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فـخـري كـريـم يـ�سـتـقـبـل وفـد

م�صادر :ورقة "التن�سيقي" للكتلة الأكبر �ضمت �أ�سماء مكررة

افتتاحية البرلمان تك�شف عن �سيطرة
"ال�صدر" على  %62من المقاعد
 بغداد /تميم الح�سن
بنف� ��س طريق ��ة مترير حمم ��د احللبو�سي -

اول رئي�س برملان جتدد الثقة له بعد 2003

 �سيك ��ون اختي ��ار رئي� ��س احلكومة داخلالربمل ��ان – بح�سب �أط ��راف �سيا�سية -عرب
كتل ��ة ت�ضم نح ��و  %62من املقاع ��د ،فيما ال
ت ��زال اال�سم ��اء اخلم�س ��ة املت�سرب ��ة ل�شغ ��ل
املن�صب مل تتغري.
وحتى ال�ساعات االخرية قبل افتتاح جل�سة
الربمل ��ان االوىل بع ��د االنتخاب ��ات املبكرة،

بق ��ى املالك ��ي ،رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق،
مت�شبث ��ا با�شرتاطات ��ه حت ��ى ا�ض ��اع عل ��ى
القوى ال�شيعية يف االطار التن�سيقي فر�صة
الت�صوي ��ت عل ��ى مر�شحيه ��م لهيئ ��ة رئا�سة
الربملان.
وكان "التن�سيق ��ي" ق ��د اختلف قبل اجلل�سة
يف تق ��دمي مر�ش ��ح للنائ ��ب االول لرئي� ��س
الربملان ،قبل ان ين�سحب بعد ذلك مت�ضامنا
مع حممود امل�شه ��داين ،رئي�س ال�سن ،الذي
ادع ��ى ان ��ه تعر� ��ض لل�ض ��رب م ��ن الن ��واب
اجلدد.

وا�ضاع فريق امل�شهداين باملقابل الت�صويت
للأخري الذي اكد بـ"الهاتف" –بعد مغادرته
اجلل�س ��ة -بان ��ه ير�ش ��ح ل�شغ ��ل من�ص ��ب
رئي� ��س الربملان ،فيما تب ��دو القوى الكردية
ق ��د ا�ستوعب ��ت االزم ��ة وق ��ررت ان مت ��رر
ا�س ��م رئي� ��س اجلمهوري ��ة بـ"ه ��دوء" بع ��د
ا�سبوعني.
وكان الربمل ��ان ق ��د عقد االح ��د املا�ضي ،اول
جل�س ��ات ال ��دورة اخلام�س ��ة ،بع ��د اكرث من
�شهري ��ن عل ��ى االنتخاب ��ات الت ��ي جرت يف
ت�شرين االول املا�ضي ،فيما �شهدت اجلل�سة

الديمقراطي الكرد�ستاني

دخ ��وال "ا�ستثنائيا" ملبن ��ى املجل�س لبع�ض
القوى ال�سيا�سية ومبالب�س مثرية للجدل.
وعقب م�ش ��ادات كالمية بني الن ��واب الذين
ت ��وا �أدوا اليم�ي�ن الد�ستوري ��ة ،ان�سح ��ب
االط ��ار التن�سيقي وقوى اخ ��رى من القاعة
بعد خروج امل�شه ��داين حمموال على اكتاف
حرا�س الربملان ،ورف�ض بعد ذلك خمرجات
اجلل�س ��ة الت ��ي انته ��ت �سريعا بع ��د اختيار
هيئ ��ة رئا�سة الربملان وفت ��ح الباب لرت�شيح
رئي�س اجلمهورية.

 بغداد /المدى

 التفا�صيل �ص3

�أكثر من � 21ألف مدمن م�سجل لدى الم�ؤ�س�سات الر�سمية في العراق
 بغداد /فرا�س عدنان
تق ��ول املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلقوق الإن�س ��ان �إن ارتف ��اع ن�سبة
الفق ��ر يف الع ��راق �إىل � %30ساع ��د يف انت�ش ��ار املخ ��درات،
م�ؤكدة �أن مواجهة هذه الآفة ال تقت�صر على اجلانب الأمني،
ب ��ل تتطلب جه ��د ًا �صحي� � ًا بتوفري مراك ��ز لت�أهي ��ل املدمنني،
داعية �إىل التفريق يف التعامل بني املتعاطني واملتاجرين.
ي�أت ��ي ذلك يف وقت� ،أف ��ادت وزارة ال�صحة بان عدد املدمنني

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

ا�ستقبل فخري كرمي رئي�س م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة
والفن ��ون يف منزل ��ه ببغ ��داد� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،وف ��د احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين برئا�سة ال�سيد هو�شيار زيباري.
وتن ��اول اللق ��اء �أح ��داث اجلل�س ��ة الأوىل ملجل� ��س الن ��واب
اجلدي ��د ،وما متخ�ض ��ت عنها من نتائج متثل ��ت يف انتخاب
رئا�سة هيئة املجل�س.
ومت الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة موا�صل ��ة امل�ساع ��ي االيجابي ��ة
لتوحي ��د البي ��ت الكرد�ست ��اين وتعزي ��ز دوره بالإ�سه ��ام يف
�إمتام اال�ستحقاقات الد�ستورية املتبقية مبا يج�سد امل�شروع
الوطني وبرناجمه ،وامل�شاركة الفعالة يف ت�شكيل احلكومة
املقبل ��ة ،التي يُن َتظ ��ر ان تعك�س تطلع ��ات العراقيني وتكون
مب�ستوى التحديات التي تواجه العراق.

امل�سجل�ي�ن حالي� � ًا ب�شكل ر�سم ��ي يتجاوز  21ال ��ف �شخ�ص ،به ��ا منذ عام  2003عانى كث�ي�ر ًا من االخفاقات الأمنية وفقد
م�شرية �إىل �أن  4000منه ��م فقط راجع امل�ؤ�س�سات ال�صحية خاللها ال�سيطرة التامة على احلدود".
العام املا�ضي.
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ع�صاب ��ات املخ ��درات ،والبع� ��ض منه ��ا ل ��ه
وذك ��ر ع�ض ��و مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�س ��ان يف الع ��راق علي امت ��دادات دولي ��ة واقليمية ،كانت تبحث ع ��ن �سوق لرتويج
البيات ��ي� ،أن "املخ ��درات تع� � ّد م ��ن اجلرائ ��م الدولي ��ة الت ��ي ب�ضائعها كونه ��ا تعود عليهم ب�أرباح مالي ��ة كبرية ،و�سهولة
ت�سته ��دف الكثري من البلدان ،ال�سيم ��ا على النطاق االقليمي الدخ ��ول �إىل الع ��راق وف ��ر على تل ��ك الع�صاب ��ات الكثري من
املحيط بالعراق".
اجلهد".
 التفا�صيل �ص2
و�أ�ض ��اف البيات ��ي� ،أن "الع ��راق ونتيجة الظ ��روف التي مر

و�أكد فخ ��ري كرمي على اي�ل�اء اهتمام خا� ��ص با�ستحقاقات
املرحل ��ة الراهنة ،التي تتطلب حتقي ��ق م�شروع وطني قادر
عل ��ى تفكيك االزمات وقاعدة املحا�ص�صة الطائفية يف العمل
ال�سيا�سي ،وت�صحيح املفاهيم امل�شوهة التي جرى تكري�سها
يف "العملي ��ة ال�سيا�سية" ،وال�س�ي�ر قدما يف اجتاه ا�ستعادة
الوط ��ن ال�سي ��د امل�ستقل ،واالنحي ��از ملفهوم الدول ��ة و�أ�س�س
بنائها ومتطلباتها باعتماد املواطنة احلرة.
واجلدي ��ر بالذك ��ر �أن وفد احلزب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين
برئا�س ��ة ع�ض ��و املكت ��ب ال�سيا�س ��ي للح ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ستاين هو�شي ��ار زيباري ،قد �ضم كال من دكتور جعفر
ابراهي ��م ع�ض ��و املكت ��ب ال�سيا�سي ،ونازن�ي�ن حممد ع�ضوة
الهيئ ��ة القيادي ��ة ،ودكتور عرفات كرم ممث ��ل مقر البارزاين
وع�ض ��و �سابق يف جمل�س النواب ،ف�ض�ل�ا عن دكتور اوميد
�صباح رئي�س ديوان رئي�س وزراء اقليم كرد�ستان.
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العراق �صدر مليار برميل نفط عام 2021
ويحافظ على �سقف انتاجه وفق �أوبك
 ترجمة  /حامد احمد

الفواكه امل�ستوردة تغزو اال�سواق العراقية ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

ك�شف ��ت �شرك ��ة الت�سوي ��ق النفط ��ي� ،سوم ��و
 ،SOMOيف معلوم ��ات له ��ا ع ��ن ال�صناع ��ة
النفطي ��ة العراقي ��ة ب ��ان مع ��دل الإنت ��اج الكلي
للنفط ب�ضمنها كميات انتاج �إقليم كرد�ستان قد
ارتفع خ�ل�ال �شهر كان ��ون الأول بن�سبة %0.4
لي�ص ��ل اىل  4.225ملي ��ون برمي ��ل باليوم ،يف
وق ��ت �أ�ش ��ارت في ��ه اىل ان �ص ��ادرات الع ��راق
النفطي ��ة خ�ل�ال ع ��ام  2021جت ��اوزت امللي ��ار
برميل.

ال��ت��رب��ي��ة:ال��ح��دي��ث ع��ن ع���ودة ال��ت��ع��ل��ي��م الإل��ك��ت��رون��ي ���س��اب��ق لأوان���ه
 بغداد /ح�سين حاتم
يف ظل االرتفاع "املقلق" لإ�صابات فايرو�س
كورونا ودخ ��ول املتحور "اوميكرون" اىل
الع ��راق ،طم�أن ��ت وزارة الرتبية ب� ��أن دوام
الطلب ��ة والتالمي ��ذ ي�س�ي�ر ب�ش ��كل طبيع ��ي
وبان�سيابي ��ة عالي ��ة ،مبين ��ة ان احلديث عن

الع ��ودة للدرا�سة عن بع ��د (اونالين) �سابق
لأوانه.
وانطل ��ق الع ��ام الدرا�س ��ي اجلدي ��د يف 1
ت�شري ��ن الث ��اين  2021يف املدار� ��س كافة،
حي ��ث ق ��ررت وزارة الرتبية �إع ��ادة الطلبة
�إىل �صف ��وف الدرا�س ��ة ب�ش ��كل ح�ض ��وري
يف املدار� ��س ،م ��ع االبق ��اء عل ��ى التعلي ��م
الإلكرتوين يف تدري�س بع�ض املواد.

ومع اقرتاب موعد امتحانات ن�صف ال�سنة،
هي�أت الوزارة القاعات االمتحانية ،و�أكدت
�ض ��رورة االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة
وال�صحية ،وتعفري ال�صفوف.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م وزارة الرتبي ��ة
حي ��در ف ��اروق يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
وزارته "ومن ��ذ بدء العام الدرا�سي ،ملتزمة
باالج ��راءات الوقائي ��ة وال�صحي ��ة كافة من

 بغداد /المدى

بزيادة % 500

ارتفاع معدالت
"الخرف" في العراق!

رجحت درا�س ��ة ن�شرتها جملة "الن�سيت" العلمي ��ة العريقة �أن
تكون جميع دول اخلليج �إ�ضافة �إىل العراق والأردن بني �أعلى
 10دول يف معدل منو اخلرف بزيادة تتجاوز  500يف املئة
خالل العقود الثالثة املقبلة.
واظه ��رت املجل ��ة يف تقرير لها اطلعت علي ��ه (املدى) ان "دول
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ت�أت ��ي يف طليعة ارتفاع ح ��االت اخلرف يف
غ�ض ��ون العق ��ود الثالث ��ة املقبل ��ة ،حي ��ث ت�ضطر املنطق ��ة �إىل
مواجهة الآثار ال�صحية املرتتبة على �شيخوخة �سكانها".
ووفق� � ًا للدرا�س ��ة �ست�شه ��د املنطق ��ة �أ�س ��رع ع ��دد متزاي ��د م ��ن
الأ�شخا� ��ص امل�صاب�ي�ن مبر� ��ض الزهامي ��ر يف الع ��امل ب�سب ��ب

اجل حماية املالكات التدري�سية والطلبة من
فايرو�س كورونا".
وا�ض ��اف ف ��اروق ان "ال ��وزارة عمل ��ت منذ
بداي ��ة الع ��ام الدرا�س ��ي عل ��ى ان يك ��ون
للم�ل�اكات كارت اللق ��اح او ان يق ��وم الكادر
بجلب م�سحة ا�سبوعي ��ة ت�ؤكد عدم ا�صابته
بالفايرو�س".

 التفا�صيل �ص2

تغيريات منط احلياة املرتبطة بالنمو ال�سكاين وال�شيخوخة.
ويقول م�ؤلفو الدرا�سة �إنهم "در�سوا اخلرف ب�صفة عامة دون
الرتكي ��ز عل ��ى نوع معني� ،إذ ميي ��ز خرباء ال�صح ��ة بني �أنواع
خمتلف ��ة من املر�ض ،مثل اخل ��رف الوعائي �أو �ضعف الإدراك،
والزهامير".
ووفق ��ا للجدول فان قطر ت�أتي باملرتب ��ة االوىل حيث ميكن �أن
ت�شه ��د �أكرب زي ��ادة يف العامل مع زي ��ادة يف حاالت اخلرف من
� 2019إىل  2050بن�سب ��ة  1926باملئ ��ة ،تليه ��ا الإمارات
ثاني ��ا وبن�سبة  1795باملئة ،ثم البحرين ثالثا وبن�سبة زيادة
تبل ��غ  1084باملئة ،وتات ��ي عُمان رابعا التي م ��ن املتوقع ان
ينم ��و فيها مبع ��دل  943باملئ ��ة ،وت�أتي ال�سعودي ��ة خام�سا بـ
 898باملئة ،فيما قد تبلغ الن�سبة يف الكويت �ساد�سا 850

وا�ستن ��ادا لبيان ��ات اعلنته ��ا �شرك ��ة الت�سويق
النفطي �سوم ��و االثنني  10كانون الثاين ،جاء
فيها بان انتاج العراق للنفط ،ب�ضمنها الكميات
املنتج ��ة من حقول نفط �إقلي ��م كرد�ستان ،بقيت
ثابتة تقريب ��ا على معدالتها وذل ��ك رغم ارتفاع
ح�ص ��ة �سقف انت ��اج العراق للنفط له ��ذا ال�شهر
وفق ح�ص� ��ص �أوبك بال�ص للدول الأع�ضاء يف
منظمة اوبك.
وذك ��رت ال�شرك ��ة ان معدل انت ��اج النفط ل�شهر
كان ��ون الأول ارتف ��ع اىل  4.225مليون برميل
بالي ��وم حمققا زي ��ادة بن�سب ��ة  %0.4عن �شهر

ت�شري ��ن الث ��اين ال ��ذي قبل ��ه حي ��ث و�ص ��ل اىل
 4.208مليون برميل باليوم.
وكانت ح�صة العراق �ضمن اتفاق �أوبك بال�ص
ق ��د مت ��ت زيادته ��ا يف �شه ��ر كان ��ون الأول اىل
 4.237ملي ��ون برمي ��ل باليوم مقارن ��ة ب�سقف
انت ��اج �شهر ت�شري ��ن الثاين ال ��ذي كان بحدود
 4.193ملي ��ون برميل بالي ��وم يف وقت ي�ستمر
في ��ه �أع�ض ��اء م ��ن �أوب ��ك ال  23بتخفي ��ف قيود
الإنت ��اج لديهم مبع ��دل � 400,000أل ��ف برميل
باليوم.
 التفا�صيل �ص3

ذي قار ..محتجون غا�ضبون يغلقون مبنى المحافظة لليوم الثاني
 ذي قار /ح�سين العامل
اغلق خريجون غا�ضبون وللي ��وم الثاين على التوايل
ديوان احلكوم ��ة املحلية يف ذي ق ��ار وقطعوا الطريق
الرئي� ��س امل� ��ؤدي اىل املبن ��ى املذك ��ور بالإط ��ارات
املحروق ��ة ،وذلك احتجاج ًا عل ��ى تف�شي ظاهرة البطالة
بني او�س ��اط اخلريجني واملطالبة بتوف�ي�ر فر�ص عمل
منا�سبة.

باملئة.
وتابع ��ت ان الع ��راق ي�أتي باملرتبة ال�سابع ��ة حيث من املتوقع
ان ي�شه ��د زيادة معدل منو  559باملئ ��ة ،وت�أتي جزر املالديف
ثامن ��ا وبن�سب ��ة  554باملئة وت�أت ��ي االردن تا�سعا بن�سبة منو
تبل ��غ  522باملئة وت�أتي غينيا اال�ستوائية عا�شرا بن�سبة منو
 498باملئة.
وا�ش ��ارت اىل ان اق ��ل ال ��دول الت ��ي �سينم ��و فيه ��ا اخلرف يف
غ�ض ��ون العق ��ود الثالث ��ة املقبل ��ة ت�أت ��ي يف املقدمة منه ��ا دولة
الياب ��ان وبن�سبة من ��و تبلغ  27باملئة ،تليه ��ا بلغاريا وبن�سبة
 37باملئة وت�أتي �صربيا ثالثا وبن�سبة منو تبلغ  38باملئة.
ويق ��ول اخل�ب�راء �إن مث ��ل ه ��ذه الزي ��ادات ال�ضخم ��ة �ستزي ��د
ال�ضغط على �أنظمة الرعاية ال�صحية يف املنطقة والأ�سر التي

وجت ��ددت التظاه ��رات والفعالي ��ات املطلبي ��ة ام ��ام
مبن ��ى حمافظة ذي ق ��ار اذ احت�شد املئ ��ات من خريجي
كلي ��ات القانون واملعاه ��د التقنية وعاطل�ي�ن عن العمل
ام ��ام دي ��وان املحافظ ��ة للمطالب ��ة بتوف�ي�ر فر�ص عمل
للخريجني ،فيما جل�أ عددهم منهم اىل قطع �شارع االمام
علي وهو الطري ��ق الرئي�س امل�ؤدي اىل مبنى املحافظة
وذلك يف ت�صعيد جديد لفعالياتهم االحتجاجية.

 التفا�صيل �ص4

اعتادت تقليديا على رعاية كبار ال�سن يف املنزل.
وكانت ورقة بحثية ُن�شرت يف عام  2020اقرتحت �أنه ميكن
منع �أو ت�أخري ما ي�صل �إىل  40يف املئة من حاالت اخلرف �إذا
مت جتن ��ب  12عام ��ل خطر معروف ،مث ��ل التدخني واالكتئاب
وقلة الن�شاط البدين والعزلة االجتماعية وتلوث الهواء.
ه ��ذه الدرا�سة التي ت ��دق ناقو�س اخلطر تتوق ��ع �أن يت�ضاعف
ع ��دد الإ�صاب ��ات باخل ��رف ثالث م ��رات بحل ��ول � 2050إن مل
تتحرك البلدان ملعاجلة العوامل التي ت�ؤدي �إىل املر�ض.
وجمل ��ة ذا الن�سي ��ت الدورية هي جملة طبية عام ��ة �أ�سبوعية،
وتعد من �أقدم و�أ�شهر املجالت الدورية الطبية يف العامل وتعد
واح ��دة م ��ن �أبرز و�أك�ث�ر املجالت متي ��زا يف الع ��امل و�أ�س�سها
اجلراح الإنكليزي توما�س واكلي عام .1823
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ارتفاع معدالت الفقر يفاقم �أزمة المخدرات

�أكثر من � 21ألف مدمن م�سجل لدى الم�ؤ�س�سات الر�سمية في العراق
 بغداد /فرا�س عدنان
تق ��ول المفو�ض ��ية العلي ��ا لحقوق الإن�س ��ان �إن
ارتفاع ن�س ��بة الفقر في العراق �إلى � %30س ��اعد
في انت�ش ��ار المخدرات ،م�ؤكدة �أن مواجهة هذه
الآفة ال تقت�صر على الجانب الأمني ،بل تتطلب
جهد ًا �ص ��حي ًا بتوفير مراك ��ز لت�أهيل المدمنين،
داعية �إل ��ى التفريق في التعامل بين المتعاطين
والمتاجرين.
ي�أتي ذلك ف ��ي وقت� ،أفادت وزارة ال�ص ��حة بان
المدمني ��ن الم�س ��جلين حالي� � ًا ب�ش ��كل ر�س ��مي
يتجاوز  21الف �شخ�ص ،م�شيرة �إلى �أن 4000
منه ��م فق ��ط راجع الم�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية العام
الما�ضي.
وذك ��ر ع�ض ��و مفو�ض ��ية حق ��وق االن�س ��ان ف ��ي
الع ��راق علي البيات ��ي� ،أن "المخ ��درات تع ّد من
الجرائ ��م الدولي ��ة الت ��ي ت�س ��تهدف الكثي ��ر من
البلدان ،ال�س ��يما على النطاق االقليمي المحيط
بالعراق".
و�أ�ضاف البياتي� ،أن "العراق ونتيجة الظروف
الت ��ي م ��ر بها من ��ذ ع ��ام  2003عانى كثي ��ر ًا من
االخفاقات الأمنية وفقد خاللها ال�سيطرة التامة
على الحدود".
و�أ�شار� ،إلى �أن "ع�صابات المخدرات ،والبع�ض
منه ��ا له امتدادات دولية واقليمية ،كانت تبحث
عن �سوق لترويج ب�ض ��ائعها كونها تعود عليهم
ب�أرب ��اح مالي ��ة كبي ��رة ،و�س ��هولة الدخ ��ول �إلى
الع ��راق وف ��ر عل ��ى تل ��ك الع�ص ��ابات الكثير من
الجهد".
ولف ��ت البيات ��ي� ،إل ��ى �أن "هناك عوام ��ل �أخرى
�أ�س ��همت ف ��ي رواج المخدرات ،منه ��ا الجوانب
االقت�ص ��ادية التي ا�س ��تهدفت العراقيين ،فهناك
ما ال يقل عن  %30من ال�سكان تحت خط الفقر".
وب ّي ��ن� ،أن "الدول ��ة لي�س ��ت لديه ��ا �سيا�س ��ة
وا�ض ��حة لمعالجة �أزمة انت�ش ��ار المخدرات من
الم�س ��تويات كافة  ،ال�س ��يما العامل االقت�صادي
والجوانب االجتماعية".
و�أردف البيات ��ي� ،أن "التعام ��ل م ��ع الملف على
الجان ��ب ال�ص ��حي والطب ��ي يحتاج �إل ��ى توفير
مراك ��ز تخ�ص�ص ��ية تتنا�س ��ب م ��ع المتعاطي ��ن
والزيادة الكبيرة في عددهم".
وذه ��ب� ،إل ��ى �أن "التحذي ��رات م ��ن تف�ش ��ي

المخ ��درات ف ��ي العراق لي�س ��ت بالجدي ��دة ،بل
�ص ��درت من م�ؤ�س�سات دولية قبل ع�شر �سنوات
بفع ��ل الم�ؤ�ش ��رات لك ��ن الجه ��ات الر�س ��مية لم
تتعامل مع تلك التحذيرات على نحو جدي".
ويج ��د البيات ��ي� ،أن "معرف ��ة ج ��ذور الأزم ��ة
وخطورته ��ا وامتداداته ��ا �أمر �ض ��روري جد ًا،
فالكثير من بلدان العالم لم ت�س ��تطع من ت�صفير
عدد المتعاطين لكنها عملت على تحديدها".
و�ش ��دد ،على �أن "الحلول الأمنية مطلوبة وهي
مهمة لكنها لي�س ��ت الوحيدة ،يج ��ب �أن ترافقها
جه ��ود عل ��ى الم�س ��تويات االخ ��رى م ��ن ناحية
ت�شخي�ص الم�شكلة و�إيجاد الحلول لها".
ويوا�صل البياتي� ،أن "الجهات الر�سمية ينبغي

�أن تف ��رق بين المتعاط ��ي المبتدئ ال ��ذي دائم ًا
يكون �ض ��حية لبيئة معينة مثل رفاق ال�سوء �أو
المقاهي الم�ش ��بوهة ،والمتاجر الذي يدخل في
تلك الق�ضايا لغر�ض التك�سب المالي".
و�أك ��د� ،أن "ن�س ��ب التعاطي العالية ب ��د�أت تذكر
بنحو ر�س ��مي م ��ن الجهات الر�س ��مية العراقية،
ومن ثم نحتاج �إلى ا�س ��تجابة �س ��ريعة تت�ضمن
منح ال�ش ��اب ر�س ��الة اطمئن ��ان والمتعاطي ب�أن
هناك م�ؤ�س�س ��ة لي�ست مهمتها االعتقال فح�سب،
�إنم ��ا للم�س ��اعدة وللمعالج ��ة م ��ن م�ش ��كالته
ال�صحية".
ونب ��ه البيات ��ي� ،إل ��ى �أن "مواجه ��ة المخ ��درات
ينبغ ��ي ان ت�أخذ �أولوية كون الأزمة ت�س ��تهدف

حو�ض الوقفً 20 ..
عاما ولم يتوقف
�أزيز الر�صا�ص!

ال�شباب العراقي الذي ي�شكل  %60من ال�سكان،
ف�ض�ل ً�ا عن ا�س ��هامها في تفكي ��ك المجتمع بنحو
عام".
وي�ستر�س ��ل� ،أن "البلد يعي�ش في �أزمات عديدة
عل ��ى الم�س ��تويات ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية
والأمني ��ة ،وبال ��كاد تخل� ��ص م ��ن الحرب �ض ��د
تنظي ��م داع� ��ش االرهاب ��ي ،وه ��و ال يتحم ��ل �أن
ي�ض ��اف عليه عبء المخدرات الذي عجزت عن
مواجهتها دول ب�إمكانيات عالية".
وم�ضى البياتي� ،إلى �أن "تكاثر �أعداد المدمنين
والمتاجري ��ن بالمخدرات ي�ش ��كل خط ��ر ًا كبير ًا
على الحا�ضر والم�س ��تقبل" ،مطالب ًا "الحكومة
ب� ��أن تتعامل م ��ع تلك الم�ؤ�ش ��رات بجدي ��ة �أكثر

ال�صحة تحذر من موجة وبائية "�أق�سى"

التربية :دوام المدار�س ي�سير بان�سيابية عالية والحديث
عن عودة "الإلكتروني" �سابق لأوانه
 بغداد /ح�سين حاتم

 متابعة /المدى
من ��ذ  2003ول ��م يه ��د�أ ازي ��ز الر�ص ��ا�ص ف ��ي حو�ض
الوق ��ف ال ��ذي يتمي ��ز بان ��ه ي�ض ��م �أكبر غاب ��ات ديالى
بالحم�ض ��يات والنخيل ويمتد على طول �ض ��فاف نهر
ديال ��ى م ��ن ناحي ��ة ابي �ص ��يدا و�ص ��وال ال ��ى العبارة
مدخل بعقوبة ال�شمالي ال�شرقي فنادرا ما تجد ا�سرة
ت�سكن في احدى قراه لم تفقد عزيزا في دوامة العنف
واال�ض ��طرابات االمني ��ة المتك ��ررة ما جع ��ل االهالي
امام خيارين م�ؤلمين.
وقال جا�س ��م الربيعي من اهالي الوقف في ت�ص ��ريح
�صحفي اننا "ن�سكن ار�ضا اختلطت بالبارود والدماء
فن ��ادرا م ��ا تج ��د ا�س ��رة ل ��م تفق ��د �شخ�ص ��ا او اثني ��ن
والبع� ��ض لم يبق من الرجال �أحد فيما جي�ش االرامل
واليتام ��ى ه ��و االكبر ف ��ي مناطق عانت من �ض ��راوة
االرهاب المتنوع منذ  2003وحتى االن".
وا�ض ��اف ان "الوقف والذي ي�ض ��م قرى متناثرة بين
ابي �ص ��يدا والعب ��ارة يتميز بب�س ��اتينه الكبيرة التي
ت�صل من � 15-10ألف دونم من الحم�ضيات والنخيل
لك ��ن  %90تح ��ول ال ��ى مج ��رد اط�ل�ال ب�س ��بب دوامة
االرهاب والعنف" .و�أو�ض ��ح ان "المنطقة رغم كثرة
العملي ��ات الع�س ��كرية اال ان الخروق ��ات تع ��اود م ��رة
اخرى الن هناك حا�ضنات للإرهاب والتطرف" .فيما

اق ��ر ع�ض ��و لجنة االم ��ن والدفاع في مجل� ��س النواب
ال�س ��ابق ايوب الربيعي بان "الوقف حالة ا�ستثنائية
في الم�ش ��هد االمني لأنه ي�ض ��م مناطق كبيرة وغابات
م ��ن النخيل تجع ��ل اختف ��اء الخالي ��ا االرهابية لي�س
�ص ��عبا" .و�أ�ضاف ان "تحقيق االمن في الوقف يجب
ان ي�أخذ  3م�س ��ارات مهمة االول فتح ممرات في عمق
الب�ساتين واالف�ساح لو�ص ��ول االرتال الع�سكرية الى
العم ��ق وك�ش ��ف هوي ��ة الخالي ��ا والحا�ض ��نات للفكر
المتط ��رف الت ��ي ت ��زود التنظي ��م بالم�ؤون ��ة والدع ��م
اللوجي�س ��تي بالإ�ض ��افة ال ��ى اع ��ادة المهجرين وحل
كل اال�ش ��كاليات لم�سك ارا�ضيهم ومنع تحول منازلها
الى م�ض ��افات لداع� ��ش االجرامي" .اما ح�س ��ان كريم
وهو من اهالي قرى الوقف فقد ا�ش ��ار الى ان "�ش ��ابا
بعم ��ر الزه ��ور قت ��ل ي ��وم �أم� ��س ف ��ي ب�س ��اتين الكبة
ف ��ي رحلة �ص ��يد م ��ع ا�ص ��دقائه وقلبه ��ا خروقات في
مناطق �أخرى" ،مبين ��ا ان "االهالي امام خيارين اما
الن ��زوح الى مناطق اخ ��رى او البقاء وتحمل فاتورة
االرهاب في فقدان الأحبة واال�ص ��دقاء" .و�أو�ضح ان
"ازيز الر�ص ��ا�ص واال�ض ��طرابات ا�سهمت في نزوح
م ��ن  %70-60من �س ��كنة ق ��رى الوقف عل ��ى مدار 18
�س ��نة" م�ش ��ير ًا الى ان ��ه "رغم كثافة االنت�ش ��ار االمني
لك ��ن الخاليا االرهابية التزال تح ��اول خلط االوراق
واال�ضرار بالأمن وا�ستهداف الآمنين".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

لأنها ذات طابع ان�ساني ،ومن غير ال�صحيح �أن
نت ��رك الملف من دون �إيجاد الحلول المنا�س ��بة
له".
�إل ��ى ذل ��ك� ،أفاد مدي ��ر ال�ص ��حة النف�س ��ية حيدر
المالك ��ي ب� ��أن "ع ��دد المدمنين الذي ��ن راجعوا
الم�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية في عام  2020كان نحو
� 2100شخ�ص ،والعدد ت�ضاعف العام الما�ضي
لي�صل لنحو ."4000
وتاب ��ع المالك ��ي� ،أن "ه ��ذه االع ��داد ال تعن ��ي
مجم ��وع المتعاطي ��ن الم�س ��جلين ف ��ي وزارة
الداخلية الذين ي�صلون �إلى �أكثر من  21الف".
ونوه� ،إل ��ى �أن "الزيادة في �أع ��داد المراجعين
تع ّد جي ��دة ،ولكنها دون الم�س ��توى المطلوب،

فهناك نحو  17الف متعاط لم يراجع الم�ؤ�س�سة
ال�صحية".
و�أردف المالكي� ،أن "الذي يلج�أ �إلى الم�ؤ�س�س ��ة
ال�ص ��حية تتوف ��ر ل ��ه الحماي ��ة فل ��ن يتعر� ��ض
�إل ��ى الم�س ��اءلة القانوني ��ة ويت ��م التعام ��ل معه
كمري�ض ويدخل في الم�ست�ش ��فى ح�سب الرقعة
الجغرافية في جميع المحافظات".
و�أو�ض ��ح� ،أن "المري� ��ض يخ�ض ��ع للع�ل�اج
والمراقب ��ة بنحو م�س ��تمر ف ��ي م ��دد زمنية يتم
تحديدها ،حتى يتماثل �إلى ال�شفاء التام".
وبي ��ن المالك ��ي� ،أن "�أ�س ��باب التعاط ��ي كثيرة،
فبع� ��ض الح ��االت ت�ص ��لنا م ��ن وزارة الداخلية
لمرتكبي جرائم مثل االرهاب والقتل وال�سرقة،
وحاالت �أخ ��رى ت�ص ��لنا عبر العي ��ادات الطبية
ل�ض ��حايا تعر�ض ��وا �إلى وه ��م ب�أن ه ��ذه المواد
تزي ��د م ��ن انتباههم �أو ت�س ��اعدهم عل ��ى الراحة
النف�سية".
من جانبه� ،أفاد الخبي ��ر الأمني عدنان الكناني
ب� ��أن "انت�ش ��ار المخ ��درات ف ��ي العراق �أ�ص ��بح
كابو�س ًا ينبغي الوقوف عنده ومعالجته".
وتاب ��ع الكنان ��ي� ،أن "وزارة الداخلي ��ة لديه ��ا
دائ ��رة مخت�ص ��ة بمكافحة المخ ��درات وبفروع
ممت ��دة ف ��ي المحافظ ��ات ،لكنه ��ا ما زال ��ت دون
الم�ستوى المطلوب ف�ض ًال عن تمكن المتاجرين
من الح�صول على ت�ستر يمنع الو�صول �إليهم".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "عملي ��ات االعتق ��ال تط ��ال
المروجي ��ن ال�ص ��غار والمتعاطي ��ن ،لكنه ��ا ل ��م
تط ��ل كبار التجار ،في وقت توا�ص ��ل هذه الآفة
انت�شارها في العراق".
وتح ��دث الكنان ��ي ،ع ��ن "معلوم ��ات تفي ��د ب�أن
المخ ��درات لم تع ��د مجرد ت�أتي م ��ن الخارج بل
تت ��م زراعتها ف ��ي العراق ،وهو م ��ا يتطلب دعم
الجه ��د االمن ��ي واال�س ��تخباري لمواجه ��ة هذه
الع�صابات".
�إ�ض ��افة �إلى الجهد الأمني ،يدع ��و الكناني� ،إلى
"توفي ��ر مراك ��ز ت�أهي ��ل المتعاطي ��ن الذين من
الممكن �أن يفعلوا اي �ش ��يء لقاء الح�صول على
ما يحتاجوه من مادة مخدرة".
و�أعلن ��ت وزارة الداخلية اعتق ��ال نحو � 11ألف
متاج ��ر ومتع ��اط للمخ ��درات الع ��ام الما�ض ��ي،
الن�س ��بة الأكث ��ر منهم ف ��ي بغ ��داد ،وبينهم 150
امر�أة.

في ظل االرتفاع "المقلق"
لإ�صابات فايرو�س كورونا
ودخول المتحور "اوميكرون" الى
العراق ،طم�أنت وزارة التربية
ب�أن دوام الطلبة والتالميذ
ي�سير ب�شكل طبيعي وبان�سيابية
عالية ،مبينة ان الحديث
عن العودة للدرا�سة عن بعد
(اونالين) �سابق لأوانه.
وانطلق العام الدرا�سي الجديد
في  1ت�شرين الثاني  2021في
المدار�س كافة ،حيث قررت
وزارة التربية �إعادة الطلبة �إلى
�صفوف الدرا�سة ب�شكل ح�ضوري
في المدار�س ،مع االبقاء على
التعليم الإلكتروني في تدري�س
بع�ض المواد.

باالج ��راءات الوقائي ��ة وال�صحي ��ة كاف ��ة من
اجل حماية المالكات التدري�سية والطلبة من
فايرو�س كورونا".
وا�ض ��اف ف ��اروق ان "ال ��وزارة عمل ��ت من ��ذ
بداي ��ة العام الدرا�سي على ان يكون للمالكات
كارت اللقاح او ان يقوم الكادر بجلب م�سحة
ا�سبوعية ت�ؤكد عدم ا�صابته بالفايرو�س".
وتاب ��ع ،ان "هن ��اك عم�ل�ا من�سق ��ا م ��ع الفرق
ال�صحية من وزارة ال�صحة بزيارة المدار�س
لإعطاء ج ��رع اللق ��اح للطلبة وه ��ذا يدل على
حر�ص الوزارة على االلتزام بكل االجراءات
التي حددتها وزارة ال�صحة".
وم�ض ��ى المتح ��دث با�س ��م وزارة التربي ��ة

بالق ��ول" ،ال ��وزارة حري�صة ف ��ي التعامل مع
الوب ��اء و�ش ��ديدة الحر� ��ص في الحف ��اظ على
�س�ل�امة الطلب ��ة والك ��وادر التعليمية �س ��واء
كانت اال�صابات مرتفعة او منخف�ضة".
وا�ش ��ار ال ��ى ان "التوجيه ��ات م�س ��تمرة
بااللت ��زام ب ��كل االج ��راءات من حي ��ث تهيئة
القاعات االمتحانية والتعفير".
وبي ��ن ف ��اروق ،ان "دوام المدار� ��س ي�س ��ير
بان�س ��يابية عالي ��ة" ،م�ش ��يرا ال ��ى ان "وزارة
التربي ��ة مرتبطة بقرارات حكومية مثلها مثل
�أي ��ة وزارة �أخ ��رى ،وف ��ي حال وج ��ود طارئ
فالجميع ملزم بتلك االجراءات".
وعن امكانية العودة الى التعليم االلكتروني

ومع اقتراب موعد امتحانات ن�ص ��ف ال�س ��نة،
هي�أت ال ��وزارة القاع ��ات االمتحانية ،و�أكدت
�ض ��رورة االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة
وال�صحية ،وتعفير ال�صفوف.
ويق ��ول المتح ��دث با�س ��م وزارة التربي ��ة
حي ��در ف ��اروق ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن
وزارته "ومن ��ذ بدء الع ��ام الدرا�سي ،ملتزمة
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ال�ش ��امل او اغ�ل�اق المدار� ��س يو�ض ��ح
المتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة ،ان "الحديث عن
هذا المو�ض ��وع �س ��ابق لأوانه كونه يت�س ��بب
بت�شتيت الطلبة وارباك المجتمع" ،داعيا الى
"اخذ االخبار من المواقع الر�سمية للوزارة
وعدم الم�ضي خلف ال�صفحات الوهمية التي
تحاول ت�شوي�ش الطلبة".
بدورها ،تقول ع�ضو الفريق الإعالمي لوزارة
ال�ص ��حة ربى فالح في حدي ��ث لـ(المدى) ،انه
"من خالل الموقف الوبائي نالحظ ا�ستمرار
االرتفاع بن�س ��ب الح ��االت الموجبة مما ينذر
ببداي ��ة موجة جدي ��دة قد تكون االق�س ��ى من
الموجات ال�سابقة".
وا�ض ��افت فالح" ،مهما كانت �شدة الفايرو�س
والمتح ��ور ،ف� ��إن ال�س�ل�اح الوحي ��د الق ��ادر
عل ��ى مواجهت ��ه ه ��و �أخ ��ذ اللق ��اح وااللت ��زام
بالإجراءات الوقائية".
وا�ش ��ارت الى ان "ن�س ��بة الملقحين بالجرعة
االولى و�صلت الى اكثر من  ،%29مقابل %20
للجرعة الثانية من الفئات الم�ستهدفة".
ولفت ��ت ع�ض ��و الفري ��ق الإعالم ��ي ل ��وزارة
ال�ص ��حة �إل ��ى ان "االقبال عل ��ى منافذ التلقيح
ما زال دون الم�س ��توى المطل ��وب ،والوزارة
ت�س ��عى للو�ص ��ول ال ��ى المناع ��ة المجتمعي ��ة
لتقليل ت�أثير اية موجة مقبلة".
وتابع ��ت فالح ،ان "الفرق ال�ص ��حية الجوالة
م ��ا زالت م�س ��تمرة ف ��ي المدار� ��س والمعاهد
والكلي ��ات بكثاف ��ة عالية لمتابع ��ة االجراءات
الوقائية وال�صحية".
يذك ��ر ان وزارة ال�ص ��حة �أعلن ��ت ت�س ��جيل
�إ�ص ��ابات بمتح ��ور �أوميك ��رون ف ��ي ده ��وك
لوافدي ��ن م ��ن الخ ��ارج ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ح ��االت
�أخ ��رى لأجان ��ب في بغداد ،ودع ��ت �إلى زيادة
االج ��راءات الوقائي ��ة ،فيما لوح ��ت بالعودة
�إلى االجراءات الم�شددة.
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سياسة

افتتاحية البرلمان تك�شف عن �سيطرة
"ال�صدر" على  %62من المقاعد

 رئ�����ي�����������س ال�����ج�����م�����ه�����وري�����ة �����س����ي����م����رر ب��������ـ"ه��������دوء"
 بغداد /متيم احل�سن

ومازال ��ت ا�سماء املر�شحني ل�شغل من�صب
رئي� ��س ال ��وزراء املقب ��ل ،والت ��ي ك�شف ��ت
عنه ��ا (املدى) قب ��ل اي ��ام ،مل تتغري ،حيث
�ضمت رئي� ��س الوزراء احل ��ايل م�صطفى
الكاظم ��ي ،وال�سف�ي�ر العراق ��ي يف لن ��دن
وابن ع ��م ال�صدر ،جعفر ال�ص ��در ،وعادل
مه ��ودر وه ��و �ص ��دري ووزي ��ر البلديات
ال�سابق.
ام ��ا اال�سم�ي�ن الآخري ��ن الذي ��ن مل يك�شف
عنهما ،فتتوقع امل�ص ��ادر ب�أنها من احللقة
القريبة جدا من زعيم التيار ال�صدري ،او
مايعرف ��ون بـ"فري ��ق احلنان ��ة" وهو مقر
اقامة ال�صدر يف النجف.

بنف� ��س طريق ��ة مترير حممد احللبو�س ��ي
 اول رئي� ��س برمل ��ان جتدد الثق ��ة له بعد� 2003س ��يكون اختيار رئي�س احلكومةداخ ��ل الربمل ��ان – بح�س ��ب �أط ��راف
�سيا�سية -عرب كتل ��ة ت�ضم نحو  %62من
املقاع ��د ،فيما ال ت ��زال اال�سم ��اء اخلم�سة
املت�سربة ل�شغل املن�صب مل تتغري.
وحت ��ى ال�ساع ��ات االخ�ي�رة قب ��ل افتت ��اح
جل�س ��ة الربمل ��ان االوىل بع ��د االنتخابات
املبك ��رة ،بق ��ى املالك ��ي ،رئي� ��س ال ��وزراء
ال�سابق ،مت�شبثا با�شرتاطاته حتى ا�ضاع
على القوى ال�شيعية يف االطار التن�سيقي
فر�ص ��ة الت�صويت عل ��ى مر�شحيهم لهيئة
رئا�سة الربملان.
وكان "التن�سيق ��ي" ق ��د اختل ��ف قب ��ل
اجلل�س ��ة يف تقدمي مر�ش ��ح للنائب االول
لرئي�س الربملان ،قبل ان ين�سحب بعد ذلك
مت�ضامن ��ا مع حمم ��ود امل�شهداين ،رئي�س
ال�سن ،الذي ادعى انه تعر�ض لل�ضرب من
النواب اجلدد.
وا�ض ��اع فري ��ق امل�شه ��داين باملقاب ��ل
الت�صويت للأخري الذي اكد بـ"الهاتف" –
بع ��د مغادرته اجلل�سة -بانه ير�شح ل�شغل
من�صب رئي�س الربملان ،فيما تبدو القوى
الكردي ��ة قد ا�ستوعب ��ت االزمة وقررت ان
مت ��رر ا�سم رئي�س اجلمهوري ��ة بـ"هدوء"
بعد ا�سبوعني.
وكان الربمل ��ان ق ��د عق ��د االح ��د املا�ض ��ي،
اول جل�س ��ات ال ��دورة اخلام�س ��ة ،بع ��د
اك�ث�ر من �شهري ��ن على االنتخاب ��ات التي
ج ��رت يف ت�شري ��ن االول املا�ض ��ي ،فيم ��ا
�شه ��دت اجلل�س ��ة دخ ��وال "ا�ستثنائي ��ا"
ملبنى املجل� ��س لبع�ض الق ��وى ال�سيا�سية
ومبالب�س مثرية للجدل.
وعقب م�شادات كالمية بني النواب الذين
ت ��وا �أدوا اليم�ي�ن الد�ستوري ��ة ،ان�سح ��ب
االطار التن�سيقي وقوى اخرى من القاعة
بع ��د خ ��روج امل�شه ��داين حمم ��وال عل ��ى
اكتاف حرا�س الربمل ��ان ،ورف�ض بعد ذلك
خمرجات اجلل�سة التي انتهت �سريعا بعد
اختيار هيئ ��ة رئا�سة الربملان وفتح الباب
لرت�شيح رئي�س اجلمهورية.

الكرد تعلموا الدر�س

متواجدي ��ن داخ ��ل اجلل�س ��ة ،اك ��دوا ان
حمم ��ود امل�شهداين 73 ،عاما وهو رئي�س
ال�س ��ن ال ��ذي اختارت ��ه املفو�ضي ��ة الدارة
اجلل�س ��ة االفتتاحي ��ة "مل يتعر� ��ض اىل
هجوم كما ادعى".
واك ��د احد الن ��واب الذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)" :ماح ��دث
ان امل�شهداين تعر� ��ض لوعكة �صحية بعد
ارتف ��اع ن�سبة ال�سكر يف الدم ،وكان يبدو
ان ��ه متعمد ًا حدوث ا�ضطراب يف اجلل�سة
لتخريبها".
و�سريع ��ا تناقل ��ت مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،فيدي ��و ق ��دمي للم�شه ��داين،
يروي فيه حادثة ح�صلت يف  ،2008حني
كان االخ�ي�ر رئي�سا للربملان ،حيث اكد يف
املقط ��ع ال ��ذي �سجل يف اح ��دى املحطات
العراقية بانه "تعم ��د اختالق فو�ضى يف
امل�شهداين من كر�سي الرئا�سة �إىل الربمل ��ان يف ذل ��ك الوق ��ت ملن ��ع ا�ستم ��رار
امل�ست�شفى
اجلل�سة حينها".
م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة ون ��واب ج ��دد كان ��وا وتعط ��ي امل ��ادة  46يف النظ ��ام الداخل ��ي

للربملان امل�شرع يف  ،2016احلق لرئي�س
الربملان بـ"رف ��ع اجلل�س ��ة" او "تاجيلها"
اذا اخت ��ل النظ ��ام داخل جمل� ��س النواب
ومل يتمكن الرئي�س من "اعادته".
ويب ��دو ان امل�شه ��داين كان ق ��د تعكز على
ه ��ذه امل ��ادة يف جل�سة االح ��د ،وا�صر يف
ت�صريح ��ات الحقة بعد اعالنه انه تعر�ض
اىل ال�ض ��رب م ��ن ن ��واب ج ��دد ،عل ��ى انه
"م ��ازال رئي�س ال�س ��ن" وعلى انه "اغلق
اجلل�سة وال يحق لأحد غريه �إعادتها".
من هي الكتلة االكرب؟

وي�شري النائب الذي كان حا�ضرا تفا�صيل
ماج ��رى يف اجلل�س ��ة االفتتاحي ��ة اىل ان
"امل�شه ��داين ح ��اول القفز عل ��ى القانون
وتق ��دمي ورق ��ة الكتلة االكرب الت ��ي قدمها
االطار التن�سيقي ،وهي ورقة مزورة".
وا�ض ��اف النائ ��ب" :بع� ��ض اال�سماء التي
كان ��ت يف الورق ��ة مك ��ررة ،بحي ��ث مت
ا�ستخدام نف�س ا�سم ال�شخ�ص مرتني ،مرة

ا�سمه مع والده ومرة ا�سم عائلة لت�ضليل
املجل�س بانهما ا�سمني خمتلفني".
وكان "التن�سيق ��ي" قد قدم اىل امل�شهداين
ورقة بخط ��وط وتواقيع مبع�ث�رة ،ادعى
فيه ��ا ان ��ه �صاح ��ب الكتلة االك�ب�ر بـ""88
مقع ��دا ،م ��ن بينه ��م ا�سم ��اء ملر�شح�ي�ن
م�ستقل�ي�ن واخرين مل يذك ��ر ا�سماءهم يف
الورقة التي ت�سربت يف االعالم.
وادع ��ى امل�شه ��داين يف ت�صريح ��ات بع ��د
خروجه من م�ست�شفى ابن �سينا الذي يقع
داخ ��ل املنطق ��ة اخل�ضراء لتلق ��ي العالج،
بان ��ه "م ��رر الكتل ��ة االك�ب�ر قب ��ل تعر�ضه
لال�صابة ورفع اجلل�سة".
وال ي�ش�ي�ر النظ ��ام الداخل ��ي يف الربملان
اىل ان من �صالحيات رئي�س ال�سن اعالن
الكتل ��ة االكرب ،وجاءت �صالحيات االخري
بح�س ��ب النظ ��ام الداخل ��ي يف امل ��ادة ،5
والت ��ي ت�ؤك ��د ب ��ان "مهمت ��ه تنح�صر يف
ادارة اجلل�س ��ة االوىل واجراء انتخابات
رئي�س الربملان ونائبيه".

مقرب ��ون م ��ن التي ��ار ال�ص ��دري ،اك ��دوا �ص ��وت ،واالمر نف�سه �سيتكرر يف اختيار
لـ(املدى) بان" :االطار التن�سيقي وب�سبب رئي� ��س ال ��وزراء ال ��ذي �سري�شح ��ه زعيم
ن ��وري املالكي بقي متم�س ��كا با�شرتاطاته التيار".
التي يرف�ضها زعي ��م التيار ال�صدري" ،ما
�أول ن�صر لل�صدر
ادى اىل انهم ا�ضاعوا فر�صة التحالف مع
وانتخب املجل�س حممد احللبو�سي للمرة
ال�صدر.
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر ،كان املالك ��ي قد طلب الثاني ��ة لرئا�س ��ة الربمل ��ان ب� �ـ� 200صوت
 6وزارات الئتالف ��ه ،اثنتني منها �سيادية ،م ��ن ا�صل  329مقعدا ،ث ��م نائبه ال�صدري
ا�ضاف ��ة اىل من�صب نائ ��ب رئي�س الربملان حاكم الزامل ��ي ،والنائب الثاين �شاخوان
ومن�صب نائب رئي�س اجلمهورية ي�شغله عبدالل ��ه ،ع�ض ��و احل ��زب الدميقراط ��ي
املالكي بنف�سه.
والفائز عن احلزب يف كركوك.
وكان االط ��ار التن�سيق ��ي ،ق ��د ت�ضارب ��ت وبذل ��ك ا�ستطاع ال�صدر ،ال ��ذي غرد عقب
ت�صريحات ��ه قبي ��ل انعق ��اد اجلل�س ��ة التي رف ��ع اجلل�سة قرابة منت�ص ��ف ليلة االحد،
ت�أجل ��ت � 4ساعات ع ��ن موعدها الذي كان حتقي ��ق اول ن�صر لـ"االغلبية ال�سيا�سية"
مق ��ررا يف � 11صباحا ،حول تقدمي احمد الت ��ي دع ��ا له ��ا من ��ذ ح�صول ��ه عل ��ى اكرث
اال�س ��دي ،القي ��ادي ال�ساب ��ق يف احل�ش ��د املقاعد بـ 73مقعدا.
وق ��ال ال�صدر يف تغريدت ��ه على "توتري"
ال�شعبي كنائب لرئي�س الربملان.
وي�ش�ي�ر املقربون من زعي ��م التيار اىل ان ان" :اختي ��ار رئي�س الربملان ونائبيه هذا
االخ�ي�ر ق ��د "ح�سم ق�ضي ��ة الكتل ��ة االكرب �أوىل ب�شائ ��ر حكوم ��ة االغلبي ��ة الوطنية
االن ،بع ��د انتخ ��اب احللبو�س ��ي ب� �ـ )...( 200لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة".

العراق �صدر مليار برميل نفط عام 2021
ويحافظ على �سقف انتاجه وفق �أوبك
 ترجمة  /حامد احمد
ك�شفت �شرك ��ة الت�سويق النفطي� ،سومو
 ،SOMOيف معلومات لها عن ال�صناعة
النفطي ��ة العراقي ��ة ب ��ان مع ��دل الإنت ��اج
الكل ��ي للنفط ب�ضمنها كميات انتاج �إقليم
كرد�ست ��ان ق ��د ارتف ��ع خالل �شه ��ر كانون
الأول بن�سب ��ة  %0.4لي�ص ��ل اىل 4.225
ملي ��ون برميل بالي ��وم ،يف وقت �أ�شارت
في ��ه اىل ان �ص ��ادرات الع ��راق النفطي ��ة
خالل عام  2021جتاوزت املليار برميل.
وا�ستن ��ادا لبيان ��ات اعلنته ��ا �شرك ��ة
الت�سوي ��ق النفط ��ي �سوم ��و االثن�ي�ن 10
كان ��ون الث ��اين ،ج ��اء فيه ��ا ب ��ان انت ��اج
العراق للنفط ،ب�ضمنها الكميات املنتجة
من حق ��ول نف ��ط �إقليم كرد�ست ��ان ،بقيت
ثابت ��ة تقريب ��ا عل ��ى معدالته ��ا وذلك رغم
ارتف ��اع ح�صة �سقف انتاج العراق للنفط
له ��ذا ال�شه ��ر وفق ح�ص� ��ص �أوبك بال�ص
للدول الأع�ضاء يف منظمة اوبك.
وذك ��رت ال�شرك ��ة ان معدل انت ��اج النفط
ل�شه ��ر كان ��ون الأول ارتف ��ع اىل 4.225
ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم حمقق ��ا زي ��ادة
بن�سب ��ة  %0.4ع ��ن �شهر ت�شري ��ن الثاين
الذي قبله حيث و�صل اىل  4.208مليون
برميل باليوم.
وكانت ح�صة الع ��راق �ضمن اتفاق �أوبك
بال�ص ق ��د متت زيادته ��ا يف �شهر كانون
الأول اىل  4.237ملي ��ون برمي ��ل باليوم
مقارنة ب�سقف انتاج �شهر ت�شرين الثاين
ال ��ذي كان بح ��دود  4.193مليون برميل
بالي ��وم يف وقت ي�ستمر في ��ه �أع�ضاء من
�أوبك ال  23بتخفيف قيود الإنتاج لديهم
مبعدل � 400,000ألف برميل باليوم.
اما ح�صة انتاج العراق للنفط خالل �شهر
كانون الثاين من الع ��ام اجلديد �ستكون

بح ��دود  4.281ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم
وفقا حل�صة انتاج �أوبك بال�ص.
وا�ستنادا مل�ص ��ادر ال�صناعة النفطية فان
العراق قد �ص ��در خالل العام � 2021أكرث
من  1مليار برميل من النفط اخلام ،وان
كال من �ش ��ركات وم�صايف النفط الهندية
وال�صيني ��ة كان ��ت له ��ا ح�ص ��ة الأ�سد من
م�شرتيات النفط العراقي.
وقالت �شركة الت�سوي ��ق النفطي �سومو،
ال�سب ��ت ان جمم ��وع �ص ��ادرات الع ��راق
الكلي ��ة للنفط خالل الع ��ام املا�ضي بلغت
 1.1028ملي ��ار برمي ��ل ،م�ش�ي�رة اىل ان
ال�ش ��ركات الهندي ��ة وال�صيني ��ة كانت من
اك�ث�ر البلدان امل�ست ��وردة للنفط العراقي

تلتها ال�شركات الأمريكية.
ويذك ��ر ان  %70م ��ن النف ��ط اخل ��ام
العراق ��ي يتم ت�صدي ��ره اىل بل ��دان �آ�سيا
ب�ضمنها الهند وال�ص�ي�ن وذلك عن طريق
موانئ الب�صرة فيما يتم ت�صدير الكميات
املتبقية الأخرى اىل �أوروبا و�أمريكا عن
طريق خط جيهان الرتكي.
و�أ�ضاف ��ت ال�شركة بان كمي ��ة ال�صادرات
ال�شهري ��ة للنفط خالل العام  2021بلغت
بح ��دود  91.849ملي ��ون برمي ��ل وذل ��ك
مبعدل ت�صدير يومي بلغ  2.962مليون
برمي ��ل بالي ��وم� .أما املبال ��غ املتحققة من
عوائد بيع النفط اخلام فقد بلغت بحدود
 69ملي ��ار دوالر� ،أي مبع ��دل 5.749

ملي ��ار دوالر �شهريا وذل ��ك عند �سعر بيع
 68.366دوالرا للربميل.
وذكرت وكالة بالت�س للطاقة يف تقريرها
بان حتالف منظمة �أوبك الذي �صادق يف
 4كانون الثاين على زيادة �أخرى مبعدل
� 400,000أل ��ف برميل بالي ��وم ب�سقوف
ح�ص� ��ص انت ��اج �شه ��ر �شب ��اط ،فان ��ه من
املق ��رر ان يجتم ��ع مرة �أخ ��رى بتاريخ 2
�شباط القادم لتحديد معدالت انتاج �شهر
�آذار.
وباجتماعه ��م مبعدل �شهري ،فان �أع�ضاء
�أوب ��ك ورو�سي ��ا م ��ع حلف ��اء �آخري ��ن،
يقومون ومنذ فرتة بالرتاجع التدريجي
عن معدالت تقلي�ص الإنتاج التي اقروها

بعد انهي ��ار �أ�سعار �سوق النفط يف ربيع
ع ��ام  2020ب�سب ��ب فائ� ��ض الإنت ��اج يف
الأ�س ��واق العاملي ��ة ،وي�أمل ��ون بالع ��ودة
بحل ��ول �أواخ ��ر ع ��ام  2022اىل معدالت
الإنت ��اج النفط ��ي ال�سابقة الت ��ي اعتادوا
عليها.
وا�ستن ��ادا اىل بيان ��ات �شرك ��ة الت�سويق
النفط ��ي �سومو فان انت ��اج حقول النفط
العراقية ،ما ع ��دا �إقليم كرد�ستان ،ارتفع
خالل �شه ��ر كان ��ون الأول بن�سبة %0.6
ليحق ��ق زي ��ادة بح ��دود  3.798ملي ��ون
برميل باليوم مقارنة بال�شهر الذي قبله،
يف ح�ي�ن هبطت معدالت انتاج النفط يف
حق ��ول �إقليم كرد�ستان خ�ل�ال ذلك ال�شهر
بن�سبة  %0.9لي�سج ��ل معدل 427,000
برميل باليوم.
�صادرات النف ��ط الفيدرالية ل�شهر كانون
الأول وقف ��ت عن ��د  3.277مليون برميل
بالي ��وم حمقق ��ة ارتفاع ��ا هام�شي ��ا ع ��ن
مع ��دالت �ص ��ادرات �شهر ت�شري ��ن الثاين
الت ��ي كان ��ت بح ��دود  3.273ملي ��ون
برميل باليوم ،اما �ص ��ادرات الإقليم فقد
تراجع ��ت بن�سب ��ة  %0.5اىل 406,000
برميل باليوم.
كمية امل�ستودعات النفطية الكلية للعراق
وقف ��ت عن ��د نهاي ��ة �شه ��ر كان ��ون الأول
بح ��دود � 49,000أل ��ف برمي ��ل بالي ��وم،
مقارن ��ة ب� �ـ � 9,000آالف برمي ��ل بالي ��وم
م ��ن م�ستودع ��ات النفط عن ��د نهاية �شهر
ت�شرين الثاين.
و�أظه ��رت بيان ��ات �سوم ��و ب ��ان كمي ��ة
اخلام املحروق خ�ل�ال �شهر كانون الأول
انخف�ض ��ت اىل  493,000برميل باليوم
مقارنة مبع ��دل  518,000برميل باليوم
خالل �شهر ت�شرين الثاين.
 -عن وكالة بالت�س

باملقاب ��ل فان تغيريات تب ��دو �ستطر�أ على
مفاو�ضات القوى الكردية لت�سمية رئي�س
اجلمهورية ،حيث اعلن احللبو�سي عقب
ا�ستالمه رئا�سة الربملان جمددا ،فتح باب
الرت�شيح لرئا�سة العراق خالل  15يوم ًا.
وقال عم ��اد باجالن ،وه ��و ع�ضو احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين ( 31مقعدا) ان
"اختيار مر�ش ��ح لرئا�سة اجلمهورية من
اي ط ��رف ك ��ردي كان� ،سيك ��ون مبوافقة
كل الق ��وى الكرد�ستاني ��ة وموافقة رئي�س
احلزب م�سعود بارزاين".
وكان ��ت خطوة تر�شيح �شاخوان عبدالله،
وهو ع�ض ��و يف احلزب الدميقراطي ،اىل
من�ص ��ب النائب الث ��اين لرئي� ��س الربملان
ق ��د ف�س ��رت عل ��ى ان "الدميقراط ��ي" ق ��د
تن ��ازل ع ��ن ت�سمي ��ة رئي� ��س اجلمهوري ��ة
اىل مناف�سه ح ��زب االحتاد الوطني الذي
ح�صل على  17مقعدا.
ونقلت الوكالة الر�سمية ،ام�س ،عن نائب
يف احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين،
ح�سم من�صب رئي� ��س اجلمهورية ل�صالح
"االحت ��اد الوطن ��ي" ،وتق ��دمي مر�شحني
للمن�صب.
وق ��ال النائ ��ب ع ��ن احل ��زب مه ��دي كرمي
بح�س ��ب الوكال ��ة الر�سمي ��ة � ّإن "احلزبني
الدميقراط ��ي واالحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ستاني�ي�ن اتفق ��ا عل ��ى تر�شي ��ح
�شخ�صيتني ملن�ص ��ب رئي�س اجلمهورية"،
مبين ًاّ � ،أن "املر�شحني ّ
مت تقدميهما من قبل
االحتاد الوطني".
لك ��ن باج�ل�ان مل ي�ؤك ��د ذل ��ك الت�صري ��ح،
و�شدد على ان "ت�سمية رئي�س اجلمهورية
مازالت مبكرة وامامنا  15يوما".

منظمة تدعو
البرلمان الجديد لالهتمام
ب�أربعة قوانين
 بغداد /املدى
دع ��ا املر�صد العراق ��ي حلقوق الإن�سان� ،أم� ��س ،جمل�س النواب اجلدي ��د� ،إىل �إعطاء
�أولوية للت�شريعات املتعلقة بحقوق الإن�سان وحمايتها.
وذكر املر�صد يف بيان تلقته (املدى) �أن "�أمام جمل�س النواب اجلديد الذي انتخب يف
التا�سع من ت�شري ��ن الأول  ،2021م�س�ؤولية كبرية لتاليف �أخطاء الدورات ال�سابقة
وم�ساعي بع�ض الأع�ضاء يف منع ت�شريع القوانني املتعلقة بحقوق الإن�سان".
و�أك ��د املر�صد� ،أن "هن ��اك �أربعة قوانني مهمة على جمل�س النواب �إيالء االهتمام بها
و�إعطائه ��ا �أولوي ��ة يف الت�شريع ،خا�ص ��ة و�أن م�سوداتها مكتوب ��ة منذ �سنوات ،رغم
وجود خالفات على بع�ض فقراتها".
و�أ�ش ��ار املر�ص ��د �إىل �أن "القوانني الأربعة التي يتحتم عل ��ى جمل�س النواب اجلديد
ت�شريعه ��ا ه ��ي :حق ��وق الطف ��ل  -مناه�ضة العن ��ف الأ�س ��ري  -حق احل�ص ��ول على
املعلومة  -حرية التعبري عن الر�أي والتظاهر ال�سلمي".
وتابع� ،أن "هذه القوانني الأربعة ،متثل �أ�سا�س ًا ت�شريعي ًا حلماية حقوق الإن�سان يف
الع ��راق ،خا�صة يف ظل تفاقم ظاهرة التعني ��ف الأ�سري وعمالة الأطفال وعدم توفر
بيئة منا�سبة حلياتهم".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "كم ��ا �أن هناك حاج ��ة ق�ص ��وى لت�شريع قانون ح ��ق احل�صول على
املعلوم ��ة ال ��ذي ُيع ��زز دور ال�صحافة يف البالد ،ويعط ��ي م�ؤ�شر ًا عل ��ى وجود نظام
دميوقراط ��ي يتيح للعامة ،وال�صحفيني خا�صة الو�ص ��ول �إىل ما يحتاجون اليه من
معلومات".
و�أو�ض ��ح" ،ويف ظل ا�ستمرار االحتجاجات و�إن كانت ب�شكل متقطع ،وارتفاع حدة
االنتق ��اد املوجه �إىل ال�سلطات والأحزاب ال�سيا�سية ب�سبب الف�ساد و�سوء اخلدمات،
ف� ��إن احلاجة حتتم ت�شريع قانون حرية التعبري عن الر�أي والتظاهر ال�سلمي .لطاملا
ا�ستخدم ��ت ال�سلطات التنفيذية غياب هذا القانون العتقال الن�شطاء وامل�شاركني يف
االحتجاجات".
ولف ��ت �إىل �أن "ت�شري ��ع ه ��ذه القوانني ال يتعار� ��ض مع �أية مبادئ ديني ��ة �أو مذهبية
�أو قومي ��ة �أو عرقي ��ة مثلما يروج بع� ��ض �أع�ضاء الربملان يف ال ��دورات ال�سابقة ،بل
�سيُ�ساع ��د عل ��ى تنظيم احلي ��اة وحماي ��ة الإن�س ��ان ،خا�صة الن�س ��اء والأطف ��ال ،فهم
ي�صنفون �ضمن الفئات اله�شة الأكرث عر�ضة للخطر دائم ًا".
و�أ�ض ��اف" ،ال يمُ ك ��ن تربير ع ��دم ت�شريع هذه القوان�ي�ن ،خا�صة مع وج ��ود عدد من
�أع�ض ��اء الربملان اجلديد الذين يرفعون �شع ��ار الدفاع عن احلريات وال�سعي باجتاه
�إيجاد ت�شريعات تنظم احلياة وحتمي حقوق الإن�سان".
وخت ��م� ،أن "املر�ص ��د العراقي حلقوق الإن�س ��ان ،ي�ؤكد �أهمية ت�شري ��ع هذه القوانني
مب ��ا يحمي حقوق الإن�سان ،ومبا ال يتعار�ض مع م ��ا كفله الد�ستور العراقي ،وكذلك
مبادئ حقوق الإن�سان والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان".
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مطالبني بفر�ص عمل

ذي قار ..حمتجون غا�ضبون يغلقون مبنى املحافظة لليوم الثاين
 ذي قار /ح�سني العامل
اغلق خريجون غا�ضبون ولليوم الثاين
عل ��ى الت ��وايل ديوان احلكوم ��ة املحلية
يف ذي ق ��ار وقطع ��وا الطري ��ق الرئي�س
امل� ��ؤدي اىل املبن ��ى املذك ��ور بالإطارات
املحروق ��ة ،وذلك احتجاج� � ًا على تف�شي
ظاهرة البطالة ب�ي�ن او�ساط اخلريجني
واملطالبة بتوفري فر�ص عمل منا�سبة.
وجت ��ددت التظاه ��رات والفعالي ��ات
املطلبي ��ة ام ��ام مبن ��ى حمافظ ��ة ذي قار
اذ احت�ش ��د املئ ��ات م ��ن خريج ��ي كليات
القانون واملعاه ��د التقنية وعاطلني عن
العم ��ل امام دي ��وان املحافظ ��ة للمطالبة
بتوف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل للخريج�ي�ن ،فيما
جل� ��أ عددهم منهم اىل قطع �شارع االمام
علي وهو الطري ��ق الرئي�س امل�ؤدي اىل
مبنى املحافظة وذل ��ك يف ت�صعيد جديد
لفعالياتهم االحتجاجية.
وق ��ال احد موظفي دي ��وان حمافظة ذي
قار �إىل (املدى)� ،إن "املئات من خريجي
كلي ��ات القان ��ون واملعاه ��د التقني ��ة
املطالبني بالتعيين ��ات اقدموا على قطع
�شارع االمام عل ��ي باالطارات املحروقة
ما حال ذل ��ك دون و�صول املنت�سبني اىل
دي ��وان املحافظ ��ة" ،مبين ��ا ان "اغ�ل�اق
دي ��وان مبنى املحافظ ��ة يتوا�صل لليوم
الثاين على التوايل".
وكان ��ت رواب ��ط اخلريج�ي�ن ق ��د دع ��ت
يف وق ��ت �ساب ��ق اىل اعت�ص ��ام مفت ��وح
ام ��ام مبنى حمافظ ��ة ذي ق ��ار للمطالبة
بالتعي�ي�ن يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية اذ
يوا�ص ��ل نحو الف خري ��ج امل�شاركة يف
االعت�ص ��ام املذك ��ور منذ اك�ث�ر من ثالثة
ا�شهر.
وق ��ال املتظاه ��ر احمد حمي ��د وهو احد
خريج ��ي كلي ��ة القان ��ون لـ(امل ��دى) ان
"املئ ��ات م ��ن خريج ��ي كلي ��ة القان ��ون
واملعاهد التقنية اقدم ��وا على الت�صعيد
يف فعالياتهم املطلبية بعد ان مل�سوا عدم

ا�ستجابة م ��ن احلكوم ��ة املركزية جتاه
مطالبهم امل�شروعة بالتعيني" ،الفتا اىل
ان "معظم اخلريجني وال�سيما خريجي
كلي ��ات القانون واملعاه ��د التقنية باتوا
م ��ن ال�شرائ ��ح املهم�ش ��ة بالتعيين ��ات،
فالتعيين ��ات املركزي ��ة مل ت�شملهم كبقية
اخلريجني".
وا�ش ��ار حمي ��د اىل ان "كلي ��ات القانون
واملعاه ��د التقني ��ة ُتخرج �سنوي ��ا �آالف
الطلبة لي�ضاف ��وا اىل جي�ش العاطلني"،
داعي ��ا اىل "ت�أمني فر�ص العمل املنا�سبة

للخريج�ي�ن الذي ��ن بات ��وا يعان ��ون م ��ن
العوز و�شظف العي�ش و�سوء االو�ضاع
االقت�صادية".
وغالب ��ا ما يلج� ��أ املتظاه ��رون املطالبني
بالتعيين ��ات يف ذي ق ��ار اىل االعت�ص ��ام
ام ��ام الدوائ ��ر وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
ويقدم ��ون عل ��ى اغ�ل�اق امل�ؤ�س�س ��ات
احليوية كال�شركات النفطية واالنتاجية
والدوائر �صاحبة القرار وذلك لل�ضغط
والتعجيل بتنفيذ مطالبهم اذ �شهد العام
املن�ص ��رم عدة فعالي ��ات ت�صعيدية اغلق

خالله ��ا مبنى دي ��وان حمافظ ��ة ذي قار
و�شرك ��ة نفط ذي ق ��ار وحقل ��ي الغراف
والنا�صرية لعدة مرات ،ر�ضخت بعدها
ادارة املحافظ ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات املذكورة
لتنفي ��ذ الكثري م ��ن مطال ��ب املعت�صمني
وه ��و م ��ا حف ��ز جمامي ��ع اخ ��رى م ��ن
العاطل�ي�ن عن العمل على تكرار فعاليات
زمالئهم يف هذا املجال.
وم ��ن جانب ��ه ي ��رى اح ��د املراقب�ي�ن ان
طريقة توزيع ما متوفر من فر�ص تعيني
يف الدوائ ��ر احلكومي ��ة تفتق ��ر للعدالة

وان اطالق التعيينات بات يجري حتت
�ضغ ��ط ال�ش ��ارع ناهيك ع ��ن املح�سوبية
واملن�سوبية والوالءات احلزبية .مبينا
ان "احلكومة منذ ع ��دة اعوام تعلن عن
ع ��دم توفر فر� ��ص للتعي�ي�ن يف املوازنة
االحتادي ��ة لك ��ن م ��ا ان ي�شت ��د �ضغ ��ط
ال�ش ��ارع وتت�صاع ��د اعم ��ال العن ��ف يف
التظاه ��رات املطلبي ��ة وي�سق ��ط عدد من
ال�ضحاي ��ا حت ��ى ت�سارع ب�إط�ل�اق قوائم
من التعيينات للمتظاهرين وغريهم".
ولف ��ت اىل ان "تل ��ك القوائ ��م غالب ��ا م ��ا

تك ��ون حم�ش ��وة ب�أ�سم ��اء ا�ضافي ��ة ال
مت ��ت ب�صل ��ة للمتظاهرين وامن ��ا تكون
م ��ن اق ��ارب امل�س�ؤول�ي�ن واتب ��اع جهات
حزبي ��ة واطراف اخرى ناف ��ذة وم�ؤثرة
يف الق ��رار احلكومي" ،وا�ضاف "فهناك
خريج ��ون م�ضى على تخرجهم اكرث من
 10اع ��وام وف�شل ��وا يف احل�ص ��ول على
فر�صة تعيني فيما يتمتع اتباع االحزاب
واق ��ارب امل�س�ؤول�ي�ن بتل ��ك الفر�ص بعد
ب�ضع ��ة ا�شهر م ��ن تخرجه ��م" ،مبينا ان
"التفريق بني خريج واخر وفقا للوالء

احلزب ��ي واملح�سوبي ��ة واملن�سوبية هو
خرق فا�ضح ل ��كل القيم وانتهاك وا�ضح
حلق العمل الذي كفله الد�ستور".
وم ��ن جان ��ب اخ ��ر ج ��دد املئ ��ات م ��ن
�أه ��ايل ق�ضاء الفه ��ود تظاهراته ��م �أمام
مبن ��ى القائممقامي ��ة للمطالب ��ة ب�إقال ��ة
القائممقام واالحتجاج على تردي واقع
اخلدمات ،ملوح�ي�ن بالت�صعيد يف حال
ع ��دم اال�ستجاب ��ة ملطالبه ��م .ويتظاه ��ر
اه ��ايل ق�ضاء الفهود من ��ذ اكرث من �شهر
ويلج� ��أون يف بع�ض االحي ��ان اىل قطع
الطريق الرئي� ��س لل�ضغط باجتاه تنفيذ
مطالبهم املذكورة.
وتواجه حمافظة ذي قار التي يبلغ عدد
نفو�سها اكرث م ��ن مليوين ن�سمة وت�ضم
 20وح ��دة �إداري ��ة  10منه ��ا متاخم ��ة
ملناط ��ق الأه ��وار م�شكل ��ة متنامي ��ة يف
ارتف ��اع مع ��دالت البطال ��ة وال�سيما بني
اخلريجني اذ تق ��در ن�سب البطالة ب�أكرث
م ��ن  40باملئ ��ة ب�ي�ن او�س ��اط ال�شريحة
املذكورة ،فيما تعاين املناطق واالحياء
ال�سكني ��ة م ��ن نق�ص ح ��اد يف اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة وتده ��ور وتق ��ادم البن ��ى
التحتي ��ة ناهيك ع ��ن عج ��ز �سريري يف
امل�ست�شفيات احلكومي ��ة يقدر ب�أكرث من
� 4000سرير وعج ��ز بالأبنية املدر�سية
يقدر ب�أكرث من  700بناية فيما ال ت�شكل
املناط ��ق ال�سكني ��ة املخدوم ��ة ب�شب ��كات
املجاري �إال �أقل من  30باملئة من املناطق
املذكورة ،يف حني يعاين قطاع الكهرباء
من تق ��ادم اخلطوط الناقل ��ة وال�شبكات
واملحط ��ات واملح ��والت الثانوي ��ة التي
بات ��ت ال ت�ستوع ��ب الأحم ��ال املتنامي ��ة
وتواجه خماط ��ر االن�صه ��ار �أو انفجار
املحوالت ،ومازالت هناك الع�شرات من
القرى غري املخدومة بامل ��اء والكهرباء،
ناهي ��ك عن معاناة ال�س ��كان املحليني من
ُ�ش ��ح املياه خالل ف�ص ��ل ال�صيف وتزايد
وات�س ��اع �أحي ��اء (احلوا�س ��م) ومناطق
التجاوز على املمتلكات العامة.

احل������رائ������ق ..خ�������س���ائ���ر مب����ل����ي����ارات ال�����������دوالرات ���س��ن��وي�� ًا
 متابعة  /املدى
ب�ش ��كل �شبه يوم ��ي ،تتكرر ح ��وادث احلرائق يف
الع ��راق وتتع ��دد الأ�سب ��اب فيم ��ا يق ��ف التما� ��س
الكهربائ ��ي يف ال�ص ��دارة ،م ��ا ب�ي�ن ح ��وادث
يف بناي ��ات جتاري ��ة وم�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة
وم�ست�شفيات وعلوات لبي ��ع اخل�ضار وم�ساحات
زراعية وا�سعة وغريها من املواقع.
فف ��ي الع ��ام املا�ض ��ي ،حدث ��ت فاجعت ��ان ج� � ّراء
احلرائق ،نتيجة غي ��اب �شروط ال�سالمة الالزمة،
�إذ وق ��ع حري ��ق يف م�ست�شف ��ى اب ��ن اخلطي ��ب يف
العا�صم ��ة بغداد ،وحري ��ق يف م�ست�شفى احل�سني
التعليم ��ي يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،و�أ�سف ��را ع ��ن
ا�ست�شهاد و�إ�صابة املئات من املر�ضى ومرافقيهم.
وت�سفر احلرائق التي تكاد تكون م�شهد ًا يومي ًا يف
البالد ،عن خ�سائر مادية كربى ت�صل �إىل مليارات
ال ��دوالرات ،و�س ��ط غي ��اب منظوم ��ات ال�سالم ��ة
والإطفاء او اجلهل يف تفعيلها وا�ستخدامها.
�إهمال منظومات ال�سالمة والإطفاء
يق ��ول املهند�س �سيف الدي ��ن تامر هندي� ،صاحب
�شرك ��ة وكيلة ل�ش ��ركات عاملية خمت�ص ��ة بت�صنيع

منظوم ��ات الوقاي ��ة من احلرائ ��ق ،ب�ش� ��أن كيفية
التح�ص�ي�ن م ��ن احلرائ ��ق وو�سائ ��ل الأم ��ان� ،إن
"مديرية الدفاع املدين هي امل�س�ؤولة يف الدرجة
الأ�سا� ��س عن التح�ص�ي�ن واحلماية م ��ن احلرائق
و�إ�ص ��دار التو�صي ��ات والإر�ش ��ادات" ،الفت� � ًا �إىل
�أن "�أي ��ة بناي ��ة يف الع ��امل وحت ��ى يف الع ��راق
بح�سب القانون ،يفرت� ��ض �أن تتم متابعة �شروط
ال�سالم ��ة فيه ��ا من قب ��ل الدف ��اع املدين قب ��ل منح
املوافق ��ة على البن ��اء بعد الت�أكد م ��ن ان متطلبات
ال�سالمة واالمان م�ستوفية".
هن ��دي ،ي�ضي ��ف �أن "منظوم ��ة ال�سالم ��ة وم ��ا
تت�ضمن ��ه من مع ��دات الوقاية هي نوع� � ًا ما مكلفة
لكنه ��ا ال تتع ��دى  %10م ��ن كلفة �أ�صغ ��ر حريق قد
يح ��دث يف مدر�س ��ة او دائ ��رة حكومي ��ة �أو بناية
جتارية".
ولف ��ت �إىل �أن "توفري منظومة ال�سالمة يغني عن
خ�سائ ��ر �أرواح املواطن�ي�ن ورج ��ال الدفاع املدين
ف�ض ًال عن �ضمان عدم تلف �أدوات ومعدات الدفاع
امل ��دين التي ت�ستخدم يف عملي ��ات االطفاء والتي
تعد مكلفة جد ًا� ،إ�ضافة �إىل تاليف اخل�سائر املادية
للموقع املح�ت�رق والتي تعد خ�سائ ��ر للبلد �سواء
كان املوقع تابع ًا للقطاع العام �أو اخلا�ص".

و�أو�ضح� ،أن "�أغل ��ب احلرائق حتدث يف املخازن
ب�سب ��ب �آلي ��ة اخل ��زن وتخ�صي� ��ص بناي ��ات غ�ي�ر
خم�ص�ص ��ة لذل ��ك �أ�ص ًال مثل البي ��وت وغريها ،من
دون االلت ��زام بالوقاية والإر�ش ��ادات املو�صى بها
عاملي� � ًا وم ��ن قب ��ل الدفاع امل ��دين العراق ��ي والتي
ت�شم ��ل حت ��ى م ��واد البن ��اء امل�ستخدم ��ة" ،م�ؤكد ًا
"�ض ��رورة ا�ستخدام منظوم ��ات الإطفاء الذاتية
ولي�ست اليدوي ��ة فقط ،والتعه ��د بتفعيل القانون
الذي يفر�ض ا�ستعمال املنظومات الذاتية".
وب�ي�ن� ،أن "من �ضمن منظوم ��ات ال�سالم املر�شات
الذاتي ��ة لكن وللأ�سف ال ت�ستخدم كثري ًا �سوى يف
امل�شاريع اال�ستثماري ��ة التي تكون نوع ًا ما كبرية
رغ ��م �أنها م ��ن املفرت�ض �أن ت�ستعم ��ل يف كل مكان
بح�سب القانون العراقي الذي فر�ض و�ضعها".
ولف ��ت �إىل �أن "ه ��ذه املر�ش ��ات توج ��د حالي� � ًا يف
املب ��اين احلكومي ��ة القدمي ��ة منه ��ا بالأخ� ��ص
والفن ��ادق القدمي ��ة املعروف ��ة يف العا�صمة بغداد
كفن ��ادق ع�شت ��ار وبغ ��داد وفل�سط�ي�ن ،ف�ض�ل ً�ا عن
وجود م�شكلة تتمثل يف اال�ستغناء عن منظومات
الإطف ��اء الذاتي ��ة �أو ًال عند ح�ص ��ول �أي نق�ص يف
التمويل".

حملة م�شرتكة بني وزارة النفط وحمافظة
النجف اال�شرف

بتكلي��ف وزاري زار مدير عام ش��ركة
املش��اريع النفطية املهندس ش��اكر
محم��ود خل��ف محافظ��ة النج��ف
االش��رف والتق��ى بالنائ��ب االول
للمحاف��ظ معلن��ا انط�لاق احلمل��ة
املش��تركة بني وزارة النفط واحملافظة
للمس��اهمة ف��ي رفع االنق��اض من
احملافظة  ،حيث بدأت مالكات شركة
املش��اريع النفطي��ة بتش��كيليها
هيئة مش��اريع بغداد وهيئة مشاريع

الوس��ط املباش��رة باجل��زء األكبر من
حي��ث نس��بة العمل على مس��احة
ممتدة م��ن بداية كراج بغ��داد ولغاية
العم��ود  110عل��ى جانب��ي طري��ق
كرب�لاء م��رورا ً بأحياء املي�لاد والنصر
واملهندسني والساهرون ،ومتت عملية
رفع االنقاض باليات الش��ركة إلظهار
احملافظ��ة بالش��كل الذي يلي��ق بها،
باعتباره��ا وجه��ة للمس��لمني م��ن
جميع أنحاء العالم.

خمازن غري نظامية
ب ��دوره ،يقول اخلبري االقت�صادي ،م�صطفى �أكرم
حنتو�ش� ،إن "من الظواهر املجتمعية والتجارية
الت ��ي كان ��ت لها نتائ ��ج �سلبي ��ة هي خ ��زن التجار
لب�ضائ ��ع مباليني ال ��دوالرات وبكميات كبرية يف
خم ��ازن غ�ي�ر نظامي ��ة ال حتتوي عل ��ى منظومات
الإطف ��اء ومنظوم ��ات الإن ��ذار املبك ��رة وحت ��ى
املنظوم ��ات الأمني ��ة� ،إمن ��ا خم ��ازن يف عم ��ارات
منهكة يف طوابق ثانية وثالثة حتت الأر�ض".
وي�ضيف حنتو�ش� ،أن "هذا النوع من اخلزن يعد
�سلبي ًا وي� ��ؤدي اىل خ�سارة كمي ��ات كبرية �إ�ضافة
اىل ذل ��ك ي� ��ؤدي �إىل اندالع حرائ ��ق تكلف ماليني
الدوالرات" ،م�شري ًا �إىل �أن "الدولة ال متلك خزين ًا
�سرتاتيجي� � ًا من املواد ف�ض ًال ع ��ن ا�سترياد وزارة
التج ��ارة على �سبيل املثال للح�صة التموينية رغم
�أن لديه ��ا �آالف ال�سايل ��وات واملخ ��ازن التي باتت
مفرغ ��ة ،وهو ما �أدى �أىل �أخذ ه ��ذا الدور من قبل
التج ��ار الذي ��ن ي�ست ��وردون ويخزن ��ون بكميات
كب�ي�رة ج ��د ًا ي ��كاد يك ��ون خزي ��ن �أرب ��ع �سن ��وات
خ�صو�صا م ��واد العطور وغريها الت ��ي يكون لها
ت�أريخ �صالحية كبري".
وتاب ��ع� ،أن "ه ��ذه االم ��ور �أدت �إىل وجود خمازن

بكميات كبرية جد ًا غري نظامية ل�سهولة التخزين
به ��ا وقربها م ��ن نقاط البي ��ع" ،داعي� � ًا �إىل "�إعادة
عملي ��ة تنظي ��م التج ��ارة العراقي ��ة ،و�أخ ��ذ دور
كب�ي�ر ل ��وزارة التج ��ارة يف فت ��ح خمازنه ��ا وفتح
اال�ست�ي�راد ،و�أن يك ��ون له ��ا خزي ��ن �سرتاتيج ��ي
ومتن ��ع ا�سترياد بع� ��ض املواد املتوف ��رة ،والعمل
على حتقيق �أرب ��اح ،وفتح �أدوات البيع بالتجزئة
يف اال�سواق املركزية".
و�أو�ض ��ح� ،أن "القط ��اع اخلا� ��ص �أخذ ه ��ذا الدور
وب ��د�أ بتوف�ي�ر خم ��ازن بخزائ ��ن �سرتاتيجي ��ة
مبلي ��ارات الدوالرات غ�ي�ر نظامية ،اله ��دف منها
حتقي ��ق �أق�صى ربح حت ��ى وان كانت على ح�ساب
منظوم ��ة الأم ��ن �أو احلرائ ��ق �أو حت ��ى الأم ��ن
الوطني اخلا� ��ص باالقت�صاد" ،م�ؤك ��د ًا "�ضرورة
�إع ��ادة النظ ��ر مبنح اج ��ازات للتخزي ��ن وت�شكيل
فرق لال�ستطالع".
التما�س الكهربائي يت�صدر
مدي ��ر �إع�ل�ام الدف ��اع امل ��دين العميد ج ��ودت عبد
الرحم ��ن ،يق ��ول �إن "�أ�سب ��اب احلرائ ��ق متع ��ددة
و�أح�صته ��ا مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين ،لك ��ن يبق ��ى
ال�سب ��ب الأب ��رز والذي ي�ؤ�ش ��ر لدينا لع ��دة �أعوام

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
الق�سم القانوينLawdep@grainp.iq :
ق�سم اال�ستريادimport1@grainb.iq :
ق�سم الت�سويقmarket@grainb.iq :
ق�سم احلا�سبةcomputer@grainb.iq :

�إعالن للمرة الأوىل

 -1يس��ر الش��ركة العامة لتجارة احلبوب اإلعالن لذوي اخلبرة من الش��ركات أو املكاتب او
األش��خاص الطبيعيني لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخل��اص بـ(حتميل وتفريغ احلبوب في فرع
االنبار واملواقع التابعة له.
 -2تتوفر لدى (الشركة العامة لتجارة احلبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية
وينوي اس��تخدام جزء منه��ا لتنفيذ اخلدمات (أعمال التحمي��ل والتفريغ لكميات احلبوب
التي تخص فرع األنبار واملواقع التابعة له.
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في ش��راء وثائق للعط��اء باللغة (العربية) بعد تقدمي
طلب حتريري إلى الشركة العامة لتجارة احلبوب  /القسم القانوني الكائن في بغداد – باب
املعظم – مدخل الش��يخ عمر – الطابق األول) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة
البالغة ( )750000س��بعمائة وخمس��ون ألف دينار ،بإمكان مقدم��ي العطاء الراغبني في
احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني أعاله.
 -4يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب. هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء. بطاقة السكن. البطاقة التموينية. شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات. -5تس��لم العطاءات الى العنوان( :الش��ركة العام��ة لتجارة احلبوب  /القس��م القانوني
الكائ��ن ف��ي بغداد – باب املعظم – مدخل الش��يخ عمر – الطابق الثان��ي) في املوعد احملدد
لغاية الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا ً من يوم (االربعاء) املصادف  2022/1/26وس��وف ترفض
العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني
باحلض��ور في العنوان (الش��ركة العام��ة لتجارة احلب��وب  /بغداد – ب��اب املعظم – مدخل
الشيخ عمر – الشركة العامة لتجارة احلبوب – قاعة مكتب السيد املدير العام) في الزمان
والتاريخ (الساعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم (االربعاء) املوافق  2022/1/26يجب أن تتضمن
العطاءات التأمينات األولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها (خطاب ضمان

متتالي ��ة هو التما�س الكهربائ ��ي ،وهذا املو�ضوع
حقيق ��ة �أ�سبابه وا�ضحة وه ��ي تذبذب الطاقة بني
املول ��دات الأهلي ��ة والكهرباء الوطني ��ة ف�ض ًال عن
املولدات ال�صغرية امل�ستخدمة يف البيوت ،ف�ضال
عن حتميل الأجه ��زة الكهربائية �أكرث من الأحمال
املقررة لها".
و�أ�ض ��اف العمي ��د عبدالرحم ��ن� ،أن "كث�ي�ر ًا م ��ن
النق ��اط الكهربائي ��ة التي يت ��م اقتنا�ؤه ��ا ،للأ�سف
ال�شدي ��د ،ذات منا�ش ��ئ غ�ي�ر ر�صين ��ة وغري جيدة
لذل ��ك يتك ��رر التما� ��س الكهربائ ��ي وه ��و ال�سب ��ب
الأب ��رز يف ح�ص ��ول ح ��وادث احلري ��ق ،وعمل ��ت
املديري ��ة عل ��ى برنام ��ج التوعي ��ة يف الكث�ي�ر من
املنا�سب ��ات م ��ع العل ��م �أن التما� ��س الكهربائي هو
�أحد ا�سباب احلرائق العاملية ولي�س يف العراق".
ولف ��ت �إىل �أن "هن ��اك �أ�سب ��اب �أخ ��رى م ��ن بينه ��ا
عب ��ث الأطف ��ال وك�ث�رة النزاع ��ات الع�شائري ��ة
واحلرائ ��ق البرتولي ��ة ب�سبب االهم ��ال وم�صادر
النريان اخلارجية �إ�ضاف ��ة �إىل اخلزن الع�شوائي
يف املخ ��ازن التجاري ��ة املنت�ش ��رة يف بغ ��داد
واملحافظات".

• عن وكالة "واع"

رقم املناق�صة2022/1 :
رقم التبويب 351 :

مصرف��ي أو صك مصدق) ومببلغ ( )100000000مائة ملي��ون دينار عراقي صادر من مصرف
معتم��د ف��ي العراق  /البن��ك املركزي العراقي ،علما ً ان الش��ركة غير ملزم��ة بقبول أوطأ
العطاءات.

جدول الفعاليات فرع االنبار واملواقع التابعة له

ت
1
2

الفقرة
تفريغ احلبوب املكيسة
حتميل احلبوب املكيس

3

تفريغ احلبوب الفل

4
5

حتمل احلبوب الفل
التنظيف

الكلفة التخمينية
املبلغ رقما ً
املبلغ كتابة
الفان واربعمائة دينار  /طن
2400
الفان وستمائة دينار  /طن
2600
الفان وسبعمائة دينار /
2700
طن
الف وسبعمائة دينار  /طن
1700
 2000000مليوني دينار  /شهريا ً

مالحظات:

 -1تكون نفاذية العروض ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 -2سيتم انعقاد مؤمتر خاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل موعد
ال يقل عن ( )7أيام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم .2022/1/17
 -3تكون مدة نفاذية خطاب الضمان س��ارية املفعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء
احملددة في وثائق املناقصة مبدة ال تقل عن ( )28يوم.
 -4يك��ون م��كان وموعد فتح العطاءات الس��اعة الثانية عش��رة ف��ي  2022/1/26في قاعة
االجتماعات مبكتب السيد املدير العام.

عامر جا�سم حمود
مدير الق�سم القانوين

رياضة

العدد ( )5102ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -الثالثاء ( )11كانون الثاين 2022
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كال�سيكو النوار�س وال�صقور منا�سبة للتاريخ والم�صالحة

عبدالرحمن ر�شيد� :شهادة �شني�شل ّ
حمط اعتزازنا ..و�إ�سبانيا
حت�سم م�صري �أودي�شو!
قمة ال�شعب فر�صة للنجوم ّية  ..و�سندعم هجومنا في الفترة ال�شتوية
� أحمد خ�ضير ّ :

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكم ��ل فريق ��ا ال ��زوراء والق ��وة اجلوي ��ة
ا�س ��تعدادهما ملب ��اراة (الكال�س ��يكو) ،الي ��وم
الثالثاء ،ال�ساعة الرابعة والن�صف ع�صر ًا ،يف
ملعب ال�ش ��عب الدويل ،بر�س ��م اجلولة الثامنة
ع�شر للمو�س ��م  ،2022-2021ويديرها احلكم
زيد ثامر مع م�ساعديه �أحمد �صباح و�أكرم علي
و�أحمد كاظم.
وبرغ ��م �أهمي ��ة اللق ��اء م ��ن ناحي ��ة املناف�س ��ة
امل�شروعة فني ًا بني الزوراء والقوة اجلوية� ،إال
�أن كالهما ي�سعيان لزيادة ر�صيدهما يف مقدّمة
جدول ترتيب الأندية ،وم�ص ��احلة جمهورهما
بع ��د كب ��وة مباراتي ال�ش ��رطة ونفط الو�س ��ط
عل ��ى التوايل ،الأمر الذي يدف ��ع مدربيهما �إىل
زجّ �أف�ض ��ل العنا�ص ��ر لك�س ��ب النتيج ��ة مب ّكر ًا،
�سيما �أن �صفوفهم ��ا ال ت�شكو الغياب با�ستثناء
حمرتف واحد �ضمن �صفوف الزوراء.
ميتلك ال ��زوراء ( )33نقطة م ��ن ( )16مباراة،
ويق ��ف يف املرك ��ز الراب ��ع ُقبي ��ل ب ��دء اجلولة
 ،18وجنح ��ت �إدارت ��ه يف ردم الفج ��وة ما بني
ا�ستقال ��ة امل ��د ّرب ع�ص ��ام حم ��د و�إناط ��ة املهمّة
مل�ساع ��ده حي ��در عبدالأمري ال ��ذي يفتقر �سج ّله
التدريبي لقيادة فرق الدوري من موقع املد ّرب
الأول ،وم ��ع ذلك �أثبت مقدرة كبرية على �إدارة
�أم ��وره الفنيّة م ��ن دون ارتباك ،فيم ��ا يتخ ّلف
الق ��وة اجلوي ��ة عن غرمي ��ه بنقط ��ة واحدة من
( )17مباراة ،ويحت ّل املركز اخلام�س ،وع ّززت
�إدارت ��ه الثق ��ة بامل ��د ّرب را�ضي �شني�ش ��ل الذي
يوا�ص ��ل حتقي ��ق النتائ ��ج الطبيعي ��ة يف ظ� � ّل
�ضغوط املناف�س ��ة وغ�ضب جماهري الأزرق من
�إهدار �أية نقطة!

خالل اجتم ��اع فالح ح�سن رئي� ��س النادي بهم
بع ��د عودت ��ه �أم� ��س الأول الأحد م ��ن الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة ،وقدّم له ��م الدعم املعنوي
وامل ��ادي ،وطالبهم بالظه ��ور املُ�ش ّرف يف هكذا
خا�ص ��ة على
مب ��اراة تدخ ��ل �ضم ��ن ح�ساب ��ات ّ
ال�صعيد الفني واالعتباري بني ناديني ميتلكان
قاعدة جماهريية وا�سعة".
وذك ��ر "�شخ�ص ّي ًا �أعد املد ّرب حي ��در عبدالأمري
�أف�ضل م ��ن يقود ال ��زوراء يف الظرف احلايل،
وال ينق�ص ��ه �س ��وى امت�ل�اك �شه ��ادة ()PRO
توازن الطرح الإعالمي
بعدم ��ا �أثب ��ت ح�ض ��وره اجل ّي ��د يف الوح ��دات
(امل ��دى) �أطلع ��ت عل ��ى واق ��ع ا�ستع ��داد فريق التدريب ّي ��ة ،واملباري ��ات الر�سمية كونه ا�ستفاد
الزوراء لـ (كال�سيك ��و ال�شعب) عرب لقاء ممثله كث�ي�ر ًا من العم ��ل مع مد ّربني كب ��ار �سبقوه يف
عبدالرحم ��ن ر�شي ��د ،ع�ض ��و الهيئ ��ة الإداري ��ة التجرب ��ة واخل�ب�رة ،و�سيكمل مه ّمت ��ه كمد ّرب
للنادي واملتحدّث الر�سمي با�سمه ،حيث �أعرب �أول اىل حني �إنتهاء مباراة النجف يوم ال�سبت
ع ��ن ا�ستع ��داد الفري ��ق خلو� ��ض (الكال�سيكو) اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن كان ��ون الث ��اين اجلاري،
ب�صف ��وف متكامل ��ة وع ��دم وج ��ود غياب ��ات وهي �آخر مباريات الدوري للمرحلة الأوىل".
بداعي الإ�صابة �أو الإيق ��اف با�ستثناء الالعب وا�ست ��درك "كل الإع�ل�ام واجلمه ��ور م�سان ��د
املح�ت�رف احل�س ��ن حوابي ��ب ال ��ذي �إلتح ��ق مله ّم ��ة حي ��در عبدالأمري ،وتكات ��ف الفريق معه
باملنتخ ��ب املوريت ��اين خلو� ��ض نهائ ّي ��ات �أمم عندم ��ا ق ��اده �أمام �أمان ��ة بغداد ونف ��ط الو�سط
�أفريقيا اجلارية يف الكامريون حالي ًا.
وال�شرطة ،وثقته بنف�سه �إحدى �أ�سرار جناحه
و�أ�ض ��اف "الفريق جاهز م ��ن جميع النواحي ،وا�ستق ��راره ،وعزمه اليوم على حتقيق نتيجة
ومل يتع ّر� ��ض اىل ال�ضغ ��ط خا�ص ��ة �أن فري ��ق تليق ب�سُ معة الزوراء".
الق ��وة اجلوية ل ��ه ثقله يف ال ��دوري ،ومناف�س و�أفاد ر�شيد بخ�صو�ص مدى ت�أثري الفارق بني
قوي لنا ع�ب�ر التاريخ ،وحر�صن ��ا على توازن املد ّر َب�ي�ن را�ض ��ي �شني�ش ��ل وحي ��در عبدالأمري
ربا حل�س ��م نتيجة لقاء اليوم "تكفي �شهادة املد ّرب
الط ��رح ع�ب�ر الإع�ل�ام منع� � ًا لأي ��ة �إث ��ارة مّ
ت�ستغل وت�ؤ ّثر على �أجواء اللقاء".
را�ض ��ي ال ��ذي �أثن ��ى عل ��ى كف ��اءة حي ��در وقال
ً
وق ��ال ر�شي ��د "مت تهيئ ��ة الالعب�ي�ن نف�س ّي� �ا من �أن ��ه �أك�ث�ر املد ّرب�ي�ن الذي ��ن زامل ��ه يف مها ّم ��ه،

وي�ستحق قيادة �أي فريق مبا يف ذلك الزوراء،
وه ��ذا القول ّ
حمط �إعتزاز حيدر نف�سه ونادينا
ال ��ذي واكب م�س�ي�رة جميع املد ّرب�ي�ن ورعاهم
وقدّمه ��م اىل اجلماه�ي�ر جنوم ًا كب ��ار ًا خدموا
اللعبة مع الأندية واملنتخبات".
وتاب ��ع "بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن املقارن ��ة ور�صيد
اخل�ب�رة ،ف�إن احل�سم �سيك ��ون ب�أقدام الالعبني
ولي� ��س املد ّرب�ي�ن ،وم ��ع �أن الدقائ ��ق الت�سعني
حت� �دّد م�ص�ي�ر الفائ ��ز �أو تن�ص ��ف اجله ��ود
بالتع ��ادل ،تبق ��ى �شخ�ص ّي ��ة امل ��د ّرب حا�ض ��رة
بتعامل ِه الفط ��ن �أثناء املباراة وحلوله الناجعة
ومفاج�آته يف تهيئة البدالء".
وعن �أ�سباب ت� ّأخر ح�سم ت�سمية املد ّرب البديل
للكاب�ت�ن ع�ص ��ام حم ��د ال ��ذي �أعل ��ن ا�ستقالت ��ه
�أواخ ��ر كان ��ون الأول املا�ض ��ي ،ق ��ال ر�شيد "ال

توج ��د مفاحتة ر�سميّة مع �أحّ د ،لكننا نتوا�صل
م ��ع امل ��درب �أي ��وب �أودي�شو منذ ف�ت�رة لغر�ض
االتف ��اق مع ��ه ح ��ول قي ��ادة الفري ��ق ب ��دء ًا من
املرحل ��ة الأوىل ،والرج ��ل كان �صريح� � ًا معن ��ا
حي ��ث يرت ّق ��ب �إج ��راء عمليّة جراح ّي ��ة لإحدى
عيني ��ه يف م�ست�شف ��ى ب�إ�سبانيا حي ��ث يتواجد
حالي� � ًا ،ووعدنا خ�ي�ر ًا باحل�ض ��ور اىل النادي
�إذا مل يج � ِ�ر العملي ��ة حت ��ى بعد غ ��د اخلمي�س،
وبعك�سه ف�إنه يعتذر".
حافز انتزاع الثقة
من جانب ��ه �أكد �أحم ��د خ�ضري ،م�ش ��رف فريق
القوة اجلوية ،لـ(املدى) �أن ا�ستعداد الالعبني
ملباراة الزوراء �ضمن اجلولة قبل الأخرية من
املرحل ��ة الأوىل للدوري املمت ��از ،فر�صة مهمّة

للظهور ب�صورة مم ّي ��زة �أمام �آالف اجلماهري
ّ
�ستغطي مد ّرجات ملعب ال�شعب.
التي
وق ��ال �إن "لق ��اء ال ��زوراء برغ ��م �أهمّيت ��ه
للفريق�ي�ن وموقفهما يف جدول ترتيب الأندية
واملناف�س ��ة املث�ي�رة مع �أق ��رب الف ��رق اليهما،
ف�إنه مي ّثل حاف ��ز ًا لالعبني النتزاع ثقة مد ّربي
املنتخبات الوطني ��ة الذين يراقبون هكذا قمّة
كروية باهتمام ا�ستثنائي".
وي ��رى خ�ض�ي�ر �أن "مب ��اراة فريق ��ي الق ��وة
اجلوي ��ة وال ��زوراء ت�ش� � ّكل �أق ��وى �أح ��داث
املو�سم ،ملا لـ (الكال�سيكو) من �أ�صداء �إعالمية
رائع ��ة حم ّلي� � ًا وعرب ّي� � ًا ودول ّي� � ًا تتناقله �أغلب
و�سائ ��ل الإع�ل�ام ،وعلى هذا الأ�سا� ��س جهّزنا
الالعبني ليكونوا خري ممثلني لنادينا يف هذه
املنا�سبة".
وك�ش ��ف "ع ��ن �أجتم ��اع الهيئ ��ة الإداري ��ة مع
العب ��ي الفري ��ق ،وامل�ل�اك التدريب ��ي ،ح ��ول
�أم ��ور كث�ي�رة تخ� �ّ�ص لق ��اء الي ��وم ،و�أهمّيته
ل ��دى ال�ش ��ارع الريا�ضي خا�صة امل� ��ؤازر لكرة
ال�صق ��ور ،حيث تعهّد اجلمي ��ع ببذل جهودهم
مل�صاحل ��ة اجلمهور ع�ب�ر بوّ ابة ال ��زوراء بعد
اخل�سارة من فريق نفط الو�سط بهدفني لهدف
يف اجلولة  17املا�ضية".
وب�ّي�نّ "�أن مي ��زة فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة هذا
املو�س ��م تختل ��ف ع ��ن كل املوا�س ��م ،تعاقد مع
العبني يتم ّتعون بقيمة فنيّة عالية ،ومل يُرهن
م�صريه حت ��ت م�سمّى الت�شكي ��ل الأ�سا�سي �أو
الأحتي ��اط ،ف ��ك ّل العب م�شارك ل ��ه م�س�ؤوليته
�ضم ��ن ّ
خطة امل ��د ّرب را�ض ��ي �شني�شل واملالك
التدريبي امل�ساعد له مبا ي�ؤمّن حتقيق نتيجة
مُطم ِئنة مل�ست ��وى الفريق ُقبيل ا�سدال ال�ستار
عل ��ى الن�ص ��ف الأول م ��ن املناف�س ��ة بع ��د لقاء
ال�صناعة".
ّ
و�أ�ش ��ار مُ�شرف الفري ��ق �إىل �أن "ل ��كل مباراة
ظروفه ��ا ،وال ميك ��ن تو ّق ��ع نتيج ��ة الي ��وم
بيُ�سرعطف ًا على توليّ املد ّرب حيدر عبدالأمري
املهم ��ة الوقت ّي ��ة ،فه ��ذه القمّة قد تنق ��ل املد ّرب
�أو الالع ��ب اىل امل�ست ��وى املتم ّي ��ز يف الإعالم
ليكون حدي ��ث اجلمهور مُبه ��ر ًا عنه ،حتى لو
كان �أ ّي ًا منهما جنم ًا فوق العادة".
وخت ��م خ�ضري بالق ��ول "منذ ت�س ّنم ��ي مهمّتي
مع القوة اجلوية ب�صف ��ة م�شرف الفريق ،يف
الراب ��ع ع�شر م ��ن ت�شرين الث ��اين عام ،2021
�أعمل بحر�ص �شديد على تهيئة كل �سُ بل الدعم
اللوج�ستي للمد ّرب�ي�ن والالعبني ،ومل � ّ
أتدخل
يف ال�ش�ؤون الفنية ،و�أ�شارك املالك التدريبي
ال ��ر�أي يف تعزي ��ز ق ��درات الفري ��ق ،مثلم ��ا
يحت ��اج الي ��وم اىل تدعي ��م خ � ّ�ط الهج ��وم يف
فرتة التعاقدات ال�شتو ّي ��ة ا�ستعداد ًا للمرحلة
الثانية من ال ��دوري ،وكذلك يف دوري �أبطال
�آ�سيا ."2022

ال��م��ل��ك��ي وال��ب��ار���س��ا ي��ج��هّ��زان ت�شكيلهما ل��م��وق��ع��ة ال��ري��ا���ض
 متابعة  /املدى
ي�ستع ��د فريق ��ا ري ��ال مدري ��د وبر�شلون ��ة
خلو�ض مباراة ن�صف نهائي ك�أ�س ال�سوبر
الإ�سب ��اين  2021ال ��ذي ي�ض ّيف ��ه ملع ��ب
املل ��ك فهد ال ��دويل يف العا�صم ��ة ال�سعودية
الريا�ض ،غد ًا الأربعاء يف متام ال�ساعة 10
م�ساء بتوقيت بغداد.
و�أن ��اط االحت ��اد الإ�سب ��اين لك ��رة الق ��دم
مه ّم ��ة قيادة املباراة للحك ��م خو�سيه لوي�س
مونوي ��را .وا�ستق ��ر الإيط ��ايل كارل ��و

�أن�شيلوتي ،املدير الفني لريال مدريد ،على
�أك�ث�ر م ��ن  %60يف ت�شكي ��ل فريق ��ه ملوقع ��ة
ال�سوبر الإ�سباين بح�سب �صحيفة "موندو
ديبورتيفو".
و�أ�ضافت �أن �أن�شيلوت ��ي �سيهاجم بالثنائي
فيني�سيو�س جونيور وكرمي بنزميا ،وعلى
الأرجح �سيكون الالع ��ب الثالث هو ماركو
�أ�سين�سيو .ولفت ��ت ال�صحيفة �أن �أ�سي�سنيو
يعت�ب�ر ال�شري ��ك ّ
املف�ض ��ل لثنائي ��ة بنزمي ��ا
وفيني�سيو� ��س ،عل ��ى الأق ��ل حت ��ى و�صول
كيليان مبابي املحتمل ،ال�صيف املقبل.

�أم ��ا ع ��ن ثالث ��ي و�س ��ط امللع ��ب ،ف�أ�ش ��ارت
�إىل �أن ��ه ال خ�ل�اف عل ��ى كا�سيم�ي�رو ولوكا
مودريت�ش وتوين كرو�س.
وينتظر كل من في ��دي فالفريدي و�إدواردو
كامافينجا وبالنك ��و ،احل�صول على فر�صة
يف و�سط ملع ��ب املريينغ ��ي ،و�سط هيمنة
الثالثي املخ�ضرم .من جانبها ،و�صلت بعثة
بر�شلون ��ة لل�سفر �إىل العا�صم ��ة ال�سعودية
الريا�ض� ،أم�س االثنني ،للم�شاركة يف ك�أ�س
ال�سوبر الإ�سب ��اين� ،إىل جانب ريال مدريد
و�أتلتيكو مدريد و�أتليتك بيلباو.

نادي الحدود يطلق حملة (ال للمخدرات)
 بغداد  /املدى
مبنا�سب ��ة االحتف ��ال مبئوي ��ة ت�أ�سي� ��س ال�شرط ��ة
العراقي ��ة ،اطلق ن ��ادي احل ��دود الريا�ض ��ي حملة (ال
للمخ ��درات) والت ��ي تهدف ملحارب ��ة هذه الآف ��ة التي
تد ّم ��ر الن�سي ��ج املجتمع ��ي العراقي ،وتقت ��ل م�ستقبل
�شبابن ��ا وطموحاته ��م وته ��در طاقاته ��م وقدراته ��م،
وتطم�س القيم الأخالقية ملجتمعنا املرتا�ص.
و�ضيّفت �إدارة نادي احلدود مدير الإعالم يف مديرية
مكافح ��ة املخ ��درات العقي ��د ب�ل�ال �صبح ��ي ،وال ��ذي
�ألق ��ى حما�ض ��رة على العب ��ي الفري ��ق الأول والفئات
العمرية عن ت�أثري املخ ��درات على ال�شباب ،واحللول
الناجع ��ة ملواجهته ��ا والق�ض ��اء عليها ،مث ّمن� � ًا مبادرة
ن ��ادي احل ��دود والت ��ي �أعتربه ��ا ب�أنه ��ا مث ��ال لتحمّل
امل�س�ؤولي ��ة الوطنية ،والعمل عل ��ى �إنقاذ املجتمع من
خماطر التحديات الت ��ي تواجهه يف الآونة االخرية.
م ��ن جانبه �أكد �أمني �س ّر الهيئ ��ة الإدارية حازم تيمور
�أن حملة نادي احلدود ملحاربة �آفة املخدرات هي جزء
م ��ن الن�شاطات املجتمعي ��ة التي تواظ ��ب عليها �إدارة
الن ��ادي وترم ��ي �إىل احلفاظ على �شبابن ��ا وحمايتهم
من ه ��ذه احلرب املنظم ��ة واملوجهة �ض ّده ��م ،م�ضيف ًا
�أن دور امل� ّؤ�س�س ��ات الريا�ض ّي ��ة وال�شباب ّي ��ة يج ��ب �أن
يتو�سع لي�سهم يف دعم امل� ّؤ�س�سات الأمنية وال�صحية
ّ
واالجتماعي ��ة عندم ��ا يتع ّل ��ق الأمر يف حماي ��ة �أبناء

ال�شع ��ب من الظواهر ال�ش ��ا ّذة والدخيلة على املجتمع
العراق ��ي .وبق ��در تع ّلق الأم ��ر ب ��دور وزارة ال�شباب
والريا�ضة �أي�ض ًا يف االهتمام بال�شباب وتوعيتهم من
خماطر �آفة املخدرات ،يوا�صل ق�سم الإعالم واالت�صال
احلكوم ��ي يف ال ��وزارة التن�سي ��ق م ��ع دائ ��رة الطب
الريا�ضي والع�ل�اج الطبيعي ،وبالتع ��اون مع وزارة
الداخلية وال�صحة والتعليم العايل والبحث العلمي،
عل ��ى �إقام ��ة الن ��دوات التثقيفي ��ة ح ��ول املو�ض ��وع،
و�آخرها املخ ��درات الرقمية ،هل هي حقيقة �أم خيال،
الت ��ي �أقيم ��ت يف القاع ��ة املركزي ��ة بدائ ��رة العالقات
والتع ��اون ال ��دويل يف املدينة ال�شبابي ��ة .و�أكد مدير
مكت ��ب مكافح ��ة املخ ��درات يف وزارة ال�صحة ،مهدي
بال�س ��م ،خ�ل�ال الن ��دوة "�أن االنرتن ��ت �أ�صب ��ح �سالح
ذو ح ��دود كثرية وله ت�أثري كبري مث ��ل الآثار النف�سية
وال�سلوكي ��ة للم�ستخ ��دم" ،مق ّدم� � ًا اح�صائي ��ة بيانات
رقمي ��ة ح ��ول ت�أث�ي�ر تطبيق ��ات الإعالم اجلدي ��د على
امل�ستخدم .وب ��دوره ،قدّم �ضابط العملي ��ات النف�سيّة
يف وزارة الداخلي ��ة رائ ��د عبا� ��س ناظ ��م ،تعريف� � ًا
للمخ� �دّرات الرقمي ��ة ب�أنها ن ��وع من الت�أ ّم ��ل قد يكون
�صوتي� � ًا �أو كالمي� � ًا اله ��دف منه تهدئة العق ��ل الواعي
ليتم التعامل مع العقل الالوعي ،مبين ًا �أنواع الأدمان
ومنه ��ا م�شاه ��دة املحت ��وى الإلك�ت�روين ،والألع ��اب
الإلكرتوني ��ة ،وم�شاهدة الأف�ل�ام الأباحية ،ف�ض ًال عن
�أدمان ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي.

وكان امل ��د ّرب ت�ش ��ايف هرينانديز ق ��د �أطلع
عل ��ى نتائ ��ج فح� ��ص " "PCRاخلا� ��ص
بفريو�س كورونا قبل ال�سفر.
وبح�س ��ب القن ��اة الثالث ��ة الكتالوني ��ة ،ف�إن
نتيج ��ة فح� ��ص فريو� ��س كورون ��ا ال ��ذي
خ�ض ��ع له الثنائي ف�ي�ران توري�س وبيدري
غونزالي� ��س ،ج ��اءت �إيجابي ��ة ،وبالت ��ايل
ا�ستمرار معاناتهم من كوفيد.19-
و�أ�ش ��ارت القن ��اة �إىل �أن الثنائ ��ي مت
ا�ستبعادهم م ��ن ال�سفر ،لع ��دم �شفائهما من
الفريو�س.

وا�ستم� � ّرت رحل ��ة ط�ي�ران الفري ��ق نحو 7
�ساع ��ات قب ��ل ان ي�ص ��ل مط ��ار املل ��ك خال ��د
ال ��دويل بالريا� ��ض ويتوجّ ��ه �إىل فن ��دق
�إقامته.
ويكتف ��ي الفريق ب�إج ��راء تدريب وحيد يف
الريا� ��ض م�س ��اء اليوم الثالث ��اء على ملعب
امللك فهد.
و�س ُتمدد فرتة �إقامة بر�شلونة باململكة حتى
الأح ��د املقبل ،يف حال الف ��وز بالكال�سيكو،
بينم ��ا �سيع ��ود الفري ��ق فجر اخلمي� ��س �إذا
تلقى الهزمية.

كلمة صدق
 محمد حمدي

ا�صالحات القانون الريا�ضي
ا�ستحوذت �أخبار انعقاد اجلل�سة الأوىل للربملان العراقي على
احل ّي ��ز الأكرب من اهتمامات ال�ش ��ارع العراقي مبختلف �ألوانه
و�أطياف ��ه بانتظار اال�صالح ��ات والتعدي�ل�ات املنتظرة جلملة
تخ�ص �ش�ؤون حياتنا ،وهي يف
م ��ن القوانني والقرارات التي ّ
الغالب �أمور طبيعيّة طاملا ك ّنا نن�ش ُد الأف�ضل والأ�صلح.
يقين ��ا �أن ّ
كل تل ��ك اال�صالح ��ات م ��دار البحث مل�ستقب ��ل عراقي
�سيا�س ��ي مزدهر مع تبعيتها وارتباطه ��ا اىل حدود بعيدة للغة
و�إج ��راءات املحا�ص�ص ��ة املقيت ��ة �إال �أنها ترتب ��ط �أو ًال و�أخري ًا
بعم ��ل اللج ��ان الربملانيّة املرتق ��ب ت�شكيلها قريب� � ًا والتي الب ّد
له ��ا �أن تكون خالل الدورة احلالية ملجل�س النواب �أكرث �إتزان ًا
وعم ًال من �سابقاتها.
واملق�ص ��ود هن ��ا حتدي ��د ًا م ��ا يتع ّل ��ق بعم ��ل جلن ��ة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة الربملاني ��ة الت ��ي �ستق ��ع عل ��ى عاتقها �أم ��ور كبرية
ج ��د ًا ال�ص�ل�اح ال�ش� ��أن الريا�ض ��ي ال ��ذي يع ��اين الأم ّري ��ن من
تركات ثقيلة مبختل ��ف الألعاب الريا�ضية والعمل امل� ّؤ�س�ساتي
املُ�ضط ��رب يف �آلية التعامل مع الدوائ ��ر الر�سميّة �أو تلك التي
ترتبط باللجن ��ة الأوملبية الدولية واالحتادات الريا�ضية التي
ال ترتب ��ط باحلا�ضن ��ة احلكوم ّي ��ة �س ��وى من ب ��اب د ّر الأموال
وا�ستجالبها للعمل.
ُن�صف ال يق� � ُّر ب�أنّ الو�ض ��ع الريا�ضي
�أعتق ��د لي� ��س هناك م ��ن م ِّ
عموم� � ًا مي� � ُّر ب�أ�س ��و�أ حال ��ة مر�ضيّة �شهده ��ا منذ فج ��ر انبثاق
االحت ��ادات والعمل الريا�ض ��ي ،بدليل ح�صولنا عل ��ى ميدالية
�أوملبي ��ة وحي ��دة من ��ذ �إثنني و�ستني عام� � ًا لتتبعه ��ا فرتة قحط
وجفاف اىل يومنا هذا.
م ��ن هنا ن�ست�ش � ّ�ف �أنّ عمل جلنة ال�شب ��اب والريا�ضة �سيتح ّمل
الكث�ي�ر من املل ّفات التي الب� � ّد �أن يتواجد من هو �أهل لها داخل
وربا
ق ّب ��ة الربمل ��ان م ��ع اال�ستعانة ب�أهل اخل�ب�رة والدراي ��ة ،مّ
م ��ن ُح�سن ح � ّ�ظ الريا�ض ��ة والريا�ضيني تواج ��د جمموعة من
الريا�ضي�ي�ن والريا�ضي ��ات ا�صح ��اب اخل�ب�رة والدراي ��ة ب�ي�ن
الفائزي ��ن يف الدورة احلالية منهم َمن م ّثل املنتخبات الوطنية
�أو التحكي ��م الدويل �أو م ��ن عمل خبري ًا وم�شرف� � ًا ريا�ض ّي ًا وال
نري ��د �أن ن�ستعر�ضه ��م باال�سم ��اء ،ولك ��ن امل�س�ؤولي ��ة الوطنية
حت ّت ��م عليه ��م �أن يك ��ون �أداة فاعل ��ة تكم ��ل م ��ا بد�أ م ��ن �سلفهم
�أو ّ
عط ��ل ق�س ��ر ًا مث ��ل قان ��ون الأندي ��ة �أو جمل ��ة اال�صالح ��ات
تخ�ص قان ��ون وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واالحتادات
الت ��ي ّ
الريا�ضي ��ة �أو حتى قانون املُنح للريا�ضي�ي�ن الأبطال والروّ اد
ال ��ذي كان من املق ّرر له وبع ��د �أن ح�صلت املوافقات الالزمة �أن
ي�شم ��ل ال�صحفيني الريا�ضيني ووظائف �أخ ��رى �ساندة للعمل
الريا�ضي الفعلي.
و�أجزم �أن العمل الأول للجنة املرتقبة جلنة ال�شباب والريا�ضة
الربملانيّة هو البحث عن �أ�ص ��ل وم�صدر العراقيل التي ّ
عطلت
بحجة وج ��ود االمتي ��ازات املمنوحة
ا�ص ��دار قان ��ون الأندي ��ة ّ
بن�ص القان ��ون واملُبالغ فيها ح ّد اال�سراف! وقد ُجهِّزت بالفعل
من اللجن ��ة ال�سابقة جمموع ��ة مالحظات على قان ��ون الأندية
الريا�ضي ��ة ،و�أن �إجراء تعديل ب�سي ��ط على بع�ض مواد قانون
الأندي ��ة الريا�ضي ��ة م ��ن �أ�صل  29م ��ادّة هو مطل ��ب حتمي من
�ضمنه ��ا  13مادّة قوبلت باالعرتا�ض م ��ن �أهل ال�ش�أن و�إدارات
الأندية ذاتها.
احلقيق ��ة �أنَّ الو�ص ��ول �إىل �صيغ ��ة م�شرتكة يحكمه ��ا القانون
�أف�ض ��ل من غي ��اب ال�ضواب ��ط والقوانني ،وهي خ � ّ�ط ال�شروع
الأول �أم ��ام اللجن ��ة الربملانية املقبلة والب ّد م ��ن تنظيم �ش�ؤون
وعم ��ل الأندية الت ��ي تعاين م ��ن الإبهام وال�ضبابي ��ة وتداخل
ال�صالحيات ومرورها بالعديد من االجتهادات لفرتات �سابقة
طويلة جد ًا مع �أنه ��ا خاليا التما�س الأوىل باملوهبة الريا�ضية
وم�صنع الريا�ضيني الأول.
الب� � ّد م ��ن ر�سم دقي ��ق للم�ستقب ��ل الريا�ضي ،وحتدي ��د ما ينفع
ال�شب ��اب ،وير�سي خطوات ��ه حتت مظ ّلة ترعاه ��ا الأندية التي
متتل ��ك م�سوّ غ ��ات دميومته ��ا م ��ن ُبن ��ى حتتي ��ة وا�ستثمارات
و�إدارات ناجحة وم�صادر متويل وقاعدة �ألعاب جيّدة وخطط
وبرامج عملية �آنية وطويلة الأمد ،و�إن �إ�صدار القانون خطوة
�أوىل تتبعها خطوات ولنا ثقة باملرحلة اجلديدة وا�صالحاتها
�أن تطال جمتمع الريا�ضة الذي ت� ّأخر كثري ًا.
ن�صف ال
�أعتقد لي�س هناك من ُم ِّ
يقر ب�أنّ الو�ضع الريا�ضي عموم ًا
ُّ
يمر ب�أ�سو�أ حالة مر�ض ّية �شهدها
ُّ
منذ فجر انبثاق االتحادات
والعمل الريا�ضي ،بدليل ح�صولنا
على ميدالية �أولمبية وحيدة منذ
�إثنين و�ستين عام ًا لتتبعها فترة
قحط وجفاف الى يومنا هذا.

الأولمب��ي يع�سك��ر ف��ي انطالي��ا تح�ضي��ر ًا لدب��ي الدولية
 بغداد  /املدى
يعك ��ف املنتخ ��ب الأوملب ��ي لك ��رة الق ��دم عل ��ى
التج ّم ��ع قريب� � ًا ا�ستع ��داد ًا للم�شاركة يف بطولة
دب ��ي الدولية للمنتخب ��ات دون �سن  ٢٣يف �آذار
املقب ��ل يف طريق حت�ضريه لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا
حزيران .2022
وق ��ال الكاب�ت�ن �سع ��د حاف ��ظ ،ع�ض ��و امل�ل�اك
التدريب ��ي للمنتخب الأوملب ��ي لـ"املدى" :و�ضع
املد ّرب الت�شيكي مريو�س�ل�اف �سوكوب منهاج ًا
متكام�ل ً�ا بالتن�سيق مع �أع�ض ��اء املالك ،للمرحلة
القادمة التي تتط ّلب ب ��ذل جهود كبرية من �أجل
تهيئ ��ة منتخ ��ب �أوملبي ق ��ادر على حتقي ��ق �آمال
العراقيني باملناف�سة على لقب البطولة القاريّة.
و�أ�ضاف �":سيدخل منتخبن ��ا الأوملبي مع�سكر ًا
داخلي� � ًا ق�ص�ي�ر ًا للف�ت�رة م ��ن � 18إىل  22كانون
الثاين اجلاري ،لتجريب بع�ض الالعبني الذين
مت اختياره ��م بع ��د م�شاهدة مباري ��ات الدوري
املمت ��از ،ثم يتوجّ ��ه اىل مدين ��ة �أنطاليا الرتكية
للدخ ��ول يف مع�سك ��ر خارجي ملدة ع�ش ��رة �أيام
للف�ت�رة م ��ن  22كان ��ون الث ��اين �إىل � 2شب ��اط،
لتجري ��ب بع� ��ض الالعب�ي�ن املغرتب�ي�ن الذين ّ
مت
التو�ص ��ل اىل اتف ��اق معهم لتمثي ��ل املنتخب يف
ّ

حال ��ة �صالحه ��م للمهمّة ،وم ��دى ان�سجامهم مع
زمالئهم ،وتدعي ��م املراكز املطلوب ��ة ،و�سيكون
املع�سكر الرتكي مبثاب ��ة ا�ستعداد جيّد للبطولة
الإماراتية".
و�أو�ض ��ح ":ن�سعى العتماد  26العب ًا بعد �إنتهاء
مع�سك ��ر انطالي ��ا ،لغر�ض امل�شارك ��ة يف بطولة
دب ��ي الدولية التي تنطلق ي ��وم � 21آذار املقبل،
خ�ل�ال ف�ت�رة (الفيف ��ا دي) وه ��ي جترب ��ة مهمّة
الحت ��كاك العبين ��ا م ��ع منتخب ��ات عاملي ��ة مث ��ل
الأرجنت�ي�ن و�صربي ��ا وكوري ��ا اجلنوبية ،ومن
خالله ��ا ميكن الوقوف على جاهزيّتهم خلو�ض

مباريات ك�أ�س �آ�سيا اخلام�سة".
وب�ّي�نّ �":أن امل ��د ّرب �سوك ��وب يق�ض ��ي �إج ��ازة
عائل ّي ��ة ،و�سيع ��ود �إىل العا�صم ��ة بغ ��داد قب ��ل
الثامن ع�شر من كان ��ون الثاين اجلاري ،ولديه
ت�ص ��وّ ر �شام ��ل ع ��ن جمي ��ع الالعبني م ��ن خالل
متابعت ��ه جوالت ال ��دوري املمتاز ع�ب�ر روابط
املواق ��ع الناقلة للمباريات التي كنت �أر�سلها له،
ولديه مالحظ ��ات فنية عن �أب ��رز الالعبني ممّن
يحتاجهم املنتخب".
وخت ��م حافظ قائ�ل ً�ا ":تع ��د بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا
حتت � 23سنة التي ّ
تنظمها العا�صمة الأوزبكية

ط�شقن ��د م ��ن � 1إىل  19حزيران املقب ��ل ،فر�صة
مهمّة لالعبي املنتخب الأوملبي ي�ؤ ّكدوا جدارتهم
يف متثيل الكرة العراقية ،ويك ّللوا جهود املالك
التدريب ��ي واحتاد كرة الق ��دم لأكرث من �سنة يف
تذلي ��ل املعوّ قات وتوفري مقوّ مات النجاح ،فمنذ
�أوّ ل جت ّم ��ع للمنتخ ��ب ي ��وم الأربع ��اء  28متوز
� 2021إىل الآن يعم ��ل اجلميع بروحيّة متفائلة
ته ��دف �إىل تق ��دمي منتخب منوذج ��ي يفتخر به
العراق على م ّر ال�سنني".
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المطلوب معجزة اقت�صادية عراقية!

 د .ناجح العبيدي

ال�صراحة لي�ست من �شيم ال�سيا�سيين عادة،
لكن وزير المالية العراقي علي عالوي �شذ
عن هذه القاعدةعلى الأقل في كلمته �أمام
(الملتقى الوزاري لآفاق طاقة الم�ستقبل)
عندما ك�شف بو�ضوح عن التحديات الخطيرة
التي تنتظر االقت�صاد العراقي في المجالين
النفطي والمالي على المدى المتو�سط والبعيد.
ربما ي�أ�س عالوي من تولي حقيبة وزراية في
الحكومة الجديدة المرتقبة ،ولكن هذا ال
يقلل من �أهمية �صراحة وجر�أة مداخلته �أمام
م�س�ؤولي قطاع النفط العراقي.
انطل ��ق وزير املالي ��ة من توقعات مت�ش ��ائمة لأ�س ��عار النفط خالل
ال�سن ��وات الع�ش ��ر القادم ��ة يف �ض ��وء ق ��رارات الكثري م ��ن الدول
ال�صناعي ��ة بالتح ��ول م ��ن م�ص ��ادر الطاق ��ة الأحفوري ��ة كالفح ��م
والنف ��ط والغاز نحو م�ص ��ادر الطاقة املتج ��ددة والنظيفة ،وعلى
ر�أ�سه ��ا ال�شم� ��س والرياح .وهذا ما ت�أكد م�ؤخ ��را يف م�ؤمتر الأمم
املتح ��دة ب�ش� ��أن املن ��اخ يف غال�سك ��و� .صحي ��ح �أن �أ�سع ��ار النف ��ط
�سجل ��ت يف الن�صف الثاين من ع ��ام  2021ارتفاعات متتالية بعد
االنهي ��ار املريع يف  2020جراء تداعي ��ات جائحة كورونا� ،إال �أنه
ال ميك ��ن الركون �إىل ا�ستمرار ه ��ذا االنتعا�ش وعدم ح�صول �أزمة
جدي ��دة .ل ��ذا ي�ستح�سن ا�ستغالل ه ��ذا الو�ض ��ع الإيجابي لإجراء
الإ�صالحات الهيكلي ��ة التي طال انتظاره ��ا يف االقت�صاد العراقي
حت�سب ��ا النهي ��ار جديد يف �أ�سع ��ار الذهب الأ�سود ال ��ذي يبدو �أنه
�سيوا�ص ��ل فقدان بريقه يف ال�سنوات القادمة .قد يرد البع�ض ب�أن
النفط لي�س فقط م�صدر طاقة مغ�ضوبا عليه حاليا و�إمنا هو �أي�ضا
م ��ادة خ ��ام مطلوبة ،ال �سيم ��ا يف ال�صناعات الكيميائي ��ة .غري �أنه
من الوا�ضح �أن ه ��ذا الطلب لن يعو�ض �إطالقا تال�شي الطلب على
البنزين ابتداءا من عام  2030حيث قررت كربى �شركات �صناعة
ال�سي ��ارات الرتكي ��ز عل ��ى �إنتاج ال�سي ��ارات الكهربائي ��ة والتخلي
متام ��ا ع ��ن ال�سيارات العامل ��ة مبحرك االح�ت�راق الداخلي والتي
هيمنت على الطرق حول العامل خالل قرن ون�صف القرن.
حتى لو �صحت التوقعات املتفائلة ببقاء �أ�سعار النفط يف م�ستوى
يزي ��د ع ��ن  75دوالرا للربمي ��ل ،ورمبا جتاوزها حلاج ��ز املائة او
املائت�ي�ن دوالر ،ف� ��إن ذلك ل ��ن يغطي على االخت�ل�االت الهيكلية يف
االقت�ص ��اد العراق ��ي ول ��ن ميث ��ل �سوى م�سك ��ن للم�ضاعف ��ات التي
يعاين منها منذ عقود ب�سبب هيمنة الدولة الريعية وانك�شافه على
التقلبات احلادة يف ال�سوق العاملية للنفط .
لق ��د ك�شف ع�ل�اوي عن بع�ضه ��ا عندما حتدث مثال ع ��ن �أن فاتورة
املعا�ش ��ات التقاعدية وحدها تلتهم حالي ��ا  19ترليون دينار (�أكرث
م ��ن  13ملي ��ار دوالر) ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه ��ا �سرتتف ��ع قريب ��ا �إىل 25
ترلي ��ون دينار مع ان�ضمام متقاعدين ج ��دد �إىل قرابة  2,5مليون
متقاع ��د يف العراق .وال ي�ستبع ��د �أن الرقم �أعلى من ذلك بكثري مع
تخفي� ��ض �سن التقاعد �إىل  60عاما واتخاذ قرارات قرقو�شية بهذا
ال�ش�أن ،ومنها مثال �شمول ع�شرات الآالف مما ي�سمى بـ”حمتجزي
رفحاء” بتعوي�ضات تقاعدية تكلف الدولة العراقية �أكرث من 100
ملي ��ون دوالر �شهريا .ومن امل�ؤكد �أن فاتورة التقاعد الباهظة تقل
كث�ي�را عن فات ��ورة مرتب ��ات املوظفني احلكوميني الت ��ي ت�ستحوذ
عل ��ى ح�ص ��ة الأ�سد م ��ن امليزاني ��ة العراقية .وال ميثل ذل ��ك تبديدا
هائ�ل�ا للمال الع ��ام فح�س ��ب ،و�إمنا �أي�ض ��ا عنوانا �صارخ ��ا للظلم
وانعدام العدالة االجتماعية .فكيف ميكن تربير ا�ستحواذ �شريحة
املوظفني احلكوميني ،حت ��ى و�إن كانت كبرية ،على معظم الرثوة
الوطني ��ة ،بينما تبقى فئات وا�سعة ،وخا�صة يف القطاع اخلا�ص،

خالي ��ة الوفا� ��ض ،ناهيك ع ��ن الرتاجع اخلط�ي�ر يف اال�ستثمارات
احلكومي ��ة ال�ضروري ��ة لنم ��و االقت�ص ��اد الوطن ��ي .يرتب ��ط ه ��ذا
االخت�ل�ال بظاهرة �أخرى ك�شف عنها وزير املالية يف كلمته ،وهي
الت�ضخم غري الطبيعي يف جي�ش املوظفني احلكوميني .لقد �صرح
عالوي ب�أن ع ��دد املوظفني يف وزارة املالي ��ة واملرافق وامل�صارف
التابعة لها يبلغ � 33ألفا!!! ،بينما ال يزيد العدد يف دولة الإمارات
التي تتمتع ب�ضعف الناجت املحلي الإجمايل عن  180فقط بح�سب
بيانات الوزير العراقي الذي طالب بثورة �إدارية.
وكان ه ��ذا الظل ��م والتمييز الوا�ضحني يف توزي ��ع املال العام بني
القطاعني احلكومي وغ�ي�ر احلكومي ،كان وال يزال �سببا رئي�سيا
ال�شتع ��ال �صراعات عنيفة ،والتي تتج�سد ب�ي�ن احلني والآخر يف
احتجاج ��ات ال�شب ��اب الغا�ض ��ب ومطالبتهم املتك ��ررة بفتح “باب
التعي�ي�ن” رغم اقتناع اجلمي ��ع بوجود عمالة فائ�ض ��ة يف القطاع
احلكومي.
كم ��ا �ألق ��ى وزير املالي ��ة ال�ض ��وء على الع ��بء املايل الكب�ي�ر الذي
تتحمله ميزانية الدولة نتيج ��ة �أزمة الكهرباء وعدم اعتماد �آليات
ال�س ��وق يف ت�سي�ي�ر ه ��ذه القط ��اع الهام .يبل ��غ جمموع م ��ا تنفقه
الدول ��ة على تولي ��د الكهرباء �سنوي ��ا  20ترليون دين ��ار ،بينما ال
جتب ��ي من امل�ستهلكني �سوى ترليونني دين ��ار فقط� ،أي �أن الأفراد
واملر�س�س ��ات احلكومي ��ة وال�ش ��ركات والتجار ال يدفع ��ون �سوى
 % 10فق ��ط م ��ن قيمة الكهرب ��اء املتمثل ��ة يف تكلفة النف ��ط والغاز
امل�ستخ ��دم والروات ��ب والإه�ل�اكات وغريه ��ا م ��ن امل�ضروف ��ات
الت�شغيلية لتوليد التيار الكهرباء� .إنها دعوة �سافرة للتبذير وعدم
الرت�شي ��د يف اال�ستهالك ،ويف �سرقة املال العام �أي�ضا� .صحيح �أن
ف�س ��اد النخب ال�سيا�سية يلع ��ب دورا ال ي�ستهان يف هذا االختالل،
ولكن الهوة ال�شا�سعة بني تكلفة الكهرباء وتعرفتها وكذلك ظاهرة
التعدي على ال�شبكة و�سرقتها والتخلف عن الدفع ت�شكل الأر�ضية
اخل�صب ��ة ال�ستفحال �أزم ��ة الكهرباء الأمر ال ��ذي ي�ساهم �أي�ضا يف
تخويف امل�ستثمرين املحليني والأجانب.
م ��ا ك�شفه وزي ��ر املالية ينبه �إىل �ضرورة بل ��ورة ر�أي عام �سيا�سي
و�شعبي يجمع عل ��ى �ضرورة البدء فورا يف �إ�صالحات اقت�صادية
جذري ��ة لأن �أي �إبط ��اء �سيعن ��ي تفاق ��م الأزمة وت�ضاع ��ف فاتورة
حله ��ا .فالدولة الريعي ��ة دخلت يف م�أزق حقيق ��ي ،ال �سيما يف ظل
االنفج ��ار الدميوغ ��رايف ال ��ذي ي�شهده الع ��راق منذ �أك�ث�ر من 70
عام ��ا وال ��ذي يهدد بخ ��روج الو�ضع ع ��ن ال�سيطرة ويوف ��ر املزيد
م ��ن الوق ��ود الب�شري لل�صراع ��ات الإثتي ��ة واملذهبي ��ة واملناطقية
والع�شائرية يف العراق.
ما يحتاجه العراق هو باخت�صار �شديد معجزة اقت�صادية حقيقية
على غرار املعج ��زة الأملانية �أوال�صيني ��ة �أو الكورية -اجلنونبية
وغريه ��ا .جمي ��ع ه ��ذه املعجزات تق ��وم على مبادئ عام ��ة جُمربة
و�صاحل ��ة لكل بلد ،وه ��ي حترير الأ�سواق و�إع ��ادة هيكلة القطاع
الع ��ام وحتفيز املبادرة اخلا�صة ومكافحة الف�ساد والبريوقراطية
والتوظي ��ف الذك ��ي لأدوات ال�سيا�س ��ات املالي ��ة والنقدي ��ة ب ��دال
م ��ن الأوام ��ر احلكومي ��ة .بطبيعة احل ��ال يعتمد النج ��اح يف ذلك
على تطبي ��ق خطوات مدرو�س ��ة بعناية وح�ساب دقي ��ق للتكاليف
االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة ومراع ��اة تداعياته ��ا االجتماعي ��ة على
خمتل ��ف الفئ ��ات ال�شعبي ��ة ،ولكنن ��ا بالت�أكي ��د ال نحت ��اج الخرتاع
العجل ��ة م ��ن جدي ��د والتعكز عل ��ى “اخل�صائ�ص الوطني ��ة” .منذ
ع ��ام  2003مل ت ��زد الإ�صالح ��ات االقت�صادي ��ة احلقيقي ��ة عن عدد
�أ�صاب ��ع الي ��د ،ويف مقدمته ��ا ا�ستح ��داث عمل ��ة جدي ��دة وتر�سيخ
مبد�أ ا�ستقاللية البن ��ك املركزي ورفع �أ�سعار الوقود واملحروقات
منع ��ا لتهريبها �إىل اخلارج ،ثم �أخريا القرار الهام بتخفي�ض �سعر
�صرف الدينار العراقي والذي �ساهم يف تخفيف الأزمة املالية يف
ظل ظروف قاهرة و�صعبة.
كان ب�إم ��كان عل ��ي ع�ل�اوي �أن ي�ستغ ��ل كلمت ��ه للإ�ش ��ادة فق ��ط
بـ”�إجنازته” من خالل الإ�شارة �إىل االنفراج الوا�ضح يف الو�ضع
امل ��ايل واالرتفاع الكب�ي�ر يف احتياطي ��ات النقد الأجنب ��ي مقارنة
بالف�ت�رة ال�سابق ��ة عندما ت�سلم فيه ��ا حقيبة املالي ��ة يف �أيار/مايو
 .2020لق ��د حالفه احلظ كث�ي�را لأن �أ�سعار النف ��ط ت�ضاعفت عدة
م ��رات من ��ذ ذلك احل�ي�ن ،وال ي�ستبع ��د �أن هذا منحه عل ��ى الأرجح
الق ��درة عل ��ى امل�صارح ��ة واملكا�شف ��ة به ��ذه الطريق ��ة .ولك ��ن هذه
احلقيقة لن تقلل من �أهمية �صراحته ودقه لناقو�س اخلطر.
على الأرجح خلق وزير املالية له �أعداء كثريين يف بلد ال ي�ست�سيغ
ال�صراحة على امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي ،و�إمنا ال يزال يحبذ
ال�شع ��ارات وااليديولوجي ��ات “الثوري ��ة” وال ��كالم املنم ��ق ع ��ن
“الفق ��راء” و”الكادح�ي�ن” و”امل�ست�ضعفني” .ولك ��ن يبقى الأمل
ب� ��أن ت�ساه ��م حتذي ��رات ع�ل�اوي يف ح ��دوث ه ��زة �إيجابي ��ة ُتهي�أ
الأر�ضية لل�سري على طريق �إ�صالح االقت�صاد العراقي.

الفرق بين نظام التعليم العراقي والأجنبي

� أ.د .حممد الربيعي

يعتبر النظام التعليمي في
العراق من �أ�سو�أ االنظمة
التعليمية في العالم بما
في ذلك دول ال�شرق
االو�سط .هذه هي الحقيقة
المعروفة .نعلم جميعا
ذلك ،لكن لماذا؟ لماذا
نظام التعليم الأجنبي
�أف�ضل من نظام التعليم
العراقي؟ �س�أدرج عدد قليل
من االختالفات بين نظام
التعليم العراقي ونظام
التعليم الأجنبي.

الفرق بين نظام التعليم العراقي
والأجنبي

.1يركز التعليم العراقي على املعلومات
النظري ��ة �أكرث م ��ن الرتكيز عل ��ى املواد
العملي ��ة .وال ي�سم ��ح نظ ��ام التعلي ��م
العراق ��ي بالإب ��داع ،بينم ��ا يف ال ��دول
الأجنبي ��ة يرك ��زون على التعل ��م القائم
على التجربة وي�سمح ��ون بالإبداع يف
التعليم.
.2يف الع ��راق ،التعلي ��م �إج ��راء �شكلي،
ج ��زء من الروت�ي�ن ،ك�أن يدف ��ع ب�صورة
مبا�ش ��رة او غ�ي�ر مبا�ش ��رة كل عراق ��ي
احل�ص ��ول على درجة علمي ��ة يف الطب
او الهند�سة او القانون او يف مو�ضوع
�آخ ��ر ،وعل ��ى ال�شه ��ادات العلي ��ا� ،سواء
تعلمت �شيئا �أم ال .يف البلدان االجنبية
يعت�ب�ر التعليم عملي ��ة تعل ��م .والت�أكيد
يك ��ون فيه عل ��ى العملي ��ات ولي�س على
النتائج.
 .3منه ��ج التعليم الأجنبي يحتوي على
كل �شيء من الفنون �إىل الريا�ضة جنبا
�إىل جنب مع الدرا�سات النظرية .الدول
الغربية لديها فنون وريا�ضة ومو�سيقى

وم�س ��رح يف املنه ��ج .ترك ��ز بريطاني ��ا
ب�ش ��كل �أكرب على الريا�ض ��ة فلديهم لعبة
الكريكي ��ت ،والق ��دم ،والركبي ،والعاب
ال�ساحة واملي ��دان يف املدر�سة والكلية.
بينم ��ا نظ ��ام التعلي ��م العراق ��ي ي�ؤك ��د
فقط على الدرا�س ��ات ال�صفية .ال يوجد
مت�سع من الوقت للمزيد من املناهج يف
نظامنا التعليمي.
.4يف معظ ��م دول الع ��امل التعلي ��م
االبتدائ ��ي والثانوي جم ��اين و�إلزامي
يف القان ��ون .التعليم يف العراق �أ�صبح
عم ��ل جت ��اري� .أخ ��ذ يف التح ��ول نحو
خ�صخ�ص ��ة التعلي ��م فا�صب ��ح التعلي ��م
جتارة لتوليد �أموال �سواء للم�ستثمرين
او للدول ��ة او للمدر�س�ي�ن يف التدري�س
اخل�صو�صي خارج املدر�سة .لذلك يتجه
امل�ستثمرون واالحزاب ال�سيا�سية الآن
نحو التعليم.
5؟ يف الع ��راق ال يُعط ��ى الط�ل�اب
اختيار ًا لتحديد جمال اهتمامهم .يجب
�أن ي�صبح امل ��رء طبيبا! تعترب الريا�ضة
والفن ��ون مل ��ن ال يج ��د مكان ��ا يف كلي ��ة
مرغوبة� .إذا مل حت�صل على القبول يف
الط ��ب فانه ��م �سيختارون ل ��ك الزراعة.
ه ��ذا هو م ��ا ي�شع ��رك ب�أن ��ك عراقي .يف
الع ��راق يت ��م اختيار الكلي ��ة وفقا ملعدل
البكلوري ��ا و�أن ��ت مل ��زم بالقب ��ول يف
الكلي ��ة التي مت اختيارها لك .باخت�صار
يف الع ��راق انت ت�س�ي�ر مع االخرين يف
طاب ��ور من خط واح ��د .حيثما كان ذلك
يف البل ��دان الأجنبي ��ة ،ينتظ ��ر الطالب
حت ��ى يح�صلون عل ��ى القبول يف جمال
اهتمامهم.
.6يف الع ��راق تكم ��ن رغب ��ة الطالب يف
درا�س ��ة املوا�ضي ��ع الت ��ي له ��ا توظي ��ف
حكوم ��ي وعل ��ى ا�سا�س رغب ��ة العائلة.
ويف البل ��د الأجنبي يرغ ��ب الطالب يف
الدرا�سة وفقا ملجال اهتمامهم واهتمام
ال�ش ��ركات ال�صناعي ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات
التجارية.
 .7يف الع ��راق ،يل ��زم الط�ل�اب حف ��ظ
احلقائ ��ق والأرق ��ام .الآالف م ��ن
املع ��ادالت الريا�ضية ،تواري ��خ املواليد
وامل ��وت للخلفاء واملل ��وك ،والتفاعالت
الكيميائي ��ة وال�شع ��ر ومئ ��ات الأ�شي ��اء
الأخ ��رى .يف البل ��د الأجنب ��ي يوقدون
�شعل ��ة املعرف ��ة يف الط�ل�اب م ��ن خ�ل�ال
التجربة العملية.
 .8يف الع ��راق ،االمتح ��ان يقي�س قدرة
الطال ��ب مب ��ا ال يتجاوز املعرف ��ة املبنية
عل ��ى احلف ��ظ واال�ست ��ذكار وينعدم فيه
التفكري النقدي وفهم املفاهيم وتطبيقها
وتركيبه ��ا وتقييمه ��ا وح ��ل امل�شكالت،

مم ��ا ي� ��ؤدي اىل تقييم غري ع ��ادل الداء
الطال ��ب يف كل م�ستويات التعلم .ويف
البلد االجنبي تتمث ��ل �صفات االمتحان
يف امل�صداقية وال�شمولية واملو�ضوعية
ومتيي ��ز الف ��روق الفردي ��ة واملرون ��ة
وتوزيع الدرجات ب�صورة عادلة.
.9نظام التعليم العراقي يعلم التقنيات
القدمي ��ة .نظ ��ام التعلي ��م مل يتغ�ي�ر فيه
الكثري منذ القرن املا�ضي .نظام التعليم
العراقي �س ��يء للغاية يف اعتماد �أحدث
التقني ��ات يف املناه ��ج الدرا�سي ��ة .يف
البالد االجنبية تتغري املناهج الدرا�سية
كل ي ��وم وفق ��ا لتحدي ��ث التكنولوجي ��ا
ومتطلبات ال�صناعة.
.10و�أخ�ي�ر ًا نح ��ن ن�ؤم ��ن بالدرج ��ات
وال�شه ��ادات .نح ��ن ن�ؤم ��ن بالقب ��ول
يف اجلامع ��ات ونك ��ره التعلي ��م املهني
والتقن ��ي .ال ��دول الأجنبي ��ة ت�ؤم ��ن
بامله ��ارات� .إنه ��م ال يهتم ��ون مب�ؤ�س�سة
التعلي ��م �أكرث من كونها م�ؤ�س�سة لتعليم
امله ��ارات ،كل م ��ا تتعلم ��ه ه ��و ما ميكن
تطبيقه اثناء عملك.
هناك الكث�ي�ر من الأ�سب ��اب التي جتعل
نظ ��ام التعلي ��م الأجنب ��ي �أف�ض ��ل م ��ن
العراق ��ي .متكنتُ من �س ��رد  10ا�سباب
هن ��ا .نح ��ن ب�أ�ش ��د حاجة لتغي�ي�ر نظام
التعليم .ولي� ��س فقط يف نظام التعليم،
نحن بحاجة اي�ضا �إىل تغيري يف عقلية
العراقي�ي�ن كذل ��ك .معا جميع ��ا �سيتعني
علين ��ا العمل بجد لتحقي ��ق التغيري يف
نظام التعليم .لكن كيف ميكننا تغيريه؟
يبني االن�سان لكي يبني الوطن

ا�صب ��ح الع ��راق يف يومن ��ا ه ��ذا مورد ًا
للم ��وارد الب�شري ��ة للع ��امل ع ��ن طري ��ق
الهج ��رة ،ولك ��ن م ��ا ه ��ي نوعي ��ة ر�أ�س
امل ��ال الب�شري ،وه ��ل هو م ��ن �أجل �سد
احتياجات املجتمع؟ ت�شري الإح�صاءات
�إىل �أن ع ��دد العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل يف
العراق يقارب  15مليون ًا.
ما هو �سب ��ب هذه البطال ��ة املرتفعة يف
العراق؟ اال يتطلع العراق �إىل �أن يكون
بل ��دا متط ��ورا ودول ��ة قوي ��ة؟ اال يري ��د
�أن يلع ��ب دورا يف املجتم ��ع الدويل؟ ال
يبدو انه مهتم بتحقي ��ق هذه االهداف؟
اال يجب �أن ينم ��و اقت�صاده ،ولكن لكي
يتحقق ذل ��ك ،ف�إنه يتطلب ق ��وة �ضخمة
م ��ن رواد الأعم ��ال الذي ��ن ي�ستطيع ��ون
حتويل ��ه اىل دولة منتجة ،من تلك التي
ت�ستهلك فقط.
يحت ��اج الع ��راق �إىل ق ��وة �ضخم ��ة م ��ن
املبتكري ��ن واملنتج�ي�ن الذي ��ن ميكنه ��م
االعتم ��اد على ال ��ذات يف جمي ��ع �أنواع

العل ��وم والتكنولوجي ��ات .يحت ��اج
الع ��راق �إىل مثقف�ي�ن ومبدع�ي�ن ميكنهم
�أن يجع ��ل ثقافت ��ه عاملية .ثقاف ��ة لي�ست
قابل ��ة للبيع فق ��ط ولكنها ت�ساع ��د �أي�ضا
يف بي ��ع منتوجات ��ه يف جمي ��ع �أنح ��اء
الع ��امل .باخت�صار ،يحت ��اج العراق �إىل
علم ��اء .قد يقول املرء �أن لدينا قلة قليلة
منهم .نعم ،لدينا بع�ض منهم .رغم �أنهم
ب�أع ��داد �صغ�ي�رة ،كان ��وا دائم ��ا هناك.
لك ��ن ال�س� ��ؤال ه ��و  -ه ��ل ه ��م منتجات
نظ ��ام التعليم لدينا؟ ال ،كانوا مدفوعني
بنف�سهم وتلهمهم �أنف�سهم.
يجب �أن يجعل التعليم االفراد احرارا،
يج ��ب �أن يو�سع �أف ��ق التفكري ،وينبغي
�أن ي�شج ��ع عل ��ى التجرب ��ة وط ��رح
الأ�سئل ��ة .يف نهاي ��ة املط ��اف ،يجب �أن
يجع ��ل ال�شخ�ص يدرك القدرات و�أوجه
الق�صور التي لديه.
يف الع ��راق ،ال يفك ��ر الط�ل�اب يف
اختي ��ار املهن بخالف الط ��ب وال�صيدلة
واحل�ص ��ول عل ��ى �شه ��ادات علي ��ا� .إنها
لي�س ��ت م�شكل ��ة جي ��ل ال�شب ��اب ولكنه ��ا
جتذرت عن ��د الآباء والعوائ ��ل النعدام
الوظائ ��ف .انه ��ا لي�س ��ت م�شكل ��ة عامة،
ولكنه ��ا م�شكل ��ة نظام التعلي ��م والنظام
ال�سيا�س ��ي الفا�سد لدينا الذي ال مينحنا
ر�ؤى م�ستقبلية �صحيحة.
هي ��كل الدرا�س ��ة جام ��د واخلي ��ارات
املتاح ��ة �ضعيف ��ة .م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى،
يح�ص ��ل الط�ل�اب يف البل ��دان �أالجنبية
عل ��ى جمموع ��ة متنوع ��ة م ��ن املقررات
املتاحة ،ميكن للطالب �أن يختارون من
ب�ي�ن جمموعة من املق ��ررات والربامج.
وميكنه ��م تغي�ي�ر اخت�صا�صه ��م يف
منت�ص ��ف الطري ��ق .ه ��ذا لي� ��س باالم ��ر
ال�سئ النه يعن ��ي �أن الطالب يح�صلون
عل ��ى مع ��ارف م ��ن جمموع ��ة متنوع ��ة
م ��ن املو�ضوع ��ات وبالت ��ايل� ،ستك ��ون
خياراته ��م الوظيفية �أكرث و�سعا وكذلك
الفر�ص املتاحة لهم.
نظ ��ام املقررات يوف ��ر خي ��ارات عديدة
وخمتلط ��ة م ��ن االخت�صا�ص ��ات يف بلد
ال يحت ��اج اىل اخت�صا�ص ��ات دقيق ��ة
ومعلوم ��ات متوف ��رة يف كت ��ب حم ��ددة
غر�ضه ��ا النج ��اح يف االمتح ��ان بق ��در
م ��ا يحت ��اج اىل تدري ��ب وتعلي ��م وا�سع
النطاق ،ويوفر كفاءات يحتاجها �سوق
العمل.
التعلي ��م العامل ��ي مين ��ح الط�ل�اب فر�صا
مذهل ��ة للتعلم وثقاف ��ة وظيفية جتعلهم
يعتمدون على ال ��ذات ،ومينحهم �أي�ضا
فر�ص ��ة لك�سب خ�ب�رة العم ��ل يف داخل
الكليات واجلامعات.

رأي من الخارج

اال������ش��ت��راك�����ي�����ة ال ت���ت���ف���ق م������ع ال���ل���ي�ب�رال���ي���ة
 نيكوال جوتزيت*
ترجمة :عدوية الهاليل
�إن حمارب ��ة اال�شرتاكي ��ة لي�س ��ت جمرد
م�س�أل ��ة اقت�صادي ��ة  ،ب ��ل ه ��ي قب ��ل كل
�ش ��يء م�س�أل ��ة �أخالقي ��ة  ،اذ حتتف ��ظ
اال�شرتاكي ��ة بقوة اغ ��راء كبرية ويبدو
انه ��ا تعود بهيئة ع�صري ��ة خا�صة حتت
�ست ��ار املطال ��ب االجتماعي ��ة والبيئي ��ة
واالقت�صادي ��ة املختلف ��ة فم ��ا ب�ي�ن
خط ��ة التع ��ايف م ��ن الوب ��اء والتدابري
اجلماعي ��ة والق ��درة املطلق ��ة للدول ��ة ،
ت�أخ ��ذ اال�شرتاكي ��ة �أ�ش ��كا ًال خمتلف ��ة.
لك ��ن ه ��ذه الأيديولوجي ��ة ف�شل ��ت يف
املا�ض ��ي و�ست�ستم ��ر يف ذل ��ك ل�سبب�ي�ن
رئي�سيني :انها نظام غري �أخالقي وغري
واقعي،كم ��ا ان طبيعتها هي التي تف�سر
�إخفاقاتها ،ولي�س كرثة تطبيقها.
�إن اال�شرتاكي ��ة الت ��ي نتح ��دث عنه ��ا -
والت ��ي ت�سعى �إىل حتقي ��ق ُم ُثل العدالة
االجتماعي ��ة وامل�س ��اواة – ه ��ي لي�ست
�ش�أ ًن ��ا حزبيًا  ،والق�ضايا التي �سنتعامل
معها هنا ال ت�شرتك كث�ي ً�را مع تلك التي
ه ��ي مو�ض ��وع ال�ص ��راع ب�ي�ن العائالت

ال�سيا�سي ��ة .و�س ��وف نو�ض ��ح كي ��ف
تتعار� ��ض اال�شرتاكية والأفكار الكامنة
وراءها مع مبادئ املجتمع احلر.وكيف
ت�سع ��ى اال�شرتاكي ��ة اىل تغيريالطبيعة
الب�شري ��ة .وللتميي ��ز ب�ي�ن اال�شرتاكي ��ة
والليربالية  ،ميك ��ن للمرء �أن مييز بني
اجلماعي ��ة م ��ن جهة والفردي ��ة من جهة
�أخ ��رى  ،اذ يتمث ��ل موق ��ف اجلماعي�ي�ن
يف التفك�ي�ر يف �أن ��ه ميكن ��ك “ت�شكيل”
جمتمع وف ًق ��ا لرغباتك اخلا�ص ��ة  ،و�أنه
ميكنك �إدارت ��ه كما تفعل م ��ع �آلة .وهذا
ه ��و النه ��ج ال ��ذي تتبع ��ه اال�شرتاكي ��ة
 ،حي ��ث يري ��د امل ��رء �أن يفر� ��ض ر�ؤيته
للمجتمع املثايل على الآخرين.
ويف املقاب ��ل  ،ي�سم ��ح الف ��رداين �أو
اللي�ب�رايل للمجتمع بالتط ��ور بحرية ،
ً
مرتبطا بعدم
حت ��ى لو كان هذا الواق ��ع
القدرة عل ��ى التنب�ؤ بالنتائ ��ج .ويرغب
اللي�ب�رايل يف اح�ت�رام الف ��رد على هذا
النح ��و  ،واالعرتاف ب�أن �آرائه و�أذواقه
تخ�ص ��ه فقط.ذلك �إن مب ��د�أ امل�ساواة هو

�ش ��كل مع ��روف م ��ن �أ�ش ��كال التطبي ��ق
امللمو� ��س مل�ش ��روع جماع ��ي .وهن ��اك
ر�ؤيت ��ان خمتلفتان للم�ساواة :امل�ساواة
�أم ��ام القان ��ون وامل�س ��اواة يف النتائج.
وه ��ذه االدع ��اءات متناق�ض ��ة .فالنه ��ج
الأول ه ��و �أحد �أ�س� ��س الليربالية  ،لأنه
يفرت� ��ض �أن جمي ��ع الأف ��راد مت�ساوون
�أم ��ام القان ��ون .ام ��ا املدر�س ��ة الثانية ،
الت ��ي ته ��دف �إىل حتقيق امل�س ��اواة يف
النتائ ��ج  ،فتداف ��ع ع ��ن ر�ؤي ��ة للمجتمع
تتطل ��ب تدخ�ًل�اً قو ًي ��ا يف العملي ��ات
الطبيعية للعي�ش معًا.
والفرق بني هذي ��ن النوعني من الر�ؤية
�أ�سا�س ��ي� .إن ��ه ي�شب ��ه عملي ��ة و�ض ��ع
الالفتات و�إخبار النا�س بالطريق الذي
يج ��ب �أن ي�سلكوه .وم ��ن خالل التدخل
يف جم ��رى الأم ��ور  ،لفر� ��ض النتائ ��ج
وف ًق ��ا للنموذج الذي يداف ��ع عنه من هم
يف ال�سلطة  ،ف� ��إن هذا النهج يف الواقع
غري ع ��ادل للغاية  ،لأن ��ه ي�ضع على قدم
امل�س ��اواة �أولئ ��ك الذي ��ن يرغب ��ون يف

العي� ��ش م ��ن جهوده ��م ويفعل ��ون ذلك.
والذي ��ن ي�ستغل ��ون حقيق ��ة �أن كل ف ��رد
ي�ستحق نف� ��س املكاف� ��أة  ،ويعي�ش على
جهود الآخرين..
كم ��ا ر�أين ��ا  ،ت�ض ��ع اال�شرتاكي ��ة الكيان
اجلماع ��ي (الأم ��ة  ،الطبق ��ة  ،املجموعة
� ،إلخ) قب ��ل الفرد وحقوقه .وحتت ا�سم
ه ��دف م�ش�ت�رك  ،ميك ��ن للمجموع ��ة �أن
ت�ضح ��ي ب ��ه كم ��ا ت�ش ��اء  ،لأن امل�صلحة
اجلماعية �أكرب ،بينما ترف�ض الليربالية
ا�ستبدال الفرد باجلماعة وترف�ض فكرة
“امل�صلح ��ة العام ��ة”  ،لأنه ��ا بب�ساط ��ة
ال ميك ��ن �أن توج ��د .ونظ� � ًرا لأن جميع
الأفراد لديه ��م تف�ضيالت متنوعة  ،فمن
امل�ستحي ��ل الق ��ول �أن هن ��اك “م�صلح ��ة
عام ��ة” .و�إن التظاهر بخ�ل�اف ذلك هو
�إظه ��ار الغطر�س ��ة والطم ��وح اللذي ��ن
يكونان مذهلني بقدر ما هما وهميني.
ومن خالل ت�أكيد وفر�ض هدف جماعي
حتت ا�سم م�صري من املفرت�ض �أن يكون
للم�صلح ��ة العام ��ة  ،ينكر امل ��رء حقيقة

�أن كل ف ��رد ق ��د يك ��ون لدي ��ه تف�ضي�ل�ات
خمتلفة هي � ً
أي�ض ��ا م�شروعة وت�ستحق
االحرتام .لذلك ف� ��إن اال�شرتاكية تهاجم
�أ�س� ��س جمتمعاتن ��ا احل ��رة وتظه ��ر
ازدراءًا عمي ًق ��ا للفرد.كم ��ا ي�ؤك ��د �آالن
ل ��وران بقوله “م ��ا ميي ��ز الأنظمة التي
حتم ��ل ا�س ��م اال�شرتاكي ��ة ه ��و حماولة
م�ستمرة ومتنوعة ومتوا�صلة لت�شويه
وتقوي� ��ض و�إعاقة حري ��ة الإن�سان بكل
الط ��رق ؛ �إنها الفكرة القائلة ب�أن الدولة
ال ينبغ ��ي �أن تكون فقط قائدة للمجتمع
 ،بل يج ��ب �أن تك ��ون � ،إذا جاز التعبري
� ،سي ��دا ل ��كل ان�س ��ان خو ًف ��ا م ��ن ترك ��ه
يف�ش ��ل ،اذ يج ��ب عليه ��ا دائ ًم ��ا �أن تقف
بجانب ��ه لإر�شاده  ،و�ضمان ��ه  ،و�إعاقته
 ،واحلف ��اظ علي ��ه ؛ وباخت�ص ��ار � ،إنه ��ا
م�ص ��ادرة حلري ��ة الإن�س ��ان “ .لكل هذه
الأ�سباب  ،ف�إن اال�شرتاكية قبل كل �شيء
غري �أخالقي ��ة.و�إىل جانب كونها عقيدة
غري �أخالقي ��ة  ،ف�شلت اال�شرتاكية دائمًا
يف تطبيق مبادئها ..واخلط�أ الرئي�سي

هنا هو ا�ستعداده ��ا للتخطيط املركزي
لكل مايجري يف املجتمع.
وبالن�سب ��ة للجماعي�ي�ن  ،ال يكفي �إن�شاء
م�ؤ�س�س ��ات و�إطار قانوين يوفر للأفراد
واجلماعات �إمكانية التخطيط العقالين
لأن�شطته ��م ،لأن ه ��ذا النه ��ج الليربايل
ال يجع ��ل م ��ن املمك ��ن ا�سته ��داف هدف
حمدد م�سب ًق ��ا على امل�ستوى ال�سيا�سي.
�إنهم يدع ��ون �إىل اجتاه مركزي جلميع
الأن�شط ��ة االقت�صادية  ،بهدف حتقيقها،
ماي� ��ؤدي اىل ف�ش ��ل يف التخطي ��ط
االقت�صادي..ه ��ذا ال�سب ��ب وحده يكفي
لإظه ��ار �أن اال�شرتاكي ��ة غ�ي�ر قابل ��ة
للتطبيق ،ففي مثل ه ��ذا النظام  ،يكون
كل �ش ��يء تع�سف ًي ��ا وبالت ��ايل يخ�ض ��ع
ل�ص ��راع �سيا�س ��ي عل ��ى ال�سلطة،لذل ��ك
ف� ��إن اقت�ص ��اد ال�س ��وق ال يعم ��ل يف ظل
اال�شرتاكي ��ة  ،لأن اجلماعي ��ة هي بديل
�ص ��ارم للأفراد والت�سع�ي�ر الالمركزي.
كم ��ا �إن �إعط ��اء ه ��ذه الق ��وة الباهظ ��ة
للجماع ��ة يعن ��ي تكليف �أقلي ��ة �صغرية

ذات امتي ��از مبهمة غ�ي�ر واقعية ميكنها
حتدي ��د الأ�سع ��ار للجمي ��ع  ،دون �أن
تكون ق ��ادرة عل ��ى مراع ��اة ح�سا�سيات
كل ف ��رد يف املجموعة .باخت�صار ،يقوم
اقت�ص ��اد ال�س ��وق ب�إ�ضف ��اء الالمركزية
عل ��ى �سلط ��ة اتخ ��اذ القرار  ،م ��ن خالل
�إعطائه ��ا ل ��كل فرد.وعل ��ى الرغ ��م م ��ن
الال�أخالقي ��ة املت�أ�صل ��ة فيه ��ا وافتقارها
�إىل الواقعي ��ة االقت�صادي ��ة  ،توا�ص ��ل
ه ��ذه املدر�س ��ة الفكري ��ة العث ��ور عل ��ى
�أتب ��اع .وف ��ق م ��ا قال ��ه لودفي ��ج ف ��ون
ميز� ��س “مل تف�ش ��ل اال�شرتاكي ��ة ب�سبب
املقاوم ��ة الأيديولوجي ��ة  ،فه ��ي تظ ��ل
الأيديولوجي ��ة املهيمن ��ة .لق ��د ف�شل ��ت
لأنه ��ا غري عملية “ ...ومع ذلك فال تزال
قائم ��ة حتى اليوم واذن ف�إن �إن حماربة
اال�شرتاكي ��ة �أكرث م ��ن �أي وق ��ت م�ضى
لي�س ��ت جمرد م�س�ألة اقت�صادية  ،بل هي
قبل كل �شيء م�س�ألة �أخالقية.
* حملل اقت�صادي �سوي�سري
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يف كتاب ��ه (ف ��ن ال�شع ��ر) يق ��ول ال�شاع ��ر
الروم ��اين هورا� ��س� :إن ال�شع ��ر �صورة
ناطق ��ة ،والر�س ��م �شعر �صام ��ت ،وهكذا
نح ��ن ،نبح ��ث يف ال�شعر ع ��ن ال�صورة،
وال�ص ��ور التي ت�ستويل عل ��ى �أرواحنا،
بينم ��ا نح ��ن يف الر�س ��م ن�ستله ��م ال�شعر
م ��ن خط ��وط اللوح ��ة و�ألوانه ��ا ،ولكن

�أي �شع ��رّ ،
ال�شعر ال ��ذي ي�شاك�س الواقع
ويتخطاه اىل ا�ستك�ش ��اف املجهول ،هو
ما يثري خيالنا  ،واللوحة التي تبحر بنا
اىل ع ��امل الح ��دود له ،هي الت ��ي تتواط�أ
م ��ع ال�شعر يف �سبي ��ل الك�شف ،وهذا هو
بال�ضب ��ط م ��ا يب ��دو لن ��ا ت�ض ��ادا ما بني
الإيه ��ام ،واليق�ي�ن� ،إن ه ��و �إال �ص ��ورة
مكتمل ��ة من جن� ��س معريف جدي ��د ،جاء
من جتاور ال�شعر والر�س ��م لتوليد داللة
ب�صرية.
يف ّ
ال�شع ��ر �ص ��ور كثرية تخطه ��ا فر�شاة
الفن ��ان بر�س ��وم و�ألوانا �شعري ��ة  ،فيما
ميك ��ن ّ
لل�شاع ��ر �أن ي�ستبط ��ن ر�سم ��ا ع ّله
يب ��وح له مب ��ا تبوح ب ��ه ال ّلغ ��ة .وهذا ما
فعل ��ه الفنان يحي ��ى ال�شيخ ،وه ��و يقرا

ق�صي ��دة (مترين يف اليقني) لل�شاعر عبد
الرحمن طهمازي ..فقد �شغله �أمر بنائها
وم ��ا ا�ستبطن ��ت م ��ن معرف ��ة وجودي ��ة
عميق ��ة ،كم ��ا �شغل ��ه ن�سيجه ��ا اللغ ��وي
النادر حيث عك ��ف على و�ضع خمطوطة
لها ،لي�س بهدف ر�سمها� ،إمنا �إجناز عمل
يجاوره ��ا ،ويقدم عامل ��ا ت�شكيلي ًا يتناغم
مع رنني الق�صيدة املتفرد والعميق...
ا�ستقل الفن ��ان ال�سفينة هرب ًا من البحر،
كم ��ا ن�صح ��ه ال�شاع ��ر يح ��دوه رن�ي�ن
خف ��ي ،م ��رة ي�سمعه يف ر�أ�س ��ه ومرة يف
الق�صي ��دة ،ومرات يف ا�ض�ل�اع القلم“ ..
مل يكن لدي ت�صور �أو فكرة عما �ستكون
عليه الر�سومات ،فالق�صيدة كانت تتجدد
كلم ��ا تك ��ررت قراءتها ،وتقدم ��ت طالئع

اخلطوط بحذر ب�صفوف ترجتف”.
فر�سالة يحي ��ى ال�شيخ تلخ� ��ص وب�شكل
مده� ��ش ه ��ذا ال�سع ��ي املحم ��وم للر�سام
وه ��و يق ��ف م ��رات وم ��رات ام ��ام ن� ��ص
�شع ��ري ،حماوال فك رم ��وزه وا�ستبطان
فح ��واه ،فه ��و �إذ ت ��رك البيا� ��ض ير�س ��م
حتى “ا�ستهل ��ت الر�س ��وم ظهورها على
املدورة و�سرى
من ��وال ق�صيدة طهمازي ّ
الرن�ي�ن يف ج�س ��د البيا� ��ض ،وانتظم ��ت
جحاف ��ل اخلط ��وط ي�سند �أحده ��ا الآخر
ويق ّيم م�ساره” كمل يقول ..هذا ما فعله
الن� ��ص بيحيى ال�شي ��خ ..الر�س ��ام الذي
انتظر (�إلهام) اللوحة م�ستغرقا الكلمات
الهارب ��ة والرم ��وز الآيل ��ة للإف�ص ��اح
واملجاهرة لي�سط ��ر خطوط خمطوطته،

الت ��ي اراد له ��ا �أن ت�ستحي ��ل اىل اجن ��از
يجاور �أو لنقل يتماهى مع ن�ص طهمازي
حد التطابق ..هذا م ��ا ر�آه الفنان ،ولكن
هل الق�صيدة بتمردها وع�صيانها ،ممكن
لها ان متنح نف�سها خلطوط ال�شيخ؟ ذلك
امر مرهون لبارئها ال�شاعر عبد الرحمن
طهمازي.
ا�ستغ ��رق العم ��ل على خمطوط ��ة يحيى
ال�شي ��خ �أ�شهر عدي ��دة و�إنتهت على �أربع
وخم�س�ي�ن �صفح ��ة خمتوم ��ة� ،إ�ضاف ��ة
لغالف�ي�ن م ��ن ال ��ورق املق ��وى ،بقيا� ��س
� 40/30سنتم�ت�ر ،ر�سم ��ت عل ��ى ورق
قطني وزن  250غ ��رام ..اخرتنا اوراقا
م ��ن خمطوط ��ة يحي ��ى م ��ع مقاط ��ع م ��ن
ق�صيدة طهمازي ..نقدمها لكم هنا:

ر�سالتي اىل عبد الرحمن

�صديقي الغايل عبد الرحمنّ � ...
أ�شد على يدك ب�شوق

"�إننا م�صنوعون من نف�س الن�سيج،
الذي ُت�صنع منه الأحالم،
وحياتنا ال�ضئيلة مكتنفة بحلم"
ب�ص ��دد ملحمت ��ك ال�ش ��عرية ،الت ��ي
تع� �دّدت احداثياته ��ا التعبريي ��ة
وم�ص ��ادرها املعرفي ��ة ،كان ع�س�ي�ر ًا
عل � ّ�ي حتدي ��د اجتاه ��ات وخرائ ��ط
عم ��ل كم ��ا يُفرت�ض مب ��ن يدخل اول
م ��رة ق ��ارات مل تكت�ش ��ف م ��ن قب ��ل،
وك ��ي ال يت�شت ��ت ذهن ��ي بحث ��ا ع ��ن
ط ��رق وطرائ ��ق ،اعفي ��ت نف�سي من
بو�صل ��ة اخل�ب�رة الت ��ي ال نف ��ع منها

�شك�سبير

يف حل ��م حا�ض ��ر مباغ ��ت ال ينته ��ي
وترك ��ت البيا� ��ض ير�س ��م ،وابحرت
يحدوين رنني خفي ،مرة ا�سمعه يف
ر�أ�س ��ي وم ��رة يف الق�صيدة ،ومرات
يف ا�ض�ل�اع القل ��م ...واحل ��ال �أين
ركبت ال�سفين ��ة هرب ًا من البحر ،كما
ن�صحتنا.
يف الر�س ��م ت�صبح حم ��اوالت تفكيك
الواق ��ع �شكلي ��ة ،حت�صي ��ل حا�ص ��ل،

م ��ادام الر�س ��م ي�سع ��ى للو�صول �إىل
ع ّل ��ة الأ�شياء ،فم ��ا �أن تدركها حتيلك
�إىل ع ّل ��ة �أخ ��رى ،وهك ��ذا ع�ب�ر ال
متناهي ��ة العل ��ل ت�صب ��ح ان ��ت الع ّلة
واملعل ��ول ...فكم ��ا نط ��وّ ع امل ��ادة
فاملادة تطوّ عنا بالقدر ذاته يف �أغلب
الأحي ��ان ،والأم ��ر مرته ��ن بو�ضوح
الر�ؤيا.
مل يك ��ن ل ��دي ت�ص ��ور �أو فك ��رة عم ��ا
�ستكون عليه الر�سومات ،فالق�صيدة
كانت تتج ��دد كلما تك ��ررت قراءتها،
وتقدم ��ت طالئ ��ع اخلط ��وط بح ��ذر
ب�صف ��وف ترجتف؛ خ ��ط يغري �آخر
ويربره ،ثم ت�سللت الكائنات واحدة

�أثر �أخرى ،تخترب ح�ضورها ،مثلما
تبد�أ ق�صي ��دة ال�شاعر بكلمة ثم تزهر
وتزده ��ر يف غاب ��ة ال�شع ��ر وينب ��ت
حولها ما ينبت ...انفردت كل مفردة
يف مكانه ��ا معتدّة بذاته ��ا� ،صريحة
يف بيا�ض وجوده ��ا و�أ�صبحت ع ّلة
لوج ��ود غريه ��ا ،قط ��ب مغناطي� ��س
ترتاك ��م حوله ب ��رادة احلديد ب�شكل
بل ��وري منتظ ��م ...م ��ن غ�ي�ر ق�ص ��د
ترت ��ب الأ�شياء حاله ��ا بتكافل �شديد
العدال ��ة ،وتعلمنا �أي�ض ��ا كيف نرتب
احوالن ��ا ،وترج ��ح لن ��ا امل�ش ��ي على
الأر� ��ض �شاقوليا ،وامل ��وت افقي ًا...
�أما احللم فهو �صنيعنا بال قريع.
كل �ش ��يء ين�ش� ��أ م ��ن ع ّل ��ة الب ��د �أن
ينته ��ي بع ّل ��ة ،واال�شي ��اء تتغ�ّي�رّ
وتتبادل الأزمنة واالمكنة وتتناوب
يف �صريورته ��ا (كل �ش ��يء ي�ص�ي�ر
�إىل الأبد لكنه لن يك ��ون �أبد َا) هكذا
ر�أى الإغريق ��ي هرياقليط�س ،الذي
يح�ض ��ر بق ��وة كلم ��ا حتدثن ��ا ع ��ن
حا�ض ��ر ال ينفي ��ه ما�ض ��ي وال يبطله
م�ستقبل.
تب� �دّى امل ��كان يف الر�س ��وم مبثاب ��ة
مق�ت�رح ي�ضم ��ن �ش ��رط حتقق ��ه
وا�ستثنائ ��ه ...كل �ص ��ورة مكتمل ��ة
حتمل يف �صلبه ��ا ا�ستثناء وجودها
تب ��دو ناق�صة ،حتى ل ��و بلغت ذروة
حتققه ��ا الق�ص ��وى ،وكل �ش ��يء البد
�أن ينط ��وي عل ��ى ه ��ذا اال�ستثن ��اء
اجلوه ��ري ...احلقيقة واحدة لكنها
ذات ظاه ��رات ال ح�ص ��ر له ��ا ،ح�سية
وجم ��ردة ،نتمثله ��ا ون�سم ��ع زنينها
الزمن ��ي يف امل ��كان مب ��ا ال يح�ص ��ى
م ��ن الأ�شكال .مل تك ��ن الورقة حامال
فح�س ��ب� ،إمنا حمم ��و ًال �أي�ض� � ًا ،ومل
تك ��ن محُ َ دِ د ًا وال محُ َ � �دَد ًا  ،بل كالهما
ب�صيغ ��ة تراوح ��ت ب�ي�ن الإف�ص ��اح
والكتمان.
طيل ��ة �أي ��ام التمري ��ن عل ��ى اليق�ي�ن،
كن ��ت �أُالح ��ق االيق ��اع ال�شع ��ري يف
الق�صيدة ،فيما كان قلمي ينق�ش على
وتريته� .أغلب الأحيان كنت �أغم�ض
عين � ّ�ي وان ��ا انق� ��ش ك ��ي ال يفوتن ��ي
حل ��ن من �أحلان ��ه ،ومل �أ�س� ��أل نف�سي
ع ��ن مقامات ��ه وتقا�سيم ��ه ،وماه ��ي
الآالت التي كانت تعزف ،لكني كنت
ا�صعد �سلمه �إىل الذروة ،وانزل منه
اىل القرار ،وكث�ي�ر ًا ما توقفت ،وانا
�أله ��ث� ،أج� � ُر انفا�سي ،لك ��ن الر�سم ال
يكف عن مراودة البيا�ض ولي�س من
خامتة للإغواء� ،إمنا فر�صة مت�أخرة
عن زمانها ،نعتقدها خامتة.
نح ��ن ال نر�س ��م الأ�شي ��اء فق ��ط ،هي
تر�سمنا �أي�ض ًا.
ا�سقطتُ م ��ن ذهني كل ميل للرتميز،

ب ��ل �سعي ��ت �ض ��ده ،فه ��و ينته ��ك
احلقائ ��ق ،ويق�صر م ��ن طاقتها على
التمث ��ل ،ب ��ل يحيله ��ا �إىل ايقون ��ات
�سرع ��ان م ��ا تفق ��د �صلته ��ا باحلياة،
وجعل ��ت م ��ن االح�ل�ال ع ّل ��ة لوجود
الأ�شي ��اء ،فالغي ��وم الت ��ي حط ��ت
رحالها فوق �أوراق ال�صبّار ومتثلت
�أ�شكالها ،ح ��ق لها �أن ُتنب ��ت ا�شواك ًا
يف م�سعى االحالل ووحدة الوجود.
الف ��ن �إح�ل�ال بطبيع ��ة متثالتن ��ا
احل�سية واحلد�سي ��ة للمو�ضوعات،
غ�ي�ر ه ��ذا فالت�ص ��ورات مهم ��ا بل ��غ
و�ضوحه ��ا ال ميكنه ��ا حتقي ��ق ر�سم ًا
ي�سعى لك�شف الوحدة الوجودية من
غري االحالل .الر�سم احالل �صرف.
التدوي ��ر والتدوي ��ر ،ث ��م التدوي ��ر؛
هكذا ا�ستهلت الر�سوم ظهورها على
من ��وال ق�صيدت ��ك امل ��دوّ رة و�س ��رى
الرنني يف ج�سد البيا�ض ،وانتظمت
جحافل اخلطوط ي�سند �أحدها الآخر
ويقيّم م�س ��اره .اخلطوط النحا�سية
كان ��ت ا�شد �صرام ��ة يف االعراب عن
ذاته ��ا غ�ي�ر معني ��ة مب ��ا ت�صنعه من
ا�شكال ،وكان ��ت متما�سكة ومتم�سكة
بتالحم يف �ص�ي�رورة املو�ضوعات،
الت ��ي كث�ي�ر ًا م ��ا غ�ّي�رّ ت �صيغته ��ا
واختلط ��ت م ��ع غريه ��ا وا�ضاع ��ت
مالحمه ��ا بتكافل ال توا�ضع فيه ،ومل
يع ��د للت�ض ��اد واالن�سج ��ام واوزان
الر�س ��م فعل يذكر ،و َف ِرحتُ لن�سياين
الدرو�س الأوىل للر�سم.
فيما كن ��تُ انتظر طي ��ور ًا تطري على
ُظهرانه ��ا ،ب ��دت الغي ��وم بح�ي�رات
مقلوب ��ة عل ��ى قاعه ��ا ،كذل ��ك بان ��ت
البي ��وت والأ�شج ��ار والأ�سم ��اك:
(�ألي� ��س املقل ��وب �صحيح ًا)!كم ��ا
ظه ��ر االن�سان �إىل جانبه ��ا من�سجما
مت�آلفا مع وجودها ،بقدر ان�سجامها
ووج ��وده املباغ ��ت اىل جانبه ��ا،
ن�سيج ��ه م ��ن ن�سيجه ��ا وق ��د ح�ض ��ر
مبثاب ��ة ذات فاهم ��ة تنط ��وي عل ��ى
احتم ��االت وجوده ��ا ب�ل�ا نق�ص ��ان
وال بهت ��ان ،ولي� ��س تاريخ� � ًا ،ح�ضر
ري ولي� ��س منوذج ًا
بهيبة كائ ��ن ي�ص ُ
�صار ،وم ��ا كان منه �إال تقا�سم احلال
الراه ��ن :مقلوب� � ًا ،حامل� � ًا ،مغم� ��ض
العين�ي�ن ،مط�أط� ��أ الر�أ� ��س ،يائ�س� � ًا،
"مربطم ًا" ،انيق ًا ،مهم ًال ،او حمتدم ًا
بقوة...
امتنى �أن تت�صفح خمطوطتك و�أنت
ب�أح�س ��ن حال امتناه ل ��ك وتعتربين
�إىل جانبك خمل�ص ًا.
يحيى ال�شيخ
(تروندهامي ،الرنويج يف ت�شرين ثاين
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اقــــرأ
�أبنا�ؤهم من بعدهم

�صدرت ع ��ن دار املدى رواية "�أبنا�ؤهم من بعدهم" لنيكوال
ماتي ��و ،ترجمة جاب ��ر ال�س�ل�امي ،الرواية الفائ ��زة بحائزة
الغونك ��ور و�ص ��فت بانها رواية �سيا�س ��ية باملعن ��ى العميق
للكلم ��ة .لي� ��س لأنه ��ا تتن ��اول مو�ضوع ��ا �سيا�سيا ب ��ل لأنها
�شهادة عن املناطق املن�سية واملهملة يف فرن�سا .تلك املناطق
الت ��ي تع ��اين م ��ن انح�س ��ار ال�ص ��ناعات واغ�ل�اق املعام ��ل
واندثار الطبقات العاملة وو�ص ��ف لهذا التحول املجتمعي
الكب�ي�ر وتداعيات ��ه القامت ��ة عل ��ى اجل�س ��م االجتماع ��ي
والثقايف .يف املنطقة التي تق ��ع فيها �أحداث الرواية كان
العمال ي�ص ��وتون عادة للحزب ال�شيوعي يف االنتخابات
الآن �ص ��ارت غالبيتهم ت�ص ��وت للحزب اليميني املتطرف
والبقية تقاطع حتى فكرة الت�صويت.

�أحد �أهم م�ؤ�س�سي م�سرح الطفل العراقي

مل��اذا جتاهل��ت امل�ؤ�س�س��ات الثقافي��ة الر�س��مية رحي��ل �س��عدون العبي��دي..
قب ��ل اي ��ام غي ��ب امل ��وت الفن ��ان
العراقي� ،س ��عدون العبي ��دي� ،أحد
�أق ��دم مدي ��ري ال�س ��ينما وامل�س ��رح
يف العراق ،و�أحد م�ؤ�س�س ��ي املعهد
الع ��ايل للتمثيل يف دول ��ة الكويت،
و�أحد �أهم م� ّؤ�س�س ��ي م�سرح الطفل
يف الع ��راق .م ��ات و�س ��ط �ص ��مت
حكوم ��ي وع ��دم اهتم ��ام مبر�ض ��ه
ال ��ذي غيّبه عن ال�س ��احة الفنية منذ
التغيريات التي ح�صلت يف العراق
بع ��د ع ��ام ّ �. 2003أ�س ���س الن ��واة
ح

ول العا

لم

الأوىل مل�سرح الطفل يف العراق مع
الفن ��ان واملخ ��رج العراق ��ي الراحل
قا�س ��م حمم ��د ،وم�ؤ ّل ��ف الأطف ��ال
الراحل عزي الوهاب".
�س ��عدون العبي ��دي م ��ات ب�ص ��مت،
ورحل م ��ن دون �أن يكون هنالك �أي
اهتم ��ام حكومي .ولوال الأ�ص ��دقاء
الذي ��ن نع ��وه ،وبي ��ان النقاب ��ة ،مل ��ا
�سمع �أحد مبوته ،وال تذكره �أحد.
يق ��ول الكات ��ب والناقد امل�س ��رحي،
عل ��ي ح�س�ي�ن :ال �أعتق ��د �أن حال ��ة
العبي ��دي ه ��ي احلال ��ة الوحي ��دة
الت ��ي عانت من الإهم ��ال احلكومي
والر�س ��مي ،فهنال ��ك الع�ش ��رات من
الفنانني والأدباء الذين يعانون من

ليدي غاجا تروج
للجرعة املعززة
من لقاح كورونا
من ��ذ بداي ��ة انت�ش ��ار
فايرو� ��س كورون ��ا
والنجم ��ة العاملي ��ة
لي ��دي غاغ ��ا ت ��روج
للإ ج ��ر ا ء ا ت
االحرتازية ومن ثم
�أخذ اللقاح مبجرد
الت�ص ��ريح ب ��ه،
لتك�ش ��ف الي ��وم
لي ��دي غاغ ��ا ع ��ن
�ص ��ورة جدي ��دة
له ��ا ت ��روج فيه ��ا التخاذ
اجلرعة الثاني ��ة من اللقاح
واجلرعة املع ��ززة ،حيث
ظهرت غاغا يف ال�صورة
الت ��ي ن�ش ��رتها من خالل
�ص ��فحة االن�س ��تغرام
اخلا�ص ��ة به ��ا وه ��ي
مت�س ��ك "كمامة" بيدها،
وعلق ��ت عل ��ى ال�ص ��ورة
بـ"لق ��اح مرت�ي�ن  +مع ��زز..
ال داع ��ي الرت ��داء قن ��اع ه ��ذا
املر�ض املعدي" يف �إ�شارة منها
لالهتم ��ام باجلرع ��ات واجلرعة
املعززة .

الأمرا�ض و�ض ��يق احل ��ال ال يلتفت
�إليه ��م �أح ��د .و�إذا التفتت احلكومة
فهي ّ
تتف�ض ��ل عليهم مبنحة بائ�سة.
وي�ض ��يف �أنه منذ �سنوات مل يك ّلف
م�س� ��ؤول ثق ��ايف نف�س ��ه بال�س� ��ؤال
عن �س ��عدون العبي ��دي ،با�س ��تثناء
بع� ��ض طلبت ��ه و�أ�ص ��دقائه ،مذ ّك ��را
مب ��ا قامت ب ��ه م�ؤ�س�س ��ة املدى حني
كرمت ��ه م ��ن خ�ل�ال �إ�ص ��دار ملح ��ق
خا� ��ص عن ��ه قب ��ل �أ�ش ��هر ،و�إقام ��ة
فعالية لت�سليط ال�ض ��وء على �إبداع
هذا الفنان الكب�ي�ر .ويبدي الكاتب
ا�س ��تغرابه م ��ن �أن الفعالي ��ة مل
يح�ض ��رها �أي م�س� ��ؤول م ��ن دائرة
ال�س ��ينما وامل�س ��رح ،متنا�س�ي�ن �أن

الفن ��ان العبي ��دي كان مدي ��را عام ��ا
لهذه الدائرة� ،أما وزارة الثقافة فلم
تكلف نف�س ��ها بن�شر نعي �صغري يف
�صفحتها تتذكر فيه �أن العبيدي كان
يعمل مديرا عام ��ا لواحدة من �أبرز
م�ؤ�س�س ��ات ال ��وزارة ،وه ��ي دائرة
ال�س ��ينما وامل�س ��رح� .أما ال�صحايف
الفني الذي �أ�صدر العديد من الكتب
عن الفنانني العراقيني ،عبد اجلبار
العتاب ��ي ،فريى �أي�ض ��ا �أن العبيدي
لي� ��س �أوّ ل و�آخ ��ر م ��ن يرح ��ل ع ��ن
الدنيا من دون �أن تلتفت �إليه الدولة
ب�ش ��كل ع ��ام ،وامل�ؤ�س�س ��ة الثقافي ��ة
ب�ش ��كل خا� ��ص ،لك ��ون امل�س� ��ؤولني
بح�سب قوله غري مهتمني بالإن�سان

ف�ض�ل�ا عن عدم اهتمامه ��م بالفنان،
وال ��ذي ي�أت ��ي م ��ن ع ��دم اهتمامه ��م
بالف ��ن .وي ��رى �أن الدول ��ة احلالية
تنظ ��ر �إىل الفن ��ان عل ��ى �أن ��ه م ��ن
الهوام� ��ش احلياتي ��ة� ،أو قد ي�ص ��ل
الأمر �إىل املح ّرمات ،لذلك مل ي�س� ��أل
�أحد ع ��ن الفنان العبيدي الذي طاملا
عان ��ى من تده ��ور حالته ال�ص ��حية
خ�ل�ال ال�س ��نوات الع�ش ��ر الأخرية.
و�أعرب عن �أ�سفه حني يهان الفن يف
العراق ،بال�ص ��يغة التي ال ي�ستطيع
الفنان فيها �أن يوفر لنف�س ��ه القدرة
على جتاوز الفقر والعوز ،وم�شاكل
ال�ش ��يخوخة ،ولن ��ا يف ذل ��ك �أمثل ��ة
كثرية.

�أ�صيب بكورونا وال يعرف ..عبد الرحمن �أبو زهرة يف العزل
ك�شف مدير �أعمال عبد الرحمن �أبو زهرة ،تفا�صيل
احلالة ال�صحية للفنان امل�صري؛ وذلك بعد الإعالن
عن �إ�صابته بفايرو�س كورونا امل�ستجد.
وقال" :احلالة ال�صحية للفنان القدير بد�أت بالتح�سن
نوعا ما عن الأيام ال�سابقة؛ فدرجة حرارته انخف�ضت
والتنف�س �أ�صبح طبيعيا ،ومعدل الأوك�سجني يف
ال��دم �أي�ضا �أ�صبح يف و�ضعه الطبيعي ،لكنه
م��ازال يف ال�ع��زل حتى الآن" ،و�أو� �ض��ح �أن
الأع��را���ض ب��د�أت تظهر على عبد الرحمن

�أب��و زه��رة منذ � 4أي ��ام� ،إذ �شعر ب�سخونة �شديدة
و�سعال ونهجان م�ستمر (�صعوبة يف التنف�س) ،مما
ا�ضطرهم لنقله لق�سم العزل مب�ست�شفى العجوزة
بالقاهرة ،كي يتلقي الرعاية الكاملة".
وا�ستطرد" :قمنا بعمل كافة الفحو�صات الالزمة
منذ � 3أي��ام ،والنتيجة �أظهرت �إ�صابته بفايرو�س
كورونا" ،م�شريا �إىل �أن الفنان القدير �سيقوم
ب�إجراء امل�سحة الثانية بعد � 4أيام ،للت�أكد من �شفائه
�أم �أنه مازال م�صابا بالفايرو�س.

"االنفالونزا" قد توفر مناعة �ضد "كورونا"

قالت درا�س ��ة علمية جديدة �إن �إ�صابة الأ�شخا�ص
بن ��زالت الربد ق ��د متنحهم بع�ض احلماية �ض ��د
فايرو�س كورونا.
وح�س ��ب �شبكة "بي بي �س ��ي" الربيطانية ،فقد
�أجريت الدرا�سة بوا�س ��طة فريق من العلماء يف
جامعة �إمربيال كوليدج لندن ،حيث �أراد الباحثون
�أن يفهم ��وا ب�ش ��كل �أف�ض ��ل �س ��بب �إ�ص ��ابة بع� ��ض

الأ�ش ��خا�ص بـ"كورونا"» ،بعد تعر�ضهم للفايرو�س
مبا�شرة ،يف حني �أن هذا الأمر ال يحدث مع البع�ض
الآخر .وركز الباحثون يف درا�س ��تهم على جزء مهم
من جهاز املناعة يف اجل�سم ،وهي اخلاليا التائية.
وتقت ��ل اخلالي ��ا التائية �أي ��ة خاليا م�ص ��ابة بتهديد
معني  -على �س ��بيل املثال ،فايرو�س الربد .ومبجرد
زوال الربد ،تظل بع�ض اخلاليا التائية يف اجل�س ��م

كـ"بن ��ك ذاك ��رة مناع ��ي" يوف ��ر حماي ��ة للج�س ��م من
الإ�صابة مرة �أخرى بالفايرو�س نف�سه لفرتة.
ووج ��د فريق الدرا�س ��ة �أن ثل ��ث الأ�ش ��خا�ص الذين
مل ي�ص ��ابوا بـ"كورون ��ا" لديه ��م م�س ��تويات عالي ��ة
م ��ن اخلاليا التائي ��ة يف دمائه ��م ،الت ��ي تكونت �إثر
�إ�ص ��ابتهم بنزل ��ة ب ��رد قب ��ل �إع ��داد الدرا�س ��ة بفرتة
ق�صرية.

�أوبرا وينفري تنتج فيلما عن �سيدين بواتييه
�أعلن ��ت �ش ��ركة �أبل عن و�ض ��ع اللم�س ��ات
لفيل ��م وثائقي عن املمث ��ل العاملي الراحل
احلائ ��ز عل ��ى جائزة الأو�س ��كار �س ��يدين
بواتيي ��ه ،وال ��ذي ت ��ويف ي ��وم اجلمع ��ة
املا�ض ��ي ،يف منزل ��ه يف بيف ��ريل هيل ��ز
بـلو� ��س �أجنلو� ��س ،تعم ��ل �أبل عل ��ى فيلم
وثائق ��ي ،وال ��ذي �س ��تنتجه الإعالمي ��ة
�أوب ��را وينف ��ري و�س ��يقوم باخراج ��ه
ريجينال ��د هودل�ي�ن .وح�س ��ب م ��ا ن�ش ��ر
يت ��م ت�ص ��وير الفيل ��م من ��ذ �أكرث م ��ن عام،

حي ��ث يتناول حي ��اة �أ�س ��طورة هوليوود
�س ��يدين بواتيي ��ه ،ويت�ض ��من م�ش ��اركات
من �أفراد عائلته ،و�أبرز حمطات م�سريته
ال�سينمائية ،حيث و�صل �إىل درجة عالية
م ��ن النجومي ��ة ،ف� ��إىل جان ��ب ان ��ه ممثل
موه ��وب ،كان �س ��يدين بواتيي ��ه �أي�ض ��ا
خمرج �أفالم ونا�ش ��طا و�س ��فريا ،ففي عام
 ،1974منحت ��ه امللك ��ة �إليزابي ��ث الثانية
و�س ��ام الفرو�س ��ية ،الذي يعترب من �أعلى
الأو�سمة يف اململكة الربيطانية.

 علي ح�سني

بالد ا�ستبدلت �سنان
ال�شبيبي بهيثم اجلبوري!!
قبل �أيام ن�شرت مواقع التوا�صل
االجتماعي خرب رحيل اخلبري
االقت�صادي العراقي �سنان
ال�شبيبي ،ومع اخلرب كانت هناك
تعليقات م�ؤثرة متنى �أ�صحابها
لو �أن هذه البالد ،ويعنون بها
بالد الرافدين ،منحت �سنان
ال�شبيبي الفر�صة الن يقدم خدماته
للعراقيني.
قبل ع�شر �سنوات بالتمام والكمال
�أطلقت مدفعية ائتالف دولة
القانون قذائفها الثقيلة �ضد
الدكتور�سنان ال�شبيبي حمافظ
البنك املركزي �آنذاك من كل
االجتاهات حتت �شعار" :ال نريد
خبريا اقت�صاديا يتوىل �ش�ؤوننا"،
وبني القنا�صون والرماة
خطتهم يف الق�صف على �أ�سا�س
�أن ال�شبيبي ينتمي �إىل طائفة
من التكنوقراط ال تن�سجم مع
مقت�ضيات الواقع اجلديد ،الذي
يريد له البع�ض �أن ي�ستند على قيم
املحا�ص�صة الطائفية واملح�سوبية
وعلى " توكنوقراط " من عينة
عالية ن�صيف  ،بل ذهب خرباء
دولة القانون �إىل اتهام الرجل
ب�أنه م�س�ؤول عن تهريب �أموال
العراق �إىل املنظمات الإرهابية،
مثلما �أخربنا النائب "�آنذاك"
هيثم اجلبوري ،والذي مت تكليفه
برئا�سة اللجنة االقت�صادية يف
الربملان ،وكان نتيجتها �أن �أعلن
العراق �إفال�سه ،بعد �أن متت لفلفة
مئات املليارات "الدوالرية" يف
م�شاريع وهمية ،يف ذلك الوقت
�أ�صر هيثم اجلبوري على �أن
يقدم ال�شبيبي ا�ستقالته ويف
الوقت نف�سه ا�ستطاع اجلبوري
وبكل كفاءة �أن يحقق لل�سادة
النواب اجنازات عظيمة ،منها
قانون تقاعد �أع�ضاء الربملان،
و�سلفة املئة راتب لكل برملاين
وم�شروع ال�سيارات امل�صفحة ،
و�أعتقد �أن من يحقق مثل هذه
الإجنازات العظيمة يحق له �أن
يقدم ال�شبيبي �إىل �أقرب مق�صلة..
يف ذلك الوقت كتبت مقاال ا�س�أل
فيه � ،أُّيهما �أخطر على العراق،
عال جليل بحجم �سنان ال�شبيبي
مِ
الذي كان ي�سعى �إىل ت�شغيل
�آليات بناء م�ؤ�س�سات الدولة على
�أ�س�س علمية؟ �أم حيتان الف�ساد
الذين انت�شروا مثل ال�سرطان يف
ج�سد البالد؟ .مل يثبت حتى حلظة
وفاته �أن ال�شبيبي �شكل تهديدا
للأمن الوطني حتى يقرر �أ�شاو�س
الف�ساد �شن حملة افرتاءات �ضده،
لكن امل�ؤكد بال�صورة وال�صوت،
�أن الفا�سدين الذين ت�سرت عليهم
بع�ض امل�س�ؤولني �أهلكوا البلد
و�شكلوا وي�شكلون �أخطر تهديد
�ضد �أمن الوطن واملواطنني ،ال
يقل خطورة عن تهديد اجلماعات
الإرهابية ،حيث و�صل احلال بنا
�إىل �أن ن�صبح يف طليعة البالد
الأكرث ف�ساد ًا ونهب ًا للمال العام،
�إىل احلد الذي يعجز معه املرء عن
تقدمي بيان حقيقي وواقعي بحجم
الأموال التي نهبت من خزينة
الدولة.
رحل �سنان ال�شبيبي وهو �أكرث
عراقية ووطنية من جميع
القنا�صة الذين كانوا ينت�شرون
على �أ�سطح بنايات احلكومة
والربملان .عا�ش حياته عايل
ال�ضمري ..و�ستذكر له الأجيال
القادمة انه ظل يف �أ�صعب الأوقات
رجال بال �صفقات وال م�ؤامرات،
ثابت املوقف .

"غولدن غلوب" :ويل �سميث يفوز لأول مرة ...واملخرج �ستيفن �سبيلربغ يكت�سح اجلوائز
الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(الثالث ��اء) �أن درجات احلرارة مقاربة
ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجل ��و
�س ��يكون غائم� � ًا وممط ��ر ًا يف بع� ��ض
مناطق البالد.
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متابعة املدى
فاز فيل ��م "قوة الكلب"،وه ��و من �أفالم
الغ ��رب الأمريك ��ي والن�س ��خة اجلديدة
من فيلم اجلرمية والدراما "ق�صة احلي
الغربي" ،ب�أكرب جوائز غولدن غلوب يف
حفل خا�ص حمدود دون م�شاركة جنوم
التلفزي ��ون وال�س ��ينما يف هولي ��وود.
وجتاهل ممثلون وخمرجون و�شركات
�إنتاج حفل توزيع جوائز غولدن غلوب
ه ��ذا العام �إىل ح ��د كبري بع ��د انتقادات
يف العام املا�ض ��ي ب� ��أن رابطة هوليوود
لل�صحافة الأجنبية امل�س�ؤولة عن تنظيم
احلف ��ل ،تعمل وف ��ق �سيا�س ��ات �أخالقية
م�ش ��كوك بها وع ��دم وجود �أع�ض ��اء من
ال�س ��ود .وقررت �ش ��بكة (�إن.بي�.س ��ي)
التلفزيونية الأمريكية التي اعتادت بث
احلفل منذ فرتة طويلة عدم تغطيته هذا
العام ،وفق "رويرتز".
و�أعلن ��ت رابط ��ة هولي ��وود لل�ص ��حافة
الأجنبية ،التي قامت بتو�س ��يع وتنويع
ع�ضويتها وعدلت ممار�ساتها ،اجلوائز

يف حف ��ل �أقي ��م يف بيف ��ريل هيل ��ز خلف
�أب ��واب مغلق ��ة .و�أُعل ��ن الفائ ��زون على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وعل ��ى
موقع غولدن غلوب.

قائمة اجلوائز
وفاز فيلم (و�ست �سايد �ستوري) ،الذي

تن ��اول في ��ه املخرج �س ��تيفن �س ��بيلربغ
ق�ص ��ة حُ ب تن�ش� ��أ بني �ش ��اب وفت ��اة من
ع�ص ��ابتني متناف�س ��تني ،بجائزة �أف�ضل
فيل ��م مو�س ��يقي �أو كومي ��دي .وف ��ازت
بطل ��ة الفيل ��م را�ش ��يل زيغل ��ر بجائ ��زة
�أف�ض ��ل ممثل ��ة �س ��ينمائية يف فيل ��م
مو�س ��يقي �أو كومي ��دي .وف ��از فيلم (ذا

ب ��اور �أوف ذا دوغ) بث�ل�اث جوائ ��ز من
بينها جائزة �أف�ض ��ل خم ��رج التي ذهبت
�إىل املخرجة ج�ي�ن كامبيون .وفاز ويل
�س ��ميث بجائ ��زة �أف�ض ��ل ممث ��ل درام ��ا
عن ال ��دور ال ��ذي لعب ��ه يف فيل ��م (كينغ
ريت�ش ��ارد) "امللك ريت�ش ��ارد" و�أدى فيه
دور وال ��د فينو� ��س و�س�ي�رينا وليام ��ز

جنمت ��ي التن�س .وذهبت جائزة �أف�ض ��ل
ممثل ��ة درام ��ا �إىل نيك ��ول كيدم ��ان عن
دورها يف فيلم"من عائلة ريكاردو".
�أم ��ا جائزة �أف�ض ��ل ممث ��ل كومي ��دي �أو
مو�س ��يقي فذهب ��ت �إىل �آن ��درو جارفيلد
عن دوره يف فيلم "تيك تيك  ...بووم".
وفاز فيلم (�إنكانتو) بجائزة �أف�ضل فيلم

ر�سوم متحركة .كما فاز فيلم "قم بقيادة
�سيارتي" بجائزة �أف�ضل فيلم �أجنبي.
وفاز م�سل�س ��ل (�سك�سي�ش ��ن) "اخلالفة"
ال ��ذي يتن ��اول ق�ص ��ة �ش ��ركة عائلية يف
جمال الإعالم والرتفيه بجائزة �أف�ض ��ل
م�سل�س ��ل درامي يف ح�ي�ن ذهبت جائزة
�أف�ض ��ل م�سل�س ��ل كوميدي �إىل (هاك�س)
الذي يتناول ق�صة حياة ممثلة كوميدية
ي�أفل جنمها.
وف ��از بجائ ��زة �أف�ض ��ل م�سل�س ��ل درام ��ا
تلفزيوني ��ة جريمي �س�ت�رونغ عن دوره
يف م�سل�سل (�سك�سي�شن) يف حني فازت
م ��غ رودريغ ��ز بجائ ��زة �أف�ض ��ل ممثل ��ة
دراما تلفزيونية عن دورها يف م�سل�سل
"تظاهر".
وف ��از بجائزة �أف�ض ��ل ممث ��ل تلفزيوين
كومي ��دي �أو مو�س ��يقي جي�س ��ون
�س ��وديكي�س عن دوره يف م�سل�سل (تيد
ال�س ��و) ،يف ح�ي�ن ف ��ازت جني �س ��مارت
بجائزة �أف�ضل ممثلة تلفزيونية يف فئة
امل�سل�سالت الكوميدية �أو املو�سيقية عن
دورها يف م�سل�سل (هاك�س).

