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 بغداد/ المدى

ن�سرت وزارة ال�سحة، اأم�س الثنين، الموقف الأ�سبوعي لجائحة كورونا.
وقال���ت ال���وزارة في بيان تلقته )المدى(، اإن "الموؤ�س�س���ات ال�س���حية �س���جلت 674 
اإ�سابة بفايرو�س كورونا، وحالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد المتعافين من المر�س 

590 حالة". 
واأ�س���اف البيان، اأن "عدد متلقي اللقاح الم�ساد لكورونا خالل ال�سبوع الما�سي 
بل���غ 31713 �سخ�س���ا". واأ�سار، اإلى اأن "ن�سبة ال�سف���اء بلغت 98.9 %"، موؤكدًا 
اأن "المجموع التراكمي للمتوفين ب�سبب كورونا في العراق بلغ 25356 م�سابًا، 

فيما بلغ اإجمالي الملقحين 11178991 �سخ�سًا".

العدد )5276( ال�سنة الع�سرون - الثالثاء )4( ت�سرين الأول 2022

�ص��يعة �ألعال��م و�ل�صي�ص��تانية 

تمار� �لجلبي: �نتفا�صة 
ت�صرين بد�أت ك�صرخة 

حقيقية من �ل�صباب �لعر�قي

6غالب ح�صن ال�صابندر يكتب:

 بغداد/ تميم الح�صن

التق����ط الإطار التن�س����يقي انفا�س����ه 
بعد ف�����ض تظاهرات ال�سبت، وفهم 
م����ا ج����رى يف ذل����ك اليوم عل����ى انه 
�س����وء اخ�س����ر للم�س����ي بت�سكي����ل 

حكومة ائتالفية بقيادته.
وتتداول يف الو�س����اط ال�سيا�سية 

انب����اء ع����ن حتدي����د نهاي����ة ال�سه����ر 
احل����ايل موع����دا جلل�س����ة ت�سمي����ة 
رئي�����ض اجلمهوري����ة متهي����دا بع����د 
الوزاري����ة  الكابين����ة  لتق����دمي  ذل����ك 

اجلديدة.
لكن باملقاب����ل ان م�ستوى اطمئنان 
"الإط����ار" لردود فعل ال�سارع على 
خطت����ه لي�س����ت مت�ساوي����ة، فهن����اك 

داخ����ل التكتل ال�سيع����ي من ليزال 
مت�سائما.

اع����الن  الت�س����اوؤم  ه����ذا  ويدع����م 
املحتج����ني العودة بع����د ا�سبوعني 
اىل التظاهر اإذا مل ت�ستجب القوى 
مطال����ب  قائم����ة  اىل  ال�سيا�سي����ة 
اأذاعته����ا ي����وم ال�سب����ت، و�سعوبة 

التكهن بتحركات ال�سدريني.

"الإط����ار"  ع����ن  احل����رج  ولرف����ع 
وا�ستب����اق اي �سيناريوه����ات غري 
متوقعة مازال الخري يروج لفكرة 
"الي����د املم����دودة" يف خطاب����ه مع 

ال�سدر.
وك�س����ر ال�س����در اأم�����ض، �سيئ����ا من 
�سكوت����ه ال�سيا�س����ي امل�ستم����ر من����ذ 
نح����و �سهر، واع����ادة ترديد عبارته 

ال�سهرية "ل�سرقية ولغربية" يف 
تغريدة مبنا�سبة اليوم الوطني.

وكان ق����د اأعل����ن الط����ار التن�سيقي 
�سب����ق  ال����ذي  ال�سب����وع  يف 
الذك����رى  احي����اء  تظاه����رات 
لتظاه����رات  الثالث����ة  ال�سنوي����ة 
ت�سري����ن، ب�س����كل غ����ري ر�سم����ي عن 
ائت����الف جدي����د ي�س����م كل الق����وى 

ال�س����در. با�ستثن����اء  ال�سيا�سي����ة 
ويقول �سيا�س����ي �سيعي مقرب من 
م����ع )املدى(  "الإط����ار" يف حديث 
ال�سب����ت  تظاه����رات  "انته����اء  ان 
وج����ود  ع����دم  عل����ى  دللت  فيه����ا 
معار�س����ة لت�سكي����ل حكومة حممد 

ال�سوداين".
 التفا�صيل �س3

قمع التظاهرات اأعطى ال�صوء الأخ�صر اإلى "التن�صيقي" لت�صكيل حكومة ال�صوداني

"�لإطار" يلتقط �أنفا�صه عقب ف�ض �حتجاجات �ل�صبت 
و�ل�صدر يغرد: �لدولة �لمباركة بال ميلي�صيات 

 ترجمة: حامد اأحمد

ك�سف���ت منظم���ة الهج���رة الدولية عن وج���ود اأكرث م���ن 400 موقع غري 
ر�سمي للنازحني يف العراق، لفتة اإىل اأن تلك املواقع ت�سم اأكرث من 14 
األ���ف عائلة، لفت���ة اىل ان غالبية هذه العوائل متتل���ك بيوتا يف مناطق 
�سكناه���ا ال�سلي���ة ولكن عوائق حت���ول دون عودته���م متمثلة بتعر�ض 
بيوته���م لأ�س���رار او عدم وجود ظ���روف معي�سية مالئم���ة يف مناطقهم 
ال�سلي���ة.  وذك���ر تقرير للمنظم���ة ب�ساأن حرك���ة العائ���الت النازحة يف 
الع���راق، ترجمته )امل���دى(، اأن "العوائل النازح���ة والعائدة املقيمة يف 
مواق���ع غري ر�سمية تكون معر�سة مل�ساعب وتواجه حتديات كبرية يف 

حتقيق حلول م�ستدامة مل�ساكل النزوح".
واأ�س���اف التقرير، اأن "حمافظة دهوك يف اقليم كرد�ستان ت�سم الن�سبة 
الأك���ر من مواقع الن���زوح غري الر�سمية يف البل���د بن�سبة 36 % بواقع 
142 موقع���ا تليها حمافظة نين���وى بن�سبة 18 % و�سالح الدين بن�سبة 
13  % و30 % م���ن املواق���ع غ���ري الر�سمية الأخرى موزع���ة بني كركوك 

والفلوجة ومناطق اأخرى".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الع���دد الأك���ر م���ن العوائ���ل النازح���ة متواج���دة يف 

حمافظة النبار تليها دهوك ثم �سالح الدين".
 وبني التقرير، اأن "اآخ���ر اإح�سائية م�سجلة منذ حزيران 2022 ك�سفت 
ان هن���اك 13 األ���ف و245 عائلة نازحة تقي���م يف مواقع غري ر�سمية يف 
انح���اء العراق وت�ست�سيف حمافظة النبار الع���دد الكر بن�سبة 27 % 
م���ن العدد الكل���ي للعوائل بواق���ع 3 الف و632 عائل���ة، تليها حمافظة 
ده���وك بن�سب���ة 22 % م���ن ه���ذه العوائل بواق���ع الف���ني و959 عائلة ثم 
بغ���داد بن�سب���ة 13 % بواق���ع األف و730 عائل���ة وكذلك كرك���وك بن�سبة 

13 % اأي�سا بواقع األف و727 عائلة".
 التفا�صيل �س2

ر�صمي  غير  موقع   400
للنازحين 

 بغداد/ فرا�س عدنان

ي���رى ائتالف دول���ة القانون بزعامة نوري املالك���ي، اأن ال�سهر احلايل 
�سيك���ون حا�سمًا يف انتخ���اب رئي�ض اجلمهوري���ة وت�سكيل احلكومة، 
داعي���ًا زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�س���در ل�ست�سافة مر�سح الإطار 
التن�سيق���ي ملن�سب رئي�ض جمل�ض الوزراء حمم���د ال�سوداين من اأجل 
ال�ستماع اإىل منهاجه، م�س���ددًا على اأن الن�سداد ال�سيا�سي يف طريقه 

اإىل النهاية مع اتفاق 90 % من الكتل على املرحلة املقبلة.
وق���ال ع�سو ائتالف دولة القانون عادل املان���ع، اإن "القوى ال�سيا�سية 
املتواجدة يف الرملان توحدت حتت عنوان واحد، وهو حتالف اإدارة 

الدولة الذي ي�سم الإطار التن�سيقي مع الكرد وال�سّنة".
وتاب���ع املان���ع، اأن "دليل قوة هذا التحالف ه���و قدرته على عقد جل�سة 
برملاني���ة مت فيه���ا الت�سوي���ت عل���ى النائ���ب الأول لرئي����ض املجل����ض 
وجتديد الثق���ة مبحمد احللبو�سي رئي�سًا للمجل����ض". واأ�سار، اإىل اأن 
"املعلومات املتوافرة لدينا اأن ال�سهر احلايل مبا ل يتجاوز منت�سفه 
�سيعاود الرملان جل�ساته لنتخاب رئي�ض اجلمهورية، ويف �سوء ذلك 

�سيكلف حممد �سياع ال�سوداين بت�سكيل احلكومة".
ولف���ت املان���ع، اإىل اأن "اجلمي���ع اتفق على �سرورة الإ�س���راع بت�سكيل 
احلكوم���ة، لأنن���ا اأم���ام ا�ستحقاقات �سروري���ة اأبرزه���ا ت�سريع قانون 

املوازنة وغريها من الإجراءات الد�ستورية".
 التفا�صيل �س3

فريق �لمالكي: �صهر حا�صم 
لإنهاء �لن�صد�د �ل�صيا�صي

 ذي قار / ح�صين العامل 

اأحبط متظاهرو �ساحة احلبوبي حماولة اإحراق ديوان حمافظة ذي قار 
على ي���د ا�سخا�ض ي�ستبه بانتمائهم لحد الط���راف ال�سيا�سية املتنازعة 
على ال�سلطة، فيما اأقدم حمتجو ناحية العكيكة على غلق مديرية الناحية 
للمطالب���ة با�ستقالة مديرها. واقدم���ت جمموعة حمدودة من ال�سخا�ض 
تتب���ع جهة حزبية على مهاجمة ديوان حمافظة ذي قار على مدى يومني 
وقام���ت مبحاولة حلرق املبن���ى با�ستخدام عب���وات املولوتوف ور�سقه 
باحلج���ارة م���ا ادى اىل ا�س���رار يف واجهة املبنى وال�سي���اج اخلارجي، 
وه���و م���ا ا�ستدع���ى تدخ���ل املتظاهري���ن لإحب���اط املحاول���ة. وق���ال اأحد 
موظف���ي دي���وان املحافظ���ة يف حدي���ث م���ع )امل���دى(، اإن "جمموع���ة من 
ال�سخا����ض قام���ت مبهاجمة مبنى دي���وان املحافظة ور�سق���ه باحلجارة 
وحماول���ة احراق���ه با�ستخ���دام زجاج���ات املولوت���وف". واأ�س���اف، اأن 
"اف���راد املجموع���ة حاول���وا احراق كام���ل املبنى لول تدخ���ل جمموعة 
 اخ���رى من متظاهري احلبوبي ح�سرت على الف���ور وحالت دون ذلك".
 التفا�صيل �س2

�إحباط محاولة لإحر�ق مبنى 
حكومي في ذي قار

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأف���ادت التوقع���ات اجلوي���ة بارتف���اع طفيف يف 
درج���ات احل���رارة الأ�سبوع احل���ايل، م�ستبعدة 

هطول اأمطار خالل الأيام املقبلة.
وقال مدير اعالم الهيئة اجلوية عامر اجلابري، 
اإن "التوقع���ات ت�س���ري اإىل ا�ستم���رار الرتف���اع 
الن�سب���ي يف درج���ات احل���رارة خ���الل اليومني 

املقبلني".
وتاب���ع اجلاب���ري، اأن "ه���ذا الرتفاع ل���ن يكون 
موؤثرًا، من درج���ة اإىل درجتني، ب�سبب التذبذب 
ال���ذي يح�سل حاليًا، وقد ت�سل املعدلت اإىل 40 

درجة اأو اأكرث من ذلك بقليل".

واأ�س���ار، اإىل اأن "الع���راق دخ���ل املو�سم اجلديد 
وهو عل���ى اأبواب ف�س���ل اخلريف، ال���ذي ي�سهد 

بع�ض الفوارق احلرارية".
من جانب���ه، ذكر املتنبئ اجل���وي اأحمد التميمي 
يف حدي���ث مع )امل���دى(، اأن " الرتف���اع الن�سبي 
يف مع���دلت الرطوب���ة �سوف ي�ستم���ر اىل نهاية 
اأن  التميم���ي،  واأ�س���اف  تقريب���ًا«.  ال�سب���وع 
»املوؤ�س���رات ل تتحدث عن اإمكانية هطول اأمطار 
قريب���ة وعلى مدى 10 ايام قادمة، ماعدا مناطق 
اق�س���ى ال�سم���ال حي���ث يتوقع تعر�سه���ا لزخات 

مطر خفيفة يوم اخلمي�ض القادم«.
واأ�س���ار، اإىل »�سيط���رة املرتف���ع امل���داري ب�سكل 
وا�س���ح عل���ى اجلزي���رة العربي���ة والع���راق اىل 

منت�س���ف ال�سه���ر وال�ستق���رار �سي���د املوق���ف«، 
اخلري���ف  ف�سل���ي  »توقع���ات  اأن  اإىل  وم�س���ى 

وال�ستاء ل تزال ت�سري بح�سب املر�سوم لها«.
اإىل ذل���ك، توق���ع املتنبئ اجلوي الآخ���ر، �سادق 
عطية »تقلبات بالرياح ال�سطحية وحتولها على 
فرتات جنوبي���ة �سرقية مع ارتف���اع معدلت يف 

الرطوبة الن�سبية لغاية �سباح الأربعاء«.
وا�ستبعد عطية، »ح�سول انخفا�ض يف احلرارة 
خ���الل الأيام املقبل���ة«، لكن���ه اأ�س���ار اإىل اأن »ذلك 

�سوف يح�سل الأ�سبوع املقبل«.
�سامل���ة  ممط���رة  جوي���ة  »حال���ة  اإىل  وانته���ى، 
تر�سمها مناذج الطق����ض قبل نهاية ال�سهر، حتت 

املتابعة لن التغيري وارد«.

 بغداد/ المدى�رتفاع ن�صبي بالحر�رة ول �أمطار قريبة

اأف�س���ح م�ست�سار الأم���ن القومي قا�سم العرجي ع���ن اتفاق دويل لتفكيك 
خمي���م اله���ول ال�س���وري، لفت���ا اإىل اأن���ه ي�س���م 25 األ���ف عراق���ي. وق���ال 
العرج���ي، اإن "هناك اتفاقًا دوليًا حول خمي���م الهول، بالإ�سافة اإىل دعم 
دول ك���رى للع���راق، من اأجل تفكيك املخيم الذي ي�س���م اأكرث من 60 األف 
�سخ�ض ب���ني عراقي و�سوري و50 دولة اأخ���رى". واأ�ساف، اأن "العراق 
طال���ب الكثري من الدول ب�سحب رعاياهم وحما�سبتهم بح�سب قوانني كل 

دولة".
 واأك���د العرجي، اأن "الع���راق م�ستعد لنقل رعاياه وا�ستقبالهم واإدخالهم 
�سمن برنامج الندماج املجتمعي ولكنه بحاجة اإىل دعم دويل ل�ستيعاب 
هذا العدد الكبري". واأ�سار، اإىل اأن "اإعادتهم تاأتي �سمن اخلطة احلالية 
والت���ي ت�ستغ���رق 5 �سن���وات، اإل اأننا نري���د ت�سريع امللف م���ن اأجل اإنهاء 
املعان���اة". وتابع العرج���ي، اأن "هناك 25 األف عراق���ي يف خميم الهول 

ال�سوري بينهم 20 األفًا بني حدث وطفل دون ال� 18 عامًا". 

�تفاق دولي على تفكيك مخيم �لهول
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 بغداد/ المدى

ا�ستبع���دت اللجنة املالية النيابية �سن قانون توحيد 
ال�سل���م الوظيف���ي يف الع���راق، موؤك���دة اأن الرواتب 
موؤمنة بغ�ض النظر عن اإقرار قانون املوازنة العامة.
وق���ال ع�س���و اللجن���ة جم���ال كوج���ر، اإن »احلدي���ث 
عن �س���ن قانون توحي���د ال�سلم الوظيف���ي مع وجود 

مزدوجي الرواتب يف موؤ�س�سات الدولة«.
وتابع كوج���ر، اأن »اإنهاء ظاه���رة الف�سائيني يحتاج 
اإىل اإرادة حقيقية، وبع���د ذلك ميكن التفكري بقانون 
ال�سلم الوظيفي الذي ينبغي اأن ينطوي على بيانات 

دقيقة للعاملني يف املوؤ�س�سات«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »ال�سع���ي لإ�س���دار ه���ذا القانون قد 
يك���ون �سعب���ًا، لأن���ه �س���وف يواجه برف����ض من قبل 

مزدوجي الرواتب والف�سائيني«.
وج���دد كوج���ر التاأكي���د، عل���ى اأن »روات���ب موظف���ي 
الدول���ة واملتقاعدي���ن موؤمنة ولن تتاأثر بع���دم اإقرار 
املوازن���ة للع���ام احل���ايل وتاأخره���ا بالن�سب���ة للع���ام 

املقبل«.

 بغداد/ ح�صين حاتم

مل يهداأ الق�سف ال�ساروخي جتاه الأرا�سي 
العراقي���ة منذ ح���وايل اأكرث من اأ�سب���وع، اإذ 
مل مت���ر 24 �ساعة على اآخ���ر ق�سف لأرا�سي 
اقلي���م كرد�ست���ان يف ظل ال�سم���ت احلكومي 

والدويل.
ويعت���زم اأك���رث م���ن 100 نائ���ب عق���د جل�سة 
طارئ���ة ملناق�س���ة الق�س���ف املتك���رر م���ن قب���ل 
اجلانب���ني الإي���راين والرتكي، فيم���ا ت�سعى 

حكومة القليم اإىل تدويل تلك النتهاكات.
 ويرى خمت�سون، اأن حتدي تلك النتهاكات 

ل يقت�س���ر عل���ى القلي���م فق���ط واإمن���ا مي�ض 
اأم���ن و�سي���ادة العراق باأكمل���ه، فيما و�سفوا 
الق�سف املتكرر باأنه »ا�ستهداف لالإقليم كونه 

دخل يف معادلة الطاقة«. 
وجت���دد الق�س���ف الي���راين، اأم����ض الثنني، 
لق���رى �سيدكان يف ق�س���اء �سوران مبحافظة 
ف���اإن  كردي���ة،  م�س���ادر  وبح�س���ب  اربي���ل. 
قرى  ق�س���ف  ع���اودت  اليراني���ة  "املدفعي���ة 
ناحية �سي���دكان يف ق�ساء �سوران مبحافظة 

اربيل، لليوم الثامن على التوايل".
وا�س���اف: "الق�سف اليراين ا�ستهدف قرية 
هورين وح�س���ب املعلومات مل يوقع خ�سائر 

ب�سرية".
وا�سته���دف ق�سف اإي���راين بطائرات م�سرية 
و�سواري���خ، الأ�سب���وع املا�س���ي، مواقع يف 
اإقلي���م كرد�ست���ان، حي���ث تتمرك���ز تنظيمات 
معار�س���ة كردي���ة اإيراني���ة تن���دد با�ستم���رار 
بقم���ع التظاه���رات يف اإي���ران، م���ا اأدى اإىل 

وقوع قتلى وجرحى.
واأعلن���ت وزارة �سحة كرد�ست���ان، الأربعاء، 
مقت���ل 7 اأ�سخا�ض واإ�سابة 24 اآخرين جراء 

الق�سف الإيراين ملناطق يف الإقليم.
وخ���الل الأ�سبوع نف�سه، اأعل���ن وزير الدفاع 
الرتك���ي، خلو�س���ي اأكار، اأن تركي���ا ق�سف���ت 
يف  الكرد�ست���اين  العم���ال  حل���زب  مواق���ع 
الأرا�سي العراقية "على بعد 140 كيلومرتا 

من احلدود".
"مت  الرتك���ي،  الدف���اع  وزي���ر  وبح�س���ب 
تدم���ري 16 كهف���ا ي�ستخدم���ه ح���زب العم���ال 
الكرد�ست���اين"، دون اأن يح���دد م���ا اإذا خلف 

ا�ستهداف املنطقة اجلبلية قتلى.
وقالت ع�سو جمل�ض النواب النائبة عن كتلة 
الدميقراطي الكرد�ستاين اخال�ض الدليمي، 
اإن "ع���ددا من النواب يروم���ون تقدمي طلب 
اىل رئا�سة الرملان لعقد جل�سة طارئة ب�ساأن 
الق�سف املتكرر عل���ى املناطق احلدودية يف 
اقلي���م كرد�ستان"، م�سرية اإىل "جمع تواقيع 

حوايل 110 نائبا". 
وا�ساف���ت ان "الطل���ب تتبن���اه كتل���ة احلزب 
الدميقراط���ي يف الرملان م���ع بقية الحزاب 
الكردية ا�ساف���ة اىل عدد نواب كتل �سيا�سية 

اخرى".

واأ�س���ارت الدليم���ي اإىل، ان "حكوم���ة اقليم 
كرد�ستان ما�سية نح���و تدويل هذه الق�سية 
من خ���الل املجتم���ع الدويل وجمل����ض الأمن 
به���دف منع تكرار العملي���ات الع�سكرية على 

ارا�سي القليم".
بدوره، يقول اخلبري الأمني اأحمد ال�سريفي، 
اإن "النته���اكات املتكررة لالأرا�سي العراقية 
لي�ست ت�سرفات عاب���رة، اأو كما تدعي تركيا 

واإيران باأنها تاأمني لالأكتاف احلدودية".
واأ�س���اف ال�سريفي، اأن "الق�سي���ة ت�ستهدف 
م�سروع���ا اأعم���ق هدف���ه ا�سته���داف القلي���م، 
باعتب���ار ان الخري دخ���ل يف معادلة الطاقة 
ف�س���ال ع���ن اأن القلي���م ميث���ل منوذج���ا ق���د 

حتتذي به بقية دول املنطقة".
وا�س���ار اخلب���ري الأمن���ي اإىل، اأن "التح���دي 
ل يقت�س���ر عل���ى القليم فق���ط واإمنا هو حتد 
�سي���ادي ل���كل الع���راق"، حمم���ال "احلكومة 

الحتادية م�سوؤولية النتهاكات".
وا�ستغرب ال�سريفي، من "ال�سمت الحتادي 
من قبل احلكومة، وال�سمت الدويل من قبل 

دول العامل"، مطالبا ب� "تدخل اأممي".

نو�ب يعتزمون عقد جل�صة طارئة ب�صاأن �لنتهاكات �لتركية و�لإير�نية �لف�صائيون ومزدوجو 
�لرو�تب يعرقلون 

توحيد �ل�صّلم �لوظيفي

ا�ستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت انقا�س المبنى المنهار في الكرادة.. عد�سة: محمود روؤوف
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واأ�ش���اف التقرير، اأن "محافظ���ة دهوك في اقليم 
كرد�شتان ت�شم الن�شبة االأكبر من مواقع النزوح 
غي���ر الر�شمي���ة ف���ي البل���د بن�شب���ة 36% بواق���ع 
142 موقع���ا تليها محافظة نين���وى بن�شبة %18 
و�ش���الح الدين بن�شب���ة 13 % و30% من المواقع 
غي���ر الر�شمي���ة االأخ���رى موزع���ة بي���ن كرك���وك 

والفلوجة ومناطق اأخرى".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "الع���دد االأكب���ر م���ن العوائ���ل 
النازح���ة متواج���دة ف���ي محافظ���ة االنب���ار تليها 

دهوك ثم �شالح الدين".
 وبي���ن التقرير، اأن "اآخ���ر اإح�شائية م�شجلة منذ 
حزي���ران 2022 ك�شفت ان هن���اك 13 األف و245 
عائل���ة نازح���ة تقي���م في مواق���ع غي���ر ر�شمية في 
انحاء العراق وت�شت�شيف محافظة االنبار العدد 
االكب���ر بن�شب���ة 27% م���ن الع���دد الكل���ي للعوائل 
بواقع 3 االف و632 عائلة، تليها محافظة دهوك 
بن�شبة 22% من هذه العوائل بواقع الفين و959 
عائل���ة ثم بغ���داد بن�شبة 13% بواق���ع األف و730 
عائل���ة وكذلك كرك���وك بن�شب���ة 13% اأي�شا بواقع 

األف و727 عائلة".
 واأو�ش���ح، اأن "الفلوجة ت�شت�شيف عوائل قادمة 
م���ن الم�شي���ب بمحافظة بابل بواق���ع األف و292 
عائلة"، م�شددًا على اأن "غالبية العوائل النازحة 
في محافظة دهوك ه���م من اأهالي منطقة �شنجار 
بواق���ع األ���ف و450 عائلة وف���ي مدين���ة �شامراء 
هن���اك عوائ���ل نازحة م���ن المدينة نف�شه���ا بواقع 
389 عائلة وعوائل قادم���ة من منطقة بلد بواقع 

309 عائلة".
 وك�ش���ف التقري���ر ان "ن�شب���ة 96% م���ن مواق���ع 
غالبي���ة  اليه���ا  نزح���ت  الر�شمي���ة  غي���ر  الن���زوح 
العوائ���ل قب���ل حزيران 2017 وه���ي حالة نزوح 
مزمنة م�شى عليها اأكث���ر من خم�س �شنوات، اما 
في محافظة نين���وى فان ن�شبة 61% من العوائل 
النازح���ة في مواقع غي���ر ر�شمية تم تهجيرها في 
اآب 2014 ون�شب���ة 39% اأخ���رى ت���م تهجيرها ما 

بين ت�شرين االأول 2016 وحزيران 2017".

 وزاد، "اعتب���ارا من حزي���ران 2022 كانت هناك 
األ���ف و121 عائل���ة عائ���دة تقي���م ف���ي مواقع غير 
ر�شمي���ة، اأكث���ر م���ن ثلثي ه���ذه العوائ���ل العائدة 
بن�شب���ة 70% تقي���م ف���ي مواق���ع غي���ر ر�شمية في 
�ش���الح الدين، تليها 54% من ه���ذه العوائل تقيم 

في تكريت بواقع 605 عائلة".
واأردف التقري���ر، اأن "21% م���ن العوائل العائدة 
تقيم ف���ي محافظة االنبار القادمي���ن من الفلوجة 
والرمادي. اما محافظة نينوى فاأنها ت�شم ن�شبة 
9% م���ن العوائل العائدة في مواق���ع غير ر�شمية 

موزع���ة بي���ن منطق���ة �شنج���ار بواق���ع 53 عائلة 
ومناطق المو�شل بواقع 47 عائلة".

 ويوا�ش���ل، اأن "ن�شبة 81% من العوائل النازحة 
والعائدة في هذه المواقع غير الر�شمية يفتقرون 

الى اأي ن�شاط اقت�شادي".

وي�شتر�شل التقري���ر، اأن "اأغلب العوائل النازحة 
المقيم���ة ف���ي مواقع غي���ر ر�شمية ف���ي محافظات 
الدي���ن ووا�ش���ط  والقاد�شي���ة و�ش���الح  كرب���الء 
لي����س لديها ن�ش���اط اقت�شادي، وكذل���ك الحال مع 
العوائ���ل النازح���ة والعائدة المقيم���ة في دهوك 

وبغ���داد ونينوى"، الفتًا اإل���ى اأن "اقل من ن�شف 
ه���ذه العوائ���ل ق���ادرة عل���ى توفي���ر احتياجاتها 

الرئي�شية".
وتاب���ع "الظ���روف ال�شعب���ة الت���ي تواج���ه هذه 
العوائل المقيمة في مواقع غير ر�شمية فان %30 
فق���ط م���ن ه���ذه المواقع تلق���ت م�شاع���دات خالل 
االأ�شهر الثالثة التي �شبقت اعداد هذا التقرير من 
منظم���ات اإن�شانية والتي كان���ت ن�شبة م�شاركتها 
بالم�شاع���دة 84% وكذل���ك من م�شاع���دات خيرية 

محلية كانت ن�شبتها %61". 
واأ�ش���ار التقرير، اإل���ى اأن "المواقع غير الر�شمية 
�شكل���ت في بغ���داد الن�شب���ة االكبر م���ن تلقي هذه 
الم�شاعدات االإن�شانية وتوزعت بين المحمودية 

واأبو غريب وتلتها محافظة االنبار".
وتحدث، عن اأكثر من "ثالثة مطالب ركزت عليها 
العوائ���ل النازح���ة والعائ���دة هي النظ���ر بو�شع 
البطال���ة وتح�شين ظ���روف المعي�شة والح�شول 

على �شكن وملجاأ والتجهيزات غير الغذائية".
ونب���ه التقرير، اإلى اأن "اغل���ب هذه العوائل تقيم 
في مالج���ئ ومنازل طينية وه���ي بحاجة الإعادة 

تاأهيل بعد �شنوات من ال�شكن فيها".
م���ن جان���ب اآخر، ن���وه التقري���ر ال���ى ان "غالبية 
العوائل المقيمة في ه���ذه المواقع غير الر�شمية 

تملك بيوت �شكن في مناطقها اال�شلية".
واأف���اد، باأن "العدد االأكبر م���ن هذه العوائل التي 
تمتل���ك منزال في مناطق �شكناها اال�شلية هي من 
محافظة بابل تليه���ا وا�شط ومنطقتي ابوغريب 

والمحمودية وكذلك محافظة االنبار".
وذهب التقرير، اإلى اأن "غالبية العوائل النازحة 
محلي���ا والت���ي ت�ش���كل ن�شبته���ا 83% م���ن عددها 
الكل���ي ت���روم البق���اء في موق���ع اقامته���ا الحالي 
على الم���دى الق�شي���ر وتتوزع تل���ك العوائل في 

المحمودية والبعاج وتكريت والمو�شل".
وم�شى التقرير، اإلى اأن "ن�شبة 51% من العوائل 
في جميع المواقع غي���ر الر�شمية انهم لم يقرروا 
بع���د بخ�شو�س نيتهم للع���ودة على مدى االأ�شهر 

ال�شت القادمة".
عن: منظمة الهجرة الدولية

ت�سم 14 األف عائلة ال ت�ستطيع اأغلبها الع�دة اإىل ديارها

منظمة الهجرة تك�سف عن وجود 400 موقع غير ر�سمي للنازحين في العراق

 ذي قار / ح�سين العامل 

اأحب���ط متظاه���رو �شاح���ة الحبوبي 
اإح���راق دي���وان محافظ���ة  محاول���ة 
ذي ق���ار عل���ى ي���د ا�شخا����س ي�شتبه 
بانتمائهم الحد االطراف ال�شيا�شية 
المتنازع���ة على ال�شلط���ة، فيما اأقدم 
محتج���و ناحي���ة العكيك���ة على غلق 
مديرية الناحي���ة للمطالبة با�شتقالة 

مديرها.
م���ن  مح���دودة  مجموع���ة  واقدم���ت 
اال�شخا����س تتبع جه���ة حزبية على 
مهاجم���ة دي���وان محافظ���ة ذي ق���ار 
عل���ى مدى يومين وقام���ت بمحاولة 
لح���رق المبن���ى با�شتخ���دام عبوات 
بالحج���ارة  ور�شق���ه  المولوت���وف 
ف���ي واجه���ة  ال���ى ا�ش���رار  م���ا ادى 
المبن���ى وال�شي���اج الخارجي، وهو 
المتظاهري���ن  تدخ���ل  ا�شتدع���ى  م���ا 

الإحباط المحاولة.
وقال اأحد موظفي ديوان المحافظة 
اإن  )الم���دى(،  م���ع  حدي���ث  ف���ي 
قامت  اال�شخا����س  م���ن  "مجموع���ة 
بمهاجم���ة مبن���ى دي���وان المحافظة 
ور�شقه بالحجارة ومحاولة احراقه 

با�شتخدام زجاجات المولوتوف".
المجموع���ة  "اف���راد  اأن  واأ�ش���اف، 
المبن���ى  كام���ل  اح���راق  حاول���وا 
ل���وال تدخ���ل مجموع���ة اخ���رى م���ن 
متظاه���ري الحبوب���ي ح�شرت على 

الفور وحالت دون ذلك".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "اال�ش���رار الناجمة 
ع���ن الهجوم اقت�ش���رت على تحطيم 
زج���اج واجهة المبن���ى وا�شرار في 
ال�شي���اج الخارج���ي"، الفت���ا الى ان 
"ادارة المحافظة با�شرت في اليوم 
التالي باإ�شالح اال�شرار والمبا�شرة 

بالدوام الر�شمي".
وفي ال�شياق ذاته حا�شرت مجموعة 
م���ن اال�شخا����س مبن���ى المحافظ���ة 
ب�ش���رف  للمطالب���ة  �شاع���ات  لع���دة 
م�شتحقاتهم المالية الخا�شة بعقود 

الم�شاريع.
المتظاهري���ن  او�ش���اط  وتته���م 
�شيا�شي���ة  جه���ات  تتب���ع  مجموع���ة 
مت�شارع���ة عل���ى ال�شلط���ة بالوقوف 
وراء الهجوم وذلك لغر�س اال�شاءة 
الثالث���ة  الذك���رى  احي���اء  لفعالي���ات 

الإحياء انتفا�شة ت�شرين.
ومن جان���ب اآخ���ر اأق���دم المئات من 
اأهالي ناحية العكيكة )40 كم جنوب 
النا�شري���ة( على ت�شعي���د فعالياتهم 
مديري���ة  باإغ���الق  االحتجاجي���ة 

الناحية لحين اقالة مدير الناحية.
وق���ال النا�ش���ط ان���ور العمراني في 
ت�شري���ح اإلى )الم���دى(، اإن "المئات 
من المحتجي���ن اأقدموا على ت�شعيد 
فعالياتهم المطلبي���ة باإغالق مديرية 
خي���ام  ون�ش���ب  العكيك���ة  ناحي���ة 
االعت�ش���ام بعد ان لم�شوا عدم جدية 
مدي���ر  باإقال���ة  المحلي���ة  الحكوم���ة 

الناحية".
واأ�ش���اف العمران���ي اأن "الت�شعي���د 

المدي���ر  باإقال���ة  والمطالب���ة 
ف���ي  المتلكئي���ن  والم�شوؤولي���ن 
واجباته���م جاء ب�شبب ت���ردي واقع 
م���ن  الناحي���ة  وحرم���ان  الخدم���ات 

الم�شاريع الحيوية".
وكان محاف���ظ ذي ق���ار محمد هادي 
الغ���زي قد قرر في وق���ت �شابق منح 
مدي���ر ناحية العكيكة اج���ازة امدها 
�شه���ر واح���د لتالف���ي الت�شعي���د في 
الفعالي���ات االحتجاجي���ة، وه���و ما 
ادى ال���ى التخفيف م���ن حدة التوتر 
الأه���وار  المتاخم���ة  الناحي���ة  ف���ي 

النا�شرية.
الناحي���ة  مدي���ر  مع���اودة  ان  غي���ر 
للمبا�ش���رة بمه���ام عمله بع���د انتهاء 
مدة االج���ازة اثار االهال���ي مجددا، 
فاقدم���وا على اغالق الناحية مجددا 
ام���ام  اعت�ش���ام  خي���ام   6 ون�ش���ب 

المديرية.
ويرى العمران���ي، ان "ما اثار نقمة 
االهال���ي عل���ى م�شوؤول���ي الناحي���ة 

الم�شوؤولي���ن  ه���وؤالء  ا�ش���رار  ه���و 
على مالحق���ة عدد م���ن المتظاهرين 
و�شي���وخ ع�شائر بدع���اوى ق�شائية 
تدخ���ل �شم���ن اإط���ار ال�شغ���ط عل���ى 
المتظاهري���ن للتخلي ع���ن مطالبهم 
الم�شروعة"، موؤكدًا "رفع 8 دعاوى 
ق�شائي���ة �ش���د المتظاهري���ن حت���ى 

الوقت الحا�شر".
وكان محاف���ظ ذي ق���ار محمد هادي 
الغ���زي اأ�شدر ف���ي منت�ش���ف ايلول 
2022، توجيه���ًا ر�شميًا الى روؤ�شاء 
بع���دم  كاف���ة،  االداري���ة  الوح���دات 
ال�شلميي���ن  المتظاهري���ن  مالحق���ة 
ومنتق���دي االداء الحكوم���ي، �شواء 
بالط���رق الق�شائي���ة او الع�شائرية، 
وفيم���ا رح���ب نا�شط���وا التظاهرات 
م���ن  اخ���رون  ح���ذر  بالتوجي���ه، 

ا�شتغالله من قبل المبتزين.
ناحي���ة  اأهال���ي  م���ن  المئ���ات  وكان 
العكيك���ة ق���د اأقدموا نهاي���ة �شهر اب 
الما�ش���ي عل���ى ت�شعي���د فعالياته���م 

مديري���ة  باإغ���الق  االحتجاجي���ة 
الناحية وجمي���ع الدوائر الحكومية 
العامل���ة فيه���ا، ملوحي���ن بموا�شلة 
الت�شعي���د لحي���ن تحقي���ق مطالبه���م 
المتمثلة بتوفير الخدمات اال�شا�شية 

واقالة مدير الناحية.
لمحاف���ظ  االعالم���ي  المكت���ب  وكان 
ذي ق���ار ق���د ذكر ف���ي بي���ان �شدر في 
اب الما�ش���ي وتابعت���ه )المدى(، ان 
"محافظ ذي قار محمد هادي الغزي 
التق���ى الع�شرات من مواطني ناحية 
العكيكة، وا�شتمع لمطالبهم المتعلقة 

بالجانب الخدمي واالإداري".
ونق���ل البي���ان ع���ن محاف���ظ ذي قار 
ط���رح  ت�شم���ن  "اللق���اء  ان  قول���ه 
المتعلق���ة  لم�شاكله���م  المواطني���ن 
بالجان���ب الخدمي والبن���ى التحتية 
الناحي���ة واالبني���ة المدر�شي���ة  ف���ي 
وتلكوؤه���ا والمطالب���ة باإقال���ة مدي���ر 
"اال�شتم���اع  موؤك���دا  الناحي���ة"، 
باهتم���ام كبي���ر لطرحه���م والتعاطي 

مع مطالبهم".
وفي حديث �شابق مع )المدى(، قال 
محمد ح�شن وهو اأحد المتظاهرين 
اإن "المعت�شمي���ن يطالب���ون باإقال���ة 
مدير الناحية ومدراء الدوائر ف�شال 
ع���ن المطالب���ة بتح�شي���ن الخدم���ات 
بالف�ش���اد  المتورطي���ن  ومحا�شب���ة 
والف�شل االداري"، مبينا اأن "العديد 
من مناط���ق ناحية العكيك���ة مازالت 

تفتقر للخدمات اال�شا�شية".
و�ش���دد ح�شن على "�ش���رورة توفير 
والكهرب���اء  اال�شا�شي���ة  الخدم���ات 
وتاأمي���ن الح�ش����س المائي���ة للقرى 

واالرا�شي الزراعية".
وك�ش���ف الم�ش���در اأن "العدي���د م���ن 
االنهر الفرعية باتت جافة او تعاني 
م���ن ال�شحة الكبي���رة فيما انخف�شت 
منا�شي���ب المياه ف���ي االنهر المغذية 
لالأه���وار ال���ى اأدن���ي م�شتوياته���ا"، 
وانتهى اإل���ى اأن "العدي���د من �شكان 
قرى االه���وار اخ���ذوا بالن���زوح اأو 

بيع موا�شيهم ب�شبب الجفاف".

حكومي  مبنى  لإحراق  �سيا�سية  جهات  محاولة  الحبوبي" يحبطون  "متظاهرو 

ك�سف��ت منظم��ة الهج��رة الدولية عن وج���د اأكث�ر م��ن 400 م�قع 
غ��ري ر�سمي للنازح��ني يف العراق، الفتة اإىل اأن تل��ك امل�اقع ت�سم 
اأكث���ر م��ن 14 األ��ف عائل��ة، الفت��ة اىل ان غالبي��ة ه��ذه الع�ائ��ل 
متتلك بي�ت��ا يف مناطق �سكناها اال�سلي��ة ولكن ع�ائق حت�ل دون 
ع�دته��م متمثلة بتعر���س بي�تهم الأ�سرار او ع��دم وج�د ظروف 

معي�سي��ة مالئم��ة يف مناطقه��م اال�سلية. وذكر تقري��ر للمنظمة 
ب�س��اأن حرك��ة العائالت النازح��ة يف الع��راق، ترجمت��ه )املدى(، 
اأن "الع�ائ��ل النازح��ة والعائ��دة املقيم��ة يف م�اق��ع غ��ري ر�سمية 
تك���ن معر�سة مل�ساعب وت�اجه حتدي��ات كبرية يف حتقيق حل�ل 

م�ستدامة مل�ساكل النزوح".

احتجاجات وا�سعة يف ذي قار للمطالبة باإقالة م�س�ؤول حملي دع�ات ال�ستيعاب حملة �سهاداتها

معاناة جديدة تنتظر النازحني مع قرب حلول ف�شل ال�شتاء

مبنى ديوان حمافظة ذي قار

 بغداد/ �سيف عبد اهلل

تزايدت م�ؤخراً اأعداد طلبة الدرا�سات 
العليا خارج العراق لمختلف 

االخت�سا�سات وفي دول متعددة.. 
مخت�س�ن قلل�ا من اأهمية ح�س�ل 

الطلبة على هذه ال�سهادات الأ�سباب 
مختلفة.. فيما ي�ؤكد الطلبة �سرورة 

ا�ستيعاب الدولة العراقية لهذه 
ال�سريحة. واأكد مدير عام دائرة 

البعثات والعالقات الثقافية في وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي حازم 

باقر بتاريخ )24 اآذار 2022( و�سع 
ال�زارة معايير عدة لل�سهادات القادمة 

من الخارج.

وف���ي هذا ال�ش���دد، راأت التدري�شية بكلية االإعالم في 
جامع���ة بغداد الدكتورة �شه���ام ال�شجيري، باأن طلبة 
الدرا�ش���ات العلي���ا الذين يدر�شون خ���ارج العراق، ال 

يمتلكون معرفة بكتابة البحوث واالأطاريح.
ال�شجيري وف���ي حديث خا�س مع )المدى(، قالت اإن 
"ه���وؤالء الطلبة ال ي�شتطيع���ون ان يكونوا فاعلين، 
ويتم اإعطاوؤهم �شهادة خا�شة في اإيران وغيرها ومن 
غير الممكن ان تكون لديه���م ن�شبة ذكاء بالتخ�ش�س 
ال���ذي يعملون عليه، وبالتال���ي ترف�شهم الموؤ�ش�شات 
بما فيها كلية االعالم، حيث يتم رف�س بع�س الطالب 

كونهم ال يعرفون �شيئا وال حول لهم وال قوة".
وا�شاف���ت، اأن "هوؤالء يبحثون ع���ن ال�شهادة لمجرد 
ان تت���م ترقيته���م وترتفع رواتبهم، بم���ا فيهم الطلبة 
م���ن خريج���ي كلية االإع���الم، حيث يري���دون التعيين 
فق���ط دون المعرف���ة، ومع ذلك نرى ال���دول ت�شتقطب 

هذه االعداد دون االهتمام العلمي".
من جانب���ه، اأ�شار االأ�شت���اذ الم�شاع���د الدكتور محمد 
�شلم���ان الجميلي، رئي�س ق�شم القانون في كلية دجلة 
الجامع���ة، الى اأن اأكثر من 12 األ���ف طالب تم قبولهم 
للعام الدرا�ش���ي الحالي في مقاع���د الدرا�شات العليا 
بمختل���ف االخت�شا�ش���ات في الجامع���ات الحكومية 

العراقية.
وقال الجميلي في حديث خا�س ل� )المدى(، اإن "هذا 
الرق���م ال يكفي لتغطي���ة طلبات ورغب���ات الموظفين، 
ولذل���ك �شرع الباقي منهم بالذهاب اإلى خارج العراق 

من اأجل الدرا�شة".
ولف���ت، اإل���ى ان "الجامع���ات االأهلي���ة، وفق���ا لقانون 
الجامعات العراقية ل�شنة 2016، حددت بالدرا�شات 

االأولية وال يحق لها توفير الدرا�شات العليا".
امجد النعيم���ي وهو طالب دكتوراه ق�شم الجغرافية 
ف���ي م�ش���ر، يق���ول ان اكث���ر م���ن 10 االف طالب االن 
متواجدون في م�شر وهم من الدرا�شات العليا فقط.
ويوؤك���د النعيم���ي ف���ي حديث خا����س ل�)الم���دى(، اأن 
"مع���دل ال�ش���رف ال�شهري لكل طال���ب تقريبا ي�شل 
ال���ى 600 دوالر �شهريا ما ع���دا الق�شط ال�شنوي لكل 
كور����س والذي ي�ش���ل ال���ى 4 اآالف دوالر او اكثر او 

اقل ح�شب المرحلة".
ويتاب���ع النعيم���ي، اأن���ه "يمك���ن للحكوم���ة العراقية 
اأن تفتح كلي���ات اأهلية واأق�شام���ا علمية الحتواء هذا 
الع���دد الكبير وتوفير الم�شقة والعناء واالأموال على 

الطلبة الدار�شين خارج البالد".
واأ�ش���درت وزارة التعلي���م العالي والبح���ث العلمي، 
بتاري���خ )11 ت�شري���ن الثاني 2021(، ق���رارًا يق�شي 
ب���� "تعلي���ق الدرا�شة ف���ي الجامعات الث���الث التالية: 
الجامع���ة  والعل���وم،  ل���الإدارة  الحديث���ة  الجامع���ة 
االإ�شالمية في لبنان، وجامعة الجنان، لعدم التزامها 
بمعايير الر�شانة العلمية"، م�شيفة اأّن التعليق يبداأ 

من الحادي ع�شر من ال�شهر الحالي.

مخت�سون يقللون من اأهمية الح�سول 
على الدرا�سات العليا في الخارج
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 بغداد/ تميم الح�سن

التقط الإطار التن�شيقي انفا�شه بعد ف�ض 
تظاه���رات ال�شب���ت، وفه���م م���ا ج���رى يف 
ذلك اليوم على ان���ه �شوء اخ�شر للم�شي 

بت�شكيل حكومة ائتالفية بقيادته.
وتت���داول يف الو�ش���اط ال�شيا�شية انباء 
ع���ن حتديد نهاي���ة ال�شهر احل���ايل موعدا 
اجلمهوري���ة  رئي����ض  ت�شمي���ة  جلل�ش���ة 
متهيدا بعد ذلك لتقدمي الكابينة الوزارية 

اجلديدة.
اطمئن���ان  م�شت���وى  ان  باملقاب���ل  لك���ن 
»الإط���ار« لردود فعل ال�ش���ارع على خطته 
لي�ش���ت مت�شاوي���ة، فهن���اك داخ���ل التكتل 

ال�شيعي من ليزال مت�شائما.
ويدع���م ه���ذا الت�ش���اوؤم اع���الن املحتجني 
الع���ودة بع���د ا�شبوع���ني اىل التظاهر اإذا 
مل ت�شتج���ب القوى ال�شيا�شي���ة اىل قائمة 
مطال���ب اإذاعته���ا يوم ال�شب���ت، و�شعوبة 

التكهن بتحركات ال�شدريني.
ولرفع احلرج ع���ن »الإطار« وا�شتباق اي 
�شيناريوه���ات غري متوقعة مازال الخري 
يروج لفك���رة »اليد املم���دودة« يف خطابه 

مع ال�شدر.
وك�ش���ر ال�شدر اأم����ض، �شيئا م���ن �شكوته 
�شه���ر،  نح���و  من���ذ  امل�شتم���ر  ال�شيا�ش���ي 
واع���ادة ترديد عبارته ال�شهرية »ل�شرقية 
ولغربي���ة« يف تغري���دة مبنا�شب���ة اليوم 

الوطني.
يف  التن�شيق���ي  الط���ار  اأعل���ن  ق���د  وكان 
ال�شب���وع ال���ذي �شب���ق تظاه���رات احياء 
لتظاه���رات  الثالث���ة  ال�شنوي���ة  الذك���رى 
ت�شري���ن، ب�ش���كل غري ر�شمي ع���ن ائتالف 
ال�شيا�شي���ة  الق���وى  كل  ي�ش���م  جدي���د 

با�شتثناء ال�شدر.
م���ن  مق���رب  �شيع���ي  �شيا�ش���ي  ويق���ول 
»الإطار« يف حديث مع )املدى( ان »انتهاء 
تظاه���رات ال�شبت فيه���ا دللت على عدم 
وج���ود معار�شة لت�شكي���ل حكومة حممد 

ال�شوداين«.
قناب���ل  المني���ة  الق���وات  وا�شتخدم���ت 
بتفري���ق  للدم���وع  وم�شيل���ة  �شوتي���ة 
املتظاهري���ن يف �شاح���ة التحري���ر م�ش���اء 

ال�شبت، بعد �شاعات من ترا�شق احلجارة 
و«املولوتوف« بني الطرفني.

وتذب���ذت ح�شيلة اجلرح���ى بني �شفوف 
املتظاهرين، حيث و�شلت اىل نحو 200 
على اإثر الختن���اق واإ�شابات باحلجارة، 

بح�شب نا�شطني.
باملقاب���ل ان الإح�شائي���ة الر�شمي���ة الت���ي 
�ش���درت ع���ن خلي���ة الع���الم احلكوم���ي، 
حتدثت عن نحو 30 ا�شابة بني ع�شكري 

ومدين.
وقال���ت خلي���ة الع���الم انه���ا اعتقل���ت َمن 
و�شفته���م ب���� »املند�ش���ني« كان���وا يرم���ون 

القوات المنية بالكرات الزجاجية.
وجتمع الآلف �شباح ال�شبت يف �شاحتي 
التحرير و�ش���ط بغ���داد، والن�شور غربي 
العا�شمة للمطالب���ة مبنع ت�شكيل حكومة 
عل���ى مقا�ش���ات الح���زاب، ومعاقب���ة قتلة 

ت�شرين.
وكان رئي�ض ال���وزراء م�شطفى الكاظمي 
ق���د اأعل���ن عقب ف����ض الحتجاج���ات، بان 
حكومت���ه قامت بتلبي���ة مطالب تظاهرات 
2019، م���ن معاجل���ة اجلرح���ى واعتقال 

»فرق املوت«.
واأ�ش���در الكاظمي يوم اجلمع���ة املا�شي، 
اوام���ر �شارم���ة بع���دم اإط���الق الر�شا�ض 
احلي عل���ى املحتجني، ومن���ع اية مظاهر 

م�شلحة.
ان  توق���ع  ق���د  التن�شيق���ي  الإط���ار  وكان 
يتك���رر ي���وم ال�شب���ت املا�ش���ي، �شيناريو 
م���ا ح���دث قبل 3 �شن���وات ح���ني ا�شتمرت 
العت�شامات نحو 6 اأ�شهر قبل ان تنت�شر 

»كورونا« وتت�شكل حكومة الكاظمي.
واأرجاأ »الإط���ار« على �شوء تلك املخاوف 
العالن ع���ن ائت���الف ادارة الدولة، حيث 
مل يظه���ر حت���ى الن موؤمت���ر �شحفي عن 
التحال���ف اجلدي���د او اوراق توقي���ع على 

التفاق.
وي�شيف ال�شيا�ش���ي القريب من »الإطار« 
بعد ف����ض الحتجاجات انه: »مل يعد امام 
الئتالف اجلدي���د ال امل�شي والتفاهمات 

لت�شكيل احلكومة«.
واعت���ر الإط���ار التن�شيقي م���ا جرى يوم 
ال�شبت املا�شي، بانه نتيجة ت�شلل عدد من 

»املخربني واملند�شني« يف التظاهرات. 
وذك���ر الإط���ار يف بي���ان ي���وم الح���د اأنه 
»يثمن الدور الكبري الذي قامت به القوات 
الأمني���ة امل�شارك���ة يف حماي���ة موؤ�ش�شات 
الدول���ة واملتظاهرين على ح���د �شواء من 
املند�ش���ني واملخربني الذين قاموا ببع�ض 
التجاوزات واخلروقات املرفو�شة خالل 

تظاهرات ال�شبت«. 
ال�شلم���ي  التظاه���ر  »ح���ق  اأن  واأ�ش���اف 
�شم���ن  امل�شروع���ة  باحلق���وق  واملطالب���ة 
يكف���ل  مب���ا  الد�شتور والقان���ون  �شق���ف 
لل�شع���ب العراقي ت�شكي���ل حكومة جديدة 
كامل���ة ال�شالحي���ات ق���ادرة عل���ى فر����ض 
الأم���ن وتوف���ري اخلدم���ات والق�شاء على 

الف�شاد«.

األغام �سيا�سية!
ويعتق����د ال�شيا�ش����ي ان هن����اك »الغ����ام« 
احلكوم����ة  ت�ش����كيل  ام����ام  و«مطب����ات« 
حتت����اج فيه����ا ح����وارات ا�شافي����ة، مثل 
ق�شي����ة التعه����د باإبعاد احل�ش����د ال�شعبي 
ع����ن بع�ض املناط����ق ال�شني����ة، والعالقة 

مع اقليم كرد�شتان.
ام����ا العام����ل الك����ر قلق����ا ل����دى بع�����ض 
»الطاريني« بح�شب ما ينقله ال�شيا�شي 
املطل����ع هو »�شعوبة معرف����ة ماذا يدور 
يف ذه����ن التي����ار ال�شدري ال����ذي يعتقد 
انه �شارك يف احتجاجات يوم ال�شبت«.

وخ����رج ال�شدر اأم�ض ع����ن �شكوته الذي 
ب����داأ قبل نحو �شهر فيم����ا عرف ب� »هدنة 
الربعينية« التي فر�شتها اجواء زيارة 

اربعينية المام احل�شني يف كربالء.
وقال زعي����م التيار يف اخر تغريدة على 
»توتري« تعليقا عل����ى اليوم الوطني ان 
»يوم العراق الوطني احلقيقي هو يوم 

حترره من الف�شاد واملف�شدين«.
ال�ش����الح  »وي����وم  ال�ش����در:  وا�ش����اف 
ولحما�ش�ش����ة  تبعي����ة  ب����ال  احلقيق����ي 
ولجم����رب ولف�ش����اد ولتدخل خارجي 

ول ميلي�شيات«.
اىل  تغريدت����ه  يف  ال�ش����در  ا�ش����ار  كم����ا 
ماو�شفه ب� »الدولة املباركة« وهي دولة 

»ل�شرقية ولغربية«.
وكانت او�شاط ال�شدر قد ملحت موؤخرا، 
اىل امكانية العودة جمددا اىل ال�شارع، 
مع موع����د اختيار رئي�����ض اجلمهورية.

وقال النائ���ب ال�شدري امل�شتقيل حيدر 
املحمداوي على �شفحته يف »في�شبوك« 
ان »جل�شة اختيار رئي����ض اجلمهورية 
وتكليف رئي����ض الوزراء، �شوف تكون 

احلا�شمة )النزال الأخري(«. 
وتلتق���ي باملقاب���ل دع���وات ال�شدري���ني 
مع املحتجني، حي���ث يتحدث نا�شطون 
ع���ن رف�ض ايو حكوم���ة ي�شكلها الإطار 

التن�شيقي.
ومن���ح املحتج���ون يف �شاح���ة الن�شور 
قب���ل الن�شحاب، الحزاب حتى 25 من 
ال�شهر احلايل لرتك العملية ال�شيا�شية، 

متوعدين بخطوات »ت�شعيدية«.
وج���اء يف البي���ان اخلتام���ي للتظاهرة 
ع���ن املتظاهري���ن ان: »هدفنا هو تغيري 

وت�شف���ري  ال�شيا�ش���ي)...(  النظ���ام 
العملية ال�شيا�شية القائمة برّمتها«.

وا�ش���اف البيان:« فاإّننا �شنمهل القوى 
ال�شيا�شي���ة كاف���ة حت���ى ي���وم اخلام�ض 
والع�شرين من �شهر ت�شرين هذا، لرتك 
العملية ال�شيا�شية وت�شفريها، وبغري 
ذل���ك فاإنن���ا ما�شون بخط���وات واآليات 
ت�شعيدية اأك���ر واأو�شع، ولن مننحهم 

فر�شة الراحة«.
كما طالبوا ب� »حكوم���ة انتقالية موؤقتة 
باإ�ش���راف اأمم���ي«، تقوده���ا نخب���ة من 
الوطني���ني، على األ يك���ون فيها اأي من 
ال�شخ�شيات الت���ي تقلدت منا�شب بعد 

.2003
نقا�ش���ات  كوالي����ض  بح�ش���ب  وي���دور 
 30 ي���وم  حتدي���د  ال�شيا�شي���ة  الق���وى 
م���ن ال�شهر احل���ايل لنتخاب���ات رئي�ض 
اجلمهوري���ة، ويب���دو ان املوع���د ج���اء 
لنتظ���ار م���ا ق���د يح���دث يف ي���وم 25 

املقبل.
ولك���ن حتى الن ل يوجد موعد جلل�شة 
مقبل���ة للرملان، با�شتثن���اء اعالن نائب 
رئي����ض املجل����ض �شاخ���وان عب���د الل���ه 
عن جم���ع تواقي���ع 125 نائب���ا ملناق�شة 

الق�شف اليراين لربيل.
 وقال �شاخ���وان يف ت�شري���ح لو�شائل 
اعالم كردية ان التواقيع جمعت بالفعل 

لكن »بدون حتديد موعد للجل�شة«.
يف تل���ك الثن���اء يق���ول ج���واد الغزايل 
النائ���ب ع���ن دول���ة القان���ون ل�)امل���دى( 
ان »الإط���ار التن�شيق���ي مازال���ت لدي���ه 
ح���وارات مع كل القوى ال�شيا�شية وان 
ايديه وقلب���ه مفتوحان لن�شمام التيار 

ال�شدري«.
وكان »اطاريون« قد ك�شفوا عن امكانية 
التنازل عن ن�شف الوزارات املفرت�شة 
لل�شيعة باحلكوم���ة املقبلة )6 من اأ�شل 
ال�ش���دري ومناق�ش���ة  التي���ار  اىل   )12

النتخابات املبكرة.
وي�شيف الغزايل ان »اجراء انتخابات 
مبك���رة مرتبط ب���راأي جمل����ض النواب 
واحلكوم���ة اجلدي���دة وتعديل القانون 

واملفو�شية«.

 بغداد/ المدى

ج���دد رئي����ض ال���وزراء م�شطفى الكاظم���ي، اأم����ض الثنني، 
الدع���وة اإىل احل���وار الوطن���ي، موؤك���دًا اأن حكومته حتملت 

الكثري من التلفيق.
وق���ال الكاظم���ي، يف كلم���ة له مب���رور 5 اأعوام عل���ى رحيل 
الرئي����ض العراق���ي الأ�شبق، ج���الل طالب���اين، »يف مثِل هذا 
الي���وم، ارحت���َل اإىل الرفي���ِق الأعل���ى الرئي����ُض العزيُز جالل 
طالب���اين. جئن���ا اإىل هنا الي���وم، لن�شتذكَر ه���ذه ال�شخ�شيَة 
والقام���َة  الف���ّذة،  املنا�شل���َة  وال���روَح  الكب���رية،  الوطني���َة 

ال�شاخمة«.
واأ�ش���اف، »ن�شتذك���ُره اليوم، ونح���ُن يف اأ�ش���دِّ احلاجِة اإىل 
�شرِه وحكمت���ه، وقدرِتِه عل���ى احتواِء الأزم���ات، وتقريِب 
وجه���اِت النظ���ِر املتباين���ة، وا�شتع���ادِة الثق���ِة املفق���ودِة بني 
اإخ���وِة الوط���ِن الواح���د ال���ذي قدم الكث���ري م���ن الت�شحيات 
والدم���اء الغالي���ات يف خمتلف مراح���ل الن�ش���ال يف �شبيِل 

الدميقراطية، ومن اأجل الوطن وحريته«.
واأ�ش���ار الكاظم���ي، اإىل اأن »م���ام جالل لي����ض ببعيد عن هذه 
الت�شحي���ات اإذ ن�شتذكُره الي���وم، ونحُن نعي�ُض زمنًا تال�شت 
في���ه القيُم والأخالُق يف عامِل ال�شيا�ش���ة، وُغّلبت لغُة التهاِم 

والتخوين، على لغِة التهدئِة واحلواِر و�شوًل اإىل احلل«.
ويوا�ش���ل، »اأم���ا اأن���ا �شخ�شي���ًا، فا�شتذكُر »م���ام جالل«، يف 
كِل مراح���ِل حيات���ي م���ن املعار�ش���ِة الوطنّي���ة �ش���ّد النظ���اِم 
الديكتات���وري، اإىل ال�شحاف���ِة والن�ش���اِط احلقوقي و�شوًل 
اإىل ت���ويل امل�شوؤولي���ة، وكان رحمه اللُه مهموم���ًا على طوِل 

اخلِط بالإن�شاِن وكرامِتِه وحقوِقِه وجوهِر العدالة«.
ولف���ت الكاظم���ي، اإىل اأن »الي���وم و�ش���ط كِل ه���ذا الن�ش���داِد 
ال�شيا�ش���ي، يك���ون لغي���اِب �شخ�شي���ٍة ب���وزِن مام ج���الل اأثٌر 
ومعنى، كان الراحُل �شيدفُع بقّوة، بجميِع القادِة ال�شيا�شيني 
اإىل طاولِة احلوار، لأجِل نقا�ٍض هادٍئ عاقل، ُيعيد من خالله 
ثق���ًة ُفقدت مع تغّل���ِب امل�شالِح ال�شيق���ِة، واملكت�شباِت الآنية، 

على امل�شلحِة الوطنية العامة«.  
و�ش���دد، عل���ى اأن »�شجاع���ُة احل���وار ومب���داأُ ح�ش���ِن الني���ِة 
والدبلوما�شي���ُة الهادئُة والبتعاُد ع���ن الت�شلِب يف املواقف 
كان���ت اأدواِت »م���ام ج���الل« وخريطِة الطري���ِق التي و�شعها 

-رحمه الله- حلِل الأزمات«. 
واأورد الكاظم���ي، »ن�شتلُهم من ع���زِم الراحِل الكبري واإرادتِه 
والقي���ِم التي تركها بيننا دواف���َع الو�شوِل اإىل احللوِل التي 
تن�شج���ُم مع قيمن���ا الوطنية، وم���ع قناعاِتنا ب�ش���رورِة بناِء 
دول���ِة املوؤ�ش�ش���ات، والتي تق���ّدُم م�شلحَة املواط���ِن على اأية 

م�شلحٍة فرديٍة اأو فئوية«.
واأك���د، على »�ش���رورِة الع���ودِة اإىل طاولِة احل���وار الوطني 
اجلام���ِع ل���كل العراقي���ني لنط���رَح مع���ًا هواج�شن���ا ونناق�َض 

خالفاِتنا، ون�شَع احللوَل بناًء على امل�شرتكات«.
ولف���ت الكاظم���ي، اإىل اأن »العراُق و�شع���ُب العراق وم�شالُح 
العراقي���ني هي الغاياُت التي يجُب اأن تك���وَن اأماَمنا جميعًا، 
واله���دُف الذي يجُب اأن يتق���دَم اجلمي���ُع اإىل طاولِة احلواِر 

الوطني«.
وراأى، اأن »التفاَق الوطني على اأ�شا�ض امل�شرتكاِت العراقيِة 
العميق���ة، والقيِم الوطنيِة املرت�شخ���ة يف بالِدنا لي�ض �شعبا 

او م�شتحيال«.
واأ�ش���اف الكاظم���ي، اأن »العراقي���ني ا�شتطاع���وا اأن يعيدوا 
تق���دمَي اأنف�َشه���م للع���امِل ب�ش���ورٍة تلي���ُق به���م وبتاأريخه���م، 
وباإمكاِنه���م الي���وَم �شياغ���َة ح���لٍّ يحف���ُظ م�شتقب���َل وطِنه���م 

وم�شتقبَل اأبنائهم«.
ودعا اإىل »التم�ش���ك باحلوار واحلواِر واحلوار.. ول �شيَء 
غ���رَيه، فهو �شبيلُنا الوحيُد حلّل الأزمة، واإل فالناُر �شتحرُق 
اجلمي���َع، ل �شم���ح الل���ه.. ال�شجاعُة احلقيقي���ُة هي يف حفِظ 
م�شال���ِح العراقيني واأمِنه���م و�شلِمهم الجتماع���ي واأن نفكَر 

معًا مب�شتقبِل اأجياِلنا القادمة«.
ون���وه الكاظم���ي، اإىل اأن »اجلمي���ُع يدرُك اأن هن���اك م�شتًوى 
مرتفع���ًا م���ن العالق���اِت الأخوي���ِة الإيجابي���ة الت���ي جمع���ت 
احلكوم���َة الحتاديَة يف بغ���داَد مع حكومِة اإقلي���ِم كرد�شتان 
خ���الَل العام���نِي املا�شي���ني، ولي����ض خافي���ًا اأن ذلك ج���اء بعَد 
مراحَل خمتلفٍة من ال�شطراِب والتوتراِت التي �شادت هذه 

العالقة«.
ولف���ت، اإىل اأن »الو�ش���وُل اإىل ه���ذا امل�شت���وى املتمي���ِز م���ن 
العالق���اِت مل يك���ْن م���ن ف���راغ، ب���ل كاَن نتاجًا ملب���داأِ احلوار، 
وتق���دمِي ح�ش���ِن الني���ِة وال�شيا�ش���ة الهادئة غ���رِي النفعالية، 
ويج���ُب اأن نبن���َي عل���ى م���ا حتّق���َق حت���ى الآن م���ن تعزي���ِز 
وامل�ش���رِي  الأخ���ّوِة  ب���روِح  الأزم���اِت  وح���ِل  للم�ش���رتكاِت 

امل�شرتك«.
وتاب���ع الكاظم���ي، اأن »ه���ذه احلكوم���ُة حتّمل���ت الكثري، من 
الظروِف ال�شعب���ِة وال�شتثنائّية، وم���ن التلفيِق والتزوير، 
وكي���ِل التهام���اِت الباطل���ة، لتح�شيِل مك�شٍب هن���ا اأو هناك، 

وهذا ما يتنافى مع كِل القيم«.
وم�شى الكاظمي، اإىل »نعمُل ما مُيليه علينا واجُبنا الوطنُي 
والأخالقُي والإن�شاين، لأجِل عراِقنا العظيم، الذي كان مهَد 

احل�شارِة الإن�شانية«.
»ه���ذه احلكوم���ُة اأُري���د له���ا اأن تت���ورَط بال���دِم وت�شك���ت عن 
�شفق���اٍت م�شبوهٍة و�شرق���اٍت مو�شوفة، حت���ى ير�شى عنها 
طرٌف هن���ا اأو هناك.. هذه احلكومُة اأراده���ا البع�ُض ج�شرًا 
لعب���وِر مرحل���ٍة ما، م���ن دوِن تغيري حقيقي، نع���م، اأقول ذلك 
ب�شراح���ة، وللتاأري���خ... هناك م���ن اأراَد له���ذه احلكومِة اأن 
ُتقم���َع الأ�ش���واُت املطالبُة باأدن���ى احلقوق، واأن تك���وَن اأداًة 
باأيديه���م، ولكنه���م ف�شلوا، فما كان منه���م اإل و�شَع العراقيِل 

اأماَم احلكومة لغر�ض اإف�شاِلها بكل الو�شائل. 
ومع ذل���ك، حتملنا، وتعلمنا من جت���ارِب القاماِت ال�شاخمة، 
كقامِة »مام جالل«، اأن ن�ش���َر لأجِل امل�شلحِة العليا، ونعمُل 
ب�شدٍق واإخال�ض، ول نلتفُت للتجني وال�شراِخ والطعن.   

  �شنعم���ُل حتى اللحظِة الأخ���رية، دوَن كلٍل وملل، و�شندعو 
للحوار، ون�شتخ���دُم اآلياِت احلوار، و�شنحف���ُظ دماَء �شعِبنا 
وكرامِته مهم���ا كلفنا الأمر، ومهما هوجمنا فقط لأننا نعتُر 

دمَ العراقي مقد�شاً، و�شفكَه خطاً اأحمر«.

 بغداد/ فرا�س عدنان

ي���رى ائتالف دولة القانون بزعامة نوري 
املالكي، اأن ال�شهر احلايل �شيكون حا�شمًا 
يف انتخاب رئي����ض اجلمهورية وت�شكيل 
احلكوم���ة، داعيًا زعي���م التي���ار ال�شدري 
مقتدى ال�شدر ل�شت�شاف���ة مر�شح الإطار 
التن�شيقي ملن�شب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حمم���د ال�ش���وداين م���ن اأج���ل ال�شتم���اع 
اإىل منهاج���ه، م�ش���ددًا عل���ى اأن الن�ش���داد 
ال�شيا�شي يف طريقه اإىل النهاية مع اتفاق 

الكتل على املرحلة املقبلة. من   90%
وق���ال ع�ش���و ائتالف دول���ة القانون عادل 
املان���ع، اإن »القوى ال�شيا�شي���ة املتواجدة 
يف الرملان توح���دت حتت عنوان واحد، 
وه���و حتال���ف اإدارة الدول���ة ال���ذي ي�شم 

الإطار التن�شيقي مع الكرد وال�شّنة«.
وتابع املان���ع، اأن »دليل قوة هذا التحالف 
ه���و قدرته عل���ى عق���د جل�ش���ة برملانية مت 
فيها الت�شويت على النائب الأول لرئي�ض 
املجل�ض وجتديد الثقة مبحمد احللبو�شي 

رئي�شًا للمجل�ض«.
واأ�شار، اإىل اأن »املعلومات املتوافرة لدينا 
اأن ال�شه���ر احلايل مبا ل يتجاوز منت�شفه 
لنتخ���اب  جل�شات���ه  الرمل���ان  �شيع���اود 
ذل���ك  �ش���وء  ويف  اجلمهوري���ة،  رئي����ض 
�شيكلف حممد �شي���اع ال�شوداين بت�شكيل 

احلكومة«.
ولف����ت املان����ع، اإىل اأن »اجلمي����ع اتفق على 
�شرورة الإ�شراع بت�شكيل احلكومة، لأننا 
اأمام ا�شتحقاقات �شرورية اأبرزها ت�شريع 
قان����ون املوازن����ة وغريها م����ن الإجراءات 

الد�شتورية«.
الن�ش����داد  ع����ن  »احلدي����ث  اأن  واأورد، 
ال�شيا�ش����ي �ش����وف ينته����ي قريب����ًا مع هذه 
التفاهم����ات وا�شتمرار احل����وارات ونحن 
ننتظ����ر اأن يتو�ش����ل البي����ت الك����ردي اإىل 
اتف����اق ه����و الآخر ب�ش����اأن املر�ش����ح ملن�شب 

رئي�ض اجلمهورية«.
ويوا�شل املانع، اأن »املوؤ�شرات توؤكد عدم 
وجود ما يعيق ا�شتئناف الرملان جل�شاته 
بعد جل�ش����ة الأ�شبوع املا�ش����ي، خ�شو�شًا 

لإكمال ال�شتحقاقات الد�شتورية«.
واأك����د، اأن »ال�شي����اق الد�شت����وري يفر�����ض 
عل����ى جمل�ض الن����واب اأن ينتهي من عملية 
انتخ����اب رئي�����ض اجلمهورية قب����ل اأن يتم 

تكليف ال�شوداين بت�شكيل احلكومة«.
واأو�شح املانع، اأن »الكرد �شرحوا موؤخرًا 

بوج����ود اتف����اق يف اإقلي����م كرد�شت����ان على 
من�ش����ب رئي�����ض اجلمهورية لك����ن مل يعلن 

لغاية الوقت احلايل«.
وبني، اأن »الإطار التن�شيقي �شوف مي�شي 
اإىل انتخ����اب رئي�����ض اجلمهوري����ة �ش����واء 
اتفق الكرد اأو مل يتفقوا، و�شنرتك اخليار 
للنواب باأن يخت����اروا فيما بني املر�شحني 

من يعتقدون اأنه الأف�شل للمن�شب«.
وراأى املان����ع، ان »ال�شه����ر احلايل �شيكون 
حا�شم����ًا ب�شاأن اختيار رئي�ض اجلمهورية، 
ومن ثم تكليف ال�شوداين مبن�شب رئي�ض 

جمل�ض الوزراء«.
و�ش����دد، على اأن »ال�شوداين يحظى بقبول 
اجلمي����ع، حتى م����ن التيار ال�ش����دري، فهو 
مل يرف�ش����ه بنح����و �شخ�ش����ي ورف�شه كان 
على اأ�شا�ض من����ح الإطار التن�شيقي عملية 

ت�شكيل احلكومة وقيادته«.
الإط����ار  »تق����دمي  اأن  املان����ع،  ويوا�ش����ل 
التن�شيقي لأي �شخ�ض اآخر غري ال�شوداين 
ملن�شب رئي�ض الوزراء، فاأن ذلك �شيواجه 

بالرف�ض من التيار ال�شدري«.
ويج���د، ان »موق���ف التي���ار ال�ش���دري بهذا 
مبر�شحه���م  قبلن���ا  لأنن���ا  غري���ب،  ال�ش���اأن 

ملن�شب رئي����ض الوزراء جعف���ر ال�شدر يف 
وق���ت �شابق لكن اختلفنا عل���ى اآلية ت�شكيل 

احلكومة«.
وانته���ى املان���ع، اإىل اأن »الو�ش���ع حاليًا قد 
تغ���رّي واأ�شب���ح لدينا حتال���ف �شيعي �شني 
ك���ردي لإدارة الدول���ة وقد تت���م ت�شوية كل 
الأم���ور للو�شول اإىل اله���دف وهو ت�شكيل 
احلكوم���ة باأي �شكل م���ن الأ�شكال وحتظى 

الكتل ال�شيا�شية«. من  بقبول 90% 
من جانبه، ا�شتبعد ع�ش���و الئتالف الآخر 
عب���د اله���ادي ال�شع���داوي، »جل���وء الإطار 
التن�شيق���ي اإىل �شحب تر�شي���ح ال�شوداين 
م���ن مهم���ة ت�شكي���ل احلكومة كون���ه يتمتع 
بقب���ول كبري م���ن جميع الق���وى ال�شيا�شية 

ل�شيما ال�شنية والكردية«.
وتاب���ع ال�شع���داوي، اأن »امل�شلح���ة تفر�ض 
لطاول���ة احل���وار  الكاف���ة اجللو����ض  عل���ى 
والبتعاد عن الت�شعيد الإعالمي والتفكري 
بجدية يف ت�شكيل حكومة توفري اخلدمات 

اإىل ال�شارع العراقي«.
لإج���راء  مفتوح���ة  »الأب���واب  ان  وي���رى، 
مباحث���ات مع مر�ش���ح الإط���ار التن�شيقي«، 
م�ش���ددًا على اأهمية اأن »يك���ون هناك حوار 

التي���ار  وزعي���م  ال�ش���وداين  ب���ني  مبا�ش���ر 
ال�شدري مقت���دى ال�شدر ب�ش���اأن احلكومة 

املقبلة«.
ويتوق���ع ال�شع���داوي، اأن »اإق���دام ال�ش���در 
عل���ى خط���وة با�شت�شاف���ة ال�ش���وداين م���ن 
اأجل ال�شتماع اإىل برناجمه احلكومي يعّد 
طريقًا منا�شبًا لإقناعه والعدول عن موقفه 

ال�شابق«.
ولف���ت، اإىل اأن »ق�شمًا من مقربي ال�شدر قد 
يو�شلون له معلومات غري �شحيحة، ولذا 
ينبغ���ي اأن يكون هذا اللق���اء مع ال�شوداين 

بنحو مبا�شر من دون و�شيط«.
»الأط���راف  اأن  اإىل  ال�شع���داوي،  وانته���ى 
ال�شيا�شي���ة عليها اأن تبتعد عن احلوار غري 
املبا�ش���ر والعتم���اد عل���ى و�شائ���ل الإعالم 
اإىل  تلج���اأ  واأن  خطاباته���ا  اإي�ش���ال  يف 
طاولة املباحث���ات لي�شتمع الكافة للرنامج 

احلكومي«.
الحت���اد  الكردي���ان،  احلزب���ان  زال  وم���ا 
والدميقراط���ي  الكرد�شت���اين  الوطن���ي 
الكرد�شت���اين يوا�ش���الن احل���وار ب�ش���اأن 
الو�ش���ول اإىل اتف���اق على مر�ش���ح واحد 

ملن�شب رئي�ض اجلمهورية.

قمع التظاهرات اأعطى ال�سوء الأخ�سر اإلى »التن�سيقي« لت�سكيل حكومة ال�سوداني

»الإطار« يلتقط اأنفا�صه عقب ف�ض احتجاجات ال�صبت وال�صدر يغرد: 
الدولة المباركة بال ميلي�صيات 

الكاظمي في ذكرى رحيل طالباني: 
نجدد الدعوة للحوار الوطني

البرلمان يقترب من عقد جل�سة جديدة لنتخاب رئي�س الجمهورية

فريق المالكي يتحدث عن �صهر حا�صم لإنهاء الن�صداد ال�صيا�صي

كتلة المالكي من ابرز المعار�ضين الجراء االنتخابات المبكرة

متظاهرون يقفون اأمام ج�ضر الجمهورية يوم ال�ضبت الما�ضي
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 بغداد/ املدى

الثنني،  اأم�س  املدين،  الدفاع  مديرية  اأعلنت 
الـــ 24 �شاعة  اإخــمــاد 78 حــريــقــًا خــالل  عــن 
عمليات  ا�شتمرار  اىل  اأ�شارت  فيما  املا�شية، 
الوطني  املخترب  مبنى  يف  والإنــقــاذ  البحث 
ل�شيف  احلرائق  معدلت  اأن  موؤكدة  ببغداد، 
باملوا�شم  مــقــارنــة  تــراجــعــت  احلـــايل  ــعــام  ال
تلقته  بــيــان  يف  املــديــريــة  وذكـــرت  ال�شابقة. 
 )78( اأخــمــدت  املــديــريــة  "فرق  اأن  )املــــدى(، 
املا�شية  �ــشــاعــة   )24( خـــالل  حــريــق  حـــادث 
جتارية  وبنايات  �شكنية  دور  داخــل  اندلعت 
ومقالع  زراعــيــة  ومــنــاطــق  مدنية  وعــجــالت 
عدا  العراقية  املحافظات  عموم  يف  للنفايات 

اإقليم كرد�شتان".
تــاأتــي  اجلــهــود  "تلك  ان  ــبــيــان،  ال واأ�ـــشـــاف 
بالتزامن مع ال�شتمرار بتنفيذ اأعمال البحث 
املخترب  بــنــايــة  مــن  للمحتجزين  ـــاذ  ـــق والإن

الوطني يف منطقة الكرادة".
املــدين  الـــدفـــاع  "مديرية  ان  اإىل  واأ�ـــشـــار، 
ـــت يف يـــومـــهـــا الــــثــــاين مــــن عــمــلــيــات  دخـــل

القطع  اأجــهــزة  با�شتخدام  الــدقــيــق  الإنــقــاذ 
ال�شت�شعار  واأجهزة  الهيدروليكية  والف�شل 
والكامريات احلرارية للو�شول اإىل ال�شحايا 

حتت ركام املبنى".
وحتدث البيان عن التعامل "مع حادث �شقوط 
عاملني للنظافة داخل فتحة ال�شرف ال�شحي 

يف منطقة الدورة اأ�شفرت عن اإ�شابة اأحدهم 
م�شت�شفى  اإىل  نقله  مت  �شديد  اختناق  بحالة 
ليتم  الفتحة  داخل  من  الآخــر  جثة  وانت�شلت 
نقله اإىل دائرة الطب العديل". اأعلنت مديرية 
يف  اندلع  حريق  مكافحة  عن  املــدين  الــدفــاع 

خمزن جتاري و�شط بغداد.

ان  )املـــدى(،  تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت 
يف  اندلع  حريقًا  تكافح  املدين  الدفاع  "فرق 
و�شط  الــ�ــشــورجــة  مبنطقة  جتــــاري  خمـــزن 

بغداد، ما اأدى اىل احلاق ا�شرار مادية".
اأ�شباب  فتح حتقيق ملعرفة  "مت  انه  واأ�شافت 
اندلع احلريق". وقال مدير اعالم وعالقات 
الرحمن  عبد  جــودت  العميد  املــدين  الــدفــاع 
حريق  حـــادث   3585 �شجلت  "املديرية  ان 
ان  ــثــامــن/ اب". وا�ـــشـــاف  ال الــ�ــشــهــر  خـــالل 
ال�شيف  ف�شل  ذروة  هــو  الــثــامــن  "ال�شهر 
ملكافحة  ال�شتعداد  امت  يف  املديرية  وتكون 
والن�شر  التوعية  ن�شرات  خالل  من  احلرائق 
ميثل  ال�شهر  "هذا  ان  مو�شحا  العالمي"، 
اأكرث ال�شهر عر�شة لوقوع حوادث احلرائق 
املوؤ�شرة  الح�شاءات  وبح�شب  كبري  ب�شكل 

لأ�شهر ال�شنة".
احلــرائــق  "معدل  اأن  الــرحــمــن،  عــبــد  واأكــــد 
عما  قيا�شًا  احلــايل  العام  �شيف  يف  تراجع 
كان عليه يف العام املا�شي نتيجة الك�شوفات 
للمخالفات  ور�شدها  املديرية  تقدمها  التي 
ف�شاًل  احلرائق  اإطفاء  يف  ال�شريع  والتدخل 

عن التوعية امل�شتمرة".
امل�شجلة  الأ�ـــشـــبـــاب  اأكــــرث  اأن"  اىل  ــفــت  ول
التما�س  نتيجة  جاءت  ال�شيف  هذا  للحرائق 
مقاربة  وهــي   %47 بلغت  حيث  الكهربائي 

لالأعوام ال�شابقة".
الآخــر  "اجلزء  اأن  الــرحــمــن،  عبد  ــاف  واأ�ــش
والإهمال  املخالفات  نتيجة  هو  احلرائق  من 
املديرية  اأن"  اىل  لفتًا  املواطنني"،  قبل  من 
من  احلــرائــق  اأ�ــشــبــاب  معاجلة  يف  م�شتمرة 
الف�شل  جل�شة  اىل  املخالفني  ــة  اإحــال خــالل 
املـــدين رقـــم 44 ل�شنة  الــدفــاع  قــانــون  وفـــق 
2013"، مو�شحًا اأن" املخالفات التي ت�شببت 
الــقــطــاع اخلا�س  بــاحلــرائــق حمــ�ــشــورة يف 
"مديرية الدفاع  ب�شكل كبري". واأ�شار اإىل اأن 
ومــراكــز  ب�شرية  كـــوادر  اىل  حتــتــاج  املـــدين 
ال�شكاين  بــالــعــدد  الرتـــفـــاع  نتيجة  جــديــدة 
ال�شكنية  كانت  �شواء  املناطق  يف  والتو�شع 
على  الــرحــمــن،  عبد  و�ــشــدد  التجارية".   اأو 
�شابة  جديدة  بدماء  املديرية  دعم  "�شرورة 
عملها  دميومة  على  للحفاظ  حديثة  واآلــيــات 

ب�شكل جيد ودقيق".

التم��س الكهرب�ئي والإهم�ل يت�سبب�ن ب�أغلب احلوادث

واح��د ي���وم  خ���ال  ح��ري��ق��ًا   78 ت�سجيل  امل����دين:  ال��دف��اع 

اعــــــالن
ق��ررت الهيئة االداري��ة لمنظمة )مركز الرش��يد للدراس��ات 

االستراتيجية( في اجتماعها المؤرخ في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢ تغيير 

اس��مها من مركز الرشيد للدراسات االستراتيجية الى مركز 

الرش��يد لألبح��اث والتنمية. فم��ن لديه اعت��راض على ذلك 

مراجعة دائ��رة المنظمات غير الحكومي��ة / النافذة الواحدة 

الكائنة في كرادة مريم داخل بناية مقر وزارة اإلعمار واإلسكان 

والبلديات واألشغال العامة خالل ثالثون يوماً من تاريخ النشر.

م/ اإعـــــالن
من�ق�سة محلية:  

 112/ م/ د ي ا / 2022 )تجهيز 400 قطعة قلب حديدي خ�رجي ذو 
الرقم الرمزي T.O.C / 05.A  و400 قطعة قلب حديدي داخلي 
ذو الرقم الرمــزي T.I.C / 06.A لت�سنيع محولت التوزيع �سعة 
11/400 ( من من�س�أ اآ�سيوي اأو اأوربي وح�سب ال�سروط المذكورة في 

الموا�سف�ت الفنية وق�ئمة جدول الت�سليم.     
)معلنة للمرة الأولى(            ت�ريخ الغلق )2022/10/26( 

يس��ر )وزارة الصناعة والمعادن / ش��ركة ديالى العامة( بدع��وة مقدمي العطاءات 
المؤهلي��ن وذوي الخب��رة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس��ية االلزامية 

وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
1- على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية 
info@dialacompany.( وعب��ر البريد االلكترون��ي )االتصال )ش��ركة ديالى العامة

com( وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي: 
٢- الكلفة التخمينية للمناقص��ة هي )8٢٠٠٠٠٠٠٠( دينار عراقي )فقط ثمانمائة 

وعشرون مليون دينار عراقي ال غيرها( واصل مخازن شركة ديالى العامة.  
ح- مق��دار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة ه��و )٢46٠٠٠٠٠( دينار عراقي )فقط 
أربعة وعش��رون مليون وس��تمائة ألف دينار عراقي ال غيره��ا( والمطلوب تقديمه 

مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو )٢٠٠٠٠٠( دينار عراقي )فقط مائتان ألف 
دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد إال في حال إلغاء المناقصة من قبل ش��ركتنا 

حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض لمقدمي العطاءات.
ه�- على مقدم العطاء ان يس��تخدم نموذج صيغة العطاء الموجود في القس��م 
الراب��ع )نماذج العط��اء( ويجب أن يتم تعبئ��ة النموذج بالكام��ل دون اي تغيير في 
ش��كله ولن تقب��ل اي بدائل كم��ا ويج��ب تعبئة جمي��ع الفراغ��ات بالمعلومات 

المطلوبة. 
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً. 

3- متطلبات التأهيل المطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(.
4- يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )ش��ركة ديال��ى العامة / طريق بغداد 
بعقوب��ة الجديد – قرب تقاطع القدس( وان آخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون 
الس��اعة الثانية ظهراً م��ن تاريخ غلق المناقصة ف��ي ٢٠٢٢/1٠/٢6 وان العطاءات 
المتأخ��رة س��وف ترفض وس��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدم��ي العطاءات او 
ممثليه��م الراغبين بالحضور في العنوان اآلتي )مقر ش��ركتنا / غرفة لجنة فتح 
العروض( في الساعة التاس��عة صباحاً ليوم ٢٠٢٢/1٠/17 وفي حالة مصادفة يوم 
الغلق عطلة رس��مية يكون اليوم التالي للدوام الرس��مي ه��و آخر موعد لتقديم 

العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير .
المهند�س عبد ال�ست�ر مخلف عليوي
المدير الع�م / وك�لة
رئي�س مجل�س الدارة

فقدان جواز �سفر 
الس��فر س��وري  فق��د من��ي ج��واز 
)بش��ار محم��د  باس��م  الجنس��ية 
عس��اكر( يرجى على م��ن يعثر عليه 

تسليمه القرب مركز شرطة... 
مع التقدير 

جمهورية العراق
وزارة ال�سن�عة والمع�دن 

ال�سركة الع�مة لل�سن�ع�ت البتروكيمي�وية 
ال�سركة الع�مة لل�سن�ع�ت البتروكيمي�ويةالمركز الع�م 

الب�سرة / خور الزبير
م / اإعالن من�ق�سة محلية

1- يس��ر الش��ركة العام��ة للصناعات البتروكيمياوية إحدى ش��ركات وزارة الصناعة والمع��ادن عن دعوتها لكافة الجهات المتخصصة من الش��ركات 
والمكاتب المس��جلة رس��مياً داخل العراق لالش��تراك في المناقصة المدرجة أدناه على ان يكون المراجع المدير المفوض أو وكيل له بوكالة رس��مية 

صادرة ومصدقة من كاتب عدل. 
٢- تقديم طلب تحريري معنون الى القسم التجاري / المشتريات المحلية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصات، المدرجة ادناه والبالغة )4٠٠ 

ألف( دينار غير قابلة للرد.
 www.industry.gov.iq  او موقع الوزارة www.pchem.gov.iq 3- لمقدمي العطاء الراغبين في الحصول على معلومات إضافية زيارة موقع شركتنا على االنترنت
4- يتم تس��ليم العطاءات في مقر الش��ركة العام��ة للصناعات البتروكيمياوية / غرفة لجنة اس��تالم وفتح العطاءات وآخر موعد الس��تالم العطاءات 
الس��اعة الثانية عشر ظهراً ليوم الغلق المصادف ٢٠٢٢/1٠/1٩ وسيكون انعقاد المؤتمر لإلجابة على استفسارات المشاركين في المناقصات الساعة 

العاشرة صباحاً ليوم ٢٠٢٢/1٠/1٢ في مقر الشركة / البصرة / خور الزبير. 
5- يتم تقديم القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية بعد ملئ المواصفات المطلوبة وجداول المس��عرة وحس��ب ما موضح في الوثيقة على ان تكون 
موقع��ة ومختوم��ة على جميع أوراقها ومغلفة في ظ��رف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للش��ركة م��ع رقم موبايل المدير 

المفوض ورقم واسم المناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة ، إضافة لظرف ثاني يتضمن المستمسكات المطلوبة. 
6- تقديم نس��خ إضافية طبق األصل عدد )٢( على األقل من العطاء الخاص بالمناقصة على ان تكون مختومة بختم حي من الش��ركة ويتم تحديد عدد 

النسخ في ورقة بيانات العطاء.
7- وضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيره بعبارة )نسخة أصلية( ووضع كل نسخة من النسخ اإلضافية في غالف منفصل يتم تأشير كل 
مغلف بعبارة )نسخة إضافية( وتوضع جميع النسخ االصلية واالضافية في مغلف واحد وتودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة / البصرة / خور الزبير. 
8- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة أقس��امها إلمالء القس��م الرابع منها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم. 
٩- يتم فتح العطاءات التجارية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور الى مقر الش��ركة العامة للصناعات البتروكيمياوية / غرفة 

لجنة استالم وفتح العطاءات وان ال تقل مدة نفاذية العروض عن ثالثة أشهر. 
1٠- يثبت العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل المدير المفوض ورقم واسم المناقصة على العطاءات وعلى ان تكون مغلقة ومختومة .

11- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر واإلعالن آخر اعالن. 
مالحظة/ القسم الرابع من الوثيقة القياسية بصيغة )Word( موجود على الصفحة اإلخبارية لموقع شركتنا. 

الرقم : 3ت  4584 
التاريخ : 1٠/٢/٢٠٢٢ 

موعد الغلق التأمينات األولية الكلفة التخمينية املادة والكمية رقم املناقصة 

جتهيز )٢( مبادلة 4 / ٢٠٢٢ 
ألفران االثلني 

1٢.٠٠٠.٠٠٠ مليون 75٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار 
دينار عراقي 

٢٠٢٢/1٠/1٩

ء / عب��س حي�ل لكن 
المدير الع�م 

ورئي�س مجل�س الإدارة 
عبد الكريم خلف ج�بر 

مع�ون المدير الع�م 

بغداد/ املدى

حتدثت هيئة احل�شد ال�شعبي، اأم�س الثنني، 
عن تفكيك خلية اإرهابية كانت تخطط لتنفيذ 

عمليات انتحارية يف كركوك.
وذكــــر بــيــان لــلــهــيــئــة تــلــقــتــه )املـــــــدى(، اأن 
يف  واملعلومات  ال�شتخبارات  "معاونية 
 – العامة  الع�شكرية  ال�شتخبارات  مديرية 
ق�شم ا�شتخبارات كركوك، متكنت من تفكيك 
عمليات  لتنفيذ  تخطط  كانت  اإرهابية  خلية 
واأ�شاف  كركوك".  حمافظة  يف  انتحارية 
البيان، اأن "العملية النوعية نفذت بناًء على 
متكنت  حيث  دقيقة،  ا�شتخبارية  معلومات 
معاونية ال�شتخبارات، وبالتن�شيق مع قوة 
يف  دجلة  و�شرق  كركوك  عمليات  قيادة  من 

املوافقات  كافة  اأخــذ  وبعد  ال�شعبي  احل�شد 
والقاء  اإرهابية  خلية  تفكيك  من  الق�شائية- 
القب�س على عن�شرين ينتميان لفلول داع�س 
الإرهابي". واأ�شار اإىل اأن "اخللية الإرهابية 
داخل  انتحارية  عملية  لتنفيذ  تخطط  كانت 
اأ�شدر  ذلــك،  اإىل  كركوك".  حمافظة  مركز 
وزيـــر الــدفــاع جمعة عــنــاد، اأمــ�ــس الثــنــني، 

اأربعة توجيهات لقادة اجلي�س العراقي. 
وذكـــر بــيــان لـــوزارة الــدفــاع تلقته )املـــدى( 
زار  �شعدون،  عناد  جمعة  الدفاع  "وزير  اأن 
الــربيــة، وكــان يف ا�شتقباله  الــقــوات  قــيــادة 
ال�شباط  كبار  الربية وعدد من  القوات  قائد 
"عناد عقد  اأن  الدفاع". واأ�شاف،  يف وزارة 
فور و�شوله موؤمترًا مو�شعًا لقيادات الفرق 
الــتــطــورات  ملناق�شة  الــعــراقــي  اجلي�س  يف 

الأخـــرية، واأ�ــشــدر خــالل املــوؤمتــر جملة من 
القتايل  بال�شتعداد  اخلا�شة  التوجيهات 
الع�شكري  ال�شبط والتدريب  والرتكيز على 
واحلــذر  احليطة  على  والرتكيز  ل�شرورته 
وو�شع خطط حديثة لعدم اإعطاء اأي فر�شة 

اىل اخلاليا الإرهابية". 
وذكــرت الــوزارة يف بيان اآخــر، اأن "طريان 
لع�شابات  م�شافة  تدمري  من  متكن  اجلي�س 
اأثــنــاء تنفيذ  ــيــة، وذلـــك يف  داعــ�ــس الإرهــاب
وتفتي�س  وبحث  م�شلح  ا�شتطالع  واجــب 
�ــشــمــن قـــيـــادة عــمــلــيــات املـــقـــر املــتــقــدم يف 
و�ــشــل  مــتــ�ــشــل،  �ــشــعــيــد  ــى  وعــل كركوك". 
قائد  ونائب  الغامني  عثمان  الداخلية  وزير 
عبد  ركــن  اأول  الفريق  امل�شرتكة  العمليات 
مدينة  اىل  الثنني،  اأم�س  ال�شمري،  الأمــري 

�شامراء.
بيان  يف  امل�شرتكة  العمليات  قيادة  وقالت 
عثمان  الداخلية  "وزير  اإن  )املـــدى(  تلقته 
امل�شرتكة  العمليات  قــائــد  ونــائــب  الغامني 
الفريق اأول ركن عبد الأمري ال�شمري، و�شال 
اأم�س، اىل مدينة �شامراء املقد�شة". واأ�شاف 
الطــالع  اإىل  تــهــدف  "الزيارة  اأن  الــبــيــان، 
على اآخـــر ال�ــشــتــعــدادات اجلــاريــة مــن قبل 
ذكرى  زيــارة  لتاأمني  �شامراء  عمليات  قيادة 
)عليه  الع�شكري  احل�شن  الإمـــام  ا�شت�شهاد 
والحتياجات  املتطلبات  وتاأمني  ال�شالم(، 

الأمنية واخلدمية لإجناح الزيارة".
الــداخــلــيــة يف  ذكــــرت وزارة  مــن جــانــبــهــا، 
ال�شرطة  من  "قوة  اأن  )املـــدى(،  تلقته  بيان 
الحتادية متكنت من اإلقاء  القب�س على متهم 

عمد(  )قتل   406 املــادة  اأحكام  مطلوب  وفق 
يف منطقة )احلرية( ببغداد".  وتابع البيان، 
اأن "قوة اأخرى جنحت يف اإلقاء  القب�س على 
اثنني متهمني طريف م�شاجرة �شمن منطقة 
"عملية  ان  اإىل  واأ�شار،  ببغداد".  )ال�شعلة( 
اإحـــدى  اأثــنــاء جتـــوال  القب�س متــت  اإلــقــاء 
�شماع  وبعد  املنطقة  �شمن  اللواء  دوريــات 
القوة  وتوجه  نارية  اإطــالق  عيارات  �شوت 
وجود  تبني  وتطويقه  املق�شود  املكان  اإىل 
م�شاجرة".  ولفت البيان، اإىل "اإلقاء القب�س 
بندقية  اأحــدهــمــا  بــحــوزة  و�ــشــبــط   عليهما 
كال�شنكوف"، وحتدثت عن قيام قوة اأخرى 
اأحكام  وفــق  مطلوب  متهم  على  بـ"القب�س 
)اجلوادين(  منطقة  )�شرقة(  يف   444 املادة 

يف بغداد".

و�سع خطة لت�أمني زي�رة �س�مراء

تفكيك خلية داع�سية يف كركوك و4 توجيهات لقادة اجلي�ش



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net2022 العدد )5276( ال�شنة الع�شرون - الثالثاء )4( ت�شرين الأول

 بغداد / املدى

لك����رة  الوطن����ي  منتخبن����ا  خ����روج  ت����رك 
ال�ش����الت م����ن نهائي����ات كاأ�س اآ�شي����ا للعبة 
امل�شتمّرة حاليًا يف الكويت اأكرث من عالمة 
ا�شتفه����ام، فالآمال كان����ت معقودة عليه من 
اأجل حتقي����ق نتيجة متمّي����زة باملُقارنة مع 
اآخ����ر م�شارك����ة اآ�شيوي����ة، ويف ظ����ّل وجود 
م����الك تدريب����ي اأجنب����ي وعل����ى امل�شت����وى 
الإع����داد  م�شتلزم����ات  وتوف����ر  الع����ايل 

النهائية.
الع����راق  �شب����اب  منتخ����ب  م����درب  و�ش����ع 
ال�شابق بك����رة ال�شالت علي طالب النقاط 
فوق احل����روف بت�شريح ل�)املدى( قال فيه 
"اأن اخلط����ط والأ�شل����وب الذي لعب بهما 
م����درب املنتخ����ب الوطني الإي����راين حممد 
ناظ����م ال�شريع����ة كان وراء خروج منتخبنا 
م����ن نهائي����ات كاأ�س اآ�شي����ا يف الكويت، لأن 
الحت����اد العراقي وّف����ر ل����ه كل م�شتلزمات 

الإعداد لتحقيق الجناز .
مل  الوطن����ي  "املنتخ����ب  طال����ب  واأ�ش����اف 

ي�شتق����ّر على ت�شكيل����ة بعينها من����ذ ا�شتالم 
ال�شريع����ة مهم����ة تدريب الفري����ق، وحاول 
يف  الالعب����ن  م����ن  كب����ر  ع����دد  جترب����ة 
املع�شكرات التدريبّية واملباريات الر�شمّية 
م����ن اأجل الو�شول للت�شكيل����ة التي تناف�س 
يف كاأ�����س اآ�شيا، لكّن����ه مل ينجح يف اختيار 
الأف�ش����ل، وخ����رج م����ن دور املجموع����ات، 
الع����راق  م����ع تاري����خ  وال����ذي ل يتنا�ش����ب 

وامكانات لعبيه"!

اإعداد فقري  
كان  الوطن����ي  "املنتخ����ب  طال����ب  وتاب����ع 
يف  اآ�شي����ا  بكاأ�����س  م�شاركت����ه  يف  متمّي����زًا 
تايوان عام 2018، بقيادة املدرب املجتهد 
هيثم بعي����وي، ودخل حينه����ا مبع�شكرات 
ق�شرة، وا�شتطاع الفريق اأن يحّقق نتائج 
متمّيزة وو�شل اىل املرّبع الذهبي، وخ�شر 
مباراة املركز الثالث بفارق ركالت اجلزاء 
اأم����ام اوزبك�شتان، لذلك كان طموحنا اأكرب 
بقيادة املدرب ال�شريعة يف ن�شخة الكويت 
م����ن اأجل املناف�ش����ة على اللق����ب اأو حتقيق 

نتيج����ة اأف�ش����ل، لكننا لالأ�ش����ف خرجنا من 
الدور الأول ".

ت�شكيلة �شبابية 
واو�ش����ح " من����ذ ا�شت����الم ال�شريع����ة ملهم����ة 
باأّن����ه  �ش����ّرح  الوطن����ي  املنتخ����ب  تدري����ب 
ي�شعى لبن����اء فريق ق����وي للم�شتقبل ي�شمُّ 
ميتل����ك  الع����راق  واإن  ال�شاّب����ة،  العنا�ش����ر 
قاعدة جّيدة من الالعبن املوهوبن، وقام 
بجولت عّدة مبختلف املحافظات لختيار 
عنا�ش����ر متمّيزة للفريق، لكّن����ه يف النهاية 
اختار الالعبن القدماء للمنتخب، والذين 
خا�ش����وا اأكرث م����ن 50 مب����اراة دولّية على 
مدار ال�شنوات املا�شية، ومنهم وليد خالد 
و�ش����امل في�ش����ل با�شتثناء الالع����ب ال�شاب 
مهن����د، علم����ًا اأن����ه كان يعتمد عل����ى اجلانب 
البدين الذي يتمّيز به الفريق العراقي قبل 

تواجده، ومل يطّور اجلانب التكتيكي". 

مع�شكرات تدريبية 
وع����ن ال�شتعدادات التي توّف����رت للمدرب 

الإي����راين ق����ال طال����ب " الحت����اد العراقي 
وّف����ر ملنتخ����ب الك����رة داخ����ل ال�ش����الت كل 
م�شلتزمات الإعداد بعد التعاقد مع اخلبر 
ال�شريع����ة ال����ذي ُيعد م����ن اأف�ش����ل املدربن 
يف ق����اّرة اآ�شي����ا، وكذلك مت تهيئ����ة مع�شكر 
داخلي واحد وثالث����ة مع�شكرات خارجية 
يف اإي����ران مل����دة 20 يوم����ًا خا�����س خالله����ا 
ث����الث مباريات قوي����ة، ومع�شك����ر اآخر يف 
وّديت����ن،  مبارات����ن  �شه����د  اأوزبك�شت����ان 
ومع�شك����ر اأخ����ر يف لبن����ان خا�����س خالله 
مبارات����ن اأنتهت نتيجتهما بف����وزه، وهنا 
يك����ن  التدريب����ي مل  امل����الك  اأن  اأ�ش����ر اىل 
ناحج����ًا يف و�ش����ع املنه����اج التدريبي لأنه 
�شّع����د باإع����داد الفريق يف اإي����ران وبعدها 
هب����ط مب�شت����واه يف لبن����ان الت����ي تع����اين 
م����ن الرتاجع، مّم����ا اأّثر التباي����ن �شلبًا على 

الفريق يف مباريات كاأ�س اآ�شيا .

انخفا�ض اللياقة 
ووا�ش����ل " دخلنا مناف�شات كاأ�س اآ�شيا يف 
الكوي����ت وكان هدفن����ا الو�ش����ول للمراك����ز 

املتقّدم����ة، لك����ن لالأ�ش����ف مل ينج����ح املدرب 
بالتعامل الإيجابي م����ع املباريات، ل�شيما 
واأن فريقنا كان متقّدما يف املباراة الأوىل 
اأم����ام تايالن����د بال�ش����وط الأول، وتراج����ع 
وخ����رج  ملناف�ش����ه  املب����اراة  و�شّل����م  الأداء 
خا�ش����رًا، وال�شب����ب كان انخفا�����س اللياقة 
البدني����ة لأغل����ب الالعب����ن وع����دم وج����ود 
تكتي����ك خا�����س ُينه����ي املب����اراة ل�شاحله����م 
اأو نخ����رج بالتع����ادل عل����ى اأقل تقدي����ر، اأما 
مباراة ُعم����ان فاأنها كانت حم�شومة ُم�شبقًا 
نظرًا للف����ارق الفني الكب����ر يف امل�شتوى، 
لك����ن الأخط����اء تك����ّررت اأم����ام الكويت يف 
املباراة الثالث����ة واحلا�شمة، وجنح مدرب 
الكوي����ت الربازيل����ي )كاكاو( م����ن جت����اوز 
حمنة النق�س العددي يف الدقائق الأخرة 
و�شعت����ه  الت����ي  التع����ادل  بنقط����ة  وخ����رج 
بالدور الث����اين برفقة تايالن����د، ول نعرف 
ه����ل �شي�شتم����ّر ال�شريع����ة مبهّمت����ه اأم اأن����ه 

�شيغادر"؟

عر�ض ماليزي 
وعن وجهت����ه التدريبية بع����د انتهاء عقده 
من نادي دبا احل�شن بالدوري الإماراتي، 
ق����ال "رف�ش����ُت عر�ش����ًا لتدري����ب املنتخ����ب 
املالي����زي لل�ش����الت لكونه ل�شن����ة واحدة، 
وطالبُت اأن يك����ون لثالث �شنوات من اأجل 
بن����اء فريق ق����وي، ل�شيما اأنه����م يناف�شون 
منتخب����ات تايالن����د وفيتن����ام واأندوني�شيا 
وهذه املنتخبات متلك دوريات قوّية ومن 
ال�شعوب����ة اأن تتناف�����س معه����م اإل يف حالة 
بناء فريق جديد ي�شتمر ل�شنوات، وانتظر 
حاليًا عقد يتنا�شب مع طموحاتي، ل�شيما 
واأن ثالث����ة اأندية حمّلية فاحتتني لقيادتها 
ُمرّتي����ث  الآن  لكّنن����ي  املمت����از،  بال����دوري 

واحتاج اىل الراحة".

 متابعة / املدى

بكرة  النا�شئن  منتخب  يوا�شل 
القدم تدريباته اليومية يف ملعب 
��واج��ه��ة  ن���ادي ُع��م��ان حت�����ش��رًا ملمِ
مباريات  �شمن  اللبناين  نظره 
يوم  �شتقام  والتي  الثالث  ال��دور 
منتخبنا  كان  حيث  الربعاء،  غد 
يف ح��ال��ة الن��ت��ظ��ار يف اجل��ول��ة 
الثانية التي اأقيمت اأم�س الإثنن.

ملنتخب  التدريبي  املالك  وي�شعى 
اأوراق  ترتيب  لإع���ادة  النا�شئن 
املباراة  خ�شارة  وجتاوز  الفريق 
خ��الل  م���ن  ق���ط���ر،  اأم������ام  الأوىل 
اىل  والو�شول  الأخطاء  معاجلة 
الختبار  قبل  املطلوبة  اجلاهزّية 

الثاين.
النا�شئن  منتخب  مدرب  واأعترب 
الفريق  خ�شارة  اأن  كاظم  اأح��م��د 

بهدفن  ال��ق��ط��ري  ن��ظ��ره  اأم�����ام 
ل���ه���دف غ����ر م�����ش��ت��ح��ّق��ة وك����ان 

التعادل هو ال�شتحقاق الطبيعي 
للفريقن.

الُبطولة  قبل  "كّنا  كاظم  واأ�شاف 
قلقن من عامل الرطوبة يف هذه 

الت�شفيات التي جتري يف ُعمان، 
البطولة  ان��ط��الق  قبل  وو�شلنا 
مع  التاأقلم  حاولنا  واح��د،  بيوم 
ن�شبة الرطوبة العالية جدًا وغر 
الفتي،  لفريقنا  بالن�شبة  املُعتادة 
املباريات  يف  لتجاوزها  ون�شعى 

املقبلة".
ك��ان��ت  املُ����ب����اراة  "ظروف  وذك����ر 
على  الإ���ش��اب��ات  واأّث���رت  �شعبة، 
املهّمة،  علينا  و�شّعبت  لعبينا 
نكن  ومل  مقبولة  مباراة  وقّدمنا 
���ش��ّي��ئ��ن، ون��خ�����ش��ى م���ن ت��ك��رار 

الإ�شابات يف الأيام املقبلة".
الت�شفيات ما زالت  "اإن  واأو�شح 
يف بدايتها، نتملك حظوظًا كبرة 
اأمامنا ثالث مباريات،  باملُناف�شة، 
و�شرنّكز على نقاطها وجنتهد من 
اأجل حتقيق اأكرب عدد من النقاط 
ال��ت��اأّه��ل،  بطاقة  على  واملُناف�شة 

اأن��ن��ا يف حالة  ح��ّظ��ن��ا  وحُل�����ش��ن 
انتظار يف اجلولة الثانية، وناأمل 
املُ�شابن،  م��ن  ع��دد  يتعافى  اأن 
مباراة  قبل  جاهزين  وي�شبحون 
لبنان". ويلعب منتخب النا�شئن 
�شمن املجموعة الآ�شيوية الثالثة 
والتي  عامًا   17 حتت  للنا�شئن 
)قطر  فرق  وت�شمُّ  ُعمان  يف  تقام 
ول��ب��ن��ان وال��ب��ح��ري��ن وال���ع���راق 
خ�شر  فريقنا  اأن  علمًا  وُع��م��ان( 
قطر  منتخب  من  الأوىل  اجلولة 
على  البحرين  فازت  فيما   )2-1(

لبنان بهدف واحد.
طريق  عن  مبّكرًا  العراق  وتقّدم 
ع��ل��ي اأك���رب ب��ال��دق��ي��ق��ة 3، وجن��ح 
عرب  بالتعادل  القطري  املنتخب 
 ،28 الدقيقة  يف  اأحمد  ك��ام��ران 
من  ال�شعيبي  خالد  زميله  ومتّكن 

خطف هدف الفوز بالدقيقة 28.

الحدث األولمبي

اأكد اأن المدرب الوطني حّقق نتائج متمّيزة

 �شعد الم�شعل علي طالب : �أ�سلوب لعب �ل�سريعة ور�ء خروجنا من كاأ�س �آ�سيا!
رؤية من المهجر

م���ا زال منتخبن���ا الوطن���ي لك���رة القدم يبح���ُث عن م���درب اأجنبي 
جديد مبعاير خا�شة، وينتظره املزيد من العمل قبل بطولة كاأ�س 
اخللي���ج لكرة القدم "خليجي 25" فكث���رون عّدوا نتائج البطوبة 
الدولّي���ة الُرّباعي���ة التي اختتم���ت قبل اأي���ام يف العا�شمة الأردنية 
عّم���ان جّيدة كونها عّرفتنا باأنَّ الالعبن لي�شوا جاهزين ب�شكل تام 
للدخ���ول يف ال�شتحقاق اخلليجي اأو اخل�شية من خو�س املباراة 
الوّدي���ة القادمة اأمام املك�شيك بثقة زائ���دة �شّيما اأن اأغلب الالعبن 

ي�شاركون لأّول مرة.
بالطب���ع اأن الالعبن ا�شتفادوا من املبارات���ن �شد ُعمان و�شوريا، 
والأه���م بالن�شب���ة له���م ه���و اأن احلال���ة الذهنّي���ة لالعب���ن جّي���دة، 
والأج���واء داخ���ل املجموع���ة اإيجابي���ة ج���دًا خا�شة اأنه���م حّققوا 
انت�شارًا وتعادًل، و�شيوا�شل���ون العمل حتت قيادة املدرب املُقبل 
ال���ذي �شيتّم اختياره من قبل احتاد الكرة للذهاب اىل الب�شرة يف 

اأمّت اجلاهزية.   
اختي���ار امل���درب القدي���ر را�شي �شني�ش���ل مدربًا ملنتخبن���ا الوطني 
يف بطول���ة الأردن الدولي���ة الُرّباعي���ة كان موّفقًا حي���ث َقَبل املُهّمة 
ب�شجاعت���ه املعه���ودة وا�شتهّل م�ش���واره على راأ����س الإدارة الفنية 
ل�"اأ�ش���ود الرافدي���ن" باأف�ش���ل طريق���ة مُمكن���ة ُمتحّدي���ًا ال�شعاب، 
وب���داأ تدريبه بخم�ش���ة لعبن من �شمنهم احلار����س ومل يهتّم لكّل 
املُعرق���الت حتى اكتمل ع���دد الالعبن وفقًا للقائم���ة املُ�شتدعاة من 
َح���ْت ب�شمته عل���ى منتخب الوطن، برغ���م ُق�شر فرتة  قبل���ه، وَو�شَ
توّلي���ه م�شوؤولّي���ة الإدارة الفنّي���ة ل���� "الأ�ش���ود" حيث ق���ّدم رجاله 
عر�ش���ًا جّي���دًا اأغلب ف���رتات املب���اراة الأوىل اأمام ُعم���ان، واأعتمد 
�شني�شل ب�ش���كل اأ�شا�شي على بع�س الالعب���ن ال�شباب واملُغرتبن 
ومنحهم الثقة، واأبلوا البالء احل�شن، وكانوا على قدر امل�شوؤولّية 
واملهّم���ة التي مل تك���ن �شهلة بعدما نالوا �ش���رف امل�شاركة وارتدوا 

فانيلة املُنتخب الوطني لأّول مرة.  
كم���ا منح م���درب منتخبنا الوطن���ي "املوؤقت" الفر�ش���ة اإىل بع�س 
الالعب���ن املغرتب���ن خلو����س مباراته���م الدولّي���ة الأوىل وتركوا 
انطباع���ًا جّيدًا واأك���رث ما اأعجب امل�شاهدين ه���ي الروح اجلماعّية 
التي مّيزت منتخبن���ا الوطني وكانت �شّر انت�شارنا بامل�شتوى يف 
مب���اراة ُعمان برغ���م خ�شارتنا بالنتيجة بع���د تفّوقنا التام بركالت 
الرتجيح بف�شل حار�س عرين الأ�شود جالل ج�شن، وكذلك املباراة 
الأخ���رى اأمام �شوريا حيث لعبوا باإيق���اع مرتفع ح�شب توجيهات 
املدرب را�ش���ي وواجه الأ�شقاء بقوة برغم ا�شتقرارهم واأمتالكهم 

لعبن جيّدين.
�شني�شل توىّل تدريب املنتخب الوطني واأ�شتحدث برامج تدريبّية 
اأك���رث �شم���وًل وجناحًا وخ���الل اأيام قليل���ة ل تتع���ّدى اأ�شابع اليد 
الواح���دة ويف بع�س الحيان يكون بطل تلك الواقعة كونه مدربًا 
قام بعمل كبر وحّقق انت�شارًا على فريق لي�س بال�شهل ك�شوريا.

�شراح���ة حت�ّش���َن عل���ى ي���دهمِ م�شت���وى الالعب���ن وكان ل���ه رد فعل 
بتطوير اجلوانب الدفاعية والهجومي���ة، وك�شبوا مهارات فكرّية 
وبدنّي���ة، كما اإن را�شي �شي�شل �شاع���د الالعبن على الو�شول اإىل 
النجاح ب�شرعة لأنه كان �شادقًا معهم وقريبًا مهم، وامتلكوا بفكره 
الإبداع���ي القدرة على التخطيط واللع���ب اجلماعي داخل امللعب، 
والقدرة على ال�شيطرة ومواجه���ة الغرمي واأثار اإعجاب املتابعن 

بعقلّيته التدريبية الأوروبية.  
لدين���ا لعب���ن نث���ق فيه���م، وه���م جّي���دون برغ���م �شي���ق الوق���ت 
للم�ش���اركات القادمة اإل اأنهم فهموا ما يري���دُه املدرب وعمل املالك 
الفني على تطوير اأدائهم  والفوز يف املباراة الأخرة مل ُي�شقطهم 
يف ف���ّخ الغ���رور، ول يعن���ي اأن العم���ل انته���ى ب���ل وعليهم جتاوز 
كل الأخط���اء الت���ي ارتكبت كي يجّه���زوا اأنف�شه���م لبطولة اخلليج 
25، فاملنتخ���ب م���ا زال ينتظره عمل كبر على ي���د املدرب املُرتقب 
ت�شميت���ه وت�شحي���ح بع�س اجلزئّي���ات التكتيكي���ة مثلما حدث يف 
مب���اراة ُعمان و�شوريا لأننا قد ندف���ع الثمن على مثل تلك الأخطاء 
اأم���ام املك�شي���ك اأو املنتخبات اخلليجي���ة يف بطولته���م القادمة لو 
متّعن���ا جّي���دًا يف املباراة الثاني���ة اأمام �شوريا لوجدن���ا اأن حما�شة 
الالعب���ن كان���ت كبرة لأنهم واجه���وا منتخبًا قّوي���ًا لي�س بال�شهل 
التف���ّوق علي���ه خ�شو�شًا اأنه ميتل���ك لعبن مبوا�شف���ات عاملية ك�� 
)ال�شوم���ة واملّوا�س( اإذ ي�شعى منتخبن���ا لتاأكيد بدايته اجلّيدة مع 
مدّرب���ه اجلديد عندما يلتقي املك�شيك يف مب���اراة دولية وّدية يوم 

9 ت�شرين الثاين 2022. 
م���ن ال�شروري ح�ش���م ت�شمية امل���درب لقيادة املنتخ���ب �شواء كان 
اأجنبّي���ًا اأم وطنّيًا لأنن���ا مقبلون على بطولت مهم���ة والتكّيف مع 
الالعب���ن مهم ج���دًا حتى يتفّه���م امكانّياته���م احلقيقّي���ة لأن املدير 
الفن���ي عن�شر اأ�شا�شي يف ك���رة القدم ويف كثر من الأحيان يكون 
�شاحب الف�شل يف النجاحات اأو ال�شبب الرئي�شي وراء الهزائم. 

وم�شة
ت�شهد كرة الق���دم دائمًا وقائع نادرة ي�شعب تكرارها مهما تعاقبت 
ة تتداولها اجلماه���ر على مّر ع�شور  الأجي���ال لتبقى مبثاب���ة ق�شّ

التاريخ .

�ح�سمو� ت�سمية مدرب �لأ�سود

بالطبع اأن الالعبين ا�شتفادوا من المباراتين 
�شد ُعمان و�شوريا، والأهم بالن�شبة لهم هو 

اأن الحالة الذهنّية لالعبين جّيدة، والأجواء 
داخل المجموعة اإيجابية جداً خا�شة اأنهم 

حّققوا انت�شاراً وتعادًل، و�شيوا�شلون العمل تحت 
قيادة المدرب الُمقبل الذي �شيتّم اختياره من 

قبل اتحاد الكرة للذهاب الى الب�شرة في اأتّم 
الجاهزية.   

بغداد/ املدى

)الرتايثلون( ثالث ميدالّيات يف بطولة  بالثالثي  الوطني  حّقق منتخبنا 
كاأ�س اآ�شيا باللعبة املتوا�شلة مناف�شاتها مبدينة العقبة يف الأردن مب�شاركة 

خم�شة ع�شر بلدًا اآ�شيويًا.
وقال رئي�س الحتاد العراقي للثالثي بختيار فريق اأن "امليدالّيات توّزعت 
بن ف�شّية واحدة وبرونزيتن" مبينًا اأن "الالعب �شهاب اأحمد جابر  فاز 
بف�شّية فّعالية الدوايثلون، فيما نال زميله اأمين رعد ذنون برونزّية فوق 

23 عامًا، كما حّقق زميلهما باقر طاهر اإدري�س برونزّية حتت 23 عامًا".
�شباقات  ثالثة  يجمع  تناف�شًا  متّثل  )الرتايثلون(  الثالثي  لعبة  اأّن  يذكر 
اللجنة  بربنامج  ُمدرجة  لعبة  وهي  وال�شباحة،  والدراجات  اجلري  هي 

الأوملبية الدولية واإحتاد اللجان الأوملبية الآ�شيوية".
اإدارة  جمل�س  اإنبثاق  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  باركت  اأخ��رى،  جهة  من 
جديد لحتاد الفرو�شية يدير عمل الحتاد لدورة اإنتخابّية اأوملبّية ي�شتمر 

عملها حتى عام 2026.
واأ�شفرت نتائج فرز الأ�شوات عن فوز د.عقيل مفنت رئي�شًا لالحتاد ورائد 
�شتة  اإىل  اإ�شافة  ثانيًا  نائبًا  اجلبار  عبد  واأحمد  اأّوًل  نائبًا  احل��داد  كاظم 
احلليم  وعبد  الكرمي  عبد  وم�شطفى  علي  وزي��د  منيب  بيداء  هم  اأع�شاء 

حممود ونبيل مطلك و�شاحي حممد.
وتاأمل اأ�شرة الفرو�شية اجلديدة طي �شفحة التقاطعات ال�شابقة، والعمل 
جميع  يف  قواعدها  وتو�شيع  م�شرتها  وتعزيز  باللعبة  الرت��ق��اء  على 

حمافظات البالد.

ملنتخبنا  ميد�ليات   3
بالرت�يثلون.. و�نبثاق �إد�رة 

جديدة للفرو�سية  

�ل��ن��ا���س��ئ��ون ي��و����س��ل��ون �ل���س��ت��ع��د�د ل��ل��ق��اء ل��ب��ن��ان �آ���س��ي��وي��ًا

 متابعة / املدى

ينتظ���ر حمّبو وع�ّشاق ك���رة القدم 
املواجه���ة املرتقب���ة الت���ي �شتجمع 
بن اإنرت مي���الن الإيطايل و�شيفه 
بر�شلونة الإ�شب���اين، م�شاء اليوم 
م�ش���اء   10 بال�شاع���ة  الثالث���اء 
بتوقيت بغداد، والتي �شتقام على 
عل���ى ملعب )�ش���ان �ش���رو( �شمن 
مناف�ش���ات اجلول���ة الثالثة لدوري 

اأبطال اأوروبا.
وي�شع���ى كال الفريقن اإىل حتقيق 
واللح���اق  اإيجابي���ة،  نتيج���ة 
مبت�ش���ّدر املجموعة بايرن ميونخ 
الذي �شيلعب م���ع �شيفه فيكتوريا 
نف����س  �شم���ن  الت�شيك���ي  بل���زن 

اجلولة.
وو�ش���ط حالة احلزن التي ت�شيطر 
على الأجواء داخ���ل جدران نادي 
�شيم���وين  يعي����س  مي���الن،  اإن���رت 
ف���رتة  الفن���ي،  املدي���ر  اإنزاغ���ي 
�شعب���ة بع���د �شل�شل���ة م���ن النتائج 
ال�شلبي���ة التي حققه���ا الفريق منذ 

انطالق املو�شم اجلاري، واآخرها 
اخل�شارة اأمام روما ب�)2-1( على 

ملعبه وبن جماهره.
الفري���ق  نتائ���ج  تراج���ع  وم���ع 
وخماطرت���ه باخلروج م���ن املرّبع 
الذهب���ي املوؤّهل ل���دوري الأبطال، 

ه���ذا  املُحتم���ل  خروج���ه  بجان���ب 
املو�شم من م�شابق���ة الأبطال، فاإن 
اإنزاغ���ي يواج���ه خط���ر الإقالة من 

تدريب الفريق.
وي�شّر انزاغي على القيام ببع�س 
الأمور الت���ي ل ت�شبُّ يف م�شلحة 

اإن���رت، وتاأت���ي عل���ى راأ�شه���ا اأزمة 
حرا�شة املرمى، الت���ي ُيعاين منها 
الفريق ب�شكل كب���ر منذ �شنوات، 
برغ���م التعاقد م���ع اأندري���ا اأونانا، 
يف �شفق���ة انتق���ال ُح���ّر اإل اأن���ه مل 
يدافع ع���ن �شباك الفري���ق بال�شكل 

املطلوب.
وبرغ���م امت���الك خ���ط هجومي به 
دجيك���و،  مارتيني���ز،  )لوت���ارو 
خواكن كوري���ا، �شان�شيز �شابقا( 
وبرغم التعاقد مع روميلو لوكاكو 
الفري���ق  اأن  اإل  ال�شي���ف،  ه���ذا 
مل يتح�ّش���ن حت���ى الآن م���ن ه���ذه 
الناحية، وهي م���ا يتحّمل اإنزاغي 
لعبي���ه  تط���ّور  ع���دم  م�شوؤولي���ة 
وقدرتهم على حتويل الفر�س اىل 

اأهداف.
وح���ّددت اإدارة الن���ادي املباراتن 
املقبلت���ن اأم���ام كل م���ن بر�شلون���ة 
بدوري اأبطال اأوروبا، و�شا�شولو 
اآخر  بال���دوري الإيط���ايل، ليكونا 
فر�ش���ة لإنزاغي للع���ودة بالفريق 

اىل امل�شار ال�شحيح.

مبار�ة �لفر�سة قبل �لأخرية لإنز�غي �أمام بر�سلونة  

علي طالب
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�إىل  ف����ورً�  يذه����ب  �لتو�ري����خ  بع�����ض   
�لتاري����خ. ب�سبب طبيعت����ه. وخطورته. 
وع����دد �سحاي����اه. ولأن����ه يعل����ن �سر�حة 
�أن م����ا بعده لن يك����ون كما قبله. وهذ� ما 
ح�سل. �إنها نهاية حقب����ة. يف �أوكر�نيا. 

ورو�سيا. و�أوروبا. و�لعامل.
كان �مل�سه����د غ����ر م�سبوق فع����ًا. جاء 4 
بارون����ات م����ن �أوكر�ني����ا حممولني على 
نتائ����ج ��ستفت����اء�ت. �ألق����و� مبقاطعاتهم 
ب����ني ي����دي �لقي�س����ر �لرو�سي. وم����ا كان 
مق����درً� �أن يخّيبه����م. فمن����ذ وليم����ة �لقرم 
�ملقاطع����ات  جم����ر  يف  تنف����خ  وب����اده 
�لأوكر�ني����ة �لتي ت�سبهه����ا. ويف �أجو�ء 
�إمرب�طوري����ة، �أخ����رج �ل�سي����د �لرئي�����ض 
قلمه ووق����ع. �أحل����ق �ملقاطع����ات �لتائهة 
ب�»رو�سي����ا �لعظمى« مطْمئن����ًا �سكانها �أن 
�إقامته����م �جلدي����دة �ست����دوم »�إىل �لأبد«. 
ومل يغ����ب ع����ن بال����ه �أن يبل����غ �لع����امل �أن 
ب����اده �ستد�ف����ع ع����ن �مل�ستجري����ن به����ا 
ب����كل ما متلك����ه م����ن و�سائ����ل و�إمكانات. 
و�لعقيدة �لدفاعي����ة �لرو�سية ل ت�ستبعد 
�إ�سر�ك �ل�ساح �لن����ووي �إذ� كان م�سر 

»رو�سيا �ملقد�سة« مهددً�.
كاد  فع����ًا.  م�سب����وق  غ����ر  �مل�سه����د  كان 
كب����ح  يف  ينج����ح  مل  يرق�����ض.  �لقي�س����ر 

م�ساعره على رغم درو�ض �إخفاء �مل�ساعر 
�لتي تلقاه����ا يف �إمرب�طوري����ة »كي جي 
ب����ي«. وكان����ت �لكلم����ة �لت����ي وّجهها �إىل 
�لرو�����ض و�لعامل �سريحة وقاطعة. �ألقى 
بثقل����ه وبكامل ر�سي����ده وك�سف �أور�قه. 
�حل����رب يف �أوكر�ني����ا ج����زء م����ن ح����رب 
ك����ربى. ج����زء م����ن �نتفا�سة هائل����ة �سد 
ع����امل �لقط����ب �لو�ح����د ع����امل �ل�ستعمار 
نف�س����ه  ق����دم  و�لهيمن����ة.  و�ل�ستغ����ال 
زعيم����ًا للع����امل �جلدي����د �ملع����ادي للغرب 
�مللون����ة.  وثور�ت����ه  وقيم����ه  بنموذج����ه 
�سيء ي�سب����ه �لإعان عن �ست����ار حديدي 
جدي����د. كاأن����ه ر�سم �خلط �لأحم����ر متكئًا 
عل����ى �لرت�سان����ة �لنووي����ة. مل ي�ستخ����دم 
مفرد�ت »�لطاغوت« و»�لكفار« �لتي كان 
ي�ستخدمها زعيم »�لقاعدة« ومل ي�ستخدم 
عب����ارة »�ل�سيطان �لأكرب« �لت����ي �أطلقتها 
�أعن����ف  كان  لكن����ه  �خلميني����ة،  �لث����ورة 
عمليًا؛ �إذ �إن خطاب����ه ت�سمن �سل�سلة من 
�لهجمات. هجمات على �أمركا و�أوروبا 
و�لدول �لتي خانت �لحتاد �ل�سوفياتي 
و�لتحقت بقطار »�لناتو«. حّول �حلرب 
يف �أوكر�نيا حربًا مقد�سة. حّولها حرب 
وج����ود ل بد م����ن �لذهاب فيه����ا من دون 
�لتوقف عن����د �لتكاليف. ذهب بعيدً� ومل 

يعد ق����ادرً� عل����ى �لرت�ج����ع. �لنتكا�سات 
�مليد�ني����ة �لأخ����رة جلي�س����ه �ست�ساعف 
رغبت����ه يف �لت�سعيد. �إنه����ا �لآن م�سكلته 

وم�سكلة �لعامل معه.
كان ذل����ك يف 30 �سبتم����رب )�أيلول( وهو 
�لتاري����خ �ل����ذي ل����ن ي�ستطيع �لع����امل �أن 
ين�ساه. �أعطى �لقي�سر ل�سبتمرب ما بخل 

به على �ل�سهور �لأخرى.
�سبتم����رب  �سه����ر  �رتب����ط  �لبد�ي����ات  يف 
يخلع����ون  تام����ذة  لطيف����ة.  مب�ساه����د 
دروب  وي�سلك����ون  مرغم����ني  �ل�سي����ف 
�خلري����ف  ت�ستقب����ل  �أور�ق  �ملد�ر�����ض. 
وت�ستع����د خليانة �أ�سجاره����ا. وع�سافر 
تبحث عن خمابئ لتقاء �لأمطار �ملقبلة 
و�لري����اح �ملقرتب����ة. وكان �لزمان �سهًا. 
ل »�لقري����ة �لكونية« ول����دت، ول �لهاتف 
ول  جيب����ك،  �إىل  بالع����امل  ج����اء  �لذك����ي 
و�سائ����ل �لتو��س����ل �لجتماع����ي �سخت 

عجائبها و�سمومها.
تعلمن����ا لحقًا مو�عيد �أخ����رى ل�سبتمرب. 
 1938 يف  من����ه  �لأخ����ر  �لي����وم  فف����ي 
�نحن����ت بريطاني����ا وفرن�س����ا �أم����ام عناد 
�تف����اق  ووقعت����ا  ومو�سولين����ي  هتل����ر 
ميوني����خ فت�ساعف����ت �سر�ه����ة �لرجلني. 
ُخطف����ت   1970 م����ن  �ل�سه����ر  ه����ذ�  ويف 

�لطائر�ت �إىل »مطار �لثورة« يف �لأردن 
�جلي�����ض  ب����ني  �ل�ستب����اكات  و�ندلع����ت 
�لأردين و�ملنظمات �لفل�سطينية فُولدت 
ه����ذ�  ويف  �لأ�س����ود«.  »�أيل����ول  منظم����ة 
�ل�سهر �خلريفي م����ن 1972 �ستطل هذه 
�ملنظمة لتهاج����م �لفريق �لإ�سر�ئيلي يف 
�لألع����اب �لأوملبي����ة يف ميوني����خ. �سه����ر 
مثق����ل بالتو�ري����خ. في����ه �أف�س����د نيكيت����ا 
خروت�سوف دورة �جلمعية �لعامة لاأمم 
�ملتحدة حني عرّب عن غ�سبه على طريقة 
ف����اح �أوك����ر�ين. وفيه �ندلع����ت �حلرب 
�ملدي����دة ب����ني �لع����ر�ق و�إي����ر�ن. وفيه مت 
�لتوقيع عل����ى �تفاقي كامب ديفيد. وفيه 
ت�ساف����ح يا�سر عرفات مع �إ�سحق ر�بني. 
وفي����ه عرث على حط����ام »تايتانيك« �أ�سهر 
�ل�سف����ن �لغارق����ة. ول ي�س����ح تنا�سي �أن 
�حلرب �لعاملية �لثانية بد�أت يف »�لفاحت 
من �سبتمرب« متامًا كم����ا بد�أ لحقًا ع�سر 

معمر �لقذ�يف.
يف �ل�سن����ة �لأوىل م����ن �لق����رن �حل����ايل 
��ستول����ت على مو�عي����د �ل�سه����ر �ل�سهر 
�لع����د�ء  كان  �سبتم����رب«.   11 »هجم����ات 
وقوت����ه  جناحات����ه  بنم����اذج  للغ����رب 
وهيمنت����ه ه����و �ملح����رك ل�سل����وك �أ�سام����ة 
ب����ن لدن. ينتم����ي بوتني وب����ن لدن �إىل 

عامل����ني خمتلف����ني ول ت�س����ح �أي مقارنة 
بينهم����ا، رغ����م �ل�سن����و�ت �خلم�����ض �لتي 
تف�س����ل ولدتهم����ا. رج����ان م����ن كوكبني 
وقامو�س����ني، لك����ن خي����ط �لع����د�ء للغرب 
موج����ود يف �أعم����اق كل منهم����ا. خي����ط 
وت�سفي����ة  �لث����اأر  يف  و�لرغب����ة  �لع����د�ء 
�حل�ساب����ات. ل ت�س����ح �ملقارنة بني زعيم 
تنظي����م �إرهابي ورئي�����ض لدولة عظمى، 
حت����ى ل����و ��س����رتكا يف �ختي����ار �سبتمرب 
�لك����ربى.  �ل�سرب����ات  لتوجي����ه  موع����دً� 
حل����م ب����ن لدن با�ست����در�ج �أم����ركا �إىل 
�لف����خ �لأفغ����اين �آم����ًا �أن يلح����ق به����ا ما 
�أحلقت����ه تلك �لباد �ل�سعب����ة �لتي يتعذر 
�لنت�س����ار فيه����ا بالحت����اد �ل�سوفياتي. 

وه����ا هو بوتني يحلم ب����اإذلل �أمركا يف 
�لفخ �لأوكر�ين.

30 �سبتم���رب �لع���امل يف  �أوق���ع خط���اب 
م���اأزق. م���ن يقط���ع ر�أ�ض خريط���ة يقطع 
�أنابي���ب �لغ���از. وم���ن ي���دري فق���د يكون 
بوت���ني ير�هن عل���ى �خلري���ف و�ل�ستاء. 
ل���ن يح���زن �إذ� ر�أى �لأ�س���و�ء خافتة �أو 
غائبة عن قو�ض �لن�سر �لفرن�سي. �أو �إذ� 
ر�أى �أ�سنان �أمل���اين ت�سطك من �لربد. �أو 
ر�أى �أ�س���رة بريطانية ت�سه���ر على �سوء 

�ل�سموع.
�أخط���ر ما يف خط���اب 30 �سبتمرب �أنه مل 
يرتك للغ���رب فر�سة ل�سرت�س���اء بوتني 
بثمن مقبول. ظهر جليًا �أن برناجمه �أكرب 

من �أوكر�نيا و�أخطر. و��سح �أنه يتوقف 
طوي���ًا عن���د �لتو�ريخ. �خت���ار خلطابه 
يوم���ًا كان �حتف���ل في���ه �س���رً� يف 2015 
بن���زول قو�ته يف �سوريا. ث���م من يدري 
فقد يكون �ختار حتويل �أكتوبر )ت�سرين 
�لأول( �إىل �متحان حا�سم لإر�دة �لغرب. 
متامًا كما فعل خروت�سوف قبل 60 عامًا 

يف �أزمة �ل�سو�ريخ �لكوبية.
هجمات 30 �سبتم���رب توحي �أن �لقي�سر 
يحب �خلريف. و�ل�سوؤ�ل هو خريف من 
ه���ذه �ملرة. خري���ف �أوكر�ني���ا �أم خريف 
خري���ف  �أم  �أوروب���ا  خري���ف  رو�سي���ا؟ 

�لعامل؟.
عن ال�سرق االو�سط

فيم���ا تتا�س���ى و�قعي���ًا فر����ضُ �ل�س���اح 
�لتدريج���ي للنظام �ل�سيا�س���ي �لعر�قي من 
خال منظومة �حلك���م �ملكوناتية �حلاكمة 
من���ذ 2003، ميك���ن �أن ت�س���كل �لنتخابات 
�ملبكرة فر�سة حمتملة للتغير قبل �نفات 
�لو�سع �ل�سيا�سي �إذ� ما مت تفعيل �لتحالف 
�لع�س���وي ما ب���ني قوى �لحتج���اج وقوى 
�لتغي���ر �لوطنية وفق خط���ة طريق عملية 

وو��سحة.
لق���د ��ستماتت �لق���وى �ل�سيا�سية �خلا�سرة 
لانتخابات ملنع �أي ��ساح ملنظومة �حلكم 
�لتي ثبت ف�سلها لغالبية �لعر�قيني، و�ملبنية 
عل���ى �أ�سا�ض �ملحا�س�سة و�لتو�فقية، حتى 
ل���و كان �إ�ساح���ًا �سطحيًا كال���ذي �سعت له 
�لقوى �ملن�سوي���ة يف حتالف »�نقاذ وطن« 
يف تفعيل ت�سكي���ل حكومة �لأغلبية – ولو 
م���ن �سم���ن نف�ض منظومة �حلك���م – تكون 
م�سوؤول���ة عنه���ا مقاب���ل �ملعار�س���ة خ���ارج 
�حلك���م. لك���ن ه���ذ� �أدى كم���ا ه���و معروف 
�ىل �ل�سل���ل �ل�سيا�س���ي من���ذ �ع���ان نتائ���ج 
يف  �لربمل���ان  وف�س���ل   2021 �نتخاب���ات 
�للت���ز�م بالتوقيت���ات �لد�ستورية لت�سكيل 
��ستقال���ة  �ىل  وكذل���ك  جدي���دة،  حكوم���ة 
نو�ب �لتي���ار �ل�سدري من �لربملان – وهم 
�لكتلة �ملنتخب���ة �لأكرث ع���ددً� – �حتجاجًا 
عل���ى �لتفاف �لق���وى �ل�سيا�سي���ة �خلا�سرة 
لانتخاب���ات على نتائج ه���ذه �لنتخابات، 
وما تب���ع ذلك م���ن �حتجاج���ات �نتهت �ىل 
�قتتال �لأطر�ف �ل�سيا�سية �ملتناحرة د�خل 
�ملنطق���ة �خل�سر�ء يف ليلة 29 على 30 �آب 

�ملا�سي.
�إن ��ستم���ر�ر ت�ساع���د �لت���اأزم يف �لو�س���ع 
�ل�سيا�سي ب�سب���ب تدهور �لو�سع �ملعي�سي 
و�خلدم���ي لغالبي���ة �لعر�قي���ني م���ن جه���ة، 
و�زدياد تاأجج حركات �لحتجاج على هذ� 
�لو�سع و�سد ف�ساد وف�سل �لطبقة �حلاكمة 
م���ن جه���ة �أخ���رى، م���ع �نت�س���ار �ل�س���اح 
�خل���ارج عن �سيط���رة �لدول���ة، ل ميكن �إل 
�أن يوؤدي �إىل �لنف���ات �ل�سيا�سي لتنفي�ض 
�لغ�س���ب و�ل�سغط �لجتماع���ي �ملت�ساعد، 
وما ق���د يتبع ذلك من �نفات �أمني و�نهيار 

ملوؤ�س�سات �لدولة.
�ل�سيا�س���ي  �لتغي���ر  لي���ز�ل  �ملقاب���ل،  يف 
�إ�س���اح  م���ع  �لق���رت�ع  �سنادي���ق  ع���رب 
قو�ن���ني �لنتخاب���ات �لناف���ذة ع���رب �سغط 
�لحتجاج���ات �ل�سعبية ميّثل خيارً� – ولو 
لزمن حمدود – ميكن �أن يجنب �لعر�قيني 
�لف���رت�ت  �سل�سل���ة  م���ن  جدي���دة  مرحل���ة 
�لكارثي���ة �لتي م���رت عليهم من���ذ ثمانينات 
ح�س���ول  �إن  ح���ني  ويف  �ملا�س���ي.  �لق���رن 
�مل�ستقل���ني و�أح���ز�ب نا�سئة عل���ى �أ�سو�ت 
مهم���ة للجماه���ر غ���ر �ملو�لي���ة لأح���ز�ب 
�لنظام يف �نتخابات 2021 ميكن �أن متثل 
جترب���ة ميكن �لبناء عليه���ا يف �لنتخابات 
�لقادمة، لكن حماولة تو�سيع م�ساركة مثل 
هذه �جلماهر على �لنطاق �لوطني ميكن 

�أن تو�جه حتديات كبرة ب�سبب حمدودية 
هذه �لظاه���رة يف حمافظ���ات كانت مركز� 
ًلاحتجاجات خال ثورة ت�سرين، وب�سبب 
�سعف �أد�ء �لكثر من �لنو�ب �جلدد �لذين 

رفعو� �سعار �لتغير �ل�سيا�سي.
لذل���ك لبد م���ن ك�سب ثق���ة �لأغلبية �لكربى 
م���ن �ملجتم���ع �لعر�ق���ي بج���دوى �لعملي���ة 
�ل�سيا�سية يف تغير تو�زن �لقوى و�إبعاد 
�لأح���ز�ب �حلاكم���ة ع���ن �ل�سلط���ة قب���ل �أن 
تتوفر �أي فر�سة حقيقية لتو�سيع م�ساركة 
للعملي���ة  و�ملقاطع���ة  �ل�سامت���ة  �لأغلبي���ة 
�ل�سيا�سي���ة يف �لنتخاب���ات �لقادمة. وهنا 
يكون مطلب �إ�س���اح �ملنظومة �لنتخابية 
�أ�سا�سيًا ل�سمان �أن تكون نتائج �لنتخابات 
تعرّب عن �إر�دة �لناخبني �مل�ساركني ولي�ض 
�إر�دة �لق���وى �ل�سيا�سي���ة �حلاكمة �ملعتادة 
عل���ى جتي���ر �ملنظوم���ة �لنتخابية خلدمة 
م�ساحله���ا يف �لبقاء يف �ل�سلط���ة،ل �سيما 
�إن نظ���ام �لنتخاب���ات �لقادمة ميثل �إحدى 
�جلبه���ات �ملهمة لل�سر�ع ب���ني قوى �لإطار 
�لتن�سيق���ي �ل�سيع���ي �لتي ت�سع���ى لتغيره 
ل�ساحله���ا و�لتي���ار �ل�س���دري �ل���ذي يعمل 
جاهدً� لبقاء �ملنظومة �لنتخابية �حلالية.

لكن من �ملهم �أوًل تقييم منظومة �لنتخابات 
يف 2021 لتحديد �أوجه �لق�سور �لو�جب 
�إ�ساحها قب���ل �لنتخابات �لقادمة، �إذ كان 
�أد�ء مفو�سي���ة �لنتخاب���ات �حلالي���ة م���ن 
�لق�س���اة – �لذي���ن مت �ختي���ار �أغلبهم عرب 
�لقرعة – �أكرث نز�هة ومهنية من �سابقاتها 
�مل�سكل���ة م���ن مر�سح���ي �لأح���ز�ب ح�س���ب 
�ملحا�س�س���ة و�لتو�فقي���ة، عل���ى �لرغم من 
تخبطها �لو��س���ح يف �إد�رة عملية �لإعان 
ع���ن �لنتائج �لأولي���ة لانتخابات �ملا�سية، 
ورمبا حدوث بع����ض �لتزوير �ملحدود يف 
�لنتائ���ج. وكذل���ك ميك���ن �عتب���ار �لرت�سيح 
�لف���ردي وحتدي���د �لفائز باأعل���ى �لأ�سو�ت 
�آلية بديهي���ة و�سهلة �لفهم ميكن �ن يتفاعل 
معها �لناخبون على �خت���اف م�ستوياتهم 
�لثقافي���ة، عل���ى عك�ض �لقان���ون �لنتخابي 
ملعظ���م �لنتخاب���ات �ل�سابقة ح�س���ب نظام 
�لقائم���ة �ملفتوح���ة وطريق���ة �سان���ت ليجو 
�ملعقدة يف �حت�ساب �لأ�سو�ت عرب �لقا�سم 

�لنتخابي.
�إل �أن ت�ست���ت �أ�س���و�ت �لناخب���ني ب�سب���ب 
�لد�ئ���رة  يف  �لنيابي���ة  �ملقاع���د  تع���دد 
�أدى �ىل �ن يك���ون  �لنتخابي���ة �لو�ح���دة 
لكف���اءة �ملاكنة �لنتخابية للقوة �ل�سيا�سية 
�لتاأث���ر �لأكرب للفوز به���ذه �ملقاعد من عدد 
�لأ�سو�ت �لتي تنجح يف �حل�سول عليها. 
فعل���ى �سبي���ل �ملث���ال كان �لتي���ار �ل�سدري 
�لفائز �لأول يف حمافظة ذي قار ب� 8 مقاعد 
نيابي���ة رغم ح�سوله عل���ى 16 % فقط من 
جمم���وع �أ�س���و�ت �لناخب���ني، يف حني فاز 
مر�سح���و �لقوى �لنا�سئ���ة و�مل�ستقلني ب 6 
مقاعد نيابية رغم ح�سولهم على 47 % من 
�لأ�س���و�ت ب�سب���ب مهارة �لتي���ار �ل�سدري 

يف ��ستخ���د�م موؤ�س�سات���ه �لتعبوي���ة مث���ل 
�لبني���ان �ملر�سو����ض وماكنت���ه �لنتخابية 
يف توجي���ه ناخبيه و�ل�سيط���رة على �عد�د 
�لناخب���ني ل���كل مر�سح لتقلي���ل �ل�سياع يف 

�أ�سو�تهم وتعظيم فر�ض �لفوز ملر�سحيه.
بينم���ا �إذ� مت ��ستخ���د�م نظ���ام �لت�سوي���ت 
 -preferential voting �لتف�سيل���ي 
�ملعتم���د يف ��سرت�لي���ا مث���ًا- فيج���ب على 
جمي���ع  تر�تبي���ًا  يخت���ارو�  �أن  �لناخب���ني 
�ملر�سح���ني يف �لقائم���ة �لنتخابي���ة ح�سب 
�لأف�سلي���ة )�أي �إن �لختي���ار �لأول للناخب 
ه���و مر�سح���ه �لأف�س���ل، ث���م �لث���اين لاأقل 
�أف�سلية من �لأول حتى ي�سل �ىل �لختيار 
�لأخ���ر للمر�س���ح �لأق���ل �أف�سلي���ة ل���ه على 
�لط���اق(. وهن���ا يتم �أوًل �ق�س���اء �ملر�سح 
�لأوىل  �ل���دورة  �لأق���ل يف  �لأ�س���و�ت  ذي 
لفرز �لأ�سو�ت وتوزيع �أ�سو�ته على بقية 
�ملر�سحني ح�سب �لأف�سلي���ة �لتي �ختارها 
ناخب���ه، وهك���ذ� ي�ستمر �إق�س���اء �ملر�سحني 
ذوي �لأ�س���و�ت �لأق���ل يف كل دورة �أخرى 
لفرز �لأ�سو�ت حتى يتم حتديد �ملر�سحني 
�لفائزي���ن وهم �أ�سح���اب �لأ�سو�ت �لأعلى 
ح�س���ب ع���دد �ملقاعد لكل د�ئ���رة �لنتخابية 
مع �لأخذ بالعتبار �لختيار�ت �لتف�سيلية 
�لرت�تبية ل���كل ناخب. �إن �أهم مميز�ت هذ� 
�لنظام �لنتخابي هو تقليل هدر �لأ�سو�ت 
نتيج���ة  �ل�سيا�سي���ة  و�لئتاف���ات  للق���وى 
تع���دد �ملر�سح���ني ب�سبب تع���دد �ملقاعد لكل 
د�ئ���رة �نتخابي���ة، فمثًا يف بع����ض دو�ئر 
حمافظة ذي قار خ�سر �لعديد من مر�سحي 
�لقوى �لنا�سئ���ة و�مل�ستقلني ب�سبب ت�ستت 
جمموع �أ�س���و�ت ناخبيهم عل���ى عدد كبر 
م���ن �ملر�سحني بينما ف���از مر�سح���و �لتيار 
�ل�س���دري �أو دول���ة �لقان���ون باأ�س���و�ت ل 
تتجاوز 6 % من جمموع �أ�سو�ت �لد�ئرة 
�لنتخابي���ة يف بع�ض �لحي���ان. �أما�إذ� مت 
�عتماد نظام �لت�سوي���ت �لتف�سيلي فيمكن 
�أن تر�كم قوى �لتغير �أ�سو�تها �إذ� �أعطى 
ناخبيه���م �لأف�سلي���ة ملر�سحي ه���ذه �لقوى 

على ح�س���اب مر�سح���ي �لق���وى �ل�سيا�سية 
�لتقليدية.

وعل���ى �لرغ���م �أن من �ملف�س���ل �عتماد نظام 
�نتخاب���ي عل���ى �أ�سا�ض مقع���د نيابي و�حد 
ل���كل د�ئ���رة �نتخابية مع نظ���ام �لت�سويت 
�لتف�سيل���ي لتاأم���ني عدم �سي���اع �لأ�سو�ت 
�لنتخابي���ة للقوى �ل�سيا�سي���ة يف �لد�ئرة 
�لو�ح���دة ولتحقي���ق متثي���ل �أك���رث �سدق���ًا 
جلماه���ر �لناخب���ني، �إل �أن ه���ذ� �ملطل���ب 
ميك���ن �أن يكون �سعب���ًا يف �لظرف �حلايل 
�إذ� �خذن���ا يف �لعتب���ار �ل�س���ر�ع �ملحت���دم 
�لإط���ار  ب���ني  �لنتخاب���ي  �لنظ���ام  ح���ول 
�لتن�سيق���ي �لذي ي�سعى �ىل نظ���ام �لقائمة 
�لو�ح���دة و�لتي���ار �ل�سدري �ل���ذي ي�سعى 
لاإبق���اء عل���ى �لنظ���ام �حل���ايل. ولذلكفاإن 
�إ�ساف���ة نظ���ام �لت�سوي���ت �لتف�سيلي على 
�لنظ���ام �لنتخاب���ي �حل���ايل يك���ون �أ�سهل 
ت�سريعي���ًا ب���دون �حلاجة �ىل �إع���ادة ر�سم 
�لدو�ئر �لنتخابية على �أ�سا�ض �لق�ساء �أو 

مقعد و�حد لكل د�ئرة �نتخابية.
لكن ��س���اح �لنظام �لنتخاب���ي ل يتحقق 
ب�سهول���ة يف ظ���ل �ل�س���ر�ع �مل�ستميت على 
�ل�سلطة بني �أطر�ف �لأحز�ب �حلاكمة، بل 
�إن �لطري���ق �لوحيد له���ذ� �لإ�ساح هو يف 
فر�س���ه على �ملنظوم���ة �ل�سيا�سية �حلاكمة 
ع���رب توطيد تاحم ق���وى �لتغير �لوطنية 
مع �حلرك���ة �لحتجاجي���ة �ل�سعبية. وهنا 
ميك���ن ��ستله���ام جن���اح ث���ورة ت�سرين يف 
فر�ض تغي���ر �لنظام �لنتخابي يف 2019 
لكن مع �أخذ �لعربة من عدم و�سوح �لبديل 
�لناجع حينها ما �أدى �ىل �ن يكون �لطرف 
�لأكرث ��ستف���ادة من هذ� �لتغير هو �لتيار 
ل قان���ون �لنتخابات  �ل�س���دري �ل���ذي ف�سّ
�حلايل عل���ى مقا�سه �إذ ف���از باأعلى عدد من 

�ملقاعد يف �نتخابات 2021.
كذل���ك لب���د م���ن �إدر�ك �أن حت���ى �لنج���اح 
�لنتخاب���ي  �لنظ���ام  ��س���اح  حتقي���ق  يف 
م���ن  �لغالبي���ة  م���ع  �لثق���ة  لبن���اء  يكف���ي  ل 
�جلماه���ر �ملُحَبطة حلملها عل���ى �مل�ساركة 

تغي���ر  لإجن���از  �لقادم���ة  �لنتخاب���ات  يف 
مو�زي���ن �لق���وى �ل���ازم لإح���د�ث �لتغير 
�ل�سيا�س���ي �ملن�س���ود، ب���ل �إن ذل���ك يتطل���ب 
تن�سي���ج برنام���ج وطني و��س���ح يت�سارك 
فيه ويتبناه خمتلف قوى �لتغير �لوطنية 
و�أط���ر�ف �حلرك���ة �لحتجاجي���ة. وعل���ى 
�لرغم م���ن وجود حم���اولت حقيقية لبناء 
جبهة وطني���ة و��سعة ت�سم خمتلف �لقوى 
�ل�سيا�سي���ة و�لفاعليات �ملدنية و�حلر�كات 
�لحتجاجي���ة �ملوؤمنة بالتغي���ر �ل�سيا�سي 
ه���ذ�  �أن  �إل  �لدميقر�طي���ة،  �لط���رق  ع���رب 
�حلر�ك ما ي���ز�ل يف بد�يته حتى �لآن، ول 
تز�ل هذه �لق���وى �ل�سيا�سية رغم �لت�سارك 
يف هدف تغي���ر �لطبقة �حلاكم���ة وعرفها 
و�لتو�فقي���ة،  �ملحا�س�س���ة  يف  �ل�سيا�س���ي 
تختلف كث���رً� يف �آليات �لتغير �سو�ء يف 
�حلفاظ على �لد�ست���ور و�لنظام �ل�سيا�سي 
�حلايل �أم تغيره، ويف �لروؤى �مل�ستقبلية 
ل�سيا�سات �حلكم، بل وحتى يف طريقة حل 

�لن�سد�د �ل�سيا�سي �حلايل.
�ن عدم �لو�سوح هذ� يف �لربنامج �لوطني 
لق���وى �لتغي���ر ينعك����ض بال�س���رورة على 
�سعف ثقة �جلماهر بامل�سروع �لتغيري، 
�إذ يرى �لكثر من �لأغلبية �ل�سامتة – وهو 
ما تدعمه جمريات �لحد�ث �ل�سيا�سية عرب 
�لزم���ن يف �لعر�ق – �أن وجود نظام �سيء 
م���ع �س���يء م���ن �ل�ستق���ر�ر ه���و �أف�سل من 
�لانظ���ام �مل�ساحب لعملية �لتغير خا�سة 
م���ع �لتخب���ط �ل�سيا�س���ي وع���دم و�س���وح 
�لروؤي���ة. وكذلك �لأمر بالن�سبة �ىل �حلر�ك 
�لحتجاج���ي �ل���ذي يحاف���ظ �إىل �لآن على 
��ستقاليت���ه عن قوى �لتغير �ل�سيا�سية – 
بل وحتى ي�ستمر بع�ض ن�سطاءه باملناكفة 
م���ع نا�سط���ي �لق���وى �لنا�سئ���ة - لكن���ه ل 
يختل���ف عنه���ا يف عدم و�س���وح مطالبه �أو 
روؤيت���ه �ل�سيا�سي���ة، بالإ�ساف���ة �ىل ت�ستته 
عل���ى �لرغم من �جلهود �ملهم���ة �لتي تبذلها 
�ملركزية لاحتجاجات” لتنظيم  “�للجن���ة 

�حلر�ك �لحتجاجي.
�لتغي���ر  �سعوب���ة  م���ن  �لرغ���م  وعل���ى 
�ل�سيا�س���ي عن طري���ق �لنتخابات �لقادمة 
– �س���و�ء �أكانت مبك���رة �أم ل- فاإن �مل�سي 
�لوطني���ة  �جلبه���ة  تو�سي���ع  طري���ق  يف 
للتغي���ر ل�سم �لقوى �لفاعل���ة يف �ملجتمع 
�لعر�ق���ي و�لتاح���م م���ع �أط���ر�ف �حلركة 
�لربنام���ج  تن�سي���ج  م���ع  �لحتجاجي���ة، 
�أه���د�ف  ليت�سم���ن  للتغي���ر  �لوطن���ي 
�ل�سيا�س���ي  للتغي���ر  و��سح���ة  و�آلي���ات 
و��سرت�تيجي���ات �حللول، ميك���ن �أن يقدم 
بدي���ًا بديهيًا وو�قعيًا لنظ���ام �ملحا�س�سة 
و�لتو�فقية �لفا�سل ومنظومته �ل�سيا�سية 
�ملتهاوية. كما ميك���ن عّدهالطريق �لوحيد 
�ل���ذي ميك���ن �أن يقدم نوع���ًا م���ن �ل�سمان 
ملو�جه���ة �حتم���الت �لنف���ات �ل�سيا�س���ي 
نتيج���ة تفاق���م �أزم���ة �لدول���ة و�لنظام يف 

�لعر�ق �لآن.
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حلقة 3

ال�سي�ستاني )ابراهيم( !

)�لت�سي���ع  �ق���ام  بع����ض  نعت���ت  هك���ذ� 
�ل�سيا�سي(�ل�سي���د علي �ل�سي�ستاين عندما 
��ستقبل بابا �لفاتيكان يف بيته يف �لنجف 
�ل�س���رف، ويف �لوقت �ل���ذي رحبت بهذه 
�خلط���وة م���ن جه���ة �ل�سي���د �ل�سي�ست���اين 
�سع���وب �ألع���امل وبالخ����ض �سيع���ة �ألعامل 
�لنكه���ة( )ذ�ت  �لق���ام  م���ن  ثل���ة  �ن���ربت 

�لولئي���ة ملهاجمة �لزي���ارة ب�سكل �سريح، 
وبال�سمن �ملبطن تارة و�لعلن تارة �خرى 
��ستقبال �ملرجع للحرب �لعظم، وكان قائد 
�حلملة ومنظمها بامل���ال و�لقام �مل�سرف 

جن�س���ي  ؛  �لولئي���ة  �لف�سائي���ات  عل���ى 
�لير�نية، وكان �ن وف���ر له نوري �ملالكي 

كل ما يحتاجه من مال وحماية وتقنية.
ولج���ل ذر �لرم���اد بالعي���ون مل يهاجم���و� 
�ل�سي���د نف�س���ه، و�من���ا �تخذو� م���ن جنله 
�لكرمي �ل�سيد حممد ر�سا و�سيلة �ىل ذلك.
�لتجدي���ف  ه���ذ�  مث���ل  جن���د  مل  �ملفارق���ة 
بح���ق �لنج���ف و�سيدها حت���ى يف �لعام 

�لوهابي. !
ملاذ� كل هذه �حلملة �مل�سعورة؟

�سبب و�حد ل �كرث.
لن ذل���ك ي�سب يف �لع���ر�ق و�لنجف …. 
وفيما ل���و كانت هذه �لزي���ارة �ىل �م قرى 
�ل�س���ام �جلدي���دة ). طهر�ن( ل���كان �لمر 
خمتلف���ا، ويكفين���ا زي���ارة )كابوچي( �ىل 

�ير�ن حي���ث �لتقى �لمام �خلميني، حيث 
حت���ول كابوچ���ي �ىل بط���ل وطه���ر�ن �ىل 

عا�سمة �لثورة �لعاملية.
�لنج���ف  �سي���د  وكان  �لزي���ارة  جنح���ت 
فار����ض �لكلم���ة و�ملوق���ف فل���م ت�س���در من 
ه���ذه �لب���و�ق �لذيلية �ملاج���ورة �ي كلمة 

�يجابية.
ب���ل ظل���ت من�سور�ته���م با�س���ر�ف حمي���د 
�ل�سي�ست���اين  بي���ت  تته���م  �سادقي���ان 

بالبر�هيمية.
�نها غ�س���ة يف بلعوم كل �ن�س���ان �سريف، 
و�نه���ا خنج���ر �سعوب���ي م�سم���وم يف قلب 

خيمة �مل�سلمني �ل�سيد �ل�سي�ستاين.
�ن تل���ك �حلمل���ة �لظاملة جزء م���ن. )وفاء( 

�لولد )�ملخل�سني(لبيهم �ملظلوم..

 �ملباين �مل�سيدة من �لطابوق و�ل�سمنت، و�مللونة باحلجر و�لطاء �مل�ستورد 
ت�ستف���ز خويف وخجلي معًا، �أنا كائن �أليف جدً�، �إعتاد و�أجد�ده �ل�سكنى يف 
�لق���رى من���ذ �أزمنة غاب���رة، خملوٌق من ج���ذوع و�سعف وق�س���ب وتر�ب لني، 
ومت���اأ �أذين �أ�سو�ت حيو�ن���ات فقرة، وهم�سات ن�س���اء �سغر�ت، ومناد�ة 
فاح���ني هادئ���ني، ل يغ�سبون، على خاف �أ�سدقائي �لذي���ن كنت �لتقيهم يف 
مقهى �بي �ساح)عبد�لله( و�سط �ملدينة، عند مدخل �سارع �لكويت، من جهة 
نه���ر �لع�س���ار، فقد كان���و� ��سطر مني، ماع���ني �سغار، ل يخاف���ون ظام �أزقة 
و�سارع �ملدينة، يهتدون ودومنا دليل �ىل �أيٍّ من مقاهيها، و�ىل دور �ل�سينما 
و�لب���ار�ت و�لكابريهات فيها، وي�سمونها باأ�سمائه���ا. كم توج�ست خيفة و�أنا 
�أدخله���ا لأول م���رة.. ياه، �لآن، يطيب يل �أن �أتذك���ر طرمبة �ل�سبيل، �لتي عند 
نزل���ة ب�ستان جبار �لفد�ئي، �لتي ��سرت�ها �ساك���ر جميد فيما بعد، حيث كنت 
�غ�س���ل قدميَّ حال عودت���ي من هناك مبائها يوم مل يكن م���اُء �ل�سالة قد دخل 
بيتن���ا بعد. ولكم ت�سّور حياة فت���ى، يحب �لقر�ءة و�ل�سعر، مل تكن يف بيتهم 

حنفية ماء قبل خم�ض وخم�سني �سنة.
 ل �أج���د ج���دوى يف �ملئ���ات من �لكت���ب �لتي ُكتب���ْت عن تاري���خ �لب�سرة، هذه 
�ملدين���ة �لبائ�س���ة �لتي تعي����ض �أيامها برتق���ب وخوف مما ت�سم���ره �لأحد�ث 
�ل�سيا�سي���ة و�لمنية له���ا، و�لتي ي�ستعج���ل �لفرقاء غرقها بال���دم، قبل غرقها 
�ملوعود باملاء، يف بحر �لثاثني �سنة �لقادمة. تقول �لوكالت باأنها �ستختفي 
مبو�نئه���ا و�آباره���ا، ومن�سات حتميل نفطه���ا من �لوجود، و�أق���ول حبذ� لو 
�أختف���ت �لبن���ادق �مل�ستودع���ة يف بيوتها، و�لت���ي تفوق عدد �أعم���دة �لكهرباء 
فيها، وعدد �لبق���ار �لتي ترعى يف حد�ئقها �لعامة، وعدد �إ�سابات �ل�سرطان 

�لتي تفتك ب�سكانها.
 كل �لذي���ن كتبو� يف تاريخه���ا قالو� باأنَّ عتبة بن غزو�ن هو �لذي بناها �سنة 
14هج���� و�أنَّ �أبا بكرة قال: هذه �ر�ض نخ���ل فغر�ض ف�سيلها �لول، و�أنَّ ق�سر 
�ن�ض بن مال���ك، وعي�سى بن جعفر، و�لق�سر �لحمر �جمل معاملها، وفيها نهر 
��سم���ه �لبل���ة، و�أّنها خربت على �ي���دي �لزجن، و�أنَّ حمافظه���ا �سعدي عيا�ض 
ع���رمي فتح �سارع ب�س���ار فيها، و�نَّ �حلرب مع �ير�ن �نهت غابات �لنخل فيها، 
و�أن نفطها يباع باأغلى �لثمان، لكنَّ �هلها فقر�ء، و�أن �ملاء �ملالح بات ز�ئرها 
�لقب���ح منذ �لع���ام 2018 و�أنَّ كل ما نريد كتابته يعرف���ه �أهلها، لذ� يجدر بنا 

�لقول... و�أدرك �سهرز�د �ل�سباح، وعا�سو� عي�سة �سعيدة.
 �ساأع���ود �إىل طرمب���ة �ل�سبيل �لتي مل يكتب عنها �أح���د من قبل، هذ� �ل�سنبور 
�لنحا�س���ي، قيا�ض ثاثة �أرب���اع �لجن، �لذي ياأتيه �ملاء م���ن تانكي باور هوز 
بالع�سار، دومنا م�سخة، و�آلة ميكانيكية �أو كهربائية، �إمنا بناء على فكرة �لعم 
با�س���كال، و�و�ني���ه �مل�ستطرقة، فهو يقطع �أكرث من خم����ض كليومرت�ت، مارً� 
باأنابيب من �ل�سب�ست، عاب���رً� �سو�حي )بريهة ومناوي با�سا و �لرب��سعية 
و�ل�سر�ج���ي وميتان( لي�سلن���ا ماًء �سل�سًا عذبًا ن�سرب���ه، ومناأ �جلر�دل منه 
لأبقارن���ا، ونخزن���ه يف �مل�ساخ���ن )�أو�ين م���ن �لنحا����ض( ل�سباحاتن���ا، قب���ل 
�ملدر�سة، ون�ستح���م به، فت�سرق وجوهنا، وت�سب���ح �أذرع �مهاتنا و�سقيقاتنا 
وبن���ات جر�نن���ا بي�ساء وناعمة، �لن�س���وة �للو�تي يبق���ني بانتظارنا، ريثما 
نغ���ادر، نح���ن �ل�سبية �لعائدين من �لب�ساتني، قبل مغي���ب �ل�سمو�ض، و�لذين 
تطّين���ت �أيديهم و�أقد�مهم ب�سو�قي �لباميا و�خلي���ار و�للوبياء و�لباذجنان، 
وعاث���ت �لأتربة و�لغربة ب�سعورهم، ف�سعثتها، وجعلتها كاأع�سا�ض �لغربان، 
من لها، حتت جن���ح �لظام، فغل�سن  حت���ى �إذ� فرغن���ا من طرمب���ة �ل�سبيل، تقدَّ
وجوههن و�أيديهن و�أرجلهن و�سيقانهن �ىل �لفخذين، ومنابت �لثلث �ملعطل 
من �لبطن، �لذي �سنن به علينا، ف�سالت �أودية على �لنحور، وتقاطعت �ل�سبل 

عند �لعناق و�ل�سدور مباء ل �أعذب ول �أطهر ول �نقى منه.
 ظل���ت طرمبة �ل�سبي���ل م�سدر مائنا �لوحيد، حتى منت�س���ف �ل�سبعينات، من 
ت �لنابيب  �لق���رن �ملا�سي، ومل���ا �أز�حتها �لبلدي���ة يف تو�سعة �ل�سارع، وم���دِّ
�جلدي���دة، ظل���ت مكانًا ن�سر �لي���ه، يف تعري���ف �مل�سافات، وتقري���ب �لمكنة 
و�لزمن���ة، ويف �س���رد �حلكايات. يف بيتن���ا �ليوم �أكرث م���ن ع�سرين حنفية، 
بع�سه���ا بل���ون �لذه���ب، ومثله���ا بل���ون �لف�س���ة، ن�ستخدمه���ا دومن���ا �سع���ور 
باأهميته���ا، فهي مثل �أيِّ قطعة �أثاث �أخرى، تتقادم وتنو�سها يد �لزو�ل.. لكنَّ 
طرمب���ة �ل�سبي���ل، �لتي عند ب�ستان جب���ار �لفد�ئي، كانت تفي����ض مبائها على 
�بن���اء �لقري���ة كلها، لونه���ا �لنحا�سي، و�تيانه���ا �ملاء من باور ه���وز بالع�سار 
دومن���ا م�سخ���ة �أو �آل���ة وقدرتها على �ليف���اء بحاجاتنا، ونقط���ة �لتحول يف 
فتوتن���ا و�سبابنا، ياه.. ل���و �أ�سغينا قليًا حلديث �لن�س���وة، وقد �أمنَّ غيابنا، 

وتلفعن بعباءة �ل�سرب و�حلياء.
 *طرنبة ال�سبيل: حنفية ماء عامة ت�ؤ�س�سها البلدية لم�ساعدة ال�سكان
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وت�ش���ر اىل انه���ا اأم�شت ث���الث �شنوات 
جتم���ع مواد »كت���اب العائل���ة« التي احتل 
بع����ض اأفراده���ا منا�شب مهم���ة ومميزة 
يف احلكومات العراقية املتتابعة وكانوا 
�ش���ركاء يف حياته���ا ال�شيا�شي���ة والعامة 
خالل املئة عام الأخرة. ويوؤرخ الكتاب، 
م���ن وجهة نظر الكاتب���ة، حلقبة مهمة يف 
التاري���خ العراق���ي احلدي���ث. خ�شو�ش���ًا 
ان مت���ارا »نب�ش���ت وثائ���ق ع���ن الع���راق 
ومن�ش���ورات وق�شا�ش���ات حتدث���ت ع���ن 
عالق���ة عائلتها وجديه���ا باملل���ك في�شل«. 
وارتك���زت يف اأبحاثه���ا اىل جمموع���ات 
كبرة من املرا�ش���الت العائلية والأوراق 
ال�شخ�شية لبع�ض اأفرادها ومقابالت مع 
عدد من املوثوق يف معلوماتهم من افراد 
العائل���ة، خ�شو�شًا عمه���ا ال�شرير ح�شن 
ال���ذي اأهدته الكتاب وقالت »عزيزي عمو 

ح�شن اجللبي«.
ووفقًا مل���ا تقول انها عندما ق���ررت تاأليف 
كتاب ع���ن تاري���خ العراق مل جت���د اأف�شل 
من رواية ق�شة الأجيال الأربعة الأخرة 
لعائلتها، مع انه���ا واجهت م�شكلة اإخراج 
الكت���اب م���ن دون الرتكيز عل���ى �شخ�شية 
ال�شيا�ش���ي،  ودوره  احم���د  والده���ا 
الكت���اب  وميت���د  املنف���ى.  يف  خ�شو�ش���ًا 
م���ن ف���رتة احلك���م العثم���اين اىل م���ا بعد 
احل���رب الدولي���ة لإ�شقاط �ش���دام واإعادة 
اإعم���ار الع���راق ودور والده���ا »الذي كان 

م�شت�شارًا لوزارة الدفاع الأمركية«.
امل���دى اختارت ان ت�ش���ر اىل كتابها هذا، 
من خالل حوار معها ع���ن موؤ�ش�شة روؤيا، 
الت���ي ا�ش�شته���ا، وتدير جمل����ض اأدارتها، 
ل���ة ر�شمّيًا  وه���ي موؤ�ّش�ش���ة عراقي���ة م�شجَّ
كمنّظم���ة غ���ر حكومّي���ة ل تبغ���ي الربح، 
�شت الع���ام 2012 بهدف دعم احلياة  تاأ�شَّ
َ���ّد  وملمِ واإغنائه���ا،  الع���راق  يف  الثقافّي���ة 
اجل�شور الثقافّية بينه وبني �شائر العامل.

هدفه���ا الأ�شا�ش���ّي ه���و ت�شجي���ع الن�شاط 
الثقايّف يف العراق وو�شع برنامج ميّكن 
العراقّي���ني م���ن الفن���ون، ال�شب���اب منه���م 
على الأخ�ّض، لُتت���اح لهم فر�شة امل�شاركة 
وال�شتف���ادة  الدولّي���ة  املنا�شب���ات  يف 
�شة روؤي���ا، بالإ�شافة  منه���ا. وتعم���ل موؤ�شَّ
اإىل دع���م امل�شاري���ع املحلّي���ة، عل���ى اإحياء 
�شل�شلة من الن�شاط���ات الثقافّية املُ�شرتكة 
الت���ي م���ن �شاأنه���ا اأن ت�شاه���م يف تطوير 
ه���ا  املجتم���ع امل���ديّن يف الع���راق. كم���ا اأنَّ
تلت���زم تعزي���ز احل���وار عرب الفن���ون بني 
موؤ�ّش�ش���ة  وتت���وىّل  املختلف���ة.  الثقاف���ات 
روؤي���ا، مبب���ادرة منه���ا اأو بالتع���اون م���ع 
اآخرين، تنفيذ م�شاريع اإبداعّية يف جمال 
املرئّي واملرئ���ّي وامل�شموع و�شائر اأنواع 

العرو�ض الفّنية.

 ماه����ي ه�ي����ة م�ؤ�س�س����ة روؤي����ا وال����ى ماذا 
تهدف؟

واإن يك���ن الهتم���ام من�شّب���ًا حالّي���ًا على 
اأولوّي���اٍت اأخ���رى، ف���اإّن ه���دف موؤ�ّش�ش���ة 
روؤي���ا الأ�شا�ش���ّي ه���و ت�شجي���ع الن�ش���اط 
الثقايّف يف العراق وو�شع برنامج ميّكن 
العراقّي���ني م���ن الفن���ون، ال�شب���اب منه���م 
على الأخ�ّض، لُتت���اح لهم فر�شة امل�شاركة 
وال�شتف���ادة  الدولّي���ة  املنا�شب���ات  يف 
�شة روؤي���ا، بالإ�شافة  منه���ا. وتعم���ل موؤ�شَّ
اإىل دع���م امل�شاري���ع املحلّي���ة، عل���ى اإحياء 
�شل�شلة من الن�شاط���ات الثقافّية املُ�شرتكة 
الت���ي م���ن �شاأنه���ا اأن ت�شاه���م يف تطوير 
ه���ا  املجتم���ع امل���ديّن يف الع���راق. كم���ا اأنَّ
تلت���زم تعزي���ز احل���وار عرب الفن���ون بني 
موؤ�ّش�ش���ة  وتت���وىّل  املختلف���ة.  الثقاف���ات 
روؤي���ا، مبب���ادرة منه���ا اأو بالتع���اون م���ع 
اآخرين، تنفيذ م�شاريع اإبداعّية يف جمال 
املرئّي واملرئ���ّي وامل�شموع و�شائر اأنواع 

العرو�ض الفّنية.
 فاملوؤ�ش�ش���ة RUYA ه���ي موؤ�ش�ش���ة فنية 
معا�شرة تاأ�ش�شت منذ 10 �شنوات وتركز 
عل���ى تعزي���ز املمار�شات املعا�ش���رة عالية 
اجل���ودة للفنان���ني العراقي���ني يف كل من 
الع���راق واخلارج.  يهدف اإىل و�شع الفن 

العراقي يف �شياق دويل.
  وه���ي هيئة غ���ر حكومية تعت���رب ج�شرا 
ب���ني العراق والع���امل.  اإن تعر�ض العراق 

وروؤيت���ه لع���امل الف���ن التناف�ش���ي حمدود 
و�شح���ل.  نح���ن نهدف اإىل �ش���د الثغرات 
الب�شري���ة  للفن���ون  العام���ة  احلال���ة  يف 
يف الع���راق والت���ي ل تزال �شيق���ة الأفق 
ومعزول���ة ثقافيًا على م�شتوى دوايل منذ 

عقود عديدة.
ب���ه  قام���ت  ال���ذي  الرئي�ش���ّي  وامل�ش���روع 
موؤ�ّش�شة روؤيا هو تنظيم اجلناح الوطنّي 
العراق���ّي يف معر����ض البندقّي���ة الدورّي 
)كّل �شنتني(، فقد اأ�شرفت على اأعمال هذا 
اجلن���اح يف دورات املعر����ض اخلام�ش���ة 
واخلم�ش���ني  وال�شاد�ش���ة  واخلم�ش���ني 
وال�شابعة واخلم�شني وذلك على التوايل 
و2017.  و2015   2013 الأع���وام  يف 
وق���د ُنقل���ت معرو�ش���ات اجلن���اح للع���ام 
2015، وال���ذي حمل ا�شم "جماٌل خفّي"، 
للف���ّن  �شتيدجلي���ك  متح���ف  لُتعر����ض يف 
املعا�ش���ر ))S.M.A.K. يف مدينة غنت 
يف بلجي���كا )الع���ام 2016( ث���ّم اإىل قلعة 
اإربي���ل يف العراق )الع���ام 2017(، وذلك 
بالتزام���ن مع ن�ش���ر جملَّد ر�ش���وم البقاء: 
بري�ش���ة لجئ���ني يف الع���راق م���ن اختيار 
اآي وي���وي، )الع���ام 2015( والذي �شدر 
بالتع���اون مع الفّن���ان ال�شين���ّي املعا�شر 
اآي وي���وي ال�شه���ر. ويف الع���ام 2017 
اأ�شرف���ت متارا �شلب���ي، رئي�ش���ة املوؤ�ّش�شة 
����ض، عل���ى الإدارة الفّنية  والع�ش���و املوؤ�شِّ
للجناح الذي جاء حتت عنوان "الَعتيق" 
وقد متّيز مبعرو�شاته من القطع الأثرّية 
العراقّي���ة التي مل ي�شبق اأب���دًا اأن خرجت 

من العراق.
وقد باتت موؤ�ّش�ش���ة روؤيا، بحكم ر�شالتها 
القائم���ة عل���ى دع���م الثقاف���ة يف الع���راق 
وتعزيزها، متل���ك قاعدة بيان���ات وا�شعة 
وفريدة عن الفّنانني العاملني يف العراق، 
ت�شمل خمتلف الفروع من الفنون املرئّية 
اإىل امل�ش���رح واملو�شيق���ى. وكان���ت ه���ذه 
�شت الع���ام 2016 اأّول  القاع���دة الت���ي اأُ�شِّ
قاع���دة معلومات عن الفّنان���ني العراقّيني 
ُتفَت���ح عل���ى النرتن���ت للعم���وم. كم���ا اأّن 
ت���داأب عل���ى ت�شجي���ع ه���وؤلء  املوؤ�ّش�ش���ة 
الفّنانني عرب اجلهود التعاونّية مع بع�ض 

املوؤ�ّش�شات الثقافية يف العامل.

 تابعت اغلب ن�س����اطاتكم ووجدتها مغايرة 
لل�سائد ومختلفة، في ابعادها، ما تعليقك؟

دويل  مرجعن���ا  لأن  �شحي���ح  ه���ذا  نع���م 
ونرك���ز على اجل���ودة والعم���ق.   نح�شر 
جتربة وخربة دولية ونهدف اإىل تكييفها 
مع امل�شهد العراقي املحلي من اأجل جعله 
على م�شتوى بقية العامل، وهنا ل اأحتدث 
���ا عن الدول  فق���ط عن الغ���رب، ولكن اأي�شً
املجاورة مثل الإم���ارات العربية املتحدة  
اأو تركي���ا اأو اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 

موؤخًرا.
  الق�شي���ة يف ال�شي���اق الثق���ايف العراقي 
ه���ي اأنه ل يزال يعاين من عقود من القيم 
الثقافية التي تقودها الدولة والتي كانت 
دعاي���ة وتخ���دم اأجن���دة الدول���ة ب���دًل من 

املجتمع املدين واملواطن.
 من ال�شياق البعثي ال�شمويل، ا�شتحوذت 
الف�شائل ال�شيا�شية على احلوار الثقايف 
خلدمة اأجنداته���ا.  هذا ال�شعف ناجت عن 

موؤ�ش�ش���ات احلكوم���ة املركزي���ة الفا�شل���ة 
املنف�شل���ة متاًما عن ال�شيا�ش���ات الثقافية 
املجتم���ع  ع���ن  ���ا  اأي�شً املعا�ش���رة، ولك���ن 
املدين ال�شعيف حي���ث ل ي�شتثمر النا�ض 
اأو يوؤمن���ون مبوؤ�ش�ش���ات م�شتقل���ة خارج 
اإط���ار الدول���ة. يف اإطار جهودن���ا لتقدمي 
عر����ض قي���م للف���ن والثقاف���ة العراقية يف 
�شياق دويل، با�شتخدام املعاير الدولية.

 عالق����ة م��س�س����ة روؤي����ا ببينالي فيني�س����يا 
خا�سة والم�ؤ�س�سة ه����ي ال�حيدة التي تنتظم 

م�ساركتها في هذا المحفل؟
 ركزت روؤيا على بينايل البندقية للفنون 
اجلن���اح  خ���الل  م���ن   ،2013 ع���ام  من���ذ 
العراقي ال���ذي يعد فعلًيا �شف���ارة ر�شمية 
اأ�شه���ر يف كل   7 للثقاف���ة العراقي���ة مل���دة 
بين���ايل. ونحن اجله���ة الثقافية الوحيدة 

التي ت�شارك فيه.. 
طبع���ا امل�شارك���ة يف هذا املحف���ل العريق، 
يج���ب ان تك���ون ع���رب احلكوم���ة وه���ذا 
يعن���ي امل�شاركة تك���ون ر�شمي���ة، ويكون 
دورنا يف تنظيم هذه امل�شاركة، ولالأ�شف 
اأ�شر ان م�شارك���ة العراق يجب ان تكون 
مث���ال عن طري���ق وزارة الثقافة العراقية، 
ولكن ال���ذي يح�شل اأن ال���وزارة غالبا ما 
يكون اعتمادها على موؤ�ش�شتنا، وبالتايل 
الق�شي���ة بالن�شبة ل���وزارة الثقافة، ق�شية 

حتمل النفقات.
م���رة  كل  يف  يح�ش���ل  اللتبا����ض  وه���ذا 
ي�شارك الراق، الق�شية تعتمد على الوعي 
يف دور ه���ذا البينايل، ولالأ�شف هذا ما ل 
يفهمه بع�ض املثقفني، الذمي ينتظرون ان 
يدفع بين���ايل فيني�شيا نفق���ات م�شاركتهم 
البين���ايل  ل���الأن  يح�ش���ل  ل  وه���ذا  في���ه، 
موؤ�ش�ش���ة غر ربحية، وه���ي فقط مهمتها 
ان اأن ت���ربز الن�شاط���ات الثقافي���ة للبلدان 
امل�شاركة، والتي غالبا ما تكون م�شاركات 
جدلية ومهم���ة يف املف�ش���ل الثقايف للبلد 
املعني.. هذه اأب���رز م�شاكلنا يف امل�شاركة 

يف هذا البينايل.

 قدمت���م ف���ي الجانب الثقاف���ي الكثير من 
الدعم  لث����رة ت�سرين في المجال الثقافي.. 

ما �سبب ذلك؟
ك�شرخ���ة  ب���داأت  النتفا�ش���ة  لأن  اأكي���د 
ال���ذي  العراق���ي  ال�شب���اب  م���ن  حقيقي���ة 

يحتج على الو�ش���ع املعي�شي الكئيب يف 
العراق وافتقارهم للم�شتقبل. ونعتقد اأن 
ال�شباب هم اأهم عن�شر لالحتجاج يف بلد 
مل ي�شعر بالراح���ة او خمدر جتاه العنف 
والدم. فق���د اأقمنا العديد م���ن الن�شاطات 
ه���ذه  مث���ل  ودعمن���ا  املج���ال،  ه���ذا  يف 
الن�شاط���ات الأخرى لل���ربوز، وامل�شاركة 
يف بين���ايل فيني�شيا، منها معر�ض للفنان 
الت�شكيل���ي عقي���ل خري���ف بعم���ل ولد يف 
�شاح���ة التحري���ر ومكوناته عن���ف قوات 
الدولة جتاه هذه بداي���ات هذه ال�شرخة 
ال�شميم���ة، حمل عن���وان )�شرخات على 

جدار ت�شرين(.

 ما طبيعة هذا العمل؟
 ب���رزت التاأم���الت الفكري���ة للفن���ان عقيل 
خري���ف بالتناغم مع اخل���ردة ال�شناعية، 
وال�شي���اء امل�شتهلكة، للو�ش���ول اىل قيم 
لي�ض ا�شا�شها اجلم���ال املرئي فح�شب بل 
الفك���ر ال���ذي يح���رك م�شهده���ا الت�شكيلي 
املعا�ش���ر. والتي تختلف ع���ن ما طرحته 
ا�ش�ض احلداثة وقيمها اجلمالية. فالواقع 
واخليال عند خريف يختلف عن اأي �شيء 
اخر نراه، فه���و ا�شبه بعملية الك�شف عن 
حقيق���ة ال�شياء الت���ي يراها من منظوره 
البداع���ي، ليوؤ�ش�ض عربه���ا فهم حقيقي 
متب���ادل ب���ني الفكرة الت���ي انطل���ق منها، 
وب���ني عملي���ة اخراجه���ا، ليق���دم للمتلقي 

ت�شورات ترتقي اىل فنون الع�شر. 
 وا�شعا تقني���ات الظهار مب�شتوى واحد 
م���ع ال�شياغ���ات الفكري���ة ل���ولدة عمل���ه 
الفني. واق�شد به عمله الأخر )انتفا�شة 
ت�شري���ن( املرت�شخ���ة يف وج���دان كل من 
خ���رج مطالبا بوط���ن خايل م���ن الف�شاد. 
فق���د و�شعن���ا خري���ف ام���ام عم���ل غ���ر 
مقل���د او م�شتن�ش���خ ، ا�شتط���اع ان يختط 
لنف�ش���ه ن�شقا منفردا، يجربنا على التاأمل 
والن�شي���اع مل���ا يريد قول���ه، من حمتوى 
مرئ���ي اأخذ ابع���اد مهم���ة يف ت�شييد عمله 
بتقني���ات عالية الظهار بفعله���ا الدرامي 
املاأخ���وذة م���ن الواقع. والت���ي كانت قبل 
تفوي�شه عبارة عن م�شتهلكات ومهمالت 
�ش���كل عربه���ا جمموعة ا�ش���ارات رمزية، 
ماأخ���وذة م���ن الواق���ع املعا����ض، لرت�شيخ 
فك���رة امل���وت، ال���ذي ح�ش���ل يف �شاحات 
وباأ�شل���وب  الع���زل.  لل�شب���اب  التظاه���ر 

اأخ�شع جداره الفني اىل ا�شتقبال قدرته 
البداعي���ة ملج���اورة اخلام���ة م���ع اخلط، 
والل���ون م���ن دون اأن ياأخذه���ا كاأ�شل���وب 
واح���د يف عمل���ه، ل�شب���ب انه���ا خ�شع���ت 
ملتطلبات البناء الفك���ري. بغية الو�شول 
فيه���ا،  وانغما�ش���ه  الدرا�ش���ة  عم���ق  اىل 
وكذل���ك خلل���ق عالقة هادئة ب���ني مفردات 
عمل���ه الفن���ي، رغم ) ثورة احل���دث( التي 
قوبل���ت بال���دم. وهن���ا نق���ف عن���د �شوؤال 
مه���م؟ هل اأ�شتط���اع عمله الفن���ي ان يعرب 
ع���رب كل ه���ذه التقني���ة الت���ي اأ�شتخدمها 
يف توظي���ف الفك���رة الت���ي يع���اين منه���ا 
والقلق املرت�شخ يف الأعم���اق، من اإنتاج 
ما يراد اأن يظهره لن���ا؟ اجلواب بالتاأكيد 
نع���م لأن���ه اأ�شتط���اع م���ن اأن يه���زم وقائع 
القل���ق ال���ذي يرتاك���م يف داخل���ه ج���راء 
الإح�شا����ض بواق���ع ح���اول تدم���ر ق���وى 
الف�ش���اد التي مار�ش���ت ا�شطهادها لأبناء 
�شعبه، عرب تر�شيخ اخلر وهزمية ال�شر 
وقواه الفا�شدة. وهنا تكمن قدرة الفنان 
الفاعلة )اأذا �ش���ح ا�شتخدام التعبر( يف 
الندماج مع متطلبات الواقع بقيم فكرية 
جمالية، تعك�ض العالقة بني العمل الفني 
واجلمه���ور وحال���ة ال�ش���راع ب���ني قوى 

اخلر وال�شر.«.

 وماذا عن "دكانة روؤيا" للفن�ن المعا�سرة 
في بغداد الذي تاأ�س�س في �سارع المتنبي؟

عام���ة  مكتب���ة  روؤي���ا  موؤ�ش�ش���ة  افتتح���ت 
املعا�ش���رة  للفن���ون  عر����ض  وم�شاح���ة 
با�ش���م "دكانة روؤي���ا" يف بغداد، وذلك يف 
�ش���ارع املتنبي الذي ي�شتهر ب�شوق الكتب 
الأ�شبوع���ي حيث تباع الكت���ب امل�شتعملة 

والنادرة.
و�شوف تعر�ض "دكانة روؤيا" كل اأ�شبوع، 
تزامنا مع �شاعات عمل ال�شوق، جمموعة 
من اأفالم الفيديو وال�شور الفوتوغرافية 
التي اأنتجها فنانون معا�شرون بارزون. 
ويت�شمن الربنامج اأفالًما طليعية مبكرة 
كفيلم "مانهات���ا") ١٩٢٠( لت�شارلز �شيلر 
وب���ول �شرتان���د، و "ريثمو�ض" )١٩٢١( 
لهان���ز ريخ���رت، و "البالي���ه امليكانيك���ي" 
"القوقع���ة  و  ليجي���ه،  لفرن���ان   )١٩٢٤(
 .)١٩٢٨( لك  دو  والكاه���ن" جلرم���ني 
اإىل جانب اأعمال فيديو معا�شرة لفنانني 
واأل���ورا  اأبراموفيت����ض،  مارين���ا  مث���ل 
وجالزديا، وفران�شي�ض األي�ض، وجوزيف 
وبرو����ض  كورنيلي����ض،  وجي���ف  بوي���ز، 
ناوم���ان. و�ش���وف يت���اح ل���زوار "دكان���ة 
روؤيا" الطالع على مكتبة الفنون، وكتب 
وكتالوج���ات  الفوتوغ���رايف،  الت�شوي���ر 
املعار����ض، والأبحاث واملوؤلفات اخلا�شة 

مبوؤ�ش�شة روؤيا.
الت�ش���دي  روؤي���ا" اإىل  "دكان���ة  وت�شع���ى 
لبع����ض التحدي���ات، من بينها ع���دم توفر 
م�شاح���ات لعرو����ض الف���ن املعا�ش���ر اأمام 
ترتف���ع  حي���ث  بغ���داد،  يف  اجلمه���ور 
تكالي���ف ال�شح���ن والتاأمني عل���ى الأعمال 
الفني���ة، وتندر م�شاح���ات العر�ض الآمنة 
واملزودة بالتقني���ات الالزمة، الأمر الذي 
ي�شع���ب جل���ب الأعمال الفني���ة اإىل البالد 
وتنظيم الفعاليات الثقافية وفقا للمعاير 

املتعارفة لدى املعار�ض واجلالريهات.

التعليمي   دفاتر روؤيا "دفاتر روؤيا" للن�سر 
المجاني، هال حدثتنا عن هذه الدفاتر.

ي�ش���ر موؤ�ش�ش���ة روؤيا اأن تعل���ن عن اإطالق 
"دفاتر روؤيا" وهي مبادرة جديدة للن�شر 
التعليم���ي ت�شدر عنوان���ني يف العام. يف 
كل دف���رت، يخت���ار اأحد م�شاه���ر الفنانني 
اأو منظم���ي املعار����ض اأو النق���اد خم�ش���ة 
ن�شو�ض ق�شرة يراها اأ�شا�شية للتطوير 
الإبداع���ي، ثم ترتجم هذه الن�شو�ض اإىل 
اللغة العربية، وتكون ترجمتها يف اأغلب 
ع الدفرت  احل���الت للم���رة الأوىل، وي���وزَّ
ال�ش���ادر باملج���ان عل���ى دوائ���ر الف���ن يف 
الع���راق وبقية ال�ش���رق الأو�شط. ويهدف 
امل�ش���روع اإىل توف���ر امل�ش���ادر للمدار�ض 
واملجتمع���ات والأفراد ممن مل يتوافر لهم 
م���ن قبل قدر يذكر من الت�شال بن�شو�ض 

فنية.
روؤي���ا  دفات���ر  اإط���الق  اإىل  الداف���ع  كان 
مزدوج���ا. فال�ش���ق الأول يتمثَّل يف مهمة 
موؤ�ش�ش���ة روؤيا باأن تق���وم بتج�شر الهوة 
بني مناط���ق ال�ش���رق الأو�ش���ط امل�شتعرة 
وبقي���ة  الع���راق،  �شيم���ا  ل  بال�شراع���ات 
ره الإنرتنت  العامل. اإذ على الرغم مما ي�شَّ
التكنولوجي���ة  البت���كارات  م���ن  وغ���ره 
احلديثة من قدرة اأكرب على الو�شول اإىل 
املعلومات، ف���اإن الو�شول اإىل الن�شو�ض 
ال�ش���رق  يف  اجلي���دة  التعليمي���ة  الفني���ة 
الأو�شط يظ���ل مقيدا بعوام���ل اجتماعية 
واقت�شادي���ة، ومن اأكرث ه���ذه القيود عدم 
اإج���ادة اأية لغة اأوربية غربي���ة. اأما ال�شق 
الث���اين فه���و اأن الدرا�ش���ة ب�شف���ة عام���ة 
مقيِّدة يف املنطقة، ب�شورة متنع اأو�شاط 
املبدعني من التفكر بحرية دومنا رقابة. 
ومقاوم���ة ه���ذه الأم���ور تقت�ش���ي جمل���ة 
م���ن التط���ورات من بينه���ا التو�ش���ل اإىل 
اجلي���د من املدار�ض واملدر�شني، واملناهج 
احلديث���ة الناجت���ة ع���ن بح���وث جي���دة. 
ودفاتر روؤيا ترم���ي اإىل الإ�شهام بطريقة 

ما يف هذه اجلهود.
ويف متهيد الدف���رت الأول اأكدت املوؤ�ش�شة 
عل���ى اأن���ه: "ق���د لف���ت انتباهن���ا اأن اأغلب 
الن�شو�ض املتعلقة بالفن، على اختالفها، 
غر موجودة بالعربية. وهذا هو اجل�شر 
الذي ن�شيده، دفرتا تل���و دفرت، يف �شياق 
�شعين���ا اإىل كب���ار املحرتف���ني والفنان���ني 
الناطق���ني  لإ�ش���راك  العاملي���ني  والكّت���اب 
مع���ارف  م���ن  لديه���م  م���ا  يف  بالعربي���ة 
وخربات. هي جترب���ة. وهي يف تقديرنا 

جتربة مهمة".
ولق���د تنازل عدد م���ن النا�شرين والكّتاب 
بكرم منهم ع���ن اأجوره���م ليمّكنوا دفاتر 
روؤي���ا من النط���الق. يف البداي���ة �شوف 
تطلق موؤ�ش�شة روؤيا عنوانني من �شل�شلة 
دفات���ر روؤي���ا �شنويا. و�ش���وف يكون من 
ب���ني امل�شارك���ني يف امل�شتقب���ل الفنان���ون 
هيوا كيه وقادر عطية ومنظمو املعار�ض 
م���اري موراك�شي���ويل وفينيتي���ا بورت���ر 
واأنيت���ا زاي���الك واملدي���ر الفن���ي ملتح���ف 
S.M.A.K. للف���ن املعا�ش���ر فيليب فان 
كاوترين. و�ش���وف تت�شمن الن�شو�ض 
املختارة اأعم���ال لكل من اإيريت روجوف 
�شبيف���اك  وجايات���ري  �شتاي���رل  وهيت���و 

وميخائيل باختني واآخرين. 

 ع���رف عن وال���دك ال�سخ�سي���ة ال�طنية 
وال�سيا�سية المعروفة، ولعه بالثقافة والفن.. 
ه���ل تجدين باأهدائك مكتبته الى دار الكتب 
وال�ثائق.. وب�سكل عام ما الذي كانت ت�سمه 

هذه المكتبة؟
نح���ن من طلبنا من دول���ة رئي�ض الوزراء 
م���كان  تخ�شي����ض  الثقاف���ة  ووزارة 
يحت�ش���ن مكتب���ة وال���دي الراح���ل احمد 
اجللب���ي، وهي لي�شت مكتبة للكتب فقط، 
ب���ل مكتب���ة متكاملة وحتت���وي ف�شال عن 
الكت���ب الث���اث واعم���ال فني���ة، وجمي���ع 
حمتوياتها ق���ام باقتنائها بعد عودته اىل 
انه "بناء على  مبينة  بغداد عام 2003"، 
املوافق���ة ذهبت م���ع وزي���ر الثقافة ح�شن 
ناظم اىل دار الكت���ب والوثائق ووجدته 
مكان���ا رمزي���ا منا�شب���ا، واخرتن���ا املكان 
وا�شتم���رت عملي���ة التاأهي���ل مل���دة اربعة 

اأ�شهر.
مفتوح���ة  املكتب���ة  تك���ون  ان  واأمتن���ى 
للجمي���ع وان ل تقت�ش���ر عل���ى ح�ش���ور 
النخ���ب الكادميي���ة والثقافي���ة، والفكرة 
بالأ�شا����ض ان تك���ون ه���ذه املكتبة متاحة 
للجمه���ور العراق���ي وان ل تقت�ش���ر على 
اوقات ال���دوام الر�شمي، حيث يف جميع 
بلدان العامل تكون للمكتبات خ�شو�شية 
وتوقيته���ا خمتلف وت�ش���ل اوقات بقائها 
وبين���ت  لي���ال".  التا�شع���ة  اىل  مفتوح���ة 
اجللب���ي انه "كانت لوالدي عدة مكتبات، 
لكونه عا�ض فرتة طويلة من حياته خارج 
البلد، وبعد عودته اىل بغداد قام باقتناء 
العدي���د م���ن الكت���ب وه���ي الت���ي تك���ون 
حمتويات هذه املكتب���ة، التي تربعنا بها 
يف الوقت احل���ايل ولي�ض جميع مكتباته 
املتوزع���ة ب���ني لن���دن ولبن���ان والعراق، 
وكان���ت امنيتي ان ل تقت�شر هذه املكتبة 
عل���ى جناح مع���ني، وامن���ا تك���ون مكتبة 
خا�ش���ة بالراحل، لكن ه���ذا ما هو متوفر 
يف الوق���ت احل���ايل، واملكتب���ة الوطني���ة 
بحاج���ة اىل الكثر من الهتم���ام، كونها 
تع���اين م���ن و�ش���ع ماأ�ش���اوي، وهن���ا ل 
احت���دث لك���وين متربع���ة بل م���ن دوري 
كباحثة واكادميي���ة وق�شيت وقتا طويال 

يف املكتبات.
مكتبة الراحل متكونة من م�شادر عديدة 
التخ�ش�شي���ة  الريا�شي���ات  كت���ب  بينه���ا 
يف  اوروب���ا  تاري���خ  ع���ن  كت���ب  وكذل���ك 
ف���رتات النه�ش���ة واحل���روب النابليونية 
وكذلك فرتة الث���ورة الرو�شية والفل�شفة 
املارك�شية وكذلك كتب ابن عربي ل�شيما 
اي�ش���ا  واهت���م  ال�ش���واق"  "ترجم���ان 
بالعالقة ب���ني الفل�شفة والت�شوف، ف�شال 
ع���ن اهتمام���ه بالرواي���ات، وه���و ق���ارئ 
جيد لالأدب املعا�ش���ر والقدمي، ف�شال عن 
الكت���ب املتنوع���ة وه���ذه الكت���ب جميعها 
باللغ���ة النكليزية، ام���ا يف اللغة العربية 
كان���ت املكتب���ة حتوي عل���ى كت���ب تاأريخ 
الع���راق واله���داءات الت���ي كان���ت ت�شل 
الي���ه واي�ش���ا الت�ش���وف وم���ا يوجد منه 
يف اللغ���ة العربي���ة. الراح���ل كان له عامله 
اخلا����ض اثن���اء الق���راءة ويك���ون دائم���ا 
ل�شيم���ا  واملو�شيق���ى،  الكت���ب  ب�شحب���ة 
الكال�شيكي���ات العاملي���ة، وحت���ى انه كان 
يتنق���ل بني امل���دن يف �شيارت���ه ول يركب 
الطائ���رة من اج���ل ان ي�شتمت���ع بالقراءة 

اثناء ال�شفر

ترى اأن هدف موؤ�ص�صة ر�ؤيا هو �صد الثغرات في الحالة العامة للفنون الب�صرية في العراق 

تمار� �لجلبي: �نتفا�صة ت�صرين بد�أت ك�صرخة حقيقية
من �ل�صباب �لعر�قي و�فتقارهم للم�صتقبل

حا�رها عالء املفرجي

تمارا الجلبي ن�صاأت في بير�ت �در�صت �اكت�صبت خبرتها في ال�صرق الأ��صط، 
�اأ�ر�با، �الوليات المتحدة، �ح�صلت على تح�صيلها العلمي في جامعات »برا�ن« 

� »كمبريدج« � »هارفارد« حيث كانت اأطر�حتها عن تاريخ ال�صرق الأ��صط.
الفت بعد كتابها»�صيعة جبل عامل في لبنان الجديد 1918 – 1943« الذي اأ�صدرته 

عن »دار مكميالن« في 2006.، كتاب »��صول متاأخر الى حفلة �صاي في ق�صر الغزلن« 
Late for Tea at the Deer Palace الذي �صدر عن دار »هاربر بر�س« في لندن، 

��صتتم ترجمته في دار المدى قريبا. اختارت تمارا الجلبي ان تر�ي ق�صة عائلتها 
المتجذرة في العراق )اأربعة اأجيال( �حياتها في المنفى الإجباري منذ �لدتها في 

بير�ت حتى زيارتها العراق للمرة الأ�لى في العام 2003



متابعة املدى 

وتفاع����ل ع����دد م����ن جن����وم العراق 
والعامل العربي مع اليوم الوطني 
العراقي، متمنني لل�سعب ممار�سة 
حي����اة كرمي����ة وبعيدة ع����ن ويالت 
اأول  وكان  والدم����ار.  اخل����راب 
الفنان����ة  ه����ي  الع����رب،  املهنئ����ني 
اللبناني����ة نان�س����ي عج����رم، حي����ث 
كتب����ت عل����ى "توي����ر"، "كل ع����ام 
والع����راق املتم�س����ك دوم����ا باحلياة 

رغم ال�سعاب، بخري و�سالم".
كم����ا غ����ردت الفنانة العراقي����ة اآالء 
ح�س����ني: "كل ع����ام واحن����ة نح����ب 
بلدنا ب�سدق ونهتم الأمره، كل عام 
والعراق حر وم�ستقل من اخلونة 
و جتار ال����دم وال�سبات واالزمات 
املفتعل����ة، كل عام وحري����ة التعبري 
�سعار غري واقعي يعر�ض �ساحبه 

للخطر".
بدوره، كتب الفنان العراقي �ستار 
�سع����د: "حب الوط����ن يف القلب كل 
يوم يك����ر وا�سمك يا العراق باقي 

ممجدًا".
من جانب����ه، كتب الفن����ان اللبناين 
الل����ه  "حف����ظ  زيت����ون:  نا�سي����ف 
و�سموخ����ه  ع����زه  وزاد  الع����راق 
مبنا�سبة اليوم الوطني العراقي".
اإىل ذل����ك، قام����ت الفنان����ة العراقية 

�سذى ح�س����ون بن�سر �س����ورة على 
"ان�ستغرام" هناأت فيها العراقيني 
بالي����وم الوطني. وقال����ت ح�سون، 
"كل ع����ام والعراق العظيم بخري، 
ي����ا رب يع����م االأم����ن وال�س����الم على 

�سعبنا و بلدنا العراق".
من جهته����ا، قامت الفنانة اللبنانية 
ن����وال الزغب����ي بن�س����ر تغريدة يف 
"الع����راق  فيه����ا،  ج����اء  "توي����ر" 

احلبيب الله يحميك". 
حمم����د  االأردين  الفن����ان  وكت����ب 
�ساك����ر: "كل عام وال�سعب العراقي 
احلبيب باألف خري مبنا�سبة اليوم 
الوطن����ي العراقي"، مردفًا "احبكم 
هواي هواي". بدوره، هناأ الفنان 
اللبن����اين وائل كف����وري العراقيني 
ب����ذات املنا�سب����ة قائ����اًل، "كل �سن����ة 
والع����راق و�سعب����ه بخ����ري و�س����الم 

وازدهار".

تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن الوقوع يف 
احل���ب ميكن اأن ي�سف���ي القلوب املك�سورة 
تنت���ج  حي���ث   ،broken heart
اأج�سامنا االأوك�سيتو�سني عندما ُنحت�سن 
ونق���ع يف احل���ب، اكت�س���ف العلم���اء االآن 
يف جامع���ة مي�سيغان بالوالي���ات املتحدة 
االأمريكي���ة، اأنه يبدو اأي�سا اأن لديه القدرة 
على اإ�س���الح اخلاليا يف القل���ب امل�ساب، 
وذلك وفقا مل���ا ذكرته �سحيفة "ديلى ميل" 

الريطانية.
يع���اين  عندم���ا  اإن���ه  ال�سحيف���ة،  وقال���ت 
�سخ�ض ما من نوبة قلبية، متوت ع�سالت 
القل���ب - الت���ي ت�سم���ح له���ا بالتقل����ض - 
بكمي���ات كب���رية، اإنه���ا خالي���ا متخ�س�سة 
للغاي���ة وال ميكنه���ا جتدي���د نف�سه���ا، لك���ن 
االأوك�سيتو�س���ني  اأن  وج���دوا  الباحث���ني 
الطبق���ة  يف  اجلذعي���ة  اخلالي���ا  يحف���ز 
اإىل  تهاج���ر  والت���ي  للقل���ب،  اخلارجي���ة 
اإىل خالي���ا  الو�سط���ى وتتح���ول  الطبق���ة 
ع�سل���ة القل���ب، حيث اإن���ه من املاأم���ول اأن 
ي�ستخدم هرمون احلب يف يوم من االأيام 

لتطوير عالج القلب.
ق���ال املوؤلف الرئي�س���ي للدرا�س���ة الدكتور 
يف  امل�ساع���د  االأ�ست���اذ  اأج���ريي،  اآيت���ور 

عل���م االأحي���اء بجامع���ة والي���ة مي�سيغان، 
نظه���ر هن���ا اأن االأوك�سيتو�س���ني قادر على 
تن�سي���ط اآليات اإ�سالح القل���ب يف القلوب 
امل�سابة يف اأ�سماك الزرد وزراعة اخلاليا 

الب�سري���ة، مم���ا يفت���ح الب���اب اأم���ام جديد 
حمتم���ل، عالج���ات لتجدي���د القل���ب عن���د 
الب�س���ر، حيث مت���وت ع�سلة القل���ب عادة 
باأع���داد كب���رية بعد نوبة قلبي���ة وال ميكن 

جتديدها.
واأو�سحت ال�سحيفة، اإن االأوك�سيتو�سني، 
املع���روف با�س���م "هرمون احل���ب"، يولد 
الثق���ة، حيث يتم اإطالق امل���ادة الكيميائية 

ب�س���كل طبيعي م���ن الدم���اغ اإىل دم الب�سر 
والثديي���ات االأخ���رى اأثن���اء ال�سلوكي���ات 
االجتماعي���ة واجلن�سية، م�س���رية اىل انه 
يت���م اإنتاجه من قبل الن�ساء اأثناء املخا�ض 
باأطفاله���ن،  االرتب���اط  عل���ى  مل�ساعدته���ن 
ويحف���ز اإنتاج حلي���ب الثدي، يت���م اإطالق 
امل���ادة الكيميائي���ة اأي�س���ا يف حالة احلب، 
مم���ا يجعله���ا ت�سم���ى "هرم���ون العناق"، 
لكن االأبح���اث ال�سابقة اأظه���رت اأن بع�ض 
اخلاليا يف الطبق���ة اخلارجية للقلب، كما 
اأظه���ر البح���ث اأي�سا اأن الهرم���ون ي�سارك 
ب�س���كل مبا�س���ر يف عملي���ة �سف���اء القل���ب، 
االأه���م من ذلك، كان لالأوك�سيتو�سني تاأثري 
مماثل على االأن�سج���ة الب�سرية يف اأنبوب 
االختبار.واأ�س���اف الدكت���ور اأج���ريي، اإن 
نطاق  عل���ى  ي�ستخ���دم  "االأوك�سيتو�س���ني 
وا�سع يف العيادة الأ�سباب اأخرى، لذا فاإن 
تغي���ري الغر�ض للمر�سى بع���د تلف القلب 
لي����ض بعي���دا ع���ن اخلي���ال، حتى ل���و كان 
جتدي���د القل���ب جزئيا فق���ط، ف���اإن الفوائد 
الت���ي تعود على املر�سى قد تكون هائلة"، 
�ستك���ون اخلطوات التالي���ة للباحثني هي 
النظ���ر يف تاأث���ري االأوك�سيتو�س���ني عل���ى 

الب�سر بعد اإ�سابة القلب.
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�س���در عن دار املدى كتاب "مو�سيقى ال�سمت" ال�سرية الذاتية 
للمطرب االوب���رايل ال�سهري اأندري���ا بوت�سيلي والتي يتحدث 
فيه���ا ب�س���كل مل ي�سب���ق ل���ه مثيل ع���ن فق���ده للب�س���ر، وحياته 
املبك���رة، واأهمي���ة عائلت���ه، وخوف���ه م���ن امل�س���رح، و�سغوط 
النجومي���ة. ال يتذك���ر اأندري���ا بوت�سيل���ي وقت���ا مل يك���ن في���ه 
�سغوفا باملو�سيق���ى.. يف مو�سيقى ال�سمت يكتب بوت�سيلي 
مبحبة عن عائلته التي �سجعته، وعن التفاين الذي اأدى اإىل 
تقدمه املهني و�سعوده اإىل النجومية. املذكرات ركزت على 
ال�سعوب���ات يف بدايات حياته املهنية املذهلة، وعن التفاين 
ال���ذي اأدى اإىل ان ي�سبح واحدا من ا�سهر جنوم الغناء يف 

العامل.

يخطئ من يت�سور اأن احتجاجات 
ت�سرين قد ا�سدل ال�ستار عليها،  

وتبخرت معها اأحالم ال�سباب 
الذين �ُسفكت دماوؤهم على ج�سر 

اجلمهورية و يف �ساحة التحرير 
واحلبوبي اأو عمارة ال�سنك اأو 

الب�سرة اأو مي�سان.. لقد خرجت 
النا�ض يف ال�سوارع وال�ساحات 

احتجاجًا على حالة الف�سل والعجز 
التي اأ�سابت موؤ�س�سات الدولة، 

وال اأعتقد اأن الدولة ا�ستعادت 
عافيتها حتى تتوقف االحتجاجات 

وتتال�سى.
يف بالد ت�سخر من مواطنيها 
وحتاول اأن ت�ستغفلهم، وكان 

اآخرها النكتة التي ُاطلق عليها كاأ�ض 
ال�سوبر العراقي، والتي ال تختلف 

كثريًا عن نكتة النائب االأول لرئي�ض 
الرملان العراقي، الذي ما اأن فاز 

باملن�سب حتى ذهب يطرق باب عادل 
عبد املهدي يطلب منه امل�سورة يف 

احلكم الر�سيد!! 
هل هناك م�سحكات اأخرى؟ نعم، 
لكنه �سحك على طريقة عمنا اأبو 
الطيب املتنبي، ففي لفتة مثرية 

اأخرنا النائب حممد ال�سيهود باأن 
�سبب امتالك بع�ض الع�سائر الأ�سلحة 

ثقيلة، وحروب القاذفات بينها، الأن 
الرملان مل ي�سرع قانونًا للع�سائر 

والقبائل العراقية لدعم رئي�ض 
الع�سرية.

قبل 57 عامًا اأعلنت �سنغافورة 
اال�ستقالل، كانت اآنذاك م�ستنقعًا 

لالأمرا�ض، فتحولت اليوم اإىل 
واحدة من اأهم اقت�ساديات العامل، 

املواطن فيها يح�سل على اأعلى دخل 
�سنوي يف العامل، ويف كل احتفالية 
بعيد اال�ستقالل يكون خطاب رئي�ض 

الوزراء واحدًا: حتقيق حياة 
اأف�سل للمواطنني.. نحن يف العراق 
نحتفل بعيد اال�ستقالل الذي اأ�سبح 
عمره "90" عامًا بالتمام والكمال،. 

وندرك جيدا اننا  يف "جعب" الدول 
التي حققت رفاهية ل�سعبها، اأما 

يف االقت�ساد وال�سناعة فقد وقفنا 
التي  االإمريالية  ن�ستم  �سر"،  "حملك 

تريد اأن ت�سرق ثرواتنا، ونرف�ض 
اأن ُتبنى م�سانع اأجنبية يف البالد 

خوفًا على قيم الف�سيلة.. �سنغافورة 
حتولت اإىل اأهم مركز لل�سركات 

العاملية، ولي�ض على اأرا�سيها ع�سائر 
ت�ستخدم الهاونات، وال �سواريخ 

كاتيو�سا تنطلق يف كل االجتاهات 
وال قانون ي�سرعه حممد ال�سيهود . 
لكي تفخر بيومك الوطني يجب اأن 

تكون م�ستقاًل ماليًا ومرفهًا اجتماعيًا. 
من املوؤكد اأّن كثريًا من العراقيني 

ي�سعرون باحل�سرة وهم ي�ساهدون 
كل يوم اأممًا و�سعوبًا كثرية تتحرك 

لتعديل اأو�ساعها، ، اإّن ما يفرقنا 
عن هذه االأمم التي ت�سعى دومًا اإىل 

ت�سحيح اأو�ساعها املردية اأنهم 
ميلكون قوى �سيا�سية حّية وفاعلة 

للتغيري، 
الذين يقلبون �سفحات التاريخ، ال 

يريدون اأن يلتفتوا لق�سية مهمة جدًا، 
لكي حتتفل بعيدك الوطني يجب 

اأن تكون متحررًا من العوز والفقر 
واخلوف، ال يوجد عيد وطني من 

دون م�ستقبل م�سرق للبالد.
تخل�ست �سنغافورة من امل�ستعمر 

الريطاين، لكنها اأن�ساأت من خالل 
م�ست�ساريها اأكر ال�سركات العاملية، 

وباال�ستثمارات االأجنبية تتحول 
فيتنام االآن اإىل واحدة من اأبرز 

اقت�سادات العامل. م�سى زمن 
النابامل واخلطب الرنانة .

يا�سادة، ويجب اأن اأتوارى 
خجاًل الأنني اأعتقد اأن الكتابة عن 

�سنغافورة ، اأجدى واأكرث نفعًا من 
احلديث عن عودة " ابو مازن " .

عيد وطني!!

مو�صيقى ال�صمت

 علي ح�صني

على  بابو،  �سفانتي  ال�سويدي  العامل  ح�سل 
لعام  االأع�ساء  وظائف  علم  يف  نوبل  جائزة 
2022 "الكت�سافاته املتعلقة بجينومات اأ�سباه 

الب�سر املنقر�سة والتطور الب�سري".
احلائز  بابو،  حقق  ال��رائ��د،  بحثه  خ��الل  من 
وظائف  علم  يف  العام  هذا  نوبل  جائزة  على 
االأع�ساء اأو الطب، �سيئا يبدو م�ستحياًل، وهو 
اإجراء ت�سل�سل جينوم اإن�سان نياندرتال، اأحد 
االأقارب املنقر�سني لالإن�سان احلايل، ح�سبما 
اجلائزة  مانحة  ال�سويدية  االأكادميية  ذكرت 
بحثه  خ��الل  وم��ن  ام�����ض.  �سحفي  ب��ي��ان  يف 
اأن�ساأ بابو نظاما علميا جديدا متاما،  الرائد، 

وهو علم االأحياء القدمية، وبعد االكت�سافات 
حتليالت  البحثية  جمموعته  اأكملت  االأولية 
ال��ع��دي��د م��ن ���س��ال���س��ل اجل��ي��ن��وم االإ���س��اف��ي��ة 
بيان  وي��ق��ول  املنقر�سة.  الب�سر  اأ�سباه  م��ن 
"بابو"  اكت�سافات  اإن  ال�سويدية،  االأكادميية 
املجتمع  ي�ستخدمه  ف��ري��دا  م���وردا  اأن�����س��اأت 
ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع ل��ف��ه��م ال��ت��ط��ور 

الب�سري والهجرة ب�سكل اأف�سل.
"بف�سل  ب��ي��ان��ه��ا  يف  االأك���ادمي���ي���ة  وت�����س��ي��ف 
الت�سل�سالت  اأن  االآن  نفهم  بابو،  اكت�سافات 
اجلينية القدمية من اأقاربنا املنقر�سني توؤثر 
على ف�سيولوجيا الب�سر يف الوقت احلا�سر".

ال يزال ا�سم مارلني مونرو يت�سدر عناوين 
وفاتها،  على  عقود   6 م��رور  رغ��م  االأخ��ب��ار 
الفرة  يف  م��رات  ع��دة  ا�سمها  �سطع  حيث 
فيلم  طرح  مع  واأبرزها  واأحدثها  االأخ��رية، 
"ال�سقراء" الذي جت�سد فيه اآنا دي اأرما�ض 
�سخ�سية النجمة االأمريكية االأ�سهر على 
الفيلم  اأح���داث  تناول  وم��ع  االإط���الق، 
املمثلة  ���س��رية  م��ن  خمتلفة  ج��وان��ب 
للم�ساهدين  فكرة  ب��رزت  الراحلة، 
ح��ول ث��روة م��ارل��ني م��ون��رو ومن 
ث��روة  ت���زال  اإذ ال  ال���ذي ورث��ه��ا، 
رغم  االآن  حتى  م��ون��رو،  مارلني 
وف��ات��ه��ا،  ع��ل��ى  ع��ام��ا   60 م�سي 
جتعلها واحدة من بني امل�ساهري 
االأع��ل��ى اأج���رًا على االإط���الق يف 
اأن  التقرير  اأف���اد  حيث  ع�سرها، 
بحوايل  ُتقدر  مونرو  مارلني  ثروة 
اأفاد  األف دوالر يف وقت وفاتها،   800
املهنية،  حياتها  خ��الل  اأن��ه  اأي�سا  التقرير 
ماليني   3 يقارب  ما  مونرو  مارلني  جمعت 
عندما  لكن  االأف����الم،  يف  عملها  م��ن  دوالر 
تكن  مل  ع��ام��ا،   36 يناهز  عمر  ع��ن  توفيت 
حيث  منا�سبة،  جلنازة  الكايف  امل��ال  متتلك 

كانت تنفق ثروتها ببذخ.

اإن�صان "نياندرتال" مينح عاملًا �صويديًا "نوبل الطب"

 4 October 2022

جن��وم عرب يتفاعلون مع العيد الوطن��ي العراقي ويقدمون التهاين 

الك�صف عن 
مفاجاآت حول 

ثروة مارلني مونرو

درا����ص���ة: احل���ب ُي�����ص��ل��ح ال��ق��ل��ب وي��ف��رز م����ادة  جت���دد خ��اي��اه 

الطقس

اأعلنت الهيئ���ة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ض له���ذا اليوم 
احل���رارة   درج���ات  اأن  )الثالث���اء( 
ترتفع معدالته���ا ليوم اأم�ض يف بغداد 
والعدي���د م���ن املحافظ���ات، واأن اجلو 
�سيك���ون م�سم�س���ًا يف معظ���م  مناطق 

البالد.
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C°  21 -C°  42  / الب�صرة      C°  22 -    C° 41 /بغداد

C°  23 -C°  44 الرمادي/     C°  22 -    C° 38   /املو�صل

ك�سفت �سحيفة هوليوود رييورتي عن 
خ���ر ح�سول �سركة �سوين على حقوق 
فيل���م ط���رزان الإ�س���دار ن�سخ���ة جديدة 
وه���ذا بعد م���رور 6 اأع���وام منذ �سدور 
اآخ���ر عم���ل لق�س���ة ط���رزان، و�ستك���ون 
هذه الن�سخ���ة املتطورة جتدي���دا كامال 
ب���ني  املعروف���ة  ط���رزان  ل�سخ�سي���ة 
اجلماهري.  وتدور اأحداث فيلم طرزان 
حول اب���ن اأحد النب���الء االإجنليز الذي 
ن�س���اأ على يد الق���ردة يف غاب���ة اأفريقية 
بع���د اأن فق���د والدي���ه و مل يك���ن عل���ى 
توا�سل بالثقافة اخلا�سة بالب�سر حتى 

اأ�سبح يتعامل مثل القردة.
 وبداأ العمل عل���ى �سل�سلة اأفالم طرزان 
كاأف���الم انيمي�س���ن واأف���الم حقيق���ة منذ 
ع���ام 1918 وا�ستمرت حتى عام 2016 
لتبداأ �سوين بعد اإعالنها ب�سراء حقوق 
ال�سخ�سي���ة ب���دب ال���روح م���رة اأخ���رى 
ل�سخ�سي���ة ط���رزان امل�سه���ورة، ولع���ب 
العدي���د م���ن املمثل���ني دور ط���رزان مثل 
املمث���ل، جوين فاي�سمول���ر، رون ايلي، 
واألك�سندر �سكار�سجارد الذي اأدى دور 
ط���رزان يف اآخ���ر فيلم مت ا�س���داره عام 

 .2016

قررت والية هندية "حظر" كلما "هيلو" اأو 
الأنها ب�سيطة  االإجنليزية،  "مرحبا" باللغة 
ج���دا وال حتم���ل معن���ى قوي���ا وال توؤج���ج 

امل�ساعر، يف قرار حكومي غريب.
وُطل���ب م���ن موظف���ي اخلدم���ات املدنية يف 
التوق���ف  الهندي���ة،  ماهارا�س���را  والي���ة 
اأف���ادت  ح�سبم���ا  "مرحب���ا"،  ق���ول  ع���ن 
�سحيفة"التامي���ز". حكوم���ة الوالية، التي 
قالت اإن كلم���ة "مرحبا" حتمل نزعة غربية 
و�سطحية، اأخرت موظفي اخلدمة املدنية 
اأن���ه ينبغي عليهم حتي���ة اجلمهور ب�عباراة 
اأنحني  "اأنا  تعني  التي  ماتارام"،  "فاندي 
لك، يا وطن". وقالت ال�سحيفة اإن الوالية، 

مب���ا يف ذلك اأكر مدنها مومباي، يحكمها 
حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا 
تاأكي���د  اإىل  يتطل���ع  وال���ذي  م���ودي، 

"التفوق الثقايف للديانة الهندو�سية 
والتقاليد الهندية".

ومت طرح ه���ذا االق���راح يف البداية 
م���ن قب���ل وزي���ر والي���ة ماهارا�سرا، 

ف���رة  بع���د  مونغانتي���وار،  �سوده���ري 
الد�ستوري���ة  اليم���ني  اأداء  م���ن  وجي���زة 

موؤخ���را. ثم تراجع الحقا وقال 
اإنه ميك���ن ا�ستخ���دام اأية 

كلم���ة معادل���ة تعك�ض 
القومية.

طرزان يعود للحياة من جديد بعد 
غياب دام 6 �صنوات

حظر كلمة "مرحبا" يف والية هندية

احتفل العراق ام�س 
االثنني باليوم الوطني 

العراقي ال�90، وهي 
منا�صبة خا�صة جداً 

لدى كل مواطن 
العراقي، حيث يعترب 

اليوم الثالث من ت�صرين 
االأول ذكرى خروج 

العراق من االنتداب 
الربيطاين ودخول 

ع�صبة االأمم يف عام 
.1932

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر
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