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نحو 17 األف حريق منذ بداية 2022
 بغداد/ المدى

اأعلنت مديرية الدفاع المدني ت�سجيل اأكثر من 17 األف حريق منذ بداية العام الحالي. 
الممتدة  "الفترة  اإن  الرحمن،  عبد  جودت  المديرية  في  والعالقات  االعالم  مدير  وقال 
من �سهر كانون الثاني لغاية �سهر حزيران �سجلت المديرية 13 األف و600 حريق". 
واأ�ساف عبد الرحمن، اأن "�سهر تموز �سجل 3 اآالف و77 حادث حريق، وهي ن�سبة 
متوقعة نتيجة الظروف الحالية". واأ�سار، اإلى اأن "الم�سبب االأبرز للحرائق هو التما�س 
ال�سيئة  اال�ستخدامات  عن  ف�ساًل  الحرائق،  من   % 47 على  ا�ستحوذ  الذي  الكهربائي 

والممنوعة في البناء المخالفة لقانون الدفاع المدني".

 بغداد/ تميم الح�صن

والإطار  ال�سدري  التيار  بني  الزمة  تتجه 
ب�سبب  التعقيد  من  املزيد  اىل  التن�سيقي 
يعول  فيما  مبكرة"،  "انتخابات  اىل  الدعوة 
على "حل �سعيف" قد يقوده هادي العامري 

زعيم حتالف الفتح.
مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  اأن�سار  و�سلم 

الذي  الربملان  مبنى  ال�سبت،  م�ساء  ال�سدر 
ي�سيطرون عليه منذ اأكرث من ا�سبوع، على ان 

ي�ستمروا بالحتجاج حول البناية.
بحملة  املعت�سمني  قيام  �سور  واظهرت 
تنظيف لأروقة جمل�س النواب، قبل مغادرته 
طبقا لأوامر �سدرت من زعيم التيار ال�سبوع 

املا�سي، باإخالئه خالل 72 �ساعة.
ا�سم  الربملان  على  يطلقون  املحتجون  وبات 

حتت  انه  اىل  ا�سارة  يف  ال�سعب"  "جمل�س 
حله  الن  مطلوب  فيما  اجلمهور،  �سيطرة 

بح�سب دعوات ال�سدر.
يركز  ال�سدري،  التيار  زعيم  بداأ  وتدريجيا 
ال�سبوع  منذ  املتوا�سلة  "تغريداته"  يف 
املا�سي، على حل جمل�س النواب بعد تنحية 

باقي املطالب.
ايام  عدة  عقب  تعليقاته  اول  ال�سدر  وابتداأ 

عن  باحلديث  الربملان،  ان�ساره  اقتحام  من 
بدون  الد�ستور  �سمنه  من  اجلذري  التغيري 

اآليات وا�سحة.
عقب  الول  هو  متلفز  خطاب  يف  جدد  ثم 
مع  التغيري  مطالب  الخرية،  التطورات 
مطالب وا�سحة هذه املرة باإعادة النتخابات 

وحل الربملان.
 التفا�صيل �س3

م�صاعي لـحوار ال�صدر-العامري تبداأ بعد 10 محرم

التيار ال�شدري يح�شد لحل مجل�س النواب 
و"التن�شيقي" ي�شترط ت�شكيل حكومة "الإطاريين"

 ترجمة: حامد احمد

اأك���د تقرير اأمريك���ي اأن عائالت ونازح���ي تنظيم داع�س 
الإرهابي ي�سكلون اأكرب التحديات التي تواجه املنطقة، 
مبين���ًا ان اإعادة العراقيني من خميم الهول يقل�س اأعداد 
نزلئ���ه اإىل الن�سف، لفتًا اإىل اأن املتواجدين يف املخيم 
لي�س���وا جميعه���م م���ن اأف���راد التنظي���م الإرهابي.وذكر 
تقري���ر ملعهد الوليات املتحدة لل�سل���م ترجمته )املدى(، 
اأن "تنظيم داع�س الرهابي متكن من ال�ستمرار بتنفيذ 
هجمات �سنة بعد اأخرى رغم انه مل يعد ي�سيطر على اأية 

م�ساحة من الأر�س".
واأ�س���اف التقرير، اأن "ذلك بعد اأك���رث من ثالث �سنوات 

على هزمي���ة تنظيم داع�س يف الع���راق و�سوريا، وعلى 
الرغم م���ن تراجع ق���درات التنظيم املتط���رف على نحو 

كبري وعودة ماليني النازحني اىل مناطقهم".
واأ�س���ار، اإىل اأن "معاجل���ة ه���ذا التهدي���د تتطلب حتركًا 
دويل  م�ست���وى  عل���ى  الأط���راف  جمي���ع  م���ن  جماعي���ًا 
امل�س���اكل  اأك���رث  "اإح���دى  اأن  التقري���ر،  وحملي".واأك���د 
تعقيدًا التي خلفها داع�س هي ما يتعلق باآلف النازحني 
التنظي���م او املح�سوب���ني عل���ى  م���ن عوائ���ل م�سلح���ي 
التنظي���م الذين يقيمون يف مع�سك���رات خارج مناطقهم 
ال�سلية يف العراق و�سوريا"، مو�سحًا اأن "هذا الإرث 
يجعل من م�سكلة وتهديدات داع�س قائمة اليوم وغدا".
 التفا�صيل �س2

اإعادة العراقيين من مخيم الهول 
يقّل�س نزلءه اإلى الن�شف

 ذي قار/ ح�صين العامل

املواك���ب  يف  م�س���اركون  طال���ب 
احل�سيني���ة م���ن متظاه���ري انتفا�س���ة 
ت�سرين يف النا�سري���ة بالق�سا�س من 
قتلة املتظاهري���ن ول�سيما املتورطني 
الزيت���ون  ج�س���ر  جم���زرة  بارت���كاب 
التي راح �سحيته���ا 50 �سهيدا و500 
جري���ح خالل يوم���ني فق���ط، حمذرين 
م���ن الت�سوي���ف واملماطل���ة يف ح�س���م 

الدعاوى التي رفعتها ا�سر ال�سحايا.

ورفع املئات من امل�ساركني يف املواكب 
احل�سينية وا�س���ر �سحايا التظاهرات 
العالم العراقية والرايات احل�سينية 
واملئات من �س���ور �سهداء التظاهرات 
واحلرك���ة الحتجاجي���ة يف حمافظ���ة 
العراقي���ة  واملحافظ���ات  ق���ار  ذي 

املنتف�سة.
امل�س���رية  خ���الل  املتظاه���رون  وردد 
احل�سيني���ة الت���ي انطلق���ت يف �س���ارع 
ردات  النا�سري���ة  و�س���ط  احلبوب���ي 
ح�سيني���ة واهازي���ج ثورية م���ن بينها 

)عل���ى نهج���ك �سائري���ن م���ا نبيع���ك ي���ا 
ح�س���ني، ه���ذا �س���وت الثورة ج���دد لك 
ولء( و)ح�س���ني �س���وت املرجلة و�سد 
الظل���م( و)علمتنه كرب���الء على الثورة 
والعزاء( و)يح�سني الطف باحلبوبي( 
و)ي���ا علي م���دد، ت�سرين لالأب���د(، فيما 
ا�ستذك���روا حم���الت قم���ع التظاهرات 
بالأهزوج���ة )اقمع���وا بين���ه، اقمع���وا 
بين���ه، �سما تقمعون���ه نزيد، هاي ثورة 

وبعد ثورة، واحنه واحدنه �سهيد(.
 التفا�صيل �س3

مواكب ح�شينية تطالب بمحا�شبة قتلة المتظاهرين

 بغداد/ المدى

اأنهت قيادة العمليات امل�سرتكة جميع ال�ستعدادات الأمنية 
اخلا�سة بزيارتي العا�سر من حمرم والأربعني.

وذكرت القيادة يف بيان تلقته )املدى(، اأن "اللجنة المنية 
العليا برئا�سة وزير الداخلية عثمان الغامني، عقدت يف مقر 
المنية  اخلطة  مناق�سة  موؤمترا  امل�سرتكة  العمليات  قيادة 
اخلا�سة بتاأمني زيارة العا�سر من حمرم وزيارة الأربعني".

واأ�سار البيان، اإىل "اكتمال اخلطط المنية كافة ودخولها 
حيز التنفيذ لتاأمني و�سول جميع الزائرين اىل حمافظة 

كربالء املقد�سة".
الفريق  امل�سرتكة  العمليات  قائد  "نائب  اأن  على  و�سدد، 
اول ركن عبد المري ال�سمري �سدد على ار�سال تعزيزات 
وتوفري  املقد�سة  كربالء  حمافظة  اىل  وع�سكرية  امنية 
زيارة  مرا�سيم  لإجناح  الع�سكرية  المكانيات  جميع 

عا�سوراء".

اإكمال ال�شتعدادات الأمنية لزيارة عا�شوراء

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأف���اد متنبئ���ون جوي���ون، ب���اأن الطق����س يف مناطق 
عديدة م���ن العراق قد حت���ول اإىل �سحراوي ب�سبب 
ا�ستمرار التجاوز على املناطق الزراعية، لفتني اإىل 
اأن ذروة ال�سيف تنتهي يف الثلث الأخري من ال�سهر 

احلايل. 
وق���ال مدي���ر اإع���الم هيئ���ة الأن���واء اجلوي���ة عام���ر 

اجلاب���ري، اإن "الع���راق قد �سهد انخفا�س���ًا تدريجيًا 
يف درجات احل���رارة ب�سكل ب�سيط بداية من الأم�س 

ل�سيما يف املنطقتني الو�سطى وال�سمالية".
واأ�س���اف اجلاب���ري، اأن "درج���ات احل���رارة �سوف 
حي���ث  اجلنوبي���ة  املنطق���ة  يف  بالرتف���اع  ت�ستم���ر 
�سجلت حمافظات النجف واملثنى وذي قار خم�سني 
درجة، اأم���ا حمافظة الب�سرة ومي�س���ان فهما بحدود 
51 درج���ة". م���ن جانبه، ذكر املنب���ئ اجلوي �سادق 

عطية، اأن "مدن و�سط وجنوبي العراق قد ت�سدرت 
خالل الأيام املا�سية اأعلى درجات احلرارة".

وتابع عطي���ة، ان "الب�سرة �سجل���ت نهاية الأ�سبوع 
املا�سي 53 درجة خالل �ساعات الظهرية"، مبينًا ان 
"درجات احلرارة لدى الأر�ساد اجلوية ت�سجل يف 
الظ���ل وحتت ظ���روف قيا�سية ومتث���ل درجة حرارة 

الهواء ولي�س درجة حرارة املكان".
 التفا�صيل �س2

انتهاء ذروة ال�شيف في الثلث الأخير من اآب
عد�سة: محمود روؤوف

 خا�س/ المدى

حتدث���ت كتلة �سادق���ون التابع���ة حلركة 
ع�سائ���ب اأه���ل احل���ق، اأم�س الح���د، عن 
�سعوبة اإجراء انتخابات مبكرة، موؤكدة 
اأن ال�سع���ب فقد الثقة بنتائجها، فيما نفت 
املفو�سي���ة العلي���ا امل�ستقل���ة لالنتخابات 
حتديد موع���د لهذه النتخاب���ات. وقالت 

النائب���ة عن الكتلة حما�س���ن الدليمي، يف 
حديث ل� )املدى(، اإن "اإجراء النتخابات 
املبك���رة اأم���ر �سع���ب بالن�سب���ة لل�سع���ب، 
ولي����س م���ن ال�سه���ل اإع���ادة النتخابات؛ 

لأنهم فقدوا الثقة بنتائج النتخابات".
واأ�ساف���ت الدليمي، اأن "�س���ورة العملية 
الآن"،  اإىل  وا�سح���ة  غ���ري  ال�سيا�سي���ة 
م�سرية اإىل اأن "حكومة ت�سريف الأعمال 

ل ميكنه���ا اإجراء انتخاب���ات جديدة كون 
النتخابات ال�سابقة لقت اعرتا�سًا كبريًا 
من قب���ل العديد م���ن الكت���ل ال�سيا�سية". 
وكان النائ���ب برهان املعم���وري، قد قدم 
ال�سب���ت املا�س���ي، طلب���ًا يه���دف اإىل ح���ل 
الربمل���ان العراقي بعدم���ا جمع تواقيع مل 

يذكر عددها على وجه الدقة.
 التفا�صيل �س3

كتلة الع�شائب: �شعوبة اإجراء النتخابات المبكرة

 بغداد/ ح�صين حاتم

ط���ال  نياب���ي  ورف����س  لذع���ة  انتق���ادات 
ق�����رار جمل����س ال������وزراء اخلا����س بتحويل 
املالي���ة،  الب�س���رة  حمافظ���ة  تخ�سي�س���ات 
اخلا�سة بخطة م�ساريع املحافظة اإىل بطولة 
كاأ�س اخللي���ج بن�سختها 25 املق���ررة اإقامتها 
يف كان���ون الثاين م���ن العام املقب���ل 2023، 
مطالب���ني ب� "متويل البطول���ة مركزيًا ولي�س 

على ح�ساب ا�ستحقاق اأهايل الب�سرة".
التوج���ه بتق���دمي  الب�س���رة  ن���واب  ويعت���زم 
�سك���وى اىل املحكمة الحتادي���ة، يف حال مل 
يت���م العدول عن القرار خ���الل جل�سة جمل�س 

الوزراء املقبلة.
ويقول النائب ع���ن الب�سرة �سرغام املالكي، 
25 يف  خليج���ي  ببطول���ة  ونعت���ز  "نرح���ب 
حمافظة الب�س���رة"، م�ستدركا "هذه البطولة 
ينتظرها العراقيون بفارغ ال�سرب، و�ستكون 
�سيخلده���ا  الت���ي  البط���ولت  �سم���ن  م���ن 

التاريخ".
وتاب���ع املالك���ي، "لك���ن جمل�س ال���وزراء قام 
مبخالف���ة قانونية، متثلت بتخ�سي�س اموال 
البرتودولر لدعم تكاليف البطولة"، م�سريا 
اىل ان "ام���وال الب���رتودولر �ُسن���ت بقانون 
وا�س���ح و�سري���ح م���ن خ���الل قان���ون المن 

الغذائي والدعم الطارئ للتنمية".
واأ�س���ار، اىل ان "الب�سرة لديه���ا ما يقارب ال� 

20 تريليون دين���ار عراقي من البرتودولر، 
بذمة وزارة املالية مل حت�سل عليها املحافظة 
"التخ�سي�س���ات  ان  م�سيف���ا  الن"،  لغاي���ة 
كان���ت قليل���ة مقارنة بالعداد الت���ي ت�سدرها 
املحافظ���ة والتي ت�س���ل اىل 3 مليون برميل 

يوميا".
ولفت املالكي اىل ان "جمل�س النواب �سوت 
عل���ى فقرة داخل قانون المن الغذائي تتمثل 
بعدم م���داورة الموال او حتويله���ا"، مبينا 
ان "مداورة الموال من قبل جمل�س الوزراء 
دع���م  بحج���ة  والريا�س���ة  ال�سب���اب  ل���وزارة 

البطولة يعد خمالفة قانونية وا�سحة".

واأردف، "كان الج���در مبجل����س الن���واب ان 
يخ�س����س مبالغ من اموال الط���وارئ او من 
اخلزين املوجود ل���دى الدولة"، لفتا اىل ان 
"نواب الب�سرة رف�سوا هذه القرارات، وهم 

بانتظار رد من جمل�س الوزراء".
و�س���دد املالك���ي عل���ى ان���ه "يف ح���ال مل تت���م 
معاجل���ة ه���ذا الق���رار خ���الل جل�س���ة جمل�س 
الوزراء املقبلة، �سيتوجه نواب الب�سرة اىل 

املحكمة الحتادية لتقدمي �سكوى ر�سمية".
ب���دوره، يق���ول النائ���ب ع���ن الب�س���رة هاتف 
"املحافظ���ة و�سعه���ا خا����س  اإن  ال�ساع���دي، 
وتع���اين م���ن م�سكالت كثرية منه���ا ما يتعلق 

بقط���اع الكهرب���اء وامل���اء وارتف���اع الرتاكيز 
امللحية وبحاجة اإىل م�ساريع حتلية".

واأ�ساف، ان "اأموال البرتودولر خم�س�سة 
لتطوير الب�س���رة واإدامة امل�ساريع اخلدمية، 
فب���دًل م���ن اأن جن���د احلل���ول لتل���ك امل�س���اكل 
من خ���الل الأم���وال املخ�س�سة م���ن املوازنة 
العام���ة، ج���رى تخ�سي�سه���ا لبطولة خليجي 
25، يف وق���ت هن���اك م�ساري���ع يف املحافظة 

متوقفة وبحاجة اإىل التمويل".
وت�س���اءل ال�ساع���دي، "ه���ل بطول���ة خليجي 
25 خا�س���ة مبحافظ���ة الب�س���رة و�ستت�سدى 
للم�سهد لوحده���ا؟ اأم اأن الأمر للعراق كله؟"، 
م�س���ريا اىل اأن "الب�س���رة حمافظ���ة عراقي���ة 

كباقي املحافظات ولي�ست اقليما م�ستقال".
واأعل���ن وزي���ر ال�سب���اب والريا�س���ة عدن���ان 
"جمل����س  اأن  املا�س���ي  الأ�سب���وع  درج���ال، 
الوزراء قرر متويل احتاد الكرة ب� 3 مليارات 
دين���ار لدعم املنتخب الوطني واأي�سًا حتويل 
مبالغ م���ن امليزانية الت�سغيلي���ة للبرتودولر 

لدعم خليجي 25".
ويف وقت �سابق، قال حمافظ الب�سرة اأ�سعد 
العيداين يف بيان، اإن "اجلميع يعلم اأن قرار 
جمل�س الوزراء بخ�سو����س متويل خليجي 
25 مره���ون مبوافقة املحاف���ظ، ونحن نعلن 
رف�سن���ا لهذا الق���رار، وقد اأبلغن���ا املعنيني"، 
مبين���ًا اأن���ه "طل���ب ا�ست�سافت���ه يف اجلل�س���ة 

املقبلة ملجل�س الوزراء".

 خا�س/ المدى

ك�سف���ت وزارة التخطي���ط، اأم����س الأح���د، ع���ن اأب���رز 
التطورات اخلا�س���ة باإجراء التع���داد ال�سكاين املزمع 
اإجرائ���ه الع���ام املقبل. وق���ال املتحدث با�س���م الوزارة، 
عب���د الزه���رة الهن���داوي، يف حدي���ث ل���� )امل���دى(، اإن 
"وزارة التخطيط توا�سل ا�ستعداداتها لتنفيذ التعداد 
ال�سكاين الذي تقرر اأن يكون يف الربع الأخري من العام 
2023". واأ�ساف الهنداوي، اأن "الوزارة اأخذت على 
عاتقه���ا اإج���راء التعداد التجريب���ي واإكم���ال متطلباته 
م���ن خالل اختي���ار مناطق حم���ددة م���ن كل حمافظة". 
واأ�س���ار، اإىل اأن "تنفيذ امل�سح التجريبي �سيجري قبل 
نهاي���ة العام احلايل بهدف تدري���ب املالكات والعاملني 
على الآليات واختبار القدرات والوقوف على امل�ساكل 

والتحديات والعمل على معاجلتها". ونوه الهنداوي، 
اإىل اأن "وزارة التخطيط و�سعت خطة لتنفيذ التعداد 
ال�س���كاين بتوقيت���ات زمني���ة وتت�سم���ن جمموع���ة من 
الفعاليات الأ�سا�سية التي ينبغي ا�ستكمالها ب�سكل تام 
قبل تنفيذ التعداد". ولفت اإىل اأن "الوزارة لديها 120 
عدادًا بحاج���ة اإىل التدري���ب والتاأهي���ل لتنفيذ املهمة، 
ف�س���اًل عن جتهيزهم بالأجهزة اللوحية )التابلت(، لأن 
التع���داد �سيكون اإلكرتوني���ا، ومبوا�سف���ات خا�سة"، 
موؤك���دًا اأهمية "اإن�س���اء مركز وطني ملعاجل���ة البيانات 
والذي �سيك���ون املحور الرئي�س للتجميع وا�ستالم كل 

البيانات".
وم�س���ى الهن���داوي، اإىل اأن "احلكومة خ�س�ست 120 
ملي���ار دين���ار عراق���ي كموازنة اأولي���ة لتنفي���ذ التعداد 

ال�سكاين". 

للمحافظة 25 تريليون دينار بذمة الحكومة لم تح�صل عليها

الب�شرة تلوح باللجوء اإلى الق�شاء احتجاجًا على تمويل "خليجي 25"
120 مليار دينار لتنفيذ التعداد ال�شكاني

 بغداد/ نباأ م�صرق

ذكرت وزارة الكهرباء اأن املنظومة 
الوطني����ة ق����د �سهدت زي����ادة مبعدل 
4 اآلف ميغ����ا واط مقارن����ة بالع����ام 
املا�س����ي، م�س����رية اإىل اأن ح����وادث 
اجلنوبية  للمحافظ����ات  النف�س����ال 
ج����اءت كاأم����ر ط����ارئ تت����م معاجلته 
اأن  موؤك����دة  ق�س����ري،  وق����ت  خ����الل 
اأ�سباب����ه تتعل����ق بارتف����اع درج����ات 
العوار�����س  اإىل  اإ�ساف����ة  احل����رارة 

الأخرى.

واأ�س����ار، اإىل اأن "ذل����ك ياأتي حفاظًا 
على ا�ستقرارية املنظومة ولتتمكن 
الطل����ب  مواكب����ة  م����ن  املنظوم����ة 
وع����دم التاأث����ري �سلبًا عل����ى �ساعات 
التجهي����ز". وق����ال املتح����دث با�س����م 
الوزارة اأحمد مو�سى، اإن "الوزارة 
بداأت مبكرًا باإعداد اخلطة اخلا�سة 
بت�سغيل الكهرباء يف ف�سل ال�سيف 
من خالل اإج����راء ال�سيانة الدورية 
وال�سطراري����ة". واأ�ساف مو�سى، 
اأن  )امل����دى(،  اإىل  ت�سري����ح  يف 
"م�ساعي الوزارة حققت زيادة يف 

الإنت����اج بقراب����ة 4 اآلف ميغا واط 
عن الع����ام املا�س����ي". واأ�س����ار، اإىل 
"خطوط �سرتاتيجية قد دخلت اإىل 
اخلدم����ة حققت نوعا من ال�ستقرار 
لل�سبك����ة م����ع دع����م وتاأهي����ل قط����اع 
التوزي����ع بجزئيات كان����ت متاحة". 
ولف����ت مو�سى، اإىل اأن "ع����دم اإقرار 
عل����ى  كب����ري  بنح����و  اأث����ر  املوازن����ة 
خططن����ا الت����ي كان����ت مع����دة لف�سل 
ال�سي����ف، مع ذل����ك ف����اأن املواطن قد 
مل�س حت�سنًا يف �ساعات التجهيز".
 التفا�صيل �س2

الكهرباء: اإطالق نار يت�شبب بانف�شال المنطقة الجنوبية

6 بع�س الإختالفات بين التعليم العالي في العراق والدول الغربية



 بغداد/ نب�أ م�شرق

ذك���رت وزارة الكهرب���اء اأن المنظوم���ة 
بمع���دل  زي���ادة  �ش���هدت  ق���د  الوطني���ة 
بالع���ام  مقارن���ة  واط  ميغ���ا  اآالف   4
ح���وادث  اأن  اإل���ى  م�ش���يرة  الما�ش���ي، 
الجنوبي���ة  للمحافظ���ات  االنف�ش���ال 
جاءت كاأمر ط���ارئ تتم معالجته خالل 
وقت ق�ش���ير، موؤكدة اأن اأ�شبابه تتعلق 
بارتف���اع درجات الحرارة اإ�ش���افة اإلى 

العوار�ض االأخرى.
ذك���رت  ق���د  الكهرب���اء  وزارة  وكان���ت 
ف���ي بي���ان �ش���ابق تلقت���ه )الم���دى(، اأن 
اإلى  اأ�ش���ار  الدول���ي  الطق����ض  "تقري���ر 
دخول مناطق جنوبي العراق وو�شطه 
درج���ات  الأعل���ى  الدول���ي  الج���دول 
حرارة م�ش���جلة في العال���م اإيذانا ببدء 
االرتف���اع الحراري التدريجي لع�ش���رة 
اأي���ام حراري���ة قادمة وبدرج���ات تفوق 

الخم�شين درجة مئوية".
واأ�ش���اف البي���ان، اأن "ال���وزارة تهيب 
بالمواطني���ن لمراعاة ارتف���اع درجات 
الح���رارة غي���ر الم�ش���بوق، والتر�ش���يد 
االإن���ارة،  واإطف���اء  الطاق���ة  با�ش���تهالك 
واالأجهزة الكهربائية غير ال�شرورية، 

وتخفيف االأحمال".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "ذل���ك ياأت���ي حفاظ���ًا 
على ا�ش���تقرارية المنظوم���ة ولتتمكن 
المنظوم���ة م���ن مواكبة الطل���ب وعدم 

التاأثير �شلبًا على �شاعات التجهيز".
وق���ال المتحدث با�ش���م ال���وزارة اأحمد 
مبك���رًا  ب���داأت  "ال���وزارة  اإن  مو�ش���ى، 
بت�ش���غيل  الخا�ش���ة  الخط���ة  باإع���داد 
م���ن  ال�ش���يف  ف�ش���ل  ف���ي  الكهرب���اء 
الدوري���ة  ال�ش���يانة  اإج���راء  خ���الل 

واال�شطرارية".
واأ�ش���اف مو�ش���ى، ف���ي ت�ش���ريح اإل���ى 
)المدى(، اأن "م�ش���اعي الوزارة حققت 
زيادة في االإنت���اج بقرابة 4 اآالف ميغا 

واط عن العام الما�شي".
واأ�ش���ار، اإلى "خطوط �ش���تراتيجية قد 

دخل���ت اإل���ى الخدم���ة حقق���ت نوعا من 
اال�ش���تقرار لل�ش���بكة م���ع دع���م وتاأهيل 
كان���ت  بجزئي���ات  التوزي���ع  قط���اع 

متاحة".
ولف���ت مو�ش���ى، اإل���ى اأن "ع���دم اإق���رار 
الموازنة اأثر بنح���و كبير على خططنا 
الت���ي كانت معدة لف�ش���ل ال�ش���يف، مع 
ذل���ك ف���اأن المواط���ن ق���د لم�ض تح�ش���نًا 
في �ش���اعات التجهي���ز"، منبه���ًا اإلى اأن 
"ال���وزارة لديها خطة الإ�ش���افة المزيد 
م���ن الكمي���ات الت�ش���غيلية �ش���واء ع���ن 
اأو  الج���وار  دول  م���ع  الرب���ط  طري���ق 

م�شاريع الطاقة ال�شم�شية".
خ���الل  ح�ش���ل  "م���ا  اأن  عل���ى  و�ش���ّدد، 
اليومين الما�ش���ية، هو عوار�ض فنية 
تح�ش���ل للمع���دات والخط���وط الناقلة 

والوحدات التوليدية".
واأفاد مو�ش���ى، باأن "عار�ش���ًا قد ح�شل 
وت�ش���بب  الما�ش���ي  االأ�ش���بوع  نهاي���ة 
وه���ي  الجنوبي���ة  المنطق���ة  بف�ش���ل 
محافظات الب�شرة ومي�شان وذي قار، 
واأدى اإلى انفجار قاطع الدورة وعطل 
باإح���دى التي���ارات االأم���ر ال���ذي انتهى 

اإلى انف�ش���ال عدد من الخطوط الناقلة 
والوحدات التوليدية". 

ويوا�ش���ل، اأن "مالكاتن���ا �ش���رعان م���ا 
ا�ش���تنفرت جهوده���ا، وبا�ش���رت بعزل 
الخط���وط  واإع���ادة  الح���ادث  م���كان 

والوحدات التوليدية للعمل".
واأك���د مو�ش���ى، اأن "الح���ادث ق���د تكرر 
اأم�ض االأول للمنطق���ة الجنوبية كونها 
مرتبطة مع محافظة وا�ش���ط من خالل 
خطين لنقل الطاقة، وهما خط )اأمين- 
الر�ش���افة-  )�ش���رق  وخ���ط  وا�ش���ط( 

وا�شط(".
واأردف، اأن "خ���ط )�ش���رق الر�ش���افة- 
وا�ش���ط( تعر����ض اإلى اإطالق���ات نارية 
م���ن  انف�ش���اله  اإل���ى  الح���ادث  واأدى 
الجهتي���ن وتحولت االأحم���ال اإلى خط 
)اأمي���ن- وا�ش���ط( ال���ذي واجه �ش���حب 
طاقة عالية مع ارتفاع درجات الحرارة 
وبالتالي انف�ش���لت المنطقة الجنوبية 

عن المنظومة".
"الإ�ش���الح  اأن  اإل���ى  مو�ش���ى،  ون���وه 
ا�ش���تغرق نح���و �ش���اعتين م���ن الزمن، 
حيث تمت اإعادة الخطوط والوحدات 

والمنظومة للعمل".
وذك���ر، اأن "وزير الكهرب���اء عادل كريم 
كان���ت له زيارات ميداني���ة ليلية لمركز 
ال�ش���يطرة الوطني���ة ومحط���ة وا�ش���ط 
اإع���ادة الخط���وط والوحدات  وج���رت 

اإلى العمل".
وم�ش���ى مو�ش���ى، اإل���ى اأن "المنظومة 
بحاج���ة اإل���ى �ش���اعات قليل���ة بغي���ة ان 
ي�ش���تقر التجهي���ز ويع���ود اإلى م���ا كان 

عليه قبل حادث االنف�شال".
من جانب���ه، ذك���ر رئي�ض لجن���ة الطاقة 
النيابية خالد ال�ش���امرائي، اأن "اللجنة 
تتابع با�ش���تمرار عمل وزارة الكهرباء 
واال�ش���تعدادات التي قامت بها لف�ش���ل 

ال�شيف".
وتابع ال�ش���امرائي، اأن "الوزارة اأكدت 
اأن ال�ش���بب وراء تراج���ع التجهي���ز اأو 
ح���االت االنف�ش���ال ف���ي المنظومة كما 
الجنوبي���ة  المحافظ���ات  ف���ي  ح�ش���ل 
موؤخرًا ه���و نتيجة االرتفاع الكبير في 

درجات الحرارة".
واأ�شار، اإلى اأن "العراق عالج مو�شوع 
الغ���از  مبال���غ  ع���ن  ال�ش���ابقة  الدي���ون 

االإيران���ي، وق���ام بت�ش���ديدها جميعه���ا 
م���ن خالل قانون الدع���م الطارئ لالأمن 
الغذائ���ي والتنمي���ة"، م�ش���ددًا على اأن 
"ال���وزارة تقول اإن االإنتاج قد و�ش���ل 
اإل���ى اأعلى الم�ش���تويات بنحو 23 األف 

ميغا واط".
ويجد ال�ش���امرائي، اأن "الحل الجذري 
لمو�ش���وع الكهرب���اء يك���ون م���ن خالل 
ف���ي قط���اع  اإل���ى اال�ش���تثمار  التح���ول 
التوزيع، مع �ش���رورة ن�شب العدادات 

الذكية وتقليل معدالت ال�شائعات".
واأك���د، اأن "المنظوم���ة تتعر����ض اإل���ى 
نوعي���ن م���ن التج���اوز، االأول يتمث���ل 
بتج���اوز المناط���ق الع�ش���وائية الت���ي 
يتم ان�ش���اوؤها دون تخطيط وت�ش���ارك 
ح�ش�ش���ها  ف���ي  االأخ���رى  المناط���ق 
يتمث���ل  الثان���ي  والن���وع  الكهربائي���ة، 
عل���ى  المحافظ���ات  بع����ض  بتج���اوز 

ح�ش�شها المقررة من الوزارة".
ودع���ا ال�ش���امرائي، اإلى "اإع���ادة العمل 
بع���دد م���ن المحط���ات الحراري���ة التي 
يمتلكه���ا الع���راق ال�ش���يما ف���ي وا�ش���ط 

و�شالح الدين واليو�شفية".
وانتهى ال�شامرائي، اإلى عدم "اإمكانية 
االعتم���اد على الغ���از االإيراني من دون 
تحديد �ش���قف زمني مح���دد، وعلينا اأن 
نطور حقولنا المنتج���ة للغاز من اأجل 
تحقيق االكتف���اء الذاتي وان ال نحتاج 

اإلى اال�شتيراد مجددًا".
وتعّد اآفة الف�شاد التي تنخر موؤ�ش�شات 
الدول���ة اأح���د اأ�ش���باب ا�ش���تمرار اأزم���ة 
الطاق���ة، اإل���ى جانب تعر�ض ال�ش���بكات 
لم�ش���كالت فعلي���ة خارجة عن �ش���يطرة 
الدولة، م���ن بينها انخفا�ض منا�ش���يب 
وتوق���ف  والف���رات  دجل���ة  نه���ري 
بع����ض محط���ات الطاق���ة في ال�ش���دود، 
والعملي���ات االإرهابي���ة الت���ي تتعر�ض 
له���ا اأب���راج نق���ل الكهرباء بي���ن الحين 
واالآخ���ر، اإل���ى جانب ا�ش���تمرار الطلب 
المتزاي���د عل���ى التي���ار بمعدل �ش���نوي 

يبلغ نحو األفي ميغاواط.
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وذك����ر تقري����ر لمعه����د الوالي����ات المتح����دة 
لل�شلم ترجمته )المدى(، اأن "تنظيم داع�ض 
االرهاب����ي تمك����ن م����ن اال�ش����تمرار بتنفي����ذ 
هجمات �ش����نة بعد اأخ����رى رغم ان����ه لم يعد 

ي�شيطر على اأية م�شاحة من االأر�ض".
واأ�ش����اف التقري����ر، اأن "ذل����ك بع����د اأكثر من 
ثالث �شنوات على هزيمة تنظيم داع�ض في 
العراق و�ش����وريا، وعل����ى الرغم من تراجع 
ق����درات التنظيم المتطرف عل����ى نحو كبير 

وعودة ماليين النازحين الى مناطقهم".
"معالج����ة ه����ذا التهدي����د  اأن  اإل����ى  واأ�ش����ار، 
تتطلب تح����ركًا جماعيًا من جميع االأطراف 

على م�شتوى دولي ومحلي".
واأك����د التقري����ر، اأن "اإحدى اأكثر الم�ش����اكل 
تعقي����دًا الت����ي خلفه����ا داع�ض هي م����ا يتعلق 
م�ش����لحي  عوائ����ل  م����ن  النازحي����ن  ب����اآالف 
التنظي����م  عل����ى  المح�ش����وبين  او  التنظي����م 
خ����ارج  مع�ش����كرات  ف����ي  يقيم����ون  الذي����ن 
مناطقه����م اال�ش����لية في العراق و�ش����وريا"، 
مو�ش����حًا اأن "هذا االإرث يجعل من م�ش����كلة 

وتهديدات داع�ض قائمة اليوم وغدا".
للقي����ادة  ال�ش����ابق  "القائ����د  اأن  ويوا�ش����ل، 
الجن����رال،  االأميركي����ة  للق����وات  المركزي����ة 
كيني����ث مكنزي، ق����د ذكر في اأح����د تعليقاته 
خالل جل�ش����ة حواري����ة في معه����د الواليات 
المتحدة لل�ش����لم بان تحقيق هزيمة دائمية 
لتنظي����م داع�ض تتطل����ب ان ترافقها معالجة 

لم�ش����كلة النازحين وما ترت����ب عليها وعدم 
معالج����ة ه����ذا االم����ر �ش����يجعل من م�ش����كلة 
تنظي����م داع�����ض قائم����ة واحتمالي����ة ع����ودة 
تهديدات����ه". وتابع التقرير، اأن "ق�ش����مًا من 
ه����ذه الم�ش����اكل موج����ود حاليا ف����ي العراق 
و�ش����وريا، حي����ث انه ما ي����زال هن����اك اآالف 
الم�ش����لحين �ش����من خاليا نائمة وق�شم اآخر 
منه����م ف����ي �ش����جون، ف����ي حي����ن يقي����م افراد 
عوائله����م ف����ي معتق����الت ومع�ش����كرات وان 
و�ش����عهم في حالة مقلقة ما ل����م تتم معالجة 
هذا االمر". وعّد، "مخيم الهول في �ش����مال 
�شرقي �ش����وريا من اأكثر ما ورثه داع�ض من 
م�ش����اكل اإن�ش����انية تعقيدًا حيث يتواجد فيه 
االن ما يقارب من 57 األف �ش����خ�ض من 60 

بلدا اأغلبهم من الن�شاء واالأطفال".
واأك����د التقري����ر، اأن "محللين وم�ش����وؤولين 
حكوميين وروؤ�ش����اء منظمات غير حكومية 
ي�ش����فون  مدني����ة  مجتمع����ات  ووجه����اء 
مخي����م الهول عل����ى انه )قنبل����ة موقوتة( او 
)غوانتنامو ال�ش����رق االأو�ش����ط( او )جامعة 
داع�ض( وم�ش����ميات كثيرة اأخرى ت�شير الى 

ان �شكان هذا المخيم هم خطرون".
يعار�����ض  الو�ش����ف  "ه����ذا  اأن  وا�ش����تدرك، 
عملي����ة اإعادة هوؤالء الى بلدانهم ومواطنهم 
االأ�شلية وتاأهيلهم من اجل اإعادة اندماجهم 

في المجتمع".
ولف����ت التقري����ر، اإل����ى اأن "الجان����ب االأمني 
للقل����ق،  يدع����و  المخي����م  وح����ول  داخ����ل 
والع����ام الما�ش����ي كان����ت تح����دث اأكث����ر من 

مم����ا  المخي����م،  ف����ي  اأ�ش����بوعيا  جريمتي����ن 
ت�ش����بب ذل����ك بتناق�����ض زي����ارة المنظم����ات 
االإن�ش����انية للمخيم". ونوه، اإلى اأن "نزالء 
حاليين و�ش����ابقين في المخي����م ذكروا انهم 
يخاف����ون الن����وم لياًل خ�ش����ية ان يت����م قتلهم 
وه����م نائمي����ن، وكان م����ن اأكث����ر الذي����ن يتم 
ا�ش����تهدافهم هم م����ن العراقيي����ن". وتحدث 
التقرير، عن "م�ش����اومات تهريب الى داخل 
وخارج المخيم مم����ا يزيد ذلك من مخاوف 
وجود حاالت ف�ش����اد وثغ����رات امنية في كل 
انح����اء المع�ش����كر". ونف����ى، ان "يك����ون كل 
�ش����خ�ض في مخيم الهول ه����و من المنتمين 

لداع�ض، بل هن����اك الكثير من النازحين في 
المخيم واأماكن اأخ����رى يريدون فقط اإزالة 

هذه الو�شمة التي األ�شقت بهم".
بجه����ود  "االإ�ش����راع  اإل����ى  التقري����ر،  ودع����ا 
اإع����ادة دم����ج ه����وؤالء اال�ش����خا�ض لمناطقهم 
وج����ود  ذل����ك  تحقي����ق  ويتطل����ب  اال�ش����لية 
تن�شيق وتعاون بين اأطراف رئي�شة متمثلة 
بالتحال����ف الدول����ي �ش����د داع�����ض وقيادات 
ميدانية في العراق و�ش����مال �شرقي �شوريا 

وما وراء ذلك".
وراأى، اأن "تبع����ات االنتخاب����ات والدوامة 
ال�شيا�شية الم�ش����تمرة في العراق وم�شاكل 

اأخ����رى عل����ى النط����اق الدولي ت�ش����ببت في 
اهم����ال ه����ذا المل����ف وع����دم وج����ود متابعة 
وحل����ول لتحديات النزوح وم����ا تنجم عنها 

من م�شاكل".
ويج����د، ان "الخط����وة االأول����ى تكم����ن ف����ي 
الحاجة لتح�ش����ين الظ����روف االأمنية داخل 
مخي����م اله����ول ومن����ع م�ش����لحي داع�����ض من 
الدخ����ول الي����ه، وان ال يتم اعتب����ار الكل في 

مخيم الهول على انهم من داع�ض".
واأو�ش����ح التقري����ر، اأن "اح����دى الو�ش����ائل 
الممكن����ة لتعجيل ع����ودة ه����وؤالء النازحين 
وعملية اإع����ادة دمجهم ف����ي المجتمع داخل 

العراق ه����ي تدقيق اأ�ش����ماء النازحين وفقا 
لقوائم من جهات ع�شائرية".

وبّي����ن، ان "زعماء ع�ش����ائريين م����ن االنبار 
اأقامه����ا  حواري����ة  جل�ش����ات  ف����ي  �ش����اركوا 
معه����د الواليات المتحدة لل�ش����لم حول هذه 
الق�ش����ايا واجتمعوا موؤخرا مع م�شوؤولين 
حكوميي����ن، قدم����وا اأ�ش����ماء 650 �شخ�ش����ًا 
ارجاعه����م  يري����دون  المخي����م  ف����ي  نزي����اًل 
وعر�شوا الم�شاكل التي ت�شتوجب اعادتهم 
وانج����اح عملي����ة دمجه����م م����رة اأخ����رى في 

المجتمع".
واأ�ش����ار، اإلى اإمكانية "تطبيق هذه العملية 

م����ع محافظات اأخرى"، الفت����ًا اإلى اأن "هذه 
التجرب����ة تظه����ر اإمكانية تج����اوز الحواجز 
االجتماعية". وذكر التقري����ر، اأن "الجهات 
والمجتمع����ات  والحكومي����ة  الع�ش����ائرية 
تج����اه  �ش����وية  تعم����ل  ان  عليه����ا  المدني����ة 
اإيج����اد حل منا�ش����ب يتالءم م����ع المتطلبات 
المحلي����ة". وتاب����ع، اأن "هن����اك مئ����ات م����ن 
الزعم����اء الع�ش����ائريين ومنظمات المجتمع 
المدن����ي يمك����ن اال�ش����تعانة به����م ف����ي ه����ذا 
الجه����د". ونقل التقرير، عن "مجل�ض االمن 
الوطن����ي العراقي اأن����ه قرر في ني�ش����ان من 
العام الما�ش����ي اإع����ادة 30 األ����ف عراقي في 
مخيم الهول وو�ش����ع اآلي����ة تقدم من خاللها 
والمحلي����ة  الدولي����ة  المنظم����ات  جمي����ع 

م�شاعدتها ودعمها في هذا المجال".
واأردف، اأن "اإع����ادة العراقيي����ن م����ن مخيم 
اله����ول من �ش����اأنها ان تقل�ض ن����زالء المخيم 
"مرك����ز  اأن  م�ش����تطردًا  الن�ش����ف"،  ال����ى 
مخي����م الجدع����ة للتاأهي����ل في المو�ش����ل هو 
مرحل����ة انتقالي����ة للعائدي����ن العراقيي����ن من 
مخي����م اله����ول". واأك����د، اأن "المرك����ز يوفر 
عب����ر م�ش����اعدات م����ن موؤ�ش�ش����ات حكومي����ة 
وغي����ر حكومية، خدمات االيواء وال�ش����حة 
والتربي����ة والرعاي����ة النف�ش����ية والقانونية 
وكذلك الحماي����ة". وبح�ش����ب التقرير، فاأن 
"الحكوم����ة العراقي����ة اأع����ادت، اعتبارا من 
نهاي����ة �ش����هر تم����وز، 606 عائ����الت بواق����ع 
الفي����ن و467 ف����ردًا وذل����ك �ش����من وجب����ات 
ب����داأت منذ اأي����ار 2021، وان 391 عائلة قد 
غادرت مخيم الجدعة �شمن ت�شع وجبات". 
وم�ش����ى التقرير، اإل����ى اأن "م�ش����وؤولين في 
اأب����دوا حر�ش����ا عل����ى  العراقي����ة  الحكوم����ة 
تحقيق تق����دم في عملهم بهذا الخ�ش����و�ض، 
ولكنهم اأق����روا اأي�ش����ا بحاجتهم لم�ش����اعدة 
وانه����م يرحب����ون بمزي����د م����ن الم�ش����اعدات 
الدولية خ�شو�شا ما يتعلق بالدعم النف�شي 

واالجتماعي".
 عن: معهد ال�الي�ت المتحدة 
لل�شلم

ن�زح� داع�س واأفراد ع�ئالته 
ي�شكل�ن التهديد االأكبر 
لدول المنطقة

تقرير اأمريكي: اإعادة العراقيني من خميم الهول 
يقّل�ص نزالءه اإىل الن�صف

الكهرباء توؤكد زيادة اإنتاج حمطاتها بـ 4 اآالف ميغا واط مقارنة بالعام املا�صي

اأكد تقرير اأمريكي اأن ع�ئالت ون�زحي تنظيم 
داع�س االإره�بي ي�شكل�ن اأكرب التحدي�ت التي 

ت�اجه املنطقة، مبينً� ان اإع�دة العراقيني من خميم 
اله�ل يقل�س اأعداد نزالئه اإىل الن�شف، الفتً� اإىل 
اأن املت�اجدين يف املخيم لي�ش�ا جميعهم من اأفراد 

التنظيم االإره�بي.

 بغداد/ فرا�س عدن�ن

اأف�د متنبئ�ن ج�ي�ن، ب�أن الطق�س في 
من�طق عديدة من العراق قد تح�ل 

اإلى �شحراوي ب�شبب ا�شتمرار التج�وز 
على المن�طق الزراعية، الفتين اإلى 

اأن ذروة ال�شيف تنتهي في الثلث 
االأخير من ال�شهر الح�لي.  وق�ل مدير 

اإعالم هيئة االأن�اء الج�ية ع�مر 
الج�بري، اإن "العراق قد �شهد انخف��شً� 

تدريجيً� في درج�ت الحرارة ب�شكل 
ب�شيط بداية من االأم�س ال�شيم� في 

المنطقتين ال��شطى وال�شم�لية".

واأ�ش����اف الجاب����ري، اأن "درج����ات الح����رارة �ش����وف 
ت�ش����تمر باالرتف����اع ف����ي المنطق����ة الجنوبي����ة حي����ث 
ق����ار  وذي  والمثن����ى  النج����ف  محافظ����ات  �ش����جلت 
خم�ش����ين درج����ة، اأم����ا محافظ����ة الب�ش����رة ومي�ش����ان 
فهم����ا بح����دود 51 درجة". واأ�ش����ار، اإل����ى اأن "العديد 
م����ن المحافظات �ش����وف ت�ش����هد انخفا�ش����ًا تدريجيًا 
بداي����ة من الغد، مع بقاء االرتف����اع في مناطق اأخرى 
خ�شو�ش����ًا الب�ش����رة". وبين الجابري، اأن "الطق�ض 
ب�ش����كل ع����ام متقل����ب ب�ش����بب ع����دم ا�ش����تقرار الحالة، 
فهن����اك زخات مطرية قبل يومين ف����ي منطقة الرطبة 

على الحدود مع �شوريا".
المو�ش����م  بتعم����ق  تاأث����ر  "الع����راق  اأن  اإل����ى  ولف����ت، 
الح����راري بداي����ة من االثني����ن الما�ش����ي وكان له اأثر 
كبير ف����ي ارتفاع درجات الح����رارة على البالد بنحو 
عام خ�شو�ش����ًا في المناطق الجنوبية التي و�ش����لت 

فيها درجات الحرارة اإلى 50".

م����ن جانبه، ذك����ر المنبئ الج����وي �ش����ادق عطية، اأن 
"م����دن و�ش����ط وجنوبي العراق قد ت�ش����درت خالل 

االأيام الما�شية اأعلى درجات الحرارة".
وتابع عطية، ان "الب�ش����رة �ش����جلت نهاية االأ�ش����بوع 
الما�ش����ي 53 درجة خالل �ش����اعات الظهي����رة"، مبينًا 
ان "درجات الحرارة لدى االأر�ش����اد الجوية ت�ش����جل 
في الظل وتحت ظروف قيا�شية وتمثل درجة حرارة 

الهواء ولي�ض درجة حرارة المكان".
و�ش����دد، عل����ى اأن "المنطقتين الجنوبية والو�ش����طى 
اأ�ش����بحتا ذات من����اخ �ش����حراوي، ب�ش����بب تناق�����ض 
هط����ول االأمط����ار خ����الل الموا�ش����م االأخي����رة وع����دم 
االهتمام بالم�ش����احات الخ�شراء وتجريف المناطق 
الزراعية التي كانت ربما م�ش����دا وو�ش����يلة لتخفيف 

�شدة الحرارة".
ويوا�ش����ل عطي����ة، اأن "المناخ العراقي حار ا�شا�ش����ًا 
خ����الل ف�ش����ل ال�ش����يف، وخ����الل ال�ش����نوات االأخيرة 
الت����ي  الخم�ش����ينية  الدرج����ات  ف����ي  زي����ادة  الحظن����ا 
المن����اخ  �ش����جالت  ف����ي  اعتيادي����ة  ربم����ا  اأ�ش����بحت 
"الع����راق كان ي�ش����جل ف����ي  العراق����ي". واأردف، اأن 
الت�ش����عينيات درجات حرارة الهب����ة ولكن خالل مدة 
زمني����ة تمتد خ����الل الثلث االأخير من تم����وز، لكن في 
الم����دة االأخي����رة الحظن����ا تك����رار الموج����ات الحارة 
خ�شو�ش����ًا ف����ي المناط����ق الجنوبي����ة التي و�ش����عت 
ف����ي فوه����ة التنور العالم����ي المحاذية لح����دود اإيران 

الجنوبية ودولة الكويت".
حالي����ًا  يعي�����ض  "الع����راق  ان  عل����ى،  عطي����ة  و�ش����دد 
ف����ي ذروة ف�ش����ل ال�ش����يف التي تب����داأ م����ن 20 تموز 
وتنته����ي في الثلث االأخير من �ش����هر اآب وهذه المدة 
ت�ش����جل درجات حرارة عالية خ�شو�ش����ًا في الو�شط 
والجنوب، والموجة الحالية �شوف تنتهي منت�شف 
االأ�ش����بوع". وانتهى عطية، اإلى اأن "هذا االنخفا�ض 
لن يكون بالم�ش����توى الذي نتمناه اإنما بفارق درجة 
اأو درجتي����ن مع ع����ودة الرياح �ش����مالية غربية اليوم 
االثنين خ�شو�ش����ًا في مناطق الجن����وب التي تعاني 

من ارتفاع بدرجات الرطوبة".
وكانت منظمات دولية قد �ش����نفت العراق من �ش����من 
اأكث����ر خم�����ض بل����دان تاأث����رًا بالجف����اف والمتغي����رات 

الجوية.

التجاوز على امل�صاحات اخل�صراء يحول 
مناخ البالد اإىل �صحراوي

اإطالق ن�ر يت�شبب بث�ين انف�ش�ل للمنطقة اجلن�بية خالل اأي�مانته�ء ذروة ال�شيف يف الثلث االأخري من ال�شهر احل�يل

الكهرباء ت�شكو كرثة التجاوزات على املنظومة الوطنية

عجالت تقل هاربني من مع�شكرات تنظيم داع�ش االرهابي يف �شوريا
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 بغداد/ تميم الح�سن

�ل�ش����دري  �لتي����ار  ب����ني  �الزم����ة  تتج����ه 
م����ن  �ملزي����د  �ىل  �لتن�ش����يقي  و�الإط����ار 
�لتعقيد ب�ش����بب �لدعوة �ىل “�نتخابات 
“ح����ل  عل����ى  يع����ول  فيم����ا  مبك����رة”، 
�شعي����ف” ق����د يق����وده ه����ادي �لعامري 

زعيم حتالف �لفتح.
و�شل����م �أن�ش����ار زعي����م �لتي����ار �ل�شدري 
مقت����دى �ل�ش����در م�ش����اء �ل�شب����ت، مبنى 
�لربمل����ان �ل����ذي ي�شيط����رون علي����ه من����ذ 
�أك����ر م����ن ��شب����وع، عل����ى �ن ي�شتمرو� 

باالحتجاج حول �لبناية.
و�ظهرت �شور قيام �ملعت�شمني بحملة 
تنظي����ف الأروق����ة جمل�س �لن����و�ب، قبل 
مغادرت����ه طبقا الأو�مر �شدرت من زعيم 
�لتيار �ال�شبوع �ملا�شي، باإخالئه خالل 

72 �شاعة.
وب����ات �ملحتجون يطلقون على �لربملان 
��ش����ارة  �ل�ش����عب” يف  “جمل�����س  ��ش����م 
�ىل �نه حتت �ش����يطرة �جلمه����ور، فيما 
دع����و�ت  بح�ش����ب  حل����ه  �الن  مطل����وب 

�ل�شدر.
وتدريجيا ب����د�أ زعيم �لتيار �ل�ش����دري، 
يرك����ز يف “تغريد�ته” �ملتو��ش����لة منذ 
�ال�ش����بوع �ملا�ش����ي، عل����ى ح����ل جمل�س 

�لنو�ب بعد تنحية باقي �ملطالب.
و�بتد�أ �ل�ش����در �ول تعليقاته عقب عدة 
�ي����ام م����ن �قتح����ام �ن�ش����اره �لربمل����ان، 
باحلدي����ث ع����ن �لتغي����ر �جل����ذري م����ن 

�شمنه �لد�شتور بدون �آليات و��شحة.
ثم جدد يف خطاب متلفز هو �الول عقب 
�لتط����ور�ت �الخ����رة، مطال����ب �لتغير 
مع مطالب و��ش����حة هذه �مل����رة باإعادة 

�النتخابات وحل �لربملان.
ويف �آخر تغريدة )م�شاء �ل�شبت( �شذب 
�غل����ب �ملطالب �ل�ش����ابقة، وركز على �ن 

حل �لربملان “�أ�شبح مطلبًا �شعبيًا”.
�و�شاط �ل�شدر تتحدث ل�)�ملدى( عن �ن 
“�لق�ش����ية �ال�شا�ش����ية يف مطالب زعيم 

�لتي����ار �الن ه����ي حل �لربمل����ان، وميكن 
�ل����دورة  �ىل  �ملطال����ب  باق����ي  ترحي����ل 

�ملقبلة”.
وكان ق����د فهم م����ن كالم �ل�ش����در �الخر 
بان����ه ل����ن يكتف����ي مبطل����ب �النتخاب����ات 
�ملبك����رة، وه����ي خط����وة م����ن �ملفرت�����س 
�ن تلح����ق ح����ل �لربمل����ان، و�من����ا يري����د 
تغير�ت �ش����املة غر معروف كيف يتم 

تنفيذها.
وكانت �ال�ش����ار�ت تلم����ح �ىل تغير�ت 
�لد�ش����تور،  وتعدي����ل  �لق�ش����اء،  يف 
وحماكم����ة �لفا�ش����دين، و�ش����مان �بعاد 
ن����وري �ملالكي زعيم دول����ة �لقانون عن 

�مل�شهد �ل�شيا�شي �ملقبل.

�ن  �ملعلوم����ات  لك����ن وبح�ش����ب بع�����س 
�ل�شدر يو�جه �ش����غوطا �شديدة ب�شبب 
بق����اء �ن�ش����اره يف �ملنطق����ة �خل�ش����ر�ء 
ح�شا�ش����ة  موؤ�ش�ش����ات  ت�ش����م  و�لت����ي 

و�شفار�ت.
و�ذ�ع �ل�ش����در �ك����ر م����ن م����رة بيانات 
حت����ث �الخري����ن عل����ى م�ش����اندة تي����اره 
يف حر�ك����ه �الخ����ر، فيم����ا ح����اول ج����ر 
“�لت�ش����رينيني” �ىل �ملنطقة �خل�شر�ء 
لكنهم قررو� �لتظاهر بعيد� عن �ملنطقة 

�حلكومية.
ويف نهاي����ة كل “تغري����دة” يرتك زعيم 
�لتي����ار �ل�ش����دري �خلي����ار �ىل �ل�ش����عب 
يف �ح����د�ث تغير �و �لبق����اء على نف�س 

�حلال، ويف خطاب���ه �ملتلفز �الخر قال: 
�لف�شاد”. الإنهاء  وجودي  “��شتغلو� 

لكن باملقابل تقول �و�شاط �لتيار �نه “ال 
يوج���د تغير ع���ن منهج �حل���ل �جلذري 
�ل���ذي دع���ا �ليه زعي���م �لتيار �ل�ش���دري، 
لك���ن قد تنق���ل مطال���ب تعديل �لد�ش���تور 

و�لق�شاء �ىل �لربملان �ملقبل”.
وتتحدث �و�ش���اط �ل�ش���در ع���ن �مكانية 
�لكاظم���ي”  م�ش���طفى  حكوم���ة  “بق���اء 
للعمل عل���ى �جر�ء “�نتخاب���ات مبكرة” 

بعد حل �لربملان.
وف���ق  “�لعم���ل  �مكاني���ة  �أك���دو�  كم���ا 
قان���ون �النتخاب���ات �الخر ومفو�ش���ية 

�النتخابات �حلالية”.

ح���ال  يف  �الن  حت���ى  مع���روف  وغ���ر 
“حل �لربملان” َمن �جلهة �لتي �ش���تقوم 
)م���ن  �النتخاب���ات  مبال���غ  بتخ�ش���ي�س 
�خت�شا�ش���ات �ملجل�س( و�لتي كانت يف 
�ملرة �الخرة قد و�ش���لت �ىل نحو 450 

مليار دينار.
كم���ا �ن “ح���ل �لربمل���ان” يتطل���ب �قامة 
�لن�ش���اب، حي���ث ي�ش���ر  جل�ش���ة كامل���ة 
�لد�ش���تور �ىل م�ش���ارين الإنه���اء �ل���دورة 

�لت�شريعية.
وتن����س �ملادة 64 يف �لد�ش���تور على �ن 
ح���ل �لربملان يج���ري باإح���دى طريقتني: 
�إما بطلب م���ن رئي�س �حلكومة ومو�فقة 
رئي�س �لربملان، �أو بطلب من ثلث �أع�شاء 

�لربمل���ان على �أن يجري �لت�ش���ويت على 
حله بالغالبية.

وهن���اك ج���دل قان���وين ح���ول �لطريق���ة 
�الوىل يف �مكاني���ة ح���ل �لربمل���ان ع���رب 
طلب من رئي�س �لوزر�ء ومو�فقة رئي�س 
�جلمهورية بدون �حلاجة �ىل ت�ش���ويت 
�لربمل���ان، وه���و م���ا يد�فع عنه ��ش���حاب 

�لنظرية �لثانية.
ورمب���ا هذ� �الختالف ق���د يدفع �ىل طلب 
تف�ش���ر م���ن �ملحكم���ة �الحتادي���ة �لت���ي 
تو�ج���ه قر�ر�تها �الخ���رة �نتقاد�ت من 

�لتيار �ل�شدري.
ويبدو �ل�شدريون بالفعل قررو� �مل�شي 
بح���ل �لربملان قب���ل �نتظار ح�ش���م �المر، 
حيث �أعلن بره���ان �ملعموري وهو نائب 
�شدري قرر خو�س �النتخابات �الخرة 
م�ش���تقال قب���ل �ن ين�ش���م بع���د ذل���ك �ىل 
كتل���ة �لتي���ار، �ن يجمع تو�قي���ع عدد من 

�لنو�ب.
و�أر�شل �ملعموري وهو �ل�شدري �لوحيد 
�لذي ��ش���تثناه �ل�ش���در من قر�ر ��شتقالة 
ن���و�ب �لتي���ار قبل �أك���ر من �ش���هر، طلبا 
�ىل �لربمل���ان للدعوة �ىل �لنظر بق�ش���ية 
حل �لربملان، فيما مل ين�ش���ر ��شماء وعدد 

�لنو�ب �ملوقعني على �لطلب.
عل����ى  تغري����دة  يف  ق����ال  �ل�ش����در  وكان 
هن����اك  �إن  �ل�ش����بت  ي����وم  “توي����رت” 
ح����ل  يخ�����س  فيم����ا  �إيجابي����ة  “ردود� 
�لربمل����ان وجتاوبا �ش����عبيا وع�ش����ائريا 
ومن �الأكادمييني وموؤ�ش�ش����ات �ملجتمع 
�ملدين.. بل وم����ن بع�س علماء �حلوزة 
و�لقياد�ت �ل�شيا�شية �لكردية و�ل�شنية 

بل و�ل�شيعية �أي�شًا”.
و�أكد زعيم �لتيار �ل�ش����دري �أن �أن�شاره 
د�خ����ل  باالعت�ش����ام  �شي�ش����تمرون 
�ملنطقة �خل�ش����ر�ء بالق����ول “�إن �لثو�ر 
حتقي����ق  حت����ى  بثورته����م  م�ش����تمرون 

�ملطالب ولن يتنازلو� على �الإطالق”.
وعن بقاء �ملعت�شمني د�خل �خل�شر�ء، 
يق����ول �شيا�ش����ي يف �الإطار �لتن�ش����يقي، 

بان����ه “�مر يجعل ق�ش����ية ح����ل �لربملان 
م�شتحيلة”.

�ل�شيا�ش����ي �لذي طلب عدم ن�ش����ر ��ش����مه 
�أك����د ل�)�مل����دى( �ن “�الإط����ار �لتن�ش����يقي 
يف  يتطل����ب  لك����ن  �لربمل����ان  ح����ل  م����ع 
�لبد�ي����ة عق����د جل�ش����ة وف����ق �ل�ش����ياقات 
�لد�ش����تورية، وتغير مفو�شية وقانون 

�النتخابات”.
وف����ق  “�لتن�ش����يقي”  ي�ش����رتط  كم����ا 
�ل�شيا�ش����ي �ملطل����ع �ن “ُت�ش����كل حكومة 
يقودها �الإط����ار وعلى �الغلب برئا�ش����ة 
حمم����د �ل�ش����ود�ين قب����ل �ن نق����وم بحل 

�لربملان”.
“�ل�ش����در”  �م����ا دع����و�ت �حل����و�ر م����ع 
وهي ق����د تكون حال فا�ش����ال للنز�ع بني 
�لطرفني، فيعلق �ل�شيا�شي �ملطلع باأنها 
“ح����ل �ش����عيف ج����د�، و�لنقا�����س حوله 
يبد�أ بعد يوم 10 حمرم حيث �شتتوقف 
�غلب �لن�ش����اطات �ل�شيا�ش����ية حتى ذلك 

�ليوم”.
وكان �الإط����ار �لتن�ش����يقي ق����د هياأ هادي 
�لعامري زعيم �لفتح �ىل مهمة �لتحاور 
مع زعي����م �لتيار �ل�ش����دري، وت�ش����ربت 
�ملتح����دة  �المم  ممثل����ة  �ن  ع����ن  �نب����اء 
يف �لع����ر�ق جين����ني بال�ش����خارت كانت 
و�ش����يطة ب����ني �لطرف����ني بع����د �ن �لتقت 
�لزعيمني يف وقت �شابق كل على حدة.

و�شبق �ن �أحرج �ل�شدر، هادي �لعامري 
بح�ش����ب ما يقول����ه “�الطاري����ون” قبل 
�ي����ام حني طل����ب “�ل�ش����در” من �الخر 

ترك “�لتن�شيقي” �شرطا للحو�ر معه.
خطاب����ه  يف  “�ل�ش����در”  ق����ال  كم����ا 
�لتلفزي����وين �نه “ال فائ����دة ترجتى من 
�حل����و�ر بع����د �ن ق����ال �ل�ش����عب كلمته” 
يف ��ش����ارة �ىل دخ����ول �ملحتج����ني �ىل 

�لربملان.
ويف تغريدت����ه �الخ����رة ي����وم �ل�ش����بت 
عاد “�ل�ش����در” ليعلق عل����ى �حلو�ر�ت 
�ملفرت�ش����ة، وطلب حلل �الزمة �البتعاد 

عما و�شفها ب� “�حلو�ر�ت �لهزيلة”.

م�ساعي لـحوار ال�سدر-العامري تبداأ بعد 10 محرم

التيار يح�شد لحل البرلمان و"التن�شيقي" ي�شترط ت�شكيل حكومة من "الإطاريين"

 خا�ص/ المدى

�حلق،  �أهل  ع�شائب  حلركة  �لتابعة  �شادقون  كتلة  حتدثت 
�أن  موؤكدة  مبكرة،  �نتخابات  �إجر�ء  �شعوبة  عن  �الحد،  �أم�س 
�لعليا �مل�شتقلة  �لثقة بنتائجها، فيما نفت �ملفو�شية  �ل�شعب فقد 

لالنتخابات حتديد موعد لهذه �النتخابات.
وقالت �لنائبة عن �لكتلة حما�شن �لدليمي، يف حديث ل� )�ملدى(، 
لل�شعب،  بالن�شبة  �شعب  �أمر  �ملبكرة  �النتخابات  “�إجر�ء  �إن 
بنتائج  �لثقة  فقدو�  الأنهم  �النتخابات؛  �إعادة  �ل�شهل  من  ولي�س 

�النتخابات”.
“�شورة �لعملية �ل�شيا�شية غر و��شحة  �أن  و�أ�شافت �لدليمي، 
“حكومة ت�شريف �الأعمال ال ميكنها  �أن  �إىل  �إىل �الآن”، م�شرة 
�إجر�ء �نتخابات جديدة كون �النتخابات �ل�شابقة القت �عرت��شًا 

كبرً� من قبل �لعديد من �لكتل �ل�شيا�شية”.
طلبًا  �ملا�شي،  �ل�شبت  قدم  قد  �ملعموري،  برهان  �لنائب  وكان 
يذكر  مل  تو�قيع  جمع  بعدما  �لعر�قي  �لربملان  حل  �إىل  يهدف 

عددها على وجه �لدقة.
�شهيلة  �شادقون  كتلة  عن  �الأخرى  �لنائبة  ذكرت  جانبها،  من 
على  مهامه  ميار�س  �أن  ينبغي  �لنو�ب  “جمل�س  �أن  �ل�شلطاين، 

خمتلف �الأ�شعدة وقر�ر حله هو بيده”.
د�خل  �الأخرة  �ل�شدرية  “�لتظاهر�ت  �أن  �ل�شلطاين،  وتابعت 
على  �شو�ء  �ملجل�س  دور  تعطيل  �إىل  �أدت  �لنو�ب  جمل�س  مبنى 

�ل�شعيد �لرقابي �أو �لت�شريعي”.
ي�شاند  �لذي  �لنيابي  �لدور  تفعيل  “�شرورة  على  و�شددت، 
حاجة �ل�شعب �لعر�قي يف �جناز �لكثر من �ملهمات �لتي تخ�س 
�شاأن �ملو�طن، ويف مقدمة ذلك ت�شريع �لقو�نني ومر�قبة �الأد�ء 

�لتنفيذي”.
�لغالي  جمانة  �لعليا  �ملفو�شية  با�شم  �ملتحدث  قالت  جانبها  من 
يف ت�شريحات لوكالة �النباء �لر�شمية، �ن “�ملفو�شية موؤ�ش�شة 
�النتخابات  بخ�شو�س  �ل�شادرة  �لقر�ر�ت  تنفذ  حمايدة  مهنية 

و�ال�شتفتاء�ت وغرها من �المور �ملتعلقة بالعمل �النتخابي”.
و�أ�شافت، �ن “جمل�س �ملفو�شني هو �ل�شلطة �لعليا يف مفو�شية 
�النتخابات وهو �ملعني بتحديد موعد �و �ملدة �لزمنية �ملطلوبة 
الإجر�ء �ية عملية �نتخابية بالت�شاور مع �حلكومة ��شتناد� �ىل 
قانون �النتخابات �لنافذ”، م�شرة �ىل �نه “مل ي�شدر عن جمل�س 

�ملفو�شني �ي قر�ر �و بيان بهذ� �خل�شو�س”.
فهي  �النتخابية  �مليز�نية  يخ�س  “ما  يف  �نه  �لغالي  وذكرت 
�الحتادية  �ملو�زنة  مع  تكون  قد  خا�شة  ميز�نية  لها  تفرد  عادة 
�و خم�ش�شة ب�شكل منفرد وهذ� يحتاج �ىل ت�شريع و�ن �مكانية 
�مر�ن  ال  �م  جاهزة  هي  هل  �و  عدمها  من  �النتخابات  �جر�ء 

يعود�ن �ىل جمل�س �ملفو�شني”.
�أكد،  قد  �لكربويل  �لنو�ب �شباح  رئي�س جمل�س  م�شت�شار  وكان 
400 مليار  “�النتخابات �ملبكرة حتتاج �إىل مبلغ ال يقل عن  �ن 

دينار، �إ�شافة �إىل �إجر�ء�ت فنية تخ�س �ملفو�شية”.
مقتدى  �ل�شدري  �لتيار  زعيم  “دعوة  �أن  �لكربويل،  و�أ�شاف 
�ل�شدر حلل �لربملان و�إجر�ء �نتخابات مبكرة تتطلب �لدعم من 

�جلميع و�لتباحث ب�شاأنها”.
و�أ�شار، �إىل �أن “ذلك يكون من خالل تقدمي �لتنازالت و�البتعاد 

عن �ملهاترت و�جلدل �ل�شيا�شي”.
عملية  نظمت  �لد�شتور  من   64 “�ملادة  �ن  �لكربويل،  و�أو�شح 
حل �لربملان و�لدعوة النتخابات مبكرة”، مبينًا �ن “�الآلية تكون 
بطلب ثلث �أع�شاء جمل�س �لنو�ب وهم 110 نو�ب من �أجل حل 
�الأغلبية  من  باملو�فقة  �لطلب  على  �لت�شويت  ثم  ومن  �لربملان 

�ملطلقة وهم 166 نائبًا”.
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  من  ياأتي  �أن  ميكن  “�لطلب  �أن  و�أورد، 
للت�شويت  �لنو�ب  جمل�س  �إىل  �جلمهورية،  رئي�س  ومبو�فقة 

عليه باالأغلبية �ملطلقة”.
الإجر�ء  يدعو  �جلمهورية  “رئي�س  �أن  �إىل  �لكربويل،  وم�شى 
60 يومًا من تاريخ حل  �نتخابات مبكرة خالل مدة ال تزيد عن 

جمل�س �لنو�ب”.

المفو�سية تنفي تحديد موعد لها

كتلة الع�شائب تقّر ب�شعوبة النتخابات المبكرة: 
ال�شعب فقد الثقة بالنتائج

جدل �سيا�سي كبير ب�سبب مطالبات اجراء انتخابات مبكرة

 ذي قار/ ح�سين العامل

�ملو�ك����ب  يف  م�ش����اركون  طال����ب 
�حل�ش����ينية م����ن متظاه����ري �نتفا�ش����ة 
ت�شرين يف �لنا�ش����رية بالق�شا�س من 
قتلة �ملتظاهرين وال�ش����يما �ملتورطني 
�لزيت����ون  ج�ش����ر  جم����زرة  بارت����كاب 
�لتي ر�ح �ش����حيتها 50 �شهيد� و500 
جري����ح خالل يوم����ني فق����ط، حمذرين 
م����ن �لت�ش����ويف و�ملماطل����ة يف ح�ش����م 

�لدعاوى �لتي رفعتها ��شر �ل�شحايا.
ورفع �ملئات من �مل�شاركني يف �ملو�كب 
�حل�شينية و��شر �ش����حايا �لتظاهر�ت 
�العالم �لعر�قية و�لر�يات �حل�ش����ينية 
و�ملئات من �شور �ش����هد�ء �لتظاهر�ت 
و�حلركة �الحتجاجية يف حمافظة ذي 

قار و�ملحافظات �لعر�قية �ملنتف�شة.
�مل�ش����رة  خ����الل  �ملتظاه����رون  وردد 
�حل�ش����ينية �لت����ي �نطلق����ت يف �ش����ارع 
رد�ت  �لنا�ش����رية  و�ش����ط  �حلبوب����ي 
ح�ش����ينية و�هازي����ج ثورية م����ن بينها 
)عل����ى نهج����ك �ش����ائرين م����ا نبيع����ك يا 
ج����دد  �لث����ورة  �ش����وت  ه����ذ�  ح�ش����ني، 
ل����ك والء( و)ح�ش����ني �ش����وت �ملرجل����ة 
و�ش����د �لظل����م( و)علمتن����ه كربالء على 
�لث����ورة و�لع����ز�ء( و)يح�ش����ني �لط����ف 
باحلبوب����ي( و)ي����ا علي مدد، ت�ش����رين 
لالأب����د(، فيم����ا ��ش����تذكرو� حمالت قمع 

�لتظاهر�ت باالأهزوجة )�قمعو� بينه، 
�قمعو� بينه، �شما تقمعونه نزيد، هاي 
ث����ورة وبع����د ث����ورة، و�حن����ه و�حدنه 

�شهيد(.
ق����ال �لنا�ش����ط يف تظاه����ر�ت ذي ق����ار 
م����ع  حدي����ث  يف  �ل�ش����ومري  ه�ش����ام 
�ملو�ك����ب  “ع�ش����ر�ت  �إن  )�مل����دى(، 
ق����ار  ذي  حمافظ����ة  يف  �حل�ش����ينية 
�نطلق����ت يف م�ش����رة ر�جل����ة الإحي����اء 

ذكرى ��شت�شهاد �حل�شني )ع(”.
“�ش����باب  �ن  �ل�ش����ومري،  و�أ�ش����اف 
ت�ش����رين �شاركو� باأكر من 10 مو�كب 
و�ش����ر�دق عز�ء رفعت �ش����ور �ش����هد�ء 
�لتظاه����ر�ت وال�ش����يما رم����وز �حلركة 
�الحتجاجي����ة كال�ش����هيد عمر �ش����عدون 
�لطائ����ي  وفاه����م  �ل�ش����ر�ي  و�ش����فاء 

وغرهم”. 
و�أ�ش����ار، �إىل �أن “�ملو�كب �لت�ش����رينية 
جددت ��شتنكارها حلمالت �لقمع �لتي 
طال����ت �ملتظاهري����ن يف عه����د حكوم����ة 
عادل عبد �ملهدي وطالبت بالق�ش����ا�س 
م����ن �لقتل����ة”، الفت����ًا �إىل �أن “�ملو�كب 
وثو�ب����ت  مبب����ادئ  مت�ش����كها  ج����ددت 
�لث����ورة �حل�ش����ينية �لر�ف�ش����ة للظل����م 

و�ال�شتبد�د”.
ومل تقت�ش����ر فعاليات مو�كب ت�ش����رين 
عل����ى �حياء ذكرى �ش����هد�ء �لتظاهر�ت 
�منا جددو� ��ش����تذكارهم للمغيبني من 

�لنا�ش����طني يف �لتظاهر�ت كالنا�شطني 
�لب����دري  وف����رج  �لعر�ق����ي  �ش����جاد 

وغرهما.
“متظاه����ري  �ن  �ل�ش����ومري،  وي����رى 
ي����رون يف ق�ش����ية �حل�ش����ني  ت�ش����رين 
ثورة عظيمة ي�ش����تلهمون منها �لعربة 
و�ل�ش����لطة  �لظل����م  بوج����ه  و�لثب����ات 

�لغا�شمة”.
وتابع، �أن “بد�يات �نتفا�ش����ة ت�شرين 
�نطلق����ت خ����الل �ي����ام عا�ش����ور�ء ع����ام 
2019 وقدم����ت خ����الل �اليام �ل�ش����بعة 
�الوىل م����ن �النتفا�ش����ة �أك����ر م����ن 20 

�شهيدً�”.
و�شدد �ل�شومري، على �أن “�النتفا�شة 
 25 يف  �لثاني����ة  مرحلته����ا  ��ش����تكملت 
ت�ش����رين �الول م����ن نف�����س �لع����ام بع����د 
ليبل����غ  �حل�ش����ني  �الم����ام  �ربعيني����ة 
�جمايل �شهد�ء تظاهر�ت ذي قار نحو 
140 �ش����هيدً� من بينهم 50 �ش����هيد� يف 

جمزرة ج�شر �لزيتون”. 
�حل�ش����ينية  �ملو�ك����ب  هيئ����ة  وكان����ت 
�ل�ش����هر  مطل����ع  �علن����ت  ق����ار  ذي  يف 
�حلايل عن م�ش����اركة نح����و 60 موكبًا 
��شتعر��شّيًا باحياء �لطقو�س �لدينية 

يف عا�شور�ء.
وبدورهم، �أعرب عدد من ��شر �شحايا 
�لتظاهر�ت و�ملتظاهرون �مل�ش����اركون 
يف �ملو�كب �حل�شينية عن ��شتنكارهم 

للمماطلة و�لت�ش����ويف يف ح�ش����م ملف 
قمع �لتظاهر�ت.

�الأ�ش����ر  ه����ذه  م����ن  �أ�ش����خا�س  وق����ال 
بقت����ل  “�ملتهم����ني  �إن  )�مل����دى(،  �إىل 
�ملتظاهري����ن ماز�لو� مطلقي �ل�ش����ر�ح 
رغ����م �ش����دور �و�م����ر قب�����س ق�ش����ائية 
جمي����ل  �لفري����ق  وال�ش����يما  بحقه����م 
�ل�ش����مري وع����دد م����ن كب����ار �ل�ش����باط 
ج�ش����ر  جم����زرة  بارت����كاب  �ملتهم����ني 

�لزيتون يف �لنا�شرية”.
�ل�ش����هر  نهاي����ة  يف  نا�ش����طون  و�ث����ار 
م�ش����ر  ح����ول  �لت�ش����اوؤالت  �ملا�ش����ي 
�لتحقيق����ات �ل�ش����ابقة يف مقت����ل 140 
ق����ار،  ذي  حمافظ����ة  يف  متظاه����ر� 
موؤكدين �ن �أ�ش����ر �ل�ش����هد�ء و�ش����حايا 
م����ن  �أك����ر  رفع����و�  �لتظاه����ر�ت  قم����ع 
900 دعوى ق�ش����ائية �أمام حماكم ذي 
قار �ش����د عنا�ش����ر من �لق����و�ت �الأمنية 
وعنا�شر ميلي�شاوية �ال �ن معظم تلك 
�لق�شايا ماز�لت مركونة على �لرفوف 

يف مر�كز �ل�شرطة.
وجددت �مهات �شحايا قمع �لتظاهر�ت 
ونا�ش���طون يف �شباط �ملا�ش���ي �ملطالبة 
بفت���ح حتقي���ق دويل يف مل���ف جم���زرة 
ج�ش���ر �لزيت���ون وحم���الت �لقم���ع �لتي 
طالت �مل�ش���اركني يف تظاهر�ت ت�شرين، 
م�ش���ددين خ���الل تظاه���رة �نطلق���ت يف 
مي���د�ن �حلبوبي على ع���دم �الفالت من 
�لعق���اب و�لق�ش���ا�س م���ن جمي���ع �لقتلة 
وعدم �الكتفاء باحتجاز �ملقدم عمر نز�ر 

�أحد �ملتهمني مبجزرة ج�شر �لزيتون.
و�ش���هدت تظاه���ر�ت حمافظ���ة ذي ق���ار 
�لتي تو��ش���لت على مدى عام ون�ش���ف 
�لع���ام �ش���قوط �أك���ر م���ن 134 �ش���هيدً� 
وم���ا يزي���د عل���ى خم�ش���ة �آالف م�ش���اب 
جر�ء ��شتخد�م �لعنف �ملفرط و�لقنابل 
ناهي���ك  �حل���ي  و�لر�ش���ا�س  �لدخاني���ة 
ع���ن �لهجمات �مل�ش���لحة �لت���ي تقوم بها 
�مللي�ش���يات و�لف�ش���ائل �مل�ش���لحة �لت���ي 
ت�ش���تهدف جتمع���ات وميادين �عت�ش���ام 
�حلبوب���ي  �ش���احة  يف  �ملتظاهري���ن 

وغرها.
و�علن����ت وز�رة �لد�خلية، يف �ش����باط 
�ملا�ش����ي عن �حتجاز �ملقدم عمر نز�ر، 
�أح����د �ملتهمني بارتكاب جمزرة ج�ش����ر 
�لزيتون يف �لنا�شرية، موؤكدة ت�شكيل 
جلن����ة قانوني����ة للتحقي����ق مع����ه و�أنها 
�ش����تتخذ �الإج����ر�ء�ت �لقانونية بحقه، 
يف ح����ال ثبوت تورط����ه يف �التهامات 
�ملن�ش����وبة �إليه، �ال �ن حماكمة نز�ر مل 

حُت�شم لغاية �لوقت �حلا�شر.

رفعت �سور �سهداء انتفا�سة ت�سرين ورموز الحركة االحتجاجية

مواكب ح�شينية في ذي قار تطالب بمحا�شبة مرتكبي 
مجزرة ج�شر الزيتون

مواكب ح�سينية في ذي قار ترفع �سور �سهداء ومغيبي انتفا�سة ت�سرين

اتباع التيار ال�سدري يخلون مبنى البرلمان ويعت�سمون اأمامه
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�لعدد )5238( �ل�شنة �لتا�شعة ع�شرة - �الثنني )8( �آب 2022 اعالنات

ي�شرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�شات اأدناه والتي تت�شمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �شمن ح�شابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�شتم�شكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا 
)www.moh.gov.iq(  واملوقع اخلا�ص بالوزارة )www.kimadia.iq( على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة

اأكثـر من مليون $ هو )2.000.000( مليونان دينار عراقي غري  اأقل من مليون $ هو )1.000.000( مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناق�شات التي مبلغها  اأن ثمن م�شتندات املناق�شة التي مبلغها  علما 
قابل للرد ويتحمل من �شرت�شو عليه املناق�شة اأجور االإعالن وعلى اأن يتم تقدمي وثائق االأعمال املماثلة مع العر�ص اأما التاأمينات االأولية والتي يجب اأن تكون بن�شبة 1% من قيمة العر�ص تقدم على �شكل 
خطاب �شمان نافذ ملدة �شنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�شرف اال بكتاب من ال�شركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �شك م�شدق اأو كفالة م�شرفية �شامنة اأو �شندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية علما 
اأو ح�شب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من �شرت�شو عليه املناق�شة �شرورة تقدمي التاأمينات   )CIP( وطريقة ال�شحن )اأن طريقة الدفع �شتكون )ح�شب �شروط املناق�شة
القانونية )كفالة ح�شن االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �شكل خطاب �شمان اأو كفالة م�شرفية اأو �شك م�شدق اأو م�شتندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية ولغر�ص االطالع ميكنكم 

زيارة موقع ال�شركة اأو الوزارة املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم الثالثاء 2022/8/30.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information 
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1.000.000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more 
than (1) million dollars is (2.000.000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with 
presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from 
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, 
the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender 
will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document 
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled  30 / 8 /2022 at 
(10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

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

املدير العام

No. of 
Announcement

Closing dateOpening dateDescriptionInvitation No.No.

First time6 / 9 / 20228 / 8 / 2022(نبيذة أساسي) 461 / 2022 / 87مستلزمات جراحة صدر

منوذج اإعالن / دعوة تقدمي العطاء
جمهورية العراق / �شركة النفط الوطنية العراقية / �شركة احلفر العراقية / �شركة عامة

اإىل / ال�شركات املتخ�ش�شة اأو املجهزين املخولني الذين لديهم )هوية غرفة جتارة ال�شنف الثاين اأو 
هوية احتاد ناقلني(

م/ اإعالن املناق�شة العامة املرقمة 34 – خدمات – 2022 – الب�شرة )معلنة للمرة االوىل(
نوع املوازنة )ت�شغيلية( – نوع التبويب )املياه ال�شناعية(

اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل  وذوي  املؤهلني  العطاءات  العراقية - شركة عامة) دعوة مقدمي  1- يسر (شركة احلفر 
اخلاص بـ (نقل وجتهيز ماء صناعي الى أجهزة احلفر واالستصالح العاملة ضمن حدود محافظة البصرة ومبعدل (14.000 

م3/ شهر) أربعة عشر الف متر مكعب في الشهر قابلة للزيادة او النقصان وحسب متطلبات العمل). 
2- تتوفر لدى (شركة احلفر العراقية – شركة عامة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وتنوي استخدام جزء 
البصرة  محافظة  حدود  ضمن  العاملة  واالستصالح  احلفر  أجهزة  الى  صناعي  ماء  وجتهيز  (نقل  اخلدمات  لتنفيذ  منها 

ومبعدل (14000 م3/ شهر) أربعة عشر الف متر مكعب في الشهر قابلة للزيادة او النقصان وحسب متطلبات العمل). 
3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغات (اللغة العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى (شركة 
املستردة  غير  للوثائق  البيع  قيمة  دفع  وبعد  البرجسية)   – الزبير   – البصرة  – شركة عامة في محافظة  العراقية  احلفر 
البالغة (200.000) مائتان ألف دينار عراقي، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على 

العنوان املبني في أعاله.
4- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ (شركة احلفر العراقية / الهيأة 
التجارية / قسم العقود اللوجستية (Logistic.cont.s@ide.gov.iq) (8 ساعات يومياً) وكما موضح بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات. 
5- آخر موعد لتسليم العطاءات الى العنوان االتي (مقر شركة احلفر العراقية في البصرة – الزبير – البرجسية – مقرر جلنة 
فتح العطاءات) في املوعد احملدد هو (يوم االثنني املصادف 2022/8/29 الساعة الثانية عشر ظهراً) وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (البصرة – الزبير 
– البرجسية – مقر شركة احلفر العراقية – جلنة فتح العطاءات) في الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 
االثنني املصادف 2022/8/29). يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او سفتجة) 

ومببلغ (11.072.000) احدى عشر مليون واثنان وسبعون ألف دينار عراقي. 
6- آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم (اخلميس) املصادف 2022/8/25. 

7- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعداً 
لفتح العطاء.

وثالثة  (553.583.000) خمسمائة  تبلغ  يوم  ثالثمائة وخمسة وستون   (365) ملدة  االعمال  لتنفيذ  التخمينية  الكلفة   -8
وخمسون مليون وخمسمائة وثالثة وثمانون ألف دينار عراقي.

9- في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه.
10- يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايير التأهيل املطلوبة (السيولة النقدية) الواردة بتعليمات ملقدمي العطاء 

(ورقة بيانات العطاء) مبوجب وثائق املناقصة. 
ء/ املدير العام 
رئي�ص جمل�ص االإدارة 
مدير الهياأة التجارية 
ايثار داود �شلمان

فقدان هوية
وزارة  من  الصادرة  الهوية  مني  فقدت 
الكهرباء / الشركة العامة لنقل الطاقة 
فرع   – الوسطى  املنطقة  الكهربائية 
الشبكة األولى باسم (سومر هادي جواد).. 
يرجى على من يعثر عليها تسليمها الى 

جهة اإلصدار.. مع التقدير 

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة ل�شوؤون ال�شرطة 

مديرية حماية املن�شاآت وال�شخ�شيات يف بغداد 
قاطع حماية من�شاآت ال�شدر االأول - القانونية 

العدد :1085 / 6873
التاريخ: 2022/8/6 

املو�شوع / جمل�ص حتقيقي
ــوض الهارب (حيدر  ــكيل اجمللس التحقيقي اخلاص باملف تش
ــكن  ــني كاظم العامري) من مواليد (1983) يس رحيم حس

بغداد / مدينة الصدر م محلة / 530 زقاق / 10 دار 4)... 
مع التقدير 

املقدم عامر فليح ح�شن 
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 بغداد/ اإياد ال�صاحلي

و�لريا�ش���ة  �ل�شب���اب  وزي���ر  هّن���اأ 
�ملالكم���ة  �أ�ش���رة  درج���ال،  عدن���ان 
بف���وز  �للعب���ة،  �لعر�قي���ة و�حت���اد 
�ملاُلك���م يو�ش���ف نعي���م �ملاجدي 71 
�لعربي���ة  �لبطول���ة  بذهبي���ة  كغ���م، 
�خلام�ش���ة لل�ش���باب للمالكمة، �لتي 
ج���رت يف �ملركز �الأوملب���ي مبنطقة 
�مل�شري���ة  بالعا�شم���ة  �ملع���ادي 
�لقاه���رة، للف���رة م���ن 1 �إىل 7 �آب 
وز�رة  رعاي���ة  حت���ت  �جل���اري، 

�ل�شباب و�لريا�شة �مل�شرية.
و�أج���رى درج���ال �ت�ش���ااًل هاتفي���ًا 
برئي�س �حتاد �ملالكمة علي تكليف، 
وبارك ل���ه �جناز �ملالك���م �ملاجدي، 
و�أثن���ى عل���ى �جله���ود �ملبذولة من 
قب���ل �الحت���اد و�مل���الك �لتدريب���ي، 
وب���ارك �النت�ش���ار �لريا�شي �لذي 
ه���ذه  خ���الل  م���ن  للع���ر�ق  حتّق���ق 
�للعبة، ومتّنى لها والأبطالها �ملزيد 
�لتاأّل���ق يف �ملحاف���ل �لعربي���ة  م���ن 
و�لدولية خدمة للريا�شة �لعر�قية.
كما ب���ارك رئي�س �للجن���ة �الأوملبية 
�لوطنية رعد حمودي فوز �ملاجدي 
و�أثن���ى  �لع���رب،  بطول���ة  بذهبي���ة 
كث���رً� على �مل�شت���وى �لالفت �لذي 
ظه���ر علي���ه و�ش���ط م�شارك���ة ثالثة 
ع�شر منتخبًا هي �شوريا و�جلز�ئر 
و�الأردن  و�ملغ���رب  وتون����س 
وفل�شطني و�الإم���ار�ت و�ل�شعودية 
و�لبحري���ن وقط���ر و�ليم���ن �إ�شافة 

�ىل �لعر�ق وم�شر �لبلد �ملنظم.
يو�ش���ف  �ل�ش���اب  �ملالك���م  وحق���ق 
نعي���م �ملاج���دي �مليد�لي���ة �لذهبي���ة 
يف �لبطول���ة بع���د �أن ه���زم مناف�شه 
�جلز�ئ���ري �أحم���د غري���ب بنتيج���ة 
)5-0( يف �ل���دور �لنهائي، و�شبقُه 
�نت�شاري���ن مهّم���ني عل���ى مناف�شيه 
و�مل�ش���ري  �شي���د  حمم���د  �الأردين 
دوري  يف  �شعي���د  �أحم���د  حمم���د 
عل���ى  �لنهائ���ي  ون�ش���ف  �لثماني���ة 

�لتو�يل.  

ا�صتغراب و�صكوى!
و�أ�شدر �حتاد �ملالكم���ة بيانًا �شبق 
�ملناف�ش���ة،  يف  �ملاج���دي  دخ���ول 
��شتغ���رب فيه عدم منح �أع�شاء وفد 
م���ات �لدخول لالأر��شي  �ملنتخب �شِ
�مل�شرية بغي���ة �مل�شاركة يف بطولة 

�لعرب لل�شباب.
وجاء يف بيان �الحتاد "�إذ ي�شتنكر 
�الحت���اد �لعر�ق���ي تل���ك �ملحاوالت 

�خلارج���ة ع���ن �ل���روح �لريا�شية، 
�شك���وى  بتق���دمي  �شيم�ش���ي  فاإن���ه 
�عر�����س  وخماطب���ات  ر�شمي���ة 
�ىل �الحتادي���ن �لعرب���ي و�ل���دويل 
للعبة وعرب قن���و�ت ر�شمية تتمّثل 
و�لريا�ش���ة  �ل�شب���اب  ب���وز�رة 

و�للجنة �الأوملبية �لوطنية".
�حتادن���ا  ي�شتبع���د  "ال  و�أ�ش���اف 
�الحت���اد  يف  ع�شويت���ه  تعلي���ق 
�إبع���اد  عل���ى  �حتجاج���ًا  �لعرب���ي 
م���ن  �ملنتخب���ات  �لع���ر�ق وبع����س 
�مل�شارك���ة يف ه���ذه �لبطول���ة حتت 

ذريعة �شمة �لدخول".
خان���ة  يف  �الأم���ر  "ن�ش���ع  وتاب���ع 
�لتالع���ب بالنتائ���ج من �أج���ل ف�شح 
�مل�ش���ري  �ملنتخ���ب  �أم���ام  �ملج���ال 
مناف����س  دون  م���ن  بط���اًل  ليك���ون 
�حر�من���ا  كام���ل  م���ع  حقيق���ي 

للمنتخبات �مل�شاركة".
وطالب �لبيان "بفتح حتقيق عاجل 
ملعرف���ة �مل�شّبب���ات �حلقيقي���ة ور�ء 
ع���دم م�شارك���ة �ملنتخ���ب �لعر�قي، 
ومل���اذ� مل يتم تبليغنا ب�شكل ر�شمي 
قب���ل فا�ش���ل زمن���ي ُمري���ح لناأخ���ذ 
تد�بر �أخرى ت�شمن لنا �مل�شاركة، 
وم���ا لفت �نتباهن���ا �أي�شًا عدم منح 
�شم���ة �لدخ���ول الأع�ش���اء �ملنتخ���ب 
�ل�ش���وري، فيما مت منحه���ا لرئي�س 
د �شكوكنا بوجود  وفدهم مّما يع�شّ

تالعب يف �لنتائج" .

عبدالزهرة : املنّظمون 
اأكتفوا بال�صمت!

لبعث���ة  ح�ش���ل  م���ا  عل���ى  وتعليق���ًا 
�لع���ر�ق م���ن قب���ل �للجن���ة �ملنظمة 
�أك���د  باملالكم���ة،  �لع���رب  لبطول���ة 
نائ���ب رئي����س �حت���اد �ملالكمة علي 
عبد�لزهرة، �أن �الحتاد مل يتلق �أي 
تو�شي���ح من �للجن���ة �ملنظمة �لتي 
�أكتف���ت بال�شم���ت بع���د �أن �أعلمتنا 
قبل ثالثة �أي���ام من �فتتاح �لبطولة 
عن و�ش���ول ر�شالتن���ا �الإلكرونية 
قي���د  �الأم���ر  و�أن  �حتاده���ا،  �ىل 

�الإجر�ء �الأمني!
ل�)�مل���دى(  �لزه���رة  عب���د  و�أ�ش���اف 
متاأخرً�،  �أتى  �ملُنّظمة  �للجن���ة  "رّد 

كونن���ا �أر�شلن���ا لهم قائم���ة �ال�شماء 
قبل �شهر ون�شف �شمن �لتوقيتات 
�ملطلوب���ة، ومل حُت�ش���م خ���الل هذه 
مات �لدخول  �ملّدة �إجر�ء�ت منح �شِ

الأع�شاء �لبعثة".
وذك���ر "�أجري���ُت �ت�ش���ااًل برئي����س 
�الحت���اد �لعرب���ي للمالكم���ة ع�شو 
�ملجل����س �لتنفيذي لالحتاد �لدويل 
�لقطري يو�شف �لكاظ���م، و�أعلمته 
مب���ا و�جهت���ه بعثتنا، فطل���ب مني 
�الت�شال برئي����س �الحتاد �مل�شري 
عبد�لعزي���ز  د.حمم���د  للمالكم���ة 
غني���م، وبالفع���ل �ت�شل���ُت ب���ه عّدة 
م���ر�ت م���ن دون �أن ي���رّد م���ا وّل���د 
�الأمر ح���رة كب���رة �إز�ء ذلك، ومل 
نعم���د �إىل ت�شعي���د �ملوق���ف وقتها 

للبط���ل  مهّم���ة  م�شارك���ة  لوج���ود 
�ملاج���دي حر�شنا على ع���دم تاأّثره 
مات حتى ُينه���ي مهّمته  باأزم���ة �ل�شِ

بالتتويج، وهذ� ما حتّقق".
وك�ش���ف "مب���ا �أن �لبطول���ة �أنتهت، 
�شيتوّج���ه �حتادنا لتق���دمي �شكوى 
�ل���دويل  �الحتادي���ن  �ىل  ر�شمي���ة 
و�لعرب���ي للتحقي���ق يف كيفية عدم 
مات  منح �الحت���اد �مل�شري للعبة �شِ
�لدخ���ول �ىل بعث���ة �لع���ر�ق برغ���م 
�ر�شال قائمة �ال�شماء قبل 45 يومًا 
من ب���دء �ملناف�شة، وبي���ان م�شّببات 
ذل���ك، و�شنعل���م قنو�تن���ا �لقانونية 
وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة و�للجنة 
بفح���وى  �لوطني���ة  �الأوملبي���ة 

�ل�شكوى".

�صّك .. واإحراج
و��شتطرد قائ���اًل : "ي�شاورنا �ل�شّك 
�أن���ه ل���و مّت���ت م�شارك���ة مالكمين���ا 
�أبط���ال  ب�شمنه���م  �لبطول���ة  يف 
ملالكم���ي  �إحر�ج���ًا  �شيوّل���د  �آ�شي���ا 
م�ش���ر �ملعروف���ني بهيمنته���م عربيًا 
عل���ى هذه �لفئ���ة، فت���م حرماننا من 
�لدخ���ول  م���ات  �شِ عل���ى  �حل�ش���ول 
لت�شهيل طريقهم نحو �لتتويج، وال 

يوجد �شبب �آخر غر ذلك".
و�أو�ش���ح "تناقل���ت بع����س و�شائل 
�الإع���الم �أن �ملالكم �لبط���ل �ملاجدي 
و�شل �ىل م�شر مبا�شرة عرب رحلة 
م���ن �أمري���كا عل���ى نفقت���ه �خلا�شة، 
وهذ� غر �شحي���ح، فقد كان �شمن 
�ملع�شكر �لتدريبي ببغد�د، وخ�شع 
باأقر�ن���ه،  �أ�ش���وة  �ختباري���ن  �ىل 
م���ن  �نطالق���ًا  م�شاركت���ه  ومّت���ت 
�لعا�شم���ة بغ���د�د �ش���وب �لقاهرة، 
يف  للم�شارك���ة  تاأهيل���ه  و�شيت���م 
�أوملبي���اد باري����س 2024 يف �شوء 
توجي���ه وزي���ر �ل�شب���اب و�لريا�شة 
عدن���ان درجال �ل���ذي �شمله برعاية 

ة حت�شرً� للدورة �لعاملية". خا�شّ

ات�صال الكاظم
وثّم���ن عبد�لزه���رة تهنئ���ة رئي����س 
�الحتاد �لعرب���ي للمالكمة �لقطري 
�أم����س  بات�شال���ه  �لكاظ���م  يو�ش���ف 
�الأول �ل�شب���ت ملنا�شب���ة �حل�ش���ول 
على �مليد�لية �لذهبية يف �لبطولة، 
و��شف���ًا مالكم���ي �لعر�ق ُه���م نكهة 
كب���رة،  ريا�شي���ة  مناف�ش���ة  �أي���ة 
ومتّنى تو�جده���م يف �لقاهرة لوال 
م���ات �لدخ���ول �لت���ي  مالب�ش���ات �شِ
حالت دون م�شاركته���م يف �لتجّمع 

�لعربي.
وخت���م نائ���ب رئي�س �الحت���اد قائاًل  
للم�شارك���ة يف  "ي�شتع���دُّ منتخبن���ا 
يف  �شتق���ام  �لت���ي  �لع���امل  بطول���ة 
�إ�شباني���ا و�لت���ي مت �لتح�ش���ر لها 
�لع���ام  مطل���ع  �آ�شي���ا  بطول���ة  ع���رب 
2022 وحّققن���ا فيه���ا برونزّيت���ني، 
ثم ميد�لّيت���ني برونزية وف�شية يف 
بطولة كاز�خ�شت���ان، وما يوؤملنا �أن 
لدينا خم�ش���ة مالكمني �أبطال �إثنان 
عربيًا وثالث���ة �آ�شيويًا من جمموع 
ثالث���ة ع�ش���ر مالكم���ًا مل ت�شمح لهم 
ظروف �ل�شم���ات �مل�شرية مو��شلة 
�الإع���د�د، و�شيت���م تعوي�س ذلك يف 
و�ملناف�شات  �لنوعي���ة  �ملع�شك���ر�ت 

�لقادمة".

درجال وحمودي ُيبدياِن اهتمامهما باإنجاز الماجدي

نائب رئي�س احتاد املالكمة: نطالب بتحقيق دويل يف حرمان بعثتنا من دخول م�صر
��د ال�����ص��ك��وك ب��ال��ت��اع��ب ف���ي ال��ن��ت��ائ��ج!    ��م��ة رئ��ي�����س ال���وف���د ال�����ص��وري ُت��ع�����صّ  ���صِ
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اإع��������الن��������ات

قوى الأمن الداخلي الرابعة 
للمنطقة الثالثة 

1- الرتبة: العريف 
2- اسم املدان الرباعي واللقب: ناصر ظاهر جبر فياض البدري 

3- اسم األم الكامل: لطيفة جابر 
4- وحدة املدان : قيادة قوات حرس احلدود 

5- املادة القانونية: )5/ أوالً( من )ق.ع.د( رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
خالصة احلكم: 

1- تعدي��ل م��ادة اإلحالة من املادة )5( من )ق.ع.د( رقم 14 لس��نة 2008 املعدل الى املادة )5/أوالً( 
من نفس القانون اس��تناداً ألح��كام املادة )31( من )ق.أ.د( رقم )17( لس��نة 2008 لكونها أكثر 

انطباقاً وفعل املدان. 
2- احلبس الش��ديد ملدة )خمس س��نوات( وفق املادة )5/ أوالً( من )ق.ع.د( رقم 14 لس��نة 2008 
املعدل اس��تناداً ألحكام املواد )61 / اوالً و 69 / أوالً( من )ق.أ.د( رقم )17( لس��نة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله بتاريخ 2016/1/1 وحلد اآلن. 
3- طرده من اخلدمة في قوى األمن الداخلي كعقوبة تبعية اس��تناداً ألحكام املادة )38 / ثانياً( 

من )ق.ع.د( رقم )14( لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
4- إعط��اء املوظف��ني العموميني صالحية ألقاء القبض على امل��دان أينما وجد لتنفيذ احلكم 

لصادر بحقه استناداً ألحكام املادة )69 / ثانياً( من )ق.أ.د( رقم 17 لسنة 2008.
5- إلزام املواطنني باألخبار عن محل اختفاء املدان اس��تناداً ألحكام املادة )69 / ثالثاً( من )ق.أ.د( 

رقم 17 لسنة 2008. 
6- حجز أموال املدان املذكور أعاله املنقولة وغير املنقولة استناداً ألحكام املادة )69 / رابعاً( من 

)ق.أ.د( رقم 17 لسنة 2008 . 
7- احتساب اتعاب احملامي املنتدب )حمادي سالم حمادي( مبلغ قدره )25.000( ألف دينار عراقي 
تصرف له من خزينة الدولة استناداً ألحكام املادة )37 / ثانياً( من )ق.أ.د( رقم 17 لسنة 2008 . 
حكم��اً غيابي��اً علنياً صادراً باتفاق اآلراء قابالً لالعتراض اس��تناداً ألحكام امل��واد )71 و 72( من 

)ق.أ.د( رقم 17 لسنة 2008 وافهم علناً بتاريخ 2022/6/1 . 
اللواء احلقوقي 
حمزه عناد ب�صاري 
رئي�س حمكمة 
قوى الأمن الداخلي الرابعة للمنطقة الثالثة

رقم القضية: 433 / 2022 
اإعان املناق�صة املرقمة )27-2022( الإعان الأولالتاريخ: 2022/6/1 

)Pickup Vehicle Double Cabine – 4x4 جتهيز )�صيارة
طلبية ال�صراء املرقمة 590/ 2022

�صمن تخ�صي�صات املوازنة الراأ�صمالية ل�صنة / 2022
تبويب امل�صروع  ح/ 114

بتجهيز  واخلاصة  العامة  املناقصة  عن  عامة(  )شركة  الشمال  غاز  شركة  تعلن 
)سيارة Pickup Vehicle Double Cabine 4x4( وبعدد )2/ إثنان( وحسب الشروط 
شروط  فيها  تتوفر  التي  الشركات  فعلى  الطلب.  اصل  في  املذكورة  واملواصفات 
املشاركة مراجعة امانة الصندوق في الشركة الكائن على طريق كركوك - بيجي 
قدره  مبلغ  لقاء   )CD( قرص  على  مطبوعة  واملواصفات  الشروط  على  للحصول 
)150.000( فقط مائة وخمسون ألف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع 
)الواحدة ظهراً(  الساعة  الغلق في  تاريخ  يوم من  العروض في نفس  للجنة فتح 
وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من احلضور في االعتراض 
استعالمات  في  واملوجود  العطاءات  صندوق  في  العطاءات  وتقدم  اللجنة  بقرار 
الدوام  )الواحدة ظهراً( من  الساعة  لغاية  املناقصة  تاريخ غلق  ان  الشركة علماً 
الرسمي ليوم )االحد( املوافق 2022/9/4 وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم 
الكلفة  بأن  علماً  اإلعالن  أجور  دفع  املناقصة  عليه  حتال  من  ويتحمل  يليه  الذي 
التخمينية تقدر مببلغ )200.000.000( فقط مائتان مليون دينار عراقي وسيتم عقد 
املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة 
من يوم )االحد( املوافق 2022/8/28 وبحضور اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا. 
معاون املدير العام 

ماحظة: 
1- ميكنكم االطالع على موقع شركتنا website: www.ngc.oil.gov.iq على مواقع التواصل االجتماعي.

2- ميكنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعياً. 

جمهورية العراق / وزارة النفط 
�صركة م�صايف الو�صط / �صركة عامة – بغداد 

العدد : 19019 
التاريخ : 2022/8/4 

م / تنويه
إشارة إلى اإلعالن )ط 42( للطلبية )1244 / 2022( واملنشور في جريدة الصباح 

العدد 5459 في 2022/7/27 وجريدة الدستور العدد 5330 في 2022/7/27 وجريدة 

املدى الع��دد 5230 في 2022/7/27 تقرر تغيير تاري��خ الغلق ليكون 2022/8/14 

وتاريخ انعقاد املؤمتر في 2022/8/7... لذا اقتضى التنويه. 

شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير
د. عائد جابر عمران 
املدير العام 

 د.كاظم العبادي*
رأيك وأنت حر

�نت���اب جمهور ك���رة �لقدم �الآ�شيوي���ة �إح�شا�س بالفرح و�لغبطة من���ذ �إعالن فيفا 
مبن���ح �لقارة �الآ�شيوية ٨ مقاعد ون�شف للتاأه���ل لكاأ�س �لعامل 202٦، مل ُي�شتثن 
م���ن هذ� �لفرح �أي دول���ة �آ�شيوية، منها م���ن تريد �لعودة لكاأ����س �لعامل كالعر�ق 
و�لكوي���ت و�ل�شني �أو ترغ���ب بالتاأهل الأّول مّرة مثل �الأردن و�شوريا و�لبحرين 

ولبنان وُعمان و�أوزبك�شتان وغرها.
كان���ت م�شاعر م���ن يفهم بكرة �لقدم حزين���ة، �أقلقها جدً� ق���ر�ر �الحتاد �الآ�شيوي 
لك���رة �لقدم حول �آلية �لتاأهل لكاأ�س �لعامل! مل���اذ� هذ� �حلزن؟! ��شتعجل �الحتاد 
بو�شع تفا�شيل �لتاأهل من دون در��شة �أو ت�شاور مع �حتاد�ته، و�كتفى باعطاء 
ل عن �لدور �لنهائي و�مللحق من �لت�شفيات، ومل يك�شف عن �ملر�حل  �شرح مف�شّ

�الأ�شا�شية �الأولية للتاأّهل حيث �أبقاها غام�شة!
يف �ل���دور �لنهائ���ي ل���و كنت �أمّث���ل دولة من �ل�ش���ّف �لثاين �أو �أق���ّل يف ت�شنيف 
�لفيف���ا ملنتخبات كرة �لقدم لكن���ُت �أّول �ملعر�شني على �أ�شلوب و�شع �ملنتخبات 
�الآ�شيوي���ة يف ثالث جمموعات تتكّون كل جمموعة م���ن �شتة فرق بداًل من نظام 
وج���ود �أربع���ة ف���رق يف جمموعة و�ح���دة، وه���ذ� �الأ�شل���وب �شُيعط���ي �أف�شلية 
ملنتخب���ات �لياب���ان وكوري���ا �جلنوبي���ة و�أ�شر�لي���ا و�ل�شعودية وقط���ر و�إير�ن 

بالتاأهل لكاأ�س �لعامل بطولة بعد �أخرى، ملاذ� وكيف؟!
���ف �الأّول  عن���د وج���ود �شتة ف���رق يف جمموع���ة و�حدة ف���اإن فر�ش���ة تاأّهل �ملُ�شنَّ
و�لثاين �أ�شهل من وجودهم يف جمموعة ت�شم �أربعة فرق فقط، فلو تعّر�س مثاًل 
�أي م���ن هذين �لفريق���ني خل�شارة �أو �أكرث من فريق �شمن �لت�شنيف ٣ �ىل ٦ فاإن 
فر�شت���ه يف �لتاأه���ل �شتظل قائمة الأن هذه �لفرق �شت�شتن���زف بع�شها �الآخر مثل 
ت�شفي���ات كاأ�س �لع���امل 2022، يف �ملجموعة �الأوىل، عان���ت منتخبات �الإمار�ت 
و�لع���ر�ق و�شوري���ا  ولبنان من نتائجها �شد بع�س! يف حني يف نظام �ملجموعة 
باأربع���ة ف���رق، تكون فر�ش���ة �لتاأّهل �أف�شل لف���رق �لت�شنيف �لثال���ث و�لر�بع �إذ� 
م���ا ف���ازت �أو حققت نتائ���ج طيبة �أمام ف���رق �لت�شنيف �الأول و�لث���اين، لذلك فاإن 
�حت���اد�ت �لع���ر�ق و�لكويت  و�الأردن و�شوريا وُعم���ان ولبنان و�لبحرين عليها 
�أن تق���ّدم �عر��شًا فوريًا على �أ�شلوب �لت�شفي���ات وتغيره �ىل نظام �ملجموعة 

ب�اأربعة فرق.
�أجه���ل متام���ًا �أ�شب���اب عدم �تب���اع �أ�شلوب توزي���ع �لفرق على �أرب���ع جمموعات، 
وتاأهل �أول فريقني منها �ىل كاأ�س �لعامل ب�شكل مبا�شر، وهذ� �الأ�شلوب �شيعطي 
فر�ش���ة �أف�شل للفرق �لعربية �لتي �أ�شرت �ليها، ثم منح فر�شة للفرق �لتي حتتّل 
�ملرك���ز �لثالث فقط يف �ملجموعات �الأربع للتناف����س على ن�شف �لبطاقة �ملتبقية 

قارة �آ�شيا.
�قت�شاديًا، وفنيًا فاإن و�شع �شتة فرق يف جمموعة و�حدة �شُرهق �حتاد�ت كرة 
�لقدم ماليًا لُكرثة �ل�شفر و�شُيجهد بع�س �لفرق �لتي قد تتطّلب �ل�شفر من بلد�نها 
يف �ش���رق �آ�شي���ا �ىل غربه���ا �أو �ىل �أ�شر�ليا خلو�س مبار�ة ث���م �لعودة لبلد�نها 

خلو�س مبار�ة يف غ�شون �أقل من �أ�شبوع!
بالن�شب���ة للملح���ق، ق�ّشم �الحت���اد �الآ�شيوي �لفرق �ىل جمموعت���ني، ت�شّم �لفرق 
�لت���ي حتت���ّل �ملر�كز ٣ و 4 يف �ملجامي���ع �لثالث، وبذلك فقد ظل���م �الحتاد �لفرق 
�ملجاهدة �لتي عانت وناف�شت من �أجل �حل�شول على �ملركز �لثالث يف معادلتها 
م���ع فريق �أك�ش���ل منها �أحتّل �ملركز �ملرك���ز �لر�بع يناف�شها عل���ى ن�شف �لبطاقة! 
�أ�شل���وب بد�ئي ظامل كان ممكن تعديله بتاأّهل �لف���رق �لثالثة �لتي �أحتّلت �ملركز 
�لثال���ث يف جمموعتها مع �إ�شافة �أف�شل ر�بع فقط من �ملجاميع �لثالث كي يبقي 
�لتناف�س م�شتمرً� يف �لت�شفيات �لنهائية، وممكن �أن تتبارى فيما بينها الختيار 

�أف�شل فريق، �أما ب�شكل دوري �أو خروج �ملغلوب.
�شخ�شّي���ًا �شد �أ�شلوب و�شع ثالثة ف���رق يف جمموعة و�حدة، هذ� �الأمر يت�شّبب 
يف ظل���م فريقني، �لفريق �ل���ذي يقابل مناف�شي���ه يف �أّول مبار�تني على �لتو�يل، 
و�لفري���ق �لذي كان ينتظر ثم يلعب مبار�تني عل���ى �لتو�يل، يف حني �أن �لفريق 
�لثال���ث يخو����س �أول مب���ار�ة ث���م يرت���اح ليقابل فري���ق جُمهد يف �آخ���ر مبار�ة، 

�الأ�شلوب �لذي و�شعه �الحتاد �الآ�شيوي ملباريات �ملُلحق مزِعج وغر حّقاين!
�آمل �أن �أن يتبّنى �الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم م�شروع تعديل نظام �لتاأهل لكاأ�س 

�لعامل 202٦ الأنه غر ُمن�شف!
* باحث علمي يف �شوؤون كرة �لقدم  

قلق التاأّهل ملونديال 2026!

اأجهل تمامًا اأ�صباب عدم اتباع اأ�صلوب 
توزيع الفرق على اأربع مجموعات، 

وتاأهل اأول فريقين منها الى كاأ�س 
العالم ب�صكل مبا�صر، وهذا الأ�صلوب 

�صيعطي فر�صة اأف�صل للفرق 
العربية التي اأ�صرت اليها

علي عبد الزهرة
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كل دول���ة يف الع���امل جمه���زة ب�ش���كل م���ا 
م���ن اأ�ش���كال انظمة التعلي���م، وقد تختلف 
ه���ذه االنظم���ة اختالف���ا كب���را. العوامل 
اأنظم���ة  عل���ى  توؤث���ر  الت���ي  الرئي�ش���ية 
التعلي���م هي امل���وارد واالأم���وال التي يتم 
ا�ش���تخدامها لدعم تلك االأنظمة يف الدول 
املختلف���ة، وكذل���ك كيفية تنظي���م التعليم 
واإدارته. وكما قد نتوقع، يرتبط االنفاق 
عل���ى التعليم بحجم ثروة البلد. لكن هذه 
القواعد ال تنطبق عل���ى كل البلدان حيث 
ميك���ن ا�ش���تثناء الدول الفا�ش���دة من هذه 
القاع���دة. وتعترب عواق���ب الف�شاد م�شدر 
قلق اجتماعي للبلدان الغنية التي ينت�شر 

فيها الف�شاد كالعراق.
لق���د اأ�شب���ح التعل���م يف الق���رن احل���ادي 
والع�شري���ن عاملي���ا. لذل���ك لي�س م���ن املهم 
فح�شب، بل من ال�شروري اأي�شا اأن نويل 
اأهمي���ة الإ�شالح���ات التعلي���م يف بلدن���ا. 
حتت���اج معاي���ر مناهجن���ا اإىل االرتق���اء 
مقارنة بالبلدان االأخ���رى باال�شتناد على 
معاي���ر عاملي���ة. انا دائم���ا ات�شائ���ل، هل 
نق���وم مبا يكفي الإعداد طالبن���ا للمناف�شة 
بفعالي���ة يف اقت�شاد عاملي �شعب منا�شب 
وتاأهيله���م  والع�شري���ن  احل���ادي  للق���رن 

ل�شوق العمل الوطني والعاملي بكفاءة؟
ق���د يك���ون هن���اك م���ن ام���ور ميكنن���ا اأن 
نفخ���ر به���ا ولك���ن بالتاأكي���د هن���اك اأك���ر 
م���ن ذل���ك بكث���ر مم���ا ميكنن���ا تعلم���ه من 
البل���دان االأخرى حول الع���امل. لرمبا يف 
ذل���ك بع�س التربير الج���راء مقارنات بني 

العاملي���ة.  التعليم���ي واالنظم���ة  نظامن���ا 
وله���ذا يف ه���ذه املقالة �شاق���وم بتو�شيح 
بع����س االختالفات )م���ع التحفظ بوجود 
�ش���واذ( يف التعلي���م الع���ايل ب���ني العراق 
واأمري���كا  )بريطاني���ا  الغربي���ة  وال���دول 
خ���الل  الحظته���ا  والت���ي  باخل�شو����س( 
الع���امل  دول  جامع���ات  يف  وج���ودي 

املتطورة خالل رحلتي الطويلة فيها.

اختيار االخت�صا�ص:
بقدر ما يتم النظر يف االختيار الرئي�شي، 
فهو مرن للغاية، ميكنك تغير تخ�ش�شك 
درا�شت���ك  مراح���ل  م���ن  مرحل���ة  اأي  يف 
اجلامعي���ة، كم���ا اأنه م���ن ال�شائ���ع هنا اأن 
يكون لديك تخ�ش�شان اأو اأكر يف اإحدى 
بغ����س  التغي���ر  ت�شتطي���ع  ال�شه���ادات. 
النظ���ر ع���ن التخ�ش�س ال���ذي التحقت به 
الأول مرة. ال توجد قواعد �شارمة لتغير 

تخ�ش�شك.
المت���الك  الو�ش���ع  ه���ذا  الع���راق،  يف 
تخ�ش�ش���ات متع���ددة لي����س �شائع���ا، وال 
�ش���ك اأن الط���الب العراقي���ني يف العدي���د 
تبدي���ل  خي���ار  لديه���م  اجلامع���ات  م���ن 
تخ�ش�شاتهم يف مرحلة القبول �شرط ان 
تك���ون متطلبات املعدل اق���ل من االختيار 
للط���الب  ميك���ن  ال  الع���راق  ويف  االول، 
يف  الدكت���وراه  او  املاج�شت���ر  درا�ش���ة 
تخ�ش�س خمتلف بدال من تخ�ش�شهم يف 

البكلوريو�س اال نادرا.

�صفوف الدرا�صة:
ل���ن يك���ون خط���اأ اإذا قل���ت اأن ثقافة غرف 
االأمريكي���ة  اجلامع���ات  يف  ال�شف���وف 
تل���ك  والربيطاني���ة تختل���ف متام���ا ع���ن 
املوج���ودة يف الع���راق يف كال اجلانبني: 
�شلوكي���ات الطالب /التدري�شيني وتوافر 

املوارد.
ل���دى التدري�ش���ي الغرب���ي م���وارد متاحة 
يف غرف���ة ال�ش���ف اأكر من تل���ك املتوفرة 
للتدري�شي العراقي، فمعظم غرف ال�شف 
يف كل جامع���ة ه���ي غ���رف �شفي���ة ذكية، 
وميكن للمدر�ش���ني ت�شجيل حما�شراتهم 
الت���ي تك���ون متاحة ب�شهول���ة للطالب يف 
وقت الح���ق. على �شبيل املث���ال، بالن�شبة 
اأ�شب���ح  واجلامع���ات،  الكلي���ات  جلمي���ع 
بع���د  ع���ن  بع���د واالت�ش���ال  ع���ن  التعل���م 
واملن�ش���ات املتنقل���ة والفيدي���و تقني���ات 
�شائع���ة تن�شره���ا تكنولوجي���ا املعلومات 
التدري����س.  هيئ���ة  واأع�ش���اء  للط���الب 
ت�شجي���ل املحا�ش���رات لي����س �شائع���ا يف 
اجلامع���ات  جتهي���ز  مت  ولك���ن  الع���راق 
العراقي���ة باأنظم���ة ت�شجي���ل املحا�شرات 
والتعلم عن بع���د يحقق تقدما بالرغم من 
ال�شعوب���ات واملعار�ش���ة ال�شدي���دة التي 

يواجهها.
�شلوك التدري�شيني مع طالبهم اأكر ودية 
واأكر اهتمام���ا مما هو عليه يف العراق، 
اجلامعي���ة  ال�شف���وف  يف  والدرا�ش���ة 
العراقي���ة ممل���ة ب���راأي الطلب���ة. كم���ا ان 
مظاهر البيئ���ة االكادميية خارج القاعات 

الدرا�شي���ة والتعل���م الذات���ي �شعيفة على 
عك�س ما تالحظه يف اجلامعات الغربية.

جودة التعليم:
عندم���ا نتح���دث ع���ن ج���ودة التعلي���م يف 
الع���راق وال���دول الغربي���ة، فم���ن الواقع 
اأن الع���راق ب�ش���كل عام بعيد ع���ن البلدان 

املتقدمة يف هذه املقارنة.
اأثن���اء املقارن���ة، تتب���ادر اإىل الذهن نقاط 
خمتلف���ة من تطوير املناه���ج اإىل اأ�شاليب 

التدري�س و�شلوكيات الطالب.
فالط���الب  الط���الب،  �شل���وك  قارن���ت  اإذا 
االأمريكي���ون والربيطانيون اأكر حر�شا 
عل���ى تعلم اأ�شياء جديدة، فهم ال يلتزمون 
فقط بعملهم الدرا�شي وال�شفي. يف حني 

اأن ه���ذا االجتاه لي�س �شائع���ا يف العراق 
ب���ل هو معدوم تقريبا، فاإن اإحدى املاآ�شي 
يف الع���راق ه���ي اأن الط���الب ال يق���روؤون 
الكت���ب الدرا�شي���ة ولك���ن فق���ط عرو����س 
ويهتم���ون  وامللزم���ات   PowerPoint
باحلف���ظ واج���رار املعلوم���ات، وتهم���ل 

جوانب التفكر النقدي والتحليلي.
بقدر م���ا يتعلق االأمر باأ�شلوب التدري�س، 
يف ال�شفوف الدرا�شية بالواليات املتحدة 
او بريطانيا، يقوم التدري�شيون باإ�شراك 
الطالب يف اأن�شطة تفاعلية خمتلفة وحل 
امل�شكالت، وا�شتخ���دام االوراق البحثية 
ومناق�شة �شيناريوات واقعية اأمر �شائع. 
املحا�شرات لي�شت مملة و�شهلة الفهم يف 

الكلي���ات واجلامعات الغربية، والتدريب 
يتم جنبا اىل جنب التعليم.

تع���د اجلامع���ة يف امري���كا او بريطاني���ا 
مكانا لتدريب الطالب وتطورهم ولي�شت 
جم���رد مكان���ا للدرا�ش���ة واحل�ش���ول على 
ي���زال  ال  الع���راق  يف  بينم���ا  ال�شه���ادة، 
التوجي���ه مرك���زا اإىل النتيج���ة املتمثلة 
يف ال�شهادة والدرجة ولي�س اىل عمليات 

التعليم والتعلم.

التدري�صي:
يف اجلامع���ات الربيطاني���ة واالمريكي���ة 
حم�شالت التدري�شي الرئي�شية للح�شول 
على وظيف���ة تدري�شي ت�شم���ل الدكتوراه 
وخ���ربة م���ا بع���د الدكت���وراه وح�شيل���ة 
كب���رة من البحوث او اخلربة ال�شناعية 
ه���ذا  عن���د  التعي���ني  �ش���روط  تق���ف  وال 
فالتناف����س له اهمية يف اختي���ار االف�شل 

وال يتعني اال االف�شل.
ومينح التدري�شيون اال�شتقاللية لتطوير 
املناهج وهي مهمة يعتربها كل تدري�شي 

جزءا ا�شا�شيا من وظائفه.
للتعلي���م  الغرب���ي  التدري�ش���ي  ميزاني���ة 
والبح���ث كب���رة ج���دا مقارن���ة مبيزانية 
التدري�ش���ي العراق���ي وال���ذي يف معظ���م 

االحيان ال ميتلك اي اموال يتحكم بها.
دور التدري�ش���ي يختل���ف اي�ش���ا عن���ه يف 
اجلدي���دة  التقني���ات  فب�شب���ب  الع���راق. 
ح���ول  ي���دور  التعل���م  يع���د  مل  املتاح���ة، 
املدر����س والتدري����س. ين�ش���ب الركي���ز 

يف اجلامع���ات الغربية عل���ى القدرة على 
العم���ل بن�ش���اط واال�شتفادة م���ن املعرفة 
بداًل من تلقيها ب�شكل �شلبي كما هو �شائع 

يف العراق.
خدم���ة املجتم���ع يف جامع���ات بريطاني���ا 

وامريكا:
يعد العمل التطوعي وخدمة املجتمع يف 
اجلامع���ات الغربي���ة اأمرا �شائع���ا للغاية، 
املجتم���ع  ب���اأن خدم���ة  الط���الب  ويوؤم���ن 
�شخ�شيته���م  حت�ش���ني  عل���ى  ت�شاعده���م 

ور�شاهم.
جتري اجلامعات اأبحاث لها تاأثر مبا�شر 
عل���ى املجتمع والفرد. وتق���ود اجلامعات 
التنمي���ة االقت�شادي���ة من خ���الل االبتكار 
والتع���اون م���ع القط���اع اخلا����س. انه���ا 
تتعاون مع جهات خارجية واجنبية حلل 
التحديات املجتمعية امللحة. وت�شعى اىل 
غر����س ال�شع���ور بامل�شوؤولي���ة املدنية يف 

الطالب.
ل�شوء احلظ، هذا االجتاه �شعيف ولي�س 

�شائعا ابدا يف العراق.

ا�صتنتاج:
�شح���ة املوارد هي ف���رق رئي�ش���ي و�شبب 
ا�شا�ش���ي للف���روق يف التعلي���م، واحلاجة 
التدري����س  تقني���ات  تعدي���ل  ه���ي  الي���وم 
وتدري���ب املدر�شني، وهن���اك اأي�شا حاجة 
اإىل تقدمي امل�ش���ورة للطالب وم�شاعدتهم 
عل���ى بن���اء موق���ف اإيجابي جت���اه التعلم 

الفعال.
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اىل  ال�شحاف���ة  يف  يل  جترب���ة  اول  تع���ود 
�شبعيني���ات الق���رن املا�ش���ي. يومه���ا كانت تعّد 
االأك���ر  ه���ي  والتلفزي���ون(  )االأذاع���ة  جمل���ة 
�شيوع���ا الأنها كان���ت ت�شم �شحفي���ني من طراز 
خا����س بينه���م الراح���الن فال���ح عب���د اجلب���ار 
مه���ارات  منه���م  اجلزائري..تعلم���ت  وحمم���د 
الفن ال�شحفي،وكيف تك���ون �شحفيا مقروءا. 
ولق���د وج���د رئي����س حتريره���ا الراح���ل زهر 
الدجيل���ي مبتغ���اه يف )قا�شم( فخ�ش���ه باجراء 
حتقيقات �شحفية م���ع خمرجني وفنانني وجد 
فيه���ا انها توظف )ال�شخرية( �شايكولوجيا مبا 
يجع���ل من تعني���ه يبت�شم او ينده����س كيف ان 
)ك���ذا( فيه وهو ال ي���دري.. اال يف حالة واحدة 
اغ�شب���ت �شاحبه���ا ي���وم ظهر مق���ال �شاخر يف 
�شفحته���ا االأوىل بعنوان )مكافح���ة االأمية يف 
الو�ش���ط االأذاعي(،فا�ش���در ع���ادل ال���ديل مدير 
اذاع���ة بغداد امرا بانه���اء عالقتي باذاعة بغداد 
حيث كن���ت اعمل مذيعا فيها،معت���ربا ان املقال 
يخ�شه،وانته���ى االأم���ر بعد ا�شبوع���ني اىل ان 
ي�شدر ال�شحاف امرا بانهاء عالقة عادل الديل 

باالذاعة وعودتي اليها!.
وتعلمت من �شحفي���ني كبار م�شمون )ال�شلطة 
الرابعة( وان على ال�شحفي ان يت�شف بثالثة: 
عني �شحرية ت���رى ما ال يراه االآخرون،ونباهة 
يف التقاط املخف���ي و)امل�شتور(،وامل�شداقية..
واأن ي�شع���ر باأن���ه حمم���ي. ففي مقال���ة �شاخرة 
كم���ا  الربوي..رب���ي  )التلفزي���ون  بعن���وان 
خلقتني(،ات�ش���ل وزي���ر الربي���ة مبدي���ر ع���ام 
االأذاعة والتلفزيون يخربه باأنه �شيحيل كاتب 
املق���ال اىل املحكم���ة، فاأجاب���ه ال�شح���اف: اأق���م 
الدع���وى علّي فانا امل�شوؤول ع���ن املجلة ولي�س 

ال�شحفي.
اجلمهوري���ة  جري���دة  اىل  بعده���ا  وانتقل���ت 
ال�شاع���ر �شام���ي  ي���وم كان رئي����س حتريره���ا 
مه���دي، وكان يل فيها عمود �شاخ���ر ب�شفحتها 
االأخرة،فدع���اين احد االأي���ام اىل مكتبه وقال: 
ا�شت���اذ قا�شم..جاء تنبيه م���ن جهة عليا يخ�س 
عمودك..ارج���وك خفف نقدك الذي توجهه اىل 
الدولة..�شكرت���ه و�شافحته مودعا ومل اأره من 

يومها.
الع���ايل  التعلي���م  وزارة  ت���وىل  ان  وح�ش���ل 
اكادمي���ي ت�شّب���ع بثقاف���ة فرن�شية ه���و الراحل 
الدكتور منذر ال�شاوي،فا�شدر جريدة بعنوان 
)اجلامع���ة( اخت���ار له���ا �شتة �شحافي���ني بينهم 
الدكتور يا�س خ�ش���ر البياتي رئي�س التحرير 
والدكت���ور فج���ر ج���ودة وح�شب الل���ه يحيى..
وانا م�شوؤول ال�شفحة االأخرة ويل فيها عمود 
�شاخر. ويف احد االأي���ام ات�شلت بي �شكرترة 

تدعوين ملقابلة ال�شيد الوزير..دخلت فقال:
- ا�شت���اذ قا�شم..ا�شع���ب �ش���ي بال�شحاف���ة هو 
ال�شاخر..وعم���ودك جيد،ب�س يحتاج  العم���ود 

�شويه اتطوره.
فاأجبته بكلمة واحدة: وت�شمنى؟

�شحك وا�شند ظهره على كر�شيه وقال:
- والل���ه ه���اي راح تك���ون ب���ني احتمالني..ل���و 

للقمة لو لالأمن العامة!
وناأتي اىل العزيزة املدى

ب���داأت عالقت���ي به���ا يف الع���ام )2004( بكتابة 
عم���ود �شاخ���ر ب�شفحته���ا االأخرة...ليتجاوز 

ع���دد مقاالت���ي فيه���ا ال�شبعمئ���ة مقاال..لتك���ون 
حكايت���ي مع املدى امنوذج���ا للعالقة بني هيئة 
حترير تعت���ز بكّتابها وكات���ب يبادلها االأعتزاز 

ذاته وان اختلف معها.
وللتاريخ،كان���ت املدى هي اجلري���دة الوحيدة 
بع���د التغي���ر )2003( الت���ي تتمت���ع باجلراأة 
االجتماعي���ة.  والظواه���ر  ال�شلط���ة  نق���د  يف 
اذك���ر له���ا موقف���ا كاد ان يعر�شن���ي للت�شفي���ة 
اجل�شدية.فح���ني فتح���ت بري���دي االألك���روين 
قراأت ر�شالة كان���ت بالن�س)غدا يظهر لك مقال 
يف املدى..وي���ن تروح مّنا دكتور قا�شم(،وكان 
املليوني���ة  )الزي���ارات  بعن���وان  املو�ش���وع 
حتلي���ل �شيكوبولت���ك- موث���ق يف غوغل(..ما 
ا�شط���ر حم���رر ال�شفح���ة ال�شديق احم���د عبد 
احل�شني)رئي����س حتري���ر ال�شب���اح حالي���ا( ان 
يكت���ب مو�شوع���ا ين���دد بالتهدي���د والت�شه���ر 
وينت�ش���ر حلرية التعبر،وادان���ة بليغة موثقة 
من ال�شيا�ش���ي املخ�شرم الراح���ل عزيز احلاج 

من باري�س.
وب���دءا من الع���ام )2004( الذي �ش���ّكل البداية 
لتح���والت اجتماعي���ة و�شيكولوجي���ة جدي���دة 
على �شعيد الف���رد واملجتمع،خ�ش�شت )املدى( 
�شفحة كاملة يل بعنوان )االأن�شان واملجتمع(.
والأن ال�شفح���ة كان���ت تتطلب تغطي���ة ميدانية 
بطلبت���ي  ا�شتعن���ت  التحوالت،فاأنن���ي  لتل���ك 
بق�ش���م علم النف����س )فار�س كم���ال نظمي، ندى 
البياتي،وانع���ام هادي( لرفده���ا اي�شا بتقارير 
�شحفية وحوارات وتقدمي م�شورات مل�شكالت 
�شبيه بتلك التي كنت اقدمها يف برنامج )حذار 

من الياأ�س(...
وتبق���ى حقيق���ة يدركه���ا كّت���اب املقاالت..ل���وال 
املدى ل�شعرن���ا باالأختناق،فاملدى كانت وتبقى 
الرئ���ة الت���ي يتنف�س به���ا املفك���رون واملثقفون 
وال�شحفي���ون امللتزم���ون باحلقيق���ة يف زم���ن 
�شاعت في���ه ثقافة القب���ح والتجهي���ل والتفكر 
اخلرايف..واته���ام من يوؤم���ن بالتفكر العلمي 
بالزندق���ة واالأحلاد. ورغم تعدد ال�شناريوهات 
الت���ي تن���ذر االآن بخط���ر كارثي،ف���اأن )امل���دى( 
رائع���ة  يف  ال�ش���رو  �شج���رة  �شتبقى)مث���ل 
اإال  تع���رف  ال  وال�شل���م،  احل���رب  تول�شت���وي 
باحلي���اة والتجدي���د الدائ���م، ق���د ت�شق���ط منها 
اأوراق ب�شب���ب عوا�شف الزم���ن، لكن اأغ�شانها 
�شتظل تنمو وتزداد ربيعا، بتعبر الرائع علي 

ح�شني(.
ولقائ���د  ل���ك  العراقيني..مب���ارك  )م���دى(  ي���ا 
م�شرتك ال�شديق فخري كرمي، تهاين مفكرين 
وفنان���ني ومثقف���ني بعي���دك الع�شري���ن،و وعدا 
اأنن���ا �شن�شع���ل ال�شم���وع يف �شاح���ة التحري���ر 
لتك���رمي كل العاملني فيك الذين وا�شلوا حتدي 
م���ن ي�شت�شه���ل ت�شفي���ة م���ن ينت�ش���ر لق�شاي���ا 
املظلوم���ني بقلم �شج���اع، ويه���ددون من يكتب 
العمود ال�شاخر وما اخافته التهديدات،و )علي 
ح�ش���ني( امنوذج���ا، و�شيوا�شل���ون م�شرتهم 
التنويرية،ويبق���ون مث���ل نب���ي يب�ش���ر النا����س 
بيقني..باأن الطغاة مكانهم مزابل التاريخ فيما 
كت���اب املدى مكانه���م قلوب عراقي���ني وعدوهم 
بثق���ة الواثق ب���اأن ال�شم�س �شت�ش���رق غدا على 
ع���راق بهي ميتلك كل املقومات الأن يعي�س اهله 

بكرامة ورفاهية.

ه����ذه فر�شة ال ُتعّو�س لزي����ارة معامل “املنطقة 
اخل�شراء”، وتفقّدها، والتجّول يف اأرجاءها، 
“في����زا”  اأو  للمحظوظ����ني،  “ب����اٍج”  دوَن 

للمحرومني.
م����ن ال�ش����روري، ب����ل وم����ن الواج����ب، اإنته����از 
ه����ذه الفر�ش����ة، وتنظي����م جماميع عائلي����ة، اأو 
جُمتمعّي����ة، اأو حّتى”�شياحّي����ة”، م����ن خمتلف 
م����دن واأق�شي����ة  ذل����ك  العراق)مب����ا يف  اأنح����اء 
وق����رى اقلي����م كرد�شتان(، للذه����اب اإىل املنطقة 
اخل�شراء، يف جولة ليوٍم واحد، يرافقهم فيها 
دون” �شياحّيون- مهنّيون- حُماِيدون،  “ُمر�شِ
له����م  ح����وا  ُكّله����ا، ليو�شِّ عاِرف����وَن بالتفا�شي����ل 
َل����ت تاري����خ  “املع����امل” الت����ي �شكَّ تل����َك  دالالَت 

العراق املعا�شر، الأكر من �شّتنَي عامًا.
����د ال�شياحي” )الذي ال  �شيتجّول����ون مع “املُر�شِ
ينتم����ي اإىل اأيِّ “�شركٍة” �شيا�شّي����ٍة اأو عقائدّية 
اأو مذهبّي����ٍة اأو قومّي����ٍة حُم����ّددة(.. ولي�س على 

د �شوى اأن يقوَل لهم: هذا املُر�شِ
اأُنُظ����روا.. هذا ه����و الق�شر اجلمه����وري، الذي 
كان واأ�شب����َح، واأم�ش����ى كم����ا ه����و االآن، و�شِهَد 
تل����َك االأح����داث ُكّله����ا، و�شكن فيه ف����الن وفالن، 
ومّرت عليِه �شنواٌت كان فيها كذا وكذا.. وكان 
يحر�ش����ُه “اأولئ����َك”، واالآن ي�شكن����ُه ويحر�ش����ُه 

“هوؤالء«.
واأنظ����روا.. وه����ذا ه����و “املجل�����س الوطن����ي” 
الن����ّواِب”  “جمل�����ُس  ه����و  وه����ذا  الق����دمي.. 

اجلديد.. وهذا هو ن�ش����ُب اجلنديُّ املجهول.. 
وه����ذا م����اكان ُي�شّم����ى ب����� “قو�����س الن�ش����ِر”.. 
وه����ذا جمل�ُس الوزراء.. وه����ذه هي “ق�شوُر” 
االأباطرُة القدامى واملل����وُك اجُلُدد.. وهذِه هي 
“قاعُة اخُللد”..  “�شاع����ُة بغداد”.. وهذه هي 
وه����ذا ه����و ُم�شت�شفى”اب����ن �شين����ا”.. وه����ذه 
ه����ي ال�شف����ارُة االأمريكّي����ُة.. وهذا ه����و اجِل�شُر 
” تاريخكم  املُعّل����ق.. وه����ذه هي ُكلُّه����ا “مع����امِلُ
التي كانت واأ�شبَحت، واأم�شىت كما هي االآن.
هذه ه����ي فر�ش����ة العراقّينَي)ُكّلُهم ه����ذه املّرة(، 
”)يف  ليعرف����وا كي����ف مُيِك����ُن لبع�����س “املع����امِلِ
�����سُ اأّنها عا�شمته����م جميعًا،  قل����ِب مدين����ٍة ُيفَرَ
كبغ����داد(، اأن تتحّك����َم يف ما�شيه����م وحا�شرهم 

وم�شتقبله����م.. واأن تت�ش����ّكل م����ن خالله����ا تل����َك 
“املراي����ا” الت����ي ال تك����ِذب، والت����ي �شتعِك�����س 
احل����ايّل،  �شلوكه����م  دواف����ع  بو�ش����وح  له����م 
والتاأثر العميق)والدف����ني( واملُ�شَتدام لِقَيِمهم 
وُمعتقداِتِهم، وكيف مُيِك����ن لكّل ذلك،اأن ُي�شاِعد 
����َم به����م(.. وزيارتها االآن  عل����ى ُحكِمِهم)والتحكُّ
ٍد وطنيٍّ حُماِي����د(، هي اأف�شُل  )مع دلي����ٍل وُمر�شِ
واأك����ُر ُمتعًة وفائدًة بكثر، من زيارِة “الق�شر 
رّي����ة”،  املُ�شتن�شِ “املدر�ش����ِة  و  العبا�ش����ّي” 
و”اأ�شد  و”زّق����ورِة اأور”، و “بواّبة ع�شتار”، 
باب����ل”، و”الث����ور املُجّن����ح”، و” خرائب بابل 
املُعّلق����ة”، وما تبِقى م����ن اآث����ار “ح�شاراتنا”، 

يف”املتحِف العراقّي” املنهوب.

كانت المدى منبرا مختلفا، بالن�صبة 
لي. لي�ص ب�صبب طبيعة خطابها او 

هويتها فح�صب، بل اأوال واأخيرا، ل�صلتي 
الحميمة مع العاملين فيها، منذ �صدورها 

وتاأ�صي�صها: زهير الجزائري، حيدر �صعيد، 
اأحمد �صعداوي، قا�صم محمد عبا�ص، علي 

ح�صين، عدنان ح�صين، �صرمد الطائي، 
عالء المفرجي، �صهيل �صامي نادر 

واأخرون.

لهذا كان���ت املدى، بالن�شب���ة يل، ومنذ 19 عاما، 
من���ربا متاح���ا ملً���ا ال ميك���ن ن�ش���ره يف �شح���ف 
اخ���رى، ال �شيما قبل �شعبية في�س بوك والوفرة 

املبتذلة للمن�شات الراهنة.
ن�ش���رت 100 مقاال يف امل���دى -ح�شب تقديري- 
طوال ال�شن���وات 19 املا�شية. ولكل مقال ق�شة، 

واأثر.
املدني���ني يف  ا�شته���داف  ع���ن  مق���ال  اأول  اأذك���ر 

م���ا ي�شم���ى )ح���رب حتري���ر الع���راق!( ن�ش���ر يف 
ال�شحيف���ة ع���ام ٢٠٠٣ يف بداي���ات تاأ�شي�شه���ا. 
وه���و مقال حمل عنوان )كب�س الفداء العراقي(، 
عندم���ا كان حي���در �شعي���د يح���رر �شفح���ة اراء 
واأف���كار. وكان حيدر يظ���ن اأن فيه حتامال كبرا 
على ال�شيا�شة االأمركية، لكنه دفعه للن�شر لقوة 
الن����س ونقديته. يف وقت مل يكن فيه من ال�شهل 
ان تن�ش���ر م���ا ي�شت�ش���ف منه ن���ربة عدائي���ة �شد 

االأمركيني و�شيا�شتهم يف العراق اأنذاك.
مق���ايل التاأبيني عن الراحل ج���الل ذياب والذي 
اأطلقت فيه لقب )مارتن لوثر كنغ الب�شرة( ن�شر 
يف امل���دى بعد اأيام قليلة من اأغتياله، على الرغم 
م���ن طول املق���ال، وتذمر عدنان ح�ش���ني من عدد 
كلمات���ه، لكنه اأحتل �شفح���ة كاملة من ال�شحيفة 
يف اليوم التايل. ومن يومها بداأت رحلة الن�شر 
ذي���اب يف  االأفروعراقي���ني وج���الل  ع���ن ق�ش���ة 
ال�شح���ف العربي���ة والعاملية. ولوال ذل���ك املقال 
م���ا كانت الق�ش���ة لتتخذ منح���ى معروفا كما هي 

احلال اليوم.
مق���ايل )اأنا اإيزي���دي( الذي اأعلن���ت فيه اعتناقي 
االإيزيدي���ة بعد االإب���ادة اجلماعي���ة يف �شنجار. 
واي�ش���ا مقال )�شبايا القرن احلادي والع�شرين( 
عن اإ�شتخ���دام الن�شاء ك�شالح يف حرب التطهر 
العرق���ي �شد االإيزيديني. كان���ا من اأكر مقاالتي 
تاأثرا يف املدى. ي�شاف اليهما مقايل املت�شل�شل 
)م���ن مي���ان خات���ون اىل نادي���ة م���راد( وغرها 

م���ن املقاالت ع���ن االإيزيديني الت���ي ال يح�شرين 
االإب���ادة  وبع���د  قب���ل  عدده���ا،  وال  عناوينه���ا 
اجلماعي���ة. ومنه���ا يالطب���ع مق���ال تنويرية عن 
ق�شاي���ا االإبادة اجلماعي���ة والتعددية واملواطنة 

احلا�شنة للتنوع.
�شل�شلة املقاالت الت���ي اأعدت فيها قراءة تواريخ 
املجتم���ع العراق���ي الفرعية، كان���ت جتد م�شاحة 
وا�شع���ة يف امل���دى، وجذبت عددا م���ن القراء مل 
اأكن اأحل���م به، من قبل، مثل: اأعادة قراءة تاريخ 
مق���االت(،   9( الع���راق  يف  اليهودي���ة  الطائف���ة 
واإعادة قراءة تاريخ الطائفة البهائية يف العراق 
ال�ش���رق  يف  البهائي���ني  وحمن���ة  مق���االت(،   8(
االأو�شط )9 مق���االت(، واي�شا مقاالت مت�شل�شلة 
ع���ن ال�شبك )4 مقاالت(، وعن االأفروعراقيني )3 
مقاالت( وعن املندائيني )3 مقاالت(. اأعتقد باإن 
تلك املقاالت كان���ت تاأ�شي�شية مبعنى من املعاين 
م���ن خ���الل اإ�ش���راك جمه���ور اأو�ش���ع، مب���ا كنت 
اأقدمه من خ���الل كتب وموؤلفات اأخ���رى. واأدين 
بالف�ش���ل الإهتمام علي ح�شني وداأبه على ن�شرها 

ومتابعتها دون كلل.
املق���ال ع���ن ع���ودة الزراد�شتي���ة بع���د اختفائه���ا 
16 قرن���ا، وال���ذي حم���ل عن���وان )هك���ذا تكل���م 
زراد�ش���ت يف كرد�شت���ان(. كان اإيذان���ا باهتم���ام 
الح���ق لتحليل دينامي���ة موت وانبع���اث التنوع 
ع���ام  ن�ش���ر  االأو�ش���ط.  وال�ش���رق  الع���راق  يف 
2015 ث���م اختف���ى م���ن ار�شي���ف امل���دى ب�شبب 

االلك���روين. ملوقعه���ا  التحدي���ث  �شيا�ش���ة 
�شل�شلة املقاالت التي وثقت احلراك االحتجاحي 
يف الع���راق، والذي انطلق بع���د الربيع العربي 
)10 مق���االت(. كانت حماولة لو�شع العراق يف 
م�شهد الث���ورات العربية ودينامي���ك التغير من 

الداخل يف مقابل التغير من اخلارج.
مق���االت اأخرى حللت فيها ووثق���ت �شر واأفكار 
كل من: الباب���ا فرن�شي�س، هاين فح�س، بطر�س 
ح���داد، لوي����س �شاك���و، عب���د اجلب���ار الرفاعي، 
يو�ش���ف توم���ا، احم���د القباجن���ي، هن���اء ادور 
واأخ���رون... كان���ت جت���د له���ا مت�شع���ا يف نافذة 

املدى الرحبة على خمتلف االأفكار واالألوان.
التن���وع  الدارة  ر�شي���د  بنم���ط  تب�ش���ر  مق���االت 
واملواطنة من منظور خالق مثل �شل�شلة مقاالت 
الدول���ة والتعددية يف العراق املعا�شر و�شل�شلة 

ا�شراتيجية التنوع اخلالق
املق���االت  �شل�شل���ة  املنا�شب���ة،  به���ذه  اأن�ش���ى  وال 
ال�شنوي���ة ع���ن اإحياء ذك���رى االإب���ادة اجلماعية 
 10( جت���اوزت  والت���ي  واالإيزيدي���ني  لالأرم���ن 
مقاالت( خالل ال�شنوات املا�شية، �شمن مراجعة 
�شنوية اجربها من خالل امل���دى ملتطلبات عدالة 
ال�شحايا و�شروط امل�شاحلة واإعادة بناء الثقة.

م���ن دون امل���دى، ي�شع���ب علي تخي���ل ن�شر هذه 
املق���االت يف اأي منرب اأخر. ل���ذا، من باب االأمانة 
ال�شه���ادة  ه���ذه  اأن�ش���ر  باجلمي���ل،  واالإع���راف 

املوجزة.

ق�سة 100 مقال: رحلتي مع المدىالمدى و.. حكايات العمود ال�ساخر

بع�ض الإختالفات بين التعليم العالي في العراق والدول الغربية

المنطقة الخ�سراء
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نقد مسرحي

كان يومًا باردً� من �ش����باط 1980، وكان يوم 
�أربعاء على ما �أتذكر حني �إقتادونا �شوية من 
مع�ش����كر �ملحاويل �إىل زنازي����ن �لتعذيب يف 
مديرية �الإ�ش����تخبار�ت �لع�شكرية يف وز�رة 
�لدفاع بغد�د، كنا �شبعة جنود تابعني لكتيبة 
�الإ�ش����تمكان يف مع�ش����كر �ملحاويل، خريجني 
جامع����ات والأننا مل نكن بعثي����ني حملنا رتبة 
نائ����ب عري����ف، والأننا كنا �ش����بعة �أطلقنا على 
�أنف�ش����نا “�لعظماء �ل�ش����بعة”، مل نكن عظماء 
حقيق����ة، كن����ا جم����رد ب�ش����ر، �ش����باب تخرجو� 
للتو، يحلمون �لعي�ش ب�ش����الم، لكننا يف بالد 
و�دي �خلر�ب����ني، والب����د م����ن دف����ع �ل�شريبة 
ي����وم  ح����ني ال تنتم����ي للقطي����ع! يف �شب����اح 
�الأربعاء �لبارد ذلك، نزلنا من جهة �ل�شو�كة، 
نزلن����ا �جل�ش����ر، نح����ن �جلن����ود �ل�شبع����ة، �ل� 
“خف����ر قاع����ة” �أي�ش����ًا، كما �أطلق����و� علينا يف 
�لكتيب����ة، الأن �شابط �أمن �لكتيبة، �لذي ف�شل 
يف �إقناعن����ا باالإنتماء للح����زب �حلاكم، حرم 
علين����ا �لت����درب عل����ى �ل�ش����الح �أو حمل����ه مثل 
بقي����ة جن����ود �لكتيبة، كم����ا منعنا م����ن �لقيام 
بو�ج����ب حر��شة �ملن�ش����اآت �لع�شكرية، فقط: 
حر��ش����ة قاعات �لن����وم، وخا�شة مب����ا يتعلق 
بي، الأن �ملل����ف �لذي جاء با�شمي من مديرية 
�أمن �لعمارة وكلية �الآد�ب جامعة بغد�د ومن 
��شتخب����ار�ت �لقاع����دة �لبحري����ة يف �لب�شرة 
)حيث خدم����ت قبلها قر�ب����ة4 �شهور مرتجمًا 
جلرن�لني من �ملاني����ا �ل�شرقية(، يقول “جنم 
و�يل معار�ش خطري!!!”. كان وقت �لغذ�ء، 
حني نزلنا �جل�شر باإجتاه وز�رة �لدفاع، بعد 
�أن �أكلن����ا للتو يف مطعم عند �شاحة �ل�شهد�ء، 
وكان يقودن����ا عريف نحيف، �أ�شم����ر �لب�شرة 
م����ن �شوق �ل�شي����وخ، عريف دح����ام، قال لنا” 
��شبع����و�”، وكاأن����ه ع����رف �أن �جلن����ود �لذين 
يقوده����م، �شيجوع����ون هن����اك، عندم����ا ُتغلق 
عليهم �أب����و�ب �شجن مديري����ة �ال�شتخبار�ت 
�لعام����ة. م����ا �أز�ل �أتذك����ر، �أن عج����وزً� وقفت 
هن����اك، لي�ش بعي����دً� عن بو�بة مبن����ى وز�رة 
�لدفاع، وعندم����ا دخلنا، بقيت �أتلفت للور�ء، 
�أنظر للعجوز، مثلما مل تكن �لعجوز يف ذلك 
�ليوم �ل�شتوي �لب����ارد، تقف لوحدها. كانت 
هن����اك طفل����ة �شغ����رية �إىل جانبه����ا، م�شك����ت 
�لطفل����ة بيده����ا، ومالت بجذعه����ا �إىل �ليمني، 

لك����ي تالحقن����ا بنظر�ته����ا. مل �أنتب����ه له����ا يف 
�لبد�ية، لكنني فجاأة تعرفت عليها، لقد �شبق 
و�أن ر�أيته����ا ذ�ت مرة تقف عن����د �ملكان نف�شه 
قب����ل قر�ب����ة عامني حني كن����ت يف طريقي من 
كلي����ة �الآد�ب من جهة ب����اب �ملعظم، هكذ� ظن 
يل، وعندم����ا �أردت �لتاأك����د من ظنوين، كانت 
�لبو�ب����ة �ل�شخم����ة لوز�رة �لدفاع ق����د �أُغلقت 
ور�ءن����ا، ومن هناك ر�أيت �لبن����ت من جديد، 
لب�ش����ت بل����وزة متهرئ����ة، لونها زرق����اء، تقف 

منحنية تتطلع بي.
عندما �نغلق باب �لزنز�نة �حلديدي �لذي مل 
يكن فيه ولو ثقب �شغري لي�شرب ولو �لقليل 
من �ل�شوء، عرفت �أننا لن نرى �لنور بعدها، 
بدل ذلك بد�أت ليال �لعذ�ب و�لتعذيب �لطويل 
ونح����ن نن����ام حتتنا بطاني����ة متهرئ����ة حتتها 
ب����الط ب����ارد، كان �الأ�شب����وع �الأول من �شباط 
1980، يف زنز�ن����ة ال يدخل فيها �شوء، فقط 
م�شب����اح يف �لز�وي����ة م�شتعل لي����ل نهار )هل 
كن����ا دجاج دو�ج����ن هال �أجبتي �أيه����ا �ل�� با�ش 
مهند�����ش زر�عي؟(، ال نعرف متى يبد�أ �لليل، 
�شوى من �أ�ش����و�ت فر�مل �ل�شيار�ت �لقادمة 
م����ن �لرت�فيك اليت �لقري����ب عند باب �ملعظم، 
�أو من �شوت م����وؤذن جامع �الأزبك �لتاريخي 
رمب����ا  كان����ت  زنز�ن����ة  لزنز�نتن����ا،  �ملتاخ����م 
م�شاحته����ا ع�شرين مرتً�، فيها 66 �شجينًا، ما 
زلت �أحفظ هذ� �لرقم، منذ �أن �أح�شيتهم �أول 
يوم، يف تلك �لزنز�ن����ة �حلقرية )وهل هناك 
زنز�ن����ة غري حقرية؟( �لتي كن����ا نتاوب فيها: 
ق�ش����م يجل�����ش، ق�شم يق����ف، ق�شم ين����ام، �أقول 
يف تل����ك �لزنز�نة كل ليل����ة وقبل �أن ننام )هل 
كن����ا ننام حقًا؟(، كل ليل����ة و�أ�شو�ت �ل�شر�خ 
و�لتعذي����ب، و�ش����وت ه����ذ� �ل�شج����ني �ل����ذي 
ُج����ن، وكان ي�ش����رب ر�أ�ش����ه باحلائ����ط حت����ى 
يدمى ويخ����ر �شريعًا، في�شرتي����ح )هل كانت 
تل����ك ��شرت�تيجية من����ه لتف����ادي �لتعذيب؟(، 
وعي����اط �جلالدي����ن، �أغلبهم كان����و� ي�شكرون 
قبل �لتعذيب، �أو عل����ى �شوت جلب معتقلني 
ج����دد، وكن����ت �أ�شم����ع �شوت����ك، �أنين����ك و�أنت 
ت�شتنج����د „ميه“ باأمك �لبعيدة، و�أنت تتلقى 
�أق�ش����ى �ل����ركالت و�لرف�ش����ات، مل����اذ�؟ الأنك مل 
ترتدد م����ن حماولة ك�ش����ب �مل�شجاين للحزب 
�ل�شيوع����ي، كنت �أنت و�أ�شع����د �لالمي و�شني 
ياء �ل�شيوعيون �لوحيدون من �شمننا نحن 
�ل�شبع����ة )على عك�شن����ا مثاًل �أن����ا وزميلك من 
كلي����ة �لزر�عة بغ����د�د، و�لر�ش����ام وليد حممد 

�لالمنتمني، �أو �لفو�شوي����ني كما كنت تطلق 
علين����ا!(، هل تتذك����ر �الأطفال �لثالث����ة، �أخوة 
�أ�شغره����م كان عمره 8 �شنو�ت، �الأو�شط 10 
و�الأك����ر 13 �شنة، جلبوهم من ريف كربالء، 
رموه����م مث����ل ب�شاطي����ل، قال����و� ال تعطوه����م 
متهرئ����ة  ببقاي����ا  لفلفناه����م  بعده����ا  �غطي����ة، 
م����ن بطانياتنا )هل ت����رى �إب����د�ع �ملعتقلني؟( 
�ملر�ف����ق  �أم����ام  نق����ف  وبينم����ا  �ل�شب����اح  يف 
و�لكال�شنيك����وف م�ش����وب علينا، وحتت برد 
�شب����اط يف �شاعات �لفجر �الأوىل، كان �لطفل 
�الأ�شغ����ر من����ه ي�شاألن����ي وه����و يرجتف حتت 
�لرد، عم����و ر�ح يبدي �لتعذيب ه�شة؟ كانت 
�مل����رة �الأوىل �لتي ن����اد�ين فيها �أحدهم عمو، 
�أية مفارق����ة و�أنا مل �أكمل حتى �شن 23 عامًا! 
يف ذل����ك �ل�شب����اح عرفت �أننا حت����ى �إذ� متنا، 
فاإن هذ� �لنظام ل����ن يدوم، نظام يخاف حتى 
م����ن �الأطفال ويعتقلهم، ال حياة له على �ملدى 
�لطوي����ل، هل كان ذل����ك جو�ب عل����ى �أ�شئلتنا 
يف �للي����ل؟ ال �أدري، الن �ل�ش����وؤ�ل ظ����ل يدور، 
كل ليل����ة من غري �ملهم ما يحدث حولنا، وقبل 
�أن نن����ام، �إذ� مل ياأت ج����الد ويرف�شنا لنخرج، 
لك����ن قبلها علينا تع�شيب �أعينن����ا، الأن �لدور 
ج����اء علين����ا، كل ليلة وقبل �أن نغل����ق �أجفاننا 
نت�ش����اءل، ه����ل �شنخرج م����ن ه����ذه �لزنز�نة؟ 
هل �شرنى �لن����ور؟ هل �شنتم�شى يف �شو�رع 
بغ����د�د بعدها؟ ه����ل �شرنى حبيباتن����ا؟ بكلمة 
و�ح����دة: ه����ل �شنعي�ش؟ �شوؤ�ل بط����ر حقيقة، 
الأن ال �أح����د دخ����ل زنز�ن����ات تعذي����ب �لبع����ث 
�أمل  حي����ا؟  منه����ا  وخ����رج  ح�ش����ني  و�ش����د�م 
ينزولنا، ميحو� ��شماءنا من �شجل �لرو�تب 
يف كتيبة �ال�شتم����كان يف مع�شكر �ملحاويل؟ 

وعندما قلت ملحا�ش����ب �لكتيبة )عذ�فة: هكذ� 
هم ن����و�ب �ل�شباط �أما م����ن فالحي �جلنوب 
�أو من فالح����ي كورد�شتان( مل����اذ� فعلتم هذ�، 
�أجابن����ي „عمي ��شك����ت �أكو و�ح����د �عتقلوه 
كل  مالئك����ة،  حتر�شك����م  �أنت����م  ح����ي؟  وطل����ع 
و�ح����د منكم الزم يذبح دي����ج!“ مل نذبح ديكًا 
�أو خروف����ًا، ال قبلها وال من بع����د... لكننا كل 
ليلة وقب����ل �أن كنا ننام على �الأر�شية �لباردة 
لزنز�نة �لتعذيب �لتابعة لل�شعبة �لر�بعة )�أو 
�خلام�شة؟( مديري����ة �ال�شتخبار�ت يف بناية 
وز�رة �لدف����اع، كن����ا نحل����م، �أنن����ا �شنعي�����ش! 
مل����اذ� كان علين����ا �أن منوت ونح����ن بد�ية عمر 
�ل�شباب؟ �جل����و�ب كان ياأتينا يف نهار �ليوم 
�لث����اين، �أواًل على �شكل كال�شنك����وف تدفعنا 
�إىل �ملر�حي�ش، )فقط يف �لعر�ق يبول �ملرء 
ويخ����ر� يف �ل�شب����اح وكال�شنك����وف م�شوب 
علي����ه(... ها نح����ن نعي�����ش و�إن حتت رحمة 
�لكال�شنك����وف، لكن بعده����ا وعندما يو��شل 
�لنهار عمله، نح����اول مو��شلة �لعي�ش د�خل 
�لزنز�نة �ملكت�شة باملعتقلني، بع�شهم حلاهم 
طال����ت، بع�شهم جل�����ش هناك من����ذ �شهور �أو 
�شنو�ت، لكننا كنا نبت�ش����م ونتطلع لب�شعنا، 
وكن����ا نعرف مل����اذ�، ها هي ��ش����و�ت �لدفوف 
و�لطب����ل و�ل����رق و�جلالغ����ي و�لهج����ع تاأتي 
�إىل م�شامعن����ا، تاأتي م����ن �لر�زونة �ل�شغرية 
�لتي �نفتح����ت عند �لز�وية يف �ل�شقف قريبًا 
من �مل�شباح �ملدخن �شوء�، بال�شبط �أمامنا، 
�إىل جهة �ليمني، فنعرف �أنها �لفرقة �لقومية 
تعم����ل  بالت����درب  ب����د�أت  �ل�شعب����ي  للرق�����ش 
بروفات على خ�شبة م�ش����رح قاعة �ل�شعب... 
�ملو�شيق���ى  �يقاع���ات  ن�شم���ع  عندم���ا  فق���ط 

و�لرق�ش، �شوت �الأقد�م وهي ت�شرب على 
�خل�شبة، كنا نعرف �أننا �شنعي�ش...

�مل���رة �الأخ���رية �لت���ي �لتقيت بك به���ا كانت 
2019 يف بغ���د�د، بع���د قر�ب���ة  يف �شي���ف 
�أربع���ة عق���ود م���ن �إعتقالن���ا هن���اك، وكن���ت 
منه���كًا، �أتعبت���ك �لب���الد، درد�شن���ا و�شربن���ا 
�شوي���ة و�شحكنا، قل���ت هل ر�أي���ت يا جنم؟ 
نح���ن �لذين ُعذبنا ودخلن���ا �ل�شجن مل نقدم 
على ر�ت���ب �أو تعوي�ش ل�شجناء �شيا�شيني؟ 
قل���ت لك، مل ولن نفعل ذلك، كل مبالغ �لعامل، 
كل ذهب���ه ل���ن يع���ادل �أو يعو����ش حلظة من 
حلظ���ات �لتعذيب �لت���ي ق�شيناها هناك، ثم 
ه���ل ن�شيت، �أن كل م���ا يهمنا �شابق���ًا و�الآن، 
ه���و �أن نن���ام ب�شمري مرت���اح“، �أتذك���ر �أنك 
�حت�شتن���ي وبكي���ت، بعده���ا ودعتك ويدي 

على �لقلب...
و.... قبل ود�عن���ا، �شاألتك �إن تذكرت �لبنت 
�ل�شغ���رية �لت���ي وقفت عن���د بو�ب���ة وز�رة 
�لدفاع؟ فاأجبتني، ي���ا لذ�كرتك يا جنم، ليت 
ذ�كرتي مبثل هذه �لقوة، لقد �أنهكتنا �الأيام 

يا جنم...
نع���م، لق���د �أنهكتن���ا �الأيام ي���ا �شديقي، ومن 
ي���دري، �لبن���ت �ل�شغرية �لت���ي ر�أيتها تقف 
عند بو�بة وز�رة �لدف���اع كانت منهكة �شلفًا 
يف ذل���ك �حلني، فكيف �شتك���ون حالها �الآن؟ 
�أربع���ة عقود مرت، ال �أدري �إن كانت ماتز�ل 
عل���ى قيد �حلياة، كم �أمتن���ى ذلك، لعلها تقر�أ 
ه���ذه �لكلمات، لعلها تتذكر ذلك �ليوم �لبارد 
من �شب���اط 1980، نعم، لعله���ا تقر�أ فتعرف 
�أن �إثن���ني م���ن �لعظم���اء �ل�شبع���ة �أو �خلفر 
قاعة �لذي���ن ر�أتهم يهبطون من ج�شر مدينة 
�لطب باإجتاه زنازين �لتعذيب، ماتا: �الأول 
�أ�شع���د �لالمي قب���ل قر�بة عام���ني �أما �الآخر 
فق���د �ختار يوم موته م���ع يوم موت �لعر�ق 
30 متوز 2022، كاأنه �أر�د �أن يثبت لنا، �أنه 
باق���ي على �لعهد، �أكرث م���ن �أ�شيل، نعم، كم 
�أمتن���ى �أنه���ا ماتز�ل تعي�ش، لك���ي �أقول لها، 
�أن���ك جنوت م���ن �لذكوري���ة و�لديكتاتورية 
�مل���رة م���ن  و�حل���روب، �إجن بنف�ش���ك ه���ذه 
�أ�ش���ر�ر �لعه���د �جلديد، �أ�شح���اب �لوجهني، 
�لوج���ه �الأول �ل�شري���ر �لذي ي���روه لنا علنًا 
كل ي���وم، و�لث���اين �مل�شم���ر، �لوج���ه �الأكرث 
�شرً�... �أرجوك ال ت�شدقني �أكاذيبهم، كوين 
�أنت نف�شك وح�شب، مثلما فعلنا نحن �آنذ�ك 

ومل نرتك �أنف�شنا ُتقاد مع �لقطيع!

�شدر حديث���ًا عن د�ر �لر�فدين يف بريوت 
»�لعر�ق �لقدمي« من �إع���د�د: فيليب �شتيل 

وترجمة: عبد�ل�شالم �شبحي طه.
وج���اء يف نبذة ع���ن �لكت���اب: ُكتب �لكثري 
م���ن �ملوؤلفات ع���ن �لعر�ق �لق���دمي، باأقالم 
ُكتاب غربيني وعر�قيني، كمناهج تعليمية 
ملر�ح���ل معين���ة يف �ملدر�ش���ة و�جلامع���ة، 
وق���د عال���ج �أغلبه���ا، �ملناح���ي �ل�شيا�شي���ة 
و�جلو�ن���ب �حل�شارية، لكن م���ا ينفرد به 
هذ� �لكتاب ه���و ب�شاطته يف عر�ش مادته 
�لعلمية، وقد ر�عى جانبًا ُمهّمًا يف تر�شيخ 
البت���كار�ت  بعر�ش���ه  �لنا�شئ���ة،  م���د�رك 
�لعر�قيني �لقدم���اء، و��شتعر��شه �الأدو�ر 
�حل�شاري���ة للب���الد وذلك برب���ط �ل�شورة 

باملعلومة و�ملعطى �لثقايف«.
�ل�ش���ورة  توظي���ف  عل���ى  �لكت���اب  ُيرك���ز 
�لتو�شيحي���ة بطريق���ة ر�ئعة، مم���ا ي�شهل 
مهم���ة �إي�ش���ال �ملعلومة ب�شال�ش���ة، ليكون 

�لع���ر�ق  الأجي���ال  مع���ريف  ر�ف���د  مبنزل���ة 
�لو�عدة. و�نتهج �لكتاب �أ�شلوب �ملدر�شة 
�لعر�قي���ة يف در��ش���ة تاريخن���ا �لقدمي يف 
كتابة �شي���غ �أ�شم���اء �الأع���الم، و�ملو��شع 
�جلغر�في���ة كما وردتنا باللغ���ات �الأ�شلية 
)�ل�شومري���ة و�الأكدي���ة(، و�البتع���اد ع���ن 
نهاي���ة  يف  و�أ�شف���ت  �لدخيل���ة،  �ل�شي���غ 

�لكتاب مالحق مفيدًة للقارئ.

يقدم �لكتاب �ش���ورة بانور�ميه حل�شارة 
�لع���ر�ق منذ بو�ك���ري �لتاريخ، مرور� بكل 
�الجن���از�ت �لتي حققتها ه���ذه �حل�شارة، 
و�لت���ي كان���ت �ال�ش����ش �لتي �نطل���ق فيها 
�لع���امل �ملتم���دن �ىل �مل�شتقب���ل، حيث يبد�أ 
�لكت���اب تعريف �لعر�ق �لق���دمي، ففي قلب 
�ل�ش���رق �الو�ش���ط، ب���الد هذي���ن �لنهري���ن 
تع���رف مبهد �حل�ش���ار�ت. من���ذ منت�شف 
�الأل���ف �لر�ب���ع ق.م ون�ش���اأت عل���ى ه���ذه 
تلته���ا  �الأوىل،  �مل���دن  دوي���الت  �الأر����ش 
�المر�طوري���ات. مل يع���رف �ش���كان ه���ذه 
�ملنطقة ��شما موحد� جلميع مناطق �لبالد، 
لكن قدماء �ملوؤرخ���ني �أطلقو� عليها باللغة 
)مي�شوبوتامي���ا(  ت�شمي���ة  )�ليوناني���ة( 
وتعن���ي ب���الد »م���ا ب���ني �لنهري���ن«، وهذه 
�لت�شمي���ة �إ�ش���ارة �ىل موط���ن �حل�ش���ارة 
�لعر�قية بع�شوره���ا �ل�شومرية و�الأكدية 
موط���ن  وه���ي  و�الأ�شوري���ة،  و�لبابلي���ة 
م���ن  �لعدي���د  جان���ب  �ىل  �الأول  �لكتاب���ة 
�الكت�شاف���ات و�الخرت�ع���ات �لتي �أ�شهمت 

يف تغيري �لعامل.
و��شتخدم �ملوؤل���ف ت�شمية )بالد �لنهرين( 
كام���ل  يغط���ي  تعب���ريً�  �لكت���اب  ه���ذ�  يف 

)حو�ش���ي  �لتاريخ���ي  �لع���ر�ق  م�شاح���ة 
�لنهرين �لعظيمني دجلة و�لفر�ت(.

ثم يتناول ه���ذ� �لكتاب �ملوقع �جلغر�يف، 
�أنه���ار �لع���ر�ق، وبد�ي���ة �لتاري���خ يف �أور 
�لقدمي���ة و�لو�قع���ة يف حمافظ���ة ذي ق���ار 
جن���وب �لعر�ق، و�لتي كان���ت مدينة غنية 
ح���و�يل  �ىل  تاريخه���ا  ويرق���ى  وقوي���ة، 
�لع�ش���ور  د�م���ت  �ملي���الد،  قب���ل   3000
�حل�شاري���ة �لعر�قي���ة �لقدمية من حو�يل 
3200 �ىل 539 قب���ل �ملي���الد، ويعد �أغلب 
بد�ي���ة  مو�ش���ع  �شوم���ر  ب���الد  �ملوؤرخ���ني 
�لتاريخ الأن �شكانها كان���و� �أقدم من �شرع 
ومعاه���د�ت  �حل���روب  �أخب���ار  بتوثي���ق 

�ل�شالم.
ثم يتناول ع�شر فجر �ل�شالالت �ل�شومرية 
)دويالت �ملدن(، حيث منت �لقرى �الأوىل 
يف �لعر�ق �لقدمي م���ا بني 7500 و4000 
قب���ل �ملي���الد، وتعل���م �لفالح���ون خالله���ا 
تقني���ات �ل���ري الإنت���اج كمي���ات حما�شيل 

�أكرث من قبل.
و�ملع���روف �أن بالد �شومر هو �ال�شم �لذي 
�أطل���ق على �لق�ش���م �جلنوبي م���ن �لعر�ق 
�لق���دمي )وق���د ورد بال�شيغ���ة �ل�شومري���ة 

“كي �ين كي” ويعني بالد �شيد �لق�شب( 
وكان���ت دويالت �مل���دن �ل�شومرية ت�شيطر 
عل���ى جنوب �لع���ر�ق خالل �الأل���ف �لثالث 
للخلي���ج  �حل���ايل  �ل�شاح���ل  وكان  ق.م 

�لعربي ممتد� �ىل حيث �أور.
�حل���كام  ف�ش���ل  �ىل  �لكت���اب  ومي�ش���ي 
�الأقوي���اء، وق�ش���ة �لكتابة، حي���ث مل يكن 
�لب�ش���ر خ���الل ع�ش���ور م���ا قب���ل �لتاري���خ 
بحاجة �ىل �لكتاب���ة ب�شبب نظام حياتهم، 
�إذ �أنه���م كان���و� �شيادين د�ئم���ي �لرتحال، 
لذل���ك مل يكون���و� بحاج���ة �ىل �لتدوي���ن، 
لكن مع ن�ش���اأة �ملدن �الأوىل برزت �حلاجة 
�ىل ت�شجي���ل �ملُلكية و�ل�شف���ات �لتجارية 
و�لتفا�شيل �لر�شمي���ة �ملتعلقة بها.. وهو 
ما جعل �ل�شومري���ون ي�شعون �أول نظان 
للكتاب���ة، حيث ��شتخدمو� يف �لبدء �لرمز 
�ل�ش���وري لتمثي���ل �الأ�شي���اء، لكنه���م ومع 
�أو�خ���ر �الل���ف �لثال���ث ق.م تقريب���ا، كان 
�شكان �ل���وركاء ي�شتخدمون حو�يل 800 

رمز� �شوريا.
و�لكت���اب �ي�ش���ا يت�شم���ن �حلي���اة �ملدنية 
و�لعقائد �لدينية، و�مللحمة �خلالد ملحمة 

كلكام�ش.

اأقف بال�ضد هنا من المفكر 
الفرن�ضي مي�ضيل فوكو في طرحه، 
الذي اعتبر فيه ان الثورة 
االيرانية عام 1979 م، هي نهاية 
الثورات الب�ضرية موؤكدا على : “ان 
العالم المعا�ضر خرج من افق الثورة 
نهائيا“، العتقادي بان العالم اليوم 
- وحتى بعد عام 1979 م– بحاجة 
لثورات ان�ضانية كبرى جديدة 
نتيجة ماي�ضت�ضري فيه من �ضيا�ضات 
الف�ضاد والقهر واال�ضتبداد تقابلها 
اقنعة الزيف الوطني والديني في 
ارجاء المعمورة وفي مناطق كثيرة 
في العالم.

�أ�ش���وق ه���ذه �ملقدم���ة لك���ي �تالق���ح م���ع 
مو�ش���وع م�شرحي���ة )قمر �لط���ف( لفرقة 
مت  و�لت���ي  للتمثي���ل  �لت���الل  �ح�ش���ان 
عر�شه���ا �شمن مهرج���ان �لطف �مل�شرحي 

�لفن���ان  دورة   – �لع���ر�ق  يف  موؤخ���ر� 
�لر�حل عل���ي �ملطبعي، م���ن تاليف دخيل 
�لعكاي�ش���ي، و�خ���ر�ج هيث���م �لرفيعي، �ذ 
ت�ش���دى ه���ذ� �لعر����ش ملجابه���ة �لتاريخ 

�لط���ف  و�قع���ة  ��شتثم���ر  �ل���ذي  �لعرب���ي 
�لديني���ة وموقف �لكات���ب �مل�شرحي منها 
وم���ن جتلياته���ا �لثوري���ة �وال و�بعادها 
�الن�شاني���ة �ل�شامية ثاني���ا، الننا نكت�شف 
هن���ا مكاب���دة �شخ�شي���ة كات���ب م�شرح���ي 
و�شر�ع���ه �لذ�تي مع �ملدون���ة �لتاريخية 
�لتي �فا�شت يف �لوقوف على تف�شيالت 
هذ� �حل���دث �لتاريخ���ي �لعنيف مبا�شاته 
و�آالم���ه وموؤ�مر�ت���ه ود�شائ�ش���ه ودمائه، 
بو�شف���ه �أعن���ف ح���دث دم���وي تاريخي، 
وهو م���ن �كرث �الح���د�ث �لتاريخية �لتي 
مت ��شتغالل���ه �شيا�شيا وم���ن �جل م�شالح 
�لي���وم  �أ�شبح���ت  حتزبي���ة  �شخ�شاني���ة 

التنطلي على �أحد.
برغ���م �ن ه���ذه �لو�قع���ة مت �لكتاب���ة عنها 
م�شرحي���ا م���ن قب���ل كثريي���ن م���ن �لكتاب 
�مل�شرحي���ني �لعرب منذ �شتيني���ات �لقرن 
�ملا�شي، يقفون يف مقدمتهم، �مثال : عبد 
�لرحم���ن �ل�شرق���اوي و عبد �ل���رز�ق عبد 
�لو�حد وحممد عفيفي مطر وحممد علي 
�خلفاجي و وليد فا�شل وغريهم.. ف�شال 
عن عدد غ���ري قليل من �لكتاب �مل�شرحيني 
�ل�شب���اب، �ال �ن )�لعكا�ش���ي( هن���ا توقف 
عن���د موق���ف و�حد �خت���اره م���ن مو�قف 
عدي���دة ��شت�شهادي���ة �خ���رى �ميان���ا منه 
باهمي���ة �ختي���اره �وال ولتحدي���د �لبوؤرة 
�لدر�مية ووحدة مو�شوع حكايته ثانيا، 
�نه موق���ف ��شت�شهاد علي �الكر من �بيه 

وم���ن كل �ل���ذي ج���رى و�شيج���ري �ثن���اء 
�لو�قع���ة ومابعدها، �ذ�، فالكاتب هنا �أكد 
على ماهية عالقته باحلدث �التاريخي – 
�ي ح���دث كان – ومائ���زة ��شه���ار موقفه 

�لذي ينبغي.
الب���د م���ن �ال�ش���ارة هن���ا �ىل �ن �لكات���ب 
�لعكاي�ش���ي �أثب���ت ��شتقالليت���ه �البد�عية 
هن���ا، وهو ينتمي �ىل ما �أكد عليه �دو�رد 
�شعي���د يف تعريفه للكات���ب �و �ملثقف يف 
قوله : “ �نه �ل�شخ����ش �لذي مت�شك بقيم 
علي���ا مث���ل �لعد�ل���ة وحق���ق ��شتقالليت���ه 
�لتام���ة ع���ن �ل�شلط���ة “.. وه���ذ� ماحتقق 
فع���ال يف �قتنا�ش���ة �لكات���ب �لدر�مية يف 
هذ� �لعر�ش يف ��شتقاللية كاتبها وب�شكل 
حيادي كبري، الن همه كان �بد�عيا موؤمنا 
مبا يكت���ب، وكذل���ك كان خم���رج �لعر�ش 
�لفن���ان هيث���م �لرفيع���ي �ل���ذي ك�ش���ف لنا 
ع���ن �نتمائه �لفني هو �الخر لبنية �لن�ش 

ولفر�شيته �لدر�مية و�الخر�جية.
لق����د �وح����ى ن�����ش خط����اب �لعر�����ش عر 
ل�ش����ان  عل����ى  ج����اءت  حو�ري����ة  جمل����ة 
�شخ�شي����ة �لكات����ب �ل����ذي ج����ود يف �د�ئه 
�لفن����ان هيث����م �لرفيع����ي، ح����ني ق����ال : “ 
هن����ا  “ ويعن����ي  زيفن����ا  زيفت����م،  زيفن����ا، 
ومفرد�ت����ه  �مل����كان  دالالت  وبح�ش����ب 
ب����ان جمي����ع  �ملنظري����ة و�الك�ش�شو�ري����ة 
مانكتبه �شاب����ه �لتزييف وحتديد� و�شح 
ذلك لن����ا كمتلقني بفعل حركة خادم �لبيت 

�لذي �م����ره �شيده �لكات����ب برمي �ور�قه 
�لن�شي����ة يف �شل����ة �ملهم����الت وهذه ميكن 
قر�ءتها ع����ر م�شاري����ن : �الول نقول �ن 
و�قع����ة �لط����ف بزعمن����ا �نها م����ن �لوقائع 
�لتاريخي����ة �لقالئل �لت����ي مل تتعر�ش �ىل 
�لتحري����ف و�لتزييف لكرثة ما كتب عنها 
�وال وال�شتناد هذه �ملوؤلفات على م�شادر 
تاريخي����ة ملوؤرخ����ني ��شتن����دو� يف كتبهم 
عل����ى ماه����و �شفاهي م����روي وعلى ماهو 
موثق يف متون كتب �لتاريخ �لثقاة مثل 
موؤلفات �بي خمنف و �ملقرم عبد �حل�شني 
و �ن�ش����اب �ل�ش����رف و حمم����د �لقزوين����ي 
وعفي����ف  �لطباطبائ����ي  �شعي����د  وحمم����د 
�لنابل�ش����ي، ف�ش����ال ع����ن كت����ب �لتحقي����ق 
�لر�ئ����دة و�ل�شه����رية يف ه����ذ� �ملو�ش����وع 
وه����ي كثرية �ي�ش����ا، فال ميك����ن خرق كل 
ه����ذه �ملتون �لتاريخي����ة وحماولة خرقها 
بهدف �لتزييف �و �لتحريف.. �ما �مل�شار 
�لث����اين �تخ����ذ عندن����ا �جتاه����ني �أحدهما 
�شلب����ي و�الخر �يجاب����ي : �الجتاه �الول 
جتل����ى يف حرك����ة �لكات����ب و��شارته �ىل 
�خلادم يف رمي �ور�قه �ملكتوبه �ىل �شلة 
�ملهم����الت برغن تاكيده على �ن هذه ومع 
ماج����اء يف جمله �حلو�ري����ة �لتي ��شتمع 
�ليها �خل����ادم و��شتمعنا نحن �ليها �ي�شا 
بو�شفها )من هنا ب����د�أت كربالء( مبعنى 
م����ن ه����ذه �الور�ق ومن ه����ذ� �ملونولوج 
�لد�خلي �لذي جاء ب�شوت �لفنان �لر�ئد 

مه����دي �شمي�ش����م، فكيف ميك����ن �ن نرمي 
ب����كل ذل����ك �ىل حاوي����ة �ملهم����الت؟ بعد ما 
��شلفنا عليه من م�شد�قية �لتاريخ وكتبه 

�لثقاة؟
�الجت����اه �لثاين وه����و يح�ش����ب لفر�شية 
�الخ����ر�ج : وه����و �ن كل م����امت تدوين����ه 
بجمي����ع  يرتق����ي  �ن  الميك����ن  تاريخي����ا، 
�مل�شتوي����ات �لتاليفية �لن�شية �مل�شرحية، 
مل�شتوى �لفع����ل �ال�ش����ل للحادثة بجميع 
جزئياتها وكري����ات �حد�ثها، فال طريق 
�مامن����ا �ش����وى �شري����ق �الم����ام �حل�شني 
و�ش����رورة معرفتن����ا بح����ق ه����ذ� �لطريق 
ولي�ش �ش����و�ه، كونه ��شب����ح �ليوم رمز� 
�ن�شاني����ا كونيا، اليرتبط به����ذه �لفئة �و 
تلك. مقاب����ل هذ� وجدنا �أفكار وفر�شيات 
مكاني����ة و�شينوغر�في����ة فكر به����ا �ملخرج 
لكنه����ا مل ت�شلنا رمب����ا مثلما �ر�دها وهذ� 
لي�����ش بال�ش����رورة د�ئما فقد يت����م تاويل 
وتف�شري بع�����ش �ال�شتخد�مات �لب�شرية 
�و �ل�شمعية بعك�����ش ما �ر�ده �ملخرج يف 

ح�شاباته.
�م����ا �لتمثيل فقد هيمن����ت عليه �خلطابية 
يف �الد�ء و�اللقاء، با�شتثناء �د�ء �لفنان 
هيثم �لرفيع����ي ل�شخ�شية �لكاتب و�لذي 
جاء �د�ء� عفوي����ا و�عيا وقاب�شا الدو�ته 
و�ي�ش����ا �شوت �شمي�شم �جلهوري �ملتكن 
ه����و �الخ����ر م����ن �ل�شيط����رة عل����ى ��شماع 

�ملتلقي بتجويد عال.

�لبلد �لذي يخلو� من حمطات �ل�شفر، ال ُيعول كثريً� على تو��شله 
م���ع �لع���امل، حيث ُتعتر حمط���ات �لقط���ار�ت مثل �مل���دن، بل مثل 
�لن�شاء، بينها �ل�شقر�ء و�ل�شمر�ء و�شاحبة �جلد�ئل، فيها �ملتغنجة 
�ملُغرية، وفيها �ملتحفظة �خلجولة، فال حمطة ت�شبه حمطة �أخرى 
وال ُم�شافر ي�شبه م�شافرً� �آخر، حيث تتخاطف �لقطار�ت ويتقاطع 
�مل�شاف���رون جيئة وذهاب���ًا. ومنذ بد�ية �إ�شتخ���د�م �لقطار�ت �شنة 
١٧٨٩ �إجته���دت �لبل���د�ن لبناء حمطات جتم���ع �مل�شافرين وتعك�ش 
روح �ملدين���ة وحيويته���ا وعمر�نه���ا وثقافته���ا وروح تقاليده���ا. 
و�مل���دن �جلميلة يف �لعامل �الآن، هي �لت���ي تفخر بجمال حمطاتها 
�لت���ي ت�شتقبل ماليني �لنا�ش. ما دعاين للحديث عن �ملحطات، هو 
وقويف و�شط �أجملها، �إنها حمطة مدينة �أنتفريبن �لبلجيكية �لتي 
تعت���ر �أجمل حمطة قطار يف �لعامل. فما �ل���ذي جعل هذه �ملحطة 
بهذ� �جلم���ال؟ وما �لذي منحها هذه �ملكان���ة �لفريدة؟ ما �ل�شر يف 
وقوفها يف طليعة حمطات هذ� �لعامل �لو��شع ومرت�مي �الأطر�ف؟ 
حني �أم�شكت حقيبتي ونزلُت يف هذه �ملحطة، ت�شمرُت يف مكاين، 
�أنا �ل���ذي �شاهدُت حمطات وحمطات. ياللجم���ال وللهيبة، يالقوة 

�لعمر�ن ويالبالغة �لت�شميم!
عادة، حني ت�شل �ىل حمطة قطار تخرج منها م�شرعًا نحو وجهتك 
�ملق�ش���ودة، ت�شرع باخلروج لرتى معامل �لبنايات وحت�ش بنب�ش 
�حلي���اة وف�شاء �ل�ش���ارع وروح �ملدينة، لكن م���ا حاجتك للخروج 
وق���د �إجتمع كل ذل���ك يف هذه �ملحطة �لتي �شارت هي روح �ملدينة 
وحمركه���ا وقلبها �لناب����ش باجلمال؟ هكذ� ن�شي���ُت لبع�ش �لوقت 
وجهت���ي �لتي جئت من �أجلها، وبقيُت �أتطلع جلمال �ملحطة، كاأين 

ال �أريد �الإنتهاء من تفا�شيلها.
لقد م���رَّ بناء �أو تاأ�شي�ش هذه �ملحطة �ملهم���ة مبر�حل عديدة، �إمتد 
ل�شن���و�ت طويلة، لك���ن �شكلها �لنهائي �لذي ُتع���رف به �ليوم متت 
�شياغت���ه و�الإنته���اء من���ه �شن���ة ١٩٠٥،، وه���ي تت�ش���كل م���ن �أربعة 
طو�بق فارهة، وحتتوي عل���ى �أربعة ع�شر خط �شري، وتتو�شطها 
�لقبه �لعظيمة �لتي ترتفع خم�شة و�شبعني مرتً�، وهي �أعلى نقطة 
يف هذه �ملحطة، وهذه �لقبة كانت �شقف كاتدر�ئية �شابقًا يف ذ�ت 
�ملكان. وهناك �أ�شالي���ب وتاأثري�ت من مر�حل عديدة �إمتزجت يف 
�شكلها �لنهائي، مثل ط���ر�ز ع�شر �لباروك وكذلك تاأثري �لبانثيون 
يف روم���ا وغ���ري ذل���ك، وميتزج ذل���ك م���ع �شع���ار �لنبال���ة و�الأ�شد 
�لبلجيكي و�الأحرف �الأوىل للمل���ك ليوبولد �لثاين. وقد تعر�شت 
ه���ذه �ملحطة الأ�ش���ر�ر كثرية يف منت�شف �لق���رن �لع�شرين ب�شبب 
ظروف �حلرب، وخا�شة �ل�شقف �ل���ذي كان معر�شًا لل�شقوط، لذ� 
�أُغلق���ت �ملحطة فرتة من �لوقت ومت ترميمه���ا، حيث �أُزيَل �ل�شقف 
�لزجاجي َوُو�شعْت بداًل منه �ألو�حًا خا�شة �أقل وزنًا من �لزجاج، 
ل�شم���ان �شالمة �مل�شافرين، و�أعيَد �إ�ش���الح وبناء بع�ش �الأقو��ش 
و�لو�جهات، كذل���ك مت �الإهتمام بالفوالذ و�إعادة ترميمه وطالءه. 

و�أ�شيفت كذلك بع�ش �ملطاعم و�ملكاتب و�مللحقات �الأخرى.
�إ�شته���رت ه���ذه �ملحط���ة بالكثري م���ن �لعرو�ش �لفني���ة و�إ�شتقبلت 
�لعديد من �لفعاليات، حيث �شهدْت �ل�شالة �لرئي�شية جمموعة من 
عرو����ش �لرق�ش �لعاملي���ة، حيث يتمايل �لر�ق�ش���ون و�لر�ق�شات 
وتنعك����ش �مياء�ته���م وحركاته���م �لر�شيق���ة على �أر�شي���ة �لرخام 
�ملده�ش���ة. وقد �إخت���ارت جملة نيوزي���وك �الأمريكية ه���ذه �ملحطة 
كو�ح���دة م���ن �أهم �أربع حمط���ات يف �لع���امل، ويف �إ�شتبي���ان �آخر 
مت �إختياره���ا �أجم���ل حمطة قطار يف �أوروب���ا، ويف ��شتفاء الحق 
مت �إختياره���ا �أجم���ل حمطة قط���ار يف �لعامل. وه���ي ت�شتحق هذ� 
�لتك���رمي بجد�رة، الأنها قطعة فريدة من �جلم���ال و�لبناء و�ل�شعة 
و�لتاأث���ري، �إنه���ا ت���اج مدين���ة �أنتفريبن و�إح���دى عالم���ات ثقافتها 
وعمر�نه���ا، ه���ي وجهه���ا �مل�ش���رق �ل���ذي يتطل���ع �لي���ه كل م�شاف���ر 
مير به���ذه �ملدينة �لتي ت�شب���ه �إمر�أة فاتنة، ٌت�ش���كل �ملحطة وجهها 
�لبا�ش���م �جلميل. خرجت م���ن �ملحطة على �أمل �لع���ودة �ليها يوم 
غد من جديد و�إكم���ال متعة حت�ش�ش عظمة �لبناء ومل�شات �جلمال 
�لفالمنك���ي، وما �أن �شرُت خارج �ملحط���ة حتى ��شتقبلتني متاجر 
�ملا�ش و�ملجوهر�ت �ل�شهرية �لتي ُعرفت بها �أنتفريبن. نظرُت �ىل 
�جلو�هر �لتي �إلتمعْت يف و�جهات �ملحال، ثم �إلتفُت نحو �ملحطة 
خماطب���ًا �إياها: �أن���ت �جلوهرة �حلقيقية، �أنِت ق���الدة هذه �ملدينة 

�ل�شاحرة.

اأجمل محطة قطار في العالم

عادة، حين ت�ضل الى محطة قطار 
تخرج منها م�ضرعًا نحو وجهتك 

المق�ضودة، ت�ضرع بالخروج لترى 
معالم البنايات وتح�ض بنب�ض الحياة 

وف�ضاء ال�ضارع وروح المدينة، لكن ما 
حاجتك للخروج وقد اإجتمع كل ذلك 

في هذه المحطة...

 �ضتار كاوو�ض
باليت العراق القديم.. �ضاهد على بداية التاريخ من فجر الح�ضارات الى الإمبراطوريات

عالء املفرجي

د. حممد ح�ضني حبيب

جنم وايل

في رثاء عدنان من�ضد... اأحد "العظماء ال�ضبعة" جنود زنزانة التعذيب
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عامر م�ؤيد 

اق���ام ن���ادي ال�س���رد يف االحت���اد 
العام لالدباء والكتاب يف العراق 
جل�سة لالحتفاء بالروائي اريان 
"لي�س���ت  وروايت���ه  ال���داودي 
كم���ا يدع���ون" قدمه���ا الروائ���ي 
خ�س���ر فليح الزي���دي على قاعة 

اجلواهري.
االم���ن  حت���دث  اجلل�س���ة  ويف 
الع���ام لالحتاد عن االدب الكردي 
ب�س���كل عام، حيث ق���ال "جند ان 
اغلب الكت���اب الكرد مييلون اىل 
الكتاب���ة باللغة العربية النها لغة 
تن�س���ئة، لغ���ة دينية، لغ���ة روح، 
فل���و طبقنا ما قاله جربا ابراهيم 
ج���ربا وه���و كالم مغل���وط ب���ان 
العرب���ي م���ن لغت���ه االم عربي���ة، 

فعلين���ا ان ندخل ن�س���ف النم�سا 
اىل املانيا وغرها م���ن الق�سايا 

ال�سائكة".
وا�س���اف ان "م���ن يذهب���ون اىل 
الكتابة بالعربي���ة، امنا يحاكون 
ج���ذرا لتن�سئته���م الديني���ة حتى 
لو كان الكاتب ملح���دا، فهو ن�ساأ 
يف بيئ���ة  ت�سمع الق���راآن وهناك 

�سوت االذان".
م�سرا اىل ان "الرواية اذا اردنا 
ان ندخل اىل تفا�سيلها،  نالحظ 
هن���اك ف�سيف�ساء اللغة وان اغلب 
بغ���دادي  �سعب���ي  ه���و  احل���وار 

العالقة له بارومة كردية".
ال���داودي  اري���ان  الكات���ب  ام���ا 
فاع���رب عن فرحه ب���ان يكون يف 
احتاد االدب���اء لتوقي���ع روايته، 
مل���اذا  ع���ن  "ال�س���وؤال  ان  وب���ن 

الك���ردي يكت���ب بالعربية فاعتقد 
عندم���ا  الين  ج���دا  تاف���ه  بان���ه 

اح����س اي امر اقوم بكتابته وان 
العربية لغة ا�سمل".

العربي���ة  "اللغ���ة  ان  وا�س���اف 
الرواي���ة  تنت�س���ر  طريقه���ا  ع���ن 

خارجيا، الن اللغ���ة الكردية هي 
حملية، واي�سا انا املك روايات 
االن  اىل  لك���ن  الكردي���ة  باللغ���ة 
مل اق���رر طباعته���ا النن���ا ال منلك 
لغ���ة كردية موح���دة وهذه اوىل 
ف���ان الرواية  امل�ساكل، وبالتايل 
لن ت�سل اىل جميع الكرد الن كل 
منطق���ة تتحدث بلغة خمتلفة عن 

االخرى".
وع���ن الرواي���ة يتح���دث الناق���د 
الكات���ب   ب���ان  العط���ار،  حم���دي 
رك���ز يف ق�سايا كث���رة، منها ان 
ممار�س���ة اجلن����س ح���ق طبيعي 
للن�س���اء مثلما هو للرجال ويذكر 
ان وال���ده قاطن الري���ف ي�سغط 
عليه من اجل الزواج لكن �سقيقه 
ال���ذي تزوج م���ن ابنة عم���ه بعد 
ا�سه���ر يت���زوج اخ���رى، وثالث���ة 

اجل�س���دي،  بالتن���وع  ويتمت���ع 
ن  اىل  تت���زوج  ال  امل���راأة  ولك���ن 
مي���وت �سريكه���ا وهذا وّل���د لديه 

عالمة ا�ستفهام".
وبن ان "هن���اك طرقا مبهمة يف 
الرواي���ة ومنه���ا ان التغي���ر يف 
الع���راق حدث يف �سطح املجتمع 
ولي����س يف العم���ق، حي���ث بقيت 
العالق���ات بن ال�سلط���ة والف�ساد 
موج���ودة وبق���ي الظل���م وزادت 
امل���وارد  وف���رة  رغ���م  البطال���ة 
حت���ل  مل  لكنه���ا  االقت�سادي���ة 

م�ساكل االن�سان الب�سيط".
واملكان ال���ذي يتحدث به الكاتب 
يف طوز خورماتو، حيث م�سقط 
راأ�سه، يذك���ر العطار انه يتحدث 
ع���ن اال�س���كاالت ب�س���كل �سري���ح 
فيما يخ�س اجلن�س وال�سيا�سة. 
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�س���درت ع���ن دار )امل���دى( للن�س���ر الطبعة الثالث���ة من كتاب 
علي  اأين�ستاين" للكاتب  اإىل  تول�ستوي  "�سوؤال احلب من 
ح�س���ن، يتناول فيه كي���ف اأن هذا ال�سوؤال ظ���ل مبثابة لغز 
، متنقالاً بن مفهوم احلب  مل يجد الكتاب واملفكرون له حالاً
عند الكثر من الفال�سفة والكتاب، مثل "اأوفيد" الذي ظهر 
ا الق�س���اء وال�سيا�سة متفرغا  قب���ل اأكرث من األف عام ت���اركاً
لكتاب���ة مو�سوعت���ه "فن اله���وى" حتى ي���درك �سر احلب. 
اأم���ا �سقراط فق���د اعترب احلب على اأنه جن���ي عظيم وكان 
تلمي���ذه اأفالط���ون ي���رى اأن ال���روح ت�س���ل اإىل اخلر من 

خالل احلب.

�ساألني زميل كيف تنظر اإىل 
تظاهرات ال�سليمانية واالأخبار 

عن اعتقال عدد من النواب.. 
يف هذه الزاوية كتبت كثرااً عن 

االحتجاجات، ودائمااً ما حت�سرين 
مقولة املوؤرخ االأمريكي ال�سهر 

هوارد زن التي يقول فيها: "اأكرث 
فعل ثوري ميكن للمرء اأن يقوم 

به يف ع�سرنا هو قول احلقيقة.. 
يف هذا العامل املت�سارع.. احلياد 
يعني قبول االأ�سياء كما هي عليه 

االآن". الغريب اأن خرب اعتقال 
نواب اجليل اجلديد واإطالق 

�سراحهم يف ال�سليمانية مر مرور 
الكرام على ال�سادة اأع�ساء جمل�س 
النواب الذين �سبق لهم اأن ن�سبوا 
جمل�س عزاء عندما مت اعتقال عزة 

ال�سابندر ل�ساعات يف االإمارات، 
يف هذه البالد �ستجد الكثر من 

العجائب اأبرزها اأن النائبة حنان 
الفتالوي تطالب بحكومة على 

مقا�سها. 
نرتك اأخبار بالد الرافدين وقلوبنا 

مع كل املحتجن �سواء يف بغداد اأو 
ذي قار اأو ال�سليمانية ونتوقف عند 

خرب فوز املالكم العراقي ال�ساب 
يو�سف املاجدي بامليدالية الذهبية 

يف بطولة العرب للمالكمة. اإىل هنا 
والق�سة عادية، اأو هكذا ُيفرت�س، 

�ساب يفوز بنزال للمالكمة 
ويح�سل على امليدالية الذهبية ، 

لكن املثر ان هذا ال�ساب اإ�سر على 
متثيل العراق رغم اأنه يعي�س مع 

عائلته يف اأمريكا، وقرر ان يتكفل 
مب�ساريف النقل واالإقامة يف م�سر 
التي مل متنح الفريق العراقي فيزة 
للدخول وال ندري ما ال�سبب ، ويف 

وجداننا  ان ابواب م�سر كانت 
مفتوحة جلميع العرب.. باالأم�س 

واأنا اأتابع اأخبار يو�سف واإ�سراره 
على الفوز ومنح العراق مدالية 
ذهبية، قلت مع نف�سي اإن اأخطر 

ما ابتلي به العراق اأن توىل اأمره 
وحتدث با�سمه من ال يعرف قدره 
ومكانته من عينة نواب ال�سراع 

على الكر�سي . 
كنت اأنظر اإىل وجه يو�سف واأنا 
اأقول ل�سديق، متحديااً، اأن يجد 
�سيا�سيااً يحب العراق مثل هذه 

ال�ساب ، وجه امنحت منه عالمات 
الطائفية واملذهبية.. وجه يعيد 

اكت�ساف جوهر هذا ال�سعب.. 
وجدت نف�سي اأمام �ساب يتمنى 
اأن ينف�س عن هذا الوطن غبار 

املح�سوبية والف�سل ، ولعل اأجمل 
ما يف هذه الوجه اأنه اأثبت اأننا 

�سعب مل يتف�سخ بعد، رغم �سيا�سة 
التنكيل واالإف�ساد و�سراء الذمم 

التي مور�ست خالل ال�سنوات 
املا�سية، اأده�ستني واأفرحتني هذه 
اال�ستعادة املبهجة الأ�سالة ووطنية 

ال�سخ�سية العراقية يف حلظة 
ت�سور البع�س اأن اأحزاب الطوائف 

ا�ستطاعت اأن حترق م�ساحات 
الفرح والنجاح واخل�سرة فيها، 

وهل هناك وطنية اأكرب واأن�سج من 
املوقف الذي اتخذه هذا ال�ساب؟ 

حن وقف مبت�سما يحمل بن يديه 
علم العراق .

يانواب برملان " ال�سدفة " ومعكم 
كتيبة من ال�سيا�سين �ساهموا 

يف خراب العراق ، يو�سف يقول 
لكم :  اأنتم مهزومون حتمااً.. 

�ستهزمكم دموع الفرح التي �سكبتها 
وهو يحمل علم العراق على 

�سدره  .. �سيهزمكم عراق واحد 
ي�سعى للخروج من قمقم ابراهيم 

اجلعفري .

 ابت�سامة يو�سف
وحكومة الفتالوي

�س�ؤال احلب

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االثن���ن( اأن درجات احلرارة  تنخف�س عن معدالتها ليوم اأم�س، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سااً يف العديد من مناطق البالد.
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دعت درا�سة جدي����دة اإىل الت�سكيك يف االعتقاد 
الرا�س����خ باأن الن�ساء يعم����رن اأكرث من الرجال. 
وبح�س����ب اأكادميي����ن من الدمن����ارك، فاإنه على 
الرغ����م من اأن متو�سط العم����ر لدى الرجال اأقل 
م����ن الن�ساء، ف����اإن الرج����ال لديهم فر�س����ة اأكرب 
للعي�����س اأط����ول من الن�س����اء. وذك����ر الباحثون 
اأن مع����دل العم����ر املتوقع للفرد، ال����ذي يلخ�س 
متو�س����ط طول العم����ر، ي�سكل جم����رد "مقيا�س 
مب�سط" يف�سر غالبااً ب����اأن "الرجال ال يعي�سون 
طوي����الاً مثلما تفعل الن�س����اء". ولفت الباحثون 
اإىل اأن االكتف����اء بالنظ����ر اإىل متو�س����ط العم����ر 
فاإن النا�س ال ياأخذون يف احل�سبان التباينات 

ح����ول متو�س����ط االأعمار، بالتايل ف����اإن �سريحة 
وازن����ة م����ن الذك����ور ق����د يعي�س����ون اأط����ول من 
�سريح����ة وازن����ة م����ن االإن����اث، حت����ى ل����و اأظهر 
متو�س����ط العم����ر املتوق����ع ل����دى الن�س����اء اأنه����ن 
ميتلكن اأف�سلية )للعي�س مدة اأطول(". وخل�س 
التحلي����ل اإىل اأن الرجال لديه����م احتمالية اأكرب 
للعي�����س طوي����الاً اأكرث م����ن الن�س����اء، خ�سو�سااً 
املتزوجن وم����ن لديهم �سه����ادة جامعية. كذلك 
اأ�س����ار املوؤلف����ون اإىل "اأن الذكور املتزوجن اأو 
احلا�سل����ن على �سه����ادة جامعي����ة مييلون اإىل 
العي�����س اأطول م����ن االإناث غ����ر املتزوجات اأو 

الالتي لي�ست لديهن �سهادة الثانوية العامة".

لكن  العامل،  يف  رجل  واأغنى  وم�ستثمر  وخم��رتع  مهند�س  ما�سك  اإيلون 
االأ�سرتالية  االإذاع��ة  حمطة  اأجرتها  مقابلة  فخالل  به.  فخورااً  لي�س  والده 
باإجنازات  فخورااً  كان  اإذا  عما  �سئل  ما�سك،  والد  اأ�س" مع  اإي  اأي  "كيه 
"كال، نحن عائلة تقوم  اإجابته التي �سدمت كثرين:  ابنه االأكرب، فكانت 
بكثر من االأ�سياء منذ مدة طويلة. لي�س االأمر كما لو اأننا بداأنا فجاأة يف 
اأن  عن  وك�سف  االإجنازات".  من  العديد  حققت  فالعائلة  م��ا...  �سيء  فعل 
اإيلون اأي�سااً لي�س �سعيدااً مبا اأجنزه، واأنه ي�سعر باأنه كان يجب عليه اأن 
ي�سعر  باأنه  ما�سك  �سنوات. و�سرح والد  قبل خم�س  االآن  ما حققه  يحقق 
بالقلق جتاه ابنه لكونه اأبااً لت�سعة اأبناء من ن�ساء خمتلفات وغر متزوج، 
املهنية  حياتها  عن  للتخلي  م�ستعدة  �سريكة  على  العثور  من  يتمكن  ولن 
االأ�سغر،  واأخيه  ما�سك  بن  االأب  وقارن  الوقت.  طوال  جانبه  اإىل  للبقاء 
"كيمبال متكن من حتقيق التوازن بن عمله واملحافظة على عالقة  قائالاً 
�سحية مع زوجته كري�ستينا، ا�ستطاع العثور على فتاة متعلمة، اأعتقد اأنها 
اإىل كل  االآن، وهي تذهب معه  لقد تزوجا  حا�سلة على درجة ماج�ستر، 

مكان، لكنني قلق للغاية على اإيلون الأنه مل يفعل ذلك".

�سداقات  يكّونون  اللذين  الفقراء  االأطفال  اأن  عن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
مع اأطفال اأثرياء هم اأكرث عر�سة الأن ي�سبحوا اأغنياء فى وقت الحق من 
حياتهم، حيث قام باحثون من جامعة هارفارد، بتحليل 21 مليار �سداقة 
على "في�س بوك"، لفهم كيف يوؤثر املجتمع الذي ن�ساأت فيه على نتائجك 

ا ملا نقلته �سحيفة "ديلى ميل" الربيطانية. امل�ستقبلية، وفقاً
وت�سر النتائج التى تو�سلوا اإليها، اإىل اأن الن�ساأة فى جمتمع يتفاعل فيه 
قد  والعالية  املنخف�سة  واالقت�سادية  االجتماعية  احلالة  ذوو  االأ�سخا�س 
يح�سن فر�س االأطفال يف اأن ي�سبحوا اأغنياء يف وقت الحق من احلياة، 
لل�سخ�س  االجتماعية  ال�سبكة  قوة  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  اأظهرت  فيما 
املجاالت،  من  جمموعة  على  توؤثر  االجتماعي"،  ماله  "راأ�س  واملجتمع 
االآن  مبا فى ذلك االقت�ساد وال�سحة والتعليم، ومع ذلك، فقد ثبتت حتى 

�سعوبة قيا�س راأ�س املال االجتماعي.

"تويرت"  االجتماعي  التوا�سل  موقع  رواد  ت��داول 
ب��اإح��راق  خليجي  رج���ل  ق��ي��ام  يظهر  ف��ي��دي��و  مقطع 
يحمل  ال��ذي  ال��رج��ل  وق��ال  ال�سحراء.  يف  �سيارته 
�سيارته  يف  النار  اإ�سعاله  اإن  االإماراتية،  اجلن�سية 

جرى ب�سبب موقف ح�سل له قبل يوم.
ميكن  كيف  �ساأله  برجل  ال�سيارة  مالك  التقى  حيث 
ظبي،  اأب��و  اإىل  )الغالية(  ال�سيارة  بتلك  يذهب  اأن 
اأن  الله  داعيا  تعبره،  حد  على  باحل�سد،  فاأ�سابه 
"تويرت" حيث  الواقعة جدال على  واأثارت  يعو�سه. 
اع��ت��رب م��غ��ردون ت�سرف ال��رج��ل م��ن اجل��ه��ل وع��دم 
احل�سد  ق�سة  اأن  اآخ��رون  راأى  بينما  النعمة.  تقدير 
ولي�ست  مقنعة  لي�ست  ال�سيارة  مالك  رواه���ا  التي 
حيث  االأج��ان��ب،  عن  مثاال  واأعطوا  الإحراقها،  �سببا 

ق�سة  بذكر  اأحد  يقم  ومل  جدا  باهظة  �سيارات  لديهم 
اأن  البع�س  واعترب  �سيارته.  باإتالف  وق��ام  احل�سد 
يوؤمنون  النا�س  احل�سد والعي�س موجود وكثر من 

به لدرجة اجلنون.

ه�����ل ي���ع���ي�������ش ال������رج������ال �����س����ن�����ات اأق��������ل م�����ن ال���ن�������س���اء؟

درا�سة جديدة: الأطفال الفقراء 
اأكث�ر عر�سة لي�سبح�ا اأغنياء 

ب�سبب احل�سد.. يحرق �سيارته ويثري جدًل 
على "ت�يرت" 

والد اأغنى رجل يف العامل 
لي�ش فخ�راً به

 8 August 2022

احتاد الأدباء يحتفي بالأدب الكردي ورواية "لي�ست كما يدعون" 

خل���ف �سهرته���م وثروته���م الت���ي ال ج���دال 
فيه���ا، عانى بع�س امل�ساه���ر من عقود من 
امل�س���اكل، منه���ا �س���وء املعامل���ة واالإدم���ان 
واالكتئاب، لكن من اأبرز ما يعانيه بع�سهم 
هي امل�س���اكل االأ�سري���ة. يف ت�سريح ملوقع 
دايل���ي ميل، ك�سف كيف���ن فيدرالين الزوج 
ولديه���ا  اأن  �سب���رز  لربيتن���ي  ال�ساب���ق 
بري�ست���ون، 16 عام���ا، وجي���دن، 15 عاما، 
ابتع���دا ع���ن والدتهما املغني���ة متاما خالل 
الف���رتة املا�سية، وقررا ع���دم ح�سور حفل 
زف���اف والدتهم���ا ال���ذي اأُقي���م موؤخ���را يف 
منزلها بكاليفورنيا، وتابع مو�سحا: "قرر 
االأوالد ع���دم روؤيته���ا بع���د االآن، لق���د مرت 
ب�سعة اأ�سهر منذ اآخر لقاء بينهم، واتخذوا 

قرارا بعدم الذهاب اإىل حفل زفافها".
واأو�س���ح فيدرالين اأنه واأبن���اءه ي�سعرون 
الت���ي  االتهام���ات  بع����س  م���ن  باال�ستي���اء 
عل���ى  اإليه���م  �سب���رز  بريتن���ي  توجهه���ا 

اإن�ستغرام من بينه���ا اأنه اأهملها اأثناء فرتة 
تواجدهم���ا معا، وه���دد مبقا�ساتها ب�سبب 

البيان الذي مت حذفه منذ ذلك احلن.

م���ن جانبه خا�س ب���راد بيت جتربة االأبوة 
الأول م���رة بعد فرتة وجيزة من بدء عالقته 
الرومان�سية باأجنلين���ا جويل، حيث تبنى 

قانون���ا ابنهما مادوك����س وابنتهما زاهارا 
ال�سائع���ات  اإث���ارة  م���ن  واح���د  ع���ام  بع���د 
الرومان�سي���ة يف ع���ام 2005، ث���م اأجنبت 
ج���ويل ابنتهم���ا �سيل���وه يف ع���ام 2006، 
وتبن���ا ابنهم���ا باك�س م���ن فيتن���ام يف عام 
2007، وبع���د عام واح���د، رحب الزوجان 

ال�سابقان بالتواأم، نوك�س وفيفيان.
بع���د اأك���رث م���ن 10 �سن���وات مع���ا، تقدمت 
 ،2016 ع���ام  يف  الط���الق  بطل���ب  ج���ويل 
و�سط معرك���ة �سارية حول احل�سول على 
ح�سان���ة االأبن���اء بع���د الك�سف ع���ن وجود 
خالف���ات ب���راد بيت م���ع االأبن���اء، واتهامه 
بتعديه بال�سرب على ابنهما مادوك�س على 

منت اإحدى رحالتهما اجلوية.
فيما ك�سف���ت جينيفر اأني�ستون عن عالقتها 
املعقدة م���ع والدته���ا، وقال���ت يف ت�سريح 
ملجل���ة هوليوود ريبورت���ر يف عام 2015: 
كانت  الأنها  ب�س���دة،  تنتقدين  اأم���ي  "كانت 

عار�سة اأزياء، كان���ت رائعة وجذابة، واأنا 
مل اأكن كذل���ك"، واأ�سافت اأنه���ا كانت اأي�سا 
قا�سي���ة ج���دا، ومل تك���ن تع���رف م���ا معن���ى 

امل�سوؤولية.
زوجت���ه  م���ع  القانوني���ة  معركت���ه  و�س���ط 
وثائ���ق  ك�سف���ت  ه���رد،  اآم���رب  ال�سابق���ة 
جدي���دة يف املحكم���ة يف �سبتم���رب/ اأيلول 
م���ن الع���ام املا�س���ي اأن والدة ج���وين ديب 
تخل���ت عنه عندم���ا كان مراهقا، ويف اأم�س 
احلاج���ة اإليها، وج���اء يف حيثي���ات وثيقة 
الط���الق، املوقع���ة ع���ام 1981، اأن الزوجة 
ُتق���ر مبوجب ه���ذا ع���ن تخليها ع���ن رعاية 
الطفل القا�سر اآن���ذاك جوين ديب بدعوى 
اأن���ه م�ستق���ل متاما ولي����س بحاج���ة اإليها، 
حت���ى اأن جوين دي���ب قال ع���ن والدته يف 
مقابل���ة م���ع جمل���ة رولينغ �ست���ون يف عام 
2018: "كانت اأمي اأ�سواأ اإن�سان قابلته يف 

حياتي".

وعائالته��م؟ امل�س��اهري  بع���ض  بي��وت  يف  الأ�س��رية  اخلالف��ات  تاأجج��ت  كي��ف   ح�سن عبد الحميد   
الكاتب والناق���د، ا�ست�سافه نادي 
الم���دى للقراءة ف���ي اربيل بندوة 
ع���ن كت���اب "ع�سي���اُن الو�سايا.. 
الكتاب���ة"  اأقالي���م  كاتب���ٌة تج���وُب 
العراقي���ة  والمترجم���ة  للكاتب���ة 
القديرة لطفي���ة الدليمي، الفعالية 
االول  ام����س  ي���وم  ج���رت  الت���ي 
�سي���ار �سيخ���و،  اداره���ا  ال�سب���ت 
م���ن اع�س���اء  به���ا ع���دد  و�س���ارك 
نادي الم���دى وجمهور من القراء 
والنق���اد حي���ث ت���م الحدي���ث عن 
تجربة االديبة لطفية الدليمي في 

الرواية والمقالة والترجمة.

 علي دنيف ح�سن
نعت���ه  والكات���ب،  ال�سحف���ي 
االو�س���اط ال�سحفي���ة والثقافي���ة 
حي���ث توف���ي ع���ن عمر ناه���ز 65 
عام���ااً. والراحل من مواليد بغداد 
�سه���ادة  عل���ى  حا�س���ل   ،1957
الماج�ستي���ر ف���ي ال�سحاف���ة م���ن 
كلية االإعالم بجامعة بغداد. عمل 
ف���ي �سحف ع���دة، وتولى من�سب 
مدي���ر تحري���ر �سحيف���ة ال�سباح 
وكتب باأ�سلوب ب���ارع �سل�سلة من 

االأعمدة والمق���االت والتحقيقات 
المتنوع���ة. �س���در ل���ه - الطري���ق 
ال���ى الكتاب���ة، - ت�سري���ح الخب���ر 
ال�سحف���ي، - الق�س���ة ال�سحافية 
والبن���اء  المفه���وم  الخبري���ة- 

والتاريخ.

 عبد العظيم فنجان 
ال�ساع���ر، ي�سدر ل���ه قريبا ديوان 
م���ن  "موك���ب  بعن���وان  �سع���ر 
الفرا�س���ات" و�سب���ق لل�ساع���ر ان 
اعمال���ه  الما�س���ي  الع���ام  ا�س���در 

ال�سعرية الكاملة. 
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