م�شاهمت���ي ككات���ب 
يف �جل���زء �لثال���ث م���ن برنام���ج �فتح يا 
�شم�ش���م م���ع كتاب���ة �غاين في���ه و دبلجة. 
و قم���ت باأعد�د و �إخ���ر�ج برنامج �ذ�عي 
ردي���ف لرنام���ج �شالمت���ك �لتلفزيوين و 
ق���د �أخرجت���ه يف �ذ�ع���ات دول � خللي���ج 
بر�م���ج  بع����ص  يف  مثل���ت  و  �لعرب���ي. 

�ملوؤ�ش�شة مثل �لك�شاف.

 كتب���ت للتلفزيون العراق���ي اأعماال درامية 
مهم���ة ف���ي نوعه���ا من���ذ ال�صبعين���ات مث���ل 
)الح�ص���ن ب���ن الهيث���م( )الكن���دي( )اب���ن 
خلدون( )عز الدين الق�صام( الذي فاز في 
مهرج���ان فل�صطين الدولي الثان���ي كاأح�صن 
عم���ل درامي ا�صافة ال���ى اعمال ا خرى مثل 
)بائعة البنف�صج( )اأحالم �صجين( )نماذج 

من المقهى( و غيرها و نالت جائزة اح�صن 
اعمال درامية. لم���اذا ادرت وجهك للدراما 

رغم ح�صورك الكبير فيها؟
- ه���ذ� �شوؤ�ل ذو �شج���ون. و مهما �أجبت 
�شاأبقى �ح����ص باأن �جلو�ب ناق�ص. رمبا 
بع���د ذك���ر �ي �شبب �شاأبقى �ح����ص باأنني 
مق�شر فعال. لكنني قد �أ�شري �ىل ما تفعله 
�لغربة من �بتعاد عن �لو�قع �لذي يعي�شه 
كاتب���ا �شيك���ون  �ن  �ظ���ن  �لنا����ص.. و ال 
�شادق���ا �ذ� عا����ص بعيد� لعق���ود �ن يكتب 
من خ���الل متابع���ات �عالمية عم���ا يجري 
يف بل���ده. الأن �ي �شائ���ق تك�شي �شيكون 
��ش���دق منه يف �ش���رد �لو�قع. ��شافة �ىل 
�ننا مقاطعون يف زمن �لنظام �ل�شابق و 
ال �رى نف�ش���ي كذل���ك يف معطيات ما بعد 
�لتغي���ري. الأن �لثقاف���ة �ملطروحة �ليوم ال 

متثلني.
يف  �ل�ش���ر�ع  حقيق���ة  تزوي���ر  مت  ق���د  و 
�لع���ر�ق على �ي���دي �الح���ز�ب �مل�شيطرة 
حني حولوه م���ن �ش���ر�ع �يديولوجيات 
�ىل �ش���ر�ع طائفي. فما هو �لف�شاء �لذي 
�كت���ب في���ه؟ رمب���ا حتاججن���ي ب���اأن لدي 
� لفر�ش���ة للكتاب���ة ع���ن عر�قي���ي �خلارج 
و معاناته���م.. مع���ك حق. رمب���ا لو كتبت 
ف�شيك���ون ه���ذ� ه���و ف�شائي لك���ن مع ذلك 

�قول: من يهتم ب�شاأننا؟

 و ماذا عن عن عودتك ممثال مع المخرج 
ح�ص���ن ح�صن���ي ف���ي ث���الث م�صل�ص���الت هي 
)ر�صائ���ل من رجل مي���ت( و )اآخر الملوك( 

و )رجال و ق�صية(؟
- بع���د ثالث���ني عاما م���ن �لغي���اب دعاين 
�شديقي �ملخ���رج ح�شن ح�شن���ي للتمثيل 
معه و كنت قد حتررت من �لعمل �ليومي 
كان���ت  �لت���ي  و  لن���دن  يف  �ذ�عت���ي  يف 
ت�شغلن���ي على م���دى �حد ع�ش���ر عاما من 
�لتو�جد �ليوم���ي على �لهو�ء. و �شافرت 
�ىل دم�ش���ق حي���ث كان���ت ور�ش���ة �لدر�ما 
�لعر�قي���ة هناك بحكم تو�ج���د �لكثري من 
�ملمثل���ني و ل�شهول���ة �النت���اج يف �شوريا 
م���ن حيث �لتكاليف فكان���ت هذه �لتجربة 
�لتي ��شعدتني كث���ري� و �أح�ش�شت باأنني 
لك���ن �ح���د�ث  ع���دت م���ن جدي���د بق���وة. 
�شوري���ا مل تت���ح فر�ش���ة �ك���ر م���ن ه���ذه 
للعر�قيني و كذل���ك توقفت �ملحطات �لتي 
كان���ت تنتج �لدر�ما ب�شب���ب عدم ت�شويق 
�العم���ال �لعر�قية و توجه���ت �ىل �عمال 

��شكيت�شيهات للت�شلية.
�مل�شل�ش���الت  ه���ذه  يف  ب���اأدو�ري  �عت���ز 
كنع���ان يف م�شل�ش���ل  خا�ش���ة �شخ�شي���ة 
رج���ال و ق�شي���ة فه���و �شخ�شي���ة رئي�شية 
يف �مل�شل�شل و له ثقل مهم و قد بثته قناة 
�ل�شومري���ة عدة مر�ت. كذ�لك دور فا�شل 

�جلمايل يف م�شل�شل �آخر �مللوك.

 هل تحدثنا عن تجربتك في م�صرح الطفل 
و هي كما نعلم تجربة غنية تاأليفا واخراجا؟

�ىل  تع���ود  �لطف���ل  مب�ش���رح  عالقت���ي   -
�لعر�ق حيث عملت لت�شع �شنو�ت م�شرفا 
م�شرحيا يف تربية بغ���د�د - �لر�شافة. و 
ق���د كتبت �لعديد م���ن �العم���ال و بع�شها 
)�أوبري���ت  منه���ا  �تذك���ر  �وبريت���ات  كان 
و  �ملثم���رة(  )�لف�ش���ول  و  �ل�شخ���رة( 
)�أ�شدق���اء( و كله���ا م�شرحي���ات غنائي���ة 
كتبته���ا �شعر�. ث���م عمل بالوظيف���ة ذ�تها 
يف �لكويت قب���ل �لتفرغ ملوؤ�ش�شة �النتاج 

�لر�جمي �مل�شرتك.
و كتب���ت م�شرحي���ات �خرجته���ا ��شمهان 
�ىل  م�شرحي���ات  حول���ت  و  توفي���ق 
�وبريتات بكتابة �غانيها مثل )�شندريال( 
و  �لرث���ار(  )�حل���الق  و  )�شند����ص(  و 
)مدينة �الح���الم( و )دكو�ص يغزو و�دي 
�لقم���ر( و )�آم���ال( �ل���خ و ق���د �شاه���م يف 
�لتلح���ني ملحنون كبار مث���ل طالب غايل 
و �شعيد �لبنا و �شعاد �حلفني و غريهم.

 المع���روف ان���ك عمل���ت ف���ي الم�ص���رح و 
التلفزي���ون و ال�صينم���ا و االإذاع���ة ف���اأي هذه 

اقرب الى نف�صك؟
- كل عم���ل ل���ه نكه���ة و متع���ة خا�ش���ة. و 
�ملفا�شل���ة بينه���ا لن تك���ون دقيق���ة . �منا 
توقي �حلقيق���ي للم�ش���رح و �لتلفزيون. 
فق���د �شبعت من �مليكرف���ون يف �الذ�عة و 

�لدوبالج.

 ل����ك تجرب����ة ف����ي ال�صينم����ا اخي����را ه����ال 
حدثتنا عن االأفالم التي �صاركت فيها؟

- مثل���ت بطولة فيلمني مع �ملخرج جعفر 
م���ر�د هما )فطور �نكلي���زي( و قد مت بثه 
يف �ش���االت �ل�شينم���ا يف لندن، و حتول 
مل  تلفزي���وين  م�شل�ش���ل  �ىل  بع���د  فيم���ا 
يبث حت���ى �الآن. و�ما �لفيل���م �لثاين فقد 
�جنزن���اه كام���ال و ه���و جاه���ز للعر����ص 
لوال �ن جائح���ة كورونا �خرت �لعر�ص، 
و �ملخ���رج حري����ص عل���ى ع���دم �لب���وح 
با�ش���م �لفيل���م. وهن���اك فيلم ثال���ث مثلته 
مع خمرج �نكلي���زي �خري� و هو جتربة 
جميلة ��شمه �ملوت قبل �ملوت عن جتربة 
�شوفي���ة �حت���دث فيه باللغ���ة �لعربية. و 

هو يف طور �ملونتاج �الأخري .  

يرى اأنه مازال يعتبر نف�شه فنانا م�شرحيا قبل كل �شيء .. و قد قدم اأعمال يعتز بها

فالح ها�سم: انظر بح�سرة الى العمر الذي قطعته في الهجرة الق�سرية 
و لم اأنجز م�سروعي داخل الوطن

حاوره: عالء املفرجي



 عامر م�ؤيد 

جين���ي  خل���ل  م���ن  اطف���ال  يع���اين 
الكرومو�س���وم  يف  انق�س���ام  نتيج���ة 
21، ويطل���ق عليه���م متالزم���ة داون 
حيث تت�سابه ا�س���كال امل�سابني بهذا 

املر�ض.
وخ���الل االآون���ة االخرية، ظه���ر دعم 
غري حم���دود له���ذه الفئة ع���ر حثهم 
احليات���ي  م�سريه���م  جت���اوز  عل���ى 
باال�ساب���ة به���ذه املتالزم���ة والعم���ل 
وتنميته���ا  الذاتي���ة  قدراته���م  عل���ى 

وتطويرها اي�سا.
لفع���ل  با حمافظ���ة و ويف 

ة  لب�س���ر ا
ى  ج���ر
ج  تخ���ر

املحارب���ني..  "اكادميي���ة  ال�سح���اب 
م���ن  الكث���ري  وفيه���م  الهم���م"  ذوي 
امل�سابني مبتالزمة داون حيث كانوا 
يف غاي���ة اجلم���ال من خ���الل تعلمهم 
العزف وبع�سه���م الر�سم وهذا جرى 
متطوع���ني  قب���ل  م���ن  تدري���ب  بع���د 

ومتطوعات لهذا العمل االن�ساين.
ورئي����ض اكادميي���ة املحاربني/ذوي 
الهم���م ت���اال خليل تق���ول ل�)املدى( ان 
"االكادميية ال تقت�سر على امل�سابني 
مبتالزمة داون بل ذوي االحتياجات 
اخلا�سة وعملنا يك���ون يف الوقوف 

معهم وتنمية مواهبهم".
م���ن  "الكث���ري  ان  خلي���ل  وذك���رت 
املتواجدي���ن يف االكادميي���ة عان���وا 
ج���راء  �سيئ���ة  ب�سف���ات  نعته���م  م���ن 
ا�ساباته���م وه���ذا اث���ر نف�سي���ا عليهم 
ولكن ه���م الي���وم اقوي���اء ويقومون 

با�سياء جميلة".
ومل تخِف خليل معاناتها مع مغادرة 

بع����ض املر�س���ى للحي���اة والتجرب���ة 
املري���رة والقا�سي���ة الت���ي جترعته���ا 
ج���راء ه���ذا االم���ر، لكنه���ا ت�سري اىل 
ان "االه���م هو اال�ستمرار بالعمل مع 

هذه الفئات وكيفي���ة جعلهم منتجني 
ه���ذه  عل���ى  بوجوده���م  وي�سع���رون 
االر����ض". واقي���م حف���ل قب���ل ا�سه���ر 
لتخ���رج ذوي الهم���م ح�س���ره رئي�ض 

ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي، حيث 
قدم ابن���اء االكادميية حفال مو�سيقيا 
با�ستالمه���م  وانته���ى  فن���ي  واخ���ر 

ل�سهادات التخرج.

وموؤخرا ج���رى االهتم���ام مبتالزمة 
داون من خالل انت���اج اغاين خا�سة 
به���م وبثه���ا يف اليوتي���وب ومواقع 
التوا�س���ل االجتماعي وح�سلت على 

ن�سب م�ساهدات عالية.
وخالل اال�سبوع احلايل، ن�سر الفنان 
علي جا�سم اغنية بعنوان ا�ستاقيتلك 
وح�سل���ت على مليوين م�ساهد وهي 
املحت���وى  يف  اغ���اين  ع�س���ر  �سم���ن 
الرائ���ج للمو�سيق���ى وبطل���ة فيدي���و 
كلي���ب ه���ي م���ن امل�ساب���ني مبتالزمة 
داون. وفك���رة فيديو الكليب تتحدث 
ع���ن اخ وه���و يفتق���د �سقيقت���ه اثناء 
ابتعاده عنها، وفيه تاأكيد على اهمية 
املتالزم���ة  به���ذه  امل�ساب���ني  معامل���ة 
مثل االخري���ن وعدم و�سعهم بدرجة 
ادن���ى. وم���ن �سم���ن امل�ساهم���ني يف 
هذه احلم���الت هو ب���راء كاظم الذي 
قدم وانتج بع�ض االعمال للم�سابني 
مبتالزم���ة داون ويذك���ر يف حديث���ه 

ل�)امل���دى(، "يف اأول االأم���ر كن���ت من 
امل�ساهمني يف حملة حل�سور رئي�ض 
اإىل  الكاظم���ي  م�سطف���ى  ال���وزراء 
جمعية خمت�س���ة مبتالزمة داون يف 
الب�سرة كن���وع من الدع���م، وبعد اأن 
جنح���ت احلملة، فك���رت اأن نقدم لهم 

�سيئا اأكرث من هذا".
وا�س���اف كاظ���م بالق���ول "يف اليوم 
العامل���ي ملتالزم���ة داون اأقدم���ْت على 
عم���ل اأغنية م���ن اإنتاجي له���ذه الفئة 
اأو�س���ل  اأن  واأردت  االجتماعي���ة 
ر�سال���ة اأن هذه ال�سريحة هي منا وال 
يختلفون عن���ا لهم اأحالم وطموحات 
وي�ستحق���ون اأن نق���ف معهم وقدمت 
االأغنية وجنح���ت واأ�سبحت مبثابة 
ن�سي���د لهم".ويختت���م كاظ���م حديث���ه 
ه���و  االإن�س���اين  "العم���ل  ان  قائ���ال 
م���ن مهام���ي به���ذه احلي���اة وا�ستغل 
فقره���ا  عل���ى  اخلا�س���ة  اإمكانيات���ي 

خلدمة االإن�سانية".

متابعة املدى

قال علم���اء اإن "درجات احلرارة الزائدة 
مت���وز  يف  اأوروب���ا  اأنح���اء  جمي���ع  يف 
�ستعقبه���ا موج���ة ح���ر طويل���ة االأمد يف 
مي���اه البح���ر املتو�س���ط مم���ا ميك���ن اأن 
اأع���دادا  ويقت���ل  البيئي���ة  النظ���م  يدم���ر 
م���ن الكائن���ات واالأن���واع البحري���ة يف 
االأ�سابي���ع املقبل���ة". وت�سبب���ت احلرارة 
ال�سدي���دة يف االأ�سابي���ع االأخرية بالفعل 
تق���در  ووفي���ات  غاب���ات  حرائ���ق  يف 

باالألوف يف اأوروبا.
 واأ�س���ارت درا�س���ة اأجراه���ا فري���ق م���ن 
العلماء الدوليني اإىل اأن التغري املناخي 
ال���ذي �سبب���ه االإن�سان زاد م���ن احتمالية 
ح���دوث املوجة احل���ارة غ���ري امل�سبوقة 
املتح���دة  اململك���ة  له���ا  تعر�س���ت  الت���ي 

االأ�سبوع املا�سي بواقع ع�سرة اأمثال.

كما حذر العلماء من اأن درجات احلرارة 
املرتفع���ة يف اململكة املتحدة كانت اأعلى 
مما توقعته مناذج املناخ، واأ�ساروا اإىل 
اأن تبعات التغري املناخي قد تكون اأكرث 

�سوءا مما مت توقعه.
وذكر الباحثون مببادرة الطق�ض العاملية 
املعني���ة مبراقب���ة الطق����ض يف خمتل���ف 
اأنح���اء الع���امل اأن الزيادة لع�س���رة اأمثال 

يف احتم���االت مثل هذا احلر ال�سديد يف 
اململكة املتح���دة نتيجة للتغ���ري املناخي 

يعد تقديرا حمافظا.
لك���ن ال���دفء مل يقت�س���ر عل���ى الياب�سة. 
فق���د ت�سب���ب اله���واء الداف���ئ عل���ى نحو 
غ���ري معت���اد، باالإ�ساف���ة اإىل التح���والت 
يف تي���ارات مي���اه املحيط م���ع ا�ستقرار 
مياه البح���ر املتو�سط، يف ارتفاع درجة 
بع���دة  ال�سواح���ل  عل���ى  املي���اه  ح���رارة 
درج���ات مئوية اأعلى م���ن املتو�سط لهذا 
الوقت من العام والذي يرتاوح بني 24 

و26 درجة مئوية.
وقالت وكالة االأر�ساد اجلوية االإ�سبانية 
اإن "املي���اه بني ج���زر البلي���ار االإ�سبانية 
وال�ساح���ل االإيطايل اأكرث دفئا مبا ي�سل 
اإىل خم�ض درجات مئوية مقارنة بنف�ض 
الوق���ت من العام املا�س���ي"، فيما حذرت 
اأي�س���ا م���ن اأن درج���ات احل���رارة ح���ول 

ال�ساح���ل االإ�سب���اين �ستك���ون اأعل���ى مبا 
ي���رتاوح ب���ني ث���الث اإىل اأرب���ع درج���ات 

مئوية حتى منت�سف اآب/اأغ�سط�ض.
وقالت هيئة املوانئ االإ�سبانية يف بيان 
اإن "ح���رارة املياه يف كابو دي غاتا، يف 
الرك���ن اجلنوب���ي ال�سرق���ي للب���الد، هي 

اأعلى درجة حرارة يف ع�سر �سنوات".
البحري���ة،  احل���ر  موج���ات  واأ�سبح���ت 
التي ال تخ�س���ع كثريا للبحث والدرا�سة 
مقارن���ة مبوج���ات احل���ر عل���ى االأر�ض، 
اأك���رث توات���را ب�سب���ب تغري املن���اخ، مما 
ي�سغط على النظ���م البيئية التي تعاين 

بالفعل جراء ال�سيد اجلائر والتلوث.
وقال عامل املحيطات جان بيري جاتوزو  
اإن "موج���ة احلر هذا العام االأ�سد �سوءا 
منذ �سنوات.. اإنها م�ستمرة لفرتة اأطول 
وبق���وة اأ�س���د.. م���ن املحتم���ل اأن ياأت���ي 

املوت يف وقت الحق يف اأغ�سط�ض".
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�س���درت ع���ن دار امل���دى رواية: �سن���ة العجائ���ب "حكاية 
وب���اء"، تاألي���ف: جريالدي���ن بروك����ض، ترجم���ة: حن���ان 
عل���ي، ت���دور اأح���داث الرواية ح���ول واقع���ة حقيقية يف 
اإنكل���رتا القرن ال�سابع ع�س���ر، وحتديدًا يف اإحدى القرى 
االإقطاعي���ة م���ن مقاطع���ة دربي�ساي���ر، اإذ يجتاحها مر�ض 
الطاع���ون، فيقي���م اأهله���ا َحْج���رًا �سحي���ًا عل���ى اأنف�سهم 
منع���ًا النت�سار املر�ض خارج اأرج���اء قريتهم. جريالدين 
بروك����ض كاِتبة، �سحفي���ة وروائي���ة اأ�سرتالية. حا�سلة 

على جائزة بوليتزر.

اأرجوك عزيزي القارئ اأن حت�سب 
معي كم مرة ردد فيها �سا�ستنا 
عبارة " حرمة الدم العراقي" 

واأ�سيف لها "الدم ال�سيعي 
حرام" فيما �سدد البع�ض على 

�سرورة اأن يتم احلفاظ على 
املتظاهرين.. واأمتنى اأن ال ياأخذك 

الظن بعيدًا وتعتقد اأن احلديث 
يتعلق مبتظاهري ت�سرين يف 

بغداد والنا�سرية والب�سرة 
واحللة والنجف وكربالء.. 

واإمنا، يا�سادة، احلديث يتعلق 
بالتظاهرات االأخرية.. واأمتنى 
عليك اأي�سا اأن تعرف اأن جنابي 
لي�ض �سد التظاهر واالعت�سام، 

فهذا حق ميار�سه كل عراقي يجد 
اأن الدميقراطية التي متنى لها اأن 

تنمو منوًا �سحيًا، حتولت اإىل 
ملعب للمناكفات وال�سفقات. 
عجيبة اأمور هذه البالد التي 

يتحول فيها ال�سيا�سي اإىل مقاول 
وحمر�ض وفيل�سوف يف نف�ض 

الوقت، ففي لفتة كوميدية اكت�سفنا 
اأن النائبة عالية ن�سيف تريد اأن 

تناف�ض الفيل�سوف االأملاين املرحوم 
هيغل. ففي تغريدة خفيفة ولطيفة 
كتبت فيل�سوفة دولة القانون: "ما 

نحتاجه اليوم هو رئي�ض وزراء 
جديل ولي�ض حباب، واأن يكون 

�ساحب قرار و�سجاع، ويجب اأن 
يكون عارفًا لقيمة املكون الذي 

خرج منه، واأن ال ينظر نظرة 
دونية للمكون ال�سيعي". 

ثم تتوقف عالية ن�سيف قلياًل 
لتخرنا من هو رئي�ض الوزراء 

الذي �سيدافع عن املكون.. 
وامل�سكلة اأنها مل ت�ساأل نف�سها، 

وماذا عن مكون كبري ا�سمه 
العراق، من �سيهتم باأمره؟ 

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

من فيل�سوفة دولة القانون، 
فالدميقراطية العراقية تق�سي باأن 

يبقى املواطن العراقي متفرجًا، 
فيما جميع ال�سا�سة �سركاء، ي�سمن 

كّل منهم م�سالح االآخر، حاميًا 
لف�ساده، مرتّفقًا بزميله الذي 

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

من املوؤكد اأّن كثريًا من العراقيني 
ي�سعرون باحل�سرة وهم ي�ساهدون 

كل يوم اأممًا و�سعوبًا كثرية 
تتحرك لتعديل اأو�ساعها، اأو 
ت�سحيح بع�ض االأخطاء يف 

م�سريتها، اإّن ما يفرقنا عن هذه 
االأمم التي ت�سعى دومًا اإىل 

ت�سحيح اأو�ساعها املرتدية اأنهم 
ميلكون قوى حّية وفاعلة للتغيري، 

يف الوقت الذي ال تزال مدن 
العراق تعي�ض او�ساعا ماأ�ساوية  ، 
اإال اأن جمل�ض النواب يرفع �سعار ال 

اأ�سمع، ال اأرى .
اليوم لدينا اإعالم يوجه اأطنانًا 

من تهم الف�ساد كل حلظة للعديد 
من امل�سوؤولني كبارًا و�سغارًا، 

لكّن معظمهم يطبقون نظرية 
اتركوهم يكتبون وي�سرخون حتى 

لو كان الف�ساد مقرونًا بوثائق، 
وبع�ض الفا�سدين يتبجحون علنًا 

بف�سادهم.
واالآن دعونا نت�ساءل: هل من اأجل  

تغريدات عالية ن�سيف  طالب 
العراقيون بالتغيري؟ اأو من اأجل 

�سا�سة وم�سوؤولني يحر�سون 
على املن�سب اأكرث من حر�سهم 

على دماء العراقيني ابتهج اأهايل 
الب�سرة واالأنبار واملو�سل 

وبغداد ومي�سان وذي قار بانتهاء 
هيمنة الزعيم االأوحد ليجدوا 
اأنف�سهم حما�سرين "بتقلبات" 

حنان الفتالوي و�سولة م�سعان 
اجلبوري ومذكرات اإبراهيم 

اجلعفري عن الزهامير؟!

دماء من�سية!!

�سنة العجائب

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درج���ات احل���رارة  ترتفع قليال عن معدالتها لي���وم اأم�ض، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف العديد من مناطق البالد. 
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و�س���ط التط���ورات يف الع���راق، انت�سرت عل���ى مواقع 
التوا�س���ل االجتماعي االأحد �س���ور تظهر �سيدة داخل 

الرملان وهي توقع على ما �ُسّبه بال�"قرارات".
جمل����ض  يف  امل�سرع���ني  دور  يحاك���ي  ت�س���رف  ويف 
الن���واب، تظه���ر ال�سي���دة، ويناديه���ا املحتج���ون ب�"اأم 
ح�س���ني"، وهي تقوم بالتوقيع عل���ى اأوراق يقدمونها 
لها ب�سرع���ة. فيما اأثارت ال�س���ور والفيديو املرفق بها 
تفاعاًل وا�سعًا وتباين���ت التعليقات، حيث راآه البع�ض 
طريفًا وم�سح���كًا ولقبها ب�"نان�سي بيلو�سي العراق"، 
يف ح���ني ا�ستغل���ه اآخ���رون لتوجيه انتق���ادات للنواب 

العراقيني.

رمب�����ا ك���ان���ت م���ون���ال���ي���زا حت���اف���ظ ع��ل��ى 
لكونها  ال�سهرية  الغام�سة  ابت�سامتها 
باري�ض  اأ���س��رار  اأك���رث  اأح���د  م��ن  ت�ستفيد 
الذي  املخفي  التريد  نظام  وهو  حفظًا، 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال��ل��وف��ر  متحف  ���س��اع��د 
حطمت  التي  ال�سديدة  احل��رارة  درج��ات 
االأرق������ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

اأوروبا.
غري  احل�سرية"  "التريد  �سبكة  تت�سلل 
بعمق  الباري�سيني  اأق��دام  حتت  املعروفة 
ي�سل اإىل 30 مرتًا، وت�سخ املياه �سديدة 
ال���رودة ع��ر متاهة م��ن االأن��اب��ي��ب متتد 
ت�ستخدم  ال��ت��ي  ك��ي��ل��وم��رتًا،   89 مل�سافة 

لتريد الهواء يف اأكرث من 700 موقع.
املولدة  الكهرباء  ي�ستخدم  ال��ذي  النظام 
م���ن م�����س��ادر م��ت��ج��ددة ه���و االأك�����ر يف 
يف  ال�ساعة  م��دار  على  ويعمل  اأوروب����ا، 
م�سموعة  غري  االآذان  ت�سم  �سو�ساء  ظل 

نهائيًا فوق �سطح االأر�ض.
طموحًا  عقدًا  حاليًا  باري�ض  بلدية  وقعت 
مل�ساعفة حجم ال�سبكة ثالث مرات بحلول 
عام 2042 اإىل 252 كيلومرتًا. ومن �ساأن 
تريد  نظام  اأك��ر  ال�سبكة  يجعل  اأن  ذلك 
ح�سري يف العامل. ويهدف العقد اجلديد 
اإىل م�ساعدة املدينة على التكيف مع خطر 

االحتبا�ض احلراري ومكافحة اآثاره.

�س�رة تغزو م�اقع الت�ا�سل.. عراقية ت�قع "القرارات" يف الربملان
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ن�ساطات واإنتاج اأغاين خا�سة لهم .. 

اج��ت��م��اع��ي��ًا  داون  مب��ت��ازم��ة  امل�����س��اب��ن  ل��دم��ج  ج��ه��ود 

معتادة  غ��ر  ح��ر  م��وج��ة  ع��ر  اآب  يف  ال��ق��ادم  امل���وت  تنتظر  اأوروب����ا 
 عارف ال�ساعدي 

ال�ساعر ومدير عام دائرة ال�سوؤون 
الثقافي���ة، اعل���ن عن �س���دور طبعة 
جدي���دة من مذك���رات �ساعر العرب 
االكب���ر محم���د مه���دي الجواهري 
ال�ساع���دي  وق���ال  "ذكريات���ي" 
ت�س���در  الجواه���ري  مذك���رات  ان 
بمنا�سب���ة م���رور رب���ع ق���رن عل���ى 

رحيله.

 عبد الكريم الكا�سد 
عن���ه  ال�ساع���ر والمترج���م، �س���در 
الواق���ع  "ج���دل  بعن���وان  كت���اب 
وال�سعر: ح���وارات مع عبد الكريم 
كا�س���د" للكاتب خال���د ال�سلطان.. 
الكت���اب �س���در �سم���ن من�س���ورات 
ف���ي  والكت���اب  االدب���اء  اتح���اد 
الح���وارات  تمح���ورت  الب�س���رة. 
ح���ول بع����ض الق�ساي���ا ال�سعري���ة 
والجمالية والفل�سفية وال�سيا�سية 

والترجمية.

 فالح عبد الجبار 
الراح���ل،  والمترج���م  الباح���ث 
�س���در كت���اب بعن���وان  "اإ�سكاليات 

الهوية وبن���اء الدول���ة والمجتمع 
عن���د فالح عبد الجب���ار" من تاأليف 
و�س���اح فا�س���ل العنبك���ي واحم���د 
عدن���ان الميال���ي، ويمث���ل الكت���اب 
رحل���ة فكري���ة �سيق���ة ف���ي التحليل 
العراق���ي،  للمجتم���ع  االجتماع���ي 
المعرف���ي  اال�سه���ام  وير�س���د 
للمفكر الراح���ل. وتناولت ف�سول 
الكت���اب موا�سيع البيئ���ة المحلية 
االجتماعية،  والتن�سئ���ة  والفكرية 
والخلفي���ات واالأ�س���ول المعرفية، 
المحل���ي  المجتم���ع  ومفه���وم 
العراق���ي ومعوق���ات بن���اء الدولة 
والهوي���ة  المدن���ي،  والمجتم���ع 
والمقّوم���ات  والقومي���ة،  واالأم���ة 
ال�سيا�سي���ة والثقافي���ة والقانونية 

واالقت�سادية لبناء الدولة.

اأطلقه  حتديث  عن  "اإن�ستغرام"  تراجع 
من  م�ستخدمون  اأع��رب  بعدما  م��وؤخ��را، 
غ�سبهم  عن  الفن،  يف  م�ساهري  بينهم 
توك"،  "تيك  بتطبيق  ت�سبهه  م��ن 
وعدم ح�سول التحديث على التفاعل 

املاأمول من جانب امل�ستخدمني.
"اإن�ستغرام" اإ�سدارا جتريبيا  وقدم 
الفيديوهات  يعر�ض  التطبيق  م��ن 
الكاملة  ال�سا�سة  بو�سع  وال�����س��ور 

ليت�سابه اأكرث مع "تيك توك".

�سرارتها  اأ���س��ع��ل��ت  احل����ادة  االن��ت��ق��ادات 
كاردا�سيان  كيم  الواقع،  تلفزيون  جنمتا 
"اإن�ستغرام"  مبطالبتهما  جيرن،  وكايلي 
"تيك  اإىل  التحول  حماولة  عن  بالتوقف 
من  االأ�سلي  لت�سميمه  والعودة  توك"، 
وحدها  تكن  مل  االن��ت��ق��ادات  جديد.لكن 
ف�ّسر  وقد  للرتاجع،   "اإن�ستغرام"  داف��ع 
امل�ساهدة  ب�سعف  ال�سريع  الرتاجع  ذلك 
املحتوى  م��ع  امل�ستخدمني  تفاعل  وقلة 

بعد الت�سميم اجلديد.

االأخ���ري،  التطبيق  ق���رار  ع��ل��ى  وتعليقا 
مو�سريي،  اآدم  "اإن�ستغرام"  مدير  ق��ال 
اإن  "بالتفورمر"،  من�سة  مع  ح��واره  يف 
اإىل  ال�سخ�ض  تر�سد  التي  هي  "االأخطاء 

تغيري منط تفكريه لي�سبح اأف�سل".
واأ�ساف اأن فريق "اإن�ستغرام" يف حاجة 
للخلف،  وا���س��ع��ة  خ��ط��وة  "اإجراء  اإىل 
واإع������ادة ال��ت��ف��ك��ري يف ك��ي��ف��ي��ة اخل���روج 
باأفكار جديدة كليا. نحن نعمل على ذلك 

بالفعل".

ك��اردا���س��ي��ان   ك��ي��م  يغ�سب  الأخ����ر  "اإن�ستغرام"  حت��دي��ث 
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