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عودة الوفيات بفايرو�س كورونا
 بغداد/ المدى

اأعلن���ت وزارة ال�س���حة، اأم�س الثن���ن، املوقف الأ�س���بوعي جلائحة كورونا، 
موؤكدة ت�سجيل حالتي وفاة.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته )املدى(، اأن "خمتربات ال�سحة العامة �سجلت 
651 اإ�سابة جديدة بفايرو�س كورونا، خالل اأ�سبوع، وحالتي وفاة".

واأ�س���اف البي���ان، اأن "عدد املتعافن من املر�س خالل امل���دة ذاتها بلغ 814 
حالة"، م�س���رًا اإىل اأن "عدد متلقي اللقاح امل�س���اد لكورونا خالل الأ�سبوع 

املا�سي بلغ 14671 �سخ�سًا".

 بغداد/ نباأ م�صرق

ي�ستع����د الربملان، اليوم الثالث����اء، لتمرير عدد من 
املر�سح����ن للدرج����ات اخلا�س����ة، فيم����ا يوؤم����ل من 
احلكوم����ة اأن ت�س����رع يف اإر�س����ال قان����ون املوازنة 

الحتادية قبل الدخول يف العطلة الت�سريعية.
وق����ال النائب احمد طه الربيع����ي يف ت�سريح اإىل 
)املدى(، اإن "جمل�س الن����واب يعقد اليوم جل�سته 

ملناق�سة الفقرات املدرجة على جدول الأعمال".
وتاب����ع، اأن "ج����دول الأعمال املعل����ن ت�سمن �سبع 
فقرات، اأولها واأبرزها هي الت�سويت على عدد من 

املر�سحن ل�سغل املنا�سب اخلا�سة بالأ�سالة".
واأ�س����اف الربيعي، "بح�س����ب املعلومات لدينا عن 
الدرجات اخلا�سة التي يعت����زم الربملان متريرها 
بناء على اقرتاح جمل�س الوزراء، هي مدير مكتب 
رئي�س ال����وزراء، والأمن الع����ام ملجل�س النواب، 

مدي����ر مكتب رئي�س جمل�س النواب، ومدير مكتب 
النائ����ب الول والث����اين لرئي�س جمل�����س النواب، 

ورئي�س ديوان رئا�سة اجلمهورية".
واأ�سار، اإىل اأن "ال�سري الذاتية ملر�سحي الدرجات 
اخلا�سة مل ت�سل اإىل جمل�س النواب لغاية الوقت 
احلا�سر، علما انهم مكلفون مبهامهم وميار�سون 

دورهم بالوكالة".
من جانبه، ذك����ر النائب الآخر عقيل الفتالوي، اأن 

اإىل الثالثاء  "تاأجي����ل جل�سة الربملان من الثنن 
كان �سبب����ه النتظار لع����ل جمل�س الوزراء ي�سوت 

على قانون املوازنة".
وتاب����ع الفت����الوي، اأن "الربملان ياأمل ب����اأن تنتهي 
احلكوم����ة م����ن ه����ذا امل�س����روع خ����الل ال�ساع����ات 
املقبلة وتتم اإحالته من اأجل ت�سريعه باأقرب وقت 

ممكن".
 التفا�صيل �س3

الكتل ال�صيا�صية تاأمل باإر�صال الموازنة قبل بداية العطلة الت�صريعية

انتقادات لعدم عر�س قائمة اأ�صماء "المنا�صب 
الخا�صة" قبل الت�صويت عليها

 خا�س/ المدى

توقعت اللجن���ة املالية النيابية عودة الدولر 
ان  موؤك���دة  قريب���ًا،  الر�سم���ي  �سع���ره  اإىل 
القرارات الأخرية املتخذة بهذا ال�ساأن �سوف 

ترتك اآثارًا اإيجابية.
وق���ال ع�س���و اللجن���ة ح�س���ن ال�سع���ربي، يف 
ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، اإن "الرتفاع احلايل 
يف �سع���ر �س���رف ال���دولر لن ي�ستم���ر طوياًل 

و�سيعود اإىل و�سعه ال�سابق".
وتابع ال�سع���ربي، اأن "�سبب الرتفاع يتعلق 
مب�س���كالت الف�س���اد واحلدي���ث ع���ن تهري���ب 
الأم���وال اخلا�س���ة ب�سرق���ة الق���رن وغ�سي���ل 
الأم���وال". واأ�س���ار، اإىل اأن "اآلي���ات جدي���دة 
�سوف تو�س���ع لعمل البنك املرك���زي من اأجل 

احلفاظ على اأموال العراق من التهريب".
واأكد ال�سع���ربي، اأن "رئي�س جمل�س الوزراء 
البن���ك  ق���د وج���ه  ال�س���وداين  حمم���د �سي���اع 
املرك���زي باتخ���اذ قرارات م���ن �ساأنها احلفاظ 
عل���ى ا�ستق���رار العمل���ة ال�سعب���ة و�سنلم����س 

اآثارها قريبًا".
ل���ه  الأ�سع���ار  ارتف���اع  "ا�ستم���رار  اأن  واأك���د، 
اآث���ار �سلبية كبرية �سواء عل���ى املواطن الذي 
ت�سعف قدرته ال�سرائية اأو على التاجر حيث 

�سيواجه عجزا يف ت�سريف ب�ساعته".
م���ن جانبه، ذك���ر الباح���ث القت�س���ادي نبيل 

املر�سومي، يف حديث مع )املدى(، اأن "هناك 
فج���وة يف اأ�سع���ار ال�سرف بن م���ا هو مثبت 
ر�سمي���ًا وما يب���اع به يف الأ�س���واق ت�سل اإىل 

."3%
وتابع املر�سومي، اأن "البنك املركزي ي�سرتي 
ال���دولر الواح���د ب���� 1450 دين���ارا ويبعه ب� 
1460 دين���ارا"، مو�سح���ًا اأن "الأ�سع���ار يف 
ال�سوق و�سلت اإىل 1500 اأو 1510 للدولر 

الواحد".
ولف���ت، اإىل اأن "الرتفاع ه���و طبيعي نتيجة 
العقوبات املفرو�سة من قبل البنك الفيدرايل 
الأمريك���ي بح���ق 14 م�سرف���ًا عراقي���ًا كان���ت 
تدخ���ل يف بي���ع و�س���راء ال���دولر ع���رب نافذة 

البنك املركزي".
واأورد املر�سومي، اأن "هذا المر اأدى اإىل قلة 
املعرو����س من ال���دولر الأمريكي وانخفا�س 
مبيعات البنك املركزي اإىل 100 مليون دولر 

بعد اأن كانت تتعدى 200 مليون دولر".
ويجد، ان "اإجراءات البنك املركزي العراقي 
غ���ري كافي���ة بكون���ه مل يرف���ع م���ن م�ست���وى 
الدينار، اإمن���ا اكتفى بزيادة املوفد اإىل خارج 

العراق اإىل 5 اآلف دولر".
�س���وف  املرك���زي  "البن���ك  اأن  اإىل  وم�س���ى، 
يتدخ���ل يف الأي���ام املقبلة بزي���ادة املعرو�س 
برف���ع ح�سة مكاتب ال�سريف���ة من اأجل عودة 

الدولر اإىل �سعره الر�سمي".

المالية النيابية: قرب عودة 
الدوالر اإلى �صعره الر�صمي

 بغداد/ ح�صين حاتم

و�سل ميناء الفاو الكبري اىل مراحل متقدمة 
يف العم���ل، اإذ اأك���دت وزارة النق���ل اجن���از 
امل�سروع قبل موعده املح���دد بفعل الوترية 
املت�سارع���ة يف العم���ل. وا�ستقطب امل�سروع 
الكث���ري م���ن الأي���ادي العامل���ة العراقية قبل 
وتعم���ل  �سن���وات،  ث���الث  بنح���و  افتتاح���ه 
تل���ك الي���ادي ب�سكل متوا�سل عل���ى الآليات 
واملع���دات يف املين���اء، فيما اعتم���دت �سركة 

داي���وو الكوري���ة يف عملها م���ع اجلن�سيات 
املختلفة فقط على الفنين الذين حتتاجهم.

ويقول مدير الإعالم والعالقات يف ال�سركة 
العام���ة ملوانئ العراق التابعة لوزارة النقل 
اأمن���ار عبد املنع���م ال�س���ايف، اإن "العمل يف 
مين���اء الفاو الكبري جاٍر باأ�سرع مما خمطط 
ل���ه، نتيج���ة للوت���رية املت�سارع���ة يف العمل 
لإجناز امل�سروع، م���ا اأ�سهم يف تقدمي موعد 

اإجنازه قبل املوعد املخطط واملقرر له".
 التفا�صيل �س2

ميناء الفاو ي�صل مراحل متقدمة

كيليان مبابي يتفوق 
على االأ�صطورة بيليه

  متابعة المدى 

فرن�س���ا،  منتخ���ب  مهاج���م  حق���ق 
قيا�سي���ا  رقم���ا  مباب���ي،  كيلي���ان 
جدي���دا يف بطول���ة كاأ����س الع���امل 
املقامة يف قطر، جعله يتفوق على 
اأ�سطورة الكرة الربازيلية بيليه.

و�سجل مبابي ت�سع���ة اأهداف يف 
تاري���خ م�ساركت���ه يف كاأ�س العامل 
قبل عي���د مي���الده ال����24، متفوقا 
على بيليه الذي كان حمتفظا بهذا 
الإجن���از باإح���رازه 7 اأه���داف يف 
كاأ����س العامل قبل بلوغ هذا ال�سن، 

وفق موقع "�سي اأن اأن".
و�سج���ل الالع���ب ت�سع���ة اأه���داف 
من م�ساركت���ن يف بطولتي كاأ�س 
العامل، يف رو�سي���ا )4( وقطر )5 
حتى الآن(. و�سجل مبابي ثنائية 

ليقود فرن�س���ا، حاملة اللقب، على 
بولندا 3-1، ويبلغ الديوك الدور 

ربع النهائي من املونديال.
رائع���ة  فر�س���ة  مباب���ي  وميل���ك 
لتحقي���ق اإجناز اآخ���ر اإذا ما �سجل 
املوندي���ال  يف  اآخري���ن  هدف���ن 
احل���ايل، لأنه �سريف���ع غلته وقتها 
وه���و  اأك���ر،  اأو  اأه���داف،   7 اإىل 
رقم نادر يف بطولت كاأ�س العامل 
 1974 ن�سخ���ة  ومن���ذ  الأخ���رية. 
يف اأملانيا الغربي���ة وقتذاك، عجز 
هداف���و املوندي���ال ع���ن اإح���راز 7 
اأهداف اأو اأك���ر بنهاية البطولة، 
با�ستثن���اء وحيد �سه���ده مونديال 
كوري���ا اجلنوبي���ة والياب���ان عام 
الربازيل���ي  ت���وج  ح���ن   2002
رونال���دو هدافا للبطول���ة بر�سيد 

8 اأهداف.

 بغداد/ المدى

اأعلن����ت جلن����ة العالق����ات اخلارجي����ة ع����ن 
ج����واز   4200 من����ح  باأنب����اء  التحقي����ق 
دبلوما�س����ي، وو�سفت ذلك الت�سرف باأنه 

غري م�سوؤول.
الفاي����ز يف  اللجن����ة عام����ر  وق����ال ع�س����و 
"اللجن����ة  اإن  �سحافي����ة،  ت�سريح����ات 
عل����ى عل����م باأن����ه مت من����ح ج����وازات �سفر 
اإىل  ت�س����ل  كب����رية  باأع����داد  دبلوما�سي����ة 
4200 ج����واز"، ع����ادًا ذل����ك "ت�سرفًا غري 

م�سوؤول".

واأ�س����اف الفاي����ز، اأن "ه����ذا الع����دد رمب����ا 
يك����ون �سحيحًا، وبح����ال مت �سرف هكذا 
اأع����داد ج����واز �سف����ر دبلوما�س����ي معن����اه 
�سرفها لغري م�ستحقيها". واأ�سار، اإىل اأن 
قيمة جواز  بفقدان  يت�سبب  العم����ل  "هذا 
ال�سف����ر الدبلوما�سي العراق����ي وقد يوؤثر 
حتى على جواز ال�سفر العراقي العادي".  
واأك����د الفايز، ان "اللجنة تتابع هذا المر 
م����ع وزي����ر الداخلي����ة للتاأكد م����ن حقيقته 
ه����ذا  يبق����ى  ان  ميك����ن  ول  ومعاجلت����ه، 
العدد لأن����ه يوؤثر على قيمة ج����واز ال�سفر 
الدبلوما�سي".  ويوا�سل، اأن "املتعارف 

الدبلوما�س����ي  ال�سف����ر  ج����واز  ان  علي����ه 
ي�س����رف للهيئ����ات الدبلوما�سي����ة ورجال 
الدول����ة والرئا�سات والن����واب والوزراء 
اأن  واأردف،  الدبلوما�س����ي".  وال�سل����ك 
"منح جواز ال�سفر الدبلوما�سي كمكافاآت 
وللفنان����ن والالعب����ن وغريه����ا هذه من 
�سالحي����ات وزي����ر اخلارجية، لك����ن لي�س 
به����ذا العدد ال����ذي يوؤثر عل����ى قيمة جواز 

ال�سفر العراقي".
واأك����د الفاي����ز ان����ه "�ستت����م متابع����ة الأمر 
لأج����ل التف����اق عل����ى حلول يف ح����ال كان 

�سحيحًا"، وا�سفًا ذلك "باأنه ف�ساد".

التحقيق بمنح 4200 جواز دبلوما�صي

 ترجمة: حامد اأحمد   

حت���دث تقري���ر بريط���اين ع���ن قي���ام جمموع���ة م���ن الناجيات 
اليزيدي���ات مب�سروع يوثق رقميًا تراث املكون، موؤكدًا اأن ذلك 
يك���ون عرب �س���ور واأفالم ع���ن معاناتهن خالل ف���رتة وقوعهن 
بالأ�س���ر حت���ت ي���د ع�ساب���ات داع����س الإرهابية. وذك���ر تقرير 

ملعهد )جاثام هاو�س( الربيط���اين للدرا�سات ترجمته )املدى(، 
اأن "مالئ���ن لقم���ان كان عمرها 13 عامًا عندم���ا خطف م�سلحو 
ع�ساب���ات داع����س الرهابية عائلته���ا اثن���اء اكت�ساحهم ملنطقة 
"مالئن، وبعد  �سنج���ار ع���ام 2014". واأ�س���اف التقري���ر، ان 

ان مت عزلها عن والدتها واقتيادها ملنطقة الرقة يف �سوريا ".
 التفا�صيل �س2

ناجيات اإيزيديات يطلقن م�صروعًا يوثق معاناتهن مع داع�س
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 ترجمة: حامد اأحمد   

تحدث تقرير بريطاني عن قيام مجموعة 
من الناجيات االيزيديات بم�شروع يوثق 
رقميًا تراث المكون، موؤكدًا اأن ذلك يكون 
عب���ر �ش���ور واأفالم ع���ن معاناته���ن خالل 
فترة وقوعهن باالأ�ش���ر تحت يد ع�شابات 

داع�س االإرهابية.
هاو����س(  )جاث���ام  لمعه���د  تقري���ر  وذك���ر 
البريطاني للدرا�ش���ات ترجمته )المدى(، 
اأن "مالئي���ن لقم���ان كان عمره���ا 13 عامًا 
عندم���ا خطف م�ش���لحو ع�ش���ابات داع�س 
اكت�ش���احهم  اثن���اء  عائلته���ا  االرهابي���ة 

لمنطقة �شنجار عام 2014".
واأ�ش���اف التقري���ر، ان "مالئين، وبعد ان 
تم عزله���ا عن والدته���ا واقتيادها لمنطقة 
الرقة في �شوريا، تمكنت من الهروب الى 

تركيا بعد 12 اأ�شبوعًا من االأ�شر".
واأ�شار، اإلى اأن "مالئين هي اليوم واحدة 
م���ن بي���ن 16 ام���راأة ايزيدي���ة اأخ���رى من 
الناجيات من تنظيم داع�س والمتواجدات 

في مخيمات للنازحين �شمالي العراق".
و�ش���دد التقري���ر، عل���ى اأن "ه���ذه الن�ش���اء 
بتوثي���ق  في���ه  يقم���ن  م�ش���روعًا  اطلق���ن 
التراث االيزيدي واأزياء وتقاليد ال�ش���عب 
االيزيدي عبر �شور فوتوغرافية والر�شم 
عل���ى القما����س اأو االأف���الم من اج���ل خلق 

اأر�شيف ثقافي رقمي".
واك���د، اأن "هذا الم�ش���روع ه���و واحد من 
مب���ادرات كثي���رة للمحافظ���ة عل���ى هوية 
ه���ذه االأقلي���ة م���ن ال�ش���ياع وذل���ك منذ ان 
حاول م�شلحو تنظيم داع�س محو تراثهم 
من خالل االإب���ادة الجماعية واال�ش���تعباد 
الديني���ة  مزاراته���م  وتحطي���م  الجن�ش���ي 

وقراهم".
واأو�ش���ح التقري���ر، اأن "اأكثر م���ن 5 اآالف 
ايزيدي قد ت���م قتلهم، بينما ما تزال هناك 
الفي���ن و700 ام���راأة ايزيدي���ة وطف���ل في 

عداد المفقودين".
وبي���ن، اأن "التقديرات متباين���ة رغم اأنها 
متقارب���ة، لكن���ه يعتق���د بان���ه كان هن���اك 
600 األف ايزيدي في منطقة �ش���نجار وما 

حوله���ا قب���ل ان يتعر�ش���وا لغ���زو تنظيم 
داع�س".

واأورد التقري���ر، اأن "40% من االيزيديين 
غ���ادروا البالد، وهناك اأكثر من 200 األف 
ايزيدي نازح يعانون �شعوبة العي�س في 

المخيمات".
ويوا�ش���ل، اأن "ه���وؤالء النازحي���ن اإذا ما 
�ش���عوا الى طلب اللجوء في بلدان غربية 
فهناك خ�ش���ية م���ن ان ذكرياته���م وتراثهم 

وتقاليدهم قد تندثر هي االأخرى".
واأف���اد التقري���ر، ب���اأن "ما ح�ش���ل لهم من 
جرائ���م اإب���ادة جماعي���ة على ي���د داع�س، 

�ش���كل حافزًا لنا�ش���طين �ش���باب ايزيديين 
المعر����س  تراثه���م  توثي���ق  ب�ش���رورة 
للخطر وت�شجيل تاريخهم �شمن اأر�شيف 

رقمي".
وتق���ول مدي���رة ق�ش���م الفنون وال�ش���حة 
ف���ي جامعة نيوي���ورك والم�شت�ش���ارة في 
"ه���ذا  ان  �ش���اجناني،  ني�ش���ا  الم�ش���روع 
الم�ش���روع ال���ذي يمت���د عل���ى مدى �ش���نة 
بم�شاعدة من موؤ�ش�ش���ة جميل الت�شغيلية 
الدولي���ة وبم�ش���اركة من منظم���ة )يازدا( 
االيزيديي���ن،  �ش���وؤون  برعاي���ة  المعني���ة 
�شي�ش���اعد اأي�شا ن�ش���اء وفتيات من اأمثال 

ا�ش���طراباتهن  تج���اوز  عل���ى  مالئي���ن، 
النف�شية والتعافي منها".

واأ�ش���افت �ش���نجاني، اأن "ور����س العم���ل 
عل���ى  ت�ش���اعدهن  الميداني���ة  والرح���الت 
ودع���م  بينه���ن  فيم���ا  التوا�ش���ل  اإع���ادة 
اإحداه���ن االأخ���رى". ولفت���ت �ش���نجاني، 
�ش���يخترن  ه���ن  "الم�ش���اركات  اأن  اإل���ى 
الموا�ش���يع التي يعملن عليها، الفن يوفر 
مجاال للتعبير عما يجول بخاطر الن�ش���اء 

والفتيات من تجارب واحزان".
وم�ش���ت �ش���نجاني، اإل���ى انه "م���ن خالل 
جعل ما هو غير مرئي �شيئا مرييا وجعل 

م���ا ه���و غي���ر ملمو����س �ش���يئا ملمو�ش���ا، 
با�ش���تطاعتهن اخت���زال معاناته���ن  فان���ه 

وتجاربهن في هذه االعمال."
واأو�شح التقرير، اأن "ر�شم الفتاة مالئين 
لوج���ه ام���راأة وه���و ملطخ بل���ون رمادي 
وازرق انما يمثل عمق االألم الذي عا�ش���ته 

الن�شاء االيزيديات". 
داع����س  "تنظي���م  اإن  مالئي���ن،  وتق���ول 
طفل���ة  كن���ت  اأ�ش���رني  عندم���ا  االإرهاب���ي 
و�ش���عرت باأنني امراأة عج���وز بعد ثالثة 

ا�شهر".
اللوح���ة  "ه���ذه  اأن  مالئي���ن،  وتابع���ت 

ر�ش���متها حت���ى يعرف النا����س كيف كانت 
حياتي في االأ�شر"، واأعربت عن �شعورها 
باأن "ه���ذه ال�ش���ورة لها بالغ���ة بالتعبير 
عم���ا في داخل���ي اأكث���ر مما يعب���ر عن ذلك 

كالمي."
ويوا�شل التقرير، اأن "الطائفة االيزيدية 
ال���زواج م���ن خ���ارج مجتمعه���ن  تحظ���ر 
"اأي زواج خ���ارج  المغل���ق"، موؤك���دًا ان 
هذا ال�ش���ياق يعتبر مرفو�ش���ا وتطرد من 

الع�شيرة".
وم���ا   2014 هجم���ات  "بع���د  وا�ش���تدرك 
زواج  م���ن  االيزيدي���ات  للن�ش���اء  ح�ش���ل 

ق�ش���ري وح���االت اغت�ش���اب، ف���ان الزعيم 
الديني لاليزيديين بابا �ش���يخ قد اأو�ش���ى 
باإجراء �شعائر جديدة للن�شاء االيزيديات 

الالئي كن تحت اال�شر".
واأردف التقري���ر، اأن "ه���ذه ال�ش���عائر تتم 
بغ�ش���ل ال�ش���خ�س في الم���اء المقد�س في 
معب���د )الل����س(، وبع���د ذلك يعتب���ر طاهرا 
م���رة اأخرى باأعين النا����س االخرين ويتم 

الترحيب بهم مرة اأخرى".
وذه���ب، اإل���ى اأن "ه���ذه الطقو����س ق���د تم 
م���ن قب���ل ناجي���ن  ف���ي فيل���م  ت�ش���ويرها 
ايزيديين كجزء من هذا الم�ش���روع لحفظ 

ذلك في االأر�شيف".
ويتحدث التقرير، عن "م�ش���هد اآخر ُيظهر 
قيام رجل بع���زف الحان دينية قديمة عند 

جدران المعبد خا�شة بااليزيديين".
واأ�ش���ار، اإل���ى "قي���ام موؤ�ش�ش���ة )اإعم���ار(، 
وهي جمعية خيرية بريطانية، بت�ش���جيل 
هذه االأنغ���ام وحفظها في مل���ف على انها 

مو�شيقى قديمة".
ه���ذه  "ار�ش���فة  اإل���ى  التقري���ر،  ون���وه 
الت�ش���جيالت المقد�ش���ة م���ن قب���ل مكتب���ة 
)بودلي���ان( البريطاني���ة ف���ي اوك�ش���فورد 

وفي جامعات المو�شل ودهوك اأي�شًا".
واأ�ش���اف، اأن "الناجية االيزيدية الفائزة 
بجائزة نوبل لل�ش���الم لع���ام 2018 نادية 
االيزيديي���ن  تمكي���ن  ب���ان  تعتق���د  م���راد 
لالحتف���ال بتراثه���م وتوفي���ر بيئ���ة اآمن���ة 
اأم���ر  ه���و  الديني���ة  طقو�ش���هم  لممار�ش���ة 
حي���وي لمواجه���ة عواق���ب تبع���ات حملة 

االإبادة �شدهم".
وت���رى مراد، اأنه اأن "يعلم ال�ش���خ�س بان 
تراث���ه �ش���يتم حفظ���ه الأجيال الم�ش���تقبل، 
يثي���ر االرتي���اح". وم�ش���ى التقري���ر، اإلى 
اأن "مالئين وجدت انه في ر�ش���م تجاربها 
التي مرت به���ا وتوثيق تراثها هو تمكين 
وتعزيز لها، وت�شيف بالقول: هذا العمل 
ي�ش���اعدني لتذكر من اأكون اأنا ومن يكون 
�ش���عبي وطائفت���ي، الن�ش���اء االيزيدي���ات 
ل�شن �ش���عيفات، اريد ان يعرف االخرون 

باننا قد رجعنا ونحن اقوى من قبل."
عن: معهد )جاثام هاو�س( البريطاني

معهد بريطاني: ناجيات اإيزيديات يطلقن م�شروعًا يوثق معاناتهن مع داع�ش

 بغداد/ ح�سين حاتم

و�ش���ل مين���اء الف���او الكبي���ر ال���ى 
مراحل متقدمة في العمل، اإذ اأكدت 
وزارة النقل انجاز الم�ش���روع قبل 
الوتي���رة  بفع���ل  المح���دد  موع���ده 

المت�شارعة في العمل.
وا�ش���تقطب الم�ش���روع الكثير من 
قب���ل  العراقي���ة  العامل���ة  االأي���ادي 
�ش���نوات،  ث���الث  بنح���و  افتتاح���ه 
ب�ش���كل  االي���ادي  تل���ك  وتعم���ل 
متوا�ش���ل على االآليات والمعدات 
في المين���اء، فيما اعتمدت �ش���ركة 
داي���وو الكوري���ة ف���ي عمله���ا م���ع 
الجن�ش���يات المختلف���ة فق���ط عل���ى 

الفنيين الذين تحتاجهم.
ويقول مدي���ر االإع���الم والعالقات 
في ال�شركة العامة لموانئ العراق 
التابع���ة ل���وزارة النق���ل اأنمار عبد 
المنع���م ال�ش���افي، اإن "العم���ل في 
مين���اء الفاو الكبي���ر جاٍر باأ�ش���رع 
مم���ا مخط���ط ل���ه، نتيج���ة للوتيرة 
الإنج���از  العم���ل  ف���ي  المت�ش���ارعة 
الم�ش���روع، م���ا اأ�ش���هم ف���ي تقدي���م 
الموع���د  قب���ل  اإنج���ازه  موع���د 

المخطط والمقرر له".
وتابع: "بح�شب العقد الموقع فاإن 
انج���از الم�ش���روع �ش���يكون نهاية 
العام 2025، ولكن بطريقة العمل 
ال�ش���ريعة وم���ن دون اأي تلك���وؤ اأو 
معوق���ات �ش���يتم اإنجاز الم�ش���روع 
قبل موعده المح���دد بحدود نهاية 

العام 2024".
واأ�ش���اف ال�ش���افي: "ت���م موؤخ���رًا 
الكونكريت���ي  الج���دار  اإنج���از 
تهيئ���ة  تم���ت  وكذل���ك  لالأر�ش���فة، 
ت���م  ركي���زة   157 وه���ي  الركائ���ز 
العم���ل بها، وبداأ العمل وب�ش���ورة 
م���ن  �ش���ريعة ب�ش���احة الحاوي���ات 
اأج���ل تهيئته���ا بالكام���ل"، موؤك���دًا 
اأن "جميع متطلبات العمل ت�ش���ير 

ب�شورة متوازية".
ولف���ت مدير اإعالم ال�ش���ركة العامة 
لموانئ العراق اإلى اأن "الم�شاريع 
الخم�ش���ة االأخي���رة الت���ي وقع���ت، 
تنجز ب�شكل متواز من اأجل اإكمال 
كل االأعمال بفت���رة زمنية واحدة، 
الخم�ش���ة  االأر�ش���فة  ف���اإن  كذل���ك 
الكونكريتي  وركائزها وجداره���ا 
ق���د اأو�ش���كت عل���ى االإنج���از وعند 
واإنج���از  اإن�ش���اء  م���ن  االنته���اء 
االأر�شفة الخم�ش���ة �شتكون حينها 
مهياأة ال�ش���تقبال مختلف الب�شائع 
القادم���ة م���ن المين���اء، اأي جمي���ع 
عل���ى  �ش���تكون  الب�ش���ائع  اأن���واع 
االأر�ش���فة الخم�ش���ة ال�ش���يما تل���ك 
التي ت�ش���تفيد منها القن���اة الجافة 
العراقي���ة وم���ن الممكن اأن ت�ش���ع 

رحالها بهذا الميناء".
محم���د  ال���وزراء  رئي����س  ووج���ه 
�ش���ياع ال�ش���وداني، اأم�س االثنين، 
بت�ش���ريع العم���ل في تنفي���ذ ميناء 

الفاو وم�شروع القناة الجافة.
وذك���ر المكت���ب االإعالم���ي لرئي�س 
الوزراء في بيان ان "ال�ش���وداني، 
تراأ�س، اجتماعًا ُخ�ش����س لمتابعة 
ف���ي  التنفيذي���ة  االأعم���ال  �ش���ير 
الكبي���ر،  الف���او  مين���اء  م�ش���روع 
الموان���ئ  ع���ام  مدي���ر  بح�ش���ور 
ال�ش���كك،  ع���ام  مدي���ر  ومع���اون 
ورئي����س هيئ���ة الم�شت�ش���ارين في 

مكتب رئي�س الوزراء".
خ���الل  ال�ش���وداني،  وا�ش���تمع 
االجتم���اع اإل���ى "عر�س تف�ش���يلي 
االإن�ش���ائية  االأعم���ال  لمجم���ل 
والتنفيذي���ة، ون�ش���ب االإنجاز في 
فق���رات الم�ش���روع كاف���ة، وكذل���ك 
اطلع على ما و�شلت اإليه ال�شركات 
التنفي���ذ،  مراح���ل  م���ن  المنف���ذة 
العقب���ات  اأه���م  عل���ى  والوق���وف 
والقانوني���ة  الفني���ة  والمعوق���ات 
واالإجرائي���ة التي تقف اأمام �ش���ير 

اإتمام العمل بمجمل مراحله".

واأ�شاف اأن "االجتماع ا�شتعر�س 
تفا�ش���يل العم���ل ف���ي مج���ال ربط 
الميناء ب�ش���بكات الطرق وال�شكك 
وتوفي���ر  الوطني���ة،  الحدي���د 
والخدم���ات  الطاق���ة  متطلب���ات 

ال�شاندة لم�شروع الميناء".
ووج���ه رئي�س الوزراء "بت�ش���ريع 
العمل في جميع الفقرات التنفيذية 
للميناء، وم�ش���روع القن���اة الجاّفة 
المت�ش���لة ب���ه"، موؤك���دًا اأن "ميناء 
م�ش���روعًا  يمث���ل  الكبي���ر  الف���او 
بحج���م الع���راق وتطلعات �ش���عبه 
في تنمية االقت�ش���اد الوطني، كما 
ي�شكل اأولوية في مجال االقت�شاد 
والتنمية �ش���من المنهاج الوزاري 

الذي تتم�شك به الحكومة".
اإلى ذلك، ق���ال النائب عن محافظة 
الب�شرة م�شطفى �شند في تدوينة 
الف���او  مين���اء  انج���از  "ن�ش���بة  اإن 
الحقيقية في الم�ش���اريع الخم�ش���ة 
ل���م    4،5،6،7،8 الت�شل�ش���ل  ذات 

عك����س  وه���و   %30 ال���ى  ت�ش���ل 
ت�ش���ريح مدير الموان���ئ لالإعالم، 
وه���ي الت���ي وقعه���ا بنف�ش���ه ع���ام 
خ���الل  باإنجازه���ا  وتعه���د   2020
ح�ش���ب  ون�ش���ف  �ش���نوات  ث���الث 
الوزي���ر  وت�ش���ريح  ت�ش���ريحه 

ال�شابق نا�شر بندر".
واأ�شاف �ش���ند اأن "الم�شاريع ذات 
م�ش���اريع  ه���ي   1،2،3 الت�شل�ش���ل 
ت���م توقيعها ع���ام 2019 اإبان عهد 
الوزي���ر عب���د الل���ه باه����س لعيبي 
ومدي���ر الموان���ئ �ش���فاء المالكي 

ون�شب انجازها عالية".
وف���ي ت�ش���رين الثان���ي الما�ش���ي، 
تفقد وفد من وزارة النقل م�شروع 
لالط���الع  الكبي���ر  الف���او  مين���او 
في���ه، وق���ال  االأعم���ال  �ش���ير  عل���ى 
وزير النق���ل رزاق ال�ش���عداوي اإن 
"ال�شركات المنفذة لم�شروع الفاو 
الكبي���ر توا�ش���ل اأعماله���ا ح�ش���ب 
الخط���ط المو�ش���وعة"، مبين���ا ان 
االأعمال  تلك  �شير  تتابع  "الوزارة 
الإكمالها باأ�ش���رع وقت ممكن كونه 
ال�ش���تراتيجية  الم�ش���اريع  م���ن 
الت���ي �شت�ش���هم باإنعا����س الحرك���ة 

االقت�شادية في العراق".
يم���ر  "الم�ش���روع  اأن  وا�ش���اف 
ب����)5( مراح���ل اأوله���ا العم���ل على 
االأر�ش���فة، والطريق ال���ذي يربط 
بوابة الميناء مع الطريق ال�شريع 
الدولي من �ش���فوان اإلى العا�شمة 
بغ���داد، اأم���ا المرحل���ة الثالث���ة هي 
العمل على تنفيذ �شاحة الحاويات 

و�شوال اإلى باقي المراحل".
"م�ش���روع  اأن  ال�ش���عداوي  واأك���د 
باهتم���ام  يحظ���ى  الف���او  مين���اء 
ف���ي الحكوم���ة  المعني���ة  الجه���ات 
المركزية"، م�ش���ددا على "�شرورة 
اإق���رار الموازن���ة من قب���ل مجل�س 
الن���واب العراق���ي للح�ش���ول على 

االأموال المخ�ش�شة للم�شروع".

ميناء الفاو ي�شل مراحل متقدمة في الإنجاز وال�شوداني 
يوجه باإ�شراع العمل

عرو�س �سينية الإن�ساء حمطات حرارية وغازيةوع�د بافتتاحه قبل امل�عد املحدد

الناجية مالئين لقمان اأمام ثالث من لوحاتها

ال�شوداني يراأ�س اجتماع متابعة �شير الأعمال التنفيذية في م�شروع ميناء الفاو الكبير

 بغداد/ المدى

ك�سفت لجنة الطاقة النيابية، اأم�س 
االثنين، عن ت�سكيل لجنة م�ستركة 

مع الحك�مة لحل اأزمة الكهرباء 
ب�سكل جذري، وتحدثت عن عرو�س 

�سينية الإن�ساء محطات حرارية 
وغازية. وقالت ع�س� اللجنة �سهيلة 

ال�سلطاني في ت�سريحات �سحافية، 
اإن "اللجنة النيابية من خالل 

االجتماعات ت��سلت الى ت�سكيل 
خلية دائمية تعمل على مراحل 

من اجل انهاء م�سكلة الكهرباء في 
العراق ب�س�رة جذرية".

واأ�ش���اف ال�ش���لطاني، اأن "الحكوم���ة الجدي���دة تري���د 
ان تحق���ق التق���دم في مج���ال الكهرب���اء والطاقة ولي�س 

التاأمين فقط".
واأ�ش���ارت، اإلى اأن "هناك عرو�ش���ا من �ش���ركات �شينية 
ر�شينة الإن�شاء محطات كال�شيكية حرارية او غازية او 
محطات حديثة تعتمد على الطاقة ال�شم�شية والرياح".

وتابع���ت، ان���ه "من خ���الل االجتماعات الت���ي جرت مع 
رئي�س الوزراء محمد �شياع ال�شوداني فان حكومته لن 

تلجاأ الى العمل بالحلول الترقيعية".
وتحدثت ال�شلطاني، عن "عدم جدوى الربط الكهربائي 
�ش���واء ك����ان مع ال�ش���عودية اأو ال�����دول االأخ������رى، الأنه 
ي���وؤدي فق���ط ال���ى ا�ش���تقرار الطاق���ة ومن���ع المنظومة 

الكهربائية م�ن االنهيار، ومن ثم اال�شتغناء عنه".
وم�ش���ت ال�ش���لطاني، اإلى اأن "�ش���راء الطاقة عن طريق 
الرب���ط الكهربائ���ي اأم���ر غي���ر مج���د تمام���ًا ويت�ش���بب 

بخ�شارة الدولة اأمواال كبيرة". 

وعق���دت اللجنة اأم����س االأول اجتماعا برئا�ش���ة النائب 
داخل را�ش���ي نائب رئي�س ال�ش���ن للجنة وح�شور عدد 
من اأع�ش���ائها لمناق�ش���ة ا�ش���تكمال تعديل قانون وزارة 

الكهرباء.
واأ�ش���اف بيان برلمان���ي تلقت���ه )الم���دى(، اأن "اللجنة 
فق���رات  عل���ى  الالزم���ة  التعدي���الت  ت�ش���مين  ناق�ش���ت 
القان���ون، منها م���ا يتعلق بتنظي���م ا�ش���راك الحكومات 
المحلي���ة باال�ش���تثمار وال�ش���راكة بي���ن القطاعين العام 
والخا�س ف���ي مجالي االنت���اج والتوزيع، ا�ش���افة الى 
العمل على انتاج الطاقة المتجددة )ال�شم�ش���ية وتدوير 

النفايات(".
واأ�شار، اإلى اأن "مدخالت اللجنة ت�شمنت ملف التعاون 
مع الدول ب�ش���اأن الربط الكهربائي بما ي�ش���من الذهاب 
نح���و زي���ادة االنتاج وا�ش���الح المنظوم���ة الكهربائية، 
م�ش���يفة �ش���رورة اال�شتي�ش���اح واالطالع عل���ى بع�س 

المواد لو�شع اللم�شات المنا�شبة عليها".
تثبي���ت  ق���ّررت  "اللجن���ة  اأن  اإل���ى  البي���ان،  وم�ش���ى 
المالحظ���ات المطلوب���ة ومناق�ش���تها م���ع المعنيين في 
وزارة الكهرباء واال�ش���تماع الى اآرائهم بغية الو�شول 

الى ال�شيغ المنا�شبة".
ويقول المتحدث با�ش���م وزارة الكهرباء اأحمد مو�ش���ى 
ف���ي حدي���ث مع )الم���دى( مطلع االأ�ش���بوع الحال���ي، اإن 
"الرب���ط الكهربائي مع الجانب التركي اكتمل بن�ش���بة 
100%"، مبين���ا اأن "اتفاقي���ة الت�ش���غيل النهائية وقعت 
بع���د ان تم ان�ش���اء الخط���وط التي تمثل���ت باإنجاز خط 
132 كي في )�شلوبي – فايدة( مرورا بجزيرة مو�شل 

ومحطة الك�شك 400".
واأ�ش���اف مو�ش���ى ان "ج���زءا م���ن الخط���وط المذكورة 
ممت���دة عب���ر ارا�ش���ي اقلي���م كرد�ش���تان وكان لحكومة 

االقليم تعاون ملحوظ ووا�شح بهذا ال�شاأن".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "اتفاقية الت�ش���غيل النهائ���ي مع تركيا 
وقع���ت على ان تك���ون المرحلة االول���ى 300 ميغاواط 

تدفع ل�شالح المنظومة للمحافظات ال�شمالية".
واأردف مو�ش���ى، "اإال اأنه تم تاأخي���ر التنفيذ باعتبار اأن 
الحرب الرو�شية االوكرانية كانت وا�شحة على ارتفاع 
ا�ش���عار الطاقة، وبالتال���ي فاإن اأ�ش���عار التعرفة التركية 
هي غالية وال تتنا�ش���ب مع اأ�ش���عار ال���وزارة وعلى هذا 

االأ�شا�س تم التريث في االتفاقية".
ولف���ت، الى ان "الحاجة الى الغ���از االيراني في تجهيز 
الطاق���ة الكهربائية للعراق �ش���تبقى حاكمة في ظل عدم 

وجود خطة وقودية".

ت�شكيل لجنة م�شتركة تبحث عن حلول 
جذرية لأزمة الكهرباء

�س�ر ف�ت�غرافية واأفالم للحفاظ على اأرث المك�ن من ال�سياع 
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 بغداد/ نب�أ م�شرق

ي�شتعد البرلم�ن، اليوم الثالث�ء، 
لتمرير عدد من المر�شحين 

للدرج�ت الخ��شة، فيم� يوؤمل 
من الحكومة اأن ت�شرع في اإر�ش�ل 
ق�نون الموازنة االتح�دية قبل 
الدخول في العطلة الت�شريعية 
بعد اآخر جل�شة المتوقع عقده� 

بعد غد الخمي�س.

وت�ش���من املنه���اج ال���وزاري حلكوم���ة حممد 
�ش���ياع ال�ش���وداين املدعوم وثيقة اأطلق عليها 
»وثيقة التفاق ال�شيا�ش���ي«، عددًا من الفقرات 
على ال�ش���عيد الت�ش���ريعي والتنفيذي اأبرزها 
التعجيل يف عملية الت�ش���ويت على اأ�ش���حاب 
الدرجات اخلا�شة والذين ي�شغلون منا�شبهم 
منذ مدة لي�ش���ت بالق�ش���رة وكالة، ف�ش���اًل عن 
الإ�ش���راع يف اإعداد م�ش���روع قان���ون املوازنة 

للعام املقبل.
وقال النائ���ب احمد طه الربيعي يف ت�ش���ريح 
اإىل )امل���دى(، اإن »جمل�س الن���واب يعقد اليوم 
جل�شته ملناق�ش���ة الفقرات املدرجة على جدول 

الأعمال«.

وتابع، اأن »جدول الأعمال املعلن ت�شمن �شبع 
فق���رات، اأوله���ا واأبرزها ه���ي الت�شويت على 
عدد من املر�ش���حني ل�ش���غل املنا�ش���ب اخلا�شة 

بالأ�شالة«.
واأ�ش���اف الربيعي، »بح�ش���ب املعلومات لدينا 
ع���ن الدرجات اخلا�ش���ة التي يعت���زم الربملان 
متريرها بن���اء على اقرتاح جمل����س الوزراء، 
ه���ي مدي���ر مكت���ب رئي����س ال���وزراء، والأمني 
الع���ام ملجل����س الن���واب، مدي���ر مكت���ب رئي�س 
جمل�س الن���واب، ومدير مكت���ب النائب الول 
والث���اين لرئي����س جمل����س الن���واب، ورئي�س 

ديوان رئا�شة اجلمهورية«.
ملر�ش���حي  الذاتي���ة  »ال�ش���ر  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 

الدرجات اخلا�شة مل ت�شل اإىل جمل�س النواب 
لغاي���ة الوق���ت احلا�ش���ر، علم���ا انه���م مكلفون 

مبهامهم وميار�شون دورهم بالوكالة«.
ولف���ت الربيع���ي، اىل ان “ع���دم طرح ا�ش���ماء 
املر�شحني اإىل هذه املنا�شب و�شرهم الذاتية 
اأثار ج���دًل خل���ف الكوالي�س داخل الأو�ش���اط 
النيابي���ة”، م�ش���تدركًا “رمبا تكون الأ�ش���ماء 
ق���د و�ش���لت اإىل البع����س وه���م من ا�ش���حاب 
القرار، وهذا اجلدل قد يوؤدي اىل تاأجيل فقرة 

الت�شويت على الدرجات اخلا�شة”.
وا�ش���اف ان “الفق���رة الثاني���ة م���ن اجلل�ش���ة 
تت�ش���من الت�ش���ويت على اليمني الد�ش���تورية 
لبع����س الن���واب، معلوماتن���ا ع���ن �شخ�ش���ني 

الن���واب  م���ن  الد�ش���تورية  اليم���ني  يوؤدي���ا  مل 
البدلء عن اآخرين ا�ش���تقالا كانا �شمن الكتلة 

ال�شدرية”.
واأورد الربيع���ي، اأن “باق���ي الفق���رات تخ�س 
م�ش���اريع القوان���ني منه���ا قانون الت�ش���الت 
واملعلومات”، مو�شحًا ان “اجلل�شة تت�شمن 
قراءة تقارير منها مناق�ش���ة م�ش���روع التعديل 
الرابع لقانون ال�شتثمار ال�شناعي للقطاعني 
اخلا����س واملختل���ط، وتقري���ر جلن���ة تق�ش���ي 
احلقائق عن املعلومات الواردة لوزارة البيئة 
ب�شاأن ال�ش���عاع الكيميائي امل�شرطن يف �شماد 

الداب والذي اثر مو�شوعه �شابقًا”.
“ط���رح تقري���ر جلن���ة ال�ش���حة  واأ�ش���ار، اإىل 

والبيئة امل�ش���اركة يف موؤمتر الدول الأطراف 
لتفاقية المم املتحدة للتغير املناخي”.

وم�ش���ى الربيعي، اإىل اأن “هذه اجلل�ش���ة هي 
قب���ل الأخ���رة، لأنن���ا �ش���نعقد جل�ش���ة جديدة 
لعله���ا اخلمي����س ومن بعدها ندخ���ل يف عطلة 

ت�شريعية تبداأ اجلمعة ومتتد ل�شهر كامل”.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عقيل الفتالوي، 
اأن “تاأجي���ل جل�ش���ة الربمل���ان م���ن الثنني اإىل 
الثالث���اء كان �ش���ببه النتظ���ار لع���ل جمل����س 

الوزراء ي�شوت على قانون املوازنة”.
وتاب���ع الفت���الوي، اأن “الربمل���ان ياأم���ل ب���اأن 
تنته���ي احلكوم���ة م���ن ه���ذا امل�ش���روع خ���الل 
ال�شاعات املقبلة وتتم اإحالته من اأجل ت�شريعه 

باأقرب وقت ممكن”.
واأ�شار، اإىل اأن “و�شول املوازنة اإىل املجل�س 
خ���الل ال�ش���اعات املقبلة �ش���وف يجعلنا نقطع 
العطلة ونبا�ش���ر بت�شريعها، ول يجوز التمتع 

بالعطلة اإل بعد امل�شادقة عليها”.
يف  الربمل���ان  “دور  اأن  الفت���الوي،  واأو�ش���ح 
املوازن���ة حم���دد وف���ق الد�ش���تور، وه���و اأم���ا 
املناقل���ة بني املبالغ اأو التخفي����س اأما اإذا اأراد 
الزيادة فيجب الع���ودة اإىل احلكومة من اأجل 

اخذ موافقتها”.
ويرى، اأن “الظروف منا�ش���بة حاليًا من اجل 
ت�شريع هذا القانون على �شوء التفاقات التي 

مت مبوجبها ت�شكيل احلكومة”.
وانته���ى الفت���الوي، اإىل اأن “املناق�ش���ات على 
القانون قد تكون ل�ش���هر اأو اأكرث من ذلك باأيام 
لأنن���ا �ش���وف نعق���د اجتماع���ات م���ع خمتل���ف 
اجله���ات التنفيذي���ة م���ن اأج���ل الط���الع عل���ى 

احتياجاتها”.
يك���ون  اأن  املالي���ة  اللجن���ة  اأع�ش���اء  ويتوق���ع 
جمم���ل مبالغ قان���ون املوازن���ة 130 تريليون 
دين���ار، مع عجز يقدر ب� 10 تريليونات دينار، 
فيم���ا اأ�ش���اروا اإىل اأن �ش���عر برمي���ل النفط مل 
يت���م التفاق علي���ه لغاية الوقت احل���ايل لكنه 

�شيكون بحدود 60 اإىل 65 دولرًا.
اأنه���ت  املالي���ة  “وزارة  اأن  م�ش���ادر،  وتوؤك���د 
جمي���ع متعلق���ات املوازن���ة الت�ش���غيلية، فيم���ا 
اأنه���ت وزارة التخطي���ط متعلق���ات املوازن���ة 
ال�ش���تثمارية، ومل يتبق �ش���وى عر�ش���ها على 
جمل����س ال���وزراء م���ن اأج���ل امل�ش���ادقة عليها 
وت�ش���مينها جميع التفاقات ال�ش���ابقة ب�ش���اأن 
ح�ش���ة اإقلي���م كرد�ش���تان وباق���ي املحافظات، 
ل�ش���مان متريره���ا يف الربمل���ان باأ�ش���رع وقت 

ممكن”.
ولفتت امل�ش���ادر، اإىل اأن “املوؤ�شرات تفيد بان 
الن�شب املالية مت حتديدها مبوجب التفاقات 
اإدارة  حتال���ف  اأ�شا�ش���ها  عل���ى  ت�ش���كل  الت���ي 

الدولة”.
وكان املتحدث با�ش���م حكومة اإقليم كرد�ش���تان 
جوتيار عادل قد ذكر يف ت�ش���ريحات �شحفية 
اأن وفد اإقليم كرد�ش���تان ال���ذي اأجرى زيارات 
�ش���ابقة اإىل بغداد ناق�س عددًا من الق�شايا من 
اأبرزها الإ�شراع يف ت�شريع قانون املوازنة”.

الإقلي���م  مطال���ب  “اأب���رز  اأن  ع���ادل،  وتاب���ع 
بح�ش���ب  املالي���ة  املوازن���ة  يف  ح�ش���ته  ه���ي 
اأن  مو�ش���حًا  الد�ش���تورية”،  ال�ش���تحقاقات 
“تاأخر القانون ل يتعلق فقط باحلوارات مع 
الإقليم اإمنا لق�ش���ايا اأخ���رى تخ�س احلكومة 
الحتادية”، معربًا عن امله باأن “يتم النتهاء 
من هذا امللف خالل �شهر ول يتم تاأخره اأكرث 

من ذلك”.

الكتل ال�شي��شية ت�أمل ب�إر�ش�ل الموازنة قبل بداية العطلة الت�شريعية

انتقادات لعدم عر�ض قائمة اأ�صماء »المنا�صب الخا�صة« قبل الت�صويت عليها

 بغداد/ فرا�س عدن�ن

ك�ش���فت جلن���ة ال�ش���حة النيابي���ة ع���ن حراك 
حكوم���ي لل�ش���يطرة عل���ى مل���ف العالج���ات، 
موؤك���دة وجود �ش���عي لتقليل ن�ش���بة الأدوية 
املهّرب���ة، داعي���ة اإىل حتديث الآلي���ات املتبعة 

من قبل الوزارات املعنية بهذا ال�شاأن.
وق���ال ع�ش���و نائ���ب رئي����س اللجن���ة ماج���د 
�ش���نكايل، اإن »جميع التقارير الدولية ت�شر 
اإىل  الداخل���ة  الأدوي���ة  م���ن   70% اأن  اإىل 
الع���راق هي خ���ارج الفح�س وغر م�ش���جلة 

ر�شميًا«.
احل���زب  ع���ن  النائ���ب  �ش���نكايل  وتاب���ع 
الدميقراطي الكرد�ش���تاين، ان »هذه الأدوية 
مهربة وجمهولة امل�شدر، وغر معلوم مدى 

�شالحياتها لال�شتعمال الب�شري«.
واأ�شار، اإىل اأن »املهمة الأكرب يف هذا اجلانب 
تق���ع عل���ى عات���ق وزارة ال�ش���حة العراقية«، 
مبين���ًا ان »دول���ة بحج���م العراق ال���ذي يبلغ 
ع���دد �ش���كانه 42 ملي���ون �ش���خ�س، لي�س من 
املعقول اأن يوجد لديها مذخر واحد للفح�س 

والرقابة الدوائية«.
و�ش���دد �ش���نكايل، على »�ش���رورة ا�شتحداث 
خمترب لفح�س الأدوي���ة الداخلة اإىل العراق 

بالن�ش���بة  احل���ال  وكذل���ك  حمافظ���ة  كل  يف 
»وع���ود  ع���ن  كا�ش���فًا  احلدودي���ة«،  للمناف���ذ 
حكومية بهذا ال�ش���اأن حت���ى واإن تطلب المر 
ال�شتعانة بال�ش���ركات ال�شتثمارية من اأجل 

ت�شهيل دخول الأدوية وت�شجيلها«.
واأورد، اأن »الكث���ر م���ن ال�ش���ركات ل ت�ش���ر 
عل���ى وف���ق ال�ش���ياقات الر�ش���مية يف اإدخال 
الأدوي���ة؛ لن العملي���ة تعرتيه���ا �ش���عوبات 
ومعرقالت وعمولت تدفع، ولذا يتم اللجوء 

اإىل التهريب«.
الن���واب  اأن »جمل����س  اإىل  ولف���ت �ش���نكايل، 
�شخ�س العديد من ال�شبهات على املوؤ�ش�شات 
الر�ش���مية امل�ش���وؤولة ع���ن ت�ش���ويق الأدوية، 
اإدارته���ا«، مطالب���ًا  وق���د ح�ش���ل تغي���ر يف 
»وزير ال�شحة �ش���الح احل�شناوي بالتدقيق 
يف جمي���ع العق���ود املربمة منذ ع���ام 2017، 
خ�شو�ش���ًا تل���ك الت���ي ابرمت اثن���اء جائحة 
كورون���ا لأنه���ا كانت خارج ال�ش���وابط ومن 
العق���ود  تنظي���م  بتعليم���ات  مت���ر  اأن  دون 

احلكومية«.
وحت���دث، ع���ن »�ش���رورة اأن جت���ري جلن���ة 
ال�ش���حة النيابي���ة حتقيق���ًا يف كل ما جرى«، 
موؤكدًا اأن »حتقيقًا كان قد ح�ش���ل يف �ش���راء 
اأجه���زة )�ش���يباب( للتنف�س، الذي اأ�ش���ار اإىل 

وجود هدر يقدر ب� 30 مليار دينار«.
واأكد �ش���نكايل، اأن »م�ش���كلة كبرة ح�ش���لت 
يف ملف �ش���راء اللقاحات«، مبين���ًا اأن »وزير 
ال�ش���حة الأ�ش���بق عالء العلوان ا�ش���تقال من 
من�ش���به بع���د اأن اأرادت جهات فر����س مبالغ 
كب���رة علي���ه ع���ن �ش���راء اللقاح���ات، فاملبلغ 
احلقيق���ي كان 14 مليون دولر، يف حني اأن 
تل���ك اجلهات كان���ت تريد ا�ش���ترادها مببلغ 

90 مليون دولر«.
ولف���ت، اإىل »وجود �شخ�ش���يات نافذة وكتل 
�شيا�ش���ية وف�ش���ائل م�شلحة م�ش���تفيدة ماليًا 
من ملف الأدوية«، م�ش���ددًا عل���ى اأن »الأدوية 
الت���ي مل يتم فح�ش���ها ل ميكن احلك���م عليها، 
ل���ذا ل ميك���ن الق���ول اإن جميعه���ا ل ي�ش���لح 

لال�شتهالك، دون التاأكد من ذلك«.
ودعا �ش���نكايل، اإىل »�شيا�ش���ة دوائية جديدة 
م���ع الجتاه اإىل الت�ش���نيع بدًل م���ن اللجوء 
اإىل ال�ش���تراد من اخلارج وال�ش���تفادة من 
افتتاح امل�ش���انع الدوائي���ة يف العراق وهي 
جترب���ة حديثة«، موؤك���دًا اأن »وزير ال�ش���حة 
وعدنا يف وقت �شابق بت�شهيالت يف عمليات 
�ش���راكة م���ع ال�ش���ركات الأجنبي���ة لدعم ملف 

الأدوية وتوفرها«.
ونوه، اإىل »م�شكالت ت�شريعية كبرة يعاين 

منها امللف ال�ش���حي يف العراق، اأبرزها قدم 
القوان���ني التي تعمل بها ال���وزارة حيث اأنها 
تع���ود اإىل ثمانينيات القرن املا�ش���ي«، مبينًا 
اأن »النظام ال�ش���حي يحتاج اإىل حتديث يف 
جمم���ل عمله م���ن جميع النواح���ي القانونية 

والإدارية والفنية«.
م���ن  »جمل���ة  اأن  اإىل  �ش���نكايل،  وم�ش���ى 
الإجراءات �شوف تتخذ من اأجل تقليل ن�شب 
الأدوية املهربة وغر امل�شجلة جلعلها بن�شبة 
%50 خالل ال�شنة احلالية على اقل تقدير«.

وكان معه���د )جاثام هاو����س( الربيطاين قد 
ك�شف يف تقرير ترجمته )املدى(، اأن من بني 
»جمموع الدوية التي ت�ش���ل اىل النا�س فان 
تعترب منا�ش���بة لال�شتهالك  منها  فقط   30%
يف ح���ني من املحتمل ان يكون الباقي مزورا 

اأو منتهي ال�شالحية«.
واأكد التقرير، اأن »ق�ش���مًا م���ن الدوية تكون 
ق���د انته���ت �ش���الحيتها حت���ى قبل ان ت�ش���ل 
ال�ش���يدلية، وه���ذا يعن���ي ان اغل���ب الدوية 
املتوف���رة تك���ون يف اأف�ش���ل احل���الت غ���ر 
فعالة ويف اأ�ش���واأ احلالت تكون خطرة على 

ال�شحة«. 
وينقل عن وزير �ش���حة �ش���ابق فان »�شل�شلة 
�ش���بكة اجلهات املتنفذة امل�شوؤولة عن توريد 
هذه الدوي���ة حتقق اأرباحا م���ا بني 5 اىل 7 

مليارات دولر �شنويًا«.
ح�ش���ول  »�ش���عوبة  اأن  التقري���ر،  ويج���د 
املواطن���ني العراقي���ني عل���ى الدوي���ة الت���ي 
يحتاجونها، ل تعر����س حياتهم للخطر فقط 
بل تقو�س ثقتهم بال�شلطات ال�شحية اأي�شا، 
وخالل جائح���ة وباء كورون���ا القيت تبعات 
ه���ذه املنظومة املميتة عل���ى حياة الكثر من 

النا�س«.
 ويتح���دث، عن »مراحل و�ش���ول الدواء منذ 
و�ش���وله اىل املين���اء يف الب�ش���رة وم���ن ث���م 

يقطع م�شافة 530 كم لي�شل اىل بغداد«.
 واأكد التقرير، اأن »�شل�ش���لة املراحل ت�ش���تمل 
على عدة حلقات متوا�شلة تت�شكل من اأطباء 
وجمامي���ع  �شيا�ش���ية  واأح���زاب  و�ش���يادلة 
م�ش���لحة ورجال اأعمال، وتب���داأ العملية اول 
الم���ر م���ن وراء ح���دود الع���راق وتت�ش���بب 

مبقتل مئات النا�س �شنويًا«.

 خ��س/ المدى

ك�ش���فت جلن���ة الزراع���ة النيابي���ة، 
اأم����س الثن���ني، تفا�ش���يل التحقيق 
بق�ش���ية �ش���ماد )ال���داب( الرو�ش���ي 
م���ن  ال���ذي حام���ت حول���ه العدي���د 
ال�ش���بهات كون���ه م�ش���رطنًا، موؤكدة 
جل�ش���ة  يف  املو�ش���وع  مناق�ش���ة 

الربملان لهذا اليوم.
وق���ال رئي����س اللجنة النائ���ب ثائر 
م���ع  خا����س  حدي���ث  يف  خمي���ف 
)املدى( اإن »مو�ش���وع �شماد الداب 

امل�شرطن اأخذ عدة منحنيات«.
»ا�شت�ش���افة  اإىل  خمي���ف،  واأ�ش���ار 
اجلهات املعنية ملناق�ش���ة الق�ش���ية، 
رئا�ش���ة  اىل  تو�ش���يات  رف���ع  ومت 
جمل����س الن���واب والدع���اء الع���ام 

والق�شاء بهذا ال�شاأن«.
واأ�شاف اأن »اللجنة امل�شكلة ملتابعة 
الق�ش���ية مل جتتم���ع حت���ى ب�ش���بب 
عدم اإيعاز رئا�ش���ة املجل�س بانعقاد 
جل�ش���ة خا�شة بهذا ال�ش���اأن«، مبينا 
�ش���يناق�س  الن���واب  »جمل����س  اأن 
نتائ���ج التحقي���ق يف جل�ش���ة اليوم 

الثالثاء«.
وم�ش���ى خمي���ف، اإىل اأن »التحقيق 
مل يكتم���ل حت���ى اللحظ���ة واللجنة 
املكلفة باملو�شوع مل تعقد اجتماعًا 

ملتابعة الأمر«.
اإىل  وجهن���اه  »«كتاب���ًا  اأن  وتاب���ع، 
ب�ش���اأن  الأعل���ى  الق�ش���اء  جمل����س 
تعاق���د وزارة الزراع���ة على �ش���راء 
300 األف طن من مادة �شماد الداب 

الرو�شي ال�شنع«.
وذك���ر خمي���ف، اأن »الوجبة الأوىل 
و�ش���لت عن طري���ق تركي���ا املقدرة 
ب���� 50 األف ط���ن، ومت توزيعها على 
خمازن ال�ش���ركة العامة للتجهيزات 

الزراعية«.
واأك���د، »وج���ود معلومات ب���اأن هذا 
ال�ش���ماد عايل الإ�ش���عاع وبت�ش���بب 
مت  اإذا  البل���د  يف  ك���ربى  بكارث���ة 
م���ن  امل�ش���تخدمني  عل���ى  توزيع���ه 

الفالحني واملزارعني«.
وزاد، »طلبن���ا من جمل�س الق�ش���اء 
الأعلى يف وقت �شابق اإيقاف العقد 
والتحفظ على الكمي���ات املوجودة 
يف املخ���ازن واإجراء حتقيق عاجل 
و�ش���فاف عن �ش���الحية ه���ذه املادة 
لال�ش���تخدام على اأن يكون الفح�س 
احلكومي���ة  اجله���ات  قب���ل  م���ن 

الر�شمية«.
املو�ش���وع  »ه���ذا  ان  واأو�ش���ح، 
ظه���ر يف بداي���ة الأم���ر ع���رب مواقع 
وق���د  الجتماع���ي،  التوا�ش���ل 
توا�ش���لنا مع اجلهات التي حتدثت 

ال�ش���ماد،  اإ�ش���عاع يف  ع���ن وج���ود 
واأب���دت ثقته���ا مب���ا اأدل���ت ب���ه م���ن 

معلومات«.
»ق���رار  ع���ن  اجلب���وري،  وك�ش���ف 
م���دراء عام���ني  با�شت�ش���افة ثالث���ة 
ميثلون جهات قطاعية م�شوؤولة عن 
املو�ش���وع، وهم يتبع���ون وزارات 

الزراعة والبيئة وال�شناعة«.
و�ش���دد، عل���ى اأن »املو�ش���وع لغاية 
الوق���ت احل���ايل م���ا زال يف دائ���رة 
ال�ش���بهات، ونريد التاأكد من حقيقة 
التهام���ات ه���ل ه���ي �ش���حيحة اأم 

خاطئة«.
»ه���ذه  اأن  اإىل  اجلب���وري،  ون���وه 
التهام���ات، ل���و كان���ت �ش���حيحة، 
فاأننا �ش���نكون اأمام جرائم خطرة 
تتمث���ل بالقت���ل اجلماعي لل�ش���عب 

العراقي«.
واأردف، اأن »امله���م بالن�ش���بة اإلين���ا 
اإيق���اف توزيع هذه امل���ادة اإىل حني 
التاأكد من �ش���الحيتها، وبح�شب ما 
تو�شلنا اإليه فاأن هذه الكميات غر 

موزعة لغاية الوقت احلايل«.
وم�ش���ى اجلب���وري، اإىل اأن »ه���ذه 
املادة وبح�ش���ب الدع���اءات حتوي 
على اإ�ش���عاع يهدد من يتعامل معها 
واللجن���ة  �ش���رطانية،  باأمرا����س 

عازمة على حما�شبة كل مق�شر«.

البرلم�ن ين�ق�س اليوم نت�ئج التحقيق ب�شبه�ت »ال�شرطنة«

الزراعة النيابية: رفعنا تو�صيات اإلى 
االدعاء العام ب�صاأن ال�صماد الرو�صي

دعوات لفتح ملف التع�قدات على العالج�ت واللق�ح�ت منذ ع�م 2017

حراك حكومي لل�صيطرة على االأدوية المهّربة 
واإ�صالح النظام ال�صحي

مطالبات بتفعيل الم�صانع المحلية المخت�صة ب�صناعة الأدوية

اجتماع �صابق للجنة الزراعة النيابية

البرلمان يعقد جل�صة جديدة اليوم
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 ذي قار/ ح�سني العامل

ق���ال مدي���ر بيئ���ة ذي ق���ار ك���رمي هاين يف 
"الج���راءات  اإن  )امل���دى(،  م���ع  حدي���ث 
املخالف���ات  ر�ش���د  يف  م�شتم���رة  البيئي���ة 

امل�شرة بالبيئة والن�شان".
وجه���ت  "املديري���ة  اأن  ه���اين،  واأ�ش���اف 
خ���الل ال�شه���ر املن�ش���رم ثالث���ة ان���ذارات 
ل�ش���ركات وم�شاري���ع غ���ر حا�شل���ة عل���ى 
موافق���ات بيئي���ة". واأ�ش���ار، اإىل "اإغ���الق 
مركز �شح���ي يف ق�ش���اء اجلباي�س لنف�س 
الأ�شب���اب، ف�ش���اًل ع���ن اتخ���اذ اج���راءات 
اداري���ة وق�شائي���ة �شابقة بح���ق 8 مواقع 

طمر �شحي".
واو�شح هاين، ان " كل ن�شاط �شناعي او 
�شحي او خدمي غ���ر حا�شل على اجازة 
او موافق���ة بيئية تتخذ بحق���ه الجراءات 
الدارية اخلا�ش���ة كتوجيه النذار او امر 
غلق حلني ترويج معاملة واحل�شول على 

املوافقات البيئية الر�شمية".
ولف���ت، اإىل اأن "توجيه الن���ذار ي�شتدعي 
رف���ع  امل�ش���روع  تدي���ر  الت���ي  م���ن اجله���ة 
املخالف���ة او ترويج معاملة للح�شول على 

املوافقات املطلوبة خالل ع�شرة اأيام".
واأك���د ه���اين، اأن "ع���دم احل�ش���ول عل���ى 
تط���ور  اإىل  ي���وؤدي  البيئي���ة  املوافق���ات 
الج���راءات لت�ش���ل اىل فر����س غرام���ات 
مالي���ة او غل���ق وبح�شب امل���واد القانونية 

التي تنطبق على امل�شروع او املن�شاآت".
"الن�شاط���ات املخالف���ة ان  ون���ّوه، اإىل اأن 
مل متتث���ل لالإج���راءات البيئي���ة �شت�شط���ر 
دائ���رة البيئة اىل مقا�شاته���ا امام املحاكم 

املخت�شة".
وع���ن مواق���ع الطم���ر ال�شح���ي املخالف���ة 
ق���ال  البيئي���ة،  وال�شواب���ط  للمح���ددات 
ه���اين اإن "دائ���رة البيئة اتخ���ذت �شل�شلة 
من الج���راءات القانونية بح���ق 8 مواقع 
طمر �شح���ي خمالف���ة للمح���ددات البيئية 

وه���ذه الج���راءات تتمثل بالغل���ق او رفع 
دعوى ق�شائي���ة". وزاد امل�شوؤول املحلي، 
"م���ن ب���ني املواق���ع الت���ي اقيم���ت عليه���ا 
دعاوى ق�شائية مواقع الطمر ال�شحي يف 

النا�شرية والرفاعي".
وحتدث هاين، ع���ن "ح�شول مواقع طمر 
�شح���ي يف ق�شائ���ي الغ���راف وقلعة �شكر 
وموقع���ني اآخرين على املوافق���ات البيئية 
املطلوبة". واأفاد ب� "اتخاذ اجراءات غلق 
موقع جديد للطمر ال�شحي يف النا�شرية 
كائ���ن خل���ف احل���ي ال�شناع���ي، ويف حال 

جتاه���ل ام���ر الغل���ق، �شنلج���اأ اىل الق�شاء 
ملقا�ش���اة اجله���ة امل�شوؤول���ة عن���ه املتمثلة 

مبديرية بلدية النا�شرية".
وك�ش���ف هاين يف الوقت ذاته، عن "اتخاذ 
اج���راءات ادارية اتخذته���ا ادارة حمافظة 
ذي ق���ار موؤخ���را للح���د من خماط���ر موقع 

الطمر ال�شحي يف النا�شرية".
الت���ي  الخ���رة  "الج���راءات  اأن  وذك���ر، 
موق���ع  ب�ش���اأن  املحافظ���ة  ادارة  اتخذته���ا 
الطمر ال�شحي يف النا�شرية تتمثل بحفر 
خن���دق يحيط باملوق���ع وتعزي���ز دوريات 

ال�شرط���ة ملنع النبا�شة من الدخول للموقع 
وحرق النفايات"، مبينا ان "هذا الجراء 
وقت���ي حلني نقله اىل موق���ع بديل مطابق 

للمحددات البيئية".
وكان���ت مديري���ة بيئ���ة حمافظ���ة ذي ق���ار 
ق���د اعلن���ت يف منت�ش���ف ت�شري���ن الثاين 
املن�ش���رم عن غل���ق اأحد املراك���ز ال�شحية 
يف ق�ش���اء اجلباي����س لع���دم ح�شوله على 

املوافقات البيئية.
وذك���ر بي���ان للدائ���رة تابعته )امل���دى(، اأن 
املخالفة  خلفية  على  ياأت���ي  الإجراء  "هذا 

البيئي���ة ح�شب قان���ون حماي���ة وحت�شني 
"الدائ���رة  اأن  البي���ان،  وتاب���ع  البيئ���ة". 
تتاب���ع عمل جمي���ع املوؤ�ش�ش���ات والدوائر 
احلكومية ح�ش���ب ال�شوابط والتعليمات 

البيئية وال�شحية".
وت�ش���م حمافظ���ة ذي ق���ار اأك���ر م���ن 12 
موق���ع طم���ر �شحي تت���وزع عل���ى اق�شية 
موقع���ني  ان  غ���ر  املحافظ���ة  ونواح���ي 
او ثالث���ة منه���ا فق���ط مطابق���ة للمحددات 
وال�شواب���ط البيئي���ة املعتم���دة، وه���و ما 
ا�شتدعى مالحقة الدوائ���ر امل�شوؤولة عنها 

ع���ر الج���راءات القانوني���ة والق�شائية، 
اذ ي�ش���ر امل�شوؤول���ون يف مديري���ة البيئة 
اىل توجيه ع���دة انذارات ورف���ع اأكر من 
�شكوى على الدوائ���ر املعنية امام املحاكم 

املخت�شة.
احل���رق  وعملي���ات  النفاي���ات  وت�ش���كل 
الع�شوائ���ي يف مواق���ع الطم���ر ال�شح���ي 
مبحافظ���ة ذي ق���ار، خط���رًا كب���رًا عل���ى 
الهايل واملناط���ق القريبة منها، اذ يعاين 
الكث���ر م���ن �ش���كان املناط���ق م���ن امرا�س 
تنف�شي���ة ناجم���ة ع���ن ال�شح���ب الدخاني���ة 
والروائ���ح الكريه���ة املنبعث���ة م���ن حرائق 
النفايات وهو ما دفع جماميع من ال�شكان 
اىل تنظي���م وقفات وتظاه���رات احتجاجا 

على عدم معاجلة م�شكلة النفايات.
واعلن���ت احلكوم���ة املحلية يف ذي قار يف 
�شه���ر اأيل���ول املا�ش���ي ع���ن توقي���ع مذكرة 
تفاهم للتواأمة بني مدينة براتو اليطالية 
وحمافظ���ة ذي ق���ار، ك�شف���ت ع���ن م�شروع 
م�شرتك لتدوي���ر النفايات يف مركز مدينة 
الع���ام  نهاي���ة  قب���ل  �شينطل���ق  النا�شري���ة 

اجلاري.
وك�شفت مديرية بيئة ذي قار منت�شف عام 
2019، ع���ن توجيه 44 ان���ذارًا لن�شاطات 
خمالفة لل�شواب���ط وال�شروط واملحددات 
البيئي���ة، فيم���ا اأك���دت اإقام���ة 37 دع���وى 
ق�شائية بحق جه���ات حكومية ون�شاطات 
القط���اع اخلا����س الت���ي تت�شب���ب بالتلوث 

البيئي.
وكان���ت مديري���ة بيئة ذي ق���ار، ك�شفت يف 
عام 2017 عن حج���م الديون الناجمة عن 
الغرامات البيئي���ة املفرو�شة على الدوائر 
احلكومي���ة العامل���ة يف املحافظ���ة، وفيما 
اأك���دت جتاوز تلك الدي���ون حاجز الن�شف 
ملي���ار دينار، اأ�شارت اإىل رفع 600 دعوى 
بن�شاط���ات  تق���وم  �ش���د جه���ات  ق�شائي���ة 

خمالفة للبيئة.

دعت امل�ساريع احلكومية واخلا�سة اإىل احل�سول على املوافقات الر�سمية

ذي قار تالحق خمالفي ال�ضروط البيئية ب�ضل�ضلة اإنذارات ودعاوى ق�ضائية

ك�سفت مديرية محلية في محافظة ذي قار عن 
توجيه اأكثر من 10 انذارات ومقا�ساة عدد من 

الن�ساطات المخالفة لل�سوابط وال�سروط والمحددات 
البيئية، وفيما ا�سارت الى ان بع�ض الدعاوى 

الق�سائية �سملت ن�ساطات حكومية مخالفة، اكدت 
متابعتها لجميع الن�ساطات التي تت�سبب بالتلوث 

البيئي �سواء في القطاعين الخا�ض او العام.

التلوث البيئي من الملفات المهمة التي تعاني منها ذي قار

 بغداد/ المدى

اأم����س  والمهجري���ن،  الهج���رة  وزارة  اأعلن���ت 
الثني���ن، ع���ن ع���ودة اأكث���ر م���ن 250 نازح���ًا 

لمناطقهم تمهيدًا لإغالق مخيم في المو�شل.
اأن���ه  )الم���دى(،  تلقت���ه  لل���وزارة  بي���ان  وذك���ر 
ملف  لإنهاء  الحكومي  البرنامج  م���ع  "تما�شيًا 
وزي���رة  اعلن���ت  المخيم���ات،  وغل���ق  الن���زوح 
الهج���رة والمهجري���ن ايفان فائ���ق جابرو، عن 
اإعادة )268( نازحًا من مخيم الجدعة الخام�س 
في المو�شل ال���ى مناطق �شكناهم الأ�شلية في 
)المو�شل والقيارة وال�شرقاط القراج مخمور 

حمام العليل( تمهيدًا لإغالقه".
واأكدت جابرو بح�شب البيان، "وجود وجبات 
ع���ودة اخ���رى وباإع���داد اأكبر وح�ش���ب رغبتهم 
بالع���ودة خ���الل الأي���ام القادم���ة بالتن�شيق مع 

الى  منظم���ة الهجرة الدولي���ة iom"، م�شيرة 
نق���ل، ومتابعة  "ت�شليمه���م مبال���غ مالي���ة بدل 

احتياجاتهم وطلباتهم بعد عودتها".
وذك���رت ال���وزارة في بي���ان اآخ���ر، اأن "جابرو 
اأك���دت حر�س ال���وزارة واللجن���ة العليا لإغاثة 
ودع���م النازحي���ن على توفير البيئ���ة المنا�شبة 
والآمن���ة ل�شم���ان ع���ودة جمي���ع النازحين اإلى 
مناط���ق �شكناه���م الأ�شلي���ة"، لفت���ة ال���ى اأن���ه 
"جاء ذلك خالل تروؤ�شها اجتماع اللجنة العليا 
لإغاث���ة ودع���م النازحين )الجل�ش���ة 164 ل�شنة 
2022(، بح�ش���ور ممثلي ال���وزارات المعنية، 
ف�شاًل عن رئي�س موؤ�ش�ش���ة البارزاني الخيرية 
مو�شى احم���د وممثل ع���ن وزارة الداخلية في 

اقليم كرد�شتان ح�شين كالري".
واأك���دت جابرو خالل الجتم���اع، اأن "الوزارة 
تعمل ب�شورة م�شتمرة على تاأمين الحتياجات 

كاف���ة وتقدي���م الم�شاع���دات ال�شروري���ة لكافة 
النازحي���ن والالجئين من منطل���ق م�شوؤوليتها 

الخدمية والإن�شانية".
من جهت���ه، اأك���د كالري اأن "زيارت���ه الى بغداد 
هي �شم���ن �شتراتيجية ال�شتجاب���ة الإن�شانية 
ودعم النازحين وت�شجي���ع العودة الطوعية"، 
م�شيدا "بدعم الوزير خالل ال�شنوات الما�شية 

لمخيمات النزوح وللنازحين ب�شورة عامة".
م���ن جانب���ه، ذك���ر وكي���ل وزارة الهج���رة كريم 
الن���وري، اأن "الحكوم���ة اتخذت ق���رارًا وطنيًا 
وان�شاني���ًا باإع���ادة العراقيين م���ن مخيم الهول 

ال�شوري بعد اإجراء التدقيق الأمني".
المخي���م  م���ن  الوافدي���ن  "ع���دد  اأن  واأ�ش���اف، 
ال�ش���وري هو 925 عائلة بع���د التدقيق الأمني 

وتم اإيداعهم بمخيم الجدعة في المو�شل".
واأو�ش���ح الن���وري، ان "الذين بحقه���م �شبهات 

اأمني���ة وقانونية وق�شائية ه���م غير م�شمولين 
بهذه الجراءات الن�شانية، كون لديهم دعاوى 

يجب ح�شمها اأمام الق�شاء اأوًل".
وبي���ن، ان "50% م���ن الوا�شلي���ن اإل���ى مخي���م 
الجدع���ة ت���م تاأهيله���م واإعادتهم اإل���ى مناطقهم 
الأ�شلية بعد ح���وارات وموؤتمرات مع الهالي 

هناك من اأجل اإي�شال ر�شائل اطمئنان لهم".
وراأى الن���وري، ان "بناء الدول���ة ل يكون عبر 
النتق���ام والثاأر، وم���ن بحقه ملف���ات ق�شائية، 

فهذا اخت�شا�س المحاكم المخت�شة".
و�شدد، على اأن "الع���راق نجح في بدء عمليات 
مكثفة على �شعيد التاأهيل المجتمعي"، موؤكدًا 
اأكثر من 11 منظمة دولية تتعاون مع  "وجود 

وزارة الهجرة في اإنجاز عمليات التاأهيل".
واأورد الن���وري، اأن "جهودن���ا اأثمرت عن حالة 
من التاأقلم لدى العائالت الوافدة والبتعاد عن 

البيئة التي كانت في مخيم الهول".
وبي���ن، ان "اله���ول عب���ارة ع���ن اإم���ارة تابع���ة 
لتنظي���م داع����س الرهاب���ي، وي�ش���م 60 األ���ف 

�شخ�س من جن�شيات مختلفة".
وتح���دث الن���وري، ع���ن "قب���ول بع����س الدول 
باإعادة مواطنيها المتواجدين في مخيم الهول 
ب�ش���رط اأن تك���ون لدى ال�شخ����س هوية الدولة 

التي ترعاه".
واأف���اد، باأن "العراق يمار����س الجراءات ذاتها 
باأن لدي���ه لجنة تمار�س عملها بدقة في تفح�س 

ال�شماء قبل اإعادتها اإلى البالد".
باإبق���اء  يفك���ر  "ال���ذي  اأن  الن���وري،  واأو�ش���ح 
العراقيين في مخي���م الهول فاأنه يعر�س البالد 

اإلى خطرهم خالل الم�شتقبل".
وح���ذر، م���ن اأن "ع���دم تفكي���ك مخي���م اله���ول 
واإنهائ���ه �شيوؤدي اإلى تهيئة جيل جديد لتنظيم 

داع�س الرهابي قد يكون اأخطر من �شابقه".
وتاب���ع النوري، اأن "بع�س الدول التي ترف�س 
ا�شتقبال ابنائه���ا المتواجدين في مخيم الهول 
ل تجد خطورة بحكم البعد الجغرافي لكن بعد 
اأن ب���داأ العراق باإجراءاته ت�شجعت بع�س هذه 

الدول على اأن تعيد مواطنيها".

 بغداد/ المدى

اأعل���ن مجل�س الخدمة التح���ادي، اأم�س الثنين، 
ف���ي  العلوميي���ن  بتعيين���ات  الفائزي���ن  ا�شم���اء 
وزارة ال�شح���ة، لفت���ا اإل���ى بالتعيي���ن مراعات���ه 
تنفي���ذ القوانين النافذة ب�ش���اأن القنوات الخا�شة 

بال�شجناء و�شحايا الإرهاب وال�شهداء.
وق���ال رئي�س المجل����س محم���ود التميمي، خالل 
موؤتم���ر �شحف���ي تابعته )الم���دى(، ان "المجل�س 
ا�شتقب���ل م���ا يق���ارب 41 األف قيد، حي���ث بلغ عدد 
الدرج���ات التي ت���م التناف�س عليه���ا 3791 درجة 

وظيفية".
واأ�ش���اف التميم���ي، ان "ع���دد القي���ود الت���ي ت���م 
قبولها بعد التدقيق 7 اآلف و439 درجة"، مبينا 
ان "المجل����س با�ش���ر باإر�شال ر�شائ���ل الكترونية 
لجميع المتقدمين لإعالمهم بحالة �شير اجراءات 

التوظيف".
واأ�ش���ار، ال���ى ان "عدد الحا�شري���ن لالختبار بلغ 

6 اآلف و905، ف���ي حين بلغ عدد الغياب 534"، 
منوه���ا الى ان "عدد القيود الت���ي قبل اعترا�شها 
1068 قي���دًا، فيم���ا بل���غ ع���دد القي���ود المرفو�س 

اعترا�شها 485".
وتابع التميمي، ان "عدد القيود المقبولين �شمن 
احتياط العام الما�شي بلغ 923 من بينهم حامل 
�شه���ادة واحد، وتم قب���ول 901 منهم و22 خارج 
الخطة"، لفتا ال���ى ان "عدد المقبولين من حملة 

ال�شهادات العليا العلوميين بلغ 55 مقبول".
جمي���ع  �شمل���ت  "التعيين���ات  ان  وا�ش���اف، 
اخت�شا�ش���ات ذوي المه���ن ال�شان���دة البالغة 29 
تخ�ش�ش���ًا، اذ ان المناف�ش���ة تم���ت بح�ش���ب ع���دد 
الدرج���ات المخ�ش�شة ل���وزارة ال�شح���ة"، مبينا 
ان "الح���دود الدني���ا لقب���ول المتقدمي���ن للتعيين 

تراوحت ما بين 30 - 50 درجة".
وم�ش���ى التميم���ي، الى ان "المجل����س راعى عند 
قب���ول طلب���ات التعيين تنفي���ذ القواني���ن النافذة 
ب�ش���اأن القن���وات الخا�ش���ة بال�شجن���اء و�شحايا 

الإره���اب وال�شه���داء، ف�ش���ال ع���ن تحدي���د ن�شبة 
لذوي الحتياجات الخا�شة ولأول مرة".

م���ن جانبه���ا، ذك���رت وزارة المالية ف���ي بيان لها 
تلقت���ه )الم���دى(، اأن "ال���وزارة تعل���ن انجازه���ا 
اجراءات ا�شتح���داث الدرجات الوظيفية لتعيين 
حمل���ة ال�شه���ادات العلي���ا والخريجي���ن الوائ���ل 
�شم���ن م���الك وزارة التعلي���م العال���ي والبالغ���ة 

2144 درجة )الوجبة ال�شابعة(".
واأ�شاف البي���ان، اأن "الدرج���ات موزعة كالآتي: 
وزارة التعليم العال���ي )دكتوراه( 1297، وزارة 

الت�شالت )ماج�شتير( 193".
واأو�ش���ح، "اأم���ا الدبل���وم العال���ي فتوزعت على: 
وزارة الخارجي���ة 6، وزارة المالية 110، وزارة 
الزراع���ة 189، وزارة التعليم العالي 25، وزارة 
ال�شح���ة 198، وزارة الكهرب���اء 4، وزارة النفط 
وزارة   ،82 وال�ش���كان  العم���ار  وزارة   ،13

التربية 100".
ولف���ت البيان، اإل���ى اأن "اإج���راء ال���وزارة ح�شل 

ا�شتنادا الى قرار مجل�س الوزراء رقم 280 ل�شنة 
2022، واح���كام قان���ون الدع���م الط���ارئ لالأم���ن 
الغذائي، ومن الم�شمولين بالقرار رقم 59 ل�شنة 
2017، وتعيي���ن الخريجين الوائل الم�شمولين 

بقانون رقم 67 ل�شنة 2017".
وم�ش���ى البي���ان، اإلى انه "�شيت���م تزويد الوزارة 
م���ن قب���ل مجل����س الخدم���ة  باأ�شم���اء المعيني���ن 
الخدم���ة  يتحم���ل مجل����س  ان  عل���ى  التح���ادي، 
ووزارة التعلي���م العال���ي �شح���ة و�شالمة بيانات 

الفئات الم�شمولة بالتعيين".
وكان مجل����س الخدم���ة العامة التح���ادي قد ذكر 
في بيان اأم�س الأول، اأنه "على جميع الخريجين 
وخ�شو�شا فئ���ة حملة ال�شهادات العليا والأوائل 
مح���اولت  النج���رار وراء  ع���دم  والعلوميي���ن، 
البت���زاز م���ن قبل اأ�شح���اب النفو����س ال�شعيفة، 
والحذر ممن يبتزه���م بغية الح�شول على منافع 
�شخ�شية مقابل ادعاءات زائفة تتعلق بتعيينهم، 
اأو من يحاول بث اإ�شاعات حول المو�شوع نف�شه 

اأو حول طريقة توزيع الأوائل وحملة ال�شهادات 
على الوزارات والهيئات والمحافظات".

واأ�ش���اف البي���ان، اأن "مجل����س الخدم���ة العام���ة 
التح���ادي ق���د اأك���د ف���ي اأكث���ر م���ن منا�شب���ة اأن 
قانوني���ة  لإج���راءات  وفق���ا  ت�شي���ر  التعيين���ات 
"حر����س  ومعايي���ر نزيه���ة ور�شين���ة"، موؤك���دًا 
المجل����س عل���ى ع���دم اإتاح���ة اأي مج���ال للتالعب 
"المجل����س  به���ذه المعايي���ر". واأ�ش���ار، ال���ى اأن 
لي�ش���ت لدي���ه حالي���ا اأية تعيين���ات ع���دا تعيينات 
ذوي المه���ن ال�شحي���ة ال�شان���دة، والبال���غ ع���دد 
درجاته���ا 3791 ثالث���ة الف و�شبعمائ���ة وواحد 

وت�شعين درجة وظيفية".
واأك���د البي���ان اأن "المجل�س لم يطل���ق ال�شتمارة 
العلي���ا  ال�شه���ادات  حمل���ة  بتعيين���ات  الخا�ش���ة 

والأوائل لغاية اللحظة".
ولف���ت، اإل���ى اأن "ذل���ك لع���دم اإكم���ال ا�شتح���داث 
الدرج���ات الخا�شة بهم من قب���ل وزارة المالية"، 
مبينًا اأنه "�شتتم المبا�شرة بهذه الجراءات حال 

اكتمال ا�شتحداث الدرجات من هذه الوزارة".
وتابع البي���ان اأن "المجل�س وف���ي �شوء ما تقدم 
�شي�شل���ك الطري���ق القانون���ي لمقا�ش���اة كل م���ن 
يح���اول ابت���زاز اأبنائن���ا الخريجي���ن، اأو ي�شاهم 
بب���ث اإ�شاعات حول اآلي���ة التعيينات ل اأ�شا�س لها 

من ال�شحة".
وتح���دث ع���ن، التزامه ب���� "ال�شياق���ات القانونية 
والمعايي���ر المهني���ة و�شفافي���ة اإجراءات���ه ول���ن 
اأن  وجدن���ا  لذل���ك  عليه���ا،  بالم�شاوم���ة  ي�شم���ح 
نبع���ث بر�شال���ة اطمئن���ان لأبنائن���ا الخريجي���ن، 
وه���ي ر�شالة واجب���ة على المجل����س ولتقّر اأعين 
عوائله���م بهم". و�شدد البي���ان، على اأن "الفي�شل 
في كل التعيينات هو القانون وال�شتحقاق وفقا 

لمعياري المهنية والكفاءة ح�شرًا".
وم�ش���ى البي���ان، اإل���ى "دع���وة الجمي���ع الى عدم 
الن�شي���اع لأي���ة محاول���ة ا�شتغ���الل اأو ابت���زاز، 
والإ�شراع بالإبالغ عن اأية محاولة م�شبوهة، كي 

يتم اتخاذ الإجراء المنا�شب ب�شاأنها".

الهجرة توا�ضل ال�ضتعداد لإغالق مخيم الجدعة: عودة النازحين طوعية

مجل�س الخدمة: راعينا قنوات ال�ضجناء و�ضحايا الإرهاب بتعيينات "العلوميين"

�سركتنا تقترب من انجاز خزانات للم�ستقات 
النفطية بم�ستودع ال�سعيبة في الب�سرة

ف��ي وقت تولي فيه ش��ركة المش��اريع النفطية)SCOP( اهتمامها بمش��اريع تطوير جودة 
المنتوج النفطي وزيادة الطاقات الخزنية واالنتاجية للمشتقات النفطية، تمضي الشركة 
في انجاز مشروع إنشاء خزانات للمشتقات النفطية في مستودع الشعيبة في محافظة 

البصرة.
ويأت��ي هذا المش��روع بتكليف م��ن وزارة النفط لرفع الطاقات االس��تيعابية للمش��تقات 
النفطية، ويش��تمل على ثالثة خزانات، مكملة على اس��اس توسعة المصفاة من الناحية 
الخزني��ة، وه��ي خزان لمادة البنزين بس��عة٣٠٠٠م٣ ، وآخ��ر لمادة زيت الغاز )الكاز( بس��عة 
٣٠٠٠م٣، وخزان ثالث للماء بسعة٣٠٠٠م٣ ، اوشكت مالكات شركتنا الوطنية على انجازها 

بالمواصفات الفنية المعتمدة وبالتوقيتات المحددة.
المشروع تنفذه شركتنا بتشكيلها هيئة مشاريع الجنوب لصالح شركة خطوط االنابيب، 
وق��د اقترب��ت من انج��از جميع الفعالي��ات المرتبطة بالمش��روع ومنها األعم��ال المدنية 
والسداد الترابية والحماية الكاثودية، فضال عن تنفيذها شبكة االنابيب الرابطة للخزانات 
وموقع العمل، وشبكة ماء الحريق والرغوة، والقابلوات الكهربائية من الخزانات والى غرفة 

الكهرباء مع نصب لوحة توزيع والسيطرة الكهربائية.

ت�سهيالت تت�سمن مبالغ مالية ومتابعة احتياجاتهم

مدخل مخيم الجدعة في المو�صل



 بغداد / اإياد ال�صالحي

المنتخب  اأكد د.رعد خنجر، مدرب 
الوطني لكرة اليد، اأن اتحاد اللعبة 
ال����ذي ي���راأ����س ه��ي��ئ��ت��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
تاريخه  اأن�صف  ري��ا���س،  د.اأح��م��د 
التدريبي بعد مرور ثماني �صنوات 
المعايير  وغ��ي��اب  التهمي�س  م��ن 
المنتخبات  مدربي  الختيار  الفنّية 
اإدارات  مجال�س  قبل  من  الوطنية 

االتحاد ال�صابقة.
وقال خنجر في حديثه ل� )المدى( " 
طوال ال�صنين الما�صية كنت اأتلّقى 
اأع�صاء  بع�س  م��ن  واه��ي��ة  وع���ودًا 
ت�صميُتك  ت��ّم��ت   ( ب��ع��ب��ارة  االت��ح��اد 
مدّربًا لوطني النا�صئين .. ال ُتخبر 
اأنه  اأّحدًا( وبعد مرور فترة يّت�صح 
وت��ج��ري  ال���وع���ود،  لتلك  ���ص��ّح��ة  ال 
االأم��ر!  وينتهي  اآخ��ر  زميل  ت�صمية 
وال  للعالقات،  يخ�صع  فالمو�صوع 
اأهلّية  ة ُتحّدد  توجد �صوابط خا�صّ
تح�صيره  ال��ُم��راد  المنتخب  م��درب 
اأق��ل��ي��م��ي  اأو  ع���رب���ي  ال���ص��ت��ح��ق��اق 
للتاريخ،   " واأ���ص��اف  قاري".  اأو 
الوحيد  المدّرب  اأكون  اأن  ُي�صّرفني 
ال�صابق  باالتحاد  يّت�صل  لم  ال��ذي 
الوطنّية  المهام  اإزاء  موقفه  لبيان 
اإهماله  اأ�صباب  ح��ول  الت�صاوؤل  اأو 
المنتخبات  م��ل��ّف��ات  ت��دار���س  ع��ن��د 
وهم  كثيرة،  فنّية  اجتماعات  ف��ي 
عن  بنف�صي  اأرب����اأ  ب��اأن��ي  يعلمون 
بما  العالية  لثقتي  بحّقي  المطالبة 
اأمتلك من خبرة مّكنتني من النجاح 
م��ع ع��دي��د ال��ف��رق واآخ��ره��ا زان��ك��و، 
المقيا�س  لي�صت  الوطنّية  فالمهّمة 
نخبة  ب��ي��ن  ل���وج���ودي  ال��ح��ق��ي��ق��ي 

المدّربين من عدمه"!
واأو���ص��ح " االت��ح��اد ال��ج��دي��د جاء 
ُينِجْح  عّمن  وبحث  مهني  ببرنامج 
ب���رن���ام���ج���ه، وا���ص��ت��ط��ل��َع ����ص���وؤون 

ال��م��ن��ت��خ��ب��ات، و����ص���ّك���ل ال��ل��ج��ان 
الذين  ال��ك��ف��اءة  ذوي  م��ن  ال��ف��اِع��ل��ة 
في  كبيرًا  فاِرقًا  ُيحِدثوا  اأن  ل  يوؤمَّ
عانت  ال��ت��ي  اللعبة  اإدارة  طريقة 
ط���وي���اًل ن��ت��ي��ج��ة اب��ت��ع��اد ا���ص��ح��اب 

االخت�صا�س".

مو�صم مع زانكو  
تحّقق  ال����ذي  ال���ف���وز  اأن   " وب���ّي���ن 
دوري  ببطولة  زان��ك��و  ف��ري��ق  م��ع 
اأّح���د  ل��ل��ع��ام 2022 ك���ان  ك���رة ال��ي��د 
لقيادة  العمل  مهّمة  اأناطتي  اأ�صباب 
ال��م��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ل��ل�����ص��ّي��دات 
اأن  وبعد  ال��ق��ادم��ة،  لال�صتحقاقات 
زانكو،  م��ع  واح���دًا  مو�صمًا  عملُت 
وف���ي ���ص��وء ذل���ك اأب�����دى االت��ح��اد 
وطني  منتخب  بت�صكيل  اهتمامه 

و�صيتم  والتجديد  للتطوير  قابل 
��ط��ة  اخ���ت���ي���ار االأع�����م�����ار ال��م��ت��و���صّ

وال�صغيرة لتمثيله".
ولفت الى اأن " االتحاد لم ُيطالبني 
منتخب  ���ص��ن��اع��ة  ب��ق��در  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
موا�صلة  على  ق���ادر  ق��وي  ن�صوي 
ال��ل��ع��ب ف���ي ال��م��ه��ام ال��خ��ارج��ّي��ة، 
اأك��ف��اء، وه��ذا االأم��ر  ويمتلك ب��دالء 
ُي�صّجع المالك التدريبي والالعبات 
مرحلة  ف��ي  عنهّن  ال�صغط  وي��رف��ع 

اال�صتعداد للبطوالت المقبلة".

دوري الن�صاء
اإقليم  العبات  اأن   " خنجر  وك�صف 
الذي  الكبير  الرافد  ُه��ّن  كرد�صتان 
الجّيد  ال��ع��ط��اء  ي��ق��ّدم��ن  اأن  يمكن 
بقّية  لالعبات  خالفًا  الوطني،  مع 

عن  اأبتعدن  اللواتي  المحافظات 
م��م��ار���ص��ة ال��ل��ع��ب��ة ب�����ص��ب��ب اإه��م��ال 
عف متابعة اإدارات  م�صوؤوليها، و�صُ

ال�صابقة  االتحاد 
لهذا  الأحوالهّن، 

ف���ط���ن االت����ح����اد 
المو�صوع،  لهذا 
الإق��ام��ة  وي�صعى 

ال  للن�صاء  دوري 
مثل  ب��اأ���ص��ب��وع  ينتهي 

تتهّياأ  وبذلك  الما�صية،  الدورّيات 
بروز  خالل  من  للعبة  جّيدة  قاعدة 
التوا�صل  على  ق��ادرات  موهوبات 
واللعب  التدريب  في  كبيرة  بّهمة 
ي��ت��دّرب��َن  اأن  ال  ال��م��و���ص��م،  ط����وال 
�صهر  خالل  ال��دوري  في  وي�صاركن 
واحد فقط و11 �صهرًا يجِل�صن في 

بيوتهّن"!

مجازفة ..وتمّر�س
وب��خ�����ص��و���س ق�����رب ا���ص��ت��ح��ق��اق 
اآ�صيا  غ��رب  بطولة  ف��ي  الم�صاركة 
الثالثة في العا�صمة االأردنّية عّمان 
رّبما   " ق��ال  المقبل،  �صباط  مطلع 
باأنها  الم�صاركة  الى  البع�س  ينظر 
وال��م��الك  اللعبة  ب�ُصمعة  ُم��ج��ازف��ة 
ذلك  ف��ي  محّقون  وُه���م  ال��ت��دري��ب��ي، 
ما  المتبقّية  ال��م��ّدة  ق�صر  ب�صبب 
ب��ي��ن ت���وّل���ي ال��م��ه��ّم��ة ب�����دءًا م���ن 1 
�صباط   1 ال��ى   2022 االأول  كانون 
على  ال��ق��درة  لدينا  ول��ك��ن   ،2023
���ص��ورة  ب��اأف�����ص��ل  المنتخب  تهيئة 
ب��ا���ص��ت��دع��اء ال��الع��ب��ات ال��ج��اه��زات 
�صباحي  تدريبي  برنامج  واإع���داد 
وم�صائي، واإدخالهن في مع�صكرين 
وع��دن��ا  مثلما  م��ه��ّم��ي��ن  خ��ارج��ي��ي��ن 
رئ��ي�����س االت���ح���اد، وي��ب��ق��ى ال��ه��دف 
تمّر�س  اأي بطولة هو  االأ�صا�س من 
الفرق  اأق��وى  مواجهة  على  الالعبة 
وت��ط��ب��ي��ق اأ���ص��ل��وب ال��ل��ع��ب وب��ي��ان 
اأن  اأما  لكرتنا،  الحقيقي  الم�صتوى 
بطولة  بال  يتدّرب  المنتخب  يبقى 

كاأنك تقتل طموح ممّثالته".

اتفاق مهني
 " ال��ق��ول  ال��ى  رع��د خنجر  وخل�س 
اأع�صاء  بجهود  كثيرًا  متفاِئل  اأن��ا 
تم  بعدما  اللعبة  خدمة  في  االتحاد 
انتخاب �صخ�صّيات مهنّية وُمجّربة 
والتخطيط،  دق  وال�صِ االلتزام  في 
بدليل اأن جل�صتي معهم لم ت�صتغرق 
مهّمتي  مناق�صة  ف��ي  ط��وي��اًل  وق��ت��ًا 
في  مّتفقين  باعتبارنا  ال��ج��دي��دة، 
وعندما  عليهم،  وما  لُهم  ما  االإط��ار 
للعمل  االتحاد  لهذا  الفر�صة  نعطي 
نتائجه  �صتكون  القادمة  للمرحلة 

بم�صتوى االآمال".
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مدرب وطني ال�صّيدات بكرة اليد رعد خنجر:

الإدارات! وعود  من  �سنوات   8 بعد  اأن�سفني  التحاد 
 اإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان راف�����د م��ه��م ل���ل���ق���اع���دة.. وال�������دوري ال��ُم��ن��ّظ��م ه��دف��ن��ا ال���ق���ادم

 بغداد/ املدى

االأول  كانون   9 املقبل  اجلمعة  ي��وم  تنطلق 
املمتاز  ال���دوري  بطولة  مناف�صات   ،2022

بالكرة الطائرة للمو�صم 2022-2023.
فندق  يف  جرت  التي  القرعة  نتائج  وح�صب 
مت  ب��غ��داد  العا�صمة  و�صط  ميليا  املن�صور 
ومبوجب  جمموعتني  اىل  االأن��دي��ة  تق�صيم 
غ��از  ن���ادي  االأوىل  ���ص��ّم��ت  ح��ي��ث  ت�صنيفها 
اجلنوب "بطل 2022" والبحري وال�صرطة 
ومدينة  والقا�صم  و�صنجار  وحديثة  واأربيل 
اأن��دي��ة  م��ن  الثانية  ت��اأّل��ف��ت  فيما  ال�����ص��ه��داء، 
البي�صمركة   "2022 بطل  "و�صيف  اجلي�س 
وال�صناعة  واحلبانية  ال�صمال  وم�صايف 

وهيت وال�صمود.
الكرة  احت��اد  يف  امل�صابقات  جلنة  وح���ّددت 
الن��ط��الق  االأول  ك���ان���ون   9 ي���وم  ال��ط��ائ��رة 
التجّمع  يبداأ  فيما  االأول،  التجّمع  مناف�صات 

الثاين يوم 24 ال�صهر ذاته.
ت��ّوج منتخب حمافظة ذي  اأخ��رى،  من جهة 
الثانية  فرن�صي�س  د.���ص��ل��وان  ببطولة  ق��ار 

الثالث  يف  اختتمت  التي  الطائرة  بالكرة 
ال�صعب  قاعة  يف  اجل��اري  االأول  كانون  من 

لالألعاب الريا�صّية بالعا�صمة بغداد.
املحافظات  مي��ث��ل��ون  منتخبًا   13 و���ص��ارك 

 16 �صن  )دون  للنا�صئني  ال��ط��ائ��رة  ب��ال��ك��رة 
حما�صة  األهبت  تناف�صّية  اأج���واء  يف  �صنة( 
�صور  اأف�����ص��ل  ل��ت��ق��دمي  النا�صئني  ال��الع��ب��ني 

العطاء والنتائج اجلّيدة.
وتغّلب منتخب حمافظة ذي قار على منتخب 
دون  من  �صوطني  بنتيجة  االأن��ب��ار  حمافظة 
اأّك���دت  ال��ت��ي  النهائية  امل��ب��اراة  يف  م��ق��اب��ل، 
باملواهب  ال��زاخ��رة  اللعبة  ق��اع��دة  �صالمة 
امل���ت���م���ّي���زة. وح���ر����ص���ت م��ن��ت��خ��ب��ات ب��غ��داد 
والب�صرة  وال��دي��وان��ي��ة  ق��ار  وذي  واالأن��ب��ار 
واملثنى  ومي�صان  والب�صرة  وكربالء  وبابل 
ووا����ص���ط ون��ي��ن��وى و���ص��الح ال���دي���ن، على 
ومالكاتها  عنا�صرها  بت�صمية  فرقها  اإع��داد 
دعوتها  ُب��ع��ي��د  منا�صبة  ب��ف��رة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
م�صوؤوليها  طموحات  ُيلّبي  مبا  للم�صاركة 
خالل  من  العايل  الفّني  امل�صتوى  لتحقيق 
االأول  يف  ب���داأت  التي  بالبطولة  عرو�صها 
من كانون االأول اجلاري.  ُيذكر اأن البطولة 
تقام �صنوّيًا لتباري النا�صئني والتعارف فيما 
بينهم وتطوير قدراتهم لتمثيل العراق دولّيًا 

م�صتقباًل.

اتحاد الطائرة ُيطلق الدوري.. وذي قار بطل للمحافظات

 متابعة / املدى

الفني  امل��دي��ر  بوكيتينو،  ماروي�صيو  حت���ّدث 
االأن��ب��اء  ع��ن  ج��رم��ان،  �صان  لباري�س  ال�صابق 
التي ت�صر اإىل حتّكم كليان مبابي يف النادي 

الفرن�صي.
مبابي  ك��ان  اإذا  �صوؤاله  عند  بوكيتينو  وق��ال 
ت�صريحات  يف  جرمان،  �صان  على  ي�صيطر 
الربيطانية:  �صن"  "ذا  �صحيفة  اأب��رزت��ه��ا 
�صحيحا".  ل��ي�����س  ه����ذا  يل..  "بالن�صبة 
واأ�صاف: "مبابي يبلغ 23 عامًا وفاز بالفعل 
تكمن  لكن  رائعة،  موهبة  اإنه  العامل.  بكاأ�س 
امل�صكلة يف اإنك اأحيانًا بحاجة الإدارة نف�صك". 
 3 اأف�صل  نتحّدث عن واحد من  "نحن  وتابع: 
اإدارة  ال�صهل  العامل، ولي�س من  اأو 5 العبني يف 
نف�صه، الأنه لي�س نا�صجًا مبا يكفي، وال يزال طفاًل". 
ووا�صل: "لكّنني اأعتقد اأنه يوؤّدي ب�صكل جّيد، واأحيانا 
تتحّدث النا�س عن و�صع كليان مبابي ب�صكل ُمبالغ فيه، 
لكن الو�صع لي�س كذلك". ورّدًا على �صوؤال اإذا كان يعتقد 
اأن اإنكلرا ميكن اأن توقف العبني مثل مبابي ومي�صي، 
قال: "نعم بالطبع.. باالأم�س �صاهدت اأداء جّيدًا للغاية 
لعبوا  اأنهم  اأعتقد  باأكمله،  والفريق  ال��دف��اع  خ��ّط  من 
املنتخب  الع��ب��ي  "كل  واخ��ت��ت��م:  حقًا".  ج��ّي��د  ب�صكل 
اأجل  االإنكليزي يلعبون الأندية كربى، ويقاتلون من 
الفوز بدوري اأبطال اأوروبا والربميرليغ، لذلك اأنا 

واثق اأن اإنكلرا ميكنها الفوز على اأي فريق".

المدير الفني 
لجيرمان: مبابي ل 

يزال طفاًل! 

 �صعد الم�صعل 
رؤية من المهجر

مازلن����ا نوا�ص����ل الكتاب����ة ع����ن مزي����د م����ن حلظ����ات االألعاب 
الفردّية االأكرث ر�ص����وخًا يف الذاكرة عل����ى اأمل اأن ينال اأّحد 
اأبطالها ميدالّية با�صم الوطن يف املحافل الدولية، فكيف اإن 

كان لديك بطاًل اأوملبيًا؟ ذلك يعُد اإجنازًاعظيمًا.
�ص����عى احت����اد اجل����ودو يف كوكبت����ه اجلدي����دة املمزوج����ة 
باالأكادميي����ني واالأبطال عرب االنتخابات ه����ذه املّرة باأعلى 
م�صتوى خللق منتخبات قوّية والعبني خمتلفني متامًا بني 
كّل البطوالت العاملّية اأو االأوملبّية التي �صاركوا فيها �صابقًا 
واأ�ص����تطيع الق����ول اأن التف����ّوق االإداري للرئي�����س التنفيذي 
الحت����اد اجلودو �ص����مر املو�ص����وي ود.ع����دي الربيعي باأنه 
اأّح����د اأفكاره����م املوؤّط����رة والهادف����ة اإىل حتقي����ق التمّيز يف 
عمله����م القي����ادي واالإداري املُرتب����ط باحتاده����م لركيزهم 
امل�ص����تمر على تنمية مهارات الالعبني واملدربني والنهو�س 
بواق����ع االحت����اد الأف�ص����ل ح����ال واإن�ص����اء منتخب����ات قوّي����ة 
ُمتناِف�ص����ة يف جميع البطوالت وحتقيق املزايا التناف�صّية، 
ث����م التوّجه نح����و االإب����داع والركي����ز على �ص����ناعة البطل 
االأوملبي بع����د توفر كّل احتياجات املنتخبات من اأب�ص����طة 
�ص����ة للِن����زال �ص����من االأوزان  اإىل البدل����ة الر�ص����مّية املخ�صّ
واالأعم����ار املُعتم����دة من قب����ل االحتادين العرب����ي والدويل 
للج����ودو والت����ي اأعتمده����ا االحت����اد العراقي لف����رة دورة 

االألعاب االأوملبية 2024- 2021.
ندع����و القائم����ني عل����ى الريا�ص����ة العراقي����ة لي�ص����ندوا ه����ذا 
االحت����اد الن�ص����يط بعمل����ِه، ويحت����اج اإىل االأم����وال الكبرة 
رئي�����س  اإدراك  الريا�ص����ي  ال�ص����ارع  يتمّن����اه  م����ا  ليحّقق����وا 
واأع�ص����اء احت����اد اجل����ودو واجلوجيت�ص����و الأهمي����ة ه����ذا 
االحت����اد هو نتاج وعيه����م الذاتي وال�ص����لوكّيات واملهارات 
الت����ي تزيد من نقاط ق����ّوة احتادهم وتفادي كل ال�ص����لبّيات 
واالأخطاء التي مّرت �ص����ابقًا من خالل ال�صنني املا�صية بعد 
اأن تكات����ف وتعاهد اجلميع على حتقي����ق االإجنازات خالل 
امل�صاركات القادمة الذي اأعلن االحتاد عن منهاج م�صاركاته 
وبطوالت����ه الداخلّية واخلارجّية لع����ام 2023 بعد اأجتماع 
املكت����ب التنفي����ذي الحت����اد اجل����ودو االأول يف 19 ت�ص����رين 
االأول 2022 بعد انتخابه من قبل الهيئة العامة وم�ص����ادقة 

االحتاد الدويل.
ه����ذا التفاهم اجلميل ُيع����ّزز اأهمّية امل�ص����وؤولّيات الوظيفّية 
املُناطة اأو امل�ص����ندة اليهم لتحدي����د االأهداف العاّمة لالحتاد 
ومنتخبات����ه، وو�ص����ع برنام����ج مدرو�����س بعناي����ة، الأنه����م 
ميتلك����ون القدرة عل����ى التفكر التدريجي من اأجل �ص����مان 
����ات  التح�ص����ني القي����ادي لالحت����اد الذي يو�ص����لهم اإىل من�صّ

التتويج.
التمّيز االإداري الحتاد اجلودو يف اأفقني زمنيني احلا�ص����ر 
وامل�ص����تقبل، وكال االأفق����ني ُهم����ا جزء من عملّي����ة التخطيط 
والربامج الذي اأعّده الرئي�س ونائبه وكّل اأع�صاء االحتاد، 
واجلمي����ع ينظ����ر اإىل النتائ����ج عل����ى اأنها مهّم����ة لالأجراءات 
والق����رارات اجلماعّي����ة، فهناك توازن ح����ول طريقة عر�س 
امليدالّيات التي �صيح�صل عليها الالعبون يف كّل البطوالت 
خ����الل نزاالته����م، و�ص����يتابع كّل م����ن موقع����ِه بع����د اأن مّتت 
ت�ص����مية د.اأ�ص����عد عبدالل����ه اأمينًا عام����ًا وعبدالر�ص����ا جمعة 
اأمينًا ماليًا مع جتديد عقد مدرب املنتخب الوطني التون�س 
باأنهم  لن نختلف يف و�صفهم  اآخر  الونيفي" لعام  "اأني�س 
اأه����ل اخلربة وحمرف����ون كونه����م اأبطااًل حقيقي����ون للعبة 
واالآ�ص����يوّية  العربّي����ة  امليدالي����ات  م����ن  العدي����د  وحّقق����وا 
والعاملّي����ة واأنيط����ت له����م مه����ام قي����ادة االحت����ادات العربّية 
واالآ�صيوية ب�ص����فة نائب الرئي�س اأو غرها من املهام الأنهم 
ميتلك����ون معاي����ر عالي����ة يف القي����ادة والعم����ل الن����اجت من 
خربته����م الطويلة الت����ي ت�ص����اعدهم للو�ص����ول اإىل االإبداع 
والتمّي����ز االإداري الأدراكه����م الت����ام يف تخّطي كّل امل�ص����اكل 
الت����ي تواجههم الأنه����م قادة حقيقيني يتفّهم����ون جّيدًا كيفّية 

جتاوزها بعد البحث عن جذورها.

تمّيز الجودو الإداري

هذا التفاهم الجميل ُيعّزز اأهمّية 
الم�صوؤولّيات الوظيفّية الُمناطة اأو الم�صندة 

اليهم لتحديد الأهداف العاّمة لالتحاد 
ومنتخباته، وو�صع برنامج مدرو�س بعناية، 

لأنهم يمتلكون القدرة على التفكير 
التدريجي من اأجل �صمان التح�صين القيادي 
ات التتويج. لالتحاد الذي يو�صلهم اإلى من�صّ

 متابعة / املدى

�صانتو�س  فرناندو  ا�صتغرب 
امل�����دي�����ر ال���ف���ن���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
ع���دم تتويج  م��ن  ال��ربت��غ��ايل، 
ب�����الده ب��ل��ق��ب ك���اأ����س ال���ع���امل، 
و�صل  املنتخب  اأن  حًا  مو�صّ
النهائّية،  ل��الأدوار  م��ّرات  ع��ّدة 

ولكن مل يحالفُه احلظ.
لقاء  قبل  �صانتو�س  واأ���ص��اف 
اأننا  "اأعتقد  اليوم  �صوي�صرا 

نّتخذ  ج���دي���دة  ب��ط��ول��ة  اأم�����ام 
من  ل  ُمنف�صِ ب�صكل  خطواتها 
م��ب��اراة  ك��ّل  يف  الركيز  اأج���ل 
اأن  اإىل  واأ����ص���ار  حدة".  ع��ل��ى 
فريقه تعّلم در�س الهزمية اأمام 
اجلولة  يف  اجلنوبّية  كوريا 
االأخ����رة ل���دور امل��ج��م��وع��ات، 
و���ص��ي��ق��ات��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ف��وز 
وم����وا�����ص����ل����ة امل���������ص����وار يف 

املونديال.
ورف�����س ���ص��ان��ت��و���س احل��دي��ث 

املُر�ّصحة  املنتخبات  بقّية  عن 
العامل،  ك��اأ���س  بلقب  للتتويج 
املنتخب  يل  "بالن�صبة  قائاًل: 
��ح ول��ن  ال��ربت��غ��ايل ه��و امل��ر���صّ

اأحتّدث عن مناف�س اآخر".
اأنه �صاهد �صور مغادرة  وذكر 
قائد  رون���ال���دو  ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و 
م��ب��اراة  ملعب  ب���الده  منتخب 
ختام  يف  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
ب��ب��ط��ول��ة  امل���ج���م���وع���ات  دور 
هذا  يعجبُه  ومل  العامل،  كاأ�س 

كري�صتيانو  وظهر  الت�صّرف! 
تف�صرُه  مّت  م��ا  وه��و  غا�صبًا 
من  حزين  الربتغال  قائد  ب��اأن 
البع�س  ذه��ب  بينما  تبديله، 
االآخر اإىل وجود اعرا�س من 
تباطوؤ  على  كوريا  العبي  اأّحد 
ما  وهو  املغادرة  يف  رونالدو 

اأغ�صب االأخر!
يل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  "االأمر  وق�����ال: 
���ص��يء  ك����ّل  ح���ل  ومّت  ان��ت��ه��ى 
يف غ���رف امل��الب�����س واأغ��ل��ق��ن��ا 
لقاء  ل��ل��رك��ي��ز يف  امل��ل��ف  ه���ذا 
يف  متاح  واجلميع  �صوي�صرا 

مباراة اليوم".
ي��ن�����ص��غ��ل  ال  اأن����������ه  واأك������������د 
ب��اإح�����ص��ائ��ّي��ات واأرق�����ام الع��ب 
بالفريق  االهتمام  بقدر  بعينه 
��ح��ًا اأن�����ه مل  ب��ال��ك��ام��ل، م��و���صّ
ي�صتقّر بعد على الت�صكيل الذي 

يخو�س به لقاء �صوي�صرا.
اإىل  واأ�صار فرناندو �صانتو�س 
لن  ال�صوي�صري  املنتخب  اأن 
اأنه  ة  خا�صّ �صائغة  لُقمة  يكون 
لعب من قبل �صّده ويعلم نقاط 

عف يف �صفوفه. القوة وال�صُ
للمنتخب  الفني  املدير  ح  و�صّ
متلك  �صوي�صرا  اأن  الربتغايل 
��ة  الع���ب���ني مم���ّي���زي���ن وخ��ا���صّ
����ص���ردان ���ص��اك��ري ب��ج��ان��ب 
تنظيمّيًا  املمّيزة  لعبها  طريقة 

داخل امللعب.

مدرب البرتغال يجهل �سّر عدم التتويج بالمونديال!

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 الثالثاء 6 كانون الأول 

المغرب

البرتغال

اإ�صبانيا

�صوي�صرا

18:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء
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اأكد املغربي اأ�صرف حكيمي اإن اإ�صبانيا تعد من اأف�صل 5 منتخبات يف العامل، 
قطر  مونديال  نهائي  ثمن  يف  الثالثاء،  اليوم  بينهما  املنتظرة  املواجهة  قبل 
"نلعب  االإ�صبانية:  "ماركا"  ل�صحيفة  ت�صريحات  يف  حكيمي  وقال   .2022
اإ�صبانيا ونحن تتمّتع  الفوز منذ انطالق املونديال. �صنواجه  اأجل  دائمًا من 
بثقة كبرة. �صنحاول اللعب باأ�صلوبنا للتغّلب عليها". واأ�صاف "لرنى كيف 
�صيتعامل املدرب وليد الركراكي مع املباراة. نعلم اأن اإ�صبانيا حتّب االحتفاظ 
وفر�س  باأكملها،  امل��ب��اراة  اإدارة  �صنحاول  لكّننا  ال�صيطرة،  لفر�س  بالكرة 
اأ�صلوبنا". وتابع "موراتا يبدو يف حالة جّيدة للغاية، و�صّجل عّدة اأهداف. 
�صيقاتل  وما  نف�صه  على  �صُرّكز  العب  كل  مرحبا.  �صنقول  لكننا  نتحّدث،  مل 
ووا�صل  اخلارج".  يف  اأ�صدقاء  لكن  متناف�صون،  نحن  امليدان  يف  اأجله.  من 
"بالن�صبة يل وللعديد من زمالئي، فاإن مباراتنا �صد اإ�صبانيا تعد ممّيزة، الأننا 
و�صداقات  جّيدة  بعالقات  نرتبط  ذلك  كل  وقبل  هناك،  ولعبنا  وع�صنا  ولدنا 
هناك. اإنه اأمر خا�س بالن�صبة لنا. �صنقاتل من اأجل األواننا وجماهر املغرب 
و�صنحاول مالحقتهم". و�ُصئل حكيمي: هل املواجهة �صتكون مباراتك االأكرث 

النهائية،  املباراة  عن  ذلك  قول  علّي  يجب  "رمّبا  فاأجاب  خ�صو�صّية؟ 
ومُيكننا الو�صول اإىل هناك باإذن الله، لكن ح�َصنًا ميكن القول اإن 

مواجهة اإ�صبانيا هي االأكرث خ�صو�صية حاليًا، الأنني �صاألعب �صد 
االأمر  �صيكون  ولعائلتي.  يل  الكثر  وق��ّدم  اأتطّور  جعلني  بلد 
وحدثت  اإ�صبانيا  لتمثيل  فر�صة  ل��دّي  "كانت  واأكمل  لطيفًا". 
ذلك  ملحاولة  اأي�صًا  االإ�صباين  املنتخب  اإىل  وذهبت  ات�صاالت، 

املكان  لي�س  اأنه  راأيت  لكنني  ملدة يومني،  فوينتي  ال  مع دي 
املنا�صب يل". وف�ّصر موقفه قائاًل "مل اأ�صعر اأنني يف وطني. 
مل يكن ذلك ب�صبب اأّي �صيء على وجه اخل�صو�س، لكن هذا 
ما �صعرت به. مل اأجد ما كنت اأعي�صه يف املنزل: اإنها الثقافة 

العربية، فاأنا مغربي واأردت اأن اأكون هنا".

حكيمي : اإ�سبانيا طّورتني 
و�ساأقاتل من اأجل المغرب
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ما يج���ري يف اإيران يعنيه���ا ويعني املنطقة 
يع���ود  النظ���ام  اأم���َر  اأنَّ  �شحي���ح  والع���امل. 
لل�شعب الإيراين وحَده، لكنَّ ال�شحيَح اأي�شًا 
ه���و اأنَّ اإي���راَن منخرطة يف توت���رات دولية، 
الإقلي���م.  يف  ع���دة  خرائ���ط  يف  ومنغم�ش���ة 
م���ا يري���ده اأه���ُل املنطقة ه���و اإي���ران الدولة 
التي تلت���زم احلدوَد والقوان���َن املعموَل بها 
والقواعَد املتعارَف عليه���ا يف التعامل. لهذا 
مبتابع���ة  الإيراني���ة  الحتجاج���اُت  حتَظ���ى 
وا�ش���عة؛ خ�شو�شًا بعدما بدت اأنَّها اأكرُث من 
غ�شٍب عابٍر، واأعمُق من اأن يوؤدي الر�شا�ُص 
اإىل اقت���الع جذوره���ا. تط���رح الحتجاجات 
على الثورة الإيرانية �ش���وؤاًل مهمًا و�ش���عبًا، 
ع���دم  بقراره���ا  ���ك  �شتتم�شَّ مت���ى  اإىل  ه���و؛ 

؟ العرتاف باأنَّ العامل قد تغيرّ
ُول���دت الث���ورة الإيرانية يف ع���امل، وَها هي 
الع���امل كث���يًا يف  اآخ���ر. تغ���يَّ  تعي����ص يف 
العق���ود الأربع���ة املا�ش���ية. تغ���يَّ اإىل حدٍّ مل 
يع���ْد معه با�ش���تطاعة اأح���ٍد اأن يعي�َص مبناأى 
ع���ن التب���دلت الك���رى الت���ي حدث���ت. حن 
انت�ش���رت ثورة اخلمين���ي كاَن العامل يعي�ص 
الث���ورة  وكان���ت  املع�ش���كرين،  عه���دة  يف 
ه���ا ُولدت م���ن خارج القامو�ش���ن  تفاخ���ُر باأنَّ
َم  املتناف�ش���ن. ومن عادة الث���وراِت اأن تتوهَّ
لدى انت�ش���اِرها اأنَّها جاءت لتبقى اإىل الأبد. 
ه���ا ع���رثت عل���ى  ه���ا �ش���تغيرّ الع���امل. واأنَّ واأنَّ
حلول ف�ش���لت الثوراُت ال�ش���ابقة يف العثور 
عليها. ويف زهو النت�ش���ار تختلُط الأحالُم 

بالأوهام.
ل ت�ش���تطيع الث���ورة الإيراني���ة ال�ش���تمراَر 
يف جتاهل التغييات التي �ش���ربت امل�ش���هد 
الدويل يف العقود املا�ش���ية. التحولت التي 
ح�ش���لت كانت وا�شعة وهائلة ول ميكن اأبدًا 
اعتبارها �شاأنًا يخ�صُّ الآخرين فقط. اأميكا 
اليوم ه���ي غي اأميكا التي رق�ش���ت الثورة 
الإيرانية ابتهاجًا حن حولت دبلوما�ش���ييها 
»ال�ش���يطان  ي���زال  ل  رهائ���َن.  طه���ران  يف 
���ع على مقع���د القت�ش���اِد الأول  الأك���ر« يرتبَّ
يع���د  مل  ال�ش���وفياتي  الحت���اد  الع���امل.  يف 
موج���ودًا. مل يغ���ادر اخلريطة بفعل �ش���ربة 
نووي���ة اأو حرب عاملية. غادَره���ا بعدما اأُنهك 
بفعل �ش���باق الت�شلح والفجوة التكنولوجية 
وجم���ود النم���وذج والعج���ز ع���ن الحتفاظ 
بعالق���ة عميق���ة م���ع الأجيال الت���ي ُولدت يف 
���ه مل ينجح يف اإحداث  ظل الث���ورة. غادر لأنَّ
التح�ش���ن الالزم يف حياة النا�ص وال�شتماع 
���نه  اإىل تطلعاتهم. فتوحات اخلارج مل حت�شرّ

�شد ا�شتحقاقات الداخل.
عندم���ا انت�ش���رت الث���ورة الإيراني���ة كان���ت 
ال�ش���ُن تقف عن���د منعط���ف حا�ش���م. مل تعد 

اأف���كار م���او ت�ش���ي تونغ ق���ادرة عل���ى حماية 
ح���ل  عل���ى  ق���ادرة  تع���د  مل  الث���ورة.  نظ���ام 
امل�شكالت والت�شالح مع الوقائع القت�شادية 
وامل�ش���تجدات. ا�ش���طدمت الثورة باجلدار، 
. احتفظ ورثة  ومل يك���ن اأمامها اإل اأن تتغ���يرّ
ماو باحلزب كاآلة ل�ش���مان ال�شتقرار، لكنَّهم 
خرق���وا القواعد الت���ي كانت ت���درج يف باب 
املحرم���ات. دخلت مفردات الزدهار والتقدم 
وال�ش���تثمار والتج���ارة اإىل القامو�ص. كان 
ل ب���د م���ن تغي���ي يف الذهنيات والأ�ش���اليب 
مع���ًا. وجن���ح الورث���ة يف اإنقاذ الث���ورة عن 
طري���ق اعتم���اد منطق الدول���ة. ج���اء الإنقاُذ 
احلقيقي ح���ن متَّ اإخراج مئ���ات املالين من 
الفقر املدقع، وحن التحقت البالد بالثورات 

العلمية والتكنولوجية.
ل ي�ش���تطيع اأح���ٌد يف الع���امل جتاه���ل ثم���اِر 
الث���ورة التكنولوجي���ة وثورة الت�ش���الت. 
اأدخل���ت الإنرتن���ت تغييًا هائ���اًل على عالقة 
اإىل  الو�ش���وَل  اأتاح���ت  بالع���امل.  الف���رد 
املعلومات التي كان الرقيب يحاول اإخفاَءها 
ع���ن النا����ص. وج���اء الهات���ف الذك���ي وه���و 
اأك���ر معار����ص اأو �ش���اهد يف التاري���خ. بات 
با�ش���تطاعة اأي مواط���ن اأن يق���راأ العامل عر 
ر  هذا اجلهاز ال�شغي النائم يف جيبه. ي�شورّ
ويوثرّق وير�ش���ل. �ش���ار كل مواطن �شحافيًا 
ل ويجمع املعلومات ويبلور  يالحظ وي�ش���جرّ

موقفه يف �شوؤون الداخل واخلارج.
جع���ل الهات���ف الذك���ي حامَله ج���زءًا من عامل 
مرتاب���ط بغ����ص النظر عن احل���دود الدولية 
و�ش���رامة الرقابات. قال حلامله اإنَّه �شاحب 
ه املطالب���ة بها. ويف  حق���وٍق بديهية م���ن حقرّ
هذا ال�ش���ياق، ت�شبه ال�شابة الإيرانية ال�شابة 
املقيم���ة يف دولة ثاني���ة اأو قارة اأخرى. بعث 
الهات���ف اأي�ش���ًا بر�ش���الة مفاده���ا اأنَّ النماذج 
املفرو�ش���ة ل ت�ش���لح لكل زمان ومكان. واأنَّ 
النم���اذج لي�ش���ت معف���اة م���ن ال�ش���تماع اإىل 
م���ا يحمل���ه الوقت م���ن تغي���يات ومقاربات 

واأ�شاليب عي�ص جديدة.
���ها  حاول���ت الث���ورة الإيرانية حت�ش���َن نف�شِ
�ش���د التغييات الكرى. اأبقت خطَّ التما�ص 
م�ش���تعاًل م���ع الغ���رب واعت���رت كل مطالب���ة 
بالتغي���ي، مهم���ا كان حم���دودًا، ج���زءًا م���ن 
موؤام���رة خارجي���ة تهدف اإىل اقت���الع اأعمدة 
النظام وركائز ا�ش���تمراره. راأت اأنَّ من حقها 
اأن تاأخ���َذ م���ن التطور التكنولوج���ي فقط ما 
يعزز تر�ش���انتها وقب�شتها و�شيا�شة الهجوم 

يف الإقليم.
ترجم���ت الث���ورة الإيرانية �ش���عاَر »ت�ش���دير 
الثورة« اإىل �شيا�ش���ات جنح���ت يف اخرتاق 
والع���راق  و�ش���وريا  لبن���ان  يف  اخلرائ���ط 

َم يف  ه���ا مل تنج���ح يف اأن تق���درّ واليم���ن. لكنَّ
اخلرائ���ط الت���ي اخرتقتها منوذج ا�ش���تقرار 
باع���رتاف  الخرتاق���اُت  ب���دت  ازده���ار.  اأو 
م�ش���وؤولن فيه���ا اأ�ش���بَه باإج���راءات احلماية 
للنظام ودوره، ولو متَّ ذلك على ح�شاب اأمن 
اخلرائ���ط املخرتق���ة وازدهارها. و�ش���ابقت 
اإي���ران الث���ورة الوق���ت يف امللف���ن النووي 
وال�ش���اروخي، وكاأنَّها تبحث عن بولي�ش���ة 

تاأمن حلماية الدور اجلديد يف الإقليم.
امل�ش���كلة  كاأنَّ  الإيراني���ة  الث���ورة  ت�ش���رفت 
يف اخل���ارج ومع���ه، واأنَّ الداخَل م�ش���مون. 
تعامل���ت م���ع الحتجاجات ال�ش���ابقة ب�ش���اأن 
املعي�ش���ية  الق�ش���ايا  اأو  نتائ���ج النتخاب���ات 
ه���ا جمرُد حم���اولٍت يقوم به���ا اخلارج  وكاأنَّ
لزعزع���ة ال�ش���تقرار. رف�ش���ت التوق���َف عند 
اإىل  وتطلرّعه���ا  اجلدي���دة  الأجي���اِل  متلم���ل 
العي�ص الأف�شل ومطالبتها باإعطاء الأولوية 
لتح�ش���ن م�شتوى حياة النا�ص، على ح�شاب 
الإنفاق على اجليو�ص ال�شغية احلليفة يف 

اخلارج.
الت���ي تنزل���ق حالي���ًا نح���و  اإي���ران  اإ�ش���راُر 
عزل���ة دولي���ة، اأو غربي���ة عل���ى الأق���ل، عل���ى 
ع���دم الع���رتاف ب���اأنَّ الع���امل قد تغ���يَّ جعل 
الحتجاج���ات الت���ي انطلق���ت �ش���رارُتها من 
مقت���ل ال�ش���ابة مه�ش���ا اأمين���ي ترت���دي طابعًا 
اأعمَق م���ن الحتجاجات ال�ش���ابقة. تاأكد ذلك 
من ال�ش���عارات التي اأطلقها املحتجون، على 
رغ���م معرفته���م بالثمن الباه���ظ الذي يرتتَّب 
على اإطالقها. انت�ش���اُر الحتجاجات يف مدن 
متباع���دة ورف���ع �ش���عار »امل���راأة - احلي���اة - 
احلري���ة« وعدم اخلوف من الر�ش���ا�ص مهما 
كان قات���اًل، اأعط���ى النطب���اع باأنَّ ال�ش���لطاِت 
الإيرانية تواجه، يف عه���د الرئي�ص اإبراهيم 

رئي�شي بالذات، حتديًا غي م�شبوق.
وا�شح اأنَّ العالجاِت ال�شابقة مل تعد جمدية، 
واأنَّ القمَع الوا�ش���ع يوؤ�ش����ص لدورات اأخرى 
من الحتجاجات. رمبا لهذا ال�ش���بب وافقت 
ال�ش���لطاُت على اإلغاء »�شرطة الأخالق« حتت 
�ش���غِط ال�شارع، واأبدت ا�ش���تعداَدها ملناق�شة 
مو�ش���وع احلجاب. م���ن الت�ش���رع اعتبار ما 
يح���دث دلي���اًل قاطعًا عل���ى تغيي و�ش���يك اأو 
قري���ب. لكن الأكي���د اأنَّ الحتجاج���ات بعثت 
بر�ش���الة قا�ش���ية، مفاده���ا اأن ل خي���ار اأم���ام 
حرا����ص الث���ورة الإيراني���ة، غ���ي العرتاف 
ب���اأنَّ عامل اليوم ل ي�ش���به الع���امل الذي ُولدت 
في���ه الثورة. وجوه���ر الر�ش���الة اأنَّ الوقَت ل 
يرح���م، تتغيَّ الثورة على اأيدي جيل جديد، 
يقيم حت���ت عباءِته���ا، اأو تتغيَّ حت���ت وطاأة 

ال�شارع، مهما كان املخا�ُص طوياًل ومكلفًا.
عن ال�سرق االو�سط 

بينما ت�ستمر االحتياجات المائية في 
العالم باالزدياد ، فاإن الموارد محدودة. كما 
اأن التحدي على مر ال�سنين هو الحفاظ على 
كمية ونوعية المياه ل�سمان توفر كمية من 

المياه العذبة لل�سكان.

هنال���ك نوع���ان للمخاط���ر الطبيعي���ة عل���ى املياه: 
ويف  الطبيعي���ة.  والك���وارث  املناخي���ة  املخاط���ر 
الواق���ع ، يف حن اأن بع�ص املناطق املناخية جافة 
ج���ًدا اأو �ش���حراوية ، فاإن هذه املناط���ق تفتقر اإىل 
املي���اه ب�ش���كل طبيع���ي. لك���ن الأم���ر املقلق ه���و اأن 
ال�ش���حاري ت���زداد ات�ش���اًعا ، واأن ع���دًدا كبًيا من 
املناط���ق القاحل���ة تتح���ول اإىل �ش���حراء. يف هذا 
ال�ش���ياق ، يق���در علم���اء املرك���ز الوطن���ي للبحوث 
العلمية اأن هذا الت�ش���حر ميك���ن اأن يهدد ٪20 من 
الأر����ص. لذل���ك فاإن نحو �ش���تن دولة مه���ددة بهذا 
التق���دم يف ال�ش���حراء. م���ن بينها جند اأ�ش���رتاليا 
وت�ش���يلي وال�ش���ن وكذلك ال���دول املج���اورة مثل 
الأ�ش���باب  كان���ت  ولطامل���ا  اليون���ان.  اأو  اإ�ش���بانيا 
املناخي���ة موج���ودة ولكنه���ا تتفاقم ب�ش���كل متزايد 
ب�ش���بب الن�ش���اط الب�ش���ري. ومع ذل���ك ، مل نفقد كل 
���ا اإيق���اف زحف ال�ش���حراء.  �ش���يء: ميكنن���ا اأي�شً
وهناك بالفع���ل العديد من الأمثل���ة الناجحة حول 

العامل.
وي�ش���طر العديد من الأ�ش���خا�ص الذين يعي�ش���ون 
يف املناط���ق القاحل���ة اإىل امل�ش���ي لأمي���ال للعث���ور 
عل���ى املي���اه ، وه���م الآن مهددون بالنزوح ب�ش���بب 
الت�ش���حر يف اأماك���ن اإقامته���م. ع���الوة عل���ى ذل���ك 
، فم���ن املرج���ح اأن يك���ون لالحتبا����ص احل���راري 
عواق���ب وخيمة على اإدارة املياه ل�ش���نوات قادمة. 
وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعية مثل الفي�شانات 
والأعا�ش���ي واأم���واج ت�ش���ونامي ، فاإنه���ا ت�ش���كل 

تهديًدا ملياه ال�شرب.

نحن نالح���ظ زي���ادة يف النمو ال�ش���كاين ، وكذلك 
ارتفاع يف م�ش���توى املعي�ش���ة. وخ���الل 30 عاًما ، 
اأدى ذلك اإىل م�ش���اعفة ا�ش���تهالك املي���اه يف جميع 
اأنحاء العامل ، �ش���واء يف الزراعة اأو يف ال�شناعة 
اأو يف املن���ازل. ويعد املاء مورًدا نادًرا من املتوقع 
اأن ي���زداد الطل���ب عليه بن�ش���بة 10 اإىل ٪12 خالل 
البل���دان  م���ن  كل  يف   ، القادم���ة  عاًم���ا  الع�ش���رين 
النا�شئة واملتقدمة. ويف الواقع ، يجب اأن يتعامل 
الع���امل مع احلالة املتداعية للبنية التحتية ملعاجلة 
وتوزي���ع املي���اه ، وبالتايل �ش���يتعن علي���ه القيام 

با�شتثمارات �شخمة.
عالوة على ذلك ، يتزايد عدد �ش���كان العامل ويطمح 
�شكان البلدان النا�شئة اإىل نف�ص العادات الغذائية 
التي ت�ش���تهلك الكثي من املياه ، مثل تلك ال�ش���ائدة 
يف البلدان املتقدمة ؛ وبالتايل فاإن ا�شتهالك املياه 
الالزم���ة لإطع���ام كوك���ب الأر�ص �ش���يزداد ب�ش���كل 
ح���اد للغاية. اأخًيا ، يوؤدي تغ���ي املناخ اإىل تفاقم 
ف���رتات اجلف���اف والفي�ش���انات ، ويزي���د من ندرة 
املي���اه. وكل ه���ذه العنا�ش���ر جتع���ل املياه ق�ش���ية 
رئي�ش���ية وه���ي حمف���زات لنم���و قطاع املي���اه على 

املدى الطويل.
يجب اتخ���اذ العديد من الإجراءات حلل امل�ش���اكل 
املذك���ورة اأع���اله وال�ش���ماح بالو�ش���ول اإىل املياه 
لأك���ر عدد ممكن م���ن النا����ص. ويف الواقع ،هناك 
بع����ص الإج���راءات يف ه���ذا الجتاه،مث���ل تزويد 
البل���دان النا�ش���ئة مبع���دات حديثة ملعاجل���ة املياه 
وتوزيعها ؛وتوفي املياه امل�ش���تخدمة يف الإنتاج 
الزراع���ي احلي���واين والنباتي ؛وجع���ل الأنابيب 
املوج���ودة اأك���رث كف���اءة لتقلي���ل معدل الت�ش���رب ، 
ل �ش���يما يف اأق���دم امل���دن ، مثل لن���دن اأو نيويورك 
، حي���ث ال�ش���بكات متداعي���ة ؛وحت�ش���ن معاجل���ة 
مي���اه ال�ش���رف ال�ش���حي ؛واحلد من تل���وث املياه 
اجلوفية. وبالتايل ، فاإن ال�ش���ركات التي ت�ش���اهم 
من خالل اأن�شطتها يف حل هذه امل�شكالت يجب اأن 

ت�شهد منًوا ا�شتثنائًيا يف الع�شرين عاًما القادمة!
الأنهار كائن���ات حية.وبدونها، لن يع���ود باإمكاننا 
اإنت���اج الطاقة اأو ري احلقول. قبل خم�ش���ة ع�ش���ر 
عام���ا، عندم���ا �ش���افرت ح���ول الع���امل مل���دة عامن 
ون�ش���ف بحًث���ا ع���ن املاء واألف���ت كتاب “م�ش���تقبل 
املياه”، اعتر النا�ص ق�ش�شي غريبة ،ولكن اأثبت 
يل امل�شتقبل انني كنت على حق. وكان ال�شيناريو 
للمجتم���ع.  توقعاتي.النهرهوم���راآة  م���ن  اأ�ش���واأ 
اأخرين كيف تنتج املاء ، اإذا كنت حترتمه ، وباأي 
ثمن ومن ي�شتفيد منه ، و�شاأخرك بو�شوح �شديد 

اإىل اأي نوع من املجتمع تنتمي.
يف اأعايل البحار ، ت�شبب الفو�شى املطلقة ال�شرر 
عل���ى م�ش���تويات عدي���دة. ويف حال���ة ع���دم وجود 

ا  اتفاقيات ، ميكن اأن يت�ش���بب ال�ش���يد اجلائر اأي�شً
يف ح���دوث هجرات ، كما هو احلال يف ال�ش���نغال 
اأك���رث  م���ن  الت���ي متتع���ت يف املا�ش���ي ببع����ص   ،
املي���اه ث���راًء بالأ�ش���ماك يف الع���امل ، قب���ل اأن ُتفرغ 
م���ن مواردها.ومن وجه���ة النظر اجليو�شيا�ش���ية 
اإدارة الأنهار�ش���ريعة التاأث���ر ، ل �ش���يما  ، تعت���ر 
ب�ش���بب بناء ال�ش���دود. �ش���واء كان نهر النيل الذي 
يخل���ق توت���رات بن امل�ش���رين والأثيوبي���ن، اأو 
دجلة والف���رات مع تركيا والع���راق ، فهل جنازف 

بحروب املياه؟
لقد اأو�ش���حت اأن املياه �شت�شبح م�شدًرا لنزاعات 
عنيف���ة ب�ش���كل متزايد. وكم���ا يوحي ا�ش���مها ، فاإن 
ال�ش���دود تعي���ق تدف���ق النه���ر. كم���ا اأنه���ا تزيد من 
خماط���ر الفي�ش���انات. وهن���اك دولت���ان يبل���غ عدد 
�ش���كانهما 100 ملي���ون ن�ش���مة - م�ش���ر واإثيوبيا 
- ي�ش���رتكان يف نف�ص امل���وارد املائي���ة. ومع ذلك ، 
اإذا اأ�ش���بحت هاتان الدولت���ان متوترتن ، كما هو 
احلال بالفعل مع اإن�ش���اء �ش���د النه�ش���ة الإثيوبي ، 

فقد يتدهور الو�شع. 
والي���وم ، وم���ع ولدة اح���دث اأعم���ايل )الأر����ص 
عط�ش���ى( ، اأحاول اإ�شدار اإ�شارة حتذير، و�شرخة 
م���ن القل���ب ، ون���داء للم�ش���اعدة يف الإ�ش���راع يف 
احلف���اظ على م���ا يبقينا على قي���د احلياة.فاأي نهر 
وكل نهر ه���و كائن حي ميكننا تبنيه ، وميكننا اأن 
نحبه ، واأن نخافه .ويو�ش���ح اأح���دث تقرير لالأمم 
2022 ، اأن اأربع���ة ملي���ارات  املتح���دة ، يف ع���ام 
�ش���خ�ص يعي�ش���ون يف مناط���ق تع���اين م���ن نق�ص 
حاد يف املياه لعدة اأ�ش���هر يف ال�ش���نة. وهذه املياه 
موج���ودة ، لكنه���ا تتعر����ص للتل���وث م���ع الإفالت 
م���ن العق���اب. ويت���م ت�ش���ريف ٪80 من ال�ش���وائل 
الأنه���ار  يف  امل�ش���تعملة  واحل�ش���رية  ال�ش���ناعية 
، بينم���ا من���ذ ثمانيني���ات الق���رن املا�ش���ي ، ازداد 
ا�ش���تهالك مياه ال�ش���رب بن�ش���بة ٪1. فاأين �ش���نجد 

هذه املياه؟
املده����ص للغاية هو روؤية التناق�ش���ات يف التعامل 
مع ق�ش���ايانا املهمة .لقد و�شعنا موارد �شخمة يف 
الف�شاء ، لكننا ل نعرف قاع البحار، وقد فكرنا يف 
ج���ودة اله���واء ، لكننا مل نكن مهتم���ن باملحيطات 
، والأنه���ار ، الت���ي ترتبط ب�ش���كل كبي مع م�ش���األة 
التلوث. لهذا ال�شبب ، قبل خم�ص �شنوات ، اأن�شاأنا 
م���ع جمعي���ة م�ش���تقبل الأنه���ار العظيم���ة. ولدين���ا 
ع�ش���رين باحًثا من جميع اأنحاء العامل يفكرون يف 
م�ش���تقبل الأنهار.فالنه���ر هو ق���وة احلياة.الأنهار 
هي و�ش���يلة ملمو�شة للح�شول على املياه. ويجب 
تق���دمي معاجل���ة للم�ش���كلة وهن���اك حل���ول ميك���ن 

و�شعها ب�شهولة اإذا كانت هناك اإرادة.
خبير وكاتب اقت�سادي 

ل يخف���ى على اأح���د اأن العراق احلديث 
�شيا�ش���ية  اأنظم���ة  اأدارت���ه  ق���د  كدول���ة 
متعددة ومتنوعة يف ا�ش���رتاتيجياتها 
اأدى  بتعاق���ب  ال�شيا�ش���ية والعقائدي���ة 
اإىل عدم تراكم منهج �شيا�شي اأو فل�شفة 
موح���دة لإدارة الدول���ة، فم���ن النظ���ام 
امللك���ي ال���ذي اأ�ش�ش���ته دول���ة الأحتالل 
التي �شيطرت على العراق بعد اإخراجه 
م���ن الهيمن���ة الرتكية العثماني���ة لتاأتي 
بزعامة غريب���ة عنه من خيارات وزارة 
امل�ش���تعمرات الريطانية، وقد اأ�ش�شت 
بناء الدولة على منط قريب من تعاطي 
بريطاني���ا م���ع م�ش���تعمراتها الفق���ية، 
فه���ي الأم���ر الناه���ي واحلاكم با�ش���مها 
وزارة  يف  موظ���ف  جم���رد  بغ���داد  يف 
امل�شتعمرات، وفر�ش���ت مبوجب روؤية 
نخب���وي  �شيا�ش���ي  من���ط  اأ�ش���تعمارية 
اأقطاعي ع�شائري يهتم بال�شكليات دون 
اأن يهتم ببناء مفهوم الدولة واملواطنة 
امل�ش���الح  تق���دم  الت���ي  احل�ش���ارية 
الوطني���ة لالأمة وال�ش���عب على غيها، 

ويف���ي النظ���ام يهت���ز يف كل م���رة على 
ردات الفع���ل ال�ش���عبية عل���ى الأح���داث 
والتح���ولت الإقليمي���ة والدولي���ة م���ع 
حرية �شيا�شية تتذبذب مع اأقرتابها من 

خطوط التما�ص مع النظام.
يف ع���ام 1958 وح���ن مل يع���د النظام 
امللكي قادرا على الأ�ش���تمرار يف اإدارة 
الدولة ومل���ا تاأثر فيه الع���راق من وعي 
ومع���اداة  الي�ش���ار  و�ش���عارات  قوم���ي 
الأ�ش���تعمار والإمريالية، جاء التحول 
للمرحل���ة  ال�شيا�ش���ي  لل�ش���د  النوع���ي 
ال�ش���ابقة ويفت���ح الب���اب وا�ش���عا اأم���ام 
الأيديولوجي���ات والأف���كار ال�شيا�ش���ية 
فم���ن  واإقليمي���ا،  داخلي���ا  املت�ش���ارعة 
اإنق���الب اإىل انق���الب وم���ن ث���ورة اإىل 
ث���ورة كم���ا ي�ش���نفون اأنف�ش���هم، وج���د 
العراق نف�شه يف قب�ش���ة الديكتاتورية 
احلزبي���ة العائلي���ة لينح���و منحى اأخر 
خ���ارج اأفرتا�ش���ات التطور ال�شيا�ش���ي 
بطموح���ات  م�ش���حوبا  الطبيع���ي، 
املج���د  هواج����ص  ت�ش���كل  �شخ�ش���ية 

ال�شخ�شي اأ�ش���ا�ص حتركاتها واأهدافها 
املعلن���ة، لتنتهي ه���ذه املرحلة والعراق 
منه���ك بنتائج ل يتحمله���ا جمتمع قائم 
عل���ى اأ�ش����ص ه�ش���ة، بداأه���ا امل�ش���تعمر 
ب���ن  ال�ش���راع  وعمقه���ا  الريط���اين 
خمتلف���ة  ومذاه���ب  واأدي���ان  اأثني���ات 
عك�ش���ت لهي���ب �ش���راعها عل���ى الهوي���ة 
الوطني���ة للع���راق الواح���د، وكما جاء 
امل�ش���تعمر الريط���اين بقي���ادة غريب���ة 
وهويته���ا  ورغبته���ا  الأم���ة  روح  ع���ن 
ع���اد املحت���ل الأمريك���ي التجرب���ة م���ع 
بع�ص التح�ش���ينات يف طريقة ت�ش���ليم 
زمام حك���م الأم���ة العراقية بامل�ش���اركة 
الع���راق  اأع���داء  كل  م���ع  والت�ش���ارك 
ليفر�ش���وا عليه جمهوري���ة جديدة ذات 
مالم���ح م�شو�ش���ة رمادي���ة الأب���رز فيها 
نك���ران ح���ق املواطن���ة والرتكي���ز على 
حق���وق املكونات، وهنا ح���اول احلكام 
العراقي���ة  اجل���دد دف���ن مفه���وم الأم���ة 
وتهياأت الأجواء للتق�ش���يم واملقا�ش���مة 

على الأ�شالب.

خلي���ارات  ونتيج���ة   2003 بع���د 
املحت���ل الأمريك���ي وت�ش���ابك امل�ش���الح 
التوجه���ات  متع���ددة  وال�ش���راعات 
والغايات والأهداف، مع طبقة �شيا�شية 
عدمي���ة اخل���رة وغي���اب اأركان الدولة 
الأ�شا�ش���ية ومرحل���ة ما ي�ش���مى باإعادة 
ت�ش���يطر الفك���رة وبناء نظ���ام خمتلف، 
كي���ان  يف  الأو�ش���ع  الإنهي���ار  ح�ش���ل 
الع���راق جمتمع وبن���ى فكرية واأهداف 
وطني���ة ومتزيق للهوي���ة اجلامعة، كل 
ذلك تبناه د�شتور عام 2005 مبا يحمل 
من تناق�ش���ات وروؤي���ة وهدف، فتحول 
العراق من دول���ة واحدة بهوية وطنية 
جامع���ة ولو ظاهري���ا اإىل جمموعة من 
والت���ي  املتنازع���ة  ال�ش���يقة  املكون���ات 
تت�ش���ارع م���ن اج���ل النفوذ وامل�ش���الح 
الفئوي���ة، فيم���ا الغالبي���ة م���ن ال�ش���عب 
العراق���ي غائ���ب ع���ن الفعل ال�شيا�ش���ي 
نتيجة عملية تدجن واأ�ش���تحمار ديني 
ومذهب���ي وقوم���ي ومناطق���ي واخيا 
ع�ش���ائري متغول يف كل الأجتاهات، ل 

يوجد طرف اإقليمي اأو دويل مل يتدخل 
يف �ش���وؤون الع���راق ويفر����ص اإرادت���ه 
وكاأن العراق م�شاحة من جمهول املالك 
وفاقد الهوية حتت حكم اأحزاب وقوى 
ديني���ة وقومي���ة عن�ش���رية ومذهبي���ة، 
وحدها بع�ص القوى املدنية واأ�شحاب 
الروؤية الوطنية اجلامعة الذين اأدركوا 
عم���ق الأزم���ة واملجه���ول ال���ذي ينتظر 
الع���راق يف وج���وده احل�ش���اري قادت 
مقاوم���ة مدني���ة �ش���لمية لتعلن �ش���وت 
العراق الواحد، راف�ش���ة كل امل�ش���اريع 
املعلن���ة واملخفية لتجزاأه الأمة وكيانها 

التاريخي والوجودي.
بع���د اأح���داث 2006  الدموي���ة املوؤمل���ة 
ووج���ود الق���وى الع�ش���كرية املتطرف���ة 
والإرهابية على اأر�شه بحجة املقاومة 
والت�ش���دي لالأحتالل الغرب���ي للعراق، 
وه���ي جميعا قوى غ���ي عراقية تتحكم 
به���ا اأطراف خمابراتية عدي���دة اإقليميا 
ودوليا لغر�ص الإيغال بتمزيق اللحمة 
الوطني���ة العراقي���ة وتعميق ال�ش���عور 

الطائف���ي الإنعزايل ال���ذي كان نتيجته 
�ش���قوط م�ش���احات وا�ش���عة من الكيان 
العراق���ي حت���ت قب�ش���ة اإره���اب داع�ص 
واخل���ارج،  الداخ���ل  يف  وحلفائه���ا 
واأ�ش���تمرار نزي���ف ال���دم العراقي عي 
الكثي م���ن املمار�ش���ات الإرهابية التي 
وكاأن���ه  التق�ش���يمي  ال�ش���وت  جت���ذر 
م���ن ه���ذا  النج���اة  احل���ل الوحي���د يف 
الو�ش���ع، فب���ادر ال�ش���واد الأعظ���م م���ن 
ال�ش���عب العراق���ي ودفاعا ع���ن وجوده 
املحاول���ة  له���ذه  للت�ش���دي  املوح���د 
متهي���دا  الع���راق  وح���دة  واأ�ش���تعادة 
لأ�ش���تعادة الهوي���ة الوطني���ة الواحدة، 
ه���ذا احلراك مل يروق ول يف م�ش���لحة 
الق���وى ال�شيا�ش���ية املتحكمة التي �ش���ر 
بقائها وقوتها يف وجود هذا الت�ش���رذم 
والتمزق يف ن�ش���يج الأمة والت�شوي�ص 
على هويته���ا باللعب عل���ى وتر حماية 
اجل���واب  وج���اء  املكون���ات،  م�ش���الح 
عراقيا خال�شا ممهورا بدم وت�شحيات 
�ش���باب ت�ش���رين الذي���ن اأع���ادوا �ش���قل 

الهوي���ة العراقية الواح���دة بال عناوين 
جزئية اأو فرعية.

لق���د كان���ت اأنتفا�ش���ة ت�ش���رين �ش���دى 
و�ش���وت ل���روح الأم���ة يف التعبي عن 
رف�ش���ها لكل ال�شيا�ش���ات الت���ي حاولت 
تقزمي الأم���ة، واإحالل الرموز الثانوية 
ال���ولء  حم���ل  الولئي���ة  وال�شح�ش���نة 
والنتم���اء الوطن���ي لالأر����ص والهوية 
اجلامعة، ل���ذا كان الزلزال الت�ش���ريني 
م���ع كل م���ا عملت���ه الق���وى ال�شيا�ش���ية 
املتحكم���ة م���ن اإج���راءات وردود اأفعال 
ه���و اخلط الفا�ش���ل بن الع���راق والال 
ع���راق يف املنه���ج والفك���رة والتعام���ل 
امل�ش���تقبلية، ول���ول تزاح���م  والروؤي���ة 
جمي���ع اأعداء الع���راق حلماية منظومة 
الف�ش���اد والتخريب من اأجل م�شاحلهم 
ت�ش���رين  لكان���ت  البعي���دة  واأهدافه���م 
ه���ي العنوان اجلام���ع لالأم���ة العراقية 
موؤ�ش�شة ملنهج وغايات وطريق للتطور 
احل�ش���اري والفكري وال�شيا�شي الذي 

يجب اأن يكون.

في �ضرورة �إقامة دولة وطنية ح�ضارية

عبا�س العلي

اأريك اور�سينا* 

�إير�ن �لثورة في عالم �آخر

غ�سان �سربل

تحديات �لمياه لل�ضنو�ت �لمقبلة .. 
�ضت�ضبح �لمياه م�ضدر نز�ع عنيف

ترجمة :عدوية الهاليل 
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الق�سم الثاني

الطفولة والمكان هي المفاتيح 
ال�سحرية، لأبواب الموهبة 

والبداع، ور�سم مالمح 
الم�ستقبل.. فمنهما ي�ستمد كل من 
ا�سبح موهوبا في المعرفة خطواته 

التي تقوده الى المنابع ال�سافية 
للكتابة اأو الر�سم اأو المو�سيقى..
مراجع وم�سادر كثيرة وموؤثرة 
تحفل بها الطفولة، وينعم بها 

المكان، هي التي ت�سهم في �سياغة 
المبدع وتر�سم هويته الإبداعية، 
وكما يقول با�سالر: »البيت ركننا 

في العالم، اإنه وكما قيل مرارا، 
كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما 

للكلمة من معنى« .
فهناك عالقة غريبة التي تربط 

المبدع بالمكان، ما مدى تاثير هذا 
المكان في �سياغته مبدعا، وما هي 
المراجع والم�سادر التي قادته الى 
البداع منذ الطفولة؟ اأوكما يقول 

ال�ساعر اإبراهيم البهرزي »وانت 
ت�سعى الى ال�سعر عليك ال تاخذ 
معك دليال.. فهو ما تتلّم�سه ل ما 

يدّلك عليه احد« .

فالح مهدي

 مل ٌتنباأ تل���ك الن�شاأة الب�شيطة باملاآل الذي 
�شتقودين اليه الأي���ام وال�شنني القادمة . 
فق���د ول���دت يف عام 1947 م���ن اأب هاجر 
م���ع كل اأف���راد عائلته من قري���ة عنانة يف 
حمافظ���ة بابل وم���ن اأم ول���دت يف بغداد 
بي���د ان جذورها متت���د اىل غرب العراق. 
عندما كنا �شغارًا مل نفكر يف جذور الأباء 
،م���ع الزم���ن ومع الوي���الت التي م���ر بها 
العراق واأ�شاب���ت كل العراقيني بدرجات 
متفاوت���ة، اأ�شبح���ت مهم���ة البح���ث ع���ن 
اجلذور يتطلب قدر من الف�شول العلمي. 
ول���دت يف حي راغبة خاتون وكان احلي 
اإب���ان تل���ك الأي���ام ت�شكن���ه غالبي���ة �شنية 
لكننا واحلق يق���ال مل ن�شعر اأنا واإخوتي 
واأخوات���ي انن���ا م���ن عائل���ة �شيعي���ة ب���ل 
اخت���ارين مدر�س اللغ���ة العربية اأ�شتاذي 
الأول عم���ر ال���راوي لأ�شل���ي برفاقي يف 
 ( ملدر�شتن���ا  املج���اور  الع�ش���اف  جام���ع 
مدر�ش���ة اخلزاعي���ة(اأي اأ�شبح���ت اإمام���ا 
يف ذل���ك العمر ال�شغ���ر حيث مل يتجاوز 
اأعلم���ت  عم���ري ت�ش���ع �شن���وات! عندم���ا 
وال���دي بذل���ك ابت�شم وق���ال يل �شاأ�شرتي 
ل���ك عمام���ة! يف ال�شغر مل تفر����س علينا 
اأية التزامات دينية ، مع ذلك ّكنت الوحيد 
بني اإخوتي من ي�شلي وي�شوم . يف �شن 
املراهق���ة توقفت ع���ن ال�ش���الة وال�شيام 
دون ان يوبخن���ي او ينتق���دين وال���دّي. 
در�شن���ا لحق���ا ان���ا واخوت���ي يف ثانوية 

الأعظمية.
كمعظ���م العراقي���ني مل اأن�ش���ئ يف عائل���ة 
مولع���ة بالثقاف���ة، فوالدت���ي ام���راأة اأُمية 
ووال���دي ومع انه خريج مدر�شة ال�شرطة 
واأ�شب���ح �شابط���ا يف ال�شرط���ة لكنه كان 
بعي���د ع���ن ع���امل الق���راءة والكتاب���ة. من 
كان  الق���راءة  عل���ى  و�شجعن���ي  دفعن���ي 
اأ�شت���اذي الطي���ب الذك���ر عم���ر ال���راوي . 
فق���د وج���د يف الإن�ش���اء الذي كن���ت اكتبه 
م���ا ي�شتح���ق الت�شجي���ع فاأه���داين كت���اب 
العربات مل�شطف���ى لطفي املنفلوطي. تلك 
الهدية وذلك الكتاب كانت اجلرثومة التي 
دخل���ت يف اأعم���اق نف�ش���ي ومل تفارقن���ي 
اأب���دا فب���داأت باقتناء كل كت���ب املنفلوطي 
وهكذا كانت البداية، فقد وجد والدي يف 
م�شعاي ذاك اأم���را مل يعرفه ولكنه يقدره 

فلم يبخل علّي ب�شراء الكتب.
يف مرحل���ة ما بعد الإعدادي���ة كان والدي 
يطم���ح ان يخلق مني �شابطًا يف اجلي�س 

العراق���ي. ادرك نفوري م���ن هذا ال�شنف 
م���ن الأعم���ال، فق���اد خط���اي اىل درا�ش���ة 
القان���ون. وحتى اأك���ون اأمينا كنت اح�س 
باملل���ل وال�شجر من الدرو����س اجلامعية 
فتغيبت كثرا عن تل���ك الدرو�س. مل اجد 
متع���ة اإل وانا ادر����س لوحدي يف مقاهي 
ح���را يف  وكن���ت  زم���الء يل  م���ع  بغ���داد 
الذه���اب لل�شينم���ا وقراءة كت���ب اأخرى ل 

�شيما يف جمال الأدب.
بعد تخرجي م���ن اجلامعة عملت حمامي 
يف مكت���ب ملحامي �شه���ر �شديق لوالدي 
وكان مكتب���ه يف العظيمة .�شعرت بامللل 
وال�شج���ر من تلك املهن���ة ومع اين عملت 
حمامي وكان يل مكتب يف �شارع املتنبي 
امن���ا مل تغويني تلك املهن���ة فكنت اق�شي 
املركزي���ة يف  املكتب���ة  معظ���م وقت���ي يف 
الوزيرية . يف تلك الأيام قراأت كثرًا عن 
القرامطة وكانت اطمح ان اكتب بحثا عن 
تلك احلركة املتطرفة دون ان امتلك �شيئا 
من اأم���ور البحث واملنهجية الخ، فبادرت 
لوحدي وذهب���ت لكلي���ة الآداب املجاورة 
للمكتب���ة املركزي���ة وطرقت ب���اب الدكتور 
في�ش���ل ال�شام���ر وطلب���ت من���ه م�شاعدتي 
لإجناز بحث���ي عن القرامطة . ابت�شم ذلك 
الرج���ل النبي���ل واملوؤرخ الكب���ر ودعاين 
للجلو����س، ومن ثم �شاألن���ي مل القرامطة؟ 
اأتعل���م ان البحوث ع���ن القرامطة كثرة؟ 
ملاذا ل تتن���اول مو�شوعا جديدًا مل يكتب 
عنه اإل ملامًا؟ وبدافع الف�شول �شاألته وما 
هو هذا املو�شوع ؟ فبادرين بذلك الهدوء 
والتزان الذي يذك���رك بالب�شرة )املهدي 
املنتظر يف الأديان( ! مل اأمتكن من اإخفاء 
عجب���ي وجهل���ي فقلت ل���ه )دكت���ور اأنا ل 
اع���رف �شيئًا حتى عن امله���دي ال�شيعي(. 
ف���كان جواب���ه عل���ى النحو الت���ايل ) هذه 
امله���دي  ع���ن  ل  �شيئ���ًا  لتع���رف  فر�ش���ة 
ال�شيع���ي، ب���ل ع���ن كل اأ�شن���اف امله���دي 
يف ديان���ات الع���امل(. بعده���ا كت���ب رق���م 
تليفون���ه على ورقة وق���ال يل »ات�شل بي 
الأ�شبوع القادم، �شاأطلب من احد الزمالء 
املخت�ش���ني يف الع���امل الق���دمي، ان يق���ود 
خطاك«. وهكذا كان ال�شامر اأول من رمى 
تل���ك احلبة املمعن���ة يف ال�شغر يف حقلي 
اخلايل من الزرع، فنم���ت واأزهرت حتى 
اأ�شب���ح مو�ش���وع الدي���ن املق���ارن الثيمة 
الأ�شا�شية التي رافقت م�شرتي كباحث.

ر�سيد خيون
فولة، عل���ى الّرغم م���ن النظرة  كان���ت الطُّ
املالئكي���ة لها واأنا يف ه���ذا العمر، متعبة، 
كبقي���ة اأتراب���ي اآن���ذاك، ومل نك���ن نتطلع 
اإىل امل�شتقب���ل حتى خ���الل درا�شتنا، غر 
���ى  التطل���ع اإىل الوظيف���ة الب�شيط���ة. حتَّ
املدر�ش���ة نف�شها لي����س فيها ما يثر �شغف 
الطفول���ة، تعلي���م فق���ط، وتعلي���م حت���ت 
الع�ش���ا، ت�شور كان بع�شن���ا يوؤذي نف�شه 
املدر�ش���ة،  اإىل  الذه���اب  ِم���ن  ُيع���ذر  ك���ي 
املدر�ش���ة،  م���ن  اأرح���م  لي����س  والبي���ت 
فاملجتم���ع ل يعرتف بطفولت���ك، يريدون 
منك الت�شبه بجدك واأبيك، واأنت يف عمر 
العا�ش���رة مثاًل. كان���ت املنا�شبات الدينية 
الأخ���رى  وه���ي  الجتم���اع،  يف  مالذن���ا 
تعطين���ا دور�ش���ًا، م���ن عل���ى املناب���ر، يف 
امل���وت، ول���ك اأن تت�ش���ور م���اذا يحل يف 
عق���ل الطفل وخطيب املن���رب ي�شرح، على 
م�شامع���ه، كيف يهب���ط ملك امل���وت ويبداأ 
بانت���زاع روح الإن�ش���ان، وم���اذا يحمل���ك 
م���ن خماوف وِعقد، ل���ذا عجل يف اأن تبداأ 
بال�ش���الة وال�ش���وم، قبل ف���وات الأوان، 
فامله���دي �شيظه���ر يف العام الق���ادم، وَمن 
مل يك���ن م�شتع���دًا له���ذا الظه���ور بالتدين 

�شيعذب، وما اإىل ذلك خيالت مفزعة.
بالث���ارات  ادمغتن���ا  حق���ن  اإىل  اإ�شاف���ة 
واملع���ارك والدم���اء، هك���ذا ن�ش���اأُت عل���ى 
ج���زر حماط���ة باملي���اه، ن�شمع ع���ن املدن 
كبغ���داد والب�ش���رة، ونتخيله���ا بالألوان، 
كذل���ك تاأت���ي زرع الفزع فينا م���ن ق�ش�س 
اجل���دات والأمهات، عن كائن���ات خرافية 
النف�شي���ة  الأمرا����س  كان���ت  خميف���ة. 
تفت���ك بالعديد من���ا، وما اأن حت���ل مرحلة 
املراهق���ة اإل وظه���رت للعي���ان اأعرا�شها، 
باجلن���ون،  اإلي���ه  ي�ش���ار  ي�شك���و  وم���ن 
الوق���ت  يف  ومع���دوم  معي���ب  وعالجه���ا 

نف�ش���ه، ي�شاحبها ق�ش�س حب موؤذية بني 
ال�شباب وال�شابات الغائبات وراء اأ�شوار 
الع���ادات والتقاليد. اأتذك���ر اأحد زمالئي، 
وا�شمه مو�شى، انتح���ر بالتهام حفنة من 
الزرني���خ، ووقفن���ا على جثت���ه مطروحة 
اإىل  ذاهب���ني  امل�شتو�ش���ف ونح���ن  اأم���ام 
املدر�شة �شباحًا، وعمه ي�شفق بيده اأ�شفًا 
عل���ى �شبابه عند راأ�شه، واآخ���ر فقد عقله، 
م���ن زمالئن���ا وا�شم���ه ن�شاف، ظ���ل هكذا 
حت���ى ُعرث علي���ه ميتًا على ج���رف الهور، 
واآخ���رون كث���رون نالوا امل�ش���ر نف�شه، 
فو�ش���ط هذه الظروف لي����س يل احلديث 
عن م�شادر ومراجع اأهلتني ملا اأنا به منذ 

الطفولة.
لكن، هناك جان���ب يكاد يكون غر مرئي، 
يتمث���ل بوج���ود بيت���ان، تعودن���ا روؤي���ة 
كت���ب ثقافيَّة يف �شرائفه���م، وهما اآل عبد 
���ون، وبينه���م معلمن���ا عامر  الك���رمي اخليُّ
عب���د الك���رمي، تت�شمن مكتبت���ه الروايات 
والق�ش����س، واأتذك���ر عندم���ا رحل���وا يف 
مو�شم الفي�شان)1968-1969( تركوها 
عن���د الأعم���ام اآل عب���د اله���ادي اخليُّون، 
ومنها ق���راأت اأول رواية، وعنوانها »�شت 
البنات« بثالث جملدات، وتاأثرت بفروز 
بطل الق�ش���ة، وملا التحقُت باحتاد الطلبة 
العام، اخرتت لنف�شي ا�شم فروز ليكون 
ا�شم���ي التنظيمي الطالب���ي، ومنها قراأت 
»ماجدول���ني«، وكت���اب ل���ويل الدين يكن، 

وكل هذه قراأتها واأنا يف القارب.
كان���ت الثانية كتب معلمنا فه���د الأ�شدي، 
الأدي���ب املعروف، واأخي���ه جابر، وبحكم 
ن���وري،  الأ�شغ���ر  لأخيه���م  �شداقت���ي 
كن���ا جنل����س طوي���اًل يف ال�شريف���ة التي 
حتويه���ا. كذل���ك كان���ت لدى وال���دي كتب 
من ن���وع اآخر، واأول اطالع���ي على كتاب 
»البي���ان والتبي���ني«، من الرازون���ة، التي 
يرتك فيه���ا الكتاب بعد مغادرت���ه ع�شرًا، 
فاأح���ل حمله، واأخذ الو�ش���ع نف�شه واأقراأ 
يف الكت���اب، لك���ن ل اأدع���ي اأن ذل���ك كان 
م�شدرًا ومرجعًا ليتاأ�ش�س عليه اهتمامي، 
يف ما بعد، اإمنا ما ذهبت اإليه يف التَّاريخ 
كان تاأث���رات مرتاكمة من فرتة ال�شباب، 
والعي����س ببغداد، وال���رتدد على املكتبات 
بها، وم���ا اأحظى به من بح���وث ومقالت 
كان���ت تن�شره���ا املج���الت الثقافيَّة، ويف 
مقدمتها جمل���ة »الثقافة اجلديدة«، كاأنني 
كنت اأبحث م���ا اأزيل به تر�شبات التقوقع 
الدين���ي واحلكاي���ات غر املعقول���ة التي 
كن���ا ن�شمعها ونحن راهن���ني عقولنا لدى 

خطيب املنرب، يتالعب بها كيفما �شاء.

زهير الجزائري
- طبع���ًا، كلمة اأ�شهم���ت قليلة، بيني وبني 
النجف حني عدت اإليها عام ٢٠٠٣، اأكرث 
م���ن ٤٥ عام���ًا م���ن الفرتاق. ح���ني عدت 
اإليه���ا كنت اأبحث ع���ن املدينة كما املنّقب. 

اأنّقب عن اآثار املدينة القدمية وعن اأثرها 
يف داخل���ي، املدين���ة م�ش���حونة بالرموز 
والأ�ش���اطر، حتى لو كن���ت علمانيًا، لبد 
اأن ت�شمع واأنت يف املدينة ق�ش�شًا مثرة 
ع���ن اجلن���ة واأنه���ار الع�ش���ل واحلدائ���ق 
واحلور الع���ني، ومقابلها والأكرث تاأثرًا 
اأنتجت���ه  ال�شب���ع وم���ا  جهن���م وطبقاته���ا 
املخيل���ة م���ن و�شائ���ل التعذي���ب، ودائم���ًا 
يكون اخل���وف اأك���رث واأعمق تاأث���رًا من 

الفرح.
النج���ف مليئ���ة باجل���ن والق�ش����س التي 
يرويه���ا رجال املن���رب، وهم اأمه���ر النا�س 
يف املزج ب���ني التاريخ وال�شع���ر والغناء 
التداخ���ل  اجلمه���ور،  عل���ى  للتاأث���ر 
والتعار�س بني العلماني���ة والتدّين يبلغ 
م���داه يف هذه املدين���ة، اأغلب العلمانيني، 
ومنه���م وال���دي وخ���وايل انح���دروا م���ن 
عل���ى  ومت���ردوا  الدي���ن،  رج���ال  �شل���ب 
ثقاف���ة اآبائهم، منذ طفولت���ي كنت حماطًا 
مبكتب���ات �شخم���ة، مكتب���ات اأقاربي ذات 
الأغلفة اجلهمة التي تبحث يف التفا�شر 
والفقه وعلوم الدين، بينما مكتبة والدي 
حتوي كتب���ًا ملون���ة واأغلفته���ا مر�شومة 
بعناي���ة، فيه���ا ق���راأت اآلم فرت���ر لغوت���ه 
والك�شان���در دوما�س و بل���زاك، كما قراأت 
املنفلوط���ي وطه ح�ش���ني وجمالت الهالل 
و�شل�شلة كتابي، هذه الكتب تركت اآثارها 
العميق���ة يف داخلي وقد ِح���رت يف بداية 

�شبابي بني اأن اأكون كاتبًا اأو ر�شامًا.
م���ن  جمموع���ة  ت�شكل���ت  النج���ف  يف 
لأين  ال�شم���اء  اأُع���دد  ل  ال�شتيني���ني، 
�شاأن�ش���ى بع�شه���م بالتاكي���د، ن���واة ه���ذه 
املجموع���ة ه���ي حمي���د املطبع���ي اخلبر 
وعائلته يف �ش���وؤون الطباعة، عبد الأمر 
معل���ه ، مو�شى كريدي واأن���ا. كنا ن�شارع 
�شدنة ال�شعر العمودي املتغلغل عميقًا يف 
ثقاف���ة النجف، ومعه �شدن���ة الدين الذين 
للتحدي���ث، متي���زت  حارب���وا كل مظه���ر 
هذه املجموعة باإ�شدارها جملة )الكلمة( 
الت���ي حتّولت اىل وعاء ل���الأدب ال�شتيني 
العراق���ي. به���ذا متيّزن���ا ع���ن اجلماعات 
ال�شتيني���ة الأخ���رى مثل جماع���ة كركوك 
والنا�شري���ة وبغ���داد. ع�شن���ا يف مت���رد 
متوت���ر، كلما هاجمنا املحافظ���ون اإزّددنا 

تطّرفًا.

�ساكر النباري
- ول���دت ون�ش���اأت يف قري���ة عراقي���ة تقع 
على نه���ر الفرات ق���رب مدين���ة الرمادي، 
اأي يف بيئ���ة فالحية اأق���رب اإىل البداوة، 
جه���ة  م���ن  بال�شح���راء  حماط���ة  كونه���ا 
ال�شمال، والف���رات من اجلنوب. وميتهن 
اجلميع تقريب���ا حرفة الزراع���ة، ومتتلك 
خزين���ا هائال م���ن الق�ش����س والأ�شاطر 
ع���ادة  لياليه���ا  وتق�ش���ي  واخلراف���ات. 
والق���رى  القري���ة  اأخب���ار  ع���ن  بال���كالم، 
املج���اورة، ون���ادرا م���ا تهت���م بال�شيا�شة. 
ولي���ايل ال�شه���ر تل���ك، م���ن دون كهرب���اء، 
تن�شرم ببطء على وق���ع رواية الق�ش�س 
اخلي���ال  فيه���ا  ويلع���ب  واحلكاي���ات. 
دورا  الزم���ن  عل���ى  والقف���ز  واملبالغ���ات 
هائ���ال، وم���ن هن���ا ج���اء اهتمام���ي بف���ن 
ال�ش���رد. منذ حداثتي اعت���دت على قراءة 
األ���ف ليلة وليل���ة، وغزوات الأم���ام علي، 
وتغريب���ة بن���ي ه���الل، وق�ش����س عنرتة 
ب���ن �شداد، ثم اأخذتني تل���ك الق�ش�س اإىل 
حممد عب���د احلليم عبد الل���ه واملنفلوطي 
وجربان خليل ج���ربان وذو النون اأيوب 
والكّت���اب العراقي���ني، وه���ي كم���ا اأراه���ا 
الي���وم هروب م���ن واقع القري���ة اجلاف، 
والكئيب، ونافذة لالطالع على جمتمعات 
ومغام���رات،  ح���ب،  وق�ش����س  اأخ���رى، 
وق�شائ���د �شعر. ذلك الولد القادم من قرية 
عتيق���ة، ومن �شوارع مغ���ربة، �شرعان ما 
وجد نف�ش���ه يف دهاليز هذا العامل املكتنز 
بالتناق�شات، والظ���الل، واملدن الباهرة. 

املكتبة ال�شغرة التي اأ�ش�شتها يف البيت 
دفنتها يف احلديقة عندما �شنت ال�شلطة، 
اآن���ذاك، هجمته���ا عل���ى الفك���ر التقدم���ي، 
نهاي���ة ال�شبعيني���ات. وما زال���ت مدفونة 
هناك بورقها وكلماته���ا واأفكارها. اأتذكر 

م�شهد الدفن دائما.

طه رهك
ن�شاأت يف عائل���ة متو�شطة احلال، ح�شل 
يف  وظيف���ة  عل���ى   1957 ع���ام  يف  اأب���ي 
خمت���ربات م�شفى ال���دورة بع���د تخرجه 
م���ن معهد البرتوكيماوي التابع للم�شفى 
لنح�ش���ل عل���ى دار يف املجم���ع ال�شكن���ي 
هن���اك، كان اأبي من ع�ش���اق الغناء الثقيل 
كما يحل���و له اأن ي�شميه اأم كلثوم وحممد 
عب���د الوه���اب وكذل���ك املق���ام العراق���ي، 
وكان جه���از الراديو ه���و امل�شدر الوحيد 
لل�شماع قبل اقتناء جهاز التلفزيون الذي 
اتاح لن���ا م�شاهدة الأف���الم والأغاين، اأنا 
كنت مي���ال ل�شماع الأغ���اين اخلفيفة، اأما 
لالأغ���اين  في�شتمع���ان  وجدت���ي  والدت���ي 
الريفية، كاأغنيات وحي���دة خليل ونا�شر 
حكي���م و ح�ش���ري اأبو عزي���ز و غرهم، 
يف مدر�شت���ي ) مدر�شة الكنوز البتدائية 
املختلط���ة ( كان���ت معلمة ال�ش���ف ا�شمها 
�شت بالي���ت، تغني لنا ب�شوته���ا ال�شجي 
وكن���ا نغني معها ب�ش���رور، وبعد التفاق 
م���ع ادارة املدر�ش���ة اخت���ارت اك���رث م���ن 
منه���م،  واأن���ا  وتلمي���ذ  تلمي���ذة  ع�شري���ن 
ليكّون���وا كورول حت���ت ا�شرافها لي�شارك 
باحتف���الت املدر�ش���ة وكذل���ك باحتفالت 
احلي بالأعياد الوطنية، اتذكر م�شاركتنا 
يف ربيع 1962 بالحتفال الت�شامني مع 
ثورة اجلزائر حي���ث غنينا ن�شيد الثورة 
)ق�شم���ا بالن���ازلت املاحق���ات( . يف نف�س 
العام عر�شت �شينما الن�شر فيلم اخلطايا 
بطولة عبد احللي���م حافظ و ناديا لطفي، 
وبع���د التو�ش���ل والرج���اء ق���رر اأب���ي اأن 
ياأخ���ذين اأن���ا واأخ���ي ابراهي���م مل�شاه���دة 
الفيل���م، كن���ا ماأخوذي���ن بجم���ال الأغاين 
اأكرث م���ن متابعتنا لق�ش���ة الفيلم، حفظنا 
الأغاين اخلفيفة مثل )احللوة( و)وحياة 
قلبي واأفراحه( وكن���ا نرددها يف البا�س 
اأثن���اء عودتن���ا م���ن ال�شينم���ا، كان �شكان 
دور م�شفى الدورة من خمتلف القوميات 
والديان كما هو حال العراق عرب تاريخه 
املدي���د، جرانن���ا كان���وا م���ن امل�شيحيني 
معه���م  نحتف���ل  كن���ا  حي���ث  الآ�شوري���ني 

ويحتفل���وا معن���ا بالأعي���اد، وق���د حفظنا 
بع����س الأغ���اين الآ�شوري���ة والكردي���ة . 
يف بداي���ة ال�شف الراب���ع البتدائي األغي 
الخت���الط وتغر ا�ش���م املدر�شة ) الكنوز 
م�ش���وؤوم  درا�ش���ي  ع���ام  وكان  للبن���ني( 
بحل���ول اليوم ال�ش���ود بتاأري���خ العراق، 
ي���وم 8 �شب���اط 1963 حي���ث اعتق���ل اأبي 
واآب���اء بع�س اأ�شدقائي، ث���م اأجربونا اأن 
نخلي ال���دار ونغادر لل�شكن عن���د اأقاربنا 

بغرفة بائ�شة وبدون اأبي.

اأكرم العقيلي: 
يف بيت بغدادي تقليدي ب�شيط ليتجاوز 
م�شاحت���ه الثمانون م���رتا مربعا يف احد 
الزق���ة املتفرعة من »ب���اب الدروازة » يف 
منطق���ة الكاظمي���ة حي���ث تت���وزع بي���وت 
ع�شرة العقيل���ي ) العكيلي( املتفرعة من 
ع�ش���رة ابا اخلي���ل العائ���دة لقبيلة عنزة 
املهاج���رة م���ن �شم���ال اجلزي���رة العربية 
الت���ي ن�شط���ت يف جت���ارة الب���ل وقيادة 
وحماية القواف���ل التجارية بني اجلزيرة 
للقواف���ل  وكادلء  وال�ش���ام  العربي���ة 
الع�شكري���ة العثمانية والت���ي ا�شتوطنت 
وا�شتقرت خ���ارج �شور املدينة التاريخي 
يف منت�شف القرن ال�شابع ع�شر امليالدي 
قب���ل ان تنتق���ل لداخ���ل حمي���ط املدين���ة 
جم���اورا  مبوق���ع  العم���راين  التاريخ���ي 
للب���اب اجلنوبي ) ب���اب ال���دروازة ( قبل 
ان تتطور عالقته���ا يف املجتمع الكاظمي 
م���ن  ج���زءا  ل�شب���ح  املحاف���ظ  التقلي���دي 
تكوين ن�شيجه املجتمع���ي التي ان�شغلت 
الت���ي  املنطق���ة  يف  النخي���ل  بزراع���ة 
ا�شتقروا فيها وتط���ورت لب�شاتني كبرة 
مت حتويله���ا غالبيته���ا اىل قط���ع ارا�شي 
�شكنية يف بداية اخلم�شينات اطلق عليها 

ولتزال منطقة » العكيالت«
يف العام 1952 بداأ الوالد بان�شاء م�شنع 
للطابوق يف منطقة التاجي مب�شاركة من 
مقربني حيث ت���وىل م�شوؤولية ال�شراف 
عل���ى العم���ل بان�ش���اء امل�شن���ع وم���ن ث���م 
ادارته حتى العام 1958. كنت ارافقه يف 
رحلته ال�شبوعية اىل موقع البناء موعد 
ت�شليم اجور العمال ال�شبوعية بالدراهم 
الف�شي���ة الت���ي غالب���ا ماكان���ت م�شكوك���ة 
جدي���دة و كنت ا�ش���ارك يف عدها و�شماع 
قرقع���ة و�شعه���ا يف اكيا����س �شغرة عدا 
الجور الت���ي كانت بالدنان���ر واجزائها 
الورقي���ة لكبارهم . كن���ت اراقب باهتمام 
 ( مداخ���ن  اب���راج  الطري���ق  يف  ونح���ن 
بوجة( امل�شانع حتت الن�شاء او املكتملة 
بارتفاعاته���ا وحجومه���ا املختلف���ة وكان 
الوالد عادة ماي�شاألني عن رايي بالجمل 
من بينه���ا . كان ال�ش���وؤال يثرين لبحث 
بالفط���رة عل���ى ن�ش���ب البن���اء كالرتف���اع 
والبعاد ون�شبة امليول املختلفة لكل منها 
لختياره���ا كاملدخنة الجمل وخا�شة يف 
انهاءها بالق�ش���م العلوي امل�شتقيم منها “ 

العرقجني«««
ا�شتطي���ع الق���ول م���ن املقارب���ة وجترب���ة 
الطفول���ة يف مراحله���ا املختلف���ة بانن���ي 
كن���ت ل�شيق���ا مبف���ردات البن���اء برائح���ة 
الط���ني والطاب���وق و بالرم���ل وال�شمنت 
العراق���ي  احل���زن  مب�شاع���ر  وجمب���ول 
العا�شورائ���ي  الطقو�ش���ي  وال���رتاث 
والتفاعل مع الر�س والطني وانني وجع 
امل���راة الريفي���ة العامل���ة احلامل���ة لطفلها 

فوق ظهرها.

علي المندلوي
غواي���ة الر�ش���م يل كان���ت مث���ل مغام���رة 
)حب���ة  ال�شه���رة  احلكاي���ة  يف  ال�شب���ي 
�شق���ت  ح���ني  ال�شحري���ة(  الفا�شولي���اء 
وت�شلقه���ا  ال�شم���اء،  عن���ان  �شجرته���ا 
ال�شبي ليجد فوق ال�شحاب ق�شرا جلني 
�شري���ر اختط���ف ام���رة رائع���ة اجلمال، 
ولدي���ه دجاج���ة تبي����س ذهب���ا!. غواي���ة 
الطف���ال  مطبوع���ات  ومطالع���ة  الر�ش���م 
التي كنت اطالع قدميها وحديثها ب�شغف 
كان���ت بالن�شبة يل ك�شيق���ان تلك ال�شجرة 
طفولت���ي  يف  ت�شلقته���ا  الت���ي  العمالق���ة 
وبقيت يف ق�شر م�شحور يف قمتها ار�شم 
حكايا اأنا����س اليوم وا�شاط���ر الولني!، 
جم���الت وكت���ب كن���ت اج���د بع�شه���ا يف 
اك�ش���اك )�شارع الكف���اح( التي كنت ا�شكن 
اح���دى بيوته���ا )ال�شنا�شي���ل( بعد هجرة 
ا�شرتي اليها من من���ديل، وحتى مكتبات 

�شوق ال�شراي و�شارع املتنبي..
 ١٩٦٩ ع���ام  )جملت���ي(  ل�ش���دور  وكان 
�ش���داه العم���ق يف نف�ش���ي مل���ا فيه���ا من 
مغام���رات حتاكي ذائقت���ي وت�شعني يف 
قلب اأح���داث ق�ش�س وحكايات وا�شاطر 
اليه���ا  وانتم���ي  ايل،  تنتم���ي  رافديني���ة 
جم�ش���دة بر�ش���وم اخ���اذة بري�ش���ة طالب 
مكي و�شالح جي���اد وب�شام فرج وع�شام 
احلبوري وفي�ش���ل لعيب���ي وموؤيد نعمة 

وغرهم..
بالإ�شاف���ة اىل م���ا كان���ت حتف���ل ب���ه م���ن 
م���ن  وهداي���ا  م�شوق���ة  علمي���ة  اأب���واب 
اأع���داد ور�ش���م املهند����س قي����س يعق���وب، 
وابواب للتع���ارف، والإحتفاء باملواهب، 
والت�شلي���ة، ومع���ارف وحتقيقات..ال���خ، 
حت���ى انها اأغنتني ع���ن البحث عن غرها 

من املجالت..

المبدعون ي�ستلهمون منها هويتهم الإبداعية

الطفولة والمكان االأول.. المفاتيح ال�سحرية الأبواب الموهبة واالبداع
عالء املفرجي

فالح مهدي: لم اجد متعة اإل وانا 
ادر�س لوحدي في مقاهي بغداد 
وكنت حرا في الذهاب لل�سينما 

وقراءة الكتب.

ر�سيد خيون: اأول رواية، قراأتها 
»�ست البنات« وتاأثرت بفيروز 

بطل الق�سة، والذي اأ�سبح اأ�سمي 
التنظيمي في اإتحاد الطلبة.

زهير الجزائري: في النجف 
ت�سكلت مجموعة من ال�ستينيين، 

ل اأتذكرهم وكان نواة هذه 
المجموعة هو حميد المطبعي.

اأكرم العقيلي: كان ابي عادة ما 
ي�ساألني عن رايي بالجمل من 
مداخن معامل الطابوق . كان 

ال�سوؤال يثيرني للبحث على ن�سب 
البناء .

علي المندلوي: غواية الر�سم 
لي كانت مثل مغامرة ال�سبي في 

الحكاية ال�سهيرة )حبة الفا�سولياء 
ال�سحرية(.

�ساكر النباري: الولد القادم من 
قرية عتيقة، ومن �سوارع مغبرة، 
�سرعان ما وجد نف�سه في دهاليز 
هذا العالم المكتنز بالتناق�سات.

طه رهك: كان اأبي من ع�ساق الغناء 
الثقيل ووالدتي ت�ستمع لالأغاني 

الريفية



 جدة/ خا�ص

وه����و اأول برنام����ج لتطوي����ر اأعم����ال الواق����ع 
االفرتا�س����ي يف اململك����ة العربية ال�س����عودية، 
لعر�ض اأربعة م�س����اريع من االأعم����ال املختارة 
لدورة مهرجان هذا العام. وت�سم هذه االأعمال 
كل من "التنّبوؤ باملطر"، و"القط الع�س����ري"، 
و"وم�سة"، و"تاأمالت يف الكون". وقالت ليز 
روزنتال، مربجمة برنامج الواقع االفرتا�سي 
يف املهرجان: "لدينا هذا العام جمموعة المعة 
م����ن االأعمال من بينها اأحد اأول جتارب الواقع 
املختل����ط متع����دد الالعبني؛ حي����ث يدفع هوؤالء 
الفنان����ون حدود االإب����داع اإىل اآفاق جديدة من 

خالل جتارب متكاملة و�سيقة".
وت�سم االأعم����ال الع�سرة املتناف�سة فيلم "ق�سة 
لوح����ة"، م����ن اإخ����راج غاي����ل م����ور وكونت����ني 
دارا�����ض، الفائزي����ن بجائ����زة جلن����ة التحكي����م 
 SXSW مهرج����ان  م�سابق����ة  يف  اخلا�س����ة 
املتحرك����ة  التجرب����ة  ه����ذه  وته����دف   .2022

االفرتا�سي����ة التفاعلي����ة اإىل ج����ذب اجلمه����ور 
جنتل�سك����ي  اأرتيمي�س����ا  ق�س����ة  اإىل  ال�س����اب 
الر�سام����ة االإيطالي����ة املنتمية لع�س����ر الباروك 

والت����ي حقق����ت جناحا باه����را عل����ى الرغم من 
كل التحدي����ات واأ�سبح����ت من اأه����م الر�سامات 

واأ�سهرهن يف اأوروبا يف ذلك الع�سر.

م����ن  احلالي����ة  الن�سخ����ة  عرو�����ض  توا�سل����ت   
يف  ال�سينمائ����ي،  االأحم����ر  البح����ر  مهرج����ان 
�س����االت العر�ض يف ريد �سي م����ول، و�ساالت 
فندق ريتز كارلت����ون. فقد قدم املخرج الرتكي 
الكب����ر فيلمه اجلديد والذي يعر�ض الأول مرة 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط )�سبائك الذهب(. 
الذي تدور بع�ض اأحداثه يف العراق وحتديدا 
يف كرد�ستان، والتي �سهدت نهاية الثمانينيات 
ا�سطه����ادا مزدوج����ا م����ن النظام����ني العراق����ي 
واالإي����راين، فحينما لفظ اأنفا�س����ه االأوىل على 
وقع قنابل الغارات اجلوّية داخل كهٍف منزٍو، 
َع����ِرف زيوار حاجبي ال�سهر ب����� "اأكزاتار" اأّن 
احلي����اة تخّبئ له الكث����ر م����ن االأمل واملعاناة، 
ويتيّق����ن من ه����ذه احلقيق����ة عندم����ا يهرب من 
جحي����م الع����راق، اإىل جحي����م اآخ����ر يف اأملانيا، 
ا�ستنزف بدوره ما بقي من كرامته االإن�سانية. 
ا طريق����ه اإىل القّمة، من  وبينم����ا يق����اوم مت�سلَقّ
بوابة اجلرمية اإىل جت����ارة املخدرات، يخترب 
اأكزاتار جحيم����ا جديدا؛ حينما تختفي �سحنة 
م����ن املخّدرات �سمن م�سوؤوليته، لت�سع حياته 

على املح����ّك. الفيل����م دراما جميل����ة على خلفية 
الن�س����ال م����ن اأج����ل الهوي����ة القومي����ة، واأي�سا 
القومي����ات  م����ن  الهارب����ني  جي����ل  و�س����ع  ع����ن 
اط����ار  ويف  انظمته����م.  بط�����ض  م����ن  االأخ����رى 
برنام����ج )العائل����ة واالأطف����ال( عر�����ض  الفيل����م 
االمركي )بينوكيو م����ن غيرمو ديل تورو(، 
فبينم����ا يتج����ّول بينوكي����و؛ الكائ����ن اخل�سبي 
االأ�سط����وري ال�سغ����ر؛ يف مغام����رة �ساح����رة 
تتج����اوز ح����دود امل����اّدة، يكت�س����ف يف طريق����ه 
ة  اأ�س����رار احلي����اة وقيم����ة احل����ّب. �سم����ن ق�سّ
من اإخ����راج ماي�سرتو الفانتازي����ا االأو�سكاري 
غيرمو دي����ل تورو، يعيد م����ن خاللها تعريف 
بينوكي����و؛ الدمي����ة االأك����ر �سه����رًة يف ع����وامل 
االأدب. وغيرم����و دي����ل ت����ورو غومي����ز خمرج 
�سينمائي مك�سيك����ي، وموؤلف، وممثل، وفنان 
تزي����ني �سابق. ا�سُتهر باأف����الم اخليال احلائزة 
عل����ى جائ����زة االأكادميي����ة مثل بان����ز البرينث، 
و�سي����ب اأوف ووتر، وفاز بجائ����زة االأو�سكار 
الأف�س����ل خم����رج واأف�س����ل فيلم عن فيل����م �سيب 

اأوف ووتر.

فقدت احلركة الت�سكيلية العراقية 
الي���وم  ام�ض االثنني  الفنان �سامل 
الفناني���ني  اب���رز  اأح���د  الدب���اغ، 
الت�سكيلي���ني ، الدب���اغ الذي عرف 
بتمي���زه الفن���ي ، ول���د يف مدين���ة 
ع���ام 1941، وكان اىل  املو�س���ل 
راكان  الراح���ل  الفن���ان  جان���ب 
دب���دوب، الوحي���دان م���ن مدين���ة 
املو�س���ل الل���ذان مت قبولهم���ا يف 
ق�س���م  اجلميل���ة،  الفن���ون  معه���د 
-1958( الت�سكيلي���ة  الفن���ون 

1961( حيث تتلمذ خالل درا�سته 
يف املعه���د على ايدي كبار مبدعي 
العراقي���ة،  الت�سكيلي���ة  احلرك���ة 
امث���ال جواد �سلي���م وفائق ح�سن 
وخال���د  ال�سيخل���ي  وا�سماعي���ل 
الرح���ال، وتخرج متفوقا ليلتحق 
بالدرا�س���ة يف اأكادميي���ة الفن���ون 

افتتاحه���ا  بداي���ة  يف  اجلميل���ة 
وهن���اك   ،)1965  -1961(
دخ���ل جت���ارب احلداث���ة يف الفن 
الت�سكيل���ي متتلم���ذًا عل���ى اي���دي 
البولن���دي روم���ان ارمتوف�سك���ي 
الغرافي���ك  يدر����ض  كان  ال���ذي 
والفن���ان  الفني���ة،  والطباع���ة 
الز�سك���ي  بورك���و  اليوغ�س���اليف 

اأ�ستاذ اجلداريات الت�سكيلية.
جمموع���ة  م���ع  الدب���اغ  اأ�س����ض 
م���ن الفنان���ني العراقي���ني جماعة 
اأول  اأقام���ت  الت���ي  املجددي���ن 
والت���ي   1965 ع���ام  معار�سه���ا 
�سم���ت كل من علي طالب و�سالح 
اجلميع���ي وطال���ب مك���ي ون���داء 
كاظ���م، واللذي���ن يع���دون اجلي���ل 

املكمل لفناين اخلم�سينيات.
الدباغ يعد اي�س���ًا اأحد اأهم رموز 

احلرك���ة  يف  ال�ستيني���ات  جي���ل 
ال���ذي �سم  الت�سكيلي���ة العراقي���ة 
ع���الء ب�س���ر وعلي طال���ب وليلى 

العط���ار وعام���ر العبي���دي ونداء 
كاظم و�سال���ح القرة غويل، الذي 
اأح���دث ث���ورة يف حرك���ة الر�س���م 

والنحت، وتالق���ت اجنازاتها مع 
احلركة ال�سعرية املجددة وكتابة 
عق���د  يع���د  اذ  احلديث���ة،  الق�س���ة 
ال�ستينيات بداية الثورة الثقافية 
يف جمي���ع اأنحاء العامل كونه نتج 
عن والدة اأف���كار تقدمية وثورات 
احل���رب  بع���د  تنام���ت  حترري���ة 

العاملية الثانية.
متيزت اأعم���ال الدب���اغ بالتجريد 
احلياتي���ة،  للموا�سي���ع  الل���وين 
باللون���ني  لوحات���ه  وج���اءت 
بلون���ني  اأو  االأبي����ض واالأ�س���ود، 
عل���ى  املتلق���ي  لتحفي���ز  فق���ط، 
الت�س���اوؤل والتف�س���ر وروؤي���ة ما 
ه���و اأعم���ق يف اللوح���ة، فه���و مل 
يوؤ�س����ض خلطاب جمايل فح�سب، 
ب���ل خلطاب فكري بح���ت، فاللون 
عنده عام���ل م�ساعد الإكمال اإن�ساء 

اللوح���ة ولي�ض ه���و االأ�سا�ض، بل 
وا�ستنف���ار  والبح���ث  املو�س���وع 
الفك���رة ل���دى املتلقي ه���ي ما كان 

ي�سغله متامًا.
حيات���ه  ط���وال  الدب���اغ  ان�سغ���ل 
الفني���ة بالبح���ث والتجري���ب ومل 
ي�سغل نف�سه يف �سراعات جانبية 
حول �سي���ادة االجيال او متيزها، 
كما فعل غ���ره، كما مل يبحث عن 
منا�سب اداري���ة او منافع مادية، 
ب���ل اكتف���ى باالهتم���ام مبنج���زه 
االكادمي���ي  والتدري����ض  الفن���ي 
والبح���ث عم���ا مي���الأ ه���ذا الفراغ 
م���ن اعم���ال ت�سكيلي���ة جتيب عن 
ا�سئلت���ه الداخلي���ة ح���ول الك���ون 
وعالقة املتلقي م���ع العمل الفني، 
له���ذا عرف بهدوئ���ه وابتعاده عن 

�سجيج احلياة اليومية.
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ة اأ�سناين" للكاتبة   �سدرت حديثا ع���ن دار املدى رواية "ق�سّ
املك�سيكي���ة فالري���ا لويزيل ترجم���ة عبر عب���د الواحد، يف 
الرواي���ة تت�س���اءل الكاتب���ة: "ه���ل ميك���ن ل���الأدب َلع���ب دور 
الو�سي���ط؟ ب���ني املعر����ض الفّن���ي وم�سن���ع الع�س���ر، ب���ني 
الفنان���ني والعم���ال، ب���ني االأعم���ال الفني���ة والع�س���ر؟ هل 
باإم���كان االأدب رب���ط عاملني بعيدي���ن ولك���ن متجاورين؟". 
تو�س���ف رواي���ة "ق�س���ة ا�سناين بانه���ا منف���ردة يف نوعها 
م���ن الناحية اال�سلوبية، ومتج���ذرة يف االإرث الغني الأدب 
اأمري���كا الالتيني���ة. وه���ي يف الوقت نف�سه ق�س���ة غام�سة، 
اأخاذة و�ساحرة ب�سورة مبهجة".                                                                     

قبل ثالث �سنوات بالتمام والكمال 
خرج علينا ال�سيد يو�سف النا�سري 

وهو يعلن من اإحدى الف�سائيات 
باحلرف الواحد اأننا ل�سنا بحاجة 

اإىل اجلي�ض، فهو جي�ض مرتزق، 
ومل يكتف ال�سيخ بذلك بل طالب 

باأن يتم حل اجلي�ض العراقي 
، اآنذاك مل ي�ساأله اأحد، ومل يتم 

ا�ستجوابه، بل اأن ال�سيخ تفاخر 
مبا قاله وخرج ثانية ليعلن اأنه 
م�سر على اأن اجلي�ض مرتزق. 

�سيقول البع�ض؛ يارجل تتحدث 
عن الدميقراطية وتطالب مبحا�سبة 

�سيا�سي لديه راأي باملوؤ�س�سة 
االأمنية؟.. ياجماعة كنت �ساأ�سفق 

للدميقراطية لو اأنها تعاملت 
باملثل مع �سباب االحتجاجات 

الذين ُقتلوا وُغّيبوا الأنهم طالبوا 
مبجتمع يحرتم القانون ويحا�سب 

الفا�سدين وناهبي املال العام، ال 
اأن تتحول مطالباتهم اإىل نوع 
من اأنواع اجلرمية التي يجب 

مواجهتها؟.وكنت �سا�سفق اكر لو 
ان الذين �سرقوا اموال ال�سرائب 

والكهرباء متت حما�سبتهم.
لالأ�سف اأن بع�ض القرارات التي 
ت�سدر �سد �سباب االحتجاجات، 

وكان اآخرها القرار ب�سجن ال�ساب 
حيدر الزيدي ثالث �سنوات 

ملجرد تغريدة ن�سرها حتى واإن 
اختلفنا مع م�سمونها ت�سر اإىل 

عودة الروح اإىل �سرايني نظام 
ا�ستبدادي توهمت النا�ض اأنها قد 

تيب�ست بعد �سقوط متثال " القائد 
ال�سرورة " يف �ساحة الفردو�ض  

، لكننا نكت�سف كل يوم ان ال 
�سرعية ملطالب العراقيني يف دولة 

ال حترتم مواطنيها ، وال ت�سمن 
احلرية ملن يعي�ض على اأرا�سيها. 

دولة تتحول اإىل حلم للم�سوؤولني 
واملنتفعني واالنتهازيني وال�سراق 

ممن يجدون م�سلحتهم يف 
ا�ستعادة الدكتاتور لربيعه.

لقد بات وا�سحًا اأن حلم العراقيني 
بالدميقراطية واحلريات والدولة 

املدنية الذي بداأ مع زوال دولة 
واإىل  اأجه�ض  املوؤمن" قد  "القائد 

غر رجعة، وال�سبب قوى �سيا�سية 
�سحكت، ومازالت ت�سحك، 

على النا�ض ب�سعارات م�سللة. 
كان العراقيون ياأملون من هذه 

القوى اأن تنه�ض بحياتهم، 
وت�سّرع قوانني متنع �سرقة املال 

العام، ومتنع امل�سوؤولني من 
تزوير �سهاداتهم، ومتنع حتويل 

موؤ�س�سات الدولة اإىل ملكية 
الأحزاب واأ�سخا�ض. الكل يتحدث 

عن دولة القانون والقيم واالأخالق 
ولكنهم يخططون يف اخلفاء 

الإعالن تنظيم جديد �سيطلقون 
عليه ا�سم "عبدة الدكتاتور"، اليوم 
النا�ض ت�سعر باخلجل الأنها �سدقت 

اأن زمان الو�سل مع الدكتاتورية قد 
وىل، الأن البع�ض اأدمن عادة عبادة 

الدكتاتور.
 ملاذا ي�سر بع�ض ال�سيا�سيني 
وامل�سوؤولني على اأن ين�سروا 

�سموم الدكتاتورية يف ن�سيج 
اخلراب النف�سي والتدمر الذاتي، 

واملوت االأخالقي، الذي ي�سيعه 
من يعملون يف ال�سلطة؟ ملاذا ي�سر 

بع�ض املقربني على تغييب احلد 
االأدنى من العالقات االإن�سانية بني 

احلاكم وال�سعب؟. 
اإن العراقيني الذين هّبوا للدفاع عن 

بلدهم، اأولئك الذين ال يهّمهم كون 
اأحدهم �سيعيًا اأو �سنيًا اأو م�سيحيًا 

اأو اإيزيديًا اأو كرديًا اأو عربيًا ، 
هوؤالء جميعا دافعوا عن عراق 

دميقراطي ، ال تهدده حريته قوانني 
. " " قرقو�سية 

 ماذا يبقى 
من احلرية ؟ 

ة �أ�سناين     ق�سّ

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�ض لهذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درجات احل���رارة مقاربة ملعدالتها لي���وم اأم�ض يف بغداد 
والعدي���د من املحافظ���ات، واأن اجلو �سيكون غائم���ًا وممطرًا يف معظم  

مناطق البالد.
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ي��وؤك��د  ج��دي��دة  علمية  درا���س��ة  يف 
خرباء طب النف�ض اأن هناك اأ�سبابًا 
م�ساهدة  اإىل  تدعوك  جيدة  علمية 
مباريات كاأ�ض العامل على �سا�سات 
الكثر  ي�����س��ردون  ب��ل  التلفزيون، 
تنجم  التي  ال�سحية  الفوائد  من 
يف  امل��ف�����س��ل  ف��ري��ق��ك  ت�سجيع  ع��ن 

البطولة.
وت��ق��ول ك����اري وي���الن���د، اأ���س��ت��اذة 
بجامعة  االجتماعي  النف�ض  علم 
الب�سر  اإن  االأم��رك��ي��ة،  "توالن" 

ب��ط��ب��ع��ه��م ك���ائ���ن���ات اج��ت��م��اع��ي��ة، 
فر�سة  ه��ي  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  وبطولة 
رائ���ع���ة ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع االآخ���ري���ن 
واإي�����ج�����اد اأر����س���ي���ة اج��ت��م��اع��ي��ة 
ت�سجيع  اأن  وت��و���س��ح،  م�سرتكة. 
ت�سعر  يجعلك  ق���دم  ك���رة  منتخب 
ب���االرت���ب���اط ب�����س��يء اأك�����رب م��ن��ك، 
�سعورًا  االإن�����س��ان  ل��دى  يخلق  كما 

بالهوية.
اإىل  النف�ض  ط��ب  خ��ب��رة  وت�����س��ر 
اأه��م��ي��ة ال���ف���رح اجل��م��اع��ي ال���ذي 

ي�����س��ع��ر ب���ه االإن�������س���ان يف اأث���ن���اء 
العامل  ك��اأ���ض  م��ب��اري��ات  م�ساهدة 
حتى  اأو  العائلة  اأف��راد  مع  �سواء 
مكان  يف  غرباء  اأ�سخا�ض  برفقة 
اإذا ما �سجل الفريق  عام، ال �سيما 
اأكر خالل  اأو  الذي ت�سجعه هدفًا 
تت�سارك  "عندما  املباراة، وتقول: 
مع  االإيجابية  االنفعاالت  هذه  يف 
اآخرين، فاإن ذلك يوؤدي اإىل تعزيز 
وخو�ض  اجلماعية  امل�ساعر  هذه 

جتربة انفعالية اأف�سل".

ت��ق��دم��ت امل��م��ث��ل��ة االأم��رك��ي��ة اآم����رب ه��رد 
با�ستئناف اإىل حماكم فرجينيا، مطالبة 
ل�سالح  جاء  الذي  املحكمة  قرار  باإلغاء 
اأو مبحاكمة جديدة يف  جوين ديب 
�سدها  رفعها  التي  الت�سهر  ق�سية 

زوجها ال�سابق.
وت�����ق�����دم حم����ام����و اآم��������رب ه����رد 
ب��اال���س��ت��ئ��ن��اف ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، 
ا���س��ت��ب��ع��اد  اأن  ف���ي���ه  واع�����ت�����ربوا 
بها  اخلا�سة  ال��ع��الج  مالحظات 
االإ�ساءة  عن  فيها  اأبلغت  والتي 
التي تعر�ست لها من جوين اأدت 
اإىل نتائج غر عادلة يف املحاكمة.

ويف حزيران املا�سي، حكمت املحكمة 
يف فرجينيا ل�سالح جوين ديب يف دعوى 
اآمرب على خلفية  التي رفعها �سد  الت�سهر 
مقال كتبته يف الوا�سنطن بو�ست اتهمته 

فيه باالإ�ساءة من دون اأن ت�سميه.
الثنائي  ب��ني  امل��ح��اك��م��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اأ�سابيع  �ستة  ا�ستمرت  والتي  ال�سهر، 
اإعالمية  كبر وبتغطية  باهتمام  حظيت 
التلفزيون  حمطات  نقلت  اإذ  وا���س��ع��ة، 
�سبكات  وت��ن��اق��ل��ت  م��ب��ا���س��رة،  وق��ائ��ع��ه��ا 
التوا�سل االجتماعي مقاطع فيديو منها.

متابعة مباريات كاأ�ص �لعامل تطيل �لعمر!

 6 December 2022

الثمانيني��ات خ��ال  واإي��ران  الع��راق  يف  امل�س��تلبة  الهوي��ة  ملاأ�س��اة  ك�س��فًا  يق��دم  اآك��ن  ف��احت 

�آمرب هريد تطالب 
مبحاكمة جديدة 
�سد جوين ديب

رحيل �س��امل الدب��اغ.. اأحد اهم رم��وز احلركة الت�س��كيلية العراقية
 �أحمد فكاك �لبدر�ني
وزير الثقافة وال�سياحة واالآثار، 
ال�سحفيي���ن  منح���ة  اأن  اعل���ن 
�ستع���ود  الفناني���ن  واالدب���اء 
منقو�س���ة.  وغي���ر  كان���ت  كم���ا 
وا�س���اف البدران���ي اأن ال���وزارة 
خاطب���ت مجل����ض ال���وزراء م���ن 
اأجل تخ�سي����ض ميزانية لمنحة 
والفنانين،  واالدباء  ال�سحفيين 
موؤك���دًا ان المنح���ة المالي���ة لهذا 
وغي���ر  كامل���ة  �ستع���ود  الع���ام 
منقو�سة، كما كانت في ال�سابق.

 �أجود مجبل
ال�ساع���ر، زاره وفد م���ن االتحاد 
ف���ي  والكّت���اب  لالأدب���اء  الع���ام 
الع���راق، واتحاد اأدب���اء ذي قار، 
بع���د  �سحت���ه  عل���ى  لالطمئن���ان 
تعّر�س���ه لجلط���ة لعين���ه اأج���رى 
ب�سببه���ا عملي���ة جراحي���ة تكللت 
بالنج���اح، وقد نق���ل الوفد با�سم 
االأدباء خال����ض التحايا، لل�ساعر 
مجب���ل، اآملي���ن عودت���ه لو�سط���ه 
االدب���ي، يذك���ر ان ال�ساعر مجبل 

اج���ود يعد م���ن اب���رز اال�سوات 
ال�سعرية في ال�سنوات االخيرة.

 محمود �أبو �لعبا�ص 
ع���ن  اعل���ن  الم�سرح���ي،  الفن���ان 
ت�سكي���ل رابط���ة م�س���رح الطف���ل 
ف���ي الع���راق، وقال اب���و العبا�ض 
لجمي���ع  �ستك���ون  الرابط���ة  ان 
المهتمي���ن بم�س���رح الطف���ل ف���ي 
العراق، وانها �ستعمل على اقامة 
تع���اون مع الجه���ات الفاعلة على 
ثقافة الطفل وان تعود العرو�ض 
المدار����ض  طلب���ة  لم�ساهديه���ا 

واالأطفال والعوائل.

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر

ق����دم جم��ل�����ض ال��ع��ا���س��م��ة االأم��ري��ك��ي��ة 
ي�سبح  ج���دي���دا  ت�����س��ري��ع��ا  وا���س��ن��ط��ن 
مبوجبه ا�ستخدام با�سات النقل العام 
جمانيا ابتداء من �سيف 2023 املقبل، 

وفق ما نقلته و�سائل اإعالم حملية.
ت��ه��دف اخل��ط��وة اإىل اإع����ادة اج��ت��ذاب 
فيما  ال��ع��ام،  النقل  نظام  اإىل  ال��رك��اب 
م�سروع  اإن  املجل�ض  اأع�����س��اء  ي��ق��ول 
اأ���س��رع  احل��اف��الت  �سيجعل  ال��ق��ان��ون 
اإن�سافا  اأك���ر  النقل  ون��ظ��ام  واأك���ف���اأ، 

للركاب ذوي الدخل املنخف�ض.
وي�����س��ت��خ��دم ث��ل��ث ���س��ك��ان ال��ع��ا���س��م��ة 
و�سائل النقل العام، وفقا ملدير ميزانية 
امل��دي��ن��ة، و68٪ م��ن رك���اب احل��اف��الت 

 50000 من  اأقل  عائلي  دخل  لديهم 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  وو����س���ف  دوالر. 
امل�سروع  مندل�سون  فيل  العا�سمة، 
اأول  "�سنكون  وق���ال:  ب�"الكبر"، 
مدينة رئي�سية يف الواليات املتحدة 
ت���ق���دم خ���دم���ة ح���اف���الت جم��ان��ي��ة. 

لقواعد  تغير  مبثابة  ه��ذا  �سيكون 
اللعبة بالن�سبة مل�ستخدمي احلافالت؛ 

جداول موثوقة و�سعود اأ�سرع".
���س��ك يف  "لي�ض ه��ن��اك  ب��ق��ول��ه  وت��اب��ع 
على  النا�ض  من  مزيدا  �ست�سجع  اأنها 
ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ق��ل ال���ع���ام، م���ا يعني 
فوائد عديدة، من تقليل االزدحام اإىل 

حت�سني البيئة".

توفري و�سائل �لنقل �لعامة جمانًا.. يف �لعا�سمة �لأمريكية

ر�سالة مهرجان �لبحر �لأحمر �ل�سينمائي

�نطلق �أم�ص برنامج 
م�سابقة �ل�سينما �لتفاعلية 

و�لذي يحتفي بالتقنيات 
و�لبتكار�ت �ل�سينمائية 

�جلديدة؛ �إذ يعر�ص 
�لربنامج 10 �أعمال من 
�أف�سل �إبد�عات �لو�قع 

�لفرت��سي يف �ل�سينما 
�لعاملية لعام 2022 و�لتي 

�ستتناف�ص للفوز بجو�ئز 
�لي�سر �لذهبية و�لف�سية.
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