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�إحالة �ألف �شكوى تخ�ص حقوق 
�لإن�شان �إلى �لق�شاء

 بغداد/ المدى
اأعلن م�ست�س���ار رئي�س الوزراء لحقوق االإن�سان زيدان خلف، اأم�س االثنين، 

اإحالة 1000 �سكوى اإلى محكمة حقوق االإن�سان في الكرخ.
وقال خلف في بيان تلقته )المدى(، اإنه "تمت اإحالة )1000( �سكوى وردت 
ال���ى مكتبنا بع���د مفاتحة جهاز االدعاء العام الى محكمة حقوق االإن�س���ان في 

الكرخ التخاذ االإجراءات القانونية المالئمة ب�سددها".

 بغداد/ تميم الح�صن

طبع الع���راق 5 تريليونات دين���ار يف غ�سون 
ال�سه���ر الثالث���ة املا�سية ب�سبب �سح���ة العملة 
املحلي���ة فيما يتوقع ان ي�س���ل العجز ال�سنوي 

من الدينار اىل اأكرث من 60 تريليون.
وتع���ول بغ���داد عل���ى جن���اح التفاو����ض م���ع 
القي���ود  تخفي���ف  ب�س���اأن  املتح���دة  الولي���ات 
على ت���داول ال���دولر عرب وف���د حكومي رفيع 
يفرت����ض ان ي�س���ل وا�سنطن الي���وم. وت�سكك 
م�س���ادر مطلع���ة يف امكاني���ة ايق���اف تهري���ب 

العملة ال�سعبة اىل دول اجلوار خا�سة اإيران 
حتى مع فر�ض القيود المريكية ب�سبب عملية 

الدينار". "تدوير 
باملقاب���ل ب���داأ الإط���ار التن�سيق���ي ال���ذي يق���ود 
كان  خي���ارات  لقب���ول  بالتمهي���د  احلكوم���ة 
يعتربها "خطوطا حمراء" يف ال�سابق خا�سة 
تل���ك املتعلقة بالتفاو�ض مع الوليات املتحدة. 
اأمريكي���ة  الت�سريب���ات ع���ن �سغ���وط  وت���دور 
ملن���ع الف�سائل م���ن ا�ستهداف ق���وات التحالف 
وفر����ض �س���راكات اقت�سادية عل���ى العراق مع 

دول جماورة مقابل تخفيف قيود الدولر.

ويطم���ح الع���راق للح�سول عل���ى تاأجيل لعدة 
اأ�سهر حلني التكيف مع ال�سرتاطات المريكية 
التي و�سع���ت ملراقبة حركة ال���دولر. ويقول 
م�س���در مطل���ع يف حديث ل�)امل���دى( ان "هناك 
ازم���ة نق���د بالعمل���ة املحلية ا�سط���رت العراق 
لل�سغ���ط على مطابع بريطاني���ا وفرن�سا التي 
يطبع فيها الدينار، اىل طبع عمالت ا�سافية".
ووف���ق امل�سدر ال���ذي طلب ع���دم ال�سارة اىل 
ا�سم���ه ان���ه "يف الثالث���ة ا�سهر الخ���رية طبع 
الع���راق 5 تريليون���ات دين���ار ل�س���د النفق���ات 

وخا�سة الرواتب".

الروات���ب  ان  احلكوم���ة  بيان���ات  وبح�س���ب 
 60 م���ن  اأك���رث  ق���د ت�ساع���دت اىل  ال�سنوي���ة 
ع���دد  زي���ادة  م���ع  �سنوي���ا  دين���ار  تريلي���ون 

الوظائف.
ويقدر امل�سدر »نفقات العراق ال�سنوية بنحو 
100 تريليون دينار وقد تت�ساعد يف موازنة 
2023 املرتقب���ة، بينما مبيعات البنك املركزي 
م���ن الدولر 24 ملي���ار دولر �سنويا )بح�سب 
اخ���ر بيان���ات للبنك( م���ا يع���ادل 36 تريليون 

دينار«.
 التفا�صيل �س3

هل طبع البنك المركزي 5 تريليونات دينار في 3 اأ�صهر؟ 

��شتقر�ر �شعر �شرف �لدولر يتوقف على نتائج 
مفاو�شات �لوفد �لعر�قي �ليوم في و��شنطن 

 بغداد/ نباأ م�صرق

توق���ع الإط���ار التن�سيق���ي ت�سكي���ل ع���دد م���ن املجال����ض 
التحقيقي���ة بح���ق حمافظ���ني ق�س���روا يف اأداء مهامه���م 

متهيدًا لإقالتهم من قبل جمل�ض النواب.
وم���ن املوؤم���ل اأن يعق���د الربمل���ان جل�سته الي���وم الثالثاء 
ملناق�سة ع���دد من الق�ساي���ا اأبرزها الت�سوي���ت على طلب 
رئي����ض جمل�ض الوزراء حمم���د �سياع ال�س���وداين باإقالة 
حمافظ الديواني���ة زهري ال�سعالن. وق���ال النائب عبا�ض 
الزاملي، يف ت�سريح اإىل )املدى(، اإن "املنهاج احلكومي 
لرئي����ض جمل�ض ال���وزراء حممد �سياع ال�س���وداين اأوىل 
اهتمام���ًا، مبو�س���وع املحافظ���ات م���ن خ���الل الزي���ارات 
املحلي���ة  الإدارات  اداء  لتقيي���م  واملتابع���ة  امليداني���ة 

واملحافظني".
وتاب���ع الزامل���ي، اأن "جمال����ض حتقيقي���ة �س���وف تط���ال 
حمافظ���ني اآخري���ن ب�سب���ب تق�سريه���م يف اأداء مهامهم، 
وم���ن املمكن اأن ت�سل العملي���ة اإىل التو�سية اإىل جمل�ض 

النواب بالإعفاء".

واأ�سار، اإىل اأن "قانون جمال�ض املحافظات غري املنتظمة 
باإقليم رقم 21 ل�سنة 2008 املعدل ي�سمح ملجل�ض النواب 
باعف���اء املحاف���ظ بن���اء عل���ى تو�سية من رئي����ض جمل�ض 
ال���وزراء". وب���ني الزامل���ي، اأن "الربمل���ان مار����ض ه���ذا 
الخت�سا����ض يف �سن���وات �سابق���ة، وهو الي���وم ميار�سه 

اي�سًا ل�سيما مع غياب جمال�ض املحافظات".
وم�س���ى الزامل���ي، اإىل اأن "جمل�ض الن���واب �سوف ينظر 
الي���وم يف طلب اإقالة حماف���ظ الديوانية زهري ال�سعالن، 
والتو�سي���ة الت���ي رفعه���ا ال�س���وداين موافق���ة للقانون، 

والقرار النهائي �سيكون للنواب".
من جانبه، ذكر ع�سو الإطار التن�سيقي، �سعد ال�سعيدي، 
يف ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، اأن "رئي����ض جمل����ض الوزراء 
املحافظ���ات  لتقيي���م عم���ل املحافظ���ني يف  �س���كل جلن���ة 

العراقية والنظر فيما قدموا ملناطقهم".
به���ا  يق���وم  الت���ي  "اخلط���وات  اأن  ال�سعي���دي،  وتاب���ع 
ال�س���وداين على �سعي���د تق���ومي اأداء املحافظني مدعومة 
من حتالف اإدارة الدولة الذي �سكل احلكومة وهو اليوم 

لديه الغالبية الق�سوى داخل الربملان".

�إقالت تنتظر عدد من �لمحافظين 
�لمق�شرين

 متابعة: المدى

اأف�س���ى زل���زال وقع فج���ر اأم����ض اإىل كارث���ة اإن�سانية، 
خملف���ًا اآلف ال�سحاي���ا يف تركي���ا و�سوري���ا بني قتيل 

وجريح.
وبح�س���ب م�س���ادر اإعالمية، ف���اأن "زل���زاًل �سرب فجر 
الإثنني منطقة تركيا و�سوريا بلغت قوته 7.4 درجات 
على مقيا�ض ريخرت، خملفا خ�سائر كبرية يف الأرواح 

واملمتلكات يف البلدين".
وق���ال نائب الرئي����ض الرتكي فوؤاد اأوقط���اي، اإن "عدد 
�سحاي���ا الزل���زال يف تركي���ا و�س���ل اإىل 1541 قتي���ال 
و9733 اإ�ساب���ة"، نافي���ًا "وجود خماوف م���ن انهيار 
ال�س���دود"، م�س���ددًا على اأن " الزل���زال اأثر على مناطق 

وا�سعة يف تركيا وخارجها".
واأ�سار اأوقط���اي، اإىل اأن "ال�سحايا وقعوا يف مناطق 
قهرم���ان، ومرع����ض، وهط���اي، وعثماني���ة، واأدميان، 
ودياربك���ر، و�سانلي اأورفة، وغ���ازي عنتاب، واأ�سنة، 

ومالطية".
ال�سوري���ة  ال�سح���ة  وزارة  اأعلن���ت  جانبه���ا،  م���ن 
 461 اإىل  الزل���زال  �سحاي���ا  ح�سيل���ة  "و�س���ول  ع���ن 
وف���اة، و1326 اإ�ساب���ة يف الالذقي���ة وحل���ب وحم���اة 
وطرطو�ض"، موؤكدة اأن "هذه احل�سيلة غري نهائية".

زلز�ل مرعب يوقع كارثة 
�إن�شانية في تركيا و�شوريا

 بغداد/ ح�صين حاتم

رجحت اللجنة املالية النيابية و�سول موازنة 2023 من احلكومة اىل 
الربملان خالل الأ�سبوع احلايل، داعية اىل الإ�سراع يف ار�سال م�سروع 

القانون وتو�سيح اأ�سباب تاأخري امل�سودة.
واك���دت اأن مرور اربعة اأ�سه���ر على عمر احلكومة كاٍف لإكمال م�سروع 
القانون واإر�سال���ه اىل جمل�ض النواب، فيما ا�سارت اىل اأن هناك جلنة 
�ست�سكل للتن�سيق بني احلكومة واللجنة املالية وجمل�ض النواب ب�ساأن 

موازنة 2023.
 ويق���ول ع�س���و اجلن���ة املالي���ة النيابية مع���ني الكاظم���ي، اإن "م�سودة 
م�س���روع قان���ون املوازنة املالية لعام 2023 املق���رتح من قبل احلكومة 

ذات �سقف مايل بحوايل 200 تريليون دينار عراقي".
وا�س���اف الكاظم���ي، ان "املوازنة املالية يفرت����ض اأن تقدم اىل جمل�ض 
النواب خالل الأ�سبوع اجلاري"، معربا عن اأمله باأن "تكون احلكومة 

م�ستعدة يف �سهر اآذار املقبل لتنفيذ م�سروع املوازنة".
وا�س���ار، اىل اأن "املوازن���ة املالية �ستت�سمن زيادة يف عدد املوظفني من 
خ���الل حتويل الكثري من ا�سحاب العق���ود اىل املالك الدائم"، مبينا اأن 
"ع���دد املوظفني �سيبلغ حوايل 4 ماليني بعد تثبيت العقود يف موازنة 
2023". واأو�س���ح، اأن "املنه���اج ال���وزاري حلكوم���ة رئي�ض الوزراء 
حمم���د �سياع ال�سوداين يعتم���د اإىل حد كبري على التخ�سي�سات املالية 

التي تاأتي من املوازنة ل�سيما على �سعيد تنفيذ امل�ساريع اخلدمية".
ولف���ت الكاظمي اىل، ان "احلوارات بني حكومة بغداد وحكومة اأربيل 
و�سل���ت اإىل توافقات معينة بهذا ال�ساأن، لذلك هناك رغبة حقيقية لدى 

الكتل ال�سيا�سية يف مترير م�سروع قانون املوازنة".
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وعود جديدة باإر�شال �لمو�زنة 
خالل �لأ�شبوع �لحالي

 بغداد/ المدى

طالب���ت ق���وى التغي���ري الدميقراطي���ة، اأم�ض الثن���ني، الجهزة 
المني���ة بالتحقي���ق يف ملف اختط���اف النا�س���ط البيئي جا�سم 
ال�س���دي، م�ستغربة ال�سمت احلكوم���ي ازاء جرائم الختطاف 

ذات الطابع ال�سيا�سي.
وذك���رت قوى التغيري الدميقراطية يف بي���ان تلقته )املدى(، انه 
"جم���ددًا، يع���ود م�سل�س���ل الغتيالت واخلط���ف والرتهيب اإىل 
الواجه���ة، بحق ن�سطاء مدنيني ب�سب���ب مواقفهم ال�سيا�سية، فقد 
تلقينا قبل اأربعة اأيام، نباأ اختطاف النا�سط البيئي واملدافع عن 
حقوق الن�سان جا�س���م الأ�سدي، من قبل جمموعة م�سلحة، بعد 

تعر�سه لتهديدات ب�سبب ن�ساطه البيئي، وفقًا ل�سهادة ذويه".
وا�س���اف البيان، ان���ه "وقبل ذل���ك باأ�سبوع���ني، تعر�ست عائلة 
ال�سهي���د يف احتجاج���ات ت�سري���ن حم���زة كام���ل، اىل تهديدات 
وحماول���ة اغتي���ال يف ق�س���اء �س���وق ال�سي���وخ يف حمافظة ذي 
ق���ار، وم���ا يثري ال�ستغ���راب، هو ال�سم���ت احلكوم���ي اإزاء تلك 

اجلرميتني وغريهما، وهي جرائم ذات طابع �سيا�سي بحت".
وا�س���ار اىل اأن "التماه���ل م���ع تلك الأح���داث ال�سنيع���ة، يعطي 
ال�س���وء الأخ�س���ر للجماع���ات امل�سلح���ة يف ارت���كاب املزيد من 
اجلرائ���م، وه���ذا م���ا ل يج���ب ال�سم���اح ب���ه، واأن ق���وى التغيري 
باإج���راء  الأمني���ة  والأجه���زة  الق�س���اء  تطال���ب  الدميقراطي���ة 
حتقيق���ات مهنية يف الق�سيت���ني امل�سار لهم���ا، وتوفري احلماية 
مل���ن يتعر�ض للرتهي���ب، وك�سف م�سري النا�سط���ني الذين جرى 
تغييبه���م ق�سرًا الآن و�سابق���ًا، وحماية ال�سحاي���ا وال�سهود من 

الرتهيب".
املدني���ة  الق���وى  كاف���ة  الدميقراطي���ة  التغي���ري  ق���وى  وتدع���و 
والدميقراطي���ة، والن���واب امل�ستقلني، والنا�سط���ني واملنظمات 
احلقوقي���ة، للوق���وف يف �س���ف واح���د، بوج���ه حم���اولت قمع 
الأ�س���وات املطالبة باحلقوق واحلري���ات، الأ�سوات املعار�سة 

لنهج املحا�س�سة والف�ساد.

"�لتغيير �لديمقر�طية" 
تطالب بالتحقيق في 
�ختطاف نا�شط بيئي

 بغداد/ فرا�س عدان

اأف����ادت جلن����ة ال�سح����ة والبيئ����ة النيابي����ة، 
ب����اأن 70 % م����ن الأدوي����ة يف الأ�سواق غري 
احلكوم����ة  اأن  مبين����ة  ومهرب����ة،  م�سجل����ة 
تعاق����دت م����ع م�سان����ع لإنت����اج العالج����ات 
مببلغ 70 مليار دينار خالل الأ�سهر الثالثة 
املا�سي����ة، مطالب����ًا با�ستح����داث خمت����ربات 
جدي����دة للفح�ض وع����دم القت�س����ار على ما 

موجود حاليًا.
وق����ال رئي�ض اللجنة النائب ماجد �سنكايل، 
اإن "التقييم����ات والتقاري����ر توؤكد اأن 70 % 
من الدوية يف الأ�سواق غري م�سجلة بنحو 

ر�سمي، ويعني ذلك اأنها مهّربة".

وتابع �سنكايل، اأن "30 % من الدوية هي 
فقط التي يت����م ت�سجيلها ر�سميًا"، مبينًا اأن 
"ال�سبب وراء الإدخال عن طريق التهريب 
ال�سرائ����ب والكم����ارك  م����ن  للتمل�����ض  ه����و 

وغريها من امل�ستحقات املالية".
تك����ون  عندم����ا  "الأدوي����ة  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
مهّرب����ة، ف����ال اأحد يع����رف م����دى �سالحيتها 
الت����ي  وامل����واد  الب�س����ري  لال�سته����الك 

حتتويها".
ودعا �سنكايل، "وزارة ال�سحة وموؤ�س�ساتها 
اأن  مو�سح���ًا  فّع���ال"،  ب���دور  القي���ام  اإىل 
"موؤ�س�س���ات �سحية بح�س���ب اطالعنا قامت 
ب�سرقة اأدوية وبيعها اإىل �سيدليات اأهلية". 
واأكد، اأن "العامل يتعامل مع ثالثة اأنواع من 

الأم���ن، الأول هو حلماي���ة الإن�سان والثاين 
الأمن الغذائي والثالث هو الأمن الدوائي".
ي�سّن���ع  "الع���راق  اأن  �سن���كايل،  ويوا�س���ل 
15 % من حاج���ة العراق لالأدوية اأما البقية 

فيتم ا�ستريادها من اخلارج".
واأو�س���ح، اأن "تعر����ض الب���الد اإىل عقوبات 
اقت�سادي���ة اأو ح�س���ار، ف���اأن ذل���ك �سيجع���ل 
ال�سع���ب اأمام خطر ال�سابة باأمرا�ض كثرية 

ب�سبب عدم توفر الأدوية".
و�سدد �سنكايل، على اأن "احلكومة احلالية 
مطلوب منه����ا اأن متار�ض دورها يف توفري 
المن الدوائي عن طريق ت�سجيع ال�سناعة 

الدوائية العراقية".
 التفا�صيل �س3

 بغداد/ المدى

اأدى اكت�س���اف بعثة اأمريكي���ة ملوقع اأثري 
اإىل ردود فع���ل وا�سع���ة  ي�سب���ه املطع���م، 
اجله���ود  بتكثي���ف  املهتم���ني  تطال���ب 

لكت�ساف املزيد من املواقع الرتاثية.
 )IraqiNews.com( وذكر تقرير ملوقع
ترجمته )املدى(، اأن "الهيئة العامة لالآثار 
والرتاث اأعلن���ت اأن بعثة تنقيب اأمريكية 
حمافظ���ة  يف  الأث���ري  لك����ض  موق���ع  يف 
ذي ق���ار جنوب���ي العراق اكت�سف���ت مكانا 
عام���ا قدمي���ا حي���ث يت���م تق���دمي الأطعمة 
اعت���ربه  ال���ذي  للنا����ض،  وامل�سروب���ات 
اخلرباء اأ�سبه مبطعم يع���ود تاريخه اإىل 

اآلف ال�سنني، ي�سبه املطاعم احلديثة".

الإع���الن  "ه���ذا  اأن  التقري���ر،  واأ�س���اف 
لق���ي ردود فع���ل وا�سع���ة داخ���ل العراق 
وخارج���ه، خا�س���ة بني املهتم���ني بالآثار 
واحل�سارات الإن�ساني���ة القدمية، الذين 
اعت���ربوا الكت�س���اف دلي���ال جدي���دا على 

مدى تقدم ح�سارات بالد الرافدين".
عك����ض  "الكت�س���اف  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
الجتماع���ي  التنظي���م  تط���ور  م�ست���وى 
والفني والعمارة الهند�سية مقارنة بتلك 

الع�سور القدمية".
واأو�س���ح التقري���ر، اأن "جه���ات عراقي���ة 
طالب���ت بعث���ات التنقي���ب املحلي���ة باأخذ 
جهوده���ا  وتكثي���ف  املب���ادرة  زم���ام 
والبعث���ات  املوؤ�س�س���ات  م���ع  بالتن�سي���ق 
الدولي���ة ذات ال�سل���ة للك�سف ع���ن املزيد 

من كنوز بالد الرافدين من حيث املواقع 
الأثرية والرتاثية واملع���امل التي تعك�ض 

عمقها الثقايف".
وقال املدير الإعالمي لهيئة الآثار، حكيم 
ال�سم���ري، اإن "بعثة جامع���ة بن�سلفانيا، 
خ���الل احلفري���ات الت���ي قام���ت به���ا يف 
موقع لك����ض، اكت�سفت مكان���ًا عامًا اثريًا 
ي�ستخدم لتح�سري الأطعمة وامل�سروبات 
لتقدميها للنا�ض على مقاعد م�سنوعة من 

الطني".
وتابع، اأن "هذا الكت�ساف قد يكون اأحد 
اأهم اكت�ساف���ات هذه املهمة خالل موا�سم 

عملها الأربعة يف العراق".
اكت�سف���ت  "البعث���ة  اأن  التقري���ر،  واأورد 
جمموع���ة م���ن الأواين الفخارية، و�ستة 

اأف���ران، والعدي���د م���ن الدم���ى الفخارية، 
ومم���رات �سغرية ب���ني املب���اين التي مت 
الك�س���ف عنها، ومواق���د للطهي، واأواين 
لتخزي���ن وحفظ الأطعم���ة وامل�سروبات، 
واأواين كبرية حلفظ املاء باردًا، واأدوات 
طحن مماثل���ة. واأو�س���ح ال�سم���ري اأنها 
�سمت اأحجار الرح���ى والعظام وق�سور 

ال�سمك وبقايا الطعام".
ويرى، اأن "ه���ذه الكت�سافات هي عالمة 
اأخ���رى عل���ى م���دى ث���راء الع���راق باآثار 
احل�س���ارة القدمي���ة، مم���ا يوؤك���د حقيقة 
اأن ب���الد م���ا ب���ني النهري���ن كان���ت دائم���ا 
مه���د اأعظ���م احل�سارات، م���ن ال�سومرية 
اإىل  والأكادي���ة  والآ�سوري���ة  والبابلي���ة 

الع�سر الإ�سالمي".

وعد التقرير، "ه���ذا الكت�ساف جزءًا من 
احلفريات اجلارية منذ عام 2019 كجزء 
من م�س���روع م�سرتك بني متح���ف الآثار 
والأنرثوبولوجي���ا بجامع���ة بن�سلفاني���ا 
)متحف بن�سلفانيا(، وجامعة كامربيدج 
والهيئ���ة العام���ة لالآثار وال���رتاث، حيث 
توجد التقنيات احلديث���ة مثل الت�سوير 
طي���ار  ب���دون  الطائ���رات  با�ستخ���دام 

والتحليل اجليني".
وم�س���ى التقري���ر، اإىل اأن "حمافظة ذي 
قار ه���ي واح���دة م���ن اأغن���ى املحافظات 
القدمي���ة.  الأثري���ة  باملواق���ع  العراقي���ة 
وت�س���م اأك���رث م���ن 1200 موق���ع موزعة 
على مدن واأماكن خمتلفة باملحافظة مثل 

اأور ولك�ض ولر�سا".

دعو�ت للتعاون مع �لمنظمات �لدولية و�لك�شف عن �لمزيد من �لمو�قع �لأثرية

�ل�شحة �لنيابية: 70 % من �لأدوية خارج �لرقابة

 بغداد/ المدى 

اتفق وزير اخلارجية فوؤاد ح�سني مع نظريه 
الرو�سي �سريغي لفروف على �سرورة اإيجاد 
حل���ول لت�سديد اأموال ال�س���ركات النفطية من 
دون تعر�ض العراق اإىل العقوبات املفرو�سة 
عل���ى مو�سك���و. وو�س���ل لف���روف اإىل بغداد 
اأم����ض الأول، وعق���د يف �سباح الي���وم التايل 
اجتماع���ًا يف مقر وزارة اخلارجي���ة مع فوؤاد 
ح�سني. ودعا لفروف خ���الل موؤمتر �سحفي 
عق���ده مع ف���وؤاد ح�سني، اإىل "�س���رورة اإعفاء 

العالق���ات الثنائي���ة من العقوب���ات املفرو�سة 
م���ن قبل الغ���رب". واأكد عل���ى متانة العالقات 
التعليمي���ة ب���ني البلدي���ن، م�س���ريًا اإىل اأن "4 
يف  يدر�س���ون  عراق���ي  طال���ب  و200  اآلف 
اجلامع���ات الرو�سي���ة، فيم���ا �ست�س���ل دفع���ة 
جدي���دة اإىل مو�سك���و قريب���ًا". واأو�س���ح اأن 
ال�ستثم���ارات الرو�سي���ة مبج���ال النف���ط يف 
الع���راق اأك���رث م���ن 10 ملي���ارات دولر، لفتًا 
اإىل اأن "بغ���داد تدر����ض فر����ض �س���داد ديونها 

ل�سركات النفط والغاز العاملة يف العراق".
 التفا�صيل �س2

لفـــروف: ��شـتـثمــار�تنا �لنفـطية 
في �لعر�ق بلغت 10 مليار�ت دولر
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 بغداد/ ح�سين حاتم

رجحت اللجن���ة المالية النيابي���ة و�شول موازنة 
2023 م���ن الحكومة الى البرلمان خالل االأ�شبوع 
الحالي، داعي���ة الى االإ�شراع ف���ي ار�شال م�شروع 

القانون وتو�شيح اأ�شباب تاأخير الم�شودة.
واك���دت اأن مرور اربع���ة اأ�شهر على عمر الحكومة 
كاٍف الإكمال م�شروع القانون واإر�شاله الى مجل�س 
النواب، فيما ا�ش���ارت الى اأن هناك لجنة �شت�شكل 
للتن�شيق بين الحكومة واللجنة المالية ومجل�س 

النواب ب�شاأن موازنة 2023.
 ويق���ول ع�ش���و الجن���ة المالي���ة النيابي���ة معي���ن 
الكاظم���ي، اإن "م�شودة م�ش���روع قانون الموازنة 
المالي���ة لع���ام 2023 المقت���رح من قب���ل الحكومة 
ذات �شق���ف مال���ي بحوال���ي 200 تريلي���ون دينار 

عراقي".
وا�ش���اف الكاظمي، ان "الموازنة المالية يفتر�س 
اأن تق���دم ال���ى مجل����س الن���واب خ���الل االأ�شب���وع 
الج���اري"، معربا ع���ن اأمله باأن "تك���ون الحكومة 
م�شتع���دة ف���ي �شه���ر اآذار المقب���ل لتنفي���ذ م�شروع 

الموازنة".
وا�ش���ار، ال���ى اأن "الموازن���ة المالي���ة �شتت�شم���ن 
زي���ادة في عدد الموظفين من خالل تحويل الكثير 
م���ن ا�شحاب العقود الى المالك الدائم"، مبينا اأن 
4 ماليين بعد  �شيبلغ حوال���ي  الموظفي���ن  "ع���دد 

تثبيت العقود في موازنة 2023".
واأو�ش���ح، اأن "المنهاج ال���وزاري لحكومة رئي�س 
ال���وزراء محمد �شي���اع ال�شوداني يعتم���د اإلى حد 
كبير عل���ى التخ�شي�ش���ات المالية الت���ي تاأتي من 
الموازن���ة ال�شيم���ا على �شعي���د تنفي���ذ الم�شاريع 

الخدمية".
ولف���ت الكاظمي الى، ان "الح���وارات بين حكومة 
بغداد وحكومة اأربيل و�شلت اإلى توافقات معينة 
به���ذا ال�شاأن، لذلك هناك رغب���ة حقيقية لدى الكتل 

ال�شيا�شية في تمرير م�شروع قانون الموازنة".
وتاب���ع، اأن "م�شروع القانون و�شع �شعرًا لبرميل 
النف���ط يقدر ب���� 65 دوالرًا ب�ش���ادرات 3.5 مليون 
برمي���ل مخ�ش�شة للعراق من منظم���ة اأوبك، على 

اأن يكون �شعر �شرف الدوالر 1450 دينار".
ول���م تق���ر الموازنة المالي���ة للع���ام 2022 من قبل 

مجل�ش���ّي الوزراء والنواب ب�شب���ب اال�شطرابات 
التي �شهدها العراق عقب االنتخابات المبكرة في 

ت�شرين االول 2021.
ب���دوره، يق���ول النائ���ب االخر ف���ي اللجن���ة اأحمد 
مظهر الجب���وري، اإن���ه "�شت�شكل لجن���ة للتن�شيق 
بي���ن الحكومة واللجنة المالي���ة ومجل�س النواب 

ب�شاأن موازنة 2023".

وطال���ب الجب���وري وه���و النائ���ب االول لرئي����س 
ار�ش���ال  ف���ي  ب�"اال�ش���راع  الحكوم���ة  اللجن���ة، 
م�شروع الموازن���ة المالية العامة، وك�شف ا�شباب 

تاأخيرها".
واأ�ش���ار، ال���ى اأن "اربع���ة �شه���ور م���رت على عمر 
الحكوم���ة، وهذه المدة كافية جدا الإكمال م�شروع 

القانون واإر�شاله الى مجل�س النواب".

وم�ش���ى الجبوري بالق���ول: "نحن كلجن���ة مالية 
ملتزمون بار�شال كت���اب ر�شمي للمطالبة بار�شال 
الموازنة بعد م�شي وق���ت طويل عليها في ادراج 
الحكومة وعليه���ا االلتزام بم�شوؤوليتها القانونية 

والد�شتورية".
وبعد انتهاء االزمة باتف���اق الكتل ال�شيا�شية على 
انتخ���اب رئي�س الجمهوري���ة ومنح الثقة لحكومة 

رئي����س ال���وزراء محمد �شي���اع ال�شودان���ي، تعهد 
االخي���ر باأن���ه �شيق���دم م�ش���ودة قان���ون الموازنة 

االتحادية ل�شنة 2023 باأ�شرع وقت ممكن.
من جهته، يقول ع�شو مجل�س النواب ثائر مخيف 
اإن "تاأخير ار�ش���ال م�شروع موازنة العام الحالي 
م���ن قبل الحكومة الى مجل����س النواب للت�شويت 
عليه���ا يع���ود الى خالف���ات الق���وى الكردية وعدم 

توحيد الروؤى داخل اإقلي���م كرد�شتان"، م�شتدركا 
"اأما االمر االخر يتعلق باال�شطراب الذي ح�شل 

في �شعر �شرف الدوالر في االأ�شواق المحلية".
وا�ش���اف مخي���ف، اأن "تاأخي���ر اإق���رار الموازن���ة 
وار�شاله���ا م���ن الحكومة ال���ى البرلم���ان قد يكون 
نتيجة هذين ال�شببين، وعندما تتجاوز الحكومة 
هاتي���ن العقبتي���ن، ناأم���ل اإر�شاله���ا ال���ى مجل����س 

النواب ليتم الت�شويت عليها".
واو�شح ع�شو مجل�س النواب، اأن "كل الوزارات 
اأكمل���ت موازناتها واحتياجاته���ا المالية، وهو ما 

ُيعجل باإر�شال الموازنة".
وكان حج���م الموازنة العام���ة االتحادية العراقية 
ل�شن���ة 2021 اأكثر من 101 تريلي���ون دينار، وتم 
تخمي���ن �شعر النف���ط فيها ب���� 45 دوالرًا للبرميل، 
ولك���ن �شعر النفط قد ارتفع اإل���ى ما يقارب �شعف 

ذلك ال�شعر.
من جانب���ه، يق���ول الباح���ث بال�ش���اأن االقت�شادي 
�شفوان ق�شي، اإن "العراق يتطلع الى تنفيذ اأكثر 

من 600 برنامج �شمن موازنة 2023".
وتابع ق�شي، "لكي تكون لدينا قدرة على محاربة 
الف�ش���اد يج���ب تحوي���ل ال���وزرات االتحادي���ة الى 

نظام االتمتة بالكامل".
وراأى الباح���ث بال�شاأن االقت�ش���ادي، اأن "معالجة 
البطال���ة والفق���ر تتطل���ب اع���ادة النظ���ر بروات���ب 
يتعل���ق  االم���ر  وه���ذا  االجتماعي���ة،  الرعاي���ة 

بالموازنة".
وال�شن���ة المالي���ة التي يغطيه���ا قان���ون الموازنة 
العام���ة تنته���ي ف���ي 31 كان���ون االأول م���ن نف����س 
ال�شن���ة، ويج���ري العم���ل بقان���ون االإدارة المالية 
ال���ذي يق�شي ب�ش���رف جزء من اثن���ي ع�شر جزءًا 
م���ن االإنف���اق الفعلي ف���ي ال�شن���ة ال�شابق���ة، وذلك 

لحين �شدور قانون الموازنة العامة الجديد.
وو�شل �شعر �شرف 100 دوالر اإلى اأكثر من 165 
األ���ف دين���ار عراقي، بينم���ا تتزاي���د المخاوف من 
ا�شتم���رار اأزمة االرتفاع اإلى زيادة خ�شائر التجار 
ب�شبب الركود، وزيادة اال�شطرابات االجتماعية، 
من بينه���ا ارتفاع حاالت االنتح���ار ب�شبب تدهور 
الو�شع االقت�شادي والمعي�شي اإلى اأكثر من 700 
حال���ة، وفق المركز ال�شتراتيجي لحقوق االإن�شان 

في العراق.

المالي��ة النيابي��ة: وعود جدي��دة باإر�س��ال الموازنة خالل الأ�س��بوع الحالي

 ذي قار/ ح�سين العامل

ك�شف���ت قي���ادة �شرط���ة ذي ق���ار ع���ن ارتفاع 
والموؤث���رات  المخ���درات  جرائ���م  مع���دالت 
العقلي���ة الم�شجلة ع���ام 2022 بواقع %29، 
ال���ى انخفا����س باجمال���ي  ا�ش���ارت  وفيم���ا 
مع���دالت الجريمة في المحافظة بواقع %2، 
�شددت على ان موؤ�شرات الجريمة ت�شتدعي 
ت�شخي����س الحل���ول وتبن���ي المعالجات من 

الجميع.
وق���ال مدي���ر ق�ش���م عالق���ات واع���الم �شرطة 
ذي ق���ار العمي���د ف���وؤاد كري���م، ف���ي حدي���ث 
انخفا����س  "موؤ�ش���رات  ان  )الم���دى(،  م���ع 
او ارتف���اع مع���دالت الجريم���ة ه���ي بيانات 
مطروح���ة للدرا�ش���ة وت�شتدع���ي ت�شخي�س 
الحلول والمعالجات من قبل الجميع �شواء 
من الحقل االأكاديمي او الق�شائي او االمني 
او منظمات المجتمع المدني او االإعالمي".
واأ�شاف كريم، اأن "الهدف من تنظيم موؤتمر 
تحلي���ل الواق���ع االمن���ي والجنائ���ي ال���ذي 
عق���د موؤخ���را هو ايج���اد الحل���ول للم�شاكل 
المجتمعي���ة ف���ي �ش���وء االرق���ام والبيانات 
الم�شجلة ف���ي دوائر واق�شام قي���ادة �شرطة 

المحافظة".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "بيان���ات الموؤتمر اظهرت 
الجرائ���م  م���ن  ع���دد  بمع���دالت  انخفا�ش���ا 
ف���ي المحافظ���ة م���ن بينه���ا جرائ���م الخطف 
وال�ش���روع بالقت���ل"، متابعًا "فيم���ا �شجلت 
ف���ي  ارتفاع���ا  االخ���رى  الجرائ���م  بع����س 
معدالتها من بينها جرائم تداول المخدرات 

والموؤثرات العقلية".
واظه���رت وثائ���ق وبيان���ات موؤتم���ر تحليل 
الواقع االمني التي اطلع���ت عليها )المدى( 
انخفا�شا باإجمال���ي الجرائم بواقع 2% عام 
2022 مقارنة بعام 2021، غير انها �شجلت 
ارتفاعا كبي���را في جرائ���م االنتحار والقتل 
العقلي���ة  والموؤث���رات  والمخ���درات  العم���د 

مقارنة بالعام المذكور.
وك�شف���ت وثائق الموؤتم���ر الذي عقد موؤخرا 
على قاع���ة الل���واء المهند�س ح�ش���ن �شلمان 
الزي���دي بح�ش���ور رئي�س محكم���ة جنايات 
ذي قار وقائد عمليات �شومر ونائب محافظ 
ذي ق���ار وعددا م���ن االعالميي���ن ومنظمات 
مجتم���ع المدن���ي، ان "عدد الملق���ى القب�س 

عليهم بجرائم مخدرات والموؤثرات العقلية 
ع���ام 2022 بل���غ 1079 متهم���ًا مقارنة بعام 

2021 الذي �شجل 726 متهمًا".
وتابعت الوثائق، اأن "االعداد الم�شجلة عام 
2022 تتوزع بواقع 671 مهربا او متاجرا 
بالم���واد المخ���درة و296 متعاطي اقرا�س 

مخدرة و112 حائز اقرا�س مخدرة".
البالغي���ن  "الذك���ور  ان  ال���ى  واأ�ش���ارت، 
الملق���ى القب����س عليهم بجرائ���م المخدرات 
والموؤث���رات العقلي���ة ع���ام 2022 ي�شكلون 
 51 االح���داث  والذك���ور  متهم���ًا   1016
متهم���ا واالناث البالغ���ات 1 متهمة واالناث 

االحداث 11 متهمة".
وتحدثت، عن "م�شير الملقى عليهم القب�س 
بجرائم المخ���درات والموؤث���رات العقلية"، 
م�شي���رة ال���ى ان "ع���دد المحالي���ن للمحاكم 
بل���غ 906 متهم���ا المحكومي���ن منه���م 623 
مدان���ا والمف���رج عنه���م 179 �شخ�شا وعدد 
المكفلين 120 متهم���ا ورهن التحقيق 173 
متهم���ا فيما بلغت الق�شاي���ا غير المح�شومة 

139 ق�شية".
واأفادت الوثائ���ق، باأن "حجم الم�شبوطات 
مخ���درة  حب���ة   87827 بل���غ   2022 ع���ام 

مختلفة االنواع و1.453 كغم مادة مخدرة 
)ح�شي����س( و17.681 كغ���م م���ادة مخ���درة 
)كر�شت���ال(، فيما بل���غ حج���م الم�شبوطات 
مخ���درة  حب���ة   )61267(  ،2021 ع���ام 
مختلفة االنواع و1.305 كغم مادة مخدرة 
)ح�شي����س( و34.292 كغ���م م���ادة مخ���درة 

)كر�شتال(".
المخ���درات  جرائ���م  "ع���دد  اأن  وتوا�ش���ل، 
والموؤث���رات العقلي���ة الم�شجل���ة عام 2022 
بلغ���ت 487 المكت�شف منه���ا 481 ما ت�شكل 

ن�شبة الجرائم المكت�شفة %99".
وكانت قيادة �شرطة ذي قار ك�شفت قبل اأيام 
عن انخفا�س مع���دالت الجريمة بواقع %2، 
وفيما ا�شارت الى انخفا�س جرائم الخطف 
وال�ش���روع بالقتل بن�شبة تتج���اوز ال�%25، 
اك���دت ارتف���اع مع���دالت االنتح���ار والقت���ل 

العمد والمخدرات.
والقي���ادات  المحلي���ة  الحكوم���ة  وكان���ت 
االمني���ة والجه���ات الق�شائي���ة ف���ي ذي قار 
اعرب���ت في وقت �شابق عن قلقها من ارتفاع 
واالنتح���ار  المخ���درات  جرائ���م  مع���دالت 
وال�شرقة الى معدالت غير م�شبوقة، ودعت 
الى اعتماد حلول اقت�شادية وفنية لمعالجة 

تنام���ي معدالت الفقر والبطالة بين �شريحة 
ال�شباب ورفع الوعي المجتمعي.

وكان قائ���د �شرط���ة ذي قار اال�شب���ق العميد 
ح���ازم الوائل���ي ح���ذر م���ن ارتف���اع معدالت 
تعاط���ي المخدرات بي���ن او�ش���اط ال�شباب، 
وان معظم المتورطي���ن بجرائم المخدرات 
هم من العاطلين عن العمل وباأعمار تتراوح 
م���ا بي���ن 18 – 25 عام���ا وهو م���ا ي�شتدعي 
تبني برام���ج اقت�شادي���ة واجتماعية فاعلة 
للح���د من تورط ال�شب���اب بترويج وتعاطي 

المخدرات.
وك�شف���ت بيان���ات الموؤتمر االمن���ي التا�شع 
لقي���ادة �شرطة ذي قار الذي عقد مطلع العام 
الما�ش���ي على قاع���ة مركز تدري���ب ال�شرطة 
وح�شره عدد م���ن الم�شوؤولين الحكوميين 
والق���ادة االمنيي���ن وممثلي���ن ع���ن محكم���ة 
ا�شتئن���اف ذي ق���ار عن ارتفاع ف���ي معدالت 
الجريم���ة بواق���ع 17% خ���الل ع���ام 2021، 
ف���ي جرائ���م  ال���ى ارتف���اع  وفيم���ا ا�ش���ارت 
االنتحار والمخدرات وال�شرقة، وانخفا�س 
في جرائ���م القتل العمد، اأك���دت الك�شف عن 
94% م���ن الجرائ���م الم�شجلة ل���دى الدوائر 

االمنية ومراكز ال�شرطة.

ارتفاع جرائم المخدرات في ذي قار ب� 29 % 
ومخاوف من ات�ساع حالت النتحار

م�س�ؤول اأمني: امل�ؤ�سرات ت�ستدعي ت�سخي�س احلل�ل وتبني املعاجلات بحث مع وزير اخلارجية ت�سديد م�ستحقات ال�سركات النفطية

اللجنة المالية م�سرة على اال�سراع في اقرار الموازنة

 بغداد/ المدى

وقال ح�شين ف���ي موؤتمر �شحفي م�شت���رك، تابعته )المدى(، 
اإن "الح���وارات م���ع وزارة الخارجي���ة العراقية ق���د تطرقت 
وب�شورة مكثف���ة لكافة المو�شوع���ات ذات الطابع الم�شترك 
م���ن ذلك مو�ش���وع اال�شتثم���ار وال�ش���ركات النفطية ب���اأن لها 

ا�شتثمارات �شخمة".
وتاب���ع ح�شي���ن، اأن "الزي���ارة تاأت���ي ف���ي وقت مه���م بالن�شبة 
للعالق���ات الثنائي���ة واأي�ش���ًا بالن�شب���ة للو�ش���ع ف���ي المنطقة 

والعالم بنحو عام".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "ه���ذه الفر�شة كان���ت مهمة بالن�شب���ة اإلينا 
لنطل���ع عل���ى وجهة نظر الجان���ب الرو�شي و�شمعن���ا �شيا�شة 

الجانب الرو�شي في ق�شايا مختلفة".
وبي���ن ح�شين، اأن "الموق���ف العراقي من الحرب بين رو�شيا 
واأوكراني���ا وا�شح، الأننا كنا �شحايا ح���روب �شابقة، ونحن 
�ش���د الح���روب ولكنن���ا اي�ش���ًا ندعو اإل���ى وقف اإط���الق النار 

و�شمن المبادرة التي قدمتها بع�س الدول".
ف���ي  المب���ادرة  ه���ذه  �شم���ن  كان  "الع���راق  اأن  وا�شتط���رد، 
تاأ�شي�س مجموع���ة االت�شال العربية م���ع الجانبين الرو�شي 
واالأوكران���ي وقد حاولن���ا النقا�س في هذا المج���ال وما زلنا 
نوؤي���د وقف اإط���الق النار وان تبداأ المباحث���ات بين الطرفين 
الإنهاء هذه االزمة العالمية عن طريق المباحثات ال�شلمية".

ولفت ح�شين، اإلى اأن "المباحثات تطرقت اإلى جانب الق�شايا 
المتعلق���ة بالحرب الموجودة ف���ي ال�شاح���ة االأوكرانية، اإلى 
ق�شايا المنطقة والعالقات الثنائية فهناك عالقات قديمة بين 

العراق ورو�شيا وهي بطابع تاريخي".
و�شدد، عل���ى "وجود روابط وتعاون ف���ي المجاالت االأمنية 
والع�شكري���ة واالقت�شادي���ة والتجاري���ة وهن���اك دور فع���ال 
ل�ش���ركات النف���ط الرو�شية ف���ي اال�شتثمار والعم���ل في قطاع 

النفط والغاز".
لديه���ا  ال�ش���ركات  ه���ذه  "بع����س  اأن  ح�شي���ن،  وي�شتر�ش���ل 
م�شتحق���ات عل���ى الجانب العراق���ي وبحثنا ف���ي اللقاء كيفية 
التعام���ل م���ع ه���ذه الم�شتحق���ات المالي���ة في ظ���ل العقوبات 
المفرو�شة عل���ى رو�شيا وفي ظل حماية الم�شارف العراقية 

والبنك المركزي من هذه العقوبات".

ون���وه، اإلى اأن "التاأكيد قد ح�ش���ل على �شرورة عقد اجتماع 
للجن���ة الم�شترك���ة بي���ن الطرفي���ن، فق���د كان هن���اك اجتم���اع 
له���ذه اللجنة ف���ي مو�شكو قبل حوالي �شن���ة، وقد اتفقنا على 

�شرورة عقد اجتماع جديد خالل هذه ال�شنة في بغداد".
وتاب���ع ح�شين، اأن "اجتماع اللجنة الم�شتركة الجديد �شوف 
يتطرق اإلى اإ�شكالية عمل ال�شركات الرو�شية وم�شتحقاتها".

وا�شتط���رد، اأن "زي���ارة �ش���وف نجريه���ا اإل���ى وا�شنط���ن غدًا 
االأربع���اء و�شوف يتم التطرق اإلى الم�شكلة ذاتها مع الجانب 

االأميركي".
وم�ش���ى ح�شين، اإل���ى اأن "الغر�س من ه���ذا الطرح الأن هناك 
عقوب���ات عل���ى رو�شي���ا وال نري���د اأن تط���ال ه���ذه العقوبات 
الجان���ب العراق���ي ونري���د ا�شتم���رار التعاون م���ع ال�شركات 

الرو�شية".
م���ن جانب���ه، دعا الف���روف، اإل���ى "�ش���رورة اإعف���اء العالقات 

الثنائية من العقوبات المفرو�شة من قبل الغرب".
واأك���د على متان���ة العالق���ات التعليمية بين البلدي���ن، م�شيرًا 
اإل���ى اأن "4 اآالف و200 طالب عراقي يدر�شون في الجامعات 

الرو�شية، فيما �شت�شل دفعة جديدة اإلى مو�شكو قريبًا".
واأو�شح اأن اال�شتثمارات الرو�شية بمجال النفط في العراق 
اأكثر من 10 مليارات دوالر، الفتًا اإلى اأن "بغداد تدر�س فر�س 

�شداد ديونها ل�شركات النفط والغاز العاملة في العراق".
وق���ال الف���روف اإنه بح���ث مع الجان���ب العراق���ي الو�شع في 
اأوكراني���ا، واأ�شاف: "�شربن���ا كثيرًا من االأمثل���ة التي توؤكد 
عل���ى ه���دف الغرب م���ن تقوي�س اتفاقي���ات مين�ش���ك، و�ُشقنا 
االأدلة الدامغة على خطة الغ���رب لتدمير كل حقوق الناطقين 

باللغة الرو�شية في اأوكرانيا".
وتابع: "نتذكر جيدًا كيفية ت�شوية المو�شل والرقة وغيرها 
من المدن باالأر�س، وغيرها من جرائم الحرب التي لم ت�شغل 
ب���ال اأو قلق المجتمع الدولي لمحا�شب���ة المت�شببين في هذه 
االأح���داث". واته���م الوزي���ر الرو�ش���ي الغرب باأن���ه "يحاول 
المماطل���ة ب�ش���اأن الق�شي���ة الفل�شطيني���ة"، م�شددًا عل���ى اأنها 

االأهمية". وبالغة  محورية  "ق�شية 
ولف���ت اإلى اأن "جامعة الدول العربية تقف اإلى جانب ت�شافر 
المجهودات لح���ل كافة المهام التي و�شعتها الجمعية العامة 

لالأمم المتحدة".

لفروف يدعو اإلى اإبعاد عالقات بالده 
مع العراق من "عقوبات الغرب"

دعت الحك�مة لتنفيذ م�سروع القان�ن في اآذار المقبل

اتفق وزير الخارجية ف�ؤاد ح�سين مع نظيره الرو�سي �سيرغي 
الفروف على �سرورة اإيجاد حل�ل لت�سديد اأم�ال ال�سركات 

النفطية من دون تعر�س العراق اإلى العق�بات المفرو�سة على 
م��سك�. وو�سل الفروف اإلى بغداد اأم�س االأول، وعقد في �سباح 
الي�م التالي اجتماعًا في مقر وزارة الخارجية مع ف�ؤاد ح�سين.
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 بغداد/ فرا�س عدان

اأفادت لجنة ال�صحة والبيئة 
النيابية، باأن 70 % من الأدوية 

في الأ�صواق غير م�صجلة ومهربة، 
مبينة اأن الحكومة تعاقدت مع 

م�صانع لإنتاج العالجات بمبلغ 70 
مليار دينار خالل الأ�صهر الثالثة 

الما�صية، مطالبة با�صتحداث 
مختبرات جديدة للفح�س وعدم 

القت�صار على ما موجود حاليًا.

وق���ال رئي����س اللجن���ة النائ���ب ماج���د 
والتقاري���ر  »التقييم���ات  اإن  �شن���كايل، 
يف  االدوي���ة  م���ن   % 70 اأن  ت�ؤك���د 
االأ�ش����اق غري م�شجل���ة بنح� ر�شمي، 

ويعني ذلك اأنها مهّربة«.
وتابع �شنكايل، اأن »30 % من االدوية 
ه���ي فقط التي يتم ت�شجيله���ا ر�شميًا«، 
مبين���ًا اأن »ال�شب���ب وراء االإدخ���ال عن 
م���ن  للتمل����س  ه����  التهري���ب  طري���ق 
م���ن  وغريه���ا  والكم���ارك  ال�شرائ���ب 

امل�شتحقات املالية«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »االأدوي���ة عندما تك�ن 
مهّربة، فال اأحد يعرف مدى �شالحيتها 
الت���ي  وامل����اد  الب�ش���ري  لال�شته���الك 

حتت�يها«.
ال�شح���ة  »وزارة  �شن���كايل،  ودع���ا 
وم�ؤ�ش�شاته���ا اإىل القيام ب���دور فّعال«، 
�شحي���ة  »م�ؤ�ش�ش���ات  اأن  م��شح���ًا 
بح�شب اطالعن���ا قامت ب�شرق���ة اأدوية 

وبيعها اإىل �شيدليات اأهلية«.
واأك���د، اأن »الع���امل يتعام���ل م���ع ثالث���ة 
اأن����اع م���ن االأم���ن، االأول ه���� حلماية 
الغذائ���ي  االأم���ن  والث���اين  االإن�ش���ان 

والثالث ه� االأمن الدوائي«.

وي�ا�شل �ش���نكايل، اأن »العراق ي�شّنع 
15 % م���ن حاجة الع���راق لالأدوية اأما 

البقية فيتم ا�شترياده من اخلارج«.
اإىل  الب���الد  »تعر����س  اأن  واأو�ش���ح، 
عق�بات اقت�شادية اأو ح�شار، فاأن ذلك 
�شيجع���ل ال�شع���ب اأمام خط���ر اال�شابة 
باأمرا����س كث���رية ب�شب���ب ع���دم ت�ف���ر 

االأدوية«.
و�ش���دد �شن���كايل، عل���ى اأن »احلك�م���ة 
متار����س  اأن  منه���ا  مطل����ب  احلالي���ة 
دوره���ا يف ت�ف���ري االم���ن الدوائي عن 
الدوائي���ة  ال�شناع���ة  ت�شجي���ع  طري���ق 

العراقية«.
وحت���دث، ع���ن »جه����د تبذله���ا وزارة 
ال�شحة يف ه���ذا اجلانب التي تعاقدت 
م���ع امل�شان���ع العراقي���ة باأك���ر من 70 
ملي���ار دين���ار خ���الل االأ�شه���ر الثالث���ة 

املا�شية، وهي بادرة خري«.
ويع���رب �شنكايل، عن اأمل���ه باأن »ن�شل 
خالله���ا  م���ن  ت�شتطي���ع  مرحل���ة  اإىل 
امل�شانع العراقي���ة ت�فري ما ال يقل عن 

50 % من االأدوية«.
كفيل���ة  اخلط����ة  »ه���ذه  اأن  وي���رى، 
بالتقليل م���ن حجم الف�شاد امل�شت�شري، 

وت�شمن خ�ش����ع االأدوية للفح�س مع 
الق�شاء على جميع املافيات التي كانت 

تتاجر بهذا امللف احل�شا�س«.
»جمي���ع  اأن  اإىل  �شن���كايل،  وذه���ب 
املافي���ات �ش�اء التي متار����س ن�شاطها 
م���ن  غ���ريه  اأو  الدوائ���ي  القط���اع  يف 

القطاعات مرتبطة بجهات لها نف�ذ«.
وطال���ب اي�شًا، ب�«العم���ل على ت�شجيل 
للع���راق  الداخل���ة  االأدوي���ة  جمي���ع 
بال�شرع���ة املمكن���ة وت�ف���ري خمتربات 
رقاب���ة دوائية اأكر م���ن املت�اجدة يف 

ال�قت الراهن«.

واأف���اد �شن���كايل، باأن »للع���راق خمترب 
دوائر مرك���زي يف بغداد واآخر �شغري 
يف الب�ش���رة، وثال���ث مل يدخ���ل حي���ز 
العم���ل يف النج���ف، م���ع �ش���رورة اأن 
نين����ى  هن���اك خمت���ربات يف  تك����ن 
وحمافظ���ات اأخ���رى لت�شهي���ل فح����س 

االأدوية«.
ويحذر، م���ن »اإمكاني���ة اأن تك�ن اأغلب 
ه���ذه االأدوي���ة حتت����ي عل���ى م����اد ال 
عالقة لها مب���ا ه� مدون عل���ى غالفها، 
حي���اة  عل���ى  تهدي���دًا  ي�ش���كل  وه���ذا 

االن�شان«.

»اللجن���ة  اأن  اإىل  �شن���كايل،  ولف���ت 
النيابي���ة متفائلة بعم���ل وزير ال�شحة 
احل���ايل �شال���ح احل�شن���اوي يف اإنقاذ 

ال�اقع ال�شحي«.
واأ�شاف، اأن »قان�ن ال�شمان ال�شحي 
الذي يجري العم���ل على تطبيقه حاليًا 
�ش�ف يعالج جزءًا من امل�شكلة الأن نفاذ 
نظام ال�شمان ال يك�ن اإال على االأدوية 

امل�شجلة ر�شميًا«.
»ال�اج���ب  اأن  اإىل  �شن���كايل،  وم�ش���ى 
يفر����س على ال����زارة اي�ش���ًا اأن تنظم 
حمالت لتفتي�س جميع مذاخر االأدوية 
وال�شيدلي���ات واإت���الف كل ما ه� غري 

م�شجل اأو مل يتعر�س للفح�س«.
م���ن جانب���ه، ذك���ر املتح���دث الر�شم���ي 
»�شناع���ة  اأن  الب���در،  �شي���ف  لل����زارة 
االأدوي���ة مل تت�ق���ف ب���ل اإنه���ا تل���كاأت 
الأ�شباب خمتلفة تتعلق بالظروف التي 

مرت بالبالد«.
وتاب���ع الب���در، اأن »ج���زءًا كب���ريًا م���ن 
التدم���ري  اإىل  تعر�ش���ت  ق���د  امل�شان���ع 
ال�شيما خالل حقبة املعارك �شد تنظيم 

داع�س االرهابي«.
العم���ل  »اأول�ي���ات  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
ال�شناع���ة  بدع���م  تتعل���ق  احلك�م���ي 
ال�طنية �ش�اء يف امل�شانع احلك�مية 
املتمثلة مب�شنع اأدوية �شامراء اأو تلك 

التابعة للقطاع اخلا�س«.
و�ش���دد البدر، عل���ى اأن »الدعم م�ج�د 
مت�افق���ًا  يك����ن  اأن  ينبغ���ي  ولك���ن 
ومطابق���ًا للمعاي���ر املعتم���دة م���ن قبل 
وزارة ال�شح���ة واحلك�م���ة يف اعتماد 

االدوية واملنتجات الطبية«.
وي�شرت�ش���ل، اأن »160 عق���دا واإحال���ة 
وم���ادة عالجي���ة خمتلف���ة مت اعتمادها 
والع���ام  اخلا����س  للقط���اع  بالن�شب���ة 

مببالغ جتاوزت 70 مليار دينار«.
واأف���اد الب���در، ب���اأن »هن���اك م���ن ينتقد 
املنت���ج الدوائ���ي املحل���ي دون اأي �شند 
علم���ي ودلي���ل م��ش�ع���ي«، داعيًا اإىل 
»�ش���رورة اأن يك����ن هن���اك ت�جه عام 
اأن  وعل���ى  املحل���ي  املنت���ج  لت�شجي���ع 
يك�ن مطابقًا للم�ا�شفات املعتمدة يف 

وزارة ال�شحة«.
واأك���د، اأن »اأي منتج �ش�اء م�شت�رد اأو 

م�شنع داخليًا ال ميكن ا�شتخدامه ما مل 
يثب���ت جناح���ه العلم���ي يف املختربات 

املعتمدة ل�زارة ال�شحة«.
وانته���ى الب���در، اإىل اأن »ال�زارة �شبق 
�شب���ط  ع���ن  ي�م���ن  قب���ل  اأعلن���ت  اأن 
�شيدلي���ة يف اإح���دى �ش�اح���ي بغ���داد 
وزارة  م���ن  م�شت����ردة  اأدوي���ة  تبي���ع 
م���ن  اأنه���ا خرج���ت  ال�شح���ة، مبعن���ى 
امل�شت�شف���ى ب�شكل غ���ري قان�ين وهذه 
تع���د حال���ة ف�شاد ومت���ت احال���ة امللف 
للق�ش���اء والتحقيق م�شتم���ر عن كيفية 

خروج هذه االدوية«.
اأك���د رئي����س جمل����س ال����زراء حمم���د 
�شي���اع ال�ش�ادين يف وق���ت �شابق، اأن 
»احلك�مة و�شعت املل���ّف ال�شّحي يف 
اأول�يات املنهاج ال����زاري، ال�شيما ما 
يتعلق باجلان���ب الدوائي الذي يحتاج 
يف  التنظي���م  اإع���ادة  م���ن  املزي���د  اإىل 
جمال اال�شت���رياد الع�ش�ائي لالأدوية، 

لتحقيق اأمن دوائي متكامل«.
وتابع ال�ش�داين، اأن »�شناعة االأدوية 
الت���ي تع���د م���ن حم���ركات االقت�ش���اد، 
العم���ل،  فر����س  ت�ف���ري  يف  وت�شه���م 
يف  وتط�يره���ا  ت�طينه���ا  و�ش���رورة 
ظ���ل ت�ّج���ه حك�م���ي ج���اّد لالإ�ش���الح 

االقت�شادي«، 
واأك���د، اأن »�ش����ق االأدوي���ة يف العراق 
ينفق نح� ثالثة مليارات دوالر �شن�يًا 
ال�شترياد االأدوي���ة، واأغلبها ال تخ�شع 
للفح����س، فيما ال ينتج الع���راق �ش�ى 

10 % منها«.
القط���اع  »ق���درة  ال�ش����داين،  وب���ّن 
اخلا����س عل���ى امل�شاهم���ة يف �شناع���ة 
االأدوية، مب�شاركة ال�شركات العاملية«. 
ولفت، اإىل انه »م�شنع اأدوية �شامراء، 
يعد ا�شمًا المعًا يف ال�شناعة الدوائية«، 
مبيناً »قدرة القطاع اخلا�س على اإنتاج 
اأكر من 250 ن�عًا اإ�شافيًا من الدواء 
بالتع���اون مع ال�ش���ركات العاملية خالل 
مدة ترتاوح من �شتة اأ�شهر اإىل �شنة«.

وم�شى ال�ش����ادين، اإىل اأن »احلك�مة 
�شتق���دم الت�شهي���الت ال�شت���رياد امل�اد 
زمن���ي  �شق���ف  حتدي���د  م���ع  االأولي���ة، 
قدراته���ا  ورف���ع  امل�شان���ع  لتط�ي���ر 

االإنتاجية وفق امل�ا�شفات املعتمدة«.

 بغداد/ تميم الح�صن

طبع العراق 5 تريليونات دينار في 
غ�صون ال�صهر الثالثة الما�صية ب�صبب 

�صحة العملة المحلية فيما يتوقع ان ي�صل 
العجز ال�صنوي من الدينار الى اأكثر من 60 

تريليون.

م����ع  التفاو�����س  جن����اح  عل����ى  بغ����داد  وتع�����ل 
ال�الي����ات املتح����دة ب�ش����اأن تخفي����ف القي�د على 
تداول ال����دوالر عرب وفد حك�مي رفيع يفرت�س 

ان ي�شل وا�شنطن الي�م.
وت�ش����كك م�ش����ادر مطلع����ة يف امكاني����ة ايق����اف 
تهري����ب العملة ال�شعبة اىل دول اجل�ار خا�شة 
اإي����ران حتى مع فر�س القي�����د االمريكية ب�شبب 

عملية »تدوير الدينار«.
باملقاب����ل ب����داأ االإط����ار التن�شيق����ي ال����ذي يق�����د 
احلك�مة بالتمهيد لقب�ل خيارات كان يعتربها 
تل����ك  ال�شاب����ق خا�ش����ة  »خط�ط����ا حم����راء« يف 

املتعلقة بالتفاو�س مع ال�اليات املتحدة.
وت����دور الت�شريبات ع����ن �شغ�����ط اأمريكية ملنع 
الف�شائل م����ن ا�شتهداف ق�ات التحالف وفر�س 
دول  م����ع  الع����راق  عل����ى  اقت�شادي����ة  �ش����راكات 

جماورة مقابل تخفيف قي�د الدوالر.
ويطم����ح الع����راق للح�ش�����ل عل����ى تاأجي����ل لعدة 
اأ�شهر حل����ن التكيف مع اال�شرتاطات االمريكية 

التي و�شعت ملراقبة حركة الدوالر.
ويق�����ل م�ش����در مطل����ع يف حديث ل�)امل����دى( ان 
»هن����اك ازم����ة نق����د بالعمل����ة املحلي����ة ا�شط����رت 
العراق لل�شغط على مطاب����ع بريطانيا وفرن�شا 
الت����ي يطب����ع فيه����ا الدين����ار، اىل طب����ع عم����الت 

ا�شافية«.
ووف����ق امل�ش����در ال����ذي طلب ع����دم اال�ش����ارة اىل 
ا�شم����ه ان����ه »يف الثالث����ة ا�شه����ر االخ����رية طب����ع 
النفق����ات  ل�ش����د  دين����ار  تريلي�ن����ات   5 الع����راق 

وخا�شة الرواتب«.
الروات����ب  ان  احلك�م����ة  بيان����ات  وبح�ش����ب 
ال�شن�ية قد ت�شاعدت اىل اأكر من 60 تريلي�ن 

دينار �شن�يا مع زيادة عدد ال�ظائف.
ويق����در امل�شدر »نفقات الع����راق ال�شن�ية بنح� 
100 تريلي�����ن دينار وق����د تت�شاعد يف م�ازنة 
2023 املرتقب����ة، بينما مبيع����ات البنك املركزي 
م����ن ال����دوالر 24 ملي����ار دوالر �شن�ي����ا )بح�شب 
اخ����ر بيان����ات للبن����ك( م����ا يع����ادل 36 تريلي�����ن 

دينار«.
وتراجعت مبيعات البنك املركزي خالل اال�شهر 
الثالث����ة املا�شي����ة م����ن 250 و300 ملي�ن دينار 
ي�ميا اىل ما بن 50 و60 ملي�ن دوالر بح�شب 

بيانات البنك.
 ويعتق����د امل�ش����در وه����� مطل����ع عل����ى ال�شيا�شة 
النقدية ان »الفارق بن النفقات ومبيعات البنك 
املرك����زي �شتع��س من طبع العمل����ة اجلديدة«، 
مبين����ا ان »الع����راق ال يع��س الدين����ار املطب�ع 

اجلدي����د الن االي����رادات غ����ري النفطي����ة )ر�ش�م، 
�شرائ����ب( ال تعادل �ش�����ى 5 % فقط من االيراد 

االجمايل«.
ويح���ذر امل�شدر م���ن »زي���ادة طبع العمل���ة الذي 
�شي����ؤدي اىل تده����ر قيم���ة الدين���ار العراق���ي 

وات�شاع الت�شخم وارتفاع ال�شلع«.
وب���داأت ا�شع���ار ال�ش���رف يف اال�شه���ر الثالث���ة 
املا�شي���ة يف ت�شاع���د تدريج���ي حت���ى و�شل���ت 
ال���ذروة اال�شب�ع املا�شي اىل 1750 دينارا لكل 
دوالر واح���د قبل ان تنخف�س قليال بفعل ع�امل 

�شيا�شية.
ويق�ل امل�شدر ان »عملي���ات التهريب اىل اإيران 
م�شتم���رة ورمب���ا ل���ن تت�قف حت���ى م���ع القي�د 

االمريكية«.
بالدين���ار  يدف���ع  »الع���راق  امل�ش���در:  وي��ش���ح 
م�شتحقات الغاز والكهرباء اىل اإيران وال�ش�ؤال: 

ماذا تفعل اإيران بالدينار العراقي؟!«.
ويجيب امل�ش���در املطلع: »بالتاأكي���د �ش�ف تعيد 
طه���ران ه���ذه املبال���غ م���رة اخ���رى اىل الع���راق 
وت�ش���رتي به���ا دوالرات وت�شتم���ر عملية تدوير 

العملة«.
ويف قان����ن »الدع���م الط���ارئ لالأم���ن الغذائ���ي 
والتنمي���ة«، ال���ذي �ش����ت علي���ه الربمل���ان العام 
املا�شي، خ�ش�ش���ت 4 تريلي�نات دينار لت�شديد 
املدي�نية اخلارجية ومن �شمنها دي�ن ا�شترياد 

و�شراء الغاز والطاقة«.
وكان لقاء جمع الرئي����س اجلديد للبنك املركزي 
عل���ي العالق م���ع وكيل وزارة اخلزان���ة ل�ش�ؤون 
االإرهاب واال�شتخبارات املالية االمريكية بريان 
نيل�ش����ن اجلمع���ة املا�شي���ة يف ا�شطنب����ل، قد 
اوقف ت�شاعد الدوالر، بح�شب ما ت�شفه و�شائل 

اعالم غربية.
وبداأ الهب�ط يف قيمة العملة العراقية بالت�قف 
بعد اأن قال البنك املركزي عقب اللقاء اإن »وزارة 
ا�شتعداده���ا  ع���ن  اأعرب���ت  االأمريكي���ة  اخلزان���ة 
الإبداء املرونة الالزمة من اأجل حتقيق االأهداف 

امل�شرتكة«. 
وكان نيل�ش�ن ق���د اأثنى يف بيان له، على »�شعي 
العراق امل�شتم���ر اإىل حت�ش���ن التزامه باملعايري 
الدولية، وحر�ش���ه امل�شتمر على عر�س التعاون 

يف حتديث القطاع امل�شريف«. 
ويق����ل نبي���ل املر�ش�م���ي ا�شت���اذ االقت�شاد يف 
جامعة الب�شرة يف حديث ل�)املدى( ان »الدوالر 
�شي�ا�شل ال�شع�د اإذا ما ف�شل العراق يف ج�لة 

املفاو�شات اجلديدة يف وا�شنطن«.
وتفر����س ال�اليات املتحدة منذ اأكر من �شهرين 
قي�دا �شارمة على ح�االت الدوالر، حيث يق�ل 
املر�ش�مي انه »يف ي����م واحد مت ارجاع 80 % 
من احل�االت وي�م اخر كانت احل�االت �شفر«.

وبح�شب ت�شريح���ات �شابق���ة لرئي�س احلك�مة 

حمم���د ال�ش����داين ف���ان وف���دا برئا�ش���ة وزي���ر 
اخلارجي���ة ف�ؤاد ح�شن ورئي����س البنك املركزي 
�شيزور وا�شنطن ي�م 7 �شباط )الي�م( من اجل 

التباحث ح�ل ازمة الدوالر.
وتزامن���ت ه���ذه الت�شريحات مع ا�ش���راك ج�ن 
بايدن امللك عبد الله الث���اين ملك االردن باملكاملة 
الهاتفية االوىل مع ال�ش�داين اال�شب�ع املا�شي، 
اط���راف يف االط���ار  قب���ل  م���ن  ف�ش���رت  والت���ي 
التن�شيق���ي على ان وا�شنطن ق���د فر�شت اململكة 

االردنية ك�شريك اقت�شادي للعراق.
وب���داأ »اطاري����ن« على اثار ت�شاع���د االنتقادات 
�ش���د احلك�مة مبحاول���ة تخفي���ف اعرتا�شاتهم 
ال�شابق���ة عل���ى خ���ط انب����ب الب�ش���رة- العقب���ة 
وال���ذي يعتقد بان���ه �شمن �شفق���ة تخفيف قي�د 

الدوالر.
»االإط���ار«  م���ن  مقرب����ن  مدون����ن  كت���ب  كم���ا 
ومعروف����ن بعدائه���م لل�اليات املتح���دة، كالما 
دبل�ما�شيا عن »التفاو�س بيد ورفع ال�شالح بيد 

ثانية«.
وكان���ت ه���ذه االط���راف ق���د �شجع���ت يف اوقات 
�شابق���ة ق�ش���ف ال�شف���ارة االمريكي���ة يف بغ���داد 
جه���ة  ولي�ش���ت  ع�شكري���ة«  »ثكن���ة  واعتربته���ا 
دبل�ما�شية قبل ان تت�قف الهجمات منذ ا�شتالم 
التحالف ال�شيعي لل�شلط���ة، كما و�شفت ف�شائل 
االأنب����ب النفط���ي اىل االردن بان���ه »تطبي���ع مع 

ا�شرائيل«.
وكان���ت مكامل���ة باي���دن –ال�ش�داين ق���د ا�شارت 
اىل رف����س ا�شته���داف ق����ات التحال���ف، الت���ي 
اأك���د رئي�س ال����زراء الول مرة بانه���ا )الق�ات( 

م�ج�دة ب� »طلب من احلك�مة«.
باملقابل ان االإطار التن�شيقي تبنى ب�شكل ر�شمي 
االجراءات االخرية للحك�مة، وقال يف بيان انه 
ا�شتم���ع م�شاء االح���د اىل �شرح رئي����س ال�زراء 
»الإج���راءات البنك املركزي م���ع البنك الفيدرايل 
االمريك���ي يف ا�شطنب����ل قب���ل ي�م���ن واحلزم 

اال�شالحية التي ا�شدرها البنك«.
واعت���رب البي���ان املعاجلات التي تق���دم بها البنك 
املرك���زي بانه���ا »تاأت���ي �شم���ن عملي���ة اال�شالح 

املايل وامل�شريف«.
اأك���د م�شت�ش���ار رئي����س جمل����س ال����زراء �شياء 
النا�ش���ري ان���ه �شيت���م تخفي����س �شع���ر �ش���رف 

الدوالر وفقًا ملقرتح البنك املركزي.
وق���ال النا�ش���ري يف تغري���دة ل���ه عل���ى ت�ي���رت 
تابعته���ا )املدى( انه »�ش�ف يت���م تخفي�س �شعر 
�ش���رف ال���دوالر بح�شب مقرتح مق���دم من البنك 
املرك���زي العراق���ي اإىل رئي����س ال����زراء حمم���د 

�شياع ال�ش�داين«.
وك�شف م�شدر م�ش�ؤول، اأم�س االثنن، ان البنك 
املرك���زي العراق���ي اأكم���ل درا�شته ب�ش���اأن خف�س 
�شعر �شرف الدوالر وقدمها اىل رئي�س ال�زراء.

هل طبع البنك المركزي 5 تريليونات دينار في 3 اأ�صهر؟ 

ا�شتقرار �شعر �شرف الدوالر يتوقف على نتائج مفاو�شات الوفد العراقي اليوم في وا�شنطن 

اجتماع الطار التن�سيقي اأم�س الأول بح�سور ال�سوداني

خط اإنتاج دوائي في معمل �سامراء للأدوية

تعاقدات جديدة لتفعيل ال�صناعة الوطنية بـ 70 مليار دينار

ال�شحة النيابية: 70 % من االأدوية في اال�شواق غير خا�شعة للرقابة ومهّربة
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ال�شركة العامة لتجارة الحبوب
تنويه

لم يذكر سهواً في جريدة المدى بالعدد المرقم 5361 في 2023/2/2 
حيث لم يذكر الفقرات التالية لذا اقتضى التنويه 

التاأميناتمدة الرفعموقع املزايدةالكميةاملادةت

15 يوممقر الشركة 1000 طن حنطة علفية 11
 90.000.000
مليون دينار 

15 يوم مقر الشركة 906.660 طن حنطة علفية 12 
 81.599.400
مليون دينار 

ع/ المدير العام

جمهورية العراق 
مجل�س الق�شاء الأعلى 

محكمة ا�شتئناف بغداد الكرخ / محكمة جنح الدورة 
العدد / 702 / ج/ 2021 

التاريخ: 2023/1/8 

م / اإعــــالن
الى المتهم الهارب )س��رمد كاظم س��لمان / فراس كاظم س��لمان( بالنظر لتبليغ��ك وعدم حضورك 
ومجهولية محل اقامتك وفي الش��كوى المقامة بحقك من المش��تكي )محم��ود منصور فاضل( في 
الدعوى المرقمة بالعدد 702 / ج/ 2021 وفق احكام المادة )456( تقرر تبليغك ومن خالل النشر بالصحف 
المحلي��ة وبالحضور امام ه��ذه المحكمة صباح يوم المحاكمة الموافق 2023/2/19 الس��اعة الثامنة 

صباحاً وفي حال عدم حضورك سيتم اجراء المحاكمة بحقك غيابياً. 
القا�شي �شعد طاهر خلف 

وزارة النقل
ال�شركة العامة ل�شكك حديد العراق

لجنة البيع والتاأجير المركزية
م / تنويه

نش��ر في صحيفة الم��دى بعددها )5351( ف��ي 2023/1/19 
اعالن تأجير عقار الشركة العامة للسكك في كركوك حيث 
ورد في حقل اسم العقار )جزء من العقار 222 مقاطعة 29 
تعيبين والبالغة مس��احتها 142م2( خطأ والصحيح )جزء 
من العقار 222 مقاطعة 39 تس��عين والبالغة مس��احتها 

142 م2( لذا اقتضى التنويه . 

ال�شركة العامة لل�شكك حديد العراق 

اإعـــالن
ق��دم المدعي )خال��د مجيد مظل��وم( طلباً يروم 
في��ه تبديل )لقب��ه( من )المركين( الى )الش��ريف 
الحس��ني( فم��ن لدي��ه اعت��راض عل��ى الدعوى 
مراجع��ة هذه المديري��ة خالل م��دة أقصاها )15 
يوم / خمس��ة عش��ر يوماً( وبعكسه سوف ينظر 
بالدع��وى وف��ق اح��كام الم��ادة )22( م��ن قان��ون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

اإعـــالن
ق��دم المدعي )جم��ال مجيد مظل��وم( طلباً يروم 
في��ه تبديل )لقب��ه( من )المركين( الى )الش��ريف 
الحس��ني( فم��ن لدي��ه اعت��راض عل��ى الدعوى 
مراجع��ة هذه المديري��ة خالل م��دة أقصاها )15 
يوم / خمس��ة عش��ر يوماً( وبعكسه سوف ينظر 
بالدع��وى وف��ق اح��كام الم��ادة )22( م��ن قان��ون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

اإعـــالن
قدم المدعي )ش��امل مجيد مظل��وم( طلباً يروم 
في��ه تبديل )لقب��ه( من )المركين( الى )الش��ريف 
الحس��ني( فم��ن لدي��ه اعت��راض عل��ى الدعوى 
مراجع��ة هذه المديري��ة خالل م��دة أقصاها )15 
يوم / خمس��ة عش��ر يوماً( وبعكسه سوف ينظر 
بالدع��وى وف��ق اح��كام الم��ادة )22( م��ن قان��ون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

اإعـــالن
ق��دم المدعي )ج��الل مجيد مظل��وم( طلباً يروم 
في��ه تبديل )لقب��ه( من )المركين( الى )الش��ريف 
الحس��ني( فم��ن لدي��ه اعت��راض عل��ى الدعوى 
مراجع��ة هذه المديري��ة خالل م��دة أقصاها )15 
يوم / خمس��ة عش��ر يوماً( وبعكسه سوف ينظر 
بالدع��وى وف��ق اح��كام الم��ادة )22( م��ن قان��ون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

اإعـــالن
ق��دم المدعي )ع��ذراء مجيد مظل��وم( طلباً يروم 
في��ه تبديل )لقب��ه( من )المركين( الى )الش��ريف 
الحس��ني( فم��ن لدي��ه اعت��راض عل��ى الدعوى 
مراجع��ة هذه المديري��ة خالل م��دة أقصاها )15 
يوم / خمس��ة عش��ر يوماً( وبعكسه سوف ينظر 
بالدع��وى وف��ق اح��كام الم��ادة )22( م��ن قان��ون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

 بغداد/ المدى

اأعلنت وزارة التجارة، اأم�س 
الثنين، عن المبا�شرة ببيع 

المواد الغذائية المدعومة 
في محافظات النجف و�شالح 

الدين ومي�شان.
وقال مدير فرع ال�شركة 
في النجف، حيدر �شبع، 
في ت�شريح �شحافي، اإن 

الغذائية  المواد  بيع  "قوافل 
المدعومة التي اأعلنت عنها 
وزارة التجارة، و�شلت اأم�س 
اإلى النجف الأ�شرف"، مبينًا 

اأنه "تمت المبا�شرة ببيع 
المواد على المواطنين باأ�شعار 

مدعومة".

م���ن  اإقب���ااًل  "هن���اك  اأن  �ش���بع،  واأ�ش���اف 
المواطني���ن على �ش���راء الم���واد الغذائية 
والطحي���ن  والحلي���ب  المائ���دة  كبي����ض 

والدجاج".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "ال�شركة �ش���تقوم بتنفيذ 
ج���والت ف���ي المناط���ق الفقيرة لبي���ع تلك 
المواد فيها من اأجل تحقيق اال�شتقرار في 
اأ�شعار االأ�شواق المحلية وم�شاعدة االأ�شر 

الفقيرة على مواجهة ارتفاع االأ�شعار".
بدوره، قال معاون مدير مخازن الغذائية 

اإن  الفح���ل،  �شي���اء  الدي���ن،  �ش���الح  ف���ي 
"ال�شركة با�شرت بتوزيع المواد الغذائية 
اأن  مبين���ًا  والنواح���ي"،  االأق�شي���ة  ف���ي 
"المواد تت�شمن الطحين وبي�ض المائدة 
والحليب والدجاج بال�شعر المدعوم للحّد 

من ارتفاع اأ�شعارها في ال�شوق".
وتابع الفحل، اأن "هنالك لجنة مخت�شة من 
وزارة التجارة �شت�شرف على عملية البيع 
للمواطني���ن"، موؤك���دًا اأن "الوجبة االأولى 
اقت�شرت على مركز محافظة �شالح الدين 

والوجبات االأخرى تمت المبا�شرة ببيعها 
في االأق�شية والنواحي".

المنتج���ات  مدي���ر  تح���دث  جانب���ه،  م���ن 
�شاه���ر،  رائ���د  مي�ش���ان،  ف���ي  الغذائي���ة 
ع���ن "المبا�ش���رة ببي���ع الم���واد الغذائي���ة 
المدعومة اإلى العوائل المي�شانية لغر�ض 
المحافظ���ة عل���ى اأ�شعاره���ا ف���ي االأ�شواق 

المحلية".
الم���واد  "اأ�شع���ار  اأن  �شاه���ر،  واأ�ش���اف 
المائ���دة 4500  بي����ض  ه���ي:  المدعوم���ة 

دينار للطبقة الواحدة، حليب �شائل 1 لتر 
األف دينار، طحي���ن �شفر 50 كغم 37 األف 
دين���ار، دجاج عراقي 1 كغم 3 اآالف دينار، 

وح�شب االأوزان المتوفرة".
اإل���ى ذل���ك، ق���ال الوكي���ل االإداري لوزي���ر 
"�شرك���ة  اإن  الجاب���ري،  �شت���ار  التج���ارة، 
مديره���ا  باإ�ش���راف  المركزي���ة  االأ�ش���واق 
تتوج���ه اأم���ا للعق���ود الم�شارك���ة اأو عقود 
الت�شري���ف اأو الح�شول عل���ى مبالغ مالية 
من البن���ك المركزي اأو الم�شارف المعنية 

لتطوي���ر وتفعيل االأ�ش���واق المركزية في 
قادم االأيام".

وبخ�شو�ض اإجراءات الوزارة لل�شيطرة 
عل���ى اأ�شع���ار ال�ش���وق، قال الجاب���ري، اإن 
القافالت  ت�شير ع�شرات  التجارة  "وزارة 
محملة باآالف االأطنان من المواد الغذائية 

المدعومة".
واأ�ش���اف، اأن "هن���اك خط���ة �شتراتيجي���ة 
الإي�ش���ال المواد اإل���ى االأق�شية والنواحي 
من خالل ما يق���ارب 57 األف وكيل للمواد 

الغذائية، و�شيت���م اختيار الوكيل المتميز 
في كل منطقة ليكون منفذًا للبيع المبا�شر 

باأ�شعار تناف�شية".
واأك���د الجابري اأن "ه���دف الوزارة �شبط 
اإيق���اع االأ�شع���ار وتوفي���ر الحاج���ة للمواد 
ح�ش���ب الحاج���ة الفعلية"، منوه���ًا اإلى اأن 
"دائ���رة الرقاب���ة المالية تراق���ب االأ�شعار 
م���ع  والتن�شي���ق  بالتع���اون  واالأ�ش���واق 

الجهات المخت�شة في هذا الجانب".
وعلى �شعيد مت�شل، قال رئي�ض الجمعية 
العراقي���ة لرعاي���ة منتج���ي الدواجن علي 
لالنب���اء،  الر�شمي���ة  للوكال���ة  المظف���ر، 
اإن "اللجن���ة الم�شكل���ة م���ن قب���ل مجل����ض 
ال���وزراء ب�شاأن رعاية منتج���ي الدواجن، 
ة، منها احت�شاب  �شتبح���ث في محاور ع���دَّ
الطاق���ات ف���ي ه���ذا القط���اع وقدرتها على 
تحقي���ق االكتفاء الذات���ي وامكانية اإيقاف 
والدج���اج  للبي����ض  بالن�شب���ة  اال�شتي���راد 

واللحوم".
واأو�ش���ح، اأن "اللجن���ة �شتبح���ث م�شاأل���ة 
الوق���ود م���ع وزارة النف���ط، خا�ش���ة واأن 
م���ن  بالمئ���ة   10 ت�شتح�ش���ل  الجمعي���ة 
الر�شم���ي،  بال�شع���ر  لل���كاز  احتياجاته���ا 
والكمي���ة االأخرى يتم �شراوؤها من ال�شوق 
كبي���رة،  خ�ش���ارة  تع���د  وه���ذه  ال�ش���وداء 
م���ن  االإعف���اء  مو�ش���وع  اإل���ى  باالإ�شاف���ة 
الر�ش���وم الكمركي���ة، اإذ اأن���ه بح�ش���ب قرار 
391 ل�شن���ة 2018 تق���رر اإعف���اء الجمعية 
من الر�ش���وم الكمركية وو�شع ر�شم جديد 
هو 0.5 بالمئة، اإال اأن تنفيذه ا�شتمر لمدة 
3 اأ�شه���ر فقط، وبعد توحي���د المنافذ األغي 

القرار بالكامل".
واأ�شاف، اأنه "من بين االأمور المطروحة 
ل���دى اللجن���ة ق�شي���ة القرو����ض الت���ي تم 
اأخذه���ا م���ن قب���ل الم�ش���ارف والمطالب���ة 
وايق���اف  لل�ش���داد  اأكث���ر  مهل���ة  باإعط���اء 
الفوائ���د"، منوه���ا ب���اأن "قط���اع الدواجن 

تعر����ض اإلى �شغوطات في ظ���ل القرارات 
التي اأ�شدرتها الحكومات ال�شابقة والتي 

اأثرت �شلبًا فيه".
وكان وزي���ر التج���ارة اأثي���ر الغريري، قد 
اأكد ال�شب���ت الما�شي، اأن المخازن ممتلئة 
بالم���واد الغذائي���ة المدعومة، فيم���ا اأعلن 
عن قرب تعميم تجربة البطاقة التموينية 

االإلكترونية في المحافظات.
وق���ال الغري���ري، "نطلق الحمل���ة الكبرى 
والحلي���ب  المائ���دة  بي����ض  م���واد  ل�ش���خ 
والدجاج والطحين في االأ�شواق، بح�شب 
توجي���ه رئي����ض مجل�ض ال���وزراء، و�شيتم 
ف���ي االأ�شابي���ع المقبل���ة �شخ كمي���ات اأكبر 
به���دف خلق التوازن ف���ي ال�شوق، وتنوع 

الموارد باأرقى النوعيات".
واأ�ش���اف، اأن "الحمل���ة ت�شمن���ت انطالق 
اأكثر م���ن �شاحن���ة محملة بع�ش���رات اآالف 
االأطن���ان كبداي���ة"، موؤك���دًا اأن "المخ���ازن 
ممتلئة، والدخول لل�شوق �شيكون بح�شب 
موؤ�ش���رات االأ�شع���ار، به���دف دع���م القطاع 

الخا�ض، ولي�ض مناف�شته".
ولفت اإلى اأن "هذه المواد مدعومة بهدف 
خلق الت���وازن في ال�ش���وق، وهي تختلف 
عن البطاقة التمويني���ة اأو ال�شلة الغذائية 
التي تمث���ل دعم الدولة الم�شتم���ر باأ�شعار 

رمزية ت�شل بن�شب وكميات محدودة".
وف���ي موؤتم���ر �شحف���ي بمخ���ازن ال�شركة 
ف���ي  الغذائي���ة  الم���واد  لتج���ارة  العام���ة 
بغداد، قال الغري���ري، اإن "عددًا كبيرًا من 
�شاحن���ات وقواف���ل محمل���ة بم���واد بي�ض 
المائ���دة والحلي���ب والدج���اج والطحي���ن 
انطلقت الى منافذها الت�شويقية في بغداد 
مخف�ش���ة  باأ�شع���ار  للبي���ع  والمحافظ���ات 
اأن  اإل���ى  الفت���ًا  المحلي���ة"،  ال�ش���وق  ع���ن 
"الوزارة �شتوفر في االأيام القليلة المقبلة 
اللحوم واالأ�شماك وم���واد اأخرى باأ�شعار 

مخف�شة".

الحكومة ت�شكل لجنة لرعاية منتجي الدواجن

�لتج��ارة تطل��ق بي��ع �لم��و�د �لغذ�ئي��ة �لمدعوم��ة ف��ي ث��اث محافظات

 بغداد/ المدى

اأم����ض  الداخلي���ة،  وزارة  تحدث���ت 
االثني���ن، عن عق���د اجتم���اع لمناق�شة 
خط���ة تاأمي���ن زي���ارة االأم���ام الكاظم، 
ياأت���ي ذل���ك ف���ي وق���ت نف���ت مديري���ة 
المرور العامة، تطبيق قانون مروري 

جديد ي�شمل الغرامة وال�شجن.
تلقت���ه  بي���ان  ف���ي  ال���وزارة  وذك���رت 
)الم���دى(، اأن "وزير الداخلية رئي�ض 
بتاأمي���ن  الخا�ش���ة  االأمني���ة  اللجن���ة 
زيارة ذك���رى ا�شت�شهاد االإمام الكاظم 
)علي���ه ال�شالم( عب���د االأمير ال�شمري، 
تراأ����ض اجتماعًا لبح���ث اآليات اإنجاح 
هذه الزيارة وتحقيق اأق�شى درجات 
التع���اون والتفاه���م م���ع الت�شكي���الت 

االأمنية لتاأمين مرا�شيم الزيارة".
"االجتم���اع  اأن  البي���ان،  واأ�ش���اف 
ح�شره نائب قائد العمليات الم�شتركة 
وقائد عملي���ات بغداد والوكالء وعدد 
من القادة وال�شب���اط ورئي�ض ديوان 
الجه���ات  وم���دراء  ال�شيع���ي  الوق���ف 
وال�شان���دة".  المعني���ة  الخدمي���ة 
واأ�ش���ار اإل���ى اأن "ال�شم���ري ناق�ض مع 
الحا�شري���ن دور كل مف�شل وت�شكيل 
ف���ي تاأمين الزيارة اأمني���ًا وخدميًا مع 
�ش���رورة م�شاعفة الجهود خالل اأيام 
الزي���ارة وبعدها، كما وجرى النقا�ض 

ح���ول خطة الزي���ارة واإ�شه���ام جميع 
الجهات المعنية بتاأمين واإنجاح هذه 

المرا�شيم".
وتابع "كم���ا جرت مناق�ش���ة تفا�شيل 
الخط���ة االأمني���ة وتواج���د القطع���ات 
بالموج���ود  وتعزيزه���ا  الم�شارك���ة 
للنق���اط  وم�شكه���ا  عمله���ا  وتنظي���م 
والتقاطع���ات والعقد المهم���ة لتاأمين 

وتحدي���د  الزائري���ن  نق���ل  خط���وط 
توقي���ت انط���الق الخط���ة، ف�ش���اًل عن 
مناق�ش���ة الخط���ة الخدمي���ة وتنظي���م 
عمل مواكب الخدمة واإدامة الخدمات 
المختلفة التي تخ����ض عمل الكهرباء 
وال�شوؤون البلدية والوقود وال�شحة 

والنقل واالإعالم".
با�ش���م  المتح���دث  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 

ال���وزارة خالد المحن���ا، اإن "الوزارة 
�شتت�شل���م المل���ف االأمن���ي لمحافظتي 
النج���ف االأ�ش���رف وبابل خ���الل �شهر 
�شب���اط الحالي"، الفتًا اإل���ى اأن "عددًا 
م���ن الم���دن �شي�شلِّ���م ملفه���ا لل���وزارة 
تباع���ًا وم���ن بينها مناطق ف���ي الكرخ 

والر�شافة في العا�شمة بغداد".
واأ�ش���اف المحن���ا، اأن "هن���اك عم���اًل 

لرف���ع  مت�شاع���دة  وبوتي���رة  يج���ري 
الجاهزي���ة الأفراد ال���وزارة من خالل 
توفي���ر الدع���م اللوج�شت���ي بال�شالح 
االأمن���ي  المل���ف  لت�شلي���م  ا�شتع���دادًا 
للم���دن"، مبين���ًا اأن "هن���اك ا�شتبدااًل 
لقطاعات الجي����ض باأخرى من وزارة 
الداخلي���ة ف���ي بع����ض الم���دن ودم���ج 
حال���ة  الإنه���اء  الت�شكي���الت  بع����ض 

الت�شتت االأمني".
واأ�ش���ار اإل���ى اأن "ال���وزارة ترك���ز في 
اإجراءاتها لت�شلم الملف االأمني للمدن 
عل���ى جان���ب التدري���ب وبن���اء خاليا 
ا�شتخب���ارات ف���ي كل محافظة ت�شمل 

جميع االأجهزة االأمنية".
اإلى ذلك، قالت مديرية المرور العامة 
في بيان تلقت���ه )المدى(، اإن "المرور 
العامة تنفي ما تتداوله بع�ض مواقع 
التوا�ش���ل االجتماعي ح���ول تطبيق 
قانون م���رور جديد ي�شم���ل )الغرامة 

وال�شجن( ل�شائقي المركبات".
واأ�ش���اف البي���ان، اأن "ه���ذه االأخبار 
المتداول���ة عارية عن ال�شحة وبع�ض 
ال�شفحات المغر�شة التي تروج لمثل 
هذه االأخب���ار الكاذبة غايته���ا التاأثير 

على المواطن الكريم".
وتاب���ع: "نرج���و م���ن الجمي���ع اأخ���ذ 
الموثوق���ة  م�شادره���ا  م���ن  االأخب���ار 

وعدم تناقل االأخبار الكاذبة".

المرور تنفي تطبيق قانون جديد ي�شمح ب�شجن ال�شائق

�لد�خلية تبحث �لخطة �لأمنية �لخا�صة بزيارة �لإمام �لكاظم

 بغداد/ المدى

اأ�ش���درت وزارة التربية، اأم�ض االثنين، 
تو�شيح���ا حول حجب مواقع التوا�شل 
االجتماعي خالل االمتحانات التمهيدية 

في العراق.
 وق���ال المتح���دث با�ش���م ال���وزارة كريم 
ال�شيد في ت�شريح �شحافي، اإن "حجب 
مواقع التوا�شل االجتماعي في العراق 
خ���الل االمتحانات التمهيدي���ة، �شيكون 
�شم���ان  اأج���ل  م���ن  مح���ددة  ل�شاع���ات 
و�شالمة �شير العملية االمتحانية ومنع 

ت�شريب االأ�شئلة".
واأكد اأن "حجب المواقع �شيكون خالل 
اأيام االمتحانات فق���ط"، م�شيرا الى اأن 
التربية  بيد وزارة  لي�ض  القط���ع  "قرار 
بل ه���ي جه���ة م�شتفيدة من ه���ذا القرار 

فقط".
مواق���ع  حج���ب  "ق���رار  اأن  وبي���ن 
التوا�ش���ل االجتماعي في العراق خالل 
�شم���ن  ياأت���ي  التمهيدي���ة  االمتحان���ات 
االإج���راءات والتن�شيقات التي تقوم بها 
وزارة التربي���ة م���ع الجه���ات المعنية"، 
لج���ان  لديه���ا  "التربي���ة  اأن  مو�شح���ا 
م�شترك���ة مع وزارة االت�ش���االت وهيئة 

االعالم واالت�ش���االت واالأجهزة االأمنية 
وعلى اإثر ذلك اتخذ هذا القرار".

وزارة  اأ�ش���درت  فيم���ا  ذل���ك  ياأت���ي 
االت�شاالت تنويه���ا ب�شاأن حجب مواقع 

التوا�شل االجتماعي في البالد.
وذك���ر اع���الم ال���وزارة ف���ي بي���ان تلقته 
)الم���دى(، اأن "وزارة االت�شاالت تنوه 
الى حجب مواقع التوا�شل االجتماعي 
خ���الل فت���رة االمتحان���ات التمهيدي���ة"، 
مو�شح���ا اأن "ذل���ك جاء بن���اء على طلب 

من وزارة التربية".
هيئ���ة  اأعلن���ت  مت�ش���ل،  �شي���اق  وف���ي 
االإع���الم واالت�ش���االت، توق���ف مواق���ع 
التوا�شل االجتماعي ف���ي العراق اأثناء 

االمتحانات التمهيدية.
وق���ال رئي����ض الهيئ���ة عل���ي الموؤيد في 
ت�شري���ح للوكال���ة الر�شمي���ة، وتابعت���ه 
التوا�ش���ل  "مواق���ع  اإن  )الم���دى(، 
االجتماع���ي توقف���ت في الع���راق خالل 

اأيام االمتحانات التمهيدية".
اأعلن���ت  التربي���ة  وزارة  اأن  ويذك���ر 
انط���الق االمتحان���ات التمهيدية للطلبة 
الخارجيي���ن وللمراح���ل الوزارية كافة 
بدءًا م���ن االأم�ض وي�شتم���ر الى يوم 13 

�شباط الحالي.

�لخوف من ت�صريب �لأ�صئلة 
يدفع �لت�صالت لحجب 

�لإنترنت موؤقتًا

جانب من عمليات التوزيع

اجتماع وزير الداخلية ب�شاأن خطة حماية الزيارة



 بغداد/ اإياد ال�صاحلي

اأك���د د.رع����د خ��ن��ج��ر، امل��دي��ر الفني 
ال��ي��د،  ب��ك��رة  ل��ل�����س��ّي��دات  ملنتخبنا 
ج����اه����زّي����ة ال����اع����ب����ات خل���و����ض 
مناف�سات بطولة غرب اآ�سيا الثالثة 
يف  )ال��ث��اث��اء(  اليوم  تنطلق  التي 
العا�سمة الأردنّية عّمان، مبواجهة 
�ساحب الأر�ض واجلمهور يف متام 

ال�ساعة 6 م�ساء بتوقيت بغداد.
" عمد  ل���� )امل������دى(  وق�����ال خ��ن��ج��ر 
اليد اىل تهيئة منتخبنا  احتاد كرة 
خال  ب��رن��ام��ج  باأف�سل  لل�سّيدات 
التن�سيق  مت  حيث  ال�سابقة،  امل��ّدة 
ال�سوري لإقامة مع�سكر  مع نظريه 
تدريبي اأقيم يف العا�سمة ال�سورّية 
دم�����س��ق مل���ّدة ع�����س��رة اأي����ام، خ�سنا 
مع  الوّدية  املباريات  من  ع��ددًا  فيه 
يف  منها  وا�ستفدنا  هناك،  الأندية 
تاأ�سري النقاط الإيجابّية عن تطّور 
امل��ن��ت��خ��ب، وم��ك��اِم��ن اخل��ل��ل اأث��ن��اء 

تنفيذ اأ�سلوب اللعب".
تظهر  اأن  طبيعي  اأم���ر   " واأ���س��اف 
ل��دي��ن��ا ب��ع�����ض امل���اح���ظ���ات ال��ت��ي 

م���ن املُ���م���ك���ن م��ع��اجل��ت��ه��ا م���ن دون 
حديث  املنتخب  اأن  باعتبار  قلق، 
الت�سكيل، ومل ي�سارك يف البطولت 
ومل  طويلة،  �سنني  منذ  اخلارجّية 
حار�سة  �سوى  املع�سكر  يف  ينق�سُه 
امل����رم����ى ال���ت���ي ت����ع����ّذر ت���واج���ده���ا 
الدرا�سة  يف  المتحان  اأداء  ب�سبب 

الإعدادّية".
خم�ض  ملنتخبنا  ت���وّف���رت   " وب���نّي 
م��ب��اري��ات وّدي���ة م��ع اأن��دي��ة �سورية 
اأنتهت نتائجها كالتايل: الفوز على 
من  واخل�سارة   )24-26( قا�سيون 
ال�سرطة  وم��ن   )23-19( ال��ك��رام��ة 
 )20-18( الن�سر  وم��ن   )19-14(

ومن الَنَبك )25-12(".

اجلاهزّية النف�صّية
التدريبي  " امل��اك  اأن  اىل  واأ���س��ار 

اختار 18 لعبة لتمثيل املنتخب يف 
مع�سكر �سوريا، وغابت عنه بع�ض 
الاعبات ب�سبب الرتباط الوظيفي 
اأداء المتحان الدرا�سي، واأ�ساد  اأو 
ال�سحافة  وكذلك  ال�سوري  الحتاد 
منتخبنا  باأداء  ال�سورية  الريا�سّية 
ك��ث��ريًا ك��ون��ه مل ي�����س��اه��دوه م��ن��ذ 5 
امل��ب��اراة الأوىل  ���س��ن��وات، وك��ان��ت 
م��ع ن���ادي ال��َن��َب��ك م��وؤّث��رة ج���دًا على 
اجل���اه���زّي���ة ال��ن��ف�����س��ّي��ة ل��اع��ب��ات��ن��ا 
ح���ي���ث ����س���ه���دت ح�������س���ور ج��م��ه��ور 
ُيقّدم  ومل  بالرهبة،  اأ�سعرُهنَّ  كبري 
امل��ن��ت��خ��ب امل�����س��ت��وى امل���اأم���ول لهذا 
الأربع  املباريات  بقّية  اأما  ال�سبب، 
فقد تغرّي و�سع منتخبنا الفّني نحو 

الأف�سل".
وك�����س��ف د.خ��ن��ج��ر " ب��ع��د ال��ع��ودة 
الفّني  ت��ق��ري��ري  رف��ع��ُت  ب��غ��داد  اىل 

ل��احت��اد،  ال��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اىل 
واأو����س���ي���ُت ب�������س���رورة م�����س��ارك��ة 
امل��ن��ت��خ��ب يف ب��ط��ول��ة غ���رب اآ���س��ي��ا 
وتعزيز  الح��ت��ك��اك  م��ن  لا�ستفادة 
وك��ان  ال��اع��ب��ات،  نفو�ض  يف  الثقة 
مل�ساركتنا،  املُعار�سني  بع�ض  هناك 
ال�سجاع  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  مت  اأن���ه  اإل 
باملوافقة على خو�ض املناف�سات يف 

الأردن".

حمرتفة يف الرنويج
اليد  ك���رة  احت����اد   " اأن  اىل  ول��ف��ت 
�سعى اىل �سّم الاعبة املحرتفة يف 
ومتتاز  �سامان(  �ست  )مه  الرنويج 
بالطول والإمكانّية البدنّية والفنّية 
كاإ�سافة  املنتخب  متثيل  وُح�����س��ن 
ق��وّي��ة ل��ه يف اخل���ّط اخل��ل��ف��ي، ومت 
الاعبات  قائمة  ا�سمها �سمن  تقييد 

ال�سارية،  واللوائح  لاأنظمة  وفقًا 
وه����ي حت��م��ل اجل�����واز ال��ع��راق��ي، 
ُم��ق��ي��م��ة يف حم��اف��ظ��ة  وع��ائ��ل��ت��ه��ا 
ال�سليمانّية، و�سخ�سّيًا كنُت اأمتّنى 
منا�سبة  ف��رتة  منذ  معنا  تواجدها 
ك��ون��ه��ا اإل��ت��ح��ق��ت ق��ب��ل ي��وم��ني بعد 
اإقامتها،  حمل  يف  �سوؤونها  ترتيب 
زمياتها  م��ع  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��ا  اآم����ًا 

لتن�سجم وتقّدم العطاء املطلوب".
غرب  بطولة  يف  املناف�سة  وب�ساأن 
يف  ت�سارك   " د.خنجر  ق��ال  اآ�سيا، 
ال��ب��ط��ول��ة اأرب���ع���ة م��ن��ت��خ��ب��ات هي 
والأردن  والكويت  والهند  العراق 
�سالة  يف  و���س��ت��ج��ري  )امل�����س��ي��ف( 
���س��م��ّي��ة مب��دي��ن��ة احل�سني  الأم�����رية 
امل�سابقات  جلنة  واأق���ّرْت  لل�سباب، 
يف احتاد غرب اآ�سيا اإقامة املناف�سة 
ال��ك��ام��ل من  ال����دوري  ن��ظ��ام  ح�سب 

 6 يلعب  منتخب  كّل  اأي  مرحلتني، 
مباريات، و�سنخو�ض اللقاء الثاين 
يوم )الأربعاء( 8 �سباط اأمام الهند 
بتوقيت  ع�سرًا   4 ال�ساعة  بتمام 
ب����غ����داد، ون��ل��ت��ق��ي ال���ك���وي���ت ي��وم 
ذاته،  بالتوقيت  منه   10 )اجلمعة( 
ويف جولة الإياب نلعب مع الأردن 
يوم )ال�سبت( 11 �سباط بال�ساعة 6 
اخلام�ض  اللقاء  ونخو�ض  م�ساء، 
منه   13 )الإث���ن���ني(  ي��وم  الهند  م��ع 
بال�ساعة 4 ع�سرًا، وتختتم اجلولة 
 14 )ال��ث��اث��اء(  ي��وم  الكويت  بلقاء 

منه".

ال�صاِئقة املالّية
وع����ن م����دى ت���اأث���ري ع����دم ا���س��ت��ام 
على  املالّية  م�ستحقاتهّن  الاعبات 
حجم  ُيخفى  ل   " اأك��د  م�ساركتهّن، 
ال�ساِئقة املالّية التي متّر بها اللجنة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة لحت���اد ك���رة ال��ي��د منذ 
ت�سرين   31 يف  امل�سوؤولية  ت�سّلمها 
رئي�ض  ول��ك��ن   ،2022 ع���ام  الأّول 
د.اأحمد ريا�ض وعَد بتذليل  اللجنة 
الأزم���ة ح��ال ت��واج��د ال��اع��ب��ات يف 
امل�ستحّقات  كّل  بت�سّلمهّن  البطولة 

لتعزيز ا�ستقرارهّن".
 " وخ��لُ�����ضَ د.خ��ن��ج��ر اىل ال���ق���ول 
هو  اآ���س��ي��ا  غ��رب  بطولة  يف  هدفنا 
داف��ع��ًا  متثل  ج��ّي��دة  نتائج  حتقيق 
لحتاد واملاك التدريبي والاعبات 
ل��ا���س��ت��م��رار ن��ح��و ت��ك��وي��ن ن���واة 
ال��ع��راق  متثيل  على  ق���ادر  ملنتخب 
الفني  امل�ستوى  وحت�سني  ب��ق��وة، 
�سّيدات  منتخبات  ب��ني  وال��رتت��ي��ب 
اآ�سيا وبعدهما  واإقليم غرب  العرب 
امل�ستوى  لبلوغ  ال��اع��ب��ات  تاأهيل 
الآ���س��ي��وي ب���ج���دارة وك���ّل ذل���ك لن 
توفري  يتطّلب  بل  ب�سهولة،  يجري 
ال��دع��م امل���ادي ل��احت��اد ك��ي يتمّكن 
م���ن ت��ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��ل��زم��ات الرت���ق���اء 
ال�سّيدات  يد  بكرة 

م�ستقبًا".

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net2023 العدد )5364( ال�سنة الع�سرون - الثاثاء )7( �سباط

منتخب �صّيدات كرة اليد يواجه نظيره الأردني

خنجر : وّديات �سوريا جّهزتنا لغرب �آ�سيا.. ومحترفة 
�لنرويج �إ�سافة قوية

عدنان درجال ع�سو 
�أ�سا�س في �لآ�سيوي 

 متابعة/ المدى

ت�سارب���ت الآراء حول مخرجات انتخابات التحاد الآ�سيوي لكرة القدم 
الت���ي ج���رت موؤّخرًا، والتي اأف���رزت عن فوز ال�سيخ �سلم���ان بن اإبراهيم 
لولي���ة ثالث���ة واأخي���رة تنته���ي ع���ام 2027 في �س���وء تزكي���ة الجمعّية 
العمومّي���ة لاتح���اد الآ�سي���وي ل���ه ف���ي موؤتم���ر العا�سم���ة المنام���ة يوم 

الأربعاء 1 �سباط الحالي.
وم���ا يعن���ي الو�سط الك���روي العراق���ي في موؤتم���ر الجمعّي���ة العمومّية 
لاتح���اد الآ�سيوي لكرة القدم، هو موق���ف الكابتن عدنان درجال رئي�ض 
اتح���اد كرة الق���دم، فهناك من اأ�سار الى اأنه ل اأهمّية لتواجده في التحاد 
الآ�سي���وي كونه مندوب عن اتحاد غرب اآ�سي���ا، والبع�ض الآخر لفت الى 
اإ�ساعت���ه فر�س���ة التر�سيح الى ع�سوي���ة تنفيذي التح���اد القاري �سمن 

الأع�ساء الت�سعة!
التح���اد الآ�سيوي لك���رة القدم اأعتمد النظام الأ�سا����ض الجديد له ن�سخة 
2022، والت���ي �سّمت تغييرًا جوهري���ًا �سّكل اأع�س���اء المكتب التنفيذي 
لاتح���اد من 30 ع�س���وًا اإ�سافة الى رئي�ض التحاد، وه���و التغيير الذي 
َع م���ن هيكلّية التحاد لي�سم ممثلي التح���ادات الوطنية والإقليمّية  و�سَّ
م���ن كا الجن�سي���ن، بم���ا يعّزز ق���ّوة التنفيذي ف���ي الت�سّدي لأّي���ة ق�سّية 
ت�سته���دف تطوي���ر اللعب���ة ورعايته���ا في جمي���ع الم�سابق���ات والم�سائل 

المتعّلقة بان�سمام 46 اتحادًا وطنيًا.
ت المادة )32( - المكتب التنفيذي اأنه: ن�سّ

1- يتكّون من 30 ع�سوًا على النحو التالي:
)اأ( الرئي�ض - يتوّلى من�سب نائب رئي�ض التحاد الدولي بحكم من�سبه.   

)ب( 5 نواب للرئي�ض - واحد من كّل منطقة.   
)ج( 6 اأع�س���اء بمجل�ض التحاد الدول���ي، )1( منهم يكون ع�سوًا ن�سائّيًا 

في المكتب التنفيذي.  
)د( 5 مقاعد ن�سائّية بالمكتب التنفيذي - 1 من كّل منطقة - واحدة منهن 

تكون اأي�سًا ع�سو في مجل�ض التحاد الدولي.  
)ه�( 9 اأع�ساء بالمكتب التنفيذي.  

)و( 5 اأع�ساء بالمكتب التنفي���ذي من التحادات الإقليمّية، ع�سو واحد 
م���ن كل اتحاد اإقليمي منتخبون من قب���ل الجمعّية العمومّية لتحاداتهم 

الإقليمية. 
وهنا �سبق اأن فاز عدنان درجال بالتزكية في انتخابات اتحاد غرب اآ�سيا 
لكرة القدم التي جرت في الأردن يوم الخمي�ض 26 كانون الثاني 2023 
والت���ي ج���ّددت الجمعية العمومية لتح���اد غرب اآ�سيا لك���رة القدم ثقتها 
بالأمي���ر عل���ي بن الح�سي���ن لولية جديدة ف���ي رئا�سة اللجن���ة التنفيذية 
حت���ى ع���ام 2027، اأي ل يحت���اج درج���ال خو����ض انتخاب���ات التح���اد 
ِمَن مقعده في التنفيذي القاري ح�سب النظام الجديد. الآ�سيوي كونه �سَ

وورد ف���ي النظ���ام اأي�س����ًا يجب اأن تك���ون النتخاب���ات وفق���ًا للت�سل�سل 
المن�سو����ض علي���ه اإعاه للمنا�سب الم�سار لها في الم���واد 1.32 )اأ( اإلى 

)ه�( من المر�سحين الذين تمت ت�سميتهم من قبل التحادات الأع�ساء.
ف���ي المكت���ب التنفي���ذي ويقب���ل  .2 عن���د انتخاب���ه، يتعّه���د كل ع�س���و 
الم�سوؤولي���ة، اأن يعم���ل باأمان���ة واإخا����ض وا�ستقالية ل�سال���ح التحاد 

الآ�سيوي وتعزيز كرة القدم وتطويرها على الم�ستوى الآ�سيوي.
.3 تنتخ���ب الجمعية العمومي���ة الرئي�ض )نائب رئي����ض التحاد الدولي 
ة المنطقة التي جاء  بحك���م من�سبه( من اأي منطق���ة دون التاأثير في ح�سّ

منها.
.4 يج���ب اأن تنتخ���ب الجمعي���ة العمومي���ة 6 ممثلي���ن لمجل����ض التحاد 
الدول���ي م���ن اأي منطقة دون تحديد عدد ممثل���ي اأي منطقة ويجب حجز 
من�سب واحد لمقعد ن�سائ���ي بالمكتب التنفيذي، ويجب اأن يتم ت�سمين 
ة  المر�س���ح )المر�سحي���ن( المنتخ���ب لمجل����ض التحاد الدولي ف���ي ح�سّ

مناطقهم.
5. يج���ب اأن تنتخب الجمعّية العمومّي���ة 5 نواب للرئي�ض، واحد من كّل 

منطقة.
6.  يج���ب اأن تنتخ���ب الجمعي���ة العمومي���ة 5 مقاع���د ن�سائّي���ة بالمكتب 
التنفيذي بواقع واحدة من كل منطقة. كما يجب اأن يتم انتخاب واحدة 

بو�سفها ممثلة في مجل�ض التحاد الدولي.
.7 يت���م انتخ���اب المكت���ب التنفيذي، با�ستثن���اء الرئي����ض والأع�ساء من 
ة المنطق���ة على النح���و التالي: )6(  التح���ادات الإقليمي���ة، وفق���ًا لح�سّ
مقاع���د لغرب اآ�سيا ، و )4( مقاعد لجنوب اآ�سيا، )3( مقاعد لو�سط اآ�سيا، 
و)6( مقاع���د لاآ�سي���ان و)5( مقاعد ل�سرق اآ�سيا ما ل���م ين�ّض على خاف 
ذلك ف���ي النظام الأ�سا����ض، ل يجوز لأي ع�سو في المكت���ب التنفيذي اأن 
ي�سغ���ل اأكثر من من�س���ب واحد من المنا�سب المدرج���ة في المادة 32.1 

)اأ( اإلى 1 )و(  اأعاه.
8. يخ���دم اأع�س���اء المكتب التنفي���ذي لمدة 4 �سنوات ويح���قُّ لهم اأن يتم 
اإع���ادة انتخابه���م. ول يج���وز له���م اأن يخدم���وا اأكثر من 3 فت���رات كاملة 
)�س���واء كان���ت متتالي���ة اأم ل( ول توؤخ���ذ الفت���رات التي ت���م ا�ستخدامها 
بو�سفها بدي���ًا للمّدة المتبقّية لع�سو اآخر في الح�سبان عند تحديد مّدة 
الع�سوّي���ة بالن�سبة اإلى الع�سو. ول يج���وز لع�سو المكتب التنفيذي اأن 

يكون ع�سوًا في الوقت نف�سه في اأي من الهيئات الق�سائّية.

 بغداد/ املدى

اأكد رئي�ض احتاد الكانوي والكاياك ماجد 
ومنتخبات  الوطني  املنتخب  اأن  �سالح، 
الرجال  ولفئتي  وال�سباب   عامًا  حتت 23 
وال��ن�����س��اء، ي��وا���س��ل��ون ال���س��ت��ع��داد من 
البطولت  من  العديد  يف  امل�ساركة  اأج��ل 

اخلارجّية املقبلة.
بطولة  اإن   " ل����)امل���دى(  �سالح  واأ���س��اف 
ولكا  ال�سباب  ولفئة  عامًا   23 حتت  اآ�سيا 
للفرتة  اأوزبك�ستان  يف  �ستقام  اجلن�سني 
من 22 ني�سان ولغاية 1 اأيار املقبل، والتي 
�ست�سهد م�ساركة منتخباتنا الوطنية ولكا 
اأب��ط��ال  فيها  يحّقق  اأن  ن��اأم��ل  اجلن�سني، 
اللعبة نتائج اإيجابّية، واإن املرحلة املقبلة 

�ست�سهد  امل��ايل  التخ�سي�ض  اإق���رار  وبعد 
دخول اأبطالنا مبع�سكر تدريبي يف بحرية 

الو�سول  اأجل  من  ال�سليمانّية  يف  دوك��ان 
ال��دخ��ول  وق��ب��ل  املطلوبة  اجل��اه��زّي��ة  اىل 

باملناف�سات الر�سمّية .
الوطني  منتخبنا  اإن   " �سالح  واأو���س��ح 
ي�ستعد للم�ساركة يف بطولة العامل للكانوي 
والكاياك التي �ستقام يف اأملانيا خال �سهر 
اأبطال  خرية  ومب�ساركة  املقبل،  حزيران 
يوا�سلون  لعبينا  واإن  العامل،  يف  اللعبة 
نهر  يف  الكائن  التدريبي  باملركز  التدريب 
تدريبّية  وح����دات  ث���اث  وب��واق��ع  دج��ل��ة، 
واللياقة  احلديد  تت�سّمن  الواحد  باليوم 
اإ�سراف  وحتت  دجلة،  نهر  يف  والتدريب 
املدرب الإيراين اأراج اأقليمي، واإننا نعّول 
عن  الإيجابّية  ال�سورة  لنقل  اأبطالنا  على 

الريا�سة العراقّية يف املحافل الدولّية".
واأ�سار اإىل اأن " منتخبا ال�سباب وال�سابات 
يف  الثاين  التدريبي  املركز  يف  يتدّربان 

بحرية ن�سب ال�سهيد، من اأجل اأن يكونوا 
باأمّت اجلاهزّية قبل الدخول يف املناف�سات 
املقبلة  بالأ�سهر  تنتظرهم  التي  اخلارجّية 
ومنها بطولة اآ�سيا يف اأوزبك�ستان. وتابع 
احلايل  الحت��اد  اأج��ن��دة  �سمن  من  اإن   "
امل�ساركة بالدورة الآ�سيوّية، والتي �ستقام 
يف ال�سني خال الن�سف الثاين من العام 
احلايل، وناأمل اأن حُتّل ال�سعوبات املالّية 
تكون  اأن  اأج��ل  من  الحت��اد  بها  مير  التي 
ن�ساطاتنا الداخلّية واخلارجّية بامل�ستوى 
ات  من�سّ اأب��ط��ال��ن��ا  يعتلي  واأن  امل��ط��ل��وب 
العراق حّقق  اأن  يذكر  املختلفة".  التتويج 
بطولة  يف  املا�سي  ال��ع��ام  متمّيزة  نتائج 
التي  وال��ك��اي��اك  للكانوي  والنيل  ال��ع��رب 

جرت يف م�سر.

�أب���ط���ال �ل��ك��ان��وي و�ل���ك���اي���اك ي�����س��ت��ع��ّدون لآ���س��ي��ا و�ل��ع��ال��م  

 متابعة/ المدى

اأ�سب���ح م�ستقب���ل الإ�سباني بيب غواردي���ول كمدرب لمان�س�ستر �سيتي، مو�سع �س���ّك، بعد اتهام النادي 
الإنكلي���زي بخرق اللوائح المالّية للبريميرلي���غ. ووفقًا ل�سحيفة " ديلي ميل " البريطانّية، فاإن رابطة 
البريميرلي���غ اتهم���ت مان�س�ست���ر �سيتي بانتهاك القواع���د المالّية، اأكثر من 100 م���ّرة خال 9 موا�سم. 
وذكرت اأن الُتهم تتعّلق بانتهاكات، ُارتكبْت خال الفترة من اأيلول 2009، وحتى نهاية مو�سم 2017-
2018. كم���ا اأ�س���ارت اإلى اأن غوارديول �سيرحل ع���ن مان�س�ستر �سيتي قبل بداي���ة المو�سم المقبل، اإذا 

ثبتت اإدانة ال�سيتيزينز بارتكاب مخالفات مالّية! 
واأو�سح���ت: " غواردي���ول �سبق ل���ه الدفاع عن النادي عن���د اإدانته من قبل اليويفا ف���ي 2020، و�سدور 
ق���رار بحرمان���ه م���ن الم�سارك���ة ف���ي دوري الأبطال لم���ّدة مو�سمي���ن " لكن ك�سف���ْت اأن غواردي���ول حّذر 
روؤ�س���اء مان�س�ست���ر �سيت���ي باأن���ه �سي�ستقي���ل، اإذا اكت�سف اأنه���م يكذبون عليه ب�س���اأن التعام���ات المالّية 

للن���ادي الإنكلي���زي. ي�س���ار اإلى اأن مان�س�ست���ر �سيتي قال في بي���ان ر�سمي: " تفاجاأ الن���ادي بتوجيه هذه 
التهام���ات المزعوم���ة لقواعد الدوري الإنكليزي الممت���از، ل �سيما اأن الن���ادي زّود الرابطة بكم هائل من 

المواد التف�سيلّية والم�ساركات المكّثفة". واأ�ساف: " ُيرّحب النادي بمراجعة هذه الم�ساألة من قبل لجنة 
م�ستقّل���ة، للنظ���ر بنزاهة ف���ي الأدّلة القاطعة الموجودة لدع���م موقف مان�س�ستر �سيت���ي.. ومن خال هذه 

الآلّية، نتطّلع اإلى و�سع نهاية لهذه الم�ساألة مّرة واحدة واإلى الأبد ".

�نتهاكات �ل�سيتي ُتحزم حقائب غو�رديول

 بغداد/ المدى

مطلع  بغداد  العا�سمة  مزهرغانم  الدولي  الحكم  يغادر 
الأ�سبوع المقبل، متوّجها الى اإيران، للم�ساركة في تحكيم 
البارالمبي،  الأثقال  برفع  الدولّية  فجر  بطولة  مناف�سات 

التي �ستقام هناك للمدة من 11 الى 17 �سباط الحالي.  
وق���ال ال��ح��ك��م ال��دول��ي م��زه��ر غ��ان��م " وّج���َه���ْت اللجنة 
البارالمبّية الإيرانية الدعوة لي لإدارة تحكيم مناف�سات 
بطولة فجر الدولية التي �ستجري اأحداثها في العا�سمة 
ط��ه��ران، وه��ي ال��م��ّرة الأول���ى ال��ت��ي ت��ت��اح ل��ي الفر�سة 

عام  كل  تقام  التي  الدولية  فجر  بطولة  في  للم�ساركة 
الحكم  اعتماد  اإن   " غانم  واأ�ساف  نف�سه".  الموعد  في 
اإدارة  في  الكبيرة  خبرته  يوؤّكد  البطولة  في  العراقي 
البارالمبّية  اللجنة  اأن  �سّيما  الخارجّية  المناف�سات 
باعتباري  الكبير  الدعم  لي  قّدمت  العراقية  الوطنية 
اإدارة  في  �ساركُت  اأن  و�سبق  اللعبة،  في  الأول  الحكم 
اأربع دورات للبارالمبياد العالمي وهي اأثينا عام 2004 
وبكين عام 2008 ولندن عام 2012 وريو دي جانيرو 
الدولّية  البطولت  من  العديد  ال��ى  اإ�سافة   2016 ع��ام 
العراقي  الحكم  ي��زل  ول��م  وك��ان  والعالمّية،  وال��ق��ارّي��ة 
على  والم�سرفة  المنظمة  اللجان  واعجاب  تقدير  محّط 

بالقول  ت�سريحه  غانم  واختتم  الدولية".    البطولت 
" اأتمّنى اأن اأوّفق في مهّمتي الجديدة، واأحظى بتقييم 
اللجنة المنظمة من خال اأدائي التحكيمي الذي ت�سهد 
وه��ذه  الأث��ق��ال،  برفع  ال��دول��ّي��ة  البارالمبّية  اللجنة  ل��ه 

فر�سة لأقّدم �سكري الى اللجنة البارالمبّية الإيرانية 
ع���ل���ى دع���وت���ه���م ل�����ي، وه���ي 
�ساء  واإن  بها  اأع��ت��ّز  �سهادة 

الله �ساأكون عند ح�سن ظّنهم 
ُم�سّرفة  ���س��ورة  واأع��ك�����ض  ب��ي 

في  ال��ع��راق��ي  التحكيم  واق���ع  ع��ن 
ال�ستحقاقات الخارجّية".

م��زه��رغ��ان��م   ب��ال��ح��ك��م  ت�ستعين  �لإي���ر�ن���ي���ة  �ل��ب��ار�ل��م��ب��ي��ة 

 بغداد/ المدى

يق�ضُّ فريقا �سباب الجي�ض والظفر، مناف�سات بطولة دوري كرة القدم 
الممتاز لل�سباب داخل ال�سالت، للمو�سم 2022-2023.  

وكان���ت لجن���ة كرة ال�س���الت وال�ساطئّية ف���ي اتحاد كرة الق���دم، اأم�ض 
الإثني���ن، قرعة دوري ال�سباب داخ���ل ال�سالت بح�سور رئي�ض اللجنة 
عل���ي عب���د الح�سين ونائب���ه زياد �سام���ل وع�سو اللجنة عم���ار فا�سل، 
وممثلي ومدربي اأندية الدوري الممتاز. واأقّرت اللجنة اإقامة الدوري 
بنظ���ام المرحلة الواحدة، ووّزعت الفرق ال���� 14 بين اأربع مجموعات 
)بغداد )اأ، ب( والفرات الأو�سط والجنوبية( ويتاأّهل من كّل مجموعة 
فريقان لخو�ض المناف�سات النهائّية. و�سّمت مجموعة بغداد )اأ( اأندية 
الجي����ض والظف���ر واأمانة بغ���داد والم���رور، فيما جاءت ف���ي مجموعة 
بغداد )ب( اأندية اآليات ال�سرطة وال�سرطة وم�سافي الو�سط(، ووقعت 
في المجموعة الجنوبية اأندية بلدية الب�سرة وال�سباب الب�سري وغاز 
الجن���وب ونف���ط الب�سرة، واأخي���رًا جمعت مجموعة الف���رات الأو�سط 
اأندي���ة نفط الو�سط والح�س���د ال�سعبي وال�سرقي���ة.  و�سي�سّيف �سباب 
اأمان���ة بغ���داد فري���ق الم���رور، وياعب فري���ق �سب���اب اآلي���ات ال�سرطة 
نظي���ره ال�سرطة، ويلتقي فريق �سباب بلدية الب�سرة مع فريق ال�سباب 
الب�سري، ويلعب غاز الجنوب مع نفط الب�سرة في 17 �سباط الحالي، 
ويخو����ض فري���ق الح�سد ال�سعب���ي مباراته الأولى مع فري���ق ال�سرقية 
ي���وم 18 من���ه.   وذكر علي عب���د الح�سين، رئي�ض لجنة ك���رة ال�سالت 
وال�ساطئّي���ة، ف���ي ت�سري���ح مقت�سب عق���ب القرع���ة " اإن اللجنة ت�سعى 
اإل���ى ات�ساع قاعدة اللعبة، لت�سمل فرق الفئ���ات العمرّية من اأجل ك�سف 

المواهب التي �سيتم �سّمها اإلى منتخب ال�سباب".  

يتناف�سون  �سابًا  فريقًا   14"
في دوري �ل�سالت 
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اإن����ه مو�ش����م الك����رم. ج����ود متدفق على �ش����رف 
عط����اء  كرنف����ال   .25 خليج����ي  ا�شت�شاف����ة 
ب�ش����ري وعراق����ي يب����دو اأ�شب����ه باملناف�شة: من 
ُيكرم اأك����ر من الآخ����ر؟ ال�شماء ه����ي الأخرى، 
اأر�شل����ت اأمطاره����ا ب�شخ����اء باذخ. وفج����اأة. ما 
اإْن ف����از املنتخب العراقي بلق����ب البطولة حتى 
تل����ك  ملج����اراة  يت�شابق����ون  ال�شيا�شي����ون  ب����داأ 
النزع����ة احلامتي����ة. �ش����ور واأخب����ار لقاءاته����م 
بالعب����ي املنتخب تت�ش����در العناوين. هداياهم 
جني  "مكرماته����م" تنه����ال عل����ى الأبط����ال املتوَّ
بات�ش����الت هاتفية على اله����واء، اإحداها كانت 
�شم����ن برنام����ج عرب����ي �شه����ر. حم����ى مزايدة 
راكمت ح�شيل����ة الهدايا الثمينة: )قطعة اأر�ض 
ل����كل لعب، ج����واز �شفر دبلوما�ش����ي، �شيارات 
حديثة، مبال����غ مالية كب����رة بالدولر...اإلخ(. 
�شرعان ما اأثار الأمر غ�شب وا�شتهجان الكثر 
م����ن العراقيني، وه����م يرقبون تهاف����ت اأبطالهم 
عل����ى جوائز ال�شا�شة. هل كان����ت هدايا بريئة؟ 
هل يج����وز –اأخالقيًا- لالعبي املنتخب قبولها 

باأريحية؟
ل اأحد �شمع �شيئًا عن افتتان اأولئك ال�شيا�شيني 
بع����امل الريا�ش����ة. ل وجود ملا يوؤك����د اهتمامهم 
بكرة الق����دم حتدي����دًا، اأو اإدراكًا مل����ا ميكنها اأن 
تقدم����ه. تل����ك ح�شاباتهم يف في�شب����وك وتويرت 
توث����ق ن�شاطاتهم على نح����و �شبه يومي، وهي 
ل تخربن����ا اأنهم جربوا اللعب����ة، اأو قراأوا كتابًا 
عنه����ا، اأو ح�شروا مب����اراة واحدة يف الدوري 
العراقي، لأجل ال�شتمت����اع، وم�شاندة فريقهم 
املف�شل. حني ميار�����ض ال�شيا�شي �شلوكًا معلنًا 
فه����و يتح����رك وفق����ًا لغاي����ات خا�ش����ة. �شحيح 
اأن ال�شيا�ش����ة مبني����ة على امل�شال����ح، لكن املراد 
املجتم����ع  الف����رد،  بذل����ك م�شال����ح اجلماع����ة ل 
بكاف����ة تنوعات����ه ل اأقطاب����ًا ميثل����ون الطوائف 
والأح����زاب. ث����م اإنَّ "الهدية" تخ�ش����ع لقوانني 
واأعراف، وه����ي مو�شوع يثر - برغم ظاهره 
الب�شي����ط- الكث����ر م����ن الإ�ش����كالت الفل�شفية، 
والأخالقي����ة، والقانوني����ة. لك����ن دعونا نعرف 
اأوًل م����ن الذي �شنع الفوز بكاأ�ض خليجي 25، 

ومن الذي ي�شتحق الهدية؟.
�شخ�شي����ًا، واأن����ا اأزع����م اأن يل خ����ربة يف ع����امل 
كرة الق����دم، كان����ت ن�شبة املُ�شهم����ني يف اإحراز 
لق����ب البطولة ه����ي كالآت����ي: 85 % للجماهر 
مبنته����ى  منتخبه����ا  اآزرت  الت����ي  العراقي����ة 
احلما�����ض، والعاطفة الوطني����ة اجليا�شة، فوق 
املدرج����ات، واأم����ام ال�شا�ش����ات، ويف و�شائ����ل 
التوا�ش����ل الجتماع����ي. 5 % ملنظم����ي حف����ل 
الفتت����اح، فق����د �شج����ع املزي����د م����ن العراقيني، 
ودفع بجمهور ن�شوي غ����ر م�شبوق، وعوائل 
% لالعب����ي   8 باأكمله����ا حل�ش����ور املباري����ات. 
املنتخ����ب وال����كادر التدريب����ي. �شحي����ح اأنه����م 
مه����ارات  م����ن  ميتلك����ون  م����ا  اأق�ش����ى  قدم����وا 
وخربات، غر اأن املتتبع املحايد لن يجد فارقًا 
كبرًا مييز م�شت����وى اأدائهم متو�شط اجلودة، 
ع����ن �شائ����ر املنتخبات الأخ����رى، ل �شيم����ا واأن 
اأغلبه����ا مل ي�ش����ارك بت�شكيلت����ه الأ�شا�شي����ة، ب����ل 
مبنتخب رديف. الدرجت����ان املتبقيتان هما من 
ن�شيب احلظ، فكرة القدم م�شتديرة، واملباراة 
النهائي����ة ب����ني الع����راق وعم����ان �شه����دت ث����الث 
�شربات ج����زاء. تلك حقيقة ق����د ل يود بع�شهم 
الت�شدي����ق به����ا، وه����ذا م����ن حقهم ب����ال جدال. 
لك����ن، ل ج����دال اأي�شًا يف اأن ال����ذي �شنع الفوز 
هو احل�ش����ور الكبر للجماه����ر، وموؤازرتهم 
العاطفي����ة ال�شادق����ة. ول����و كان����ت البطول����ة قد 
اأقيم����ت يف اأي بل����د اآخ����ر مل����ا كان الف����وز اأم����رًا 
ممكن����ًا. فري����ق يلع����ب ف����وق اأر�شه، مب����وؤازرة 
حما�شي����ة من 65 األف م�شج����ع فوق املدرجات، 
ون�ش����ف ملي����ون اآخري����ن يهتف����ون يف حميط 
امللع����ب، وخلفه����م مالي����ني يقيمون ل����ه الولئم 

والأعرا�ض، وهو اأمام خ�شم رجعت الطائرات 
مب�شجعي����ه ب�شب����ب �ش����وء التنظيم، م����اذا يريد 

اأكر من ذلك؟
بب�شاط����ة، البط����ل احلقيقي ه����و ت�شام����ح اأهل 
زخ����م  وه����و  الفط����ري،  وكرمه����م  الب�ش����رة، 
امل�شاندة املبه����رة ملئات الآلف، ممن احت�شدوا 
للت�شام����ن م����ع منتخبهم. كان����وا ميثلون �شائر 
املدن العراقية، مب����ا فيها حمافظات كرد�شتان. 
عراقي����و اخل����ارج كان له����م ح�شوره����م اأي�شًا، 
بع�شهم ن�شط����اء موؤثرون، حر�ش����وا -بعد كل 
فوز- على ن�شر اأجواء احتفالتهم العائلية يف 
و�شائ����ل التوا�ش����ل الجتماع����ي، وبع�ض منهم 
عاد اإىل العراق لي�شهد كرنفال الفرح عن قرب. 
ه����وؤلء جميع����ًا جعلوا م����ن املنتخ����ب العراقي 
ممث����اًل رمزيًا لهوي����ة كربى ين�ش����دون النتماء 
اإليه����ا، للدول����ة الوطني����ة الت����ي ه����ي وحده����ا 
الق����ادرة على منحه����م �شبل ال�ش����الم والرخاء. 
اأنهكتهم �شن����وات العنف، والف�ش����اد، والتقاتل 
بال معنى، واأرهقتهم العزلة عن العامل. ولأنهم 
يريدون العي�ض مثل بقي����ة الب�شر، فقد وجدوا 
يف بطول����ة خليجي 25 فر�شة لبداية التعايف. 
�شاندوا منتخبهم حتت اأمطار غزيرة، ودفعوا 
اأم����وًل طائلة ل�ش����راء تذاك����ر املباري����ات، برغم 
الرتف����اع اجلن����وين ل�شع����ر �ش����رف ال����دولر. 
كل كيلوم����رت قطع����وه للو�ش����ول اإىل الب�شرة، 
كل هت����اف، كل ت�شفيق����ة، كل قط����رة مطر بلَّلت 
ثيابه����م، كل دين����ار خ����رج من جيوبه����م املتعبة 
الطري����ق  ه����و  كان  ال�ش����وداء  ال�ش����وق  ملافي����ا 
املو�ش����ل للكاأ�ض. لو كان املنتخب قد فاز بكاأ�ض 
العامل ملا عربوا ع����ن فرحهم باأكر مما فعلوه. 
لك����ن كي����ف انته����ى الكاأ�ض يف اآخ����ر املطاف يف 

خزائن ال�شيا�شيني؟
از فر�ض،  اأيُّ �شيا�شي هو لعب بال�شرورة، نهَّ
يتحرك ويناور، مثله مثل لعبي كرة القدم، اأو 
اأية لعبة ريا�شي����ة اأخرى. يدافع مرة، ويهاجم 
اأخ����رى. يلجاأ اإىل اللع����ب اخل�شن، واإىل الغ�ض 
اأحيانًا. ه����و يعلم اأن خ�شوم����ه املاثلني اأمامه، 
واملرتب�ش����ني به ي�شرتكون مع����ه يف ا�شتخدام 
اخل�ش����ارة،  م����رارة  لتجن����ب  الو�شائ����ل  �شت����ى 
ولتحقي����ق ف����وز ي����رتدد �ش����داه امل����دوي معلنًا 

انفرادهم بال�شدارة.
ب����داأ ال�شا�ش����ة يخ�ش����رون تدريجي����ًا. �ش����اروا 
يدرك����ون اأن ر�شيده����م ينف����د مب����رور الأي����ام، 
واأن اأغل����ب النا�����ض مل يع����ودوا معنيني ب�شماع 
ل����ة  بطولته����م املزعوم����ة، ول حججه����م املجمِّ
للخ����راب. كان����ت ث����ورة ت�شرين ق����د ك�شفت لهم 
ع����ن جمه����ور عراقي كب����ر ل يعرفون����ه. متامًا 
مثلم����ا ح�شل لهم مع جمهور خليجي 25، حني 
تعرف����وا عل����ى الوجه احلقيقي لأه����ل الب�شرة، 
وملئ����ات الألوف م����ن عراقيني اآخري����ن يريدون 
الرتفيه عن اأنف�شهم قلياًل، يحملون علم بالدهم 
فقط، وي����رددون الأغاين الوطنية فح�شب. اأي 
اأنه����م اجتمع����وا باأع����داد غ����ر م�شبوق����ة، وفقًا 
لأ�ش�����ض اأخرى ه����ي خارج حيز املفك����ر فيه من 

قبل ال�شا�شة. م�شهد اليوم الأخر من البطولة 
الذي����ن  عراق����ي  األ����ف  اخلم�شمئ����ة  حتدي����دًا، 
احت�شدوا حول جذع النخلة كان رف�شًا �شمنيًا 
لرثاث����ة ال�شيا�ش����ة القدمية. م�شه����د مقلق حقًا. 
فال�شيا�شي����ون ل يحب����ون اجلم����وع، ول �شيما 

تلك التي ل تهتف باأ�شمائهم.
هذه الأ�شباب ه����ي التي دفعت ال�شا�شة لركوب 
موجة الفرح ال�شعبية بخليجي 25. وهداياهم 
املمنوح����ة لالعب����ي املنتخب الوطن����ي جزء من 
حمل����ة عالق����ات عام����ة. خط����ة لع����ب هجومية، 
حماول����ة لتقدمي اأوراق اعتم����اد وطنية منتهية 
ال�شالحي����ة. كل لقاء جمعه����م بالعبي املنتخب 
مل يك����ن يف حقيقت����ه حف����ل احتف����اء وتك����رمي. 
كان مباراة من نوع اآخ����ر، مباراة بال جمهور، 
غ����ر مهم����ة، ولي�ش����ت ودي����ة حت����ى. ف����از فيه����ا 
اأر�شه����م،  عل����ى  اأقيم����ت  لأنه����ا  ال�شيا�شي����ون 
ووفق����ًا لقوانينه����م. ه����ل ُيحت�ش����ب ذل����ك فوزًا؟ 
لعب����و املنتخ����ب ترك����وا مرماهم ب����ال حرا�شة، 
مبح�����ض اإرادتهم. داروا بالكاأ�ض على كثر من 
الأقط����اب، كانوا يهدونه����م الكاأ�ض، ومعه متعة 
اأخ����رى، فر�شة اأن ينت�شروا على اأبطال اللعبة 
فيم����ا يربع����ون في����ه. بب�شاط����ة، كان����ت مباراة 
 ،)WWE( ع����ن ال�شا�ش����ة والالعب����ني عب����ارة 
مب����اراة م�شارعة حرة معادة م����رارًا. ل حقيقة 
للع����ب فيها. جم����رد و�شل����ة ا�شتعرا�شية متفق 

عليها، تخفي م�شالح الطرفني.
نح����ن نن�ش����ى اأن لالعب����ي املنتخ����ب "اأجندات" 
اأي�ش����ًا. ط����وال اأ�شبوعني كان����وا حمملني بثقل 
هائ����ل من الأماين، �ش����اروا اأبط����اًل اأنقياء لأن 
طته����م  النا�����ض اأرادت له����م ه����ذه ال�ش����ورة، منَّ
ب����دور اأك����رب منه����م يف احلقيق����ة. ح�شن����ًا لق����د 
ك�شب����وا املهمة، وربحوا الكاأ�����ض، فلماذا عليهم 
اأن يرف�ش����وا النعم����ة؟ اأن يرف�ش����وا "ال����رزق" 
الوفر املتهافت عليهم من كل �شوب؟ ل وجود 
مل����ادة قانوني����ة متنعهم من تقب����ل الهدية. لنكن 
واقعيني. لنتخيل اأ�شت����اذًا يف الفيزياء، يحمل 
�شه����ادة الدكتوراه، ويعمل تدري�شيًا يف اإحدى 
اجلامع����ات العراقية، كم �شيلزمه من ال�شنوات 
ليح�ش����ل عل����ى ربع م����ا تلقاه �شب����اب يف مطلع 
الع�شري����ن م����ن العم����ر، بع�شه����م مل يكمل حتى 
درا�شت����ه الإعدادي����ة؟ قطع����ة الأر�����ض وحده����ا 
اأ�شبح����ت حلم����ًا �شع����ب املنال، فاأك����ر الأحياء 
بوؤ�ش����ًا يف بغ����داد �شار �شعر امل����رت الواحد فيه 

يتجاوز املليوين دينار!
لنرتك �شديق اآين�شتاي���ن متاأماًل يف الن�شبية، 
اأو يف فل�شف���ة الكوانت���م، فتل���ك عل���وم �شرفة 
ل لع���ب فيه���ا. لرنقب مث���اًل اآخر. ه���ل مررمت 
املا�شي���ني؟  اليوم���ني  يف  ال�شرف���ة  مبح���ال 
كانت م�شرح���ًا للعبة مثرة ه���ي الأخرى. بدا 
اأ�شحابه���ا متجهم���ني وهم ي�شرع���ون يف غلق 
حمالته���م بغ�شب بالغ. كان���وا اأ�شبه بجمهور 
فري���ق مني بخ�ش���ارة ثقيلة. الدين���ار العراقي 
يرتنح، والدولر املغرور ميعن يف ال�شتهزاء 
الأه���داف  ت�شجي���ل  يف  يتف���ن  بخ�شم���ه، 

بالث���واين. كاأننا اأم���ام م�شهد م���ن مباراة بني 
الربازيل وجزر القمر.

يف الريا�ش���ة، كما يف ال�شيا�ش���ة هناك م�شافة 
الع���راق  ف���وز  والع���ادي.  ال�شتثنائ���ي  ب���ني 
حدث���ًا  كان   ،2007 الع���ام  يف  اآ�شي���ا  بكاأ����ض 
ا�شتثنائي���ًا لفري���ق ق���ادم من بالد ت�شه���د حربًا 
اأهلي���ة جنوني���ة. اأم���ا الف���وز بكاأ����ض خليجي 
25 ف���ال. اأحت���دث هنا عن اجلان���ب الريا�شي، 
م���ع  وتوحده���ا  اجلماه���ر،  تفاع���ل  ع���ن  ل 
الهوي���ة الوطنية، فهذا املنج���ز ُيح�شب لها يف 
املنا�شبت���ني. لعب الكرة مهم ف���وق امل�شتطيل 
ف  الأخ�ش���ر، لت�شع���ني دقيقة فق���ط. اإل اإذا وظَّ
�شهرته ليكون فاع���اًل نا�شطًا يف املجال العام. 
لعبون���ا لالأ�ش���ف لي�ش���وا كذل���ك. اإنه���م اأنا�ض 
عادي���ون. لي�ش���وا �شياط���ني، ولي�ش���وا مالئكة 
اأي�شًا. ورمبا لو كان بع�شنا يف مكانهم لوجد 
تربيرًا ما: الأو�شاع �شعبة للغاية، والر�شول 
قب���ل الهدية. �شيبقى عليهم فقط اأن ل ي�شدقوا 

باأنهم �شنعوا لنا معجزة.
خيب���ة ظن كث���ر م���ن العراقي���ني، امتعا�شهم، 
و�شعوره���م بامل���رارة من لق���اءات "التكرمي"، 
كل ذلك ل معنى له عند "الأبطال" ال�شباب. هم 
لي�ش���وا م�شوؤولني عن اإفراط الآخرين بالأمل، 
فلديه���م اأحالمه���م اخلا�ش���ة. ت�شحره���م فكرة 
الح���رتاف املمهد لنجومي���ة ال�شوبرمان، لأن 
يكون���وا معروفني على �شعيد العامل، كريا�ض 
حمرز، واأ�شرف حكيمي، وحممد �شالح. ويف 
اأثناء طريقه���م نحو اأحالمهم ال�شعيدة ل باأ�ض 
يف تن���اول بع����ض ال�شندويت�ش���ات ال�شغ���رة 
املوزع���ة جمانًا: قطع���ة اأر�ض �شكني���ة، جواز 
�شف���ر دبلوما�ش���ي، �شي���ارات حديث���ة، واآلف 

الدولرات.
ل �شيء اأكر م���رارة من طعم احلقيقة. وقيمة 
كرة القدم، والريا�شة عمومًا تاأتي من قدرتها 
عل���ى جعلنا اأكر فهمًا وتقباًل للحقائق، واأكر 
�شجاعة على اجلهر بها ب���ال خوف اأمام اأقوى 
�شلطة. متامًا مث���ل قيمة الفن. ميكن لل�شاحرة 
امل�شتديرة اأن ت�شم���و باأخالقيات الإن�شان، اأن 
ب اندفاعه الغرائزي،  متنحه ثقة بالنف�ض، تهذِّ
وتعلم���ه اأن اله���دف الكبر يحت���اج اإىل �شرب، 
وروح مثاب���رة. ميكنها اأي�ش���ًا اأن ت�شهم ببناء 
الأوط���ان، وتع���ايف املجتمع���ات، واأن تن�ش���ر 
الكات���ب  كان  الأر����ض.  رب���وع  يف  ال�ش���الم 
"اإدواردوغاليان���و"  اجلمي���ل  الأورغواي���اين 

يقول: اإذا حتركت الكرة حترك معها العامل.
رج���ل دول���ة حقيق���ي م���ن ط���راز "اإميانوي���ل 
ماك���رون" يفهم جيدًا ما تعنيه عبارة غاليانو، 
فقد كان تلمي���ذًا ل"بول ريكور"، اأبرز فال�شفة 
الع�ش���ر. ل ي���زال العه���د قريب���ًا بنهائ���ي كاأ�ض 
الع���امل الأخ���ر. بع���د انته���اء اللق���اء مل يذهب 
الالعب لي�شافح الرئي�ض. الرئي�ض "ماكرون" 
ه���و من نزل من مق�شورة كب���ار ال�شخ�شيات، 
لكي يوا�شي الالعب "كيلياناإمبابي"، وياأخذه 
بالأح�ش���ان، يف م�شه���د لف���ت نقلت���ه �شا�شات 
العامل. تلك لي�ش���ت خدعة ا�شتعرا�شية نفعية، 
فقبله���ا كان ماك���رون نف�شه هو م���ن اأقنع جنم 
بالده ب�شرورة البق���اء يف الدوري الفرن�شي، 
وع���دم الر�شوخ ملغريات ري���ال مدريد التي ل 
تق���اوم. يومه���ا، مل مينح���ه قطع���ة اأر�ض، ول 
�شي���ارة، ول دولرات. ق���ال له �شيئ���ًا اأغلى من 
ذلك بكث���ر: "ل ترحل. لي����ض الآن بالتحديد. 
اأطلب منك اأن تبق���ى، فاأنت مهم جدًا لفرن�شا"، 
بال�شتجاب���ة،  ملزم���ًا  نف�ش���ه  اإمباب���ي  فوج���د 
واأذه���ل باأدائه العامل يف خت���ام املونديال. يف 
احلقيقة، كان رئي����ض الدولة العظمى يرتجى 
لع���ب الك���رة، ومواق���ف مث���ل هذه ه���ي التي 
جعل���ت م���ن ماك���رون، واإمباب���ي اأبط���اًل عند 

ال�شعب الفرن�شي.

ه����و  جتاهله����ا،  ي�شع����ب  جلي����ة  ب�شراح����ة 
انن����ا كبلد نع����اين م����ن الالت����وازن يف امللف 
القت�شادي - على القل داخليا- فيما يتعلق 
مب�شكلة املوازن����ة، التي هي رمز للالتوازن، 
واخللفي����ة ال�شا�ض ه����و اقت�شادن����ا الريعي  
ال����ذي ل زال مي�شي ب�شاق وحيدة عمليا يف 

امل�شهد والفق املنظور.
ولكن ل يعن����ي كل هذا انغالق الفق القريب 
والبعي����د ، م����ا دمن����ا نح����اول ال�شتف����ادة من 
وثالث����ة  اخلليجيت����ني  احلرب����ني  درو�����ض 
الث����ايف الحتالل واملق����رون باملحا�ش�شة ، 
عمليا يل����وح يف افقن����ا ’ وبالتحديد اعتبارا 
م����ن موندي����ال الب�ش����رة بخلفيت����ه وثقافت����ه 
الت�شريني����ة. اذ نح����ن اجم����ال يف اخلط����وة 
عقالني����ة  الك����ر  كونه����ا   ، ال�ش����ح  الوىل 
و�شعبي����ة ، لن�ش����ع عن وعي حج����ر ال�شا�ض 
بوع����ي وطن����ي ناجم����ا ع����ن جترب����ة مري����رة 
بوطني����ة م�شتهدف����ة دولي����ا واقليمي����ا وه����ذا 
م�شداقها حيث تتناغم مع عقالنية القت�شاد 

الذي تر�شم له ال�شيا�شات الناجحة.
يف  �شاري����ا  كان  القت�ش����ادي  القان����ون  ان 
روما القدمي����ة او امرباطورية النكا بنف�ض 
درجة �شالحه الي����وم. لي�شت هناك )ظروف 
خا�ش����ة( لثقاف����ة او دي����ن او �شيا�شات ميكن 
ان تلت����ف ح����ول ه����ذا القان����ون. وكل قائ����د 
وحكوم����ة ت�ش����اب عل����ى م����ا يب����دو بغ����رور 
ال�شلط����ة ، حيث ان التاريخ القت�شادي لديه 
�شجل طويل من ال�شيا�شات احلكومية التي 

ف�شل����ت ،كونه����ا و�شعت على نح����و يتجاهل 
قوان����ني القت�ش����اد. )تومباتل����ر –ب����اودون 
/ القت�ش����اد / خال�ش����ة اعظ����م الكتب / �ض 

.)2020 /211
فالدفع����ة القوي����ة الوىل ’ تب����داأ م����ن البني����ة 
التحتي����ة ، الت����ي ل يج����د القط����اع اخلا�����ض 
لوح����ده ج����دوى اقت�شادية مبا�ش����رة او غر 
مبا�ش����ره يف املجازف����ة باقامته����ا ’ حت����ى لو 
تخ����دم م�شروع����ه م�شتقب����ال ’ ال الله����م ع����رب 
حتال����ف وت�شام����ن الكارتالت عل����ى ال�شعيد 
الوطني ’ وهذا غر موجود يف القت�شادات 
النا�شئ����ة. وهذا ما ادركت����ه قيادة ثورة 14/

مت����وز 1958 لتويل ا�شاع����ة النمو املتوازن 
، بداأ دور الدول����ة يف تعظيم البنية التحتية 
الكلي����ة كونه����ا املقدم����ة ال�شا�شي����ة لتحري����ك 
املوؤ�ش�����ض  ال�شناع����ي  النتاج����ي  الن�ش����اط 
البني����ة  يف  فالنم����و  القت�ش����اد.  لتنوي����ع 
التحتي����ة مبق����دار %1 �شنوي����ا ’ يوؤدي اىل 
من����و مبق����دار و ي����وؤدي اىل من����و يف الناجت 
الجم����ايل مبق����دار واح����د ون�ش����ف يف املئة 
�شنويا. وهنا ت�شبح امل�شاريع رابحة جميعا 
لي�����ض مبعن����ى الربح الف����ردي وامن����ا الربح 
الجتماع����ي ب�شب����ب اث����ر العام����ل اخلارجي 
املوج����ب يف رف����ع كفاي����ة النتاج ال����ذي هنا 
يول����ده ال�شتثمار يف البني����ة التحتية او ما 
ي�شمى برا�ض امل����ال الجتماعي العلوي.)د. 
مظهر حممد �شالح / جملة الثقافة اجلديده 

عدد/ متوز 2022 �ض 72(.

اتخ����اذ  يف  الت����وازن  ع����دم  غالب����ا  يع����زى 
الق����رارات ال�شائبة ، كنتيج����ة مبا�شرة لعدم 
ال�شتق����رار وه����ذه طبيعة الم����ور ’ وتعتمد 
عل����ى املت�شدي وم����دى �شرعيت����ه ال�شيا�شية 
ع����ن  مع����ربة  ارادة  لت�شن����ع  والجتماعي����ة 
اغلبي����ة ، وه����ذا يعن����ي مبا�ش����رة اي�ش����ا هو 
وج����ود الفق����ر مع التف����اوت ال�ش����ارخ طبقيا 
وال����ذي ندفع ثمنه ب�شكل حاد كنتيجة لف�شاد 
ا�شت�ش����رى كم����ا اعلن����ت عن����ه �شرق����ة الق����رن 
الخ����رة. فق����د راأى الرئي�����ض ال�شيني )بعد 
جتربة ح����ادة يف ظل نظ����ام ا�شرتاكي( باأنه 
على قناع����ة تامة باأن بن����اء املجتمع املتناغم 
ل ميكن ان يت����م مع وجود الفقر يف ال�شني. 
اذ م����ن امل�شتحي����ل ان يتوقع امل����رء ان ي�شود 
الن�شجام وال�شتقرار والتناغم يف جمتمع 
تف�ش����ل فئات����ه ه����وة �شحيق����ة م����ن الكراهية 
وال�شغائ����ن التي تتط����ور اىل احقاد طبقية.

ال�ش����ني  ال����وادي / جت����ارب  )حمم����د خ����ر 
م����ن التط����رف اىل العت����دال /�����ض/ 171/ 

.)2008
ذات  او  النامي����ة  بالبل����دن  يتعل����ق  م����ا  ام����ا 
القت�شادات املتخلف����ة اجمال ، فقد كان عدم 
ال�شتق����رار يغل����ي حت����ت مطرق����ة ال�شتبداد 
كعامل ت�شكني لل�شراع الجتماعي ، لينفلت 
بع����د تدخل غر حم�شوب م����ن قبل الطغمة ، 
كما مل�شناه بعد 2003 ، نظرا لغياب التناغم 
الجتماعي م����ن خالل الت����وازن القت�شادي 
بهوي����ة العدالة ، فما ال����ذي مينع من التناغم 

والت���وازن القت�ش���ادي ، ب���كل الح���وال ل 
ت�شمن التوازن اجلهات الدولية او القليمية 
والتناغ���م الجتماعي ’ امن���ا ي�شمنها البنية 
التحتي���ة كحجر ا�شا�ض ل غره ، بعد 2003 
نزال نزحف برتاوح خجول بني  ’ كونن���ا ل 
الف�شل���ني ال�شاب���ع وال�شاد����ض م���ن عقوبات 
جمل����ض الم���ن ال���دويل ، لي�شب���ح �شندوق 
النقد الدويل جه���ازا تنفيذيا لهذه العقوبات 
’ وهذا �شاأن جميع املدينني الذين اقرت�شوا 
من���ه لي �شبب وهذه �شروط���ة كبنك ل�شمان 

ال�شداد.
النق���د  �شن���دوق  يتبن���اه  ال���ذي  النه���ج  ان 
ال���دويل على �شعي���د ال�شتدان���ة اخلارجية، 
ه���و اجبار البل���دان املدينة عل���ى التخلي عن 
الدعم امل���ايل لل�شلع ال�شا�شية كاخلبز والرز 
وال���ذرة وال�شاي وال�شكر والزيت وم�شتقات 
الطاق���ة، وغ���ر ذلك م���ن ال�شلع الت���ي ت�شكل 
الق���وت اليومي. ويلزمه���ا بتخفي�ض عملتها 

النقدية مقاب���ل العمالت الجنبية كي ت�شبح 
امل���واد اخلام وال�شلع الخ���رى امل�شدرة اىل 
اخل���ارج باقل ثمن. كما يل���زم البلدان املدينة 
بتقلي����ض النفاق عل���ى القطاع���ات اخلدمية 
وال�شم���ان  وال�ش���كان  والتعلي���م  كال�شح���ة 
الجتماعي، ويطالبها بزيادة ال�شرائب على 
اخلدم���ات اليومية كامل���اء والكهرباء والنقل 
والت�ش���الت وم���ا �شابهه���ا. كم���ا يوؤك���د د. 
عودت ناجي احلم���داين يف بحثه )�شندوق 
النقد الدويل ودوره يف تعميق ازمة الديون 
اخلارجي���ة للبل���دان النامي���ة - خ�شو�شي���ة 

ديون العراق / �ض2014/83(.
امل يك���ن هذا ال���دور معززا للفق���ر والتفاوت 
ان  ل�ش���ك  ال�شتق���رار؟  وع���دم  وال�ش���راع 
ه���ذا ه���و اي�ش���ا جالب���ا لالقت�شاد امل���وازي، 
عل���ى ح�ش���اب القت�ش���اد احلقيق���ي بزراعته 
مبا�ش���رة  فين�ش���ئ  وخدمات���ه.  و�شناعت���ه 
اىل  و�ش���ول  الم���وال  وغ�شي���ل  التهري���ب 

جتارة الب�شر واع�شائهم بوا�شطة ع�شابات 
املخ���درات،  وكذل���ك  املنظم���ة  اجلرمي���ة 
كتعوي����ض وحماول���ة لت���اليف الفق���ر املدق���ع 
واملطل���ق املتفاق���م يف ال�شيا�ش���ات املطلوب���ة 
من �شندوق الدويل، لت�شبح تلك ال�شيا�شات 
باقت�شاده���ا امل���وازي و�شيلة خل���رق �شيادة 
الدول���ة من خ���الل ادوات ومرجعيات اعمدة 
القت�ش���اد امل���وازي من خ���الل الف�ش���اد الذي 
يغط���ي ن�ش���اط ه���ذا القط���اع غ���ر ال�شرع���ي 
والقان���وين، كم���ا ج�شدت���ه عملي���ات تهريب 
النفط. بذلك تظه���ر من خالل نفوذ القت�شاد 
امل���وازي مراكز قوى ليتماأ�ش�ض ال�شراع بني 
القت�شاد احلقيقي وغ���ر احلقيقي، ل�شمان 
جهات ترغب يف الهيمنة �شواء كانت اقليمية 
او دولية،بادوات متطرفة طائفيا وعن�شريا.

فال�شراعات التدمرية الطائفية والعن�شرية 
العنيف���ة  والكراهي���ة  باحلق���د  امل�شحون���ة 
الت���ي يج���ري تغذيتها وتبنيه���ا وفر�شها من 
اخل���ارج وتخ���دم يف نف����ض الوق���ت م�شالح 
حملية وداخلية. )د. خال���د املعيني /الطبقة 

القائدة/�ض239 / 2017(.
تبدو ومن خ���الل ما تقدم �شعوبة المر على 
اي مت�ش���د اقت�شادي���ا كان او �شيا�شيا ولكن 
لي�ض م�شتحيال ’ �شيما خطورة المر، ونحن 
ام���ام حت���ولت دراماتيكية دولي���ة واقليمية 
ل ترح���م ح�شب جترب���ة لع�شرين من ال�شنني 
خل���ت ، حي���ث فع���ال التجرب���ة اك���رب برهان ’ 

ولكي ل تتكرر اللدغة.

ولذل����ك تكون احلل����ول واملواجه����ة م�شتندة 
اول عل����ى البني����ة التحتية خللق ت����وازن او 
مرجعية ترتك����ز عليها ال�شرائ����ح التي وعت 
وطني����ا بع����د ت�شري����ن وموندي����ال الب�ش����رة 
بروح عراقي����ة اول واخ����را ، فاما الرجوع 
لقت�شاد الدولة بالتدخل من خالل الت�شنيع 
كقاط����رة وتوفر الدوي����ة وعنا�شر البطاقة 
التموينية ، ويعلن عن يف رفع �شعر الدينار 
وتدفع ال�شرائب بالف�شاح   ، بن�شبة 10% 
بتحوي����ل النق����ود او �ش����راء البي����ت اوحتى 
املعمل وفر�ض ال�شرائب على النتاج، ورب 
ت�شاوؤل يط����رح م����ن ان ادوات الدارة لوثها 
الف�شاد كما معلوم ، وهذا يحتاج اىل موقف 
م�شي�ض ل�شال����ح التنمية اجم����ال. او �شحب 
الر�شيد م����ن نيويورك وهذا �شعب �شيا�شيا 
�شيما والحت����دام يف ال�ش����رق الو�شط بات 

اكر �شخونه.
بكل الحوال اخلطوات نحو الكهرباء كبنية 
حتتي����ة لزالت م�شجعة خ�شو�شا من ناحية 
انتاج الغاز املهدور الذي ناأمل ان يكون اول 
بعي����دا ع����ن ارتباط����ات بالطاق����ة الكهربائية 
لكي ل ي�شبح ه����ذا الربط بكل ا�شكاله ورقة 
�شغط ’ على القل حلني وقوفنا على ارجلنا 
يف املاء والكهرباء، لنبا�شر بعالقات متكافئة 
متوازن����ة م����ن خ����الل توازنن����ا القت�ش����ادي 
لنف�����ض غب����ار الريعي����ة نهائي����ا لنط����ل عمليا 
على افق التنمية امل�شتدامة �شعارا وم�شرا 

بدون القلق على �شندوق الجيال.

العدد )5364( ال�شنة الع�شرون - الثالثاء )7( �شباط 2023

منذ الغ���زو الأمريكي للعراق قبل عقدي���ن والو�شع الأمني 
واملعي�ش���ي يف تردٍّ م�شتمر، حتى اأ�شب���ح املواطن العراقي 
حمرومًا من اأب�شط الحتياج���ات اليومية من ماء وكهرباء 
يتزاي���د جي����ض  ذل���ك  اإىل جان���ب  وع���الج طب���ي و�شك���ن. 
العاطل���ني عن العمل ويرتدي الو�شع القت�شادي. ولتزال 
موؤ�ش�ش���ات وم�شان���ع الدول���ة عر�ش���ة للنه���ب والتخري���ب 
بالإ�شاف���ة اإىل عملي���ات ال�شرق���ة التي متار�شه���ا امللي�شيات 
امل�شلحة والأح���زاب ال�شعبوية الولئي���ة املا�شكة بال�شلطة 
ل�شال���ح دول خارجي���ة. فتحول���ت، اأكذوب���ة توف���ر الأم���ن 
وال�شتق���رار املعي�شي والقت�شادي واإع���ادة اأعمار العراق 
اإىل ف�شيح���ة مك�شوفة. واأ�شبحت ال�شحف العاملية تتناقل 
اأخب���ار الختط���اف والتهجر الق�ش���ري وتعر�ض املعتقلني 
يف ال�شج���ون العراقي���ة وامليلي�شياوي���ة اإىل اأب�شع اأ�شاليب 
التعذي���ب يومي���ًا. ناهي���ك ع���ن الإنفج���ارت ال�شاروخي���ة 
امل�شتم���رة التي ترع���ب املواطنني العراقي���ني وتتعر�ض لها 
موؤ�ش�شات الدولة والأحياء املدنية يف معظم املدن العراقية 

والتي تذهب �شحيتها الع�شرات من الأبرياء.
اأم���ا من الناحية الأمنية، فلم يع���د للمرء العراقي ما ي�شمن 
حيات���ه وحياة عائلت���ه حتى ليوٍم واح���د. اإىل جانب ذلك ل 
زالت اجلماع���ات ال�شلفية وملي�شيات الق���وى امل�شاركة يف 
احلكم متار�ض ب�شكل منظم ارهاب املواطنني ون�شر مظاهر 
الع���داء الطائفي والعقائدي. وبات���ت املخابرات الأجنبية، 
وبالأخ����ض اليراني���ة والمريكي���ة والإ�شرائيلية، ت�شتغل 
الفو�شى القائمة لتحقي���ق ماآربها وتدمر العراق ومتزيق 
وحدت���ه الوطني���ة. وم���ا عملي���ات التحييد والهم���ال التي 
يتعر�ض له���ا العلماء والأكادميي���ون واملثقفون العراقيون 
اإل ج���زءًا م���ن خطة اإنه���اء حا�شر العراق وجع���ل م�شتقبله 
م�شرحًا جتول فيه الع�شابات التي تقتل على الطلب مقابل 
اأ�شع���ار بخ�شة على مراأى وم�شم���ع اأجهزة الأمن وال�شرطة 
الت���ي مت اخرتاقه���ا وتداخل���ت فيه���ا خمتل���ف الع�شاب���ات 
المني���ة الجنبي���ة واحلزبي���ة وال�شوفيني���ة العراقية. مما 
جع���ل املواطن ل ياأمتن اإىل ه���ذه املوؤ�ش�شات، ل بل يخافها 
بق���در خوف���ه م���ن امليلي�شي���ات، الأمر ال���ذي ا�شط���ر مئات 
الآلف اإىل ت���رك العراق والهج���رة اإىل دول اجلوار. وبلغ 
ع���دد العراقيني يف اخل���ارج اأعلى م�شتويات���ه متجاوزًا اأي 

زمن م�شى.
لق���د بلغ الف�شاد الإداري واملايل منذ غزو العراق وحتى الآن 
اأعل���ى درجات���ه. واأ�شبحت �شرقة اأم���واِل الدول���ة وعقارتها 
ظاه���رة منت�ش���رًة ب�ش���كل علن���ي عل���ى جمي���ع امل�شتوي���ات، 
وو�شل���ت اأرقام���اُ خيالي���ة مل ي�شهُده���ا الع�ش���ر احلديث يف 
اأي م���كان يف الع���امل. اأي�شًا �شرقة النف���ط وتهريبه اأ�شبحت 
حال���ة دارج���ة، يتهم ال�شل���وع فيها الكثر م���ن العراقيني من 
اأ�شح���اب امل�شوؤولي���ات وقادة اأح���زاب م�شارك���ة يف احلكم � 
كردي���ة وعربي���ة. و�شار النف���ط العراقي امل�ش���روق يباع من 
قب���ل امللي�شيات يف اأ�ش���واق دبي ب�شكل �شب���ه علني وباإيعاز 
م���ن جهات ر�شمية واحزاب �شلطوي���ة ومتعاونون معهم يف 
احلكوم���ات العراقية املركزي���ة واملحلية املتعاقب���ة. وت�شر 
التقارير اإىل اأن معظمه يذهب اإىل الإمارات )ال�شارقة وراأ�ض 
اخليم���ة والفج���رة( والم���وال التي حت�شل عليه���ا �شبكات 

تهريب النفط العراقي يتم ايداعها يف بنوك اماراتية.
اإن تدخ���ل دول اجل���وار وخمابراته���ا اأ�شب���ح اأم���رًا وا�شحًا 
وعلني���ًا، و�ش���ل قمت���ه با�ش���رار ق���ادة الأح���زاب العراقي���ة 
اقت�ش���اده  الع���راق وا�شتن���زاف  الولئي���ة ت�شفي���ة م�ش���ر 
وم���وارده ل�شالح اي���ران على ح�شاب ق���وت ال�شعب واعمار 
البل���د وتقدم���ه. جاعل���ون ال�شع���ب العراق���ي خ���ارج اللعبة، 
يتحكم���ون مب�شره وم�شتقبل اأجيال���ه بال�شافة اىل تفكيك 

موؤ�ش�ش���ات الدولة وحم���و الهوية العراقي���ة، �شبيهًا ب�شراع 
الدول ال�شتعمارية على املناطق الإفريقية يف القرن التا�شع 
ع�شر. كم���ا اأ�شبح خطر النزاعات الطائفي���ة واقعاُ ملمو�شاُ، 
فالقت���ل على الهوي���ة والتطهر العرق���ي والتهجر الق�شري، 

�شار �شيئًا ماألوفا.
لقد ق���ام املحتل بح���ل موؤ�ش�شات الدول���ة العراقية من جي�ض 
و�شرط���ة وحر����ض احل���دود، و�شم���ح بن�شوء فو�ش���ى تامة. 
واأ�شبح���ت احل���دود العراقي���ة مفتوح���ة م���ن كل الأط���راف، 
�شاع���دت على دخول املت�شللني وعم���الء املخابرات الأجنبية 
للعراق. وتعترب هذه الجراءات بال�شافة اىل نهب املتاحف 
وح���رق املكتب���ات والدوائ���ر احلكومي���ة و�شرق���ة ثرواته���ا 
اأول اخلط���وات ملح���و الهوي���ة العراقية وامل�ش���ى لت�شُمل كل 
جم���الت احلياة ال�شيا�شية والجتماعي���ة واإقامة التحالفات 
العرقية وتوزيع المتي���ازات وال�شماح باإن�شاء امليلي�شيات، 
به���دف ا�شتعماله���ا �ش���د ق���وى �شيا�شي���ة عراقية اأخ���رى اأو 
تاألي���ب بع�شها على البع�ض الآخ���ر. واأ�شُتغل الفكر الطائفي 
م���ن قبل فئات اجتماعية واأح���زاب �شيا�شية كاأداة للدفاع عن 
م�شاحلها الفئوي���ة والقت�شادية. اأما الد�شتور فكان الطامة 
الك���ربى، حيث �ش���رع على اأ�شا�ض امل�ش���ودة الأمريكية، التي 
ا�شتهدف���ت و�ش���ع قاعدة قانوني���ة لتمزيق الع���راق و�شرذمة 

�شعبه.
والي���وم وبعد انتهاء مهزلة النتخاب���ات الخرة، والإعالن 
ع���ن ت�شكي���ل حكوم���ة توافقية على غ���رار �شابقاته���ا يرعاها 
"الطار التن�شيقي" بعد �شراعات طويلة على تقا�شم ال�شلطة 
)الع���راق( والإتفاق على ن�شب توزيع املكا�شب والغنائم مبا 
فيه���ا الوزارت ب���ني الحزاب احلاكم���ة. مت ت�شكيل احلكومة 
وتوزي���ع املنا�شب الوزاري���ة على ا�شا����ض امل�شالح الفئوية 
والقومي���ة ل عل���ى اأ�شا����ض الكف���اءة وامل�شوؤولي���ة القانونية 
واإح���رتام موؤ�ش�ش���ات الدول���ة وم�شالح املواطن���ني. وتركز 
ال�ش���راع على الوزارات ال�شيادية التي تتوفر فيها ال�شرقات 
ك���وزارة النفط واملالية وال�شحة والتجارة، مما يبني اأنانية 

وج�شع املت�شراعني على ال�شلطة.
اأن م���ا �شبق ت�شكيل احلكومة من �شراع���ات طائفية و�شللية 
تب���ني بو�ش���وح: ب���اأن ل جم���ال لتغي���ر اأي �ش���يء يف واقع 
ال�شيا�ش���ي"  "ال�ش���الم  فاح���زاب  الع���راق.  يف  ال�شيا�ش���ة 
وامليلي�شي���ات ل زال���ت �شاحبة الق���رار الف�ش���ل يف الق�شايا 
امل�شرية للعراق. والق���وى امل�شاركة يف احلكومة احلالية، 
هي ذاتها الت���ي �شاركت يف كل احلكومات ال�شابقة، وف�شلت 
يف ح���ل اأي مع�شلة م���ن مع�شالت ال�شع���ب العراقي. كما اأن 
اأطراف���ًا �شيا�شي���ة، ت�شكل ج���زءًا مهمًا من احلكوم���ة، متهمة 
باغتيال الع�شرات من العراقيني وممار�شة التهجر الق�شري 
ونهب اأموال الدول���ة، واأن العديد من اأحزاب ال�شلطة يروج 
ب�ش���كل علن���ي للفك���ر الطائف���ي وال�شوفين���ي وال���ولء لدول 
اجنبي���ة، ويعمل ب�ش���كل فع���ال للتفرقة والنع���رات الطائفية 
والثني���ة. اإىل ذل���ك، فلعب���ة الدميقراطية الزائف���ة، مل حتقق 
اأي جناح���ًا، بل العك�ض، حي���ث اإن الو�شع يف العراق اأ�شبح 

املثال الأ�شواأ الذي حتاول كل �شعوب املنطقة اأن تتفاداه.
اإن الف�ش���ل ال�شيا�شي الذري���ع وانتعا�ض الو�شع الفو�شوي 
ال���ذي يع���ود اإىل الت�ش���ورات اخلاطئة للحكوم���ة املتعاقبة 
يف الع���راق، اأدى اإىل ت�شاع���د النف���وذ الأجنبي وبالأخ�ض 
الإي���راين، ال���ذي يتعار����ض ب�ش���كل وا�ش���ح م���ع �شيا�ش���ة 
الولي���ات املتح���دة الداعي���ة لع���زل اإي���ران يف الع���راق، بل 
عه���ا اإىل جان���ب اخل�شائ���ر املادية واملعنوي���ة والقيمية  ي�شَ
الت���ي تواجهه���ا، رهين���ة �ش���راع �شيا�ش���ي وع�شك���ري غر 
حم�ش���وب النتائج، اليد الطوىل في���ه للمخابرات الإيرانية 

وحلفاِئها العراقيني.

متى يخرج بلد الح�ضارة والثقافة 
والعلم عن ماأزق ال�ضراع على ال�ضلطة؟

ع�سام اليا�سري

عبا�س عبيد

ثامر الهيم�س

دوالرات و�ضيارات: من اأحرز "كاأ�س خليجي 25".. 
ومن و�ضعه في خزائنه؟

توازننا االقت�ضادي.. اأفقًا وم�ضهدًا
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ُترجم���ْت اأعماله اإىل العدي���د من اللغات 
والفار�ش���ية  والإنكليزي���ة  كالإيطالي���ة 
والفرن�ش���ية  والإ�ش���بانية  والأوردي���ة 
والكردي���ة. ن���ال جائ���زة الإب���داع ع���ام 
1999 يف الع���راق. واْخِترَيْت ق�شائده 
الأ�شرتالّي���ة  الق�شائ���د  اأف�ش���ل  �شم���ن 
املكتوب���ة بالإنكليزّي���ة عام���ّي 2007 و 

2012 على التوايل.
ع���ن جتربت���ه  نقدّي���ا  كتاب���ا   14 �ش���در 
ال�شعرّي���ة، مع عدد كبري م���ن الدرا�شات 
النقدي���ة واملقالت، كم���ا ُنوق�شت الكثري 
من ر�شائل املاج�شتري والدكتوراه التي 
تناول���ت اأعمال���ه ال�شعرّي���ة واأ�شلوبيته 
الع���راق  يف  ال�شوفّي���ة  احلروفّي���ة 
واإي���ران  واملغ���رب  والهن���د  واجلزائ���ر 

وتون�س.
وم���ن اأه���م اأعمال���ه: تفا�شي���ل، دي���وان 
املعن���ى،  نون،اأخب���ار  جي���م،  عرب���ّي، 
النقط���ة، حاء،م���ا قبل احل���رف، �شجرة 
احل���روف، اأب���ّوة، اأربع���ون ق�شيدة عن 
احل���رف، مواقف الأل���ف، اأقول احلرف 
واأعن���ي اأ�شابع���ي، مواق���ف الألف،ثّمة 
خط���اأ، احل���رف والغ���راب، تنا����س م���ع 
امل���وت: م���ن در م���ن م���وت، اإ�ش���ارات 
الألف، رق�شة احلرف الأخرية، احلرف 
وقط���رات احُلّب، حرف م���ن ماء، دموع 
م���راآة  اأخ���رى، يف  كلكام����س وق�شائ���د 

احلرف.

 حدثن���ا عن المراج���ع والم�ص���ادر التي 
قادت���ك الى ال�ص���عر في الطفول���ة... وبمن 

تاأثرَت في تلك الفترة؟
- ُوِلدُت عام 1953 يف اأ�شرة علم ودين. 
وكنُت منذ �شغري مّياًل للقراءة بل كنُت 
عا�شق���ًا لها. و�شاعد وجود مكتبة عامرة 
يف البي���ت على اأن اأقراأ من���ذ وقت مبكر 
يف حياتي خمتلف الكتب ويف مقدمتها 
ورواي���ات  وليل���ة  ليل���ة  األ���ف  ق�ش����س 
جورجي زيدان. وقد األهبت هذه الكتب 
خي���ايل ب�ش���كل عمي���ق ج���دًا. وبخا�شة 
ق�ش����س األف ليل���ة وليلة الت���ي جعلتني 
اأبح���ر كّل ليل���ة م���ع �شه���رزاد لتحدثني 
ع���الء  البح���ري، وع���ن  ال�شندب���اد  ع���ن 
الدين وم�شباح���ه ال�شحري، وعلي بابا 
ول�شو�شه. كنُت اأعي����س الق�ش�س هذه 
بكل نب�ش���ات قلب���ي واأ�ش���رح بعيدًا يف 
دني���ا اخليال اإىل احلّد ال���ذي كنت اأحلم 

مب�شباح عالء الدين وجّنيه الظريف!
اأّم���ا ال�شع���ر فاأتذّك���ر اأنن���ي وج���دت يف 
مكتب���ة البي���ت دواوين كث���رية لل�شريف 
الر�ش���ي، واملعري، و�شاعر املهجر اإيليا 
اأب���و ما�ش���ي ال���ذي اأحببُت �شع���ره منذ 
�شب���اي، وكاأنن���ي من���ذ ذل���ك احلني على 
موعد مع الرحيل اإىل املهجر اأو املنفى!

وكان مل���وت والدي رحم���ه الله بني يدي 
واأن���ا �شب���ي، بع���د اأن عان���ى ل�شن���وات 
الأث���ر  الن�شف���ي،  ال�شل���ل  م���ن  طويل���ة 
العمي���ق الفادح يف حيات���ي. فبه تعّرفت 
دفع���ة  والفق���دان  واليت���م  امل���وت  اإىل 
واح���دة، دفع���ة �شدي���دة الق�ش���وة اأثّرت 
عل���ّي، فجعلتن���ي اأفك���ر كثريا من���ذ ذاك 
الوق���ت بامل���وت و�شطوت���ه! وجعلتن���ي 
والأ�شع���ار  الق�ش����س  بكت���ب  اأمت�ّش���ك 

واأتخذها مالذًا و�شديقًا ليل نهار.
ق�ش���م  درا�شت���ي اجلامعي���ة يف  اأنهي���ُت 
القت�ش���اد بكّلّي���ة الإدارة والقت�ش���اد-
وع���دُت   .1976 ع���ام  بغ���داد  جامع���ة 
للدرا�شة ثانية يف ق�شم اللغة الإنكليزية 
بكّلّي���ة اللغات-جامع���ة بغ���داد لأتخرج 
ع���ام 1999. وم���ا ب���ني الزمن���ني عملُت 
حمررًا ثقافيًا يف األف باء واآفاق عربية. 
و�شل���ُت اإىل اأ�شرتاليا مطلع عام 2003 
بعد عامني ق�شيتهما يف الأردن، لألتحق 
باملعهد التقني لولي���ة جنوب اأ�شرتاليا 

واأنال الدبلوم يف الرتجمة الفورية.

 م���ا الذي جعل���ك تتجه الى ال�ص���عر. هل 
لفهم اأ�ص���رار الحياة اأم هو محاولة لفهمها 

اأم لطرح الأ�صئلة الوجودية عبر ال�صعر؟

الأمل  مبرك���ب  ال�شع���ر  اإىل  اجته���ت   -
تدفعن���ي ري���ح عا�شف���ة! جئ���ُت مدفوعا 
اإىل الكتاب���ة مبزي���ج عجي���ب م���ن حمن 
ن  ال���ذات واأ�شئلتها الوجودي���ة، من حِمَ
���ن القم���ع  احلرم���ان واحل���رب، م���ن حِمَ
ن  ���ن اجل���وع اأو حِمَ واحلري���ة، م���ن حِمَ
���ن احللم وامل���وت، من  الذه���ب، م���ن حِمَ
وال�شب���اب  ال�شائع���ة  الطفول���ة  ���ن  حِمَ
ن  املح���روم وال�شيخوخة املتوحدة، حِمَ
ن اأن تكون اأو  الوطن والغربة، م���ن حِمَ

ل تكون.
م���ن كل ه���ذا املزي���ج العجي���ب الغريب، 
امل�شحك املبك���ي، ب���داأت اأن�شج حرويف 
حم���اوًل التكّي���ف مع احلي���اة وحماول 
ف���ّك �شفرة احلياة نف�شه���ا لفهم اأ�شرارها 
العميق���ة والزائلة، اجلميل���ة والب�شعة، 

املبكية وال�شاخرة.
ولع���ل مرك���ب الأمل املدف���وع بعا�شفة ل 
تهداأ والذي ق���ادين اإىل ال�شعر هو الذي 
جعلن���ي غزي���ر النت���اج، مثلم���ا جعلني 
اأقد����س دور ال�شاع���ر حتى �ش���ار عندي 
اأن تك���ون �شاع���رًا فذلك يعن���ي اأن تكون 
�شمري الإن�ش���ان الكوين وقلبه الناب�س 

باجلمال وال�شدق واللطف!
نعم، ف���دور ال�شاعر كبري، بل عظيم، يف 
حتقي���ق روح املحّبة وال�ش���الم والوئام 
الع���امل.  م���ن  م���كان  كل  لالإن�شاني���ة يف 
ت�ش���ّع  كب���رية  روحي���ة  بو�شل���ة  وه���و 
�شم����َس ح���روٍف تكت���ب كلم���ات ال�شالم 
يف  التاأم���ل  وق�شائ���د  املحب���ة  وُجم���ل 
املغ���زى احلقيقي للحي���اة، وتنبذ، بقّوة 
والكراهي���ة  التط���رف  لغ���َة  و�شجاع���ة، 
والعن���ف والعن�شري���ة والطائفي���ة بكل 

�شورها واأ�شكالها.
ول �ش���ك فاإّن ه���ذه الروؤي���ة تتطلب ثمنا 
ل�شاع���ر  خا�ش���ة  به���ا  للتم�ش���ك  باهظ���ا 
عا����س اأغل���ب عم���ره يف الع���راق، حتت 
للطاغي���ة  الإعالمي���ة  املوؤ�ش�ش���ة  وط���اأة 
الت���ي كانت تنظ���ر لل�شعر عل���ى اأنه فقط 
و�شيلة »لتثبي���ت الكر�شي« والدفاع عنه 
حت���ى الَنَف����س الأخ���ري. وه���ذا المتهان 
م���ن  طوفان���ًا  �شب���ب  لل�شع���ر  اخلط���ري 
الرداءة ال�شعرية، العمودية خ�شو�شًا، 
احل�ش���ار  عق���د  الت�شعين���ات:  عق���د  يف 
القا�ش���ي، والت���ي اكت�شح���ت ال�شح���ف 
اختالفه���ا.  عل���ى  واملج���الت  اليومي���ة 
وقبله���ا كانت �شنوات احل���رب العراقية 
الإيرانية حيث طغت »دواوين املعركة« 
دواوي���ن  وا�شط���رت  �ش���يء،  كّل  عل���ى 
الوجع الإن�شاين والروحي اإىل الت�شرت 
والختف���اء حفاظ���ًا عل���ى نف�شه���ا وعلى 

اأرواح �شعرائها.
فاأن���ا مل اأ�شتط���ع م���ن ن�ش���ر جمموعت���ي 
ال�شعري���ة »جيم« اإّل ع���ام 1989 اأي بعد 
انته���اء حرب العب���ث املخيف���ة تلك التي 
اأكلت املاليني من �شباب العراق واإيران 
ورّمل���ْت َم���ن رّمل���ْت ويّتمْت َم���ن يّتمْت، 
واأهدرت امللي���ارات من الدولرات حتى 
خ���رج العراق منه���ا يرزخ حت���ت طائلة 
ال���ذي بداأه���ا  اأ�شطوري���ة وه���و  دي���ون 
بفائ�س م���ايل كبري. وماه���ي اإّل �شهور 
مع���دودة حتى دخل الع���راق يف احلرب 
جم���ددًا ليع���ود �شع���ر احل���رب ليت�شّي���د 
اخلط���اب الإعالم���ي من جدي���د وب�شكل 
مفج���ع. وكن���ُت ق���د ن�ش���رُت جمموعتي 
»دي���وان عربي« ع���ام 1981 اأي توقفُت 
اأو اأُرِغمت على التوقف بعبارة اأدق ملدة 

8 �شنوات بالتمام والكمال.
كان كّل �شع���ر ل يخدم الطاغية هو �شعر 
ل �ش���رورة ل���ه ح�شب تعب���ري م�شوؤويل 
الإع���الم يف احلقب���ة ال�شابق���ة املنهارة. 
وكّل �شع���ر ل ميّج���د حروب���ه وغزواته 
و�شولت���ه هو �شع���ر مري���ب وم�شكوك 
فيه، و�شاعره يعي����س يف الوقت اخلطاأ 
وامل���كان اخلط���اأ. نع���م، ل وق���ت ل�شع���ر 
كه���ذا على الطالق و�شط و�شائل الن�شر 
وال�شحاف���ة التي ت�شيط���ر عليها الدولة 

�شيطرة مطلقة.
حق���ًا كان���ت حمن���ة قا�شي���ة، والتهمي�س 
ال���ذي وّلدت���ه يف روح���ي ه���ذه املحن���ة 
�شب���ب يل هو الآخر معان���اًة كبريًة واأملًا 
فادح���ًا. وق���د حتّملُت كل ه���ذا التهمي�س 
وذل���ك التجاهل ب�ش���ر اأّيوب���ي منطلقًا 
م���ن اإمي���اين الأكي���د بحقيق���ة اأن ال�شعر 

هو �ش���وت الإن�شانية النبي���ل والعميق 
ه���و  امن���ا  ل���ه  ابت���ذال  وكل  والن���ادر، 
ابت���ذال ل ُيْغَتفر ول ميك���ن تريره باأّي 
�شكل كان. ولق���د اأعانني الت�شوف على 
مواجه���ة ه���ذا الأمل الثعلب���ي الرم���ادي 
ل�شن���وات و�شنوات رغ���م �شعور املرارة 

الفادح.

 ب���داأت بق�ص���يدة التفعيل���ة، ث���م تحولَت 
ال���ى ق�ص���يدة النثر ابت���داء كم���ا اأرى منذ 
مجموعتك )نون(.. هل لك اأن تحدثنا عن 

تلك التحولت في �صعرك؟
- م���ّرت ق�شيدت���ي مبراح���ل عديدة منذ 
�ش���دور جمموعت���ي الأوىل )تفا�شي���ل( 
1976 لع���ل م���ن اأهمه���ا حت���ّويل  ع���ام 
من كتاب���ة ق�شي���دة التفعيل���ة اإىل كتابة 
َن  ق�شي���دة الن���ر الت���ي تتي���ح، اإذا اأُح�شِ
اأك���ر  �شعري���ًا  ف�ش���اء  ا�شتخدامه���ا، 
اإذ  التفعيل���ة.  ق�شي���دة  م���ن  ات�شاع���ا 
كان���ت جماميع���ي )تفا�شي���ل( و)ديوان 
املعن���ى(  و)اأخب���ار  و)جي���م(  عرب���ي( 
ق�شائ���د تفعيل���ة. وب�ش���دور جمموعتي 
)نون( ب���داأت رحلتي م���ع ق�شيدة النر 
وتوا�شل���ت حت���ى الآن. ثاني���ًا، �شدور 
اأك���ر م���ن جمموع���ة ذات ثيم���ة حمددة 
املعن���ى(  )اأخب���ار  كم���ا يف جماميع���ي: 
و)مواق���ف الأل���ف( و)اأ�ش���ارات الألف( 
و)ح���رف م���ن م���اء(. ويف كل تفا�شي���ل 
رحلت���ي ال�شعري���ة، فاإنن���ي ح���ني اأكتب 
ًا جديدًا، �شواًء اأكان ق�شيدة تفعيلة  ن�شّ
اأو ق�شي���دة نر، اأخ�شع���ه ب�شرامة اإىل 
م�شاأل���ة القامو�س اخلا����س، والقت�شاد 

يف اللغة، والنمو الع�شوي للق�شيدة.
ومتمي���ز  مب���دع  �شاع���ر  اأّي  اإّن 
وخاّلق ينبغي اأن ميتلك قامو�شًا �شعريًا 
خا����س ب���ه. وم���ن دون ه���ذا القامو�س 
يك���ون ال�شاعر عبارة عن درهم مم�شوح 
ل تعرف مالحمه حقًا. امتالك القامو�س 
والرتّج���ي  بالتمّن���ي  يت���ّم  ل  اخلا����س 
والإبداعي���ة،  الروحي���ة  باملكاب���دة  ب���ل 
قدمي���ًا  ال�شع���ر  ق���راءة  يف  والتبّح���ر 
وحديثًا، غربًا و�شرقًا ودرا�شته وتاأّمله. 
وياأت���ي ع���ر تراك���م كّمي ونوع���ي عند 
ال�شاعر بحيث اإن ق�شائده تلد قامو�شها 
اللغ���وي بنف�شه���ا وتبدعه وت�ش���ري اإليه 

بفرح حقيقي وزهو مبارك.
باللغ���ة.  القت�ش���اد  م�شاأل���ة  تاأت���ي  ث���ّم 
ال�شاع���ر ال���ذي يجيد ا�شتخ���دام املفردة 
بطريقة مبدع���ة دون تع�شف ول حتّجر 
هو �شاع���ر حقيقي ولي�س مفركًا. وهذا 
يتطّل���ب من���ه معرف���ة حقيقي���ة باأ�ش���رار 

ك���ي  وتفا�شيله���ا  ال�شعري���ة  ال�ش���ورة 
يعرف متى يح���ذف ال�شورة املهلهلة اأو 
ال�شعيف���ة اأو املقحم���ة دون م�شّوغ فني 
اأو يعيد كتابته���ا اإىل اأن يكون وجودها 

�شروريًا جلمالية الق�شيدة.
واأخ���ريًا هناك م�شاأل���ة النمو الع�شوي، 
حيث ينبغ���ي لل�شاع���ر اأن يراقب بوعي 
دقيق و�ش���ارم مطلع الق�شيدة ونهايتها 
�شربته���ا  حتت���وي  اأن  ينبغ���ي  الت���ي 
ال�شعري���ة معاجلًا ال�شتط���رادات داخل 
الن�س باحلذف اأو اإعادة الكتابة لتكون 
الق�شي���دة يف نهاية الأمر كتلة متما�شكة 
ة من املطلع اإىل اخلامتة، بحيث  مرتا�شّ
اإذا حذفَت منها مقطعًا اختّلت وارتبكت 
اختّل���ت  مقطع���ًا  اإليه���ا  اأ�شف���َت  واإذا 

وارتبكت اأي�شًا.

�ص���رورات  النث���ر  لق�صي���دة  كان  ه���ل   
معا�ص���رة، هل يحتم ه���ذا ان يجهل كّتابها 
اأ�ص����س البالغ���ة العربي���ة وجم���ال اللغ���ة؟ 
فكثيرا ما نق���راأ لغة ركيك���ة وكالما ليمت 

لل�صعر ب�صيء؟
- لالأ�ش���ف، ف���اإّن م���ا ذكرت���ه �شحيح عن 
جه���ل الكثري م���ن كّت���اب ق�شي���دة النر 
العربي���ة وجمالي���ات  البالغ���ة  باأ�ش����س 
اللغ���ة. لك���ن هيمن���ة ق�شي���دة النر على 
م�شاأل���ًة  اأ�شبح���ت  ال�شعري���ة  ال�شاح���ة 
موؤّك���دًة ل تقب���ل النقا�س ب�شب���ب ال�شيل 
واملجامي���ع  الق�شائ���د  م���ن  اجل���ارف 
ال�شعري���ة التي ُتكتب وُتن�شر من خاللها 
يف خمتل���ف البل���دان العربي���ة. وه���ذه 
الهيمن���ة ال�شدي���دة املتحقق���ة يف الوقت 
امل�شتقبلي���ة  الهيمن���ة  توؤّك���د  احلا�ش���ر 
بالطب���ع، اإ�شافة اإىل م���ا متتلكه ق�شيدة 
الن���ر نف�شه���ا من اأ�شب���اب فني���ة تعينها 
بق���ّوة عل���ى البق���اء حّي���ة كالتح���ّرر من 
الوزن والقافية، واملرونة، والوم�شّية، 

والتداخل مع الأجنا�س الأخرى.
وبعيدًا ع���ن ال�شكل ال�شعري امل�شتخدم، 
او  عمودي���ة  ق�شي���دة  اأكان  �ش���واًء 
اأرى  فاإنن���ي  ن���ر،  اأو ق�شي���دة  تفعيل���ة 
يف  احلي���اة  لإعم���اق  ال�شعر اكت�شاف���ًا 
وم�شة روحي���ة وفنية نادرة وباأقل عدد 
من الكلمات. فاإذا طّبقنا هذا »التعريف« 
�شنج���د اأن يف �شيل ق�شيدة النر الهائل 
املن�شور يوميًا َغَلب���ة وا�شحة للق�شائد 
ال�شحلة املرتبك���ة الفارغة! وقد زاد من 
فداح���ة الأم���ر اأّن ق�شي���دة الن���ر تفتقد 
اإىل ال���وزن والقافية فت�شّور الكثري من 

كّتابها اأّنها ميكن اأن تكون اأّي �شيء!
اإذن، هناك اأزم���ة وا�شحة يف احل�شول 
عل���ى ال�شع���ر احلقيقي املتف���وق املبدع، 
لأّن الكث���ري م���ن ال�شع���راء وال�شاع���رات 
يف بلداننا العربي���ة يفتقدون اإىل الفهم 
الدقي���ق مل�شاألة ُبني���ة الق�شيدة، ومل�شاألة 
النمو الع�ش���وي، والقت�شاد يف اللغة، 
والقامو����س ال�شخ�ش���ي لل�شاع���ر، كم���ا 
يعانون من اخلواء الروحي والإن�شاين 
اأحيان���ًا. الكثري منهم ل ميلكون جتارب 
روحي���ة اأو اإن�شانية ذات �ش���اأن اأو عمق 
بحيث ت�شتحق اأن ُتكتب اأو ترى النور. 

وجتد جملهم ال�شعرية و�شورهم الفنية 
مليئ���ة بالهذيان حتى حتّولت ق�شائدهم 
اإىل ما ي�شبه رّكاب عربة القطار الذين ل 
يعرف بع�شهم بع�ش���ًا، ول يجمعهم اأي 

جامع �شوى العربة!
نع���م، �شيكون ح�ش���ور ال�شعر احلقيقي 
والعمي���ق نادرًا عل���ى ال���دوام. والغلبة 
الأ�شيل���ة،  غ���ري  للنم���اذج  الظه���ور  يف 
للنماذج الت���ي تعوزها الوم�شة النادرة 
يف اكت�ش���اف احلي���اة اأو تعوزه���ا قدرة 
ال�شاع���ر عل���ى جت�شي���د ه���ذه الوم�ش���ة 

ب�شكل عميق ومبتكر.
اإّن معادل���ة الإب���داع يف ال�شعر مهما كان 
�شكله �شعبة حق���ًا و�شدقًا، وتتطّلب من 
ال�شاعر خرة حياتي���ة وثقافية ولغوية 
و�شعري���ة، م���ع م���ران م�شتم���ر، واإميان 
الإن�ش���اين  ودوره  بال�شع���ر  حقيق���ي 

اخلاّلق.

 ي�ص���ف البع�س ق�صائ���دك اأنها ي�صيطر 
عليها الجانب ال�صوفي ف�صال على اهتمام 
الق�صيدة باآيات القراآن الكريم، وق�ص�س 

الأنبياء ومروياتهم.. ما تعليقك؟
- نعم اأنا �شاع���ر مت�شّوف لكن لي�س كّل 
�شع���ري ه���و �شعر �ش���ويّف. فق���د كتبُت 
الق�شائد ال�شوفية ون�شرتها يف العديد 
م���ن جماميع���ي. كما كتب���ت جمموعتني 
�شوفيت���ني هما )مواق���ف الألف 2012( 
و)اإ�شارات الألف 2014(. وقد لفت ذلك 
انتب���اه النق���اد. فمن النادر ج���دًا عراقيًا 
وعربي���ًا اأن يفع���ل ذل���ك �شاع���ر معا�شر. 
ول���ذا كتبوا عنهم���ا الكثري م���ن املقالت 
التن���اول  واأن  خا�ش���ة  والدرا�ش���ات، 
ال�ش���ويف فيهما كان مبتكرًا، كان تناول 
حروفيًا حتى اأ�شبح���ت جتربتي ُتدعى 

بال�شوفية احلروفية.
لكنن���ي م���ن جان���ب اآخ���ر، كتب���ت مئات 
الق�شائ���د ع���ن احلب وامل���راأة، بل كتبت 
جمموعت���ّي حّب، كان���ت الأوىل بعنوان 
)ن���ون 1993( والثانية بعنوان )حرف 
من م���اء 2017(. واأنا ب�ش���دد النتهاء، 
مب�شيئ���ة الرحمن، من كتاب���ة املجموعة 
الثالث���ة التي حتوي ق�شائ���د حّب فقط، 
وعنوانه���ا )مل يب���َق من »اأحّب���ِك« �شوى 
نقطِة الباء(. وهي قد ا�شتمدت عنوانها 
من اإحدى ق�شائ���د املجموعة الق�شرية، 

وفيها اأقول:
على مراآِة حياتي

مل اأكتْب �شوى كلمٍة واحدة:
»اأحّبِك«

لكنَّ مراآَة حياتي ت�شّظت
حّتى �شارْت �شبعني �شظّية.

فلم يبَق من »اأحّبِك«
-وا اأ�شفاه-

�شوى نقطِة الباء.
كذل���ك كتبت مئات الق�شائ���د عن البحر، 
واحللم، واملنفى، واملعنى، واملو�شيقى، 
والفن، والفنانني، وال�شعر، وال�شعراء، 

وغري ذلك.

  هناك الكثير من كتب الن�س الحروفي، 
لك���ن ه���ذا بالن�صب���ة ل���ك وكما قل���ت انت: 
)هناك اإقام���ة اأبدية فيه( حيث كتبَت 25 
مجموعة �صعرية مت�صمن���ة ن�صا حروفيا.. 
كي���ف تولدت فك���رة الحرف ف���ي تجربتك 

ب�صكل عام؟
- حروفيتي يف اأ�شلها قراآنية. فاحلرف 
حمل معجزة القراآن املجيد ول بّد حلامل 
املعجزة من �شّر له، كما اأّن الله �شبحانه 
وتعاىل اأق�شم باحلرف يف بداية العديد 
من ال�شور الكرمية، وكان يف ذلك �شمن 
م���ا يعني وجود �شّر ا�شايف ُي�شاف اىل 
�ش���ّر القراآن املجي���د نف�شه. فِم���ن القراآن 
خمتل���ف  يف  مع���اريف  نهل���ُت  الك���رمي 
الأ�شع���دة. فالقراآن الك���رمي بحر عظيم 
وفي���ه عل���م م���ا كان و�شيك���ون، اأي عل���م 
الأ�شئلة الك���رى التي واجهت الب�شرية 

من���ذ خلق اآدم اإىل يومنا هذا عر اأخبار 
الأنبياء واملر�شلني، وتفا�شيل عذاباتهم 
وغربته���م  و�شره���م  ومعاناته���م 
واأحزانه���م وه���م يبّلغ���ون يف خمتل���ف 
التوحي���د  ر�شال���َة  والأمكن���ة  الأزمن���ة 
واملحبة وال�شالم واحرتام الآخر وعدم 
حتق���ريه اأو العت���داء علي���ه ب���اأّي �شكل 
كان وباأّي���ة �ش���ورة كان���ت. وه���و ل���كّل 
كات���ب و�شاع���ر واأديب كن���ز ل يفنى من 
املعارف اللغوي���ة والروحية والفكرية، 
والأ�شرار الإلهية، والق�ش�س املعترة، 
امل�شام���ني  ذات  الأخالقي���ة  واملواق���ف 
الفل�شفي���ة  واحل���وارات  العميق���ة، 
واليومي���ة ما ب���ني اخلال���ق ور�شله وما 
ب���ني ر�شل���ه واأنا�شه���م. ق���ادين الق���راآن 
الك���رمي اإىل الت�شّوف، وم���ن الت�شّوف 
تعّلم���ُت معن���ى التاأم���ل يف ملك���وت ملك 
املل���وك، ذاك ال���ذي يق���ول لل�ش���يء ك���ْن 
فيكون. وتعّلمُت عظمَة الزهد، واأ�شرار 
الروح الكرى، ومعن���ى �شياحة الروح 
عاري���ًة اإّل من رحم���ة ربي يف زمن يعبد 
النا����س في���ه دنانريه���م ودولراتهم حّد 
احل���رف  يف  تاأمل���ت  اجلنون.وح���ني 
العرب���ي خ���الل رحل���ة �شعري���ة قارب���ت 
ت���زل متوا�شل���ة  عق���ود، ومل  اخلم�ش���ة 
بحم���د الله، وج���دُت اأن للحرف العربي 
ما ميك���ن ت�شميته ب)امل�شتويات( فهناك 
امل�شت���وى الت�شكيلي، القناعي، الدليل، 
الأ�شط���وري،  الرتاث���ي،  الرتمي���زي، 
ال�شح���ري،  اخلارق���ي،  الروح���ي، 
الطل�شم���ي، الإيقاع���ي، الطفويل. وعر 
كتاب���ة املئ���ات م���ن الق�شائ���د احلروفية 
الت���ي اتخ���ذت م���ن ه���ذه )امل�شتوي���ات( 
دلي���ال جماليًا وفنيًا وروحي���ًا بتفا�شيل 
ل تنتهي من التجريب لك�شف اأ�شرارها، 
واأ�ش���رار احل���رف، واأ�ش���راري، وع���ر 
اتخ���اذ احلرف نف�ش���ه رفيق���ًا وحماورًا 
�ش���ار  كل���ه  ذل���ك  خ���الل  م���ن  وقناع���ًا، 
ا�شتخدام احلرف ب�شمت���ي الفنية التي 

لزمتني و�شتالزمني اأبدًا.

 قراأن���ا لك مجاميع �صعري���ة تتحدث عن 
ح���رف الن���ون كما ف���ي مجموع���ة )نون(، 
واأخ���رى تتحدث عن ح���رف الجيم كما في 
مجموع���ة )جيم(، وثالثة عن حرف الحاء 
كم���ا ف���ي محموعة )ح���اء(. ث���م قراأنا لك 

مجموعة بعنوان )النقطة(. ماذا عنها؟
ه���ي  الت�ش���ّوف  بلغ���ة  النقط���ة  اإّن   -
الكينونة ومركز الكون والعامل الأكر. 
هذه ه���ي النقطة كرمز �ش���ويف. لكنني 
انطلق���ُت اإىل ا�شتخدامات اأخرى عديدة 
للنقط���ة ومل اأكت���ِف به���ذا الرتميز فقط، 
فب���دت النقط���ة يف الكثري م���ن ق�شائدي 
مرك���زًا للقلب ومرك���زًا لل���روح ومركزًا 

للج�شد ومركزًا للروؤيا.
اإّن م���ا ميي���ز جتربت���ي احلروفي���ة ع���ن 
ال�شتخدام ال�ش���ويف احلرويف القدمي 
ه���و اأّن هذا ال�شتخ���دام كان ذهنيًا على 
يفهم���ه  ل  طل�شمي���ًا  واأحيان���ا  الأغل���ب، 
اإّل خوا����س اخلوا����س. وق���د حاول���ُت 
جاه���دًا اأن اأجعله �شعري���ًا عر ال�شورة 
���دة، ذل���ك اأّن الذهني���ة براأيي هي  املج�شَّ
اأ�شد اأع���داء ال�شعرية �شراوة. وحاولُت 
اأي�شًا اأن اأجعل ا�شتيعاب هذا ال�شتغال 
ُم�شاع���ًا لل���كّل دون اأن اأفق���د اخلوا����س 
ذل���ك  ويف  اخلوا����س.  خوا����س  ول 
ال�شع���ري  اجلم���ايل:  التح���دي  يكم���ن 
اأم���ا  احلروفي���ة.  لتجربت���ي  الفل�شف���ي 
احل���رف فه���و يف �شعري يظه���ر ب�شور 
�شّت���ى وهيئات ل حُت�شى فه���و العا�شق 
واملع�شوق، وامللك وال�شعلوك، والدليل 
والتائ���ه، واحلكيم وال�شائ���ع، والزاهد 
واخلاط���ئ،  والع���ارف  وال�شه���واين، 
والويّل واملَُهْلِو����س، والذاكر والنا�شي، 
واملتاأّم���ل واملعرب���د، وال�شي���خ والطفل، 
وال�شوت وال�شدى، والروح واجل�شد، 

والبعيد والقريب.

ًا جديداً اأركز على الن�ّص اأول واأخيراً، فاأنا اأكتب لأ�صيف لتجربتي ال�صعرية ن�صّ

ق �أديب كمال �لدين: �أياّ �شاعر مبدع ومتميز وخلاّ
ينبغي �أن يمتلك قامو�شًا �شعريًا خا�ص به

اأديب كمال الدين �صاعر ومترجم و�صحفي. ولد عام 1953 في محافظة بابل العراق. تخّرج من كلية 
الإدارة والقت�صاد جامعة بغداد 1976. كما ح�صل على بكالوريو�ص اأدب انكليزي من كلية اللغات- 

جامعة بغداد 1999، وعلى دبلوم الترجمة الفورّية من المعهد التقني لولية جنوب اأ�صتراليا 2005.
اأ�صدر 25 مجموعة �صعرّية بالعربّية والإنكليزّية، منذ م�صواره ال�صعري الذي بداأه مع مجموعته 
الأولى: "تفا�صيل" 1976، منها: "نون"، "النقطة"، "�صجرة الحروف"، "الحرف والغراب"، "مواقف 
الألف"، "في مراآة الحرف"، "حرف من ماء"، وفي الإنكليزية �صدرت له مجاميعه: " اأبّوة"، " ثّمة 

خطاأ"، " حياتي، حياتي!".
كما اأ�صدر المجّلدات ال�صتة من اأعماله ال�صعرية الكاملة، وفيها يظهر جلّيًا تفّرده با�صتخدامه الحرف 

العربي مالذاً روحيًا وفنّيًا.

حاوره/ عالء املفرجي
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و�صية ابن خلدون

بالأم����س واأن���ا اأجت���ول داخ���ل 
ال���دويل  القاه���رة  معر����س 
للكتاب،  �شعرت وكاأنني اأجتول 
يف عوا�شم الع���امل، وخيل اإيّل 
واأن���ا اأنظ���ر اإىل رف���وف الكتب 
اأنن���ي اأج���وب �ش���وارع روم���ا، 
اأو اأقط���ع امل�شاف���ات ب���ن بيوت 
العقي���د  ع���ن  بحث���ًا  ماكون���دو 
اأورليانو، واأن اأفالطون �شوف 
بردائ���ه  حلظ���ة  اأي���ة  يف  يط���ل 
الطوي���ل ليق���ول يل: »ل ميك���ن 
زوال تعا�شة الدول ما مل يتمتع 
اإن  التعل���م،  بف�شيل���ة  حكامه���ا 
طلب العلم �شرط ملن يتقلد زمام 
احلك���م، وال�شبب ه���و ما يتميز 
ب���ه احلاك���م املتعل���م م���ن حكمة 
دي  �شيم���ون  واأن  و�ش���دق«، 
بوف���وار �شتخرج م���ن �شفحات 
روايتها »املثقف���ون« لتعيد على 
م�شامع���ي در����س احلري���ة الذي 
قال فيه األبري كامو ل�شارتر ذات 
ليل���ة »ل ميكن لالإن�ش���ان العاقل 
اأن يخت���ار العي����س يف قف����س، 
اإل اإذا اأراد اأن يرب���ط م�ش���ريه 
فيم���ا  ميت���ة«  باآيديولوجي���ات 
�شارتر ينظ���ر اإىل وجه �شديقه 
الل���دود ال�شبي���ه بوجوه جنوم 
ال�شينم���ا ليعي���د عل���ى م�شامعه 
در�س املثق���ف امللتزم: »ل ميكن 
للمثق���ف اأن يحاكم ع�شره دون 
واأن  اأوحال���ه«،  يف  اخلو����س 
ام���رئ القي�س ل���ن يحدثني عن 
مل���ك �شاع واإمنا ع���ن قلب متيم 
باله���وى: »اأغرك من���ي اأن حبك 
قاتلي واأن���ك مهما تاأمري القلب 
يفع���ل«، واأن الإم���ام الفقي���ه بن 
ح���زم �شيلق���ي عل���ى دراوي����س 
املحب���ة:  يف  در�ش���ًا  حكومتن���ا 
»احل���ب اأوله ه���زل واآخره جد، 
دق���ت معاني���ه جلاللتها ع���ن اأن 
تو�ش���ف، ولي����س مبنك���ور يف 
يف  حمظ���ور  ول  ال�شريع���ة، 

الديانات«.
 انظ���ر اإىل الكت���ب الت���ي غ�شت 
واأ�ش���األ  املعر����س  قاع���ات  به���ا 
رفيقي يف رحلة التجوال كرمي 
راه���ي:  كي���ف ميكن ق���راءة كل 
ه���ذه الكت���ب وقب���ل اأن ترت�ش���م 
وجه���ه  مع���امل  عل���ى  الده�ش���ة 
قال���ه فرن�شي����س  م���ا  ل���ه  اأق���ول 
يبك���ون لأح���د طلبت���ه “بع����س 
الكتب وجد لكي يذاق وبع�شها 
لك���ي يبتل���ع والقليل منه���ا لكي 
مي�ش���غ ويه�شم” م���ن اأجل هذا 
القلي���ل قادتني قدم���اي باجتاه 
مذك���رات اأندري���ه مال���رو وزير 
ثقافة ديغول والتي اأطلق عليها 
عن���وان “ل مذك���رات” اأت�شفح 
الطبع���ة اجلدي���دة م���ن الكتاب، 
ول اأع���رف عدد الطبع���ات التي 
لن���ا  ترج���م  اأن  من���ذ  �ش���درت 
ال�شاع���ر الفذ ف���وؤاد ح���داد هذه 
ال�شرية املمتعة، ليعدين �شريط 
الزم���ن اإىل امل���رة الأوىل الت���ي 
ق���راأت فيها كت���اب مال���رو الذي 
اأراد ل���ه اأن يك���ون �شه���ادة على 
ع�ش���ر مثري اأ�ش���ر فيه اجلرنال 
ديغ���ول على اأن تكر����س الثقافة 
لأق�شى حد من اأج���ل اإزالة اآثار 
م���ن  الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب 

نفو�س الفرن�شين.
يتل�ش����س علين���ا العالم���ة اب���ن 
خلدون ويذكرن���ا بن�شحيته لنا  
قبل األف عام عندما كتب: “كلما 
اأوغل���ت الأمم بالب���داوة، كانت 
اأبع���د م���ا تك���ون ع���ن احلرية” 
لك���ن �شا�شتنا الي���وم يا �شاحب 
يوغل���ون  ال�شه���رية  املقدم���ة 
بالتط���رف  احلري���ة،  وبا�ش���م 
ونه���ب ال���روات، والنتهازية، 
وميتط���ون الدميقراطي���ة لقه���ر 

النا�س واإذللها.
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 7 February 2023 ”ش���درت حديثًا ع���ن دار املدى رواية “كتاب م���ن املكتبة العامة�
للروائي���ة �ش���وزان اأورل���ن والت���ي تتب���ع فيه���ا ق�ش���ة احلريق 
الغام����س الذي اأح���رق 400000 كتاب بينما تتب���ع اأي�شا حب 
اأورلي���ان للمكتبات، م���ن الرحالت مع والدته���ا اإىل ا�شطحاب 
ابنه���ا. على طول الطريق، تتحدث ع���ن التاريخ امللون ب�شكل 
غري متوق���ع وم�شتقبل مكتب���ة لو�س اأجنلو����س العامة “كان 
اهتمام���ي الأول ه���و كتابة كتاب عن احلي���اة اليومية ملكتبة 
مدين���ة كب���رية”، ت�ش���ف اأورلي���ان احلريق مب���ذاق روائي، 
وتنق���ل للق���راء “رع���ب النار كي���ف كانت تتوه���ج بغ�شب، 

وتغذي نف�شها كتابًا تلو الآخر”. 

كتاب من المكتبة العامة  
روايةرواية

 كانت املكتبة تفتح أبواهبا عند الساعة العارشة صباحاً، ولكن مع انبالج الفجر كنتَ تر

ة  احلجريّ اجلدران  أو جيثمون عىل  كلّه،  املبنى  يتّكئون عىل جوانب  أناساً حيومون حوهلا. 

املنخفضة حول احلدود اخلارجيّة، نصفهم يف الداخل ونصفهم يف اخلارج، أو ينتظمون يف 

حيث   ، الرئييسّ املدخل  من  الغربيّة  الشامليّة  اجلهة  يف  الكائنة  احلديقة  يف  التوقّع  أوضاع 

دون عليها، بام  سَ راقبون الباب بيقظة حيُ . كانوا يُ نوا مشهداً للباب الرئييسّ يمكنهم أنْ يضمَ

كان  ودافئ،  قريب  يومٍ  صباح  ويف  د.  املُحدَّ املوعِد  قبل  األبواب  فتَح  تُ أنْ  يف  أملَ  ال  أنّه 

الرقراق  الطويل  املاء   جمر وبجوار  األشجار،  ظالل  حتت  احلديقة  يف  عني  متجمّ الناس 

البارد.  اهلواء  من  خفيفاً  دفقاً  لُ  رسِ يُ كأنّه  بدا  الذي 

وأمحال  دواليب  عىل  تتدحرج  شخصيّة  وحقائب 

وأكياس للكتب مبعثرة يف أرجاء املكان. وطيور محام 

حول  مرتفّعة  متقطّعة  طى  بخُ متيش  اإلسمنت  بلون 

اً  رسميّ قميصاً  يرتدي  نحيل  شاب  وثمة  احلقائب. 

يط بإبطيه يتاميل  أبيض اللون، وحلقات من العرق حتُ

ج هاتفاً  رِ اول أنْ خيُ اً وحيُ عىل قدمٍ واحدة، يتأبّط ملفّ

حقيبة  مع  امرأة  وخلفه،   . اخللفيّ جيبه  من  اً  خليويّ

ظهر صفراء رخوة جالسة عىل حافة مقعد، متيل إىل 

غمضة العينني، ويداها متشابكتان؛ مل أتبنيَّ  األمام، مُ

ويرتدي  ستديرة  مُ قبعة  يعتمر  وقف رجلٌ  جوارها  وإىل   . تُصيلّ أم  غفوة  تأخذ  كانت  إنْ 

وامرأتان  الالمعة.  ة  الورديّ بطنه  من  جزء  عن  ويكشف  الضيق  شديد  اً  رياضيّ قميصاً 

حتمالن لوحاً للكتابة تسوقان جمموعة صغرية متحركة من األطفال نحو الباب األمامي 

يتُ مقرتبة من ركن احلديقة، حيث جلسَ رجالن بجوار نصب «ناقوس  للمكتبة. ومتشّ

السالم العاملي» يتجادالن حول وجبةٍ يبدو أهنام يتقاسامهنا.

سوزان أورلين

ترجمة: أسامة منزلجي
ترجمة: أسامة منزلجي
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 بابل / جليل الغزي 

يحل���م مثقف���ون ورواد الكت���ب يف ق�ش���اء امل�شيب 
مبحافظ���ة باب���ل، اأن يك���ون يف منطقته���م �ش���ارع 

ثقايف �شبيه ب�شارع املتنبي يف العا�شمة بغداد.
ه���ذا احللم ال���ذي عج���زت ال�شلط���ات املحلية عن 
حتقيقه، بادر اإلي���ه وجعله واقعًا عدد من املثقفن 
يف الق�ش���اء، بالتن�شي���ق مع عدد م���ن املوؤ�ش�شات 

وامللتقيات الثقافية.
وياأمل املبادرون اإىل افتتاح »الر�شيف املعريف«، 
يف ق�ش���اء امل�شي���ب �شم���ايل بابل، ليك���ون حمطة 
ثقافي���ة اأ�شبوعي���ة حتت�ش���ن خمتل���ف الفعالي���ات 
التي يقدمه���ا مثقفو املدينة مبختل���ف انتماءاتهم 

الثقافية.
اإن  ل�)امل���دى(  ق���ال  احلم���داين  عام���ر  ال�شاع���ر 
»الر�شي���ف املع���ريف ميث���ل حمط���ة ثقافي���ة مهمة 
يلتق���ي عنده���ا اأبن���اء املدين���ة لإقام���ة الفعالي���ات 
الأدبية والفنية املنوعة ب�شكل اأ�شبوعي، من قبيل 
معار����س الكت���ب وامللتقي���ات الأدبي���ة والما�شي 

التي تت�شمن قراءات �شعرية وجل�شات نقدية«.
وا�ش���اف اأن »القائمن على ه���ذا الن�شاط الثقايف 
ي�شع���ون اأي�شًا اإىل جمع النخب الثقافية يف مكان 
يحم���ل الهوي���ة الثقافية لق�شاء امل�شي���ب خا�شة«، 
م�ش���ريًا اإىل اأن »منت���دى اأدب���اء امل�شي���ب والبي���ت 
الثق���ايف يف الق�ش���اء، ي�شرتك���ون يف تنظيم هذا 

الر�شيف املعريف املهم«.
واخت���ارت اللجنة املنظم���ة ل�)الر�شيف املعريف(، 
اأح���د املتنزه���ات عل���ى �شف���اف نهر الف���رات الذي 
مي���ر و�ش���ط املدينة، ليك���ون حمطة دائم���ة لإقامة 
الفعاليات الثقافية يف يوم جمعة من كل اأ�شبوع.

م���ن جانبه اأك���د املوؤرخ �شع���د الكبي�ش���ي ل�)املدى( 

م���ن الطاق���ات  اأن »مدين���ة امل�شي���ب متتل���ك كم���ًا 
م���ا يجعلها الأدبي���ة والفني���ة 

ا بحاجة اإىل  هك���ذ
ن�شطة  اأ

ثقافي���ة ت���رز دور تلك الطاقات، ف�ش���اًل عن �شقل 
املواه���ب الثقافية ال�شابة م���ن الفنانن وال�شعراء 

وعازيف املو�شيقى«.
ولف���ت اإىل اأن���ه »مت التف���اق م���ع بع����س اأ�شحاب 
املكتب���ات عل���ى تنظي���م معار����س اأ�شبوعية �شمن 
ع���دد  اىل  ا�شاف���ة  املع���ريف  الر�شي���ف  فعالي���ات 
م���ن الفنان���ن وال�شع���راء واملو�شيقي���ن اللذي���ن 

�شيتواجدون با�شتمرار ليقدموا عرو�شهم الفنية 
املختلفة«.

وا�ش���اف الكبي�ش���ي اأن »القائمن عل���ى الر�شيف 
تك���ون  اأن  اإىل  ي�شع���ون  امل�شي���ب  يف  املع���ريف 
فعاليات���ه م�شابه���ة اإىل ح���د م���ا لفعالي���ات �ش���ارع 

املتنبي يف بغداد«.
و�شهد الر�شيف املعريف خ���الل افتتاحه ح�شورًا 

للم���راأة يف املدين���ة م���ن خ���الل م�شارك���ة بع����س 
الفنانات وال�شاعرات يف املدينة.

ويف العام 2016، اقام مثقفون م�شتقلون ر�شيفا 
معرفيا يف مدينة احللة، واتهم موؤ�ش�شو الر�شيف 
يف حينها، احلكومة املحلية ب�«حماربتهم وعرقلة 
ن�شاطاته���م الثقافي���ة«، فيما ع���زوا الأ�شب���اب اإىل 

»رف�شهم جعله حتت هيمنتها«.

ي�صعى موؤ�ص�صوه اإلى اأن يكون م�صابهًا ل�صارع المتنبي

»الر�سيف المعرفي«.. نافذة ثقافية جديدة في ق�ساء الم�سيب

 متابعة / المدى

الأمريكي���ة  املغني���ة  اأ�شبح���ت 
بيون�شي���ه الأك���ر ف���وزا بجوائ���ز 
غرام���ي بع���د اأن نال���ت الأح���د يف 
اأف�ش���ل  جائزت���ي  التوزي���ع  حف���ل 
اأغني���ة »اآر اأن���د بي« ع���ن »َكف اإت« 
األب���وم ملو�شيقى الرق�س  واأف�شل 

الإلكرتونية عن »ريني�شان�س«. 
اإل اأن هذه النجم���ة ال�شتثنائية 
الظف���ر  يف  جم���ددا  اأخفق���ت 
بجائزة األبوم العام التي ذهبت 
اإىل مغن���ي الب���وب الريط���اين 
»هاري���ز  ع���ن  �شتايل���ز  ه���اري 

هاو�س«. 
البل���وز  مغني���ة  ف���ازت  كم���ا 
والفولك والكنرتي بوين رايت 
بجائزة غرامي اأغنية العام عن 

رائعتها  »جا�شت ليك ذات«.
 وبنيله���ا اأربع جوائ���ز غرامي 

»اآر  اأغني���ة  اأف�ش���ل  بينه���ا 
اإت«  »َك���ف  ع���ن  ب���ي«  ان���د 
ملو�شيق���ى  األب���وم  واأف�ش���ل 

ع���ن  الإلكرتوني���ة  الرق����س 
»ريني�شان�س«، تكون بيون�شيه 
ق���د ح�ش���دت حت���ى الي���وم 32 

جائزة غرامي خ���الل م�شريتها، 
قائ���د  رق���م  بذل���ك  حمطم���ة 
الأورك�ش���رتا ال�شهري جورج 
خ���الل  ف���از  ال���ذي  �شولت���ي 
م�شريته الفنية ب�31 جائزة.

وقال���ت جنم���ة الب���وب خالل 
ت�شلمه���ا جوائزه���ا »اأح���اول 

اأّل اأظهر تاأثرًا كبريًا«، موجهة 
�شكره���ا لوالديها وزوجها جاي 

ب�«املذه���ل«  و�شفت���ه  ال���ذي  زي 
ولأبنائها الثالثة.

وكانت بيون�شي���ه دخلت التاريخ يف 
ما يخ�س الرت�شيحات، لأنها اأ�شبحت 
زي،  ج���اي  ال���راب  مغن���ي  كزوجه���ا 
اأك���ر الفنانن ني���ال للرت�شيحات على 

الإطالق، مع 88 تر�شيحا.

معالم اأثرية ت�سررت وتهدمت اإثر الزلزال 
المدمر في تركيا و�سوريا

النجمة الأمريكية 
بيون�سيه الأكثر 

فوزًا بجوائز 
غرامي

نجم "عراق ايدول" علي ال�سالم يح�سد تكريمًا عربيًا

 متابعة / المدى

اأحل���ق الزلزال الذي �ش���رب تركيا و�شوريا 
اأم����س، اأ�ش���رارا بالغة مبواق���ع اثرية هامة 
يف البلدي���ن، اأبرزه���ا )قلعة حل���ب( و)قلعة 

غازي عنتاب(.
واأفادت املديرية العام���ة لالآثار يف �شوريا، 
ب�شقوط »اأج���زاء من الطاحون���ة العثمانية 
داخل قلع���ة حلب وح���دوث ت�شقق وت�شدع 
و�شق���وط لأج���زاء م���ن الأ�ش���وار الدفاعي���ة 

ال�شمالية ال�شرقية«.
و�شقط���ت كذلك »اأجزاء كبرية من قبة منارة 
اجلام���ع الأيوب���ي« الواق���ع داخ���ل القلع���ة، 
الت���ي ت�ش���ررت مداخله���ا و�شقط���ت اأجزاء 
م���ن حجارتها »ومنها مدخل الرج الدفاعي 

اململوكي«.
ويف حمافظ���ة حماة، ك�ش���ف امل�شح الأويل 
ال���ذي اأجرته فرق الآثار ع���ن ت�شّرر »بع�س 
املب���اين داخ���ل قلع���ة املرق���ب« الأثري���ة يف 
مدينة بانيا�س، و�شقوط اأجزاء من حجارة 
اجل���دران وكتل���ة م���ن ب���رج دائ���ري. كذلك، 

�شقطت واجهات تاريخية يف مدينة حماة.
اأما يف تركي���ا، اأحلق الزلزال اأ�شرارا بالغة 
بقلع���ة »غ���ازي عنت���اب«، وه���ي عب���ارة عن 
موقع تاريخي، ومعل���م �شياحي يف جنوب 

�شرقي تركيا.
ودّمر الّزل���زال »بع�س املعاق���ل يف الأجزاء 
ال�شرقّية، واجلنوبّية، واجلنوبَية ال�شرقَية 
من قلعة غ���ازي عنت���اب التاريخّية، وتناثر 
احلط���ام على الطري���ق«، وفق���ا لتقريٍر تابع 

لوكالة الأنا�شول الر�شمّية الرتكّية.
واأ�شار التقرير اإىل »تبعر ال�ّشور احلديدي 
املُحي���ط بالقلعة عل���ى الأر�شف���ة املجاورة، 
ف�شاًل عن انهيار اجلدار ال�شتنادي بجانب 
القلع���ة. ولوِح���ظ وجود �شق���وق كبرية يف 

بع�س املعاقل«.
كما انهارت القّب���ة واجلدار ال�ّشرقي مل�شجد 
»�شرواين« الّتاريخي الواقع بجوار القلعة 
ب�ش���كٍل جزئ���ي، وقي���ل اإّن���ه بن���ي يف القرن 

ال�17.
وبح�شب اآخ���ر ح�شيلة، فقد ت�شبب الزلزال 
المدم���ر ف���ي �شق���وط مئ���ات القتل���ى واآلف 

الجرحى، جراء الذي ُو�شف ب�"اأكبر زلزال 
ت�شهده تركي���ا منذ قرن على الأق���ل"، اإل اأن 
ه���ذه الح�شيل���ة مر�شح���ة لالرتف���اع، حيث 
اأف���ادت وكال���ة الك���وارث التركي���ة بارتف���اع 
عدد القتلى ج���راء الزلزال اإلى 8941 قتيال 
و3358 م�شابا. وو�ش���ف الرئي�س التركي 
رج���ب طي���ب اأردوغ���ان الزلزال، ال���ذي كان 
مرك���زه في جن���وب تركيا، باأن���ه اأكبر كارثة 
�شهدته���ا البالد منذ ع���ام 9391، بح�شب ما 
نقلت���ه وكالة اأنب���اء "الأنا�ش���ول". واأعلنت 
اإدارة الط���وارئ التركي���ة اأن ع���دد المبان���ي 

المدمرة و�شل 4282 مبنى.
وفي �شوري���ا قالت و�شائل اإعالم ر�شمية اإن 
ع���ددا كبيرا من المباني انه���ار في محافظة 
حلب، فيما قال م�شدر في الجهاز الحكومي 
ف���ي حماة اإن عدة مبان انهارت هناك. وقال 
�شه���ود اإن النا����س ف���ي دم�ش���ق وكذل���ك في 
مدينت���ي بي���روت وطرابل����س اللبنانيتي���ن 
خرج���وا اإل���ى ال�ش���ارع �شي���را عل���ى الأقدام 
وا�شتقل���وا �شياراتهم لالبتع���اد عن مبانيهم 

في حالة النهيار.

 بغداد/ عامر موؤيد 

يغن����ي بطبق����ات منوع����ة بف�ش����ل �شوت����ه 
ال�شج����ي ال����ذي مكنه من ان يب����زغ كنجم 
ي�ش����ل اىل احللق����ة النهائي����ة يف برنامج 

)عراق ايدول(.
عل����ي ال�ش����الم، ا�شتطاع ان ي�ش����ق لنف�شه 
طريق����ا يف الفن من خ����الل العتماد على 
من����ط الغني����ة الهادئة بعيدا ع����ن املفردة 
)اخلاد�ش����ة( للحياء والت����ي ا�شبح يتجه 

اليها كثريون �شعيًا اىل النت�شار. 
الغن����اء ومت�شك����ه  لتمي����زه يف  ونتيج����ة 
بالإ�شال����ة، ف����ان املعهد العامل����ي للتجديد 
العرب����ي يف تون�س كرم����ه كفنان عربي 
مب����دع حت����ت ا�ش����راف وزارة التعلي����م 
واملعه����د  العلم����ي  والبح����ث  الع����ايل 
التون�ش����ي للدرا�ش����ات ال�شرتاتيجية 

وكلية الآداب بجامعة منوبة. 
وعن ه����ذا التك����رمي يق����ول ال�شالم 
يف حديثه ل�)املدى(، ان »تكرميي 
هو ام����ر مف����رح وفخ����ر بالن�شبة 

يل كون����ه جاء و�ش����ط م�شاركة الكثري من 
الفنانن ومن خمتلف الدول العربية«. 

»احل�ش����ور يف  ان  اىل  ال�ش����الم  وا�ش����ار 
املوؤمت����ر مل يقت�ش����ر عل����ى الفنان����ن فقط 

ب����ل كان هن����اك تواجد لروؤ�ش����اء جامعات 
واي�ش����ا ا�شات����ذة جامعي����ن ف�ش����ال ع����ن 
�شف����راء ال����دول العربي����ة واي�ش����ا وزراء 
تون�شي����ن وه����ذا اعط����ى اهمي����ة اخ����رى 

له����ذا املوؤمت����ر«، لفت����ًا اىل تلقي����ه »دعوة 
للتواجد يف معر�س الكتاب الذي �شيقام 
بتون�س وتقدمي ام�شية غنائية فيه حيث 
مت التوا�ش����ل معي حي����ال هذا المر وهو 
بدون اأدنى �شك حمل فخر واعتزاز يل«.

وي�شي����ف ال�ش����الم ان »تكرمي����ه جاء بناء 
على م�شاركته يف برنامج )عراق ايدول( 
واي�ش����ا تقدمي����ه ملا يق����ارب ارب����ع اغاين 
�شخ�شي����ة«، مبين����ا ان����ه »كان يف ام�شي����ة 
عل����ى برنام����ج زوم يف ال�شه����ر ال�شاد�����س 
وبعده����ا مت التف����اق عل����ى ان اك����ون من 
�شمن املكرمن«، مبين����ًا ان »هذا التكرمي 
ه����و بواب����ة لالنت�ش����ار العرب����ي وب�ش����كل 
وا�ش����ع حي����ث التقي����ت باأ�شخا�����س عرب 
له����م ا�شمه����م يف ال�شاح����ة الفني����ة واي�شا 

ب�شخ�شيات علمية كبرية«. 
وط����رح الفن����ان عل����ي ال�ش����الم قب����ل اي����ام 
اغنيته اجلدي����دة بعنوان )ح�شبي الله يا 
ظامل( من احلان علي ب����در وكلمات فايق 
ح�ش����ن وق����دم �شك����ره اىل املط����رب ماجد 

املهند�س الذي اهداه هذه الغنية.

الر�شيف المعرفي في ق�شاء الم�شيب �شمالي بابل

الطقس
 C°  10 -    C° 6   /اأربيل

C°  17 -C° 10 / النجف

C°  17 -C° 10 /بغداد

C°  23 -C° 11 / الب�صرة

C°  11 -C° 5    /املو�صل

C°  17 -C° 8  /الرمادي
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