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تحدث الم�ست�شار المالي لمجل�س الوزراء عن ارتفاع �أ�سعار الوقود الم�ستورد بن�سبة
 %40عما كان عليه الحال العام الما�ضي.
وقال مظهر محمد �صالح ،في ت�صريح تلفزيوني تابعته (المدى)� ،إن «العراق يعي�ش في
حالة طوارئ غذائية و�إن�سانية».
و�أ�ض ��اف �صال ��ح ،ان «التخ�صي�صات التي تحتاجه ��ا وزارة التجارة ،هي لبناء الخزين
الغذائي الذي نفد ،وتعزيز مفردات البطاقة التموينية التي ارتفعت �أ�سعارها».
و�أ�شار� ،إلى �أن «كلفة الم�شتقات النفطية التي ن�ستوردها مثل البنزين والديزل �أو الغاز
قد ارتفعت بن�سبة  %40عما كانت عليه في العام الما�ضي».
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جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )5194ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -الثالثاء (� )31أيار 2022

ترميم الأجزاء المدمرة
من متحف المو�صل

�أجنحة داخل «التن�سيقي» تتبنى طرح «وزارة مو�سعة» لإغراء ال�صدريين

�شبح «�سقوط عبد المهدي» يالحق ت�شكيل
الحكومة الجديدة

 بغداد /تميم الح�سن

ي�سيط ��ر �شب ��ح �سق ��وط حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د
املهدي قبل عامني عل ��ى اغلب النقا�شات ،التي
تدور خلف الكوالي� ��س ،بني القوى ال�سيا�سية
للخروج من االزمة احلالية.
وتذه ��ب �أغل ��ب �آراء التي ��ارات ال�سيا�سي ��ة
�إىل ان م�ش ��روع ال�شراك ��ة الوا�سع ��ة ،وه ��و

م�صطلح باتت تتبن ��اه م�ؤخرا جماعة «الإطار
التن�سيقي» ب ��دال عن «التوافقي ��ة»� ،سيو�صلنا
اىل ال�صدام مع ال�شعب.
وتبدو حالة «االنكما�ش ال�سيا�سي» التي بد�أت
م ��ن االنتخاب ��ات املبكرة االخ�ي�رة ،قد و�صلت
اىل اعقد احللقات ،وتوقف اجلميع عن تقدمي
املبادرات واملقرتحات ،او حتى «التغريدات».
وو�ص ��ل عدد املبادرات من قوى داخل وخارج

االزم ��ة وم ��ن امل�ستقلني اىل  13مب ��ادرة ،فيما
تنتظر مبادرات اخرى قادمة يف الطريق.
وتوق ��ف تق ��دم ت�شكي ��ل احلكوم ��ة عن ��د عقدة
اختي ��ار رئي� ��س اجلمهورية ،وب ��روز ما �صار
يع ��رف ب� �ـ «الثل ��ث املعط ��ل» ،وفق� � ًا للتف�س�ي�ر
ال�شه�ي�ر للمحكم ��ة االحتادي ��ة ع ��ن ن�ص ��اب
انتخ ��اب «الرئي�س».وتفي ��د امل ��داوالت ب�ي�ن
القوى ال�سيا�سية بان اجلميع بات يف «مفرتق

 ترجمة :حامد �أحمد
جنح فريق تابع ملتحف اللوفر الفرن�سي ،يف
ترميم الأجزاء املدمرة من متحف املو�صل ،م�ؤكد ًا
�أن القرار املتعلق بالقطع املفقودة و�إمكانية
ا�ستبدالها مرتوك لل�سلطات العراقية.
وذكر تقرير ملوقع (ذي نا�شنال االخباري)� ،أن
«حلظة م�شاعر كانت م�ؤثرة بالن�سبة للنحات،
دانييل ايبليد ،وزميلته مديرة ق�سم الآثار ال�شرقية
يف متحف اللوفر� ،آريان توما�س ،واقدامهما تط�أ
لأول مرة موقع حطام متحف املو�صل».
و�أ�ضاف التقرير� ،أن «ثاين �أكرب متحف عراقي
للآثار يف املو�صل وكان قد مت حتطيمه من

طرق» حول �ش ��كل احلكومة املقبلة ،واخل�شية
من اثارة ال�شارع مرة اخرى.
م�ص ��ادر مطلع ��ة على تل ��ك امل ��داوالت حتدثت
لـ(امل ��دى) ع ��ن ان «�أكرث اال�سب ��اب التي ت�شطر
�آراء الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن ت�شكي ��ل حكومة
توافقية او �أغلبي ��ة هو ما جرى يف تظاهرات
ت�شرين».
 التفا�صيل �ص3

تركيا و�إيران
تتجاهالن دعوات الحوار
ب�ش�أن المياه
 بغداد /المدى

بغداديون يلج�أون �إلى نهر دجلة من ارتفاع درجات الحرارة  ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

الأنواء الجوية :ال م�ؤ�شرات
على عوا�صف ترابية
 بغداد /المدى
�أفادت هيئة الأنواء اجلوية ،بعدم وجود م�ؤ�شرات ب�ش�أن ح�صول
عوا�صف ترابية ،م�شرية �إىل ارتفاع درجات احلرارة.
وقال مدير �إعالم الهيئة عامر اجلابري يف ت�صريح تلفزيوين تابعته
(املدى)� ،إن «امل�ؤ�شرات والتوقعات تفيد بارتفاع درجات احلرارة مع
ت�صاعد غبار ب�سيط».
ونفى اجلابري «وجود م�ؤ�شرات �أو حالة ا�ستباقية �أو حتذير ب�ش�أن
العوا�صف الرتابية» ،معرب ًا عن �أمله يف �أن «تكون العوا�صف الرتابية
قد قلت ت�أثرياتها على البالد».
و�أو�ضح� ،أن «من العوامل الرئي�سة الرتفاع درجات احلرارة يف
العراق ،قلة الأمطار والت�صحر وجرف الأرا�ضي الزراعية وجفاف
الأنهار وقلة الغطاء النباتي واحلزام الأخ�ضر ،وبالتايل ارتفعت
ت�أثريات االحتبا�س احلراري ب�سبب جفاف الأر�ض وه�شا�شتها».
وم�ضى اجلابري� ،إىل �أن «العراق تعر�ض منذ بداية العام احلايل �إىل
�أكرث من  10عوا�صف ترابية ت�أثرت بيها خمتلف املحافظات».

مي�سي يتوقع فوز بنزيما بالكرة
الذهبية
 متابعة :المدى
توقع جنم كرة القدم االرجنتيني ليونيل مي�سي فوز الفرن�سي كرمي
بنزميا بالكرة الذهبية.
وقال مي�سي يف حوار مع ل�شبكة ( )TYC sportsالأرجنتينية:
"�أريد الفوز بدوري الأبطال ،و�أزعجني عدم الت�أهل للنهائي ،ولكن
الفريق الأف�ضل ال يفوز دائمًا بدوري �أبطال �أوروبا ،هذه البطولة
عبارة عن مواقف� ،إنها حلظات حمددة".
علي التعود اىل ا�سلوب
كان
و�أ�ضاف ":عند قدومي اىل �سان جريمان
ّ
اللعب ،وعلى زمالئي اجلدد ،كما �أنني ان�ضمت لباري�س �سان جريمان
مت�أخر ًا ،ف�ض ًال عن �إ�صابتي بالركبة ،وبفريو�س كورونا".
وا�ستطرد مي�سي� ،أن "�صافرات الإ�ستهجان؟ �إنه �أمر مفهوم ،تلقيت �أنا
ونيمار هذه ال�صافرات ،هذا �أمر مل يحدث يل ذلك �أبد ًا يف بر�شلونة،
بل على العك�س متام ًا ،لكن الآن �أريد �أن �أغري الو�ضع".
وتوقع" ،فوز بنزميا بالكرة الذهبية" ،مو�ضح ًا ان "بنزميا قدم
مو�سم ًا رائع ًا ،وانتهى به الأمر مع حتقيقه لدوري �أبطال �أوروبا،
�أعتقد �أنه لي�س هناك �شك هذا العام بفوزه بالكرة الذهبية ".

ذكرت وزارة املوارد املائية �أن اجلانبني الإيراين والرتكي مل
يردان لغاية الوقت احلايل على دعوات العراق لإجراء مباحثات
ب�ش�أن ملف املياه ،و�أرجعت ذلك �إىل �أ�سباب تتعلق بالو�ضع
ال�سيا�سي وت�أخر ت�شكيل احلكومة.
وقال م�ست�شار الوزارة عون ذياب ،يف حديث تلفزيوين تابعته
(املدى)� ،إن «وفد ًا تركي ًا كان يف نيته �إجراء زيارة �إىل العراق،
وقد �صرحنا عن ذلك قبل مدة».
وتابع ذياب� ،أن «الوفد مل ي�أت لغاية الوقت احلايل رغم �أننا
كنا مت�أملني من هذه الزيارة كون ملف املياه يف تركيا بيد �أعلى
م�ستوى يف الدولة».
و�أ�شار� ،إىل �أن «اجلانب الرتكي مل يبلغنا ب�أ�سباب عدم الزيارة،
لكننا نرى �أن الو�ضع احلايل الذي مير به العراق املتمثل بعدم
ت�شكيل احلكومة واالن�سداد ال�سيا�سي قد يكون هو ال�سبب».
ولفت ذياب� ،إىل �أن «العراق ي�سعى منذ زمن �إىل عقد لقاءات
مع تركيا و�إيران ب�ش�أن ملف املياه ،ونحن جاهزون فني ًا لأية
حوارات».
 التفا�صيل �ص3

� صالح الدين /المدى
م� ��ا زال� � ��ت �أزم�� � ��ة �إدارة � �ص�لاح
ال ��دي ��ن م �� �س �ت �م��رة ،ب�ي�ن امل �ح��اف��ظ
امل�� �ق� ��ال ع � �م� ��ار ج�ب��ر وامل� �ح ��اف ��ظ
اجل� ��دي� ��د �إ�� �س� �م ��اع� �ي ��ل ال� �ه� �ل ��وب،
ح �ي��ث مي ��ار� ��س االث� �ن ��ان مهامهما
وي���ص��دران كتب و�أوام� ��ر ر�سمية.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع��ن ك�ت�ل��ة ال���س�ي��ادة
ال��داع�م��ة ل�ل�إق��ال��ة �أح�م��د اجل�ب��وري،
�إن «امل �ح��اف��ظ امل��ق��ال ال ي��ري��د �أن

ي �ت�رك م�ن���ص�ب��ه �إال ب �ع��د ت�صفية
امل� � ��وازن� � ��ة ،ول �ي �� �س��ت ل ��دي ��ه �أي� ��ة
�أف � � �ك� � ��ار خل � ��دم � ��ة امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة».
و�أ�ض ��اف اجلب ��وري� ،أن «ردود
فعل عم ��ار جرب جاءت بع ��د عمليات
التفتي� ��ش التي ح�صل ��ت يف الدوائر
التابع ��ة للمحافظ ��ة والعث ��ور عل ��ى
�أخطاء كثرية و�شبهات ف�ساد».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «م ��ا فعله ج�ب�ر ب�أنه
�أقف ��ل مكتب ��ه اج ��راء غ�ي�ر �صحي ��ح،
واملبن ��ى الر�سم ��ي ومكاتب ��ه لي�س ��ت

قبل تنظيم داع�ش االرهابي يف العام ،2014
يف الوقت الذي حاول فيه املتطرفون اجتثاث
تاريخ عمره �آالف ال�سنني عرب تدمري املبنى
وحمتوياته».
و�أ�شار� ،إىل �أن «ايبليد وتوما�س عند دخولهما
ملا تبقى من متحف املو�صل �أدركا �أنهما ب�صدد
مواجهة �أكرب حتدي لهما مل ي�شهداه من قبل».
وقال النحات ايبليد« ،كنا �سوية عندما �شاهدنا
احلطام لأول مرة ،كان من املحزن جد ًا ر�ؤية ما
حدث وكم هي ال�سرعة التي مت ا�ستغراقها يف
احداث هذا احلطام مقارنة بالوقت الطويل الذي
�سيتم ا�ستغراقه لإ�صالحه».
 التفا�صيل �ص2

ا�ستمرار انت�شار الحمى النزفية
 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت وزارة ال�صح ��ة ،ا�ستم ��رار
انت�ش ��ار فايرو�س احلم ��ى النزفية،
الفتة �إىل �أن االح�صائيات الر�سمية
الأخ�ي�رة �أظه ��رت �إ�صاب ��ة 111
�شخ�ص ًا ،مبينة وفاة  19م�صاب ًا من
ه ��ذه احلاالت لغاية الوقت احلايل،
ودعت مرب ��ي املوا�شي �إىل مراجعة
امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة عند مالحظة
�أية اعرا�ض تتعلق بارتفاع درجات
احلرارة �أو �آالم اجل�سد.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت �أف ��اد م�س�ؤول
حمل ��ي يف ذي ق ��ار الت ��ي ت�سج ��ل
�أعل ��ى ن�سب ��ة م ��ن الإ�صاب ��ات ،ب� ��أن
�ضعف الرقابة على انتقال املوا�شي
�أدى �إىل زي ��ادة �أع ��داد احلاالت يف
املحافظة.
وقال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
�سي ��ف الب ��در� ،إن «م�شكل ��ة انت�ش ��ار

و�أ�ص ��در �أمر ًا ،تلق ��ت (املدى) ن�سخة
من ��ه ،يت�ضم ��ن انته ��اء تكلي ��ف عمار
حكمت عبد احل�سن من من�صب نائب
املحاف ��ظ ،وكل ��ف نف�سه ب� ��إدارة هذه
املهام.
لكن املحافظ اجلدي ��د ،بد�أ هو الآخر
ميار� ��س مهام ��ه ،وتداول ��ت و�سائل
�إعالم كتاب� � ًا تلقته (امل ��دى) مت�ضمن ًا
تغي�ي�ر مدير ق�س ��م امل ��وارد الب�شرية
يف املحافظة �أم�س.
 التفا�صيل �ص2

�آن �أوان �أن تكون �صناعة القرار ال�ستراتيجي بيد "عراقيي الهوى والهوية" 6

فايرو� ��س احلم ��ى النزفي ��ة يف
العراق م ��ا زالت قائمة لغاية الوقت
احلا�ضر».
وتاب ��ع الب ��در� ،أن «جه ��ود مواجهة
هذا الفايرو� ��س م�ستمرة من جميع
اجله ��ات ذات العالق ��ة ،ال�سيم ��ا
وزارة الزراع ��ة املعني ��ة بالأمرا�ض
امل�شرتكة بني االن�سان واحليوان».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «اجله ��ود ت�شم ��ل
�أي�ض� � ًا �أمان ��ة بغ ��داد واجله ��ات
البلدي ��ة يف املحافظ ��ات ،وكذل ��ك
وزارة الداخلي ��ة يف متابعة اجلزر
الع�شوائ ��ي والنق ��ل غ�ي�ر الر�سمي
للحيوانات».
وب�ي�ن الب ��در� ،أن «اخ ��ر �إح�صائي ��ة
�ص ��ادرة ع ��ن املرك ��ز الوطن ��ي
لل�سيطرة عل ��ى االمرا�ض االنتقالية
التابع لوزارة ال�صحة ،تظهر ت�أكيد
�إ�صابة  111حالة باحلمى النزفية».

التفا�صيل �ص3

ال�صراع ال�سيا�سي يعمق الأزمة المالية
 بغداد� /سيف عبد اهلل

م���ح���اف���ظ���ان ف����ي �����ص��ل�اح ال����دي����ن!
ملك ًا لأحد» ،نافيا وجود «ا�ضطرابات
يف �ص�ل�اح الدي ��ن ،والأم ��ور �أخذت
ن�صابها القانوين ال�صحيح».
وم�ض ��ى اجلب ��وري� ،إىل �أن
«اال�ستعان ��ة بامليلي�شي ��ات هو �إجراء
غ�ي�ر قان ��وين و�س ��وف نحا�س ��ب
املحاف ��ظ املقال عل ��ى جميع اخلروق
القانوني ��ة الت ��ي ارتكبه ��ا م ��ن خالل
دعاوى �أمام املحاكم املخت�صة».
وم ��ا زال املحاف ��ظ املق ��ال ي�ص ��در
الكت ��ب الر�سمي ��ة حمتفظ� � ًا ب�صفته،

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

ع ّق ��د الن ��زاع ال�سيا�س ��ي ب�ي�ن الإط ��ار
التن�سيق ��ي وحتال ��ف �إنق ��اذ وط ��ن،
ح ��ول ت�شكي ��ل احلكوم ��ة العراقي ��ة
اجلدي ��دة� ،إق ��رار م�ش ��روع قان ��ون
املوازن ��ة االحتادية العام ��ة للبلد ل�سنة
 ،2022رغ ��م حاجة الب�ل�اد �إىل متويل
م�شاري ��ع خدمي ��ة مهم ��ة يف قطاع ��ي
الكهرباء والغذاء وفتح باب التعيينات
للخريج�ي�ن اجل ��دد ،الأم ��ر ال ��ذي دفع
حكوم ��ة رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
املنتهية واليته م�صطفى الكاظمي� ،إىل
�إع ��داد م�ش ��روع قانون الدع ��م الطارئ
للأم ��ن الغذائي والتنمي ��ة ،عرب وزارة
املالية و�إر�ساله �إىل الربملان للت�صويت
عليه.وت�سب ��ب االنق�س ��ام ال�سيا�س ��ي
ب�ي�ن التحالف�ي�ن يف تعطي ��ل م�ش ��روع
قان ��ون الدع ��م الطارئ ،باعتب ��اره بابا
من �أبواب الف�ساد نظ ��را للأموال التي

خ�ص�ص ��ت للم�ش ��روع والت ��ي ق ��درت
ب�أك�ث�ر م ��ن  35تريليون دين ��ار عراقي
( 24.1ملي ��ار دوالر) ،ما عزز خماوف
املواطن�ي�ن م ��ن دخول الب�ل�اد يف �أزمة
اقت�صادي ��ة خانق ��ة وتعط ��ل امل�شاري ��ع
اخلدمية وتفاقم ن�سب البطالة والفقر.
باملقابل دخلت املحكمة االحتادية على
خ ��ط الأزم ��ة� ،إذ �أ�ص ��درت يف � 15أيار
 ،2022حكم ��ا ب�إلغ ��اء قان ��ون الأم ��ن
الغذائ ��ي الذي �أر�سل ��ه جمل�س الوزراء
�إىل جمل� ��س الن ��واب بعد دع ��وى تقدم
بها النائب با�سم خ�شان.
وردا عل ��ى قرار املحكمة االحتادية قال
رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي يف
بي ��ان� ،إن حكومت ��ه قدم ��ت �إىل جمل�س
الن ��واب قانون “الدع ��م الطارئ للأمن
بدواع ملحة ملعاجلة
الغذائي والتنمية ٍ
التحدي ��ات االقت�صادية الت ��ي فر�ضتها
�أزمة ارتفاع الأ�سعار العاملية”.
 التفا�صيل �ص2

نقا�شات ب�ش�أن تكاليف �إن�شاء مع�سكرات التدريب

البرلمان يبد�أ خطوات «التجنيد الإلزامي» ويتوقع �إقراره خالل عامين
 بغداد /ح�سين حاتم

بع ��د طرح ��ه لأك�ث�ر م ��ن م ��رة خ�ل�ال
احلكوم ��ات املتعاقب ��ة ،يعت ��زم جمل� ��س
الن ��واب بدورت ��ه اخلام�سة �إع ��ادة العمل
بـ «التجني ��د الإلزام ��ي» يف العراق ،فيما
اعتربت جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع النيابية
م�ش ��روع القان ��ون من «القوان�ي�ن املهمة»
ب�إن�شاء «جيل نا�ضج».
باملقابل ،ي ��رى خرباء �أمنيون �أن العراق
غري مهي� ��أ للم�ضي مب�شروع خدمة العلم،
كون ��ه ذو نظام دميقراطي ا�ضافة اىل انه
يفتقر اىل املع�سكرات واملراكز التدريبية
الكافية.
ويق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع
النيابي ��ة وعد القدو يف حديث لـ(املدى)،
�إن «جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع النيابي ��ة

اجتمع ��ت ي ��وم �أم� ��س االثن�ي�ن ،و�أ�سف ��ر
االجتم ��اع عن االتفاق على طرح م�شروع
قانون خدم ��ة العلم للق ��راءة �أوىل داخل
اللجنة».
و�أ�ض ��اف الق ��دو �أن «النقا�ش ��ات والعمل
م�ستمر ب�ش� ��أن م�ش ��روع القانون لغر�ض
ار�سال ��ه رئا�سة جمل�س الن ��واب وعر�ضه
على اع�ض ��اء املجل�س من اجل الت�صويت
عليه».
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن «القان ��ون يعت�ب�ر م ��ن
القوان�ي�ن املهم ��ة واال�سا�سي ��ة لتع�ضي ��د
العالق ��ة ب�ي�ن ابن ��اء ال�شع ��ب العراق ��ي
والق�ضاء على البطالة واحلد من انت�شار
�آف ��ة املخ ��درات ،م ��ن خ�ل�ال ان�ش ��اء جيل
نا�ضج مبني على النظام».
ولف ��ت الق ��دو� ،إىل «مناق�ش ��ة اللجن ��ة
املالي ��ة ب�ش� ��أن التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة

وكيفي ��ة توظيفها يف ان�ش ��اء املع�سكرات
وامل�ستلزم ��ات االخ ��رى» ،منوه� � ًا اىل
ان «امل ��دة الزمني ��ة لإجن ��از امل�ش ��روع ال
تتجاوز �سنتني».
وقرر جمل� ��س ال ��وزراء يف العام 2021
املوافقة على م�شروع قانون خدمة العلم،
و�إحالت ��ه �إىل جمل� ��س الن ��واب ،ا�ستنادا
�إىل �أح ��كام املادت�ي�ن ( /61البن ��د �أو ًال،
و /80البند ثانيًا) من الد�ستور.
ب ��دوره ،يقول الع�ضو االخ ��ر يف اللجنة
يا�س ��ر ا�سكن ��در وت ��وت� ،إن «م�ش ��روع
قان ��ون خدمة العلم �سيط ��رح �أول قانون
ل ��دى جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع النيابية يف
جمل�س النواب».
و�أ�ضاف وت ��وت �أن «الو�ض ��ع احلكومي
يف الوق ��ت احلا�ض ��ر متخب ��ط وال ميكن
معرف ��ة مدى االمكاني ��ات املتوفرة لإقرار

القانون اال بعد امل�ضي به».
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن اللجنة «ناق�شت م�شروع
قانون التقاع ��د الع�سكري اي�ضا ،وعدلت
على م�ش ��روع قانون مكافحة املخدرات»،
م�ضيف ��ا �أنها «قوانني ت�ص ��ب جميعها يف
م�صلحة البالد».
وين�ص م�ش ��روع القانون ال ��ذي �أجنزته
احلكوم ��ة احلالي ��ة عل ��ى �أنّ «اخلدم ��ة
الع�سكرية الإلزامي ��ة �ستكون فر�ضا على
كل الذك ��ور الذين ت�ت�راوح �أعمارهم بني
 35-19عاما ،يف حني �أن اخلدمة العامة
يف اجلي� ��ش ت�ت�راوح ب�ي�ن � 18-9شهرا،
ح�سب التح�صيل الدرا�سي».
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول اخلبري الأمن ��ي �أحمد
ال�شريفي� ،إن «العراق يف الوقت احلايل
غ�ي�ر مهي� ��أ للم�ض ��ي بقان ��ون التجني ��د
االلزام ��ي ال عل ��ى امل�ست ��وى املعنوي وال

عل ��ى امل�ست ��وى امل ��ادي املتعل ��ق بالبن ��ى
التحتية».
و�أ�ض ��اف ال�شريف ��ي �أن «القانون بحاجة
اىل موازن ��ة �ضخم ��ة ق ��ادرة عل ��ى خل ��ق
مع�سك ��رات وجتني ��د ومراك ��ز تدري ��ب،
ا�ضافة اىل االنفاق املايل».
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن «م�س�ألة االلزام والتعبئة
ال�شمولي ��ة ال تن�سج ��م م ��ع النظ ��م
الدميقراطي ��ة» ،مف�ض�ل�ا «التط ��وع مل ��ن
يرغب».
وكان ��ت �سلطة االئت�ل�اف امل�ؤقت قد �ألغت
قانون التجنيد الإلزامي بقرار من احلاكم
املدين الأمريكي بول برمير عام ،2003
ّ
حل مبوجبه كاف ��ة الت�شكيالت الع�سكرية
والأمني ��ة ،واعتم ��د نظ ��ام التط ��وع يف
امل�ؤ�س�سات الأمني ��ة والع�سكرية بد ًال من
اخلدمة الإجبارية.
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ترك القرار ب�ش�أن �إمكانية ا�ستبدال القطع املفقودة �إىل ال�سلطات العراقية

فريق متخ�ص�ص من "اللوفر" ينجح في ترميم الأجزاء المدمرة بمتحف المو�صل
جن��ح فريق تابع ملتحف اللوف��ر الفرن�سي ،يف ترميم الأجزاء املدمرة م��ن متحف املو�صل ،م�ؤكداً �أن الق��رار املتعلق بالقطع املفقودة
و�إمكاني��ة ا�ستبداله��ا م�تروك لل�سلط��ات العراقي��ة .وذكر تقري��ر ملوقع (ذي نا�شن��ال االخب��اري)� ،أن "حلظة م�شاع��ر كانت م�ؤثرة
بالن�سب��ة للنحات ،دانيي��ل ايبليد ،وزميلته مديرة ق�سم الآثار ال�شرقية يف متحف اللوفر� ،آري��ان توما�س ،واقدامهما تط�أ لأول مرة
موقع حطام متحف املو�صل".
 ترجمة :حامد �أحمد
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ث ��اين �أكرب متح ��ف عراقي
للآث ��ار يف املو�ص ��ل وكان ق ��د مت حتطيم ��ه م ��ن قبل
تنظيم داع�ش االرهابي يف العام  ،2014يف الوقت
ال ��ذي ح ��اول فيه املتطرف ��ون اجتث ��اث تاريخ عمره
�آالف ال�سنني عرب تدمري املبنى وحمتوياته".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ايبليد وتوما�س عن ��د دخولهما ملا
تبقى من متحف املو�صل �أدركا �أنهما ب�صدد مواجهة
�أكرب حتدي لهما مل ي�شهداه من قبل".
وق ��ال النح ��ات ايبليد" ،كن ��ا �سوية عندم ��ا �شاهدنا
احلط ��ام لأول م ��رة ،كان م ��ن املحزن ج ��د ًا ر�ؤية ما
ح ��دث وك ��م ه ��ي ال�سرع ��ة الت ��ي مت ا�ستغراقه ��ا يف
احداث هذا احلط ��ام مقارنة بالوق ��ت الطويل الذي
�سيتم ا�ستغراقه لإ�صالحه".
و�أ�ض ��اف �أيبلي ��د� ،أن "القط ��ع االثرية كان ��ت �سليمة
ب�ش ��كل كام ��ل ومبهرة رغ ��م عمرها ال ��ذي يزيد على
 2500ع ��ام ،ولك ��ن عل ��ى حني غ ��رة وخ�ل�ال دقائق
مع ��دودة يت ��م حتطيمه ��ا ،كان املنظ ��ر ي�شب ��ه �ساحة
ح ��رب ،حي ��ث ال�شظاي ��ا املحطم ��ة منت�ش ��رة يف كل
م ��كان ".ولف ��ت التقري ��ر� ،إىل �أن "الع ��راق عندم ��ا
ا�ستع ��اد مدين ��ة املو�صل وحررها م ��ن قب�ضة تنظيم
داع�ش االرهابي� ،أ�صبحت ا�ستعادة تاريخها و�إرثها
احل�ضاري من الأولويات املهمة".
و�ش ��دد ،على �أن "متحف اللوفر يف باري�س له خربة
عاملية يف ا�ستعادة قطع اثرية م�شابهة وكان من بني
�أوائ ��ل الفرق العاملية التي تعر� ��ض م�ساعدتها لدعم
املتحف يف العراق".
ون ��وّ ه التقرير� ،إىل �أن "الفريق ب ��د�أ باملهمة ال�شاقة
امل�ضنية ال�ستع ��ادة حياة القطع االثرية ،باال�شرتاك
م ��ع التحال ��ف ال ��دويل حلماي ��ة ال�ت�راث يف مناطق
النزاع ،ومعهد �سمث�سوني ��ان ،وال�سلطات العراقية
و�صن ��دوق حماية معامل ال�ت�راث يف العامل" .وذكر
ايبليد" ،انها بحق واحدة م ��ن �أكرث الأ�شياء تعقيد ًا
واكربه ��ا حجم ًا مل اقم به ��ا بحياتي اب ��د ًا" ،م�ضيف ًا
�أن "مقتني ��ات متح ��ف املو�ص ��ل ذات �أهمي ��ة ثقافية
وتعد بالغ ��ة الأهمية بالن�سبة لتاريخ العراق ".وعد

التقرير" ،املو�ص ��ل واجهة موقع نينوى التاريخي،
قل ��ب الإمرباطوري ��ة اال�شورية ،وكان ��ت يف مرحلة
زمني ��ة تعترب من �أكرب املدن يف العامل على مر عقود
من الزمن" .و�أردف� ،أن "متحف املو�صل �ضم كنوزا
م ��ن احلق ��ب ال�سومري ��ة والهيليني ��ة والإ�سالمية"،
م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "خ�ب�راء متح ��ف اللوف ��ر كان ��وا

يركزون جهودهم على الأ�سد املجنح ملدينة النمرود
وقطعت ��ي الث ��ور املجنح ال ��ذي يحمل ر�أ� ��س ان�سان
وقاعدة عر�ش امللك �آ�شور بانيبال".
و�أفاد ،ب� ��أن "فريق اللوفر عندما دخل مبنى املتحف
يف املو�ص ��ل ،كان كل ما تبقى م ��ن الآثار التي يعود
تاريخه ��ا لآالف ال�سن�ي�ن عب ��ارة ع ��ن بح ��ر من قطع

ال�صراع ال�سيا�سي داخل البرلمان يعمق الأزمة المالية ويعطل الم�شاريع

كتل م�ؤيدة للتغيري تتحدث عن خمالفات و�شبهات ف�ساد

فو�ضى �إدارية يف �صالح الدين:
حمافظان ي�صدران الأوامر
� صالح الدين /املدى
ما زالت �أزمة �إدارة �ص�ل�اح الدين م�ستمرة ،بني املحافظ
املقال عم ��ار جرب واملحاف ��ظ اجلديد �إ�سماعي ��ل الهلوب،
حيث ميار�س االثن ��ان مهامهما وي�ص ��دران كتب و�أوامر
ر�سمي ��ة .وق ��ال النائب عن كتلة ال�سي ��ادة الداعمة للإقالة
�أحم ��د اجلب ��وري� ،إن "املحاف ��ظ املقال ال يري ��د �أن يرتك
من�صب ��ه �إال بعد ت�صفية املوازن ��ة ،ولي�ست لديه �أية �أفكار
خلدم ��ة املحافظ ��ة" .و�أ�ضاف اجلب ��وري� ،أن "ردود فعل
عم ��ار جرب جاءت بعد عمليات التفتي�ش التي ح�صلت يف
الدوائ ��ر التابع ��ة للمحافظة والعثور عل ��ى �أخطاء كثرية
و�شبه ��ات ف�ساد" .و�أ�شار� ،إىل �أن "ما فعله جرب ب�أنه �أقفل
مكتب ��ه اجراء غ�ي�ر �صحي ��ح ،واملبنى الر�سم ��ي ومكاتبه
لي�س ��ت ملك ًا لأحد" ،نافيا وج ��ود "ا�ضطرابات يف �صالح
الدي ��ن ،والأم ��ور �أخذت ن�صابه ��ا القان ��وين ال�صحيح".
وم�ض ��ى اجلب ��وري� ،إىل �أن "اال�ستعان ��ة بامليلي�شي ��ات
ه ��و �إجراء غري قانوين و�سوف نحا�س ��ب املحافظ املقال
عل ��ى جمي ��ع اخلروق القانوني ��ة التي ارتكبه ��ا من خالل
دعاوى �أمام املحاك ��م املخت�صة" .وما زال املحافظ املقال
ي�صدر الكت ��ب الر�سمية حمتفظ� � ًا ب�صفته ،و�أ�ص ��در �أمر ًا
تلق ��ت (املدى) ،ن�سخة من ��ه يت�ضمن انته ��اء تكليف عمار
حكم ��ت عب ��د احل�سن من من�ص ��ب نائب املحاف ��ظ ،وكلف
نف�س ��ه ب�إدارة ه ��ذه املهام .لكن املحاف ��ظ اجلديد ،بد�أ هو
الآخر ميار�س مهامه ،وتداولت و�سائل �إعالم كتاب ًا تلقته
(امل ��دى) مت�ضمن� � ًا تغيري مدير ق�سم امل ��وارد الب�شرية يف
املحافظة �أم�س.
�إىل ذل ��ك ،ق ��ال املحاف ��ظ املق ��ال عم ��ار ج�ب�ر� ،إن "جمل�س
الن ��واب �أقالني يوم  19من ال�شهر احل ��ايل بدون اجراء
حتقيق �أو ا�ستجواب� ،أو اتعر�ض �إىل �إدانة بق�ضية ف�ساد
�أو فقدان �أي �شرط من �شروط رئا�سة الإدارة املحلية".
و�أ�ض ��اف ج�ب�ر� ،أن "الق ��رار اتخ ��ذ بداف ��ع �سيا�س ��ي،
وتداعيات الأم ��ر ال�سيا�سي ح�صلت �أم� ��س الأول" ،الفت ًا
�إىل �أن "قان ��ون املحافظ ��ات غ�ي�ر املنتظم ��ة ب�إقليم ين�ص
على ا�ستمرار املحافظ املقال من جمل�س النواب له احلق
يف تقدمي طع ��ن �أمام حمكم ��ة الق�ض ��اء الإداري وينتظر

 بغداد� /سيف عبد اهلل

النتيج ��ة" .و�أ�شار� ،إىل �أن "القانون ين�ص اي�ض ًا على �أن
املحاف ��ظ املقال ميار�س مهامه بت�صريف االعمال اليومية
خ�ل�ال هذه املدة" ،مو�ضح ًا �أن "جمموعة من ال�سيا�سيني
البع� ��ض منهم �أع�ض ��اء يف جمل�س الن ��واب ح�ضروا �إىل
�صالح الدين وجمعوا مدراء الدوائر ور�ؤ�ساء الوحدات
الإدارية".
وب�ي�ن جرب� ،أن "ه� ��ؤالء ال�سيا�سيني نقل ��وا كتاب التبليغ
�إىل مكت ��ب املحاف ��ظ ال�صادر م ��ن الأمان ��ة العامة ملجل�س
الوزراء املت�ضم ��ن اقالتي ،وا�ستندوا عليه ليعينوا نائب
املحافظ ا�سماعيل الهلوب غري املكلف بالوكالة".
و�أك ��د� ،أن "الهل ��وب ردد اليم�ي�ن خ ��ارج ال�سياق ��ات
القانونية" ،م�شدد ًا على "رئا�سة حمكمة ا�ستئناف �صالح
الدين مل تقبل �أن تر�سل قا�ضي ًا لرتديد الق�سم".
ودع ��ا جرب "رئي�س جمل� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي
التخاذ الإجراءات القانونية بحق ال�ضباط واملنت�سبني"،
متهم� � ًا "النائ ��ب الأول للمحاف ��ظ بالتزوي ��ر واتخ ��اذ
�إجراءات غري قانونية".
و�أف ��اد ،ب�أن "م ��ا ح�صل �أم� ��س الأول �أنني ق ��د ذهبت �إىل
مبن ��ى الإدارة املحلية وتفاج�أت بوج ��ود قوات ع�سكرية
م ��ن اجلي� ��ش وال�شرط ��ة" ،وحتدث ع ��ن "م�ؤام ��رة لعمل
احتكاك بني حماياتي والقوات املوجودة".
و�أردف جرب� ،أن "ات�صا ًال هاتفي ًا جمعني مع وزير الدفاع
جمعة عن ��اد� ،أبلغني ب�أن ما يح�صل غ�ي�ر �صحيح و�أنني
املحافظ الر�سمي بح�سب القانون ،وات�صال �آخر جمعني
مع وزير الداخلية عثمان الغامني الذي وجه قائد �شرطة
�صالح الدين باالن�سحاب".
ويوا�ص ��ل ج�ب�ر� ،أن "قائ ��د ال�شرط ��ة كان يتلق ��ى �أوام ��ر
�سيا�سي ��ة م ��ن ال�سيا�سي�ي�ن الذي ��ن يبلغون ��ه مبنع ��ي من
الدخ ��ول �إىل مبن ��ى املحافظ ��ة" ،الفت� � ًا �إىل �أن "قائ ��د
ال�شرط ��ة ال ينفذ �أوامر وزيري الداخلي ��ة والدفاع وقائد
العمليات".
وكان ��ت �أو�س ��اط �سيا�سية قد اتهمت املحاف ��ظ املقال عمر
ج�ب�ر باال�ستعانة بف�صائ ��ل م�سلحة يف حماول ��ة اقتحام
مبن ��ى الإدارة املحلية قبل �أن يتم منعه ،ليبا�شر �إ�سماعيل
الهلوب املهام بعد ت�أدية اليمني القانوين.
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عامل يف متحف املو�صل يحاول جتميع �أجزاء مك�سورة من قطعة �أثرية ()AFP
الأحج ��ار املبعرثة" .وقال ��ت توما� ��س ،مديرة ق�سم �أخ ��ذ على عاتق ��ه ت�شخي�ص الأ�ض ��رار وو�ضع خطة
االث ��ار ال�شرقية يف متحف اللوف ��ر" ،من امل�ؤمل جد ًا عم ��ل لر�ؤية م ��ا ي�ستوجب عمل ��ه انطالق ًا م ��ن حالة
ر�ؤي ��ة هكذا حط ��ام" .وتابعت توما� ��س ،ان "القطع الدم ��ار التي وجدناه ��ا ".وزادت توما� ��س" ،مازلنا
االثري ��ة كانت قدمي ��ة جد ًا وبينما بقي ��ت على حالها نت ��وىل مهم ��ة جم ��ع القط ��ع املتناث ��رة ،هن ��اك عمل
لأك�ث�ر م ��ن  2500ع ��ام ،ف�أنه ��ا حتولت فج� ��أة خالل �ضخم فيم ��ا يتعلق با�ستعادة القط ��ع االثرية حلالها
حلظ ��ات اىل حط ��ام" ،الفت ��ة �إىل �أن "متحف اللوفر الطبيعي".

وبين ��ت توما� ��س� ،أن "النح ��ات الب ��ارع دانيي ��ل
ي�ستخ ��دم خربته ب�إعادة ترمي ��م وت�سوية كل القطع
املحطم ��ة ،وم ��ن بينه ��ا قط ��ع كب�ي�رة بحج ��م ن�صب
�ضخم" .وتوا�ص ��ل توما�س� ،أن "كثريا من املتاحف
ح ��ول الع ��امل مل ت�شهد مث ��ل هكذا دمار م ��ن قبل ،يف
الوقت نف�سه نح ��ن نقوم بعمل املحافظة على القطع
االثرية والذي يتطلب فريق ًا �ضخم ًا".
وحتدثت توما�س ،عن احلاجة "�إىل معدات �ضخمة
وخ�ب�رة كب�ي�رة ،ونح ��ن حمظوظ ��ون يف متح ��ف
اللوف ��ر بانه لدينا اخلربة الكافي ��ة طاملا نحن منتلك
�آثار ًا م�شابه ��ة وواجهنا نف�س امل�شاكل ولدينا خربة
النح ��ات دانييل التي ن�ستخدمها يف ا�ستعادة القطع
االثري ��ة" .يعود النح ��ات دانييل ايبلي ��د ليقول� ،إن
"مهمتن ��ا هي كمهمة التنقيب ع ��ن االثار ،علينا ان
نف�صل بني جميع الأحج ��ار ،وكل قطعة نكتب عليها
مرجعه ��ا لنع ��رف اىل �أي ن�ص ��ب تع ��ود ون�صنفه ��ا
ون�ضعها بعناية يف �صنادي ��ق لنجري بعدها عملية
ا�ستعادة القطعة االثري ��ة" .وو�صف �أيبليد املهمة بـ
و�صرح
"املعق ��دة" ،متابع ًا "عمل ��ت با�ستعادة قطع ُ
اثري ��ة يف املتح ��ف الوطن ��ي ملدين ��ة كاب ��ول وكانت
مهم ��ة ذات حت ��دي كب�ي�ر" .و�أ�ش ��ار �أيبلي ��د� ،إىل �أن
"التح ��دي �أكرب يف املو�صل لأنني اتعامل مع قطع
اثري ��ة �آ�شوري ��ة �ضخمة ،انه ��ا �ضخم ��ة وثقيلة جد ًا
وق�س ��م من القطع ما تزال مت�ضررة من التفجري ،من
ال�صعب حتريكها والعمل معها ،هذا ما يجعل املهمة
حتمل حتدي ��ا �أك�ب�ر ".وب�ي�ن التقري ��ر� ،أن "الفريق
كان يعم ��ل عل ��ى جمع �أجزاء وقط ��ع متاثيل العر�ش
الآ�ش ��وري والأ�س ��د وجمعها �سوية" .وق ��ال ايبليد،
"بالن�سبة لقاعدة العر�ش فقد متكنا من جمع %85
من ال�صرح الأ�صل ��ي ،اما بالن�سبة للأجزاء املفقودة
ف�سيك ��ون القرار مرتوك لل�سلطات العراقية فيما �إذا
ن�ستبدلها بقطع جديدة او نرتكها كما هي".
م ��ن جانبها� ،أك ��دت مديرة اللوف ��ر� ،أن "تقدم ًا كبرياً
حققن ��اه االن وميك ��ن للنح ��ات دانيي ��ل وفريق ��ه ان
يفخ ��روا ب ��ه ،القط ��ع املدمرة ع ��ادت �أخ�ي� ً
را ل�شكلها
الأ�صلي".
عن :موقع ذي نا�شنال الإخباري
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ع ّقد الن ��زاع ال�سيا�سي بني الإط ��ار التن�سيقي
وحتالف �إنقاذ وط ��ن ،حول ت�شكيل احلكومة
العراقي ��ة اجلدي ��دة� ،إق ��رار م�ش ��روع قان ��ون
املوازنة االحتادية العامة للبلد ل�سنة ،2022
رغ ��م حاجة البالد �إىل متويل م�شاريع خدمية
مهم ��ة يف قطاع ��ي الكهرب ��اء والغ ��ذاء وفت ��ح
ب ��اب التعيين ��ات للخريج�ي�ن اجل ��دد ،الأم ��ر
ال ��ذي دف ��ع حكومة رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء
املنتهية واليته م�صطفى الكاظمي� ،إىل �إعداد
م�شروع قان ��ون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
والتنمي ��ة ،ع�ب�ر وزارة املالي ��ة و�إر�سال ��ه �إىل
الربملان للت�صويت عليه.
وت�سبب االنق�س ��ام ال�سيا�سي ب�ي�ن التحالفني
يف تعطي ��ل م�ش ��روع قان ��ون الدع ��م الطارئ،
باعتباره بابا من �أبواب الف�ساد نظرا للأموال
الت ��ي خ�ص�صت للم�شروع والتي قدرت ب�أكرث
م ��ن  35تريليون دينار عراق ��ي ( 24.1مليار
دوالر) ،ما عزز خماوف املواطنني من دخول
الب�ل�اد يف �أزم ��ة اقت�صادي ��ة خانق ��ة وتعط ��ل
امل�شاري ��ع اخلدمي ��ة وتفاق ��م ن�س ��ب البطال ��ة
والفق ��ر .باملقابل دخل ��ت املحكم ��ة االحتادية
عل ��ى خ ��ط الأزم ��ة� ،إذ �أ�ص ��درت يف � 15أي ��ار
 ،2022حكم ��ا ب�إلغ ��اء قانون الأم ��ن الغذائي
ال ��ذي �أر�سل ��ه جمل� ��س ال ��وزراء �إىل جمل� ��س
الن ��واب بعد دع ��وى تق ��دم بها النائ ��ب با�سم
خ�شان .وردا على قرار املحكمة االحتادية قال
رئي�س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي يف بيان،
�إن حكومت ��ه قدمت �إىل جمل�س النواب قانون
"الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمية
�دواع ملحة ملعاجلة التحدي ��ات االقت�صادية
ب� ٍ
الت ��ي فر�ضتها �أزمة ارتف ��اع الأ�سعار العاملية،
وذلك لتحقي ��ق الأمن الغذائي ،وتوفري ال�سلة
الغذائي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تق ��دمي الدع ��م العاجل
لقط ��اع الكهرب ��اء قب ��ل حلول ف�ص ��ل ال�صيف،
ملنع �أي ��ة �أزمة يف �إنت ��اج الطاق ��ة� ،أو انقطاع
للتيار الكهربائي يف عموم العراق ،وللتعامل
مع املتغريات املناخية".
ويف انتق ��اد غ�ي�ر مبا�ش ��ر لق ��رار املحكم ��ة
االحتادي ��ة �أ�ش ��ار الكاظم ��ي اىل �أن "ع ��دم
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حتقيق كل تلك ال�ضرورات ميثل عامل عرقلة
ل ��دور احلكومة يف ت�سي�ي�ر الأم ��ور اليومية
التي يقع على عاتقها توفري متطلبات ال�شعب
العراق ��ي ،وحماي ��ة الفئ ��ات الأك�ث�ر فق ��ر ًا،
وتوف�ي�ر اخلدم ��ات والكهرب ��اء ،واحل ��د م ��ن
ارتفاع الأ�سعار العاملية".
م ��ن جانبه ��ا� ،أك ��دت ع�ض ��و جمل� ��س النواب
�سهيل ��ة ال�سلط ��اين �أن املوازن ��ة االحتادي ��ة
ل�سن ��ة  ،2022فيها بن ��د للأقاليم واملحافظات
وت�أخره ��ا �سي�سبب ت�أخري ًا وتلك�ؤ ًا للم�شاريع
اخلدمي ��ة املوج ��ودة باملحافظ ��ات وخا�ص ��ة
التعيينات وتثبيت العقود واحلا�ضرين".
وقال ��ت ال�سلط ��اين يف حدي ��ث ل� �ـ (امل ��دى)،
�إن "ع ��دم وج ��ود قان ��ون للموازن ��ة �سيعط ��ل
اقت�ص ��اد املحافظات خا�ص ��ة ،و�أن املحافظات
اجلنوبي ��ة والو�سط حتت ��اج اىل بنى حتتية
قوية و�إق ��رار املوازن ��ة يجب �أن يت ��م �سريعا
لتح�س�ي�ن اقت�صادي ��ات تل ��ك املحافظ ��ات"،
مبين ��ة �أن "احلكومة احلالي ��ة اتخذت الكثري
من القوانني والإج ��راءات خارج �صالحياتها
كونه ��ا ت�صريف �أعمال وهو ما عملت املحكمة
االحتادية على رده".
�إىل ذل ��ك ،يو�ض ��ح اخلبري االقت�ص ��ادي نبيل
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جب ��ار �أنه "لن تت�أث ��ر امل�شاريع املدرجة �ضمن
م�شاري ��ع تنمي ��ة الأقالي ��م للمحافظ ��ات بعدم
وج ��ود قانون للموازن ��ة �أو �أي قان ��ون �آخر،
ك ��ون �أن �آلي ��ات ال�ص ��رف للم�شاري ��ع قد متت
معاجلته ��ا يف التعدي ��ل الأول لقانون الإدارة
املالية وفقا للمادة  ١٢ثانيا".
وب�ي�ن �أن "غي ��اب املوازن ��ة ال يتي ��ح �إج ��ازة
�إدراج م�شاري ��ع جدي ��دة �أو �إحال ��ة م�شاري ��ع
جدي ��دة" ،مبينا �أن "برام ��ج احلد من البطالة
غري مرتبطة ب�شكل ح�صري بقانون املوازنة،
توف�ي�ر بيئة الأعم ��ال ،القرو� ��ض ،املبادرات،
التنظي ��م التج ��اري ،وع�ش ��رات العوام ��ل ال
ترتبط بقانون املوازنة �أو �أي قانون بديل".
و�أو�ض ��ح �أن "الع ��راق عانى من ع ��دم وجود
موازنات ا�ستثمارية منذ  ٢٠١٤لغاية ٢٠٢٠
با�ستثناء جزء م ��ن اال�ستثمارية نفذ يف �سنة
."٢٠١٩
يف خ�ضم ذلك ،يقول امل�ست�شار املايل لرئي�س
ال ��وزراء مظه ��ر حمم ��د �صالح لـ (امل ��دى) �إنه
"كان عل ��ى جمل�س النواب �أن يتوىل ابتدا ًء
متري ��ر قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة ،ولك ��ن م ��ا
ي�سمى باالن�س ��داد ال�سيا�سي قد عطل اخلطط
ال�سنوية للب�ل�اد ب�أمل �إعادة ت�شكيل احلكومة
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على وفق ال�سياقات الد�ستورية يف الظروف
الطبيعي ��ة وحت ��ت �ضغ ��ط غ�ل�اء املعي�ش ��ة مت
الرك ��ون اىل قبول م�ش ��روع القانون الطارئ
للأم ��ن الغذائي والتنمية م ��ن خالل احلكومة
كبدي ��ل للموازن ��ة العام ��ة لإعط ��اء فر�ص ��ة
�سيا�سية �أطول حت ��ى تبلغ التوافقات ذروتها
يف التفاه ��م على م�ستقبل ال�سلط ��ة التنفيذية
كما يت�ضح هكذا".
و�أ�ض ��اف "عل ��ى الرغم مم ��ا تقدم ،ف� ��إن �إعداد
م�س ��ودة قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة االحتادية
للع ��ام  ٢٠٢٢ق ��د مت على وفق قان ��ون الإدارة
املالي ��ة النافذ رق ��م  ٦ل�سن ��ة  ٢٠١٩املعدل� ،إذ
تقت�ضي التوقيتات القانونية الإعداد مل�شروع
قان ��ون املوازنة عل ��ى �أ�سا�س حال ��ة االقت�صاد
والتوقع ��ات املالية لل�سن ��وات الثالث القادمة
ح�سبم ��ا ج ��اء ذل ��ك يف امل ��ادة � /٣أوال م ��ن
القانون �أع�ل�اه (بخ�صو�ص �إع ��داد املوازنة)
وا�ستن ��ادا اىل ن� ��ص امل ��ادة  ٦م ��ن القان ��ون
نف�س ��ه �أعاله ،ف�إن �إع ��داد التقديرات قد مت يف
�شه ��ر مت ��وز  ،٢٠٢١وكان ينبغ ��ي �أن ترف ��ع
اىل جمل� ��س ال ��وزراء يف �شه ��ر �أيل ��ول بع ��د
الت�صوي ��ت عليها لتح ��ال اىل جمل�س النواب
بغي ��ة ت�شريع قانونه ��ا� .إال �أن املع�ضلة حدثت
يف ت�أخر ال�س�ي�ر يف م�شروع قانون املوازنة،
ج ��اءت نتيج ��ة ح ��ل جمل� ��س الن ��واب متهيدا
النتخاب ��ات  ."٢٠٢١-١٠-١٠وتاب ��ع "م ��ن
املعل ��وم �أن م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العامة
االحتادي ��ة للع ��ام  ٢٠٢٢ق ��د ارتب ��ط ارتباط ًا
وثيق ًا بالربنامج احلكومي الذي �أقره جمل�س
الن ��واب بالأ�سا� ��س للحكوم ��ة احلالي ��ة من ��ذ
ت�شكيله ��ا يف الع ��ام  ،٢٠٢٠و�أ�صب ��ح املنهاج
احلكومي بحكم الت�شريع".
وا�ست ��درك� ،أن "حرم ��ان الب�ل�اد م ��ن ت�شريع
املوازن ��ة العام ��ة  ،٢٠٢٢ونح ��ن نق�ت�رب من
منت�ص ��ف الع ��ام ب�سب ��ب تف�س�ي�ر ماهي ��ة عمل
حكومة ت�صري ��ف الأعمال هو �أكرث �ضررا من
ع ��دم قبول مترير م�شروع قانون املوازنة من
خ�ل�ال احلكومة التي ما زالت عاملة… وهي
احلكومة نف�سها التي ارت�ضى جمل�س النواب
احل ��ايل �أن مي ��رر القان ��ون الط ��ارئ للأم ��ن
الغذائي من بني �أروقتها".
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�أجنحة داخل «التن�سيقي» تتبنى طرح «وزارة مو�سعة» لإغراء ال�صدريين

�شبح «�سقوط عبد المهدي» يالحق ت�شكيل الحكومة الجديدة
 بغداد /تميم الح�سن

ي�سيطر �شبح �سقوط حكومة
عادل عبد المهدي قبل
عامين على اغلب النقا�شات،
التي تدور خلف الكوالي�س،
بين القوى ال�سيا�سية للخروج
من االزمة الحالية.
وتذهب �أغلب �آراء التيارات
ال�سيا�سية �إلى ان م�شروع
ال�شراكة الوا�سعة ،وهو
م�صطلح باتت تتبناه م�ؤخرا
جماعة «الإطار التن�سيقي»
بدال عن «التوافقية»،
�سيو�صلنا الى ال�صدام مع
ال�شعب.

يف  ،2019ث ��م �سق ��وط احلكومة ،هو ما
اثارة ال�شارع مرة اخرى.
م�ص ��ادر مطلع ��ة عل ��ى تل ��ك امل ��داوالت يدف ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة اىل «م�ش ��روع
حتدثت لـ(املدى) ع ��ن ان «�أكرث اال�سباب ال�صدر» ،كما تتحدث امل�صادر.
الت ��ي ت�شطر �آراء الق ��وى ال�سيا�سية بني وت�ش ��دد امل�ص ��ادر ،عل ��ى �أن «ال �أح ��د
ت�شكيل حكومة توافقية او �أغلبية هو ما من حلف ��اء زعي ��م التيار يرغ ��ب بت�شكيل
حكوم ��ة ال ت�ستمر �أكرث م ��ن � 6أ�شهر� ،إذا
جرى يف تظاهرات ت�شرين».
وت�شري هذه امل�ص ��ادر اىل ان امل�ؤيدين كان ��ت بنف�س طريقة ت�شكي ��ل احلكومات
مل�ش ��روع «االغلبي ��ة ال�سيا�سي ��ة» ال ��ذي ال�سابقة».
يدافع عنه زعي ��م التيار ال�صدري مقتدى وكان زعي ��م التي ��ار ،ق ��د اع�ت�رف يف
ال�صدر ،يعتقدون ان ��ه «امل�شروع االقرب منت�ص ��ف اي ��ار احلايل ،بان ��ه مل ي�ستطع
ت�شكيل احلكومة ب�سبب «الثلث املعطل»،
ملطالب ال�شارع».
وت�ضيف� :أن «املجموعة االخرية ترى ل ��ذا قرر الذهاب اىل املعار�ضة ملدة ال تقل
ان ما يطرح ��ه الإط ��ار التن�سيقي �أ�صبح عن ال�شهر.
خ ��ارج التاريخ ،ولن يغام ��ر �أحد بتكرار وبح�س ��ب ما فهم م ��ن «تغريدة ال�صدر»
االخ�ي�رة ،بان ��ه �س ��وف يبق ��ى يف �إط ��ار
جتربة حكومة عبد املهدي».
اخل�شي ��ة من اث ��ارة ال�ش ��ارع كما حدث املعار�ض ��ة �إذا ا�ستط ��اع غرمي ��ه «الإطار

التن�سيقي» ت�شكيل احلكومة.
لك ��ن الط ��رف االخ ��ر حت ��ى االن مل
يتق ��دم خط ��وة واح ��دة باجت ��اه ت�شكيل
حكوم ��ة جديدة ،ويعول عل ��ى املبادرات
اخلارجي ��ة ،وانتهاء مهلة ال� �ـ « 30يوم ًا»
االخرية.
وبح�س ��ب �أو�س ��اط «التن�سيق ��ي» ،ف ��ان
الأخ�ي�ر ب ��ات مت�أك ��د ًا م ��ن ان اي تغي�ي�ر
جدي ��د على �ساح ��ة االزم ��ة ال�سيا�سية لن
يحدث حتى بعد منت�صف حزيران املقبل
على الأقل.
ويقول ر�سول اب ��و ح�سنة ،وهو نائب
�ساب ��ق ع ��ن ح ��زب الدع ��وة ل� �ـ (امل ��دى)،
«على االرجح ل ��ن تت�شكل حكومة جديدة
ب ��دون اتف ��اق ب�ي�ن ال�صدري�ي�ن والإطار
التن�سيقي».

ويعق ��د اب ��و ح�سنة ام�ل� ًا �ضعيف� � ًا على
ذه ��اب «ال�ص ��در» اىل املعار�ض ��ة ب�ش ��كل
كل ��ي ،وي�ضي ��ف« :يف تل ��ك احلال ��ة رمبا
تت�ش ��كل احلكوم ��ة م ��ن الإط ��ار وبقي ��ة
القوى ال�سيا�سية».
وبات «التن�سيق ��ي» يف الآونة االخرية
يخفف من مطالبته بحكومة «التوافقية»
ب�سب ��ب رد فع ��ل ال�ش ��ارع الراف� ��ض لذلك
امل�صطل ��ح وال ��ذي يذك ��ر باحلكوم ��ات
ال�سابق ��ة ،وعو�ض ًا عن ذلك بات ي�ستخدم
كلم ��ة «حكوم ��ة مو�سعة» وه ��و م�صطلح
�أطلقه زعيم تيار احلكمة ،عمار احلكيم.
ويظ ��ن جن ��اح م ��ن «الإطاري�ي�ن» ان
م�صطل ��ح «حكوم ��ة مو�سع ��ة» �سيك ��ون
خمرج ًا للأزمة وه ��و حالة متو�سطة بني
حكومت ��ي «التواف ��ق واالغلبي ��ة» ،حيث

وتب ��دو حال ��ة «االنكما� ��ش ال�سيا�س ��ي»
الت ��ي ب ��د�أت م ��ن االنتخاب ��ات املبك ��رة
االخرية ،قد و�صل ��ت اىل اعقد احللقات،
وتوق ��ف اجلمي ��ع ع ��ن تقدمي املب ��ادرات
واملقرتحات ،او حتى «التغريدات».
وو�ص ��ل عدد املب ��ادرات من قوى داخل
وخارج االزم ��ة وم ��ن امل�ستقلني اىل 13
مب ��ادرة ،فيم ��ا تنتظ ��ر مب ��ادرات اخرى
قادمة يف الطريق.
وتوق ��ف تق ��دم ت�شكيل احلكوم ��ة عند
عقدة اختيار رئي�س اجلمهورية ،وبروز
ما �صار يع ��رف بـ «الثلث املعط ��ل» ،وفق ًا
للتف�س�ي�ر ال�شهري للمحكمة االحتادية عن
ن�صاب انتخاب «الرئي�س».
وتفيد املداوالت بني القوى ال�سيا�سية
بان اجلميع بات يف «مفرتق طرق» حول
�ش ��كل احلكوم ��ة املقبل ��ة ،واخل�شي ��ة من

تظاهرات ت�شرين في  2019التي اطاحت بحكومة عبد المهدي بعد عام من ت�شكيلها

بع�ض الحاالت الحرجة ت�صل ن�سبة الوفاة فيها �إلى %100

الموارد المائية تطالب بتخ�صي�صات مالية لعبور ال�صيف

ال�صحة ت�ؤكد ا�ستمرار انت�شار الحمى النزفية� 111 :إ�صابة
لغاية الوقت الحالي
 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت وزارة ال�صح ��ة ،ا�ستم ��رار انت�ش ��ار
فايرو� ��س احلم ��ى النزفي ��ة ،الفت ��ة �إىل �أن
االح�صائي ��ات الر�سمي ��ة الأخ�ي�رة �أظه ��رت
�إ�صابة � 111شخ�ص� � ًا ،مبينة وفاة  19م�صاب ًا
من هذه احلاالت لغاية الوقت احلايل ،ودعت
مرب ��ي املوا�ش ��ي �إىل مراجع ��ة امل�ؤ�س�س ��ات
ال�صحي ��ة عن ��د مالحظ ��ة �أية اعرا� ��ض تتعلق
بارتفاع درجات احلرارة �أو �آالم اجل�سد.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت �أف ��اد م�س� ��ؤول حملي
يف ذي ق ��ار الت ��ي ت�سج ��ل �أعل ��ى ن�سب ��ة م ��ن
الإ�صاب ��ات ،ب�أن �ضع ��ف الرقابة عل ��ى انتقال
املوا�ش ��ي �أدى �إىل زي ��ادة �أع ��داد احلاالت يف
املحافظة.
وق ��ال املتحدث با�س ��م وزارة ال�صحة �سيف
الب ��در� ،إن «م�شكل ��ة انت�ش ��ار فايرو�س احلمى
النزفي ��ة يف الع ��راق م ��ا زال ��ت قائم ��ة لغاي ��ة
الوقت احلا�ضر».
وتاب ��ع الب ��در� ،أن «جه ��ود مواجه ��ة ه ��ذا
الفايرو� ��س م�ستم ��رة م ��ن جمي ��ع اجله ��ات
ذات العالق ��ة ،ال�سيم ��ا وزارة الزراع ��ة
املعني ��ة بالأمرا� ��ض امل�شرتك ��ة ب�ي�ن االن�سان
واحليوان».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «اجلهود ت�شمل �أي�ض ًا �أمانة
بغ ��داد واجله ��ات البلدي ��ة يف املحافظ ��ات،
وكذل ��ك وزارة الداخلي ��ة يف متابع ��ة اجل ��زر
الع�شوائي والنقل غري الر�سمي للحيوانات».
وب�ي�ن الب ��در� ،أن «اخ ��ر �إح�صائي ��ة �صادرة
عن املرك ��ز الوطني لل�سيط ��رة على االمرا�ض
االنتقالية التابع لوزارة ال�صحة ،تظهر ت�أكيد
�إ�صابة  111حالة باحلمى النزفية».
ولفت� ،إىل �أن « 19م�صاب ًا من هذه احلاالت
قد توفوا نتيجة امل�ضاعفات ،وما تزال جهود
ال ��وزارة م�ستمرة يف الك�شف ب�شكل مبكر عن
احلاالت عرب خمترب ال�صح ��ة املركزي التابع
ل ��وزارة ال�صح ��ة ،وتق ��دمي الرعاي ��ة الطبي ��ة
الالزمة».

�ستجن ��ب التي ��ار ال�ص ��دري ح ��رج �ض ��م
ق ��وى �شيعية اخرى اىل حكومة االغلبية
الت ��ي يدعوه ��ا له ��ا دون امل�سا� ��س ب�أ�صل
امل�شروع.
ويق ��ف الإط ��ار التن�سيقي عل ��ى اعتاب
�إطالق مبادرة جديدة ،قد تر�ضي بح�سب
بع� ��ض الت�سريب ��ات ،ال�صدري�ي�ن ،لك ��ن
ب�شروط تبدو �صعبة التحقق.
وي�شرتط ال�صدري ��ون ،بح�سب ما يتم
ت�سريب ��ه ،انه يف ح ��ال القب ��ول بت�شكيل
حكومة م�ؤقت ��ة متهد لإج ��راء انتخابات
جديدة ،يجب ان تك ��ون «حكومة اغلبية
�سيا�سي ��ة وت�ستبعد نوري املالكي رئي�س
الوزراء اال�سبق ،وقي�س اخلزعلي زعيم
ع�صائب اهل احلق».
وج ��زء م ��ن ه ��ذه ال�ش ��روط خ�صو�صا

و�شدد البدر ،عل ��ى «عدم التو�صل �إىل عالج
�أو لق ��اح مبا�ش ��ر له ��ذا املر� ��ض لغاي ��ة الوقت
احل ��ايل ،لك ��ن �إذا ح�ص ��ل هن ��اك ك�ش ��ف مبكر
للمر�ض �سيكون للعالج ال�ساند دور كبري جد ًا
يف �إيق ��اف امل�ضاعف ��ات وبه ��ذا ت�صب ��ح ن�سبة
ال�شفاء عالية جد ًا».
و�أورد املتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صح ��ة� ،أن
«�أك�ث�ر من ن�صف احل ��االت امل�صاب ��ة امل�سجلة
ر�سمي� � ًا ق ��د متاث ��ل �أ�صحابه ��ا لل�شف ��اء التام،
وغادروا امل�ست�شفيات �إىل منازلهم بعد تلقيهم
الرعاية الالزمة».
ويوا�ص ��ل الب ��در� ،أن «مهامن ��ا اي�ض ًا ترتكز
على التوعية ال�صحي ��ة ونحن م�ستمرون يف
ن�ش ��ر ر�سائ ��ل التثقي ��ف مبختل ��ف الو�سائل»،
داعي� � ًا «و�سائ ��ل االع�ل�ام �إىل تكثي ��ف �إي�صال
الر�سائل ال�صحية �إىل املواطنني».
و�أك ��د� ،أن «هذا املر�ض متوط ��ن يف العراق
و�أغل ��ب بل ��دان الع ��امل ولي�س جدي ��د ًا» ،مبين ًا
ان «الع ��راق ي�شهد �سنوي ًا ت�سجي ��ل �إ�صابات،
لك ��ن ه ��ذه ال�سن ��ة ح�صل ��ت هن ��اك قف ��زة يف
االح�صائيات».

ونوّ ه البدر� ،إىل �أن «الإ�صابات امل�سجلة يف
الع ��راق ال تعني الو�ص ��ول �إىل حالة التف�شي
الوبائ ��ي ،وال ميك ��ن مقارنت ��ه بفايرو� ��س
كورونا».
وا�ست ��درك� ،أن «ذل ��ك ال يعن ��ي التقلي ��ل من
خط ��ورة املر�ض ،وهن ��اك �إج ��راءات من عدة
قطاعات من �أجل احلد منه ،وتبد�أ من معاجلة
احليوان امل�صاب واحل�ش ��رة الناقلة (القراد)
وكذلك متابعة اجلزر والذبح الع�شوائي».
وطال ��ب الب ��در ،ب� �ـ «اتخ ��اذ الإج ��راءات
الوقائية ،املتمثلة ب�شراء اللحوم من الأ�سواق
املرخ�صة وطهيها جيد ًا قبل تناولها».
و�أفاد ،بـان «�أعرا�ض املر�ض �شبيهة للحمى،
وه ��ي ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة واملغ� ��ص
و�آالم يف مناط ��ق خمتلفة م ��ن اجل�سد ،ولكن
اخلط ��ورة تكم ��ن بالو�ص ��ول �إىل املرحل ��ة
الأخرى وهي املتط ��ورة عندما يح�صل هناك
نزيف من فتحات اجل�سم».
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن «�أك�ث�ر الفئ ��ات عر�ضة
للإ�صاب ��ة هم مربو املا�شي ��ة مبختلف �أنواعها
اجلامو� ��س والأغن ��ام واملاع ��ز والأبق ��ار

اجراءات م�شتركة للحد من انت�شار الحمى النزفية

املتعلق ��ة ب� �ـ «املمنوع�ي�ن» من قب ��ل زعيم
التيار ،قد تعيد االمور اىل املربع الأول،
حي ��ث رف� ��ض «التن�سيقي» �أك�ث�ر من مرة
التخل ��ي ع ��ن املالك ��ي او �أح ��د ت�شكيالت
التكتل ال�شيعي.
ويعتق ��د بح�س ��ب م ��ا يت ��داول يف
الكوالي� ��س ،ان طه ��ران وبدف ��ع م ��ن
املالكي ،هي من تقف يف كل مرة �ضد اية
حماوالت «ان�شقاق» داخل الكتلة.
وم�ؤخ ��را ،ك�شف ��ت بع� ��ض االجنح ��ة
داخ ��ل الإط ��ار التن�سيق ��ي لـ(امل ��دى) بان
هن ��اك اقرتاح ��ات مل ت�ص ��ل بع ��د اىل
مرحل ��ة املب ��ادرة ،يف ت�شكي ��ل «حكوم ��ة
م�ؤقت ��ة برئا�سة م�صطفى الكاظمي ترتب
النتخاب ��ات خ�ل�ال ع ��ام» يف ح ��ل اخ�ي�ر
لالزمة من وجهة نظر «الإطاريني».
ويتعل ��ق ن�ض ��وج ه ��ذه االقرتاح ��ات
بتطورات حدث ��ت م�ؤخر ًا ب�ي�ن احلزبني
الكردي�ي�ن ،الدميقراط ��ي واالحت ��اد
الوطني ،حيث هناك ت�سريبات باحتمال
تق ��دمي م�سعود ب ��ارزاين ،زعي ��م احلزب
الدميقراطي ،مبادرة جديدة.
ويف�ض ��ل «التن�سيق ��ي» االنتظ ��ار حتى
�صدور �ش ��كل نهائ ��ي للمفاو�ض ��ات التي
جت ��ري ب�ي�ن احلزب�ي�ن وتط ��ورات م ��ا
�سيحدث ،قبل ان يبادر هو بطرح الورقة
االخرية.
وحتى االن ،ف ��ان احلزبني �شكال جلان ًا
للتفاو� ��ض حل ��ل امل�شاكل ب�ي�ن الطرفني،
فيما مل تتط ��رق املفاو�ضات االخرية اىل
ازمة ت�شكيل احلكومة حتى االن.
ويف ه ��ذا الإط ��ار �أك ��د عرف ��ات ك ��رم،
وه ��و �أح ��د م�ست�ش ��اري زعي ��م احل ��زب
الدميقراطي ،ان االخري حاول التوا�صل
منذ بداية االزمة مع كل القوى ال�سيا�سية
الفائزة وغري الفائزة.
وقال كرم بح�سب و�سائل اعالم كردية:
«امل�شكل ��ة لي�س ��ت م�شكل ��ة �إ�سن ��اد رئا�سة
اجلمهورية ملر�ش ��ح احلزب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين ،ب ��ل امل�شكل ��ة بالن�سب ��ة
للطرف الآخ ��ر تبد�أ بع ��د انتخاب رئي�س
اجلمهورية».
و�أو�ض ��ح ك ��رم وه ��و نائ ��ب �ساب ��ق،
�أن «الإط ��ار التن�سيق ��ي ي ��رى �أن التي ��ار
ال�ص ��دري ب�صفته طرف� � ًا �شيعي� � ًا ،ي�شكل
�أقلية يف حتال ��ف �إنقاذ وطن ،ويعتقد �أن
هذا ي�ش ��كل خطر ًا على املك ��ون ال�شيعي،
ول ��و دققنا يف بياناتهم جندهم ي�شددون
عل ��ى �أن املذه ��ب يف خط ��ر ،و�أن حقوق
املك ��ون يف خط ��ر ،لهذا يري ��دون ت�شكيل
الكتلة الأكرب».

واخليول».
و�ش� �دّد ،عل ��ى �أن «مرب ��ي ه ��ذه احليوانات
عليهم متابعة �أية حمى تظهر عليهم مبراجعة
�أق ��رب م�ؤ�س�س ��ة �صحي ��ة ،ونح ��ن منتل ��ك
اخل�ب�رة يف ت�شخي�ص املر� ��ض وتقدمي الدعم
العالجي».
وم�ض ��ى الب ��در� ،إىل �أن «ن�سب ��ة الوف ��اة
بالن�سب ��ة للمراحل املتقدمة م ��ن املر�ض تكون
عالي ��ة لعله ��ا ت�ص ��ل يف بع� ��ض الأحي ��ان �إىل
.»%100
م ��ن جانبه ،قال مدير �شعب ��ة ال�سيطرة على
الأمرا� ��ض املزمنة يف ذي قار حيدر حنتو�ش،
�إن «املحافظة ت�سجل الن�سبة الأعلى ب�إ�صابات
احلمى النزفية مقارنة بباقي مناطق العراق».
وتاب ��ع حنتو� ��ش �أن «الت�صاع ��د ح�ص ��ل يف
منت�ص ��ف الع ��ام املا�ضي ،وانتقل م ��ن ذي قار
�إىل باقي املحافظات بالتتابع».
وانتق ��د�« ،ضع ��ف �إج ��راءات املتابعة وعدم
احل ��د من حرك ��ة املوا�ش ��ي ب�ي�ن املحافظات»،
م�ؤك ��د ًا �أن «خلية الأزم ��ة يف ذي قار �أ�صدرت
ق ��رارات مبن ��ع حرك ��ة دخ ��ول وخ ��روج
احليوانات من املحافظة ،وكذلك بني االق�ضية
والنواحي».
و�أو�ض ��ح حنتو� ��ش� ،أن «ه ��ذا املر� ��ض
خط�ي�ر ج ��د ًا ون�س ��ب الوف ��اة في ��ه عالي ��ة �إذا
م ��ا و�ص ��ل امل�ص ��اب �إىل مرحل ��ة امل�ضاعفات،
وعل ��ى اجله ��ات الر�سمية كاف ��ة �أن تبلغ �أعلى
م�ستويات التن�سيق من �أجل احلد منه».
وتنتقل احلم ��ى النزفي ��ة الفايرو�سية عادة
م ��ن احليوان ��ات امل�صابة للب�شر ،ع�ب�ر الدماء
امللوث ��ة واللح ��وم ،وب�سب ��ب غي ��اب الرقاب ��ة
و�ضع ��ف االح�ت�رازات ال�صحي ��ة وال�ضوابط
الوقائية يف عمل املالح ��م ،وذبح احليوانات
املري�ض ��ة م ��ن دون فح� ��ص ورقاب ��ة ،ينت�ش ��ر
املر�ض ب�شكل �أو�سع نطاقا.
وم ��ع �أن الفايرو�س مي ��وت عند طبخ اللحم
امل�صاب ب�شكل جي ��د ،ف�إنه قد ينتقل حتى عرب
دم احليوانات امل�صابة.

تركيا و�إيران تتجاهالن دعوات العراق
للحوار ب�ش�أن �أزمة المياه
 بغداد /المدى
ذك ��رت وزارة امل ��وارد املائي ��ة �أن
اجلانب�ي�ن الإي ��راين والرتك ��ي مل
ي ��ردان لغاي ��ة الوقت احل ��ايل على
دع ��وات الع ��راق لإج ��راء مباحثات
ب�ش� ��أن مل ��ف املي ��اه ،و�أرجع ��ت
ذل ��ك �إىل �أ�سب ��اب تتعل ��ق بالو�ض ��ع
ال�سيا�سي وت�أخر ت�شكيل احلكومة.
وق ��ال م�ست�ش ��ار ال ��وزارة ع ��ون
ذي ��اب ،يف حديث تلفزيوين تابعته
(امل ��دى)� ،إن «وف ��د ًا تركي� � ًا كان يف
نيته �إجراء زيارة �إىل العراق ،وقد
�صرحنا عن ذلك قبل مدة».
وتاب ��ع ذي ��اب� ،أن «الوف ��د مل ي�أت
لغاي ��ة الوقت احلايل رغ ��م �أننا كنا
مت�أمل�ي�ن من هذه الزيارة كون ملف
املي ��اه يف تركيا بي ��د �أعلى م�ستوى
يف الدولة».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «اجلانب الرتكي
مل يبلغن ��ا ب�أ�سب ��اب ع ��دم الزي ��ارة،
لكننا نرى �أن الو�ضع احلايل الذي
مير به العراق املتمثل بعدم ت�شكيل
احلكومة واالن�س ��داد ال�سيا�سي قد
يكون هو ال�سبب».
ولف ��ت ذي ��اب� ،إىل �أن «الع ��راق
ي�سع ��ى منذ زم ��ن �إىل عق ��د لقاءات
م ��ع تركي ��ا و�إي ��ران ب�ش� ��أن مل ��ف
املي ��اه ،ونح ��ن جاهزون فني� � ًا لأية
حوارات».
و�أورد� ،أن «ه ��ذا املل ��ف ينبغ ��ي
عدم و�ضعه على الرف كونه م�س�ألة
مهم ��ة و�أ�سا�سية ،ولدين ��ا حتديات
كب�ي�رة تواج ��ه ال�شع ��ب العراق ��ي
و�أمامنا �صيف قا�سي».
ويوا�ص ��ل ذي ��اب� ،أن «اجلان ��ب
الإي ��راين مل ي ��رد �أي�ض� � ًا عل ��ى
دعواتن ��ا ب�إجراء ح ��وارات بال�ش�أن
نف�س ��ه ،ون ��رى �أن الأ�سب ��اب ه ��ي
ذاته ��ا املتعلقة بالو�ض ��ع ال�سيا�سي

جانب من عمليات كري نهر دجلة
العراقي �إ�ضافة �إىل �أ�سباب �أخرى،
كونه ��ا تعتم ��د عل ��ى اتفاقي ��ة ع ��ام
 1975ب�ش�أن مباحثات املياه».
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن «ه ��ذه االتفاقية
�أ�صبح ��ت الي ��وم �شب ��ه معلق ��ة،
وهناك عدم قبول له ��ا خا�صة �إقليم
كرد�ست ��ان ،وجه ��ات �أخ ��رى تعترب
�أن االتفاقي ��ة تنط ��وي على خ�سارة
للعراق».
و�أك ��د ذي ��اب� ،أن «الع ��راق ابل ��غ
اجلان ��ب الإي ��راين ا�ستع ��داده
للدخ ��ول يف ح ��وار عل ��ى �أ�سا� ��س
الربتوكول امللحق التفاقية ،1975
لك ��ن ال يوج ��د رد وعدم قب ��ول ،مع
�إ�صرار على �إق ��رار االتفاقية بنحو
كامل».
وحت ��دث ،ع ��ن «�إمكاني ��ة دخ ��ول
الطرف�ي�ن يف ح ��وارات لتعدي ��ل
االتفاقية لكن �أية خطوات �إيجابية
عل ��ى هذا ال�صعي ��د مل حت�صل لغاية
الوقت احلايل».
وب�ي�ن ذياب� ،أن «ال ��وزارة ب�أم�س
احلاج ��ة للدع ��م امل ��ايل خ�ل�ال هذه
ال�سنة الن اخلزي ��ن املتاح حمدود،

ويواجه ��ه ارتفاع ح ��اد يف درجات
احل ��رارة وزي ��ادة مع ��دالت التبخر
واملوجات الرتابية».
و�أ�ض ��اف� ،أن «الدعم املايل يذهب
�إىل القي ��ام ب�أعم ��ال ا�ستثنائي ��ة»،
منبه ًا �إىل �أن «جميع �أجهزة الوزارة
م�ستنف ��رة يف تطه�ي�ر جمموع ��ة
كب�ي�رة من الأنه ��ر ون�صب حمطات
�ضخ وهدفنا عبور ال�صيف».
وم�ض ��ى ذي ��اب� ،إىل �أن «�أم ��ام
ه ��ذه ال�شح ��ة ف� ��أن ال ��وزارة
ملزم ��ة �أو ًال بتوف�ي�ر امل�ستلزم ��ات
الأ�سا�سي ��ة املتمثل ��ة مبي ��اه ال�شرب
واال�ستخدام ��ات الب�شري ��ة و�سق ��ي
الب�سات�ي�ن ومن ��ع الل�س ��ان امللح ��ي
�إىل �ش ��ط العرب وت�أث�ي�ره يف بيئة
الب�صرة».
و�أج�ب�رت �أزم ��ة املي ��اه الناجت ��ة
عن قلة �سق ��وط الأمطار ،احلكومة
العراقي ��ة عل ��ى تقلي� ��ص امل�ساحات
الزراعي ��ة ،فيم ��ا ي�ؤك ��د م�س�ؤولون
حكومي ��ون �أن اخلزي ��ن املائ ��ي
تناق� ��ص بن�سب ��ة  %60ع ��ن الع ��ام
ال�سابق.
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خماوف �شعبية من املماطلة وعدم تنفيذ الوعود

�إدارة ذي قار حتاور املتظاهرين لتاليف غلق امل�ؤ�س�سات الر�سمية
 ذي قار /ح�سني العامل

ك�شفت احلكومة املحلية يف
ذي قار عن حترك حكومي
الحتواء ت�صعيد الفعاليات
املطلبية للخريجني و�شرائح
العاطلني عن العمل املطالبني
بت�ضمني درجات وظيفية
للعاطلني �ضمن موازنة
عام  ،2022وفيما ا�شارت
اىل �سل�سلة من اللقاءات
واالجتماعات مع ممثلي
املتظاهرين توا�صلت على
مدى ثالثة ايام ،حذر
املتظاهرون من ا�ساليب
املماطلة والت�سويف الهادفة
المت�صا�ص الغ�ضب ال�شعبي.

وي�أتي التحرك احلكومي لتفادي تكرار
ازم ��ة الوق ��ود اخلانق ��ة التي �ش ��هدتها
حمافظة ذي قار عقب اقدام املعت�صمني
ام ��ام املن�ش� ��آت النفطي ��ة عل ��ى اغ�ل�اق
�شرك ��ة توزي ��ع املنتوج ��ات النفطي ��ة
وم�صف ��ى نف ��ط ذي ق ��ار لع ��دة اي ��ام،
وكذل ��ك لتف ��ادي االحتكاك م ��ع القوات
االمني ��ة واغ�ل�اق الدوائ ��ر احلكومي ��ة
وقطع الط ��رق واجل�سور التي غالبا ما
يلج�أ لها املتظاهرون عند الت�صعيد يف
فعالياتهم االحتجاجية.
وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار حمم ��د ه ��ادي

الغ ��زي عق ��ب �سل�سل ��ة اجتماع ��ات
م ��ع ممثل ��ي �شرائ ��ح املتظاهري ��ن يف
املحافظ ��ة ،ان "االجتماع ��ات اف�ض ��ت
اىل االتف ��اق عل ��ى فر� ��ض التهدئ ��ة يف
املحافظ ��ة وع ��دم اللج ��وء اىل قط ��ع
الط ��رق واجل�س ��ور واغ�ل�اق الدوائ ��ر
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة مل ��ا ميثل ��ه
ذل ��ك م ��ن خمالف ��ات قانوني ��ة واي ��ذاء
للمواطنني".
و�أ�ض ��اف الغ ��زي ،ان "مطال ��ب معظ ��م
املتظاهرين الذين التقاهم من خريجي
كلي ��ات القان ��ون واالدارة واالقت�ص ��اد

واالع�ل�ام والزراعة واالث ��ار والرتبية
ف�ض�ل�ا ع ��ن املعت�صمني ام ��ام ال�شركات
النفطية كانت تركز على ق�ضية التعيني
يف القطاع احلكومي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "مل ��ف التعي�ي�ن مل ��ف
احت ��ادي مرك ��زي وال �سلط ��ة للحكومة
املحلي ��ة علي ��ه ،وان املحافظ ��ة �سب ��ق
وان خاطب ��ت احلكوم ��ة والربمل ��ان يف
�أك�ث�ر من م ��رة لإيج ��اد احلل ��ول االنية
والعاجل ��ة بيد ان ت�أخ ��ر املوازنة عرقل
م�ساعي بغداد يف هذا املجال".
و�أك ��د الغ ��زي� ،أن "اجتماعات املحافظ

م ��ع ممثلي املتظاهري ��ن توا�صلت على
م ��دى � 3أي ��ام" .ويف ذات ال�سي ��اق،
ك�شفت تن�سيقية اخلريجني املعت�صمني
ام ��ام املن�ش�آت النفطي ��ة يف ذي قار عن
اتف ��اق �آخ ��ر ب�ي�ن املعت�صم�ي�ن وقائ ��د
عملي ��ات �سومر الفري ��ق �سعد احلربية
تعه ��د مبوجب ��ه االخ�ي�ر بالعم ��ل م ��ع
احلكوم ��ة املركزي ��ة والربمل ��ان عل ��ى
ت�ضم�ي�ن املوازن ��ة االحتادي ��ة درج ��ات
وظيفية للخريجني.
وب ��دوره ،ح ��ذر ممث ��ل املعت�صم�ي�ن
ام ��ام املن�ش� ��آت النفطي ��ة حم ��زة با�سم

اجله�ل�اوي امل�س�ؤول�ي�ن م ��ن "اعتم ��اد
ا�سل ��وب املماطل ��ة والت�سوي ��ف
المت�صا�ص غ�ضب املتظاهرين".
وق ��ال اجله�ل�اوي ،يف بي ��ان ت�ل�اه
ام ��ام جم ��وع اخلريج�ي�ن املعت�صم�ي�ن
ام ��ام م�صف ��ى نف ��ط ذي ق ��ار" ،ليعل ��م
امل�س�ؤول ��ون يف ذي ق ��ار ونوابه ��ا �إذا
كان ��ت ه ��ذه الوع ��ود ح�ب�ر عل ��ى ورق
وو�سيلة المت�صا�ص غ�ضب املعت�صمني
ف ��ان ردة الفعل �ستكون غ�ي�ر حممودة
العواق ��ب" ،داعيا "احلكومتني املحلية
واملركزي ��ة اىل العمل اجل ��اد بعيدا عن

اللقاءات والت�صريحات االعالمية التي
ال طائل منها".
وا�ش ��ار اجله�ل�اوي ،اىل ان "انه ��اء
اغ�ل�اق املن�ش� ��آت النفطي ��ة ج ��اء بع ��د
تدخ ��ل قائ ��د عملي ��ات �سوم ��ر الفري ��ق
�سع ��د احلربي ��ة وتعه ��ده بالتوا�ص ��ل
م ��ع اجله ��ات امل�س�ؤول ��ة يف احلكوم ��ة
املركزي ��ة والربمل ��ان ووزارة املالي ��ة
لت�ضم�ي�ن درج ��ات وظيفي ��ة للخريجني
املعت�صم�ي�ن �ضم ��ن موازن ��ة ،"2022
م�ؤك ��دا ع ��دم "التخل ��ي ع ��ن االعت�صام
ال�سلم ��ي ام ��ام املن�ش�آت املذك ��ورة وان
فتحها جاء احرتاما لالتفاق املعلن".
ون ��دد البي ��ان ،ب� �ـ "�أعم ��ال العن ��ف
الت ��ي تعر� ��ض له ��ا املعت�صم ��ون ام ��ام
م�صف ��ى نف ��ط ذي ق ��ار" ،وا�صف ��ا ذل ��ك
"باالعت ��داءات ال�ساف ��رة املتك ��ررة
التي طال ��ت املعت�صم�ي�ن واملعت�صمات
املطالبني بحقهم امل�شروع".
وت ��رى او�س ��اط املتظاهري ��ن ان
"امل�س�ؤول�ي�ن يف احلكوم ��ة املحلية ال
يح�سن ��ون التعاط ��ي م ��ع التظاه ��رات
ال�سلمي ��ة فه ��م ال ي�ستجيب ��ون لبع� ��ض
مطالبه ��ا اال عن ��د ت�صعي ��د الفعالي ��ات
املطلبي ��ة وقط ��ع الط ��رق واجل�سور او
اغ�ل�اق الدوائ ��ر ،وهو ما جع ��ل الكثري
م ��ن املتظاهري ��ن مييل ��ون اىل تغلي ��ب
ا�سل ��وب ال�ضغ ��ط والت�صعي ��د ك ��ي
ي�ضمن ��وا �سرع ��ة ا�ستجاب ��ة احلكوم ��ة
ملطالبه ��م او التح ��رك حللحلته ��ا".
وغالبا ما يلج� ��أ املتظاهرون املطالبون
بالتعيين ��ات يف ذي ق ��ار اىل االعت�صام
ام ��ام الدوائر وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
و ُيقدم ��ون يف بع� ��ض االحي ��ان عل ��ى
اغ�ل�اق ع ��دد م ��ن الط ��رق واجل�س ��ور
وامل�ؤ�س�س ��ات احليوي ��ة كال�ش ��ركات
النفطي ��ة واالنتاجية والدوائر �صاحبة

القرار وذلك لل�ضغط والتعجيل بتنفيذ
مطالبهم.
و�شه ��د الع ��ام املن�ص ��رم ومطل ��ع العام
احلايل ع ��دة فعالي ��ات ت�صعيدية اغلق
خالله ��ا مبن ��ى ديوان حمافظ ��ة ذي قار
و�شركة نف ��ط ذي قار وحقل ��ي الغراف
والنا�صري ��ة لع ��دة م ��رات ،ر�ضخ ��ت
بعده ��ا ادارة املحافظ ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات
لتنفي ��ذ الكث�ي�ر من مطال ��ب املعت�صمني
وه ��و م ��ا حف ��ز جمامي ��ع اخ ��رى م ��ن
اخلريج�ي�ن والعاطلني ع ��ن العمل على
تكرار فعاليات زمالئهم يف هذا املجال.
وكان ��ت تن�سيقي ��ات املعت�صم�ي�ن يف
النا�صرية من خريجي النفط واالعالم
والهند�س ��ة واملعاه ��د التقنية وغريهم،
ق ��د دع ��ت يف مطل ��ع اي ��ار اجل ��اري
اىل جتدي ��د التظاه ��رات ام ��ام مبن ��ى
حمافظ ��ة ذي ق ��ار للمطالب ��ة بالتعي�ي�ن
يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية ،فيما لوحت
بالت�صعي ��د يف ح ��ال ع ��دم اال�ستجاب ��ة
ملطالبه ��م .وكان حماف ��ظ ذي قار حممد
هادي الغزي ك�شف يف منت�صف ال�شهر
احلايل ع ��ن ت�سجي ��ل � 100ألف خريج
عاط ��ل عن العم ��ل يف املحافظ ��ة ف�ض ًال
ع ��ن العمال العاطل�ي�ن والك�سب ��ة ،فيما
�أكد عجز املوازن ��ة عن ا�ستيعاب جميع
اخلريج�ي�ن الذي ��ن ي ��زدادون �سنوي ��ا
بواقع � 15ألف خريج.
وتواجه حمافظة ذي قار التي يبلغ عدد
نفو�سها �أكرث من مليوين ن�سمة وت�ضم
 22وح ��دة �إدارية م�شكل ��ة متنامية يف
ارتف ��اع معدالت البطال ��ة وال�سيما بني
اخلريجني اذ تقدر ن�سب البطالة ب�أكرث
م ��ن  40باملئ ��ة بني او�س ��اط ال�شريحة،
فيما تعاين املناطق واالحياء ال�سكنية
من نق�ص ح ��اد يف اخلدمات الأ�سا�سية
وتدهور وتقادم البنى التحتية.

"الإفال�س الأحمر" يحا�صر  200حقل يف دياىل
املدى /دياىل
ب�شكل غري م�سبوق بد�أت الع�شرات من حقول
الدواجن واخلا�صة برتبي ��ة الدجاج البيا�ض
املع ��روف بالأحم ��ر ببيع م ��ا لديه ��ا وب�أ�سعار
خمف�ض ��ة لتفادي االفال�س بعد انتكا�سة كبرية
عقب ارتف ��اع غري م�سبوق للأع�ل�اف وبن�سبة
ت�صل اىل .%40
وق ��ال عب ��د الك ��رمي املجمع ��ي �صاح ��ب حق ��ل
دواجن يف حديث �إىل (املدى)� ،إن
"االفال� ��س االحمر �ضرب �أكرث من  200حقل

يف دي ��اىل ب�سب ��ب ارتف ��اع ا�سع ��ار االع�ل�اف
بن�سب ��ة  %40م ��ا ادى اىل ارتف ��اع تكالي ��ف
االنت ��اج بن�سب ��ة ت�ص ��ل اىل  %50اي انن ��ا
نخ�سر يوميا من � 300-200ألف دينار".
و�أ�ض ��اف املجمع ��ي� ،أن "ه ��ذه الأو�ض ��اع
�أجربتن ��ي عل ��ى اتخ ��اذ ق ��رار ببي ��ع م ��ا ل ��دي
م ��ن دج ��اج احم ��ر لتف ��ادي االفال� ��س خا�ص ��ة
وان خ�سائره ��ا بلغ ��ت  7مالي�ي�ن خ�ل�ال اي ��ار
اجلاري".
من جانب ��ه ،ذكر ع�ضو رابطة حقول الدواجن
حمم ��د اجلب ��وري� ،أن "بي ��ع الدج ��اج االحمر

�أحكام بالإعدام تطال
�أربعة �إرهابيني

 بغداد /املدى

الق�ضاء ي�صدر احكام ًا ب�شكل م�ستمر على االرهابيني

ا�صدرت حمكمة جنايات الكرخ� ،أم�س االثنني� ،أحكاما بال�سجن امل�ؤبد بحق ثالثة
جمرمني انتموا اىل تنظيم داع�ش الإرهابي و�شاركوا بعمليات �إجرامية.
وذك ��ر جمل� ��س الق�ض ��اء االعلى يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،أن "حمكمة
جناي ��ات الكرخ �أ�ص ��درت ثالثة �أحكام بال�سجن امل�ؤبد بح ��ق املجرمني الثالثة عن
انتمائه ��م للتنظيم الإرهابي" ،الفت ��ا �إىل �أن "املجرمني قام ��وا باال�شرتاك ب�أعمال
ارهابي ��ة م�سلح ��ة داخ ��ل العراق ته ��دف اىل زعزعة االم ��ن واال�ستق ��رار وادخال
الرعب بني النا�س وتعري�ض حياتهم للخطر".
و�أ�ض ��اف �أن "االح ��كام بحق املجرم�ي�ن ت�أتي ا�ستن ��ادا الحكام امل ��ادة الرابعة1 /
وبدالل ��ة امل ��ادة الثاني ��ة 1/و 3من قانون مكافح ��ة االرهاب رق ��م  13ل�سنة 2005
وا�ستدالال باملادة  1/ 32من قانون العقوبات رقم  111ل�سنة  1969املعدل".
كم ��ا �أ�ص ��درت املحكم ��ة اجلنائية املركزي ��ة يف رئا�س ��ة ا�ستئناف بغ ��داد الر�صافة
االحتادي ��ة ،االثنني ،حكما بالإعدام بحق املجرم (� ��س) الذي ي�شغل من�صب وايل
اجلنوب يف تنظيم داع�ش الإرهابي وامل�س�ؤول الأول عن تفجري �سوق الباالت يف
منطقة الباب ال�شرقي مطلع العام املا�ضي.
وذك ��ر جمل� ��س الق�ضاء الأعل ��ى يف بيان تلق ��ت ن�سخة (امل ��دى) من ��ه� ،أن "املجرم
اعرتف يف دوري التحقيق االبتدائي والق�ضائي ب�أنه ينتمي �إىل ع�صابات داع�ش
الإرهاب ��ي منذ عام  2012وقام بالتخطيط للقيام بخرق �أمنى يف العا�صمة بغداد
جمهزا انتحاريني اثنني يف عملية تفجري منطقة الباب ال�شرقي (�سوق الباالت)".
و�أ�ض ��اف� ،أن "املحكمة وج ��دت الأدلة كافية ومقنعة لتجرمي ��ه وفقا لأحكام املادة
الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم  13ل�سنة ."2005

ي�أت ��ي لتقلي ��ل اخل�سائ ��ر خا�ص ��ة وان قط ��اع
الدواج ��ن مل تدعم ��ه احلكوم ��ة واال�ست�ي�راد
يغ ��رق اال�س ��واق دون اي توازن م ��ع املنتوج
الوطني".
وتاب ��ع اجلب ��وري� ،أن "الع�ش ��رات من حقول
الدواج ��ن اخلا�ص ��ة بالدج ��اج االحم ��ر ل ��ن
يك ��ون مبقدورها املناف�سة م ��ع ت�صاعد ا�سعار
االعالف مبعدالت كبرية بالإ�ضافة اىل �ضعف
ادوات احلكوم ��ة يف ال�سيط ��رة على اال�سعار
و�سط احتكار جتار و�شركات للأعالف".
�إىل ذل ��ك ،حت ��دث� ،شاك ��ر ح�س ��ن وه ��و تاجر

دج ��اج ع ��ن �ش ��راء ث�ل�اث �شحنات م ��ن دجاج
احم ��ر لكي يبيعه ��ا ب�أ�سعار خمف�ض ��ة خا�صة،
م�ؤك ��د ًا �أن "مل ��ف االع�ل�اف زاد م ��ن اخل�سائر
املادية على ا�صح ��اب احلقول خا�صة يف ايار
اجلاري".
وتاب ��ع ح�س�ي�ن� ،أن "امل�ؤ�شرات تفي ��د ب�أن 20
�إىل  %30من الدجاج االحمر يف دياىل �سيباع
خالل اي ��ار اجلاري ورمبا ت�ص ��ل الن�سبة اىل
اك�ث�ر م ��ن  %50يف مت ��وز" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن
"ارتف ��اع تكاليف االنتاج �سي�ؤدي اىل توقف
�ضخ بي�ض املائدة خالل ا�سابيع".

�أو�ضحت اللب�س ب�ش�أن خيارات قبولهم

التعليم تنفي منح درجات �إ�ضافية لطلبة املدار�س املتميزين
 بغداد /املدى

على املعدل يف توزيع املقاعد".

نف ��ت وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلم ��ي� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،من ��ح درجات
�إ�ضافية لطلبة مدار�س املتميزين.
وق ��ال وكي ��ل وزارة التعلي ��م يا�س�ي�ن
العيث ��اوي ،يف ت�صري ��ح لوكالة االنباء
الر�سمية تابعته (امل ��دى)� ،إنه "التوجد
�أي ��ة ني ��ة ملن ��ح درج ��ات �إ�ضافي ��ة لطلبة
مدار� ��س املتميزي ��ن �أو الناطق�ي�ن �أو
الدار�س�ي�ن يف اللغ ��ة االنكليزية بكليات
بغ ��داد" ،مبين� � ًا �أن "هناك قن ��اة خا�صة
يتناف� ��س الطلب ��ة يف ما بينه ��م على 10
باملئة فقط من مقاعدها".
م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د املتح ��دث با�س ��م
الوزارة حي ��در العب ��ودي ،يف ت�صريح
تلفزي ��وين تابعت ��ه (امل ��دى)� ،أن "هناك
فهم� � ًا غري �صحي ��ح لقرار قب ��ول الـ%10
للمتميزي ��ن ،حي ��ث �أن ا�ستيعاب وقبول
طلب ��ة املتميزي ��ن ال يقت�صر عل ��ى ن�سبة
الـ."%10
ولف ��ت العبودي� ،إىل �أن "هناك خيارين
�أم ��ام قب ��ول طلبة املتميزي ��ن الأول عرب
البوابة الأ�سا�سية التي ت�ستوعب جميع
خمرجات وزارة الرتبية والتي متر يف
بواب ��ة القن ��اة العامة للقب ��ول املركزي،
حيث تتيح التناف� ��س ب�شكل عادل وعام
ب�ي�ن الطالب على ا�سا� ��س معدل الطالب
ورغبة الطالب يف اجلامعة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "اخلي ��ار الث ��اين لطلب ��ة
املتميزي ��ن ه ��و التق ��دمي جم ��دد ًا بع ��د
ظهور نتائ ��ج القبول وحتدي ��د احلدود
الدني ��ا للمقبولني يف جميع املجموعات
والتخ�ص�ص ��ات ،ع�ب�ر قن ��اة املتميزي ��ن
وحتديث خياراته ��م وتعديلها ب�أقل من
 3درج ��ات م ��ن الذين قبلوا قب ��و ًال عام ًا
يف القبول املركزي".
وتاب ��ع� ،أن "وزارة التعلي ��م ت�ستع ��د
ال�ستقب ��ال � 450أل ��ف طال ��ب� ،إذ تعتم ��د

وكان ��ت وزارة الرتبي ��ة ،ق ��د �أك ��دت،
الأح ��د املا�ضي ،ع ��دم ت�سري ��ب الأ�سئلة
االمتحاني ��ة الوزاري ��ة ،م�ش ��ددة عل ��ى
حما�سب ��ة ال�صفح ��ات الت ��ي ت ��روج �إىل
ن�شر اال�سئلة الوزارية زور ًا.
وذك ��ر بي ��ان ل ��وزارة الرتبي ��ة ،تلقت ��ه
(املدى)� ،أن "هن ��اك جلان ًا �سرية لو�ضع
الأ�سئل ��ة االمتحاني ��ة ل�ضم ��ان �سري ��ة
العم ��ل وحتقي ��ق العدال ��ة والنزاهة يف
العملية االمتحانية".
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "الوزارة �ستالحق
ا�صح ��اب ال�صفح ��ات الت ��ي ت ّدع ��ي
ن�شرها زور ًا وف ��ق ال�سياقات القانونية
وبالتع ��اون م ��ع الأجه ��زة الأمني ��ة
املخت�صة".
ودعا� ،إىل "�ضرورة الرتكيز على املادة
العلمي ��ة ومتابع ��ة درا�سته ��م واالبتعاد

ع ��ن اال�شخا� ��ص املخادع�ي�ن و�ضع ��اف
النفو�س الذي ��ن يديرون تلك ال�صفحات
الوهمي ��ة وميار�س ��ون الن�ص ��ب
واالحتيال ويدّعون امتالكهم ن�سخ ًا من
الأ�سئلة لك�سب الأم ��وال غري امل�شروعة
من املواطنني".
وم�ض ��ى البيان� ،إىل �أن "وزارة الرتبية
لن ت�ت�ردد �أبد ًا يف اتخاذ اي ��ة اجراءات
حازم ��ة يف هذا املج ��ال ،لتبقي ال�شهادة
العراقي ��ة يف �س ّل ��م االولوي ��ات والقيمة
العلمية �أمام دول العامل".
من جانب �آخر ،قال ع�ضو جلنة الرتبية
النيابي ��ة ج ��واد الغ ��زايل يف ت�صري ��ح
لوكال ��ة االنب ��اء الر�سمي ��ة� ،إن "مل ��ف
املحا�ضري ��ن معق ��د ويحت ��اج اىل وقفة
من احلكومة املركزي ��ة ب�شقيها الربملان
واحلكومة التنفيذية".
و�أ�ض ��اف الغ ��زايل� ،أن "اعداده ��م
كب�ي�رة جدا وتبل ��غ �أكرث م ��ن  600الف

حما�ضر موزعني بني اداريني وحرفيني
وحما�ضرين".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اللجن ��ة النيابي ��ة
حت ��اول �شموله ��م بق ��رار � 315ضم ��ن
قان ��ون الدعم الط ��ارئ للأم ��ن الغذائي
والتنمي ��ة وبعده ��ا يف املوازن ��ة ،حيث
يتم ت�ضمينهم با�ستحقاقاتهم الوظيفية
باعتب ��ار حتويله ��م م ��ن عق ��د اىل مالك
دائم".
ولف ��ت الغ ��زايل� ،إىل �أن "ال�سق ��ف
الزمن ��ي ل�شمول العق ��ود بالتثبيت ممن
�أكم ��ل خم� ��س �سن ��وات يف اخلدمة ،اما
املحا�ضرين فال يلتزمون بهذا ال�سقف".
واكد" ،احلاجة اىل املحا�ضرين ا�ضافة
للخريج�ي�ن" ،الفت ��ا اىل ان "معظ ��م
املدار� ��س يف املحافظ ��ات تع ��اين م ��ن
نق�ص يف الكوادر التدري�سية".
و�ش ��دد الغ ��زايل "على �ض ��رورة تدخل
احلكوم ��ة حلل ه ��ذه امل�شكل ��ة" ،حمذر ًا

"من �صعوبة االمر".
وكان رئي� ��س اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة
ح�سن الكعب ��ي ،قد خاطب وزارة املالية
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ب�ش� ��أن املحا�ضرين
املجانيني.
وبح�س ��ب وثيق ��ة �ص ��ادرة ع ��ن الكعبي
ح�صلت عليها (املدى) ،ت�ضمنت الآتي:
"نرجو بيان امكانية درج خم�ص�صات
املحا�ضرين وكافة العقود واالجراء يف
دوائ ��ر الدولة حي ��ث تقدم الين ��ا ب�شكل
مبا�ش ��ر او ع ��ن طري ��ق مكات ��ب اع�ضاء
جمل� ��س الن ��واب يف عم ��وم املحافظات
والطلب ��ات الر�سمي ��ة ع ��ن طري ��ق
املمثليات".
ووف ��ق الكعب ��ي ،ف� ��إن "ه ��ذه ال�شريحة
ت�ساه ��م يف خدم ��ة القط ��اع الرتب ��وي
م ��ن ابنائن ��ا الطلبة يف عم ��وم العراق،
ولغر� ��ض ابعاد هذا امللف االن�ساين عن
املزايدات ال�سيا�سية واحلزبية".
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�إدارة نادي النجف ّ
تو�ضح موقفها �إزاء رعاية المطار

عبا�س مهدي  :فاحتنا �أمانة جمل�س الوزراء لتغطية النفقات والديون
ّ
�س��تعزز ا�س��تقرارنا
 الملي��ون دوالر تنف��ق على ك��رة القدم  ..وانتخابات 2023

رعاية كرة القدم
وب�ّي�نّ ":ع ��ام  2015ارتب ��ط ن ��ادي
النجف ب�إدارة مط ��ار النجف الدويل
م ��ن الناحي ��ة املالي ��ة والإداري ��ة،
بع ��د �ص ��دور ق ��رار جمل� ��س حمافظة
النجف �إث ��ر الت�صويت من قبل جميع
الأع�ض ��اء ب�ش� ��أن �ض ��رورة االرتباط،
حل َق باق�سام املطار البقية،
وبالتايل �أُ ِ
ّ
ويف نف� ��س الوق ��ت مت االتف ��اق ب�ي�ن
جمل�س املحافظ ��ة و�إدارة املطار على
�صرف املبلغ املدف ��وع للنادي (مليون

 محمد حمدي

متف ّرقات يف املرمى
من جمل ��ة ما �أظهرته ق ّم ��ة مباريات اخلتام للبط ��والت العاملية
و�أهمه ��ا دوري الأبط ��ال الأوروبي بني ري ��ال مدريد الإ�سباين
وليفرب ��ول الإنكلي ��زي يف العا�صم ��ة باري� ��س ي ��وم ال�سب ��ت
املا�ض ��ي� ،أن ال ��دول الك�ب�رى الت ��ي لها ب ��اع كب�ي�ر يف التنظيم
والإدارة للبط ��والت الكربى ال ميكن له ��ا �أن ت�صل ح ّد التكامل
اطالق� � ًا ،وما ح�ص ��ل من ت�أخ�ي�ر يف انطالق املب ��اراة وفو�ضى
عارمة قبيل بدايتها دليل على هذا القول ،وامل�ؤ ّكد �أنها لن تكون
الأخرية والعربة ب�أن الأخطاء حت�صل وا�ستيعابها �أمر مقبول
�أي�ض ًا فلكل �إبداع �ضريبة!

 النجف  /كرمي قحطان
�أك ��د ن ��ادي النج ��ف الريا�ض ��ي� ،أن
�أهتم ��ام الإع�ل�ام الريا�ض ��ي ممث�ل ً�ا
بجريدة (امل ��دى) بالأندية الريا�ضية
وتف ّق ��د ظروفه ��ا ومواقفه ��ا �إزاء
م�ش ��اريع الرعاي ��ة يدفعن ��ا �إىل ب ��ذل
مزيد م ��ن اجلهود من �أج ��ل االرتقاء
بواق ��ع العم ��ل وحتقي ��ق النج ��اح
وحتفي ��ز الريا�ض ��يني للتف ��وّ ق طاملا
هن ��اك �إعالم� � ًا م�س ��اند ًا ومواكب� � ًا
يتق�صى ع ��ن احلقيقة و�إن كانت ُم ّرة
ّ
ح�سب و�صفها.
وق ��ال عبا� ��س مه ��دي ،رئي� ��س نادي
النج ��ف الريا�ضي وكالة ل� �ـ "املدى"
:تابع ��ت �إدارتن ��ا احلدي ��ث ال�ش ّفاف
ال ��ذي �أدىل ب ��ه حكم ��ت �أحم ��د مدير
مطار النجف ال ��دويل يوم اخلمي�س
(� 26أي ��ار  )2022وم ��ا تناول ��ه ع ��ن
عالقة املطار بن ��ادي النجف واملبالغ
الت ��ي مت ر�صده ��ا و�صرفه ��ا عل ��ى
فريق كرة الق ��دم ،وخرجت بانطباع
�إيجابي يقوّ ي عالقتنا ب�إدارة املطار
م�ستقب ًال.
و�أ�ض ��اف :م ��ا تط ّرق ��ت ل ��ه "امل ��دى"
خالل اللقاء م ��ع مدير مطار النجف،
اجلهة الراعية للنادي مادي ًا و�إداري ًا،
خ�ي�ر دلي ��ل عل ��ى اهتم ��ام الأع�ل�ام
الريا�ض ��ي ملعرف ��ة م ��ا ي ��دور داخ ��ل
الن ��ادي ال ��ذي ميث ��ل مدين ��ة النجف
الأ�ش ��رف ب ��كل رموزها م ��ن مدربني
والعب�ي�ن وموهوب�ي�ن و�إداري�ي�ن
�سابق�ي�ن وحالي�ي�ن جلمي ��ع االلعاب،
تعاه ��دوا عل ��ى خدم ��ة حمافظته ��م
به ��دف ب ��روز �أن�شطته ��ا من ��ذ تاريخ
ت�أ�سي�س ناديها عام 1961حتى الآن.

كلمة صدق

�أكثـر من ن�صف الفريق
وجود حار�س مرمى كبري على درجة من االقتدار ي�ساوي �أكرث
من ن�صف الفريق ،حقيقة ال ميكن انكارها ونحن ن�شاهد �إبداع
وت�أل ��ق حار�س مرمى ري ��ال مدريد الإ�سب ��اين بلجيكي الأ�صل
ك ��وردوا ال ��ذي كان مفت ��اح النجاح ،وخط ��ف الك�أ� ��س الأغلى،
در� ��س ينبغ ��ي التو ّقف عن ��ده كث ً
ريا يف عامل ك ��رة القدم اليوم،
و�إعداد الفريق بح ّرا�س مرمى كبار ل�ضمان �سالمة ال�شباك.

دوالر �سنوي ًا) لرعاية فريق كرة القدم
فقط".
ً
ماديا
الأفقر
و�أو�ض ��ح " ُت�س� �دّد �إدارة نادي النجف
م�ستحق ��ات عق ��ود وروات ��ب فري ��ق
ك ��رة القدم من مبل ��غ املط ��ار ،و�إذا ما
قار ّن ��ا ميزانية نادينا مع بقية الأندية
الأخ ��رى وخا�ص ��ة امل�ؤ�سّ �ساتي ��ة ف�أنه
يُعد �أفقرهم مادي� � ًا قيا�س ًا بامليزانيات
الكبرية لدى �أندية ال�شرطة واجلوية
والزوراء والنفط وغريها".
ولفت مه ��دي �إىل �أن "مبالغ �إيجارات
املح�ل�ات املحيط ��ة بامللع ��ب ال يتعدّى
جمموعه ��ا  275ملي ��ون دين ��ار
ّ
للموظف�ي�ن و�أج ��ور
تدف ��ع كروات ��ب
نق ��ل الفري ��ق والفن ��ادق واملطاع ��م
والتجهيزات الريا�ضية الكاملة �صيف ًا
و�شتاءً� ،إ�ضافة اىل مكاف�أة الفريق يف

حالة الفوز ،وهناك الكثري من الأمور
الأخ ��رى الت ��ي تتط ّلب تهيئ ��ة املبالغ
لها".
مبالغ الإيجارات
وذك ��ر "ك ّل هذه املبالغ يتم �صرفها من
مبال ��غ الإيج ��ارات ،وت�سه ��م نوع ًا ما
يف دع ��م فريق كرة القدم� ،أما الألعاب
الأخ ��رى مث ��ل ك ��رة الي ��د والطاول ��ة
والع ��اب الق ��وى والكاراتي ��ه ال ميكن
لن ��ا ت�شكيله ��ا خ�شي ��ة تق�صرينا جتاه
فريق ك ��رة الق ��دم� ،إال يف حالة زيادة
التخ�صي�صات املالية التي مت ّكننا من
�إعادة ت�شكيل تلك الفرق وخا�صة كرة
اليد الذي جُ مّد ب�سبب نق�ص الأموال،
ف� ��إن ف ��رق الطاول ��ة والع ��اب الق ��وى
والكاراتي ��ه م�ستم� � ّرة يف امل�شاركات
كونها ال تك ّلف النادي مبالغ كبرية".
و�أ�ست ��درك "كان جلائح ��ة كورون ��ا

�إثارة انتباه وزارة الريا�ضة والأولمبية!

واح ��دة م ��ن الأم ��ور امل�ؤ�سف ��ة يف الو�س ��ط
الريا�ض ��ي� ،أن ُي ��ديل ع ��دد م ��ن الأكادميي�ي�ن
املتخ�ص�ص�ي�ن الريا�ضي�ي�ن ب� ��آراء ح�صيف ��ة
ّ
وق ّيم ��ة ت�سته ��دف ت�صحي ��ح م�س ��ار الريا�ض ��ة
ال ��ذي انح ��در كث�ي�ر ًا م ��ن دون �أن جت ��د تل ��ك
الآراء �أ�ص ��داء �سريع ��ة لدى امل�س� ��ؤول املعني،
م ��ا يدفعنا اىل و�ضع �أكرث م ��ن عالمة ا�ستفهام
ح ��ول موق ��ف امل�س� ��ؤول ،وم ��ا وراء �سكوت ��ه
وع ��دم تفاعل ��ه م ��ع ر�أي �أكادمي ��ي مل يتن ��اول
�أمر ًا �شخ�صي ًا بق ��در حر�صه على ا�صالح واقع
الريا�ض ��ة من خ�ل�ال التفا�صي ��ل ال�صغرية يف
انتقادات ��ه والكب�ي�رة يف ت�أثريه ��ا عل ��ى عموم
الريا�ضي�ي�ن املت�ض ّرري ��ن من �أهم ��ال املعاجلة.
ويقف الدكتور قا�سم الكن ��اين ،التدري�سي يف
جامعة الب�ص ��رة  -ق�سم الن�شاط ��ات الطالبية،
من ب�ي�ن �أبرز منتقدي العم ��ل الريا�ضي لأغلب
م�س� ��ؤويل االحت ��ادات ،وكذل ��ك مل�ؤ�سّ �ست ��ي
اللجن ��ة الأوملبي ��ة ووزارة الريا�ض ��ة ط ��وال
ال�سنني املا�ضية ،وواكب ��ت (املدى) جزء ًا منها
�سواء يف موقعه (الفي�سبوك) �أو مداخالته يف
بع�ض الق�ضايا املطروح ��ة للمناق�شة ،من دون
�أن تك ��ون ل ��ه م�صلحة ما يف النق ��د� ،إال لتقومي
ال�سيا�س ��ة الإداري ��ة واملالية وطريق ��ة التعامل
مع منظوم ��ة الريا�ضة التي ظ ّلت رهينة املزاج
وامل�صالح ال�شخ�صية من دون تغيري ملمو�س.
(تخ�ص� ��ص بايوميكاني ��ك
وت�س ��اءل الكن ��اين
ّ
 جمب ��از) م ��ا نف ��ع �آالف البحوث م ��ن ر�سائلاملاج�ست�ي�ر و�أطاريح الدكت ��وراه وامل�ؤمترات

انتخابات 2023
وبخ�صو� ��ص عم ��ل هيئ ��ة �إدارة
الن ��ادي امل�ؤقت ��ة ،ق ��ال "تت�أل ��ف م ��ن
خم�س ��ة �أع�ض ��اء ،ونعم ��ل باملُمكن من
م�ستلزمات وم ��وارد �إدامة الأن�شطة،
و�ستك ��ون هن ��اك انتخاب ��ات خ�ل�ال
�شه ��ر �آذار  2023ونح ��ن م�ستع� �دّون
لتهيئة مقوّ م ��ات جناحها عند اقرتاب
موعدها ،لتنبثق هيئة �إدارية منتخبة
متار� ��س �أعماله ��ا مبوافق ��ة الهيئ ��ة
العامة مل ��دة �أربع �سن ��وات ،و�إن �شاء
الله تتكاتف �سواعد الريا�ضيني معها

ديون مرتاكمة
وك�شف رئي� ��س النادي امل�ؤقت "هناك
دي ��ون مرتاكم ��ة م ��ن زم ��ن الإدارات
ال�سابق ��ة واجب ��ة ال�س ��داد مل�ستحقيها
الذي ��ن يرب ��و عدده ��م عل ��ى  40العب ًا
م ��ع �أ�صح ��اب الفن ��ادق واملطاع ��م،
وال ن�ستطي ��ع ت�أم�ي�ن مبالغه ��م حالي ًا،
و�شرعن ��ا �إىل مفاحت ��ة �أمان ��ة جمل�س
الوزراء ملنحن ��ا الدعم املادي من �أجل
تغطي ��ة النفق ��ات وت�سدي ��د الدي ��ون
ال�صحابها �سواء يف بغداد �أم املناطق
الأخرى".
النادي القدمي
و�أ�ش ��ار مه ��دي �إىل "وج ��ود موارد

امللعب الدويل
واختت ��م مه ��دي حديث ��ه "هن ��اك
حت� � ّرك يج ��ري الآن نح ��و ملع ��ب
النج ��ف الدويل ال�ستغالل ��ه من قبل
�إدارة نادين ��ا م ��ن اجلوان ��ب الفنية
والإداري ��ة باالتف ��اق م ��ع وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل
القاعة الريا�ضية املُغلقة واملوجودة
�ضم ��ن �أ�س ��وار الن ��ادي ميك ��ن
ممار�سة العاب ك ��رة اليد والطاولة
والكاراتي ��ه فيه ��ا بالتن�سي ��ق م ��ع
مديري ��ة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة يف
املحافظة".

�صالح الأف�ضل يف الربميرليغ للمرة الثالثة

بالمرصاد

بغداد  /املدى

(كوفي ��د  )19الأث ��ر البال ��غ يف ع ��دم
ت�سدي ��د �أغلب �أ�صحاب املحالت مبالغ
الإيجار ممّا �أثر نق�ص موارد الأموال
�سلب ًا عل ��ى �أن�شطتنا حيث تعذر علينا
حت�ض�ي�ر عم ��وم الف ��رق للمناف�س ��ات
املحلية.

النها� ��ض جمي ��ع االلع ��اب و�صناع ��ة
جيل جديد ق ��ادر على �أح ��راز املراكز
املتقدمة".

عبا�س مهدي
�أخ ��رى نح ��اول ا�ستغالله ��ا م ��ن
بناي ��ة الن ��ادي القدمي ،فهن ��اك �أكرث
م ��ن م�ستثم ��ر دخ ��ل املزاي ��دة مل
تر� � ِ�س عل ��ى �أيٍّ منهم لع ��دم قناعتنا
بال�سع ��ر املُر�ضي ،ومت ار�سال كتاب
اىل حماف ��ظ النج ��ف ال�ستح�ص ��ال
موافقت ��ه عل ��ى نق ��ل ملكي ��ة امللع ��ب
الق ��دمي ال ��ذي حتي ��ط ب ��ه حم�ل�ات
ع� �دّة �إىل ن ��ادي النج ��ف الريا�ض ��ي
ك ��ي ي�ستثمر عرب �إدارات ��ه املتعاقبة
بقي ��ة الأماك ��ن املرتوك ��ة �سيم ��ا �أن
اال�ستثم ��ار حالي� � ًا في ��ه ن ��وع م ��ن
ال�صعوبات� ،إال �أن ��ه يف حالة عودة
�أر� ��ض امللعب با�س ��م نادينا �ستكون
حال
انتقال ��ة كب�ي�رة ل ��ه ترفع ��ه اىل ٍ
�أف�ضل ي�ؤمّن فيه موارده الكافية".

العلمي ��ة املركون ��ة يف مكات ��ب كلي ��ات الرتبية
البدني ��ة وعلوم الريا�ضة يغطيه ��ا الرتاب ومل
تط ّب ��ق نتائجها عل ��ى �أر�ض الواق ��ع للح�صول
على ميدالي ��ات �أوملبية؟ ث ��م �أن الدولة ت�صرف
روات ��ب العامل�ي�ن يف كلي ��ات الرتبي ��ة البدنية
وعل ��وم الريا�ض ��ة مبلي ��ارات الدنان�ي�ر ،فم ��ا
الفائدة من هذه الكليات يف املجال الريا�ضي؟.
وي ��رى الأكادمي ��ي �أن معظ ��م االحت ��ادات
الريا�ضي ��ة ت ّتخ ��ذ م ��ن االحت ��اد (ب ��اب رزق)
له ��ا وتبتع ��د ع ��ن امل�صلح ��ة الوطني ��ة ،وكذلك
معظمه ��ا مدعومة م ��ن �أح ��زاب ،وامل�شكلة �أنها
ُتبعد خرباء اللعبة لكي ت�سيطر على احتاداتها
مثلما ت�شاء!
وع� � ّرج الكن ��اين �إىل ع ��دم وج ��ود دع ��م للجان
الأوملبي ��ة يف حمافظات الب�ل�اد ،ويقت�صر ذلك
على العا�صمة بغ ��داد فقط ،مذ ّكر ًا ب�أن الب�صرة
الت ��ي تدع ��م ميزاني ��ة الع ��راق ب� �ـ  %90تعاين
تهمي� ��ش كوادره ��ا م ��ن قب ��ل وزارة ال�شب ��اب
ال�صعد
والريا�ضة واللجنة الأوملبي ��ة يف كافة ُ
الريا�ضي ��ة ،وهذا يعترب اغت�صاب وا�ضح حلق
�أهل الب�صرة ولن يطول �سكوتهم بل يرف�ضون
ذلك ب�ش� �دّة ح�سب قول ��ه ،معرب ًا �أك�ث�ر من م ّرة
للمق�صرين
ع ��ن �أ�سفه لع ��دم وج ��ود حما�سب ��ة
ّ
يف املج ��ال الريا�ض ��ي ،وعلي ��ه ت�ستم� � ّر قي ��ادة
الريا�ضة العراقية �إىل م�ستويات �أدنى!
لفتن ��ا هن ��ا �أنتب ��اه الكابتن�ي�ن عدن ��ان درج ��ال
وزي ��ر الريا�ضة ورعد حم ��ودي رئي�س اللجنة
الأوملبي ��ة حول م ��ا �أ�شار اليه الكن ��اين ،ولديه
الكث�ي�ر ال ��ذي مل يب ��ح به ،فه ��ل �سنج ��د الرجل
مكا�شف ًا قائدي الريا�ضة يف مكتبيهما قريب ًا؟

 متابعة  /املدى
نال النجم امل�صري الدويل حممد �صالح ،جائزة
جدي ��دة تن�ض ��م ملجموعة جوائزه ه ��ذا املو�سم،
بع ��د �أن ح�ص ��ل على لق ��ب الأف�ض ��ل يف الدوري
الإنكليزي هذا املو�سم .2022 -2021
و�أعل ��ن احت ��اد ك ��رة الق ��دم الإنكلي ��زي لالعبني
املحرتفني " "PFAعن فوز حممد �صالح ،جنم
ليفرب ��ول ،بجائزة �أف�ض ��ل العب يف الربميرليغ
 ،2022 - 2021بت�صويت اجلمهور.
ون�ش ��ر احل�س ��اب الر�سمي عل ��ى ح�سابه مبوقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي "توي�ت�ر" ف ��وز �ص�ل�اح
بجائزة العب العام.
وع ّل ��ق " "PFAعن جائ ��زة حممد �صالح قائلاً
":تهانينا ملحمد �صالح على فوزه بجائزة العب
العام يف الربميريليغ بت�صويت اجلماهري".
وجن ��ح حمم ��د �ص�ل�اح يف التفوّ ق عل ��ى العديد
من الالعبني الذين ناف�س ��وه على اجلائزة ،مثل

زميل ��ه يف �صف ��وف الري ��دز ،ترين ��ت �ألك�سن ��در
�أرنول ��د ،والبلجيك ��ي كيف�ي�ن دي بروي ��ن العب

مان�ش�سرت �سيتي ،وزميله فيل فودين ،وديكالن
راي ��ت العب و�ست هام يونايتد ،وزميله كونور
جاالجري كري�ستال باال�س.
جن ��ح �ص�ل�اح يف التتوي ��ج باجلائ ��زة للمو�سم
الث ��اين عل ��ى الت ��وايل بعد �أن ف ��از به ��ا املو�سم
املا�ض ��ي ُ .2022- 2021تعد اجلائزة اجلديدة
الثالثة التي يتوّ ج بلقب �أف�ضل العب يف الدوري
الإنكليزي بت�صويت اجلمه ��ور ،خالل م�سريته
يف الربميرلي ��غ بع ��د ف ��وزه به ��ا نهاي ��ة املو�سم
الأول  2018 -2017م ��ع الري ��دز .ونال �صالح
جائ ��زة �أف�ض ��ل ه ��دف يف الربميرلي ��غ ،بعدم ��ا
�أعل ��ن احل�س ��اب الر�سم ��ي لل ��دوري الإنكلي ��زي
ع�ب�ر ح�ساب ��ه مبوقع "توي�ت�ر" بف ��وز هدفه يف
�شب ��اك مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي يف ال ��دور الأول يف
املباراة التي انته ��ت بالتعادل الإيجابي بهدفني
لكل فريق .يذك ��ر �أن حممد �صالح ح�صد جائزة
ه� �دّاف ال ��دوري الإنكلي ��زي لنف� ��س املو�س ��م،
وجائزة �أف�ضل �صانع �ألعاب.

القوى ال�سابع عربي ًا
اختتم ��ت بطول ��ة العاب الق ��وى العربي ��ة لل�شب ��اب يف تون�س
بح�صولن ��ا على املركز ال�سابع من بني ثالث ع�شرة دولة عربية
م�شارك ��ة ،ال ننك ��ر ت�أل ��ق ع ��دد م ��ن الالعب�ي�ن ال�شب ��اب ب�إحراز
امليدالي ��ات امللوّ نة وت�أهّ له ��م للم�شاركة يف بطول ��ة العامل �شهر
�آب املقبل يف كولومبيا ،ولكن الت�سل�سل ال�ضعيف ي�ضعنا �أمام
�أك�ث�ر من �س�ؤال حم ��رج ي� ّؤ�ش ��ر تراجع ًا خُميف ًا اللع ��اب القوى
ممن نع ��وّ ل عليهم �أن يكونوا
ب�ش ّت ��ى �صنوفها لالعبني ال�شباب ّ
م�ستقبل عرو�س الألعاب.
خ�سارة البطل
خ�سر فريق ال�شرطة بطل الدوري املمتاز للمو�سم احلايل �أمام
الك ��رخ  2-1يف اجلول ��ة  33م ��ن عمر الدوري ،ه ��ي اخل�سارة
الثالث ��ة للقيث ��ارة يف ه ��ذا املو�س ��م ال ��ذي ت ��وّ ج به مب ّك ��ر ًا قبل
 7ج ��والت م ��ن انتهائ ��ه ،ولكن الغري ��ب يف الأمر ه ��و الظهور
الباهت للفريق الذي ال يوازي ُ�سمعة البطل ،وت�ص ّرفات بع�ض
الالعب�ي�ن يف ختام املب ��اراة التي عبرّ ت ع ��ن اال�ستياء بطريقة
غري مقبولة!
موعد مع الت�ألق
اعتدن ��ا �أن نرى ونتابع الت�أ ّل ��ق امل�شهود ملنتخبنا الوطني بكرة
ال�ص ��االت الذي وجد لنف�سه هوي ��ة �صريحة يف مقارعة الكبار،
وينتظ ��ره ق ��ادم �أف�ضل بع ��د �أن و�صلت ،بعث ��ة منتخب العراق
لك ��رة ال�ص ��االت ،دول ��ة الكويت من �أج ��ل امل�شارك ��ة يف بطولة
غرب �آ�سيا التي من املُق ّرر انطالقها يف الرابع من ال�شهر املقبل.
ووق ��ع املنتخ ��ب يف املجموع ��ة الأوىل الت ��ي ت�ض� � ّم �إىل جانبه
منتخب ��ات (الكوي ��ت وال�سعودي ��ة وفل�سطني) وم ��ن امل�ؤ ّمل �أن
ّ
ي�ستهل املنتخ ��ب مبارياته يف البطولة بلقاء املنتخب الكويتي
�صاح ��ب الأر� ��ض واجلمهور يوم ال�سبت املقب ��ل ،بعدها يلتقي
املنتخب الفل�سطيني ،ويختتم مواجهاته يف املجموعة الأوىل
�أم ��ام املنتخب ال�سع ��ودي ،حيث يت�أهّ ��ل �أول وثاين املجموعة
�إىل الدور ن�صف النهائي.
البطول ��ة فر�ص ��ة مثالية ج ��د ًا �أمام امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخب
لتحقي ��ق الفائ ��دة اىل �أبعد احلدود من ه ��ذه البطولة التي تعد
حت�ض ً
ريا مثالي ًا لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا املقبلة.
ّ
تتحقق
�أمنيات مل
نع ��م �أمنيات مل تتحقق منذ بدء املو�سم الريا�ضي للعام احلايل
مبختل ��ف الألع ��اب الريا�ضية الت ��ي �سمعنا الكث�ي�ر من الوعود
حوله ��ا ،ولكنه ��ا ذهبت ب�ي�ن بط ��والت م� ّؤجلة و�أخ ��رى �ألغيت
متام� � ًا ،مناه ��ج حافل ��ة عل ��ى الورق فق ��ط وبط ��والت خارجية
عامرة ب�ألوان امل�شاركات التي ال تل ّبي الطموح ،وكم �أ�شرنا اىل
ممن ّ
�شخ�صوا
هذه النقطة حتديد ًا ،ومعن ��ا الكثري من الزمالء ّ
�أو تو ّقع ��وا �أنه ��ا على ال ��ورق فق ��ط ،و�أول �ضحاياها مبختلف
الألع ��اب ه ��ي بط ��والت الفئ ��ات العمري ��ة لاللع ��اب اجلماعي ��ة
والفردي ��ة ،ويقين� � ًا �أن �أي تغي�ي�ر ال ميك ��ن ل ��ه �أن يح�صل على
�أر� ��ض الواقع طاملا كانت ال�سرتاتيجي ��ات غري �صحيحة ودور
امل� ّؤ�س�سات الريا�ضية الكربى غائب متام ًا عن ال�ساحة!
اعتدنا �أن نرى ونتابع الت�أ ّلق
الم�شهود لمنتخبنا الوطني بكرة
ال�صاالت الذي وجد لنف�سه هوية
�صريحة في مقارعة الكبار،
وينتظره قادم �أف�ضل بعد �أن
و�صلت ،بعثة منتخب العراق لكرة
ال�صاالت

البهادلي :مقعد التنفيذي العربي يرتقي بالتايكواندو
بغداد  /املدى
�أك ��د د�.إبراهي ��م البه ��اديل ،رئي�س احتاد
التايكواندو� ،أن ف ��وزه بع�ضوية املكتب
التنفي ��ذي لالحت ��اد العربي للعب ��ة ي�أتي
ثمرة جه ��ود العاملني يف االحتاد وكذلك
دعم اللجنة الأوملبية لل�سنني املارة.
وق ��ال البه ��اديل �:إن ح�ص ��ول الع ��راق
عل ��ى مقعد يف املكت ��ب التنفيذي لالحتاد
العرب ��ي للتايكواندو خ�ل�ال االنتخابات
الت ��ي ج ��رت يف املغ ��رب ،عل ��ى هام� ��ش
اجتم ��اع اجلمعي ��ة العمومي ��ة لالحت ��اد
وبطول ��ة املغرب للفئ ��ات العمري ��ة ،يُعد
مك�سب� � ًا مه ّم� � ًا يرتق ��ي بربنام ��ج تطوير
اللعبة ،ويفتح املجال لها لت�ضييف بع�ض
البطوالت العربية قريب ًا.
و�أ�ض ��اف �:أع ��اد الف ��وز الع ��راق اىل
الواجه ��ة م ��ن جدي ��د ،و�أ�صب ��ح �ضم ��ن
هيكلي ��ة االحت ��اد العرب ��ي ،وم ��ن املمكن
الدخ ��ول يف ع�ضوي ��ة املكت ��ب التنفيذي
لالحت ��اد الآ�سي ��وي نظ ��ر ًا لتو ّف ��ر جميع
عوامل النجاح.

و�أ�شار البهاديل �إىل ا�ستعداد املنتخبات
العراقي ��ة بالتايكوان ��دو للم�شارك ��ة يف
ا�ستحقاق ��ات دولي ��ة و�آ�سيوي ��ة وعربية
مرتقب ��ة ،و�أبرزه ��ا بطول ��ة الع ��امل يف

بلغاري ��ا ،و�سيت ��م الرتتي ��ب م ��ع عدد من
الدول العربية لإقامة مع�سكرات منا�سبة
لتح�ضري �أبطالنا للبطوالت اخلارجية.
وب�ش�أن توقيع احتاد التايكواندو مذكرة

تع ��اون م�ش�ت�رك م ��ع نظ�ي�ره الإي ��راين
يف مق ��ر اللجنة الأوملبي ��ة الإيرانية ،قال
البه ��اديل الذي ي�شغ ��ل ع�ضوي ��ة املكتب
التنفي ��ذي للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة

"�أن االتف ��اق ت�ض ّم ��ن تب ��ادل اخل�ب�رات
الفني ��ة والتدريبية ،و�إقام ��ة املع�سكرات
امل�شرتك ��ة ملنتخب ��ي البلدي ��ن يف جمي ��ع
الفئات العمرية".
وح�ض ��ر توقي ��ع االتف ��اق الأم�ي�ن الع ��ام
للجن ��ة الأوملبي ��ة الإيراني ��ة د.كيكاو�س
�سعيدي و�أع�ض ��اء االحتاد د�.أحمد قا�سم
وح�سن ج ��واد واملدير الفني للمنتخبات
الوطنية املدرب حمم ��د باري وم�ست�شار
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الإيراني ��ة �أ�صغ ��ر
رحيم ��ي ،وو ّق ��ع االتف ��اق ع ��ن اجلان ��ب
العراق ��ي رئي�س االحتاد فيم ��ا وقعه عن
اجلانب االيراين نظريه هادي �ساعي.
من جهة �أخرى ،يقيم احتاد التايكواندو
ي ��وم اجلمعة املقب ��ل مناف�س ��ات الدوري
العراقي للبوم�سي على قاعة نادي و�سام
املجد ببغداد.
و�أك ��د االحت ��اد يف بيان ل ��ه �أطلعت عليه
(املدى) �ضرورة ار�سال جميع امل�شاركني
ك�شوفاتهم يوم اخلمي�س الثاين من �شهر
حزي ��ران املقبل اىل مقر االحتاد ليت�سنى
له اعتمادها قبيل بدء البطولة.
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�آن �أوان �أن تكون �صناعة القرار ال�ستراتيجي بيد "عراقيي الهوى والهوية"
�صحي ��ح �أن ال خي ��ار ل ��كل عراقي وطني
ا�صيل من �أن يو�صف بل ويحب �أن يو�سم
ب�إن ��ه “عراق ��ي اله ��وى والهوي ��ة مع ��ا “
ب�إعتبارها �سمة �أ�صيلة جت�سد �شخ�صيته،
ثقافته ،اعرافه وتقاليده املجتمعية،قيمه
(الثقافي ��ة ،الدينية واالخالقي ��ة)� ،أ�ضافة
�إىل منتظ ��م �سلوك ��ه وم�س ��ار حيات ��ه
ال�شخ�صية  -االجتماعية واملهنية� .إال �أن
امل�ؤ�ش ��رات النوعي ��ة لل�شخ�صية العراقية
الت ��ي ير�صده ��ا القارئ �أواملطل ��ع املثقف
احل�صي ��ف �أو حتى رجل ال�ش ��ارع من �أن
مواطن ��ي بلدنا ذا الطي ��ف امللون اجلميل
ت�ش�ي�ر �إىل �أن تع�شي ��ق اله ��وى والهوي ��ة
الينطب ��ق باملجم ��ل “�إلله ��م �إال م ��ا رح ��م
رب ��ي” على �صناع القرار ال�سرتاتيجي /
ال�سيا�س ��ي او االداري املتعارف عليه هذا
م ��ن جانب .وم ��ن منظور مكم ��ل جند �أن
من يعدون م ��ن نخبة م�ست�ش ��اري �صناع
القرار �أوالذين يفرت�ض �أن ي�شكلوا حلقة
علمية – معرفية – ثقافية – تقنية تبلور
الر�ؤية ال�سرتاتيجية واالبداعية ل�صناع
الق ��رار ال�سرتاتيجي بعيدي ��ن اي�ضا “�إال
م ��ا رحم رب ��ي” كل البعد ع ��ن �أن يكونوا
عراقي ��وا اله ��وى والهوية مع ��ا .قد يقول
قائل ه�ؤالء عراقي ��ون بحكم ما يحملونه
م ��ن هويات تت ��درج من دفرت ال ��والدة �أو
النفو� ��س� ،إىل وثائ ��ق عدي ��دة �أخ ��رى:
(اجلن�سية ،هوية االحوال املدنية ،بطاقة
اال�س ��كان و�أخريا “البطاق ��ة املوحدة”).
اجل ��واب نعم وب ��كل ت�أكيد �أنه ��م عراقيو
الهوية ،ولكن ال�س�ؤال التي جتب االجابة
عنه :هل هم عراقيو الهوى والهوية معا؟
�أجيب ��ك وب ��كل �صراح ��ة عاه ��دت نف�س ��ي
�أن ال �أغيبه ��ا ع ��ن مق ��االت اكتبه ��ا منذ ما
يني ��ف عن  3اع ��وام ،بالق ��ول �أن ارتباط

اله ��وى بالهوي ��ة م�س�أل ��ة بحاج ��ة للمزيد
من الدرا�س ��ة املعمقة وم ��ن اجلهود التي
تدل ��ل �أن م ��ا �أجن ��زه الع ��راق يف خمتلف
جم ��االت احلي ��اة االن�ساني ��ة – التنموية
– احل�ضارية يرقى �أو ال يرقى لأن نعترب
من بيدهم �سلطة احلل والعقد قد متكنوا
فعلي ��ا من حتقي ��ق �أجن ��ازات �أن�سانية –
�أبداعي ��ة – خدمية ت�ص ��ل لرفع امل�ستوى
النوع ��ي حلي ��اة الغالبي ��ة ال�ساحق ��ة م ��ن
�س ��كان مناطق الع ��راق �س ��واءا يف املدن
الك�ب�رى (املحافظ ��ات واالق�ضي ��ة) �أو
ال�صغري (النواحي والقرى).
ولك ��ن ك ��ي اك ��ون اي�ض ��ا متوازن ��ا
ومو�ضوعيا يف م ��ا �أكتبه اقول ان املقال
يهدف لتقدمي ر�ؤية �إ�صالحية – تنموية
ا�سرتاتيجي ��ة اي التعال ��ج ق�ضاي ��ا �آني ��ة
ميك ��ن جتاوزه ��ا خ�ل�ال اي ��ام حم ��دودة
ب ��ل حتت ��اج كما يق ��ال لوق ��ت وجه ��د �أو
نف� ��س عميق يحتمل مواجه ��ة التحديات
اال�ستثنائي ��ة متو�سط ��ة وطويل ��ة امل ��دى
ا�سرتاتيجي ��ا .وميعن ��ى �أخ ��ر ر�ؤيت ��ي
تخت� ��ص بتق ��دمي و�ص ��ف ت�شخي�ص ��ي
يت�س ��ق مع طرح مقرتح ��ات متنورة حلل
اال�ش ��كاالت وت�سوية االزم ��ات احلياتية
كلم ��ا �أمك ��ن ذل ��ك ك ��ي ننتق ��ي كل م ��ا هو
ناف ��ع و�صال ��ح منا�س ��ب ويتنا�س ��ب م ��ع
بيئ ��ة حميطن ��ا االجتماع ��ي الرتب ��وي،
االقت�ص ��ادي والثق ��ايف واليتعار�ض مع
تالقح �سبق و�أن حدث يف ع�صور النه�ضة
ب�ي�ن خمتل ��ف احل�ض ��ارات والثقاف ��ات
االن�ساني ��ة العاملي ��ة� .سي ��اق ي�ؤك ��د
�أ�سرتاتيجي ��ة الفكر خارج ال�صندوق كما
يق ��ال مع حتبي ��ذ لأ�سرتاتيجي ��ة التمكني
ب ��كل م�ضامينه ��ا و�أ�شكاله ��ا .يف احلق ��ل
ال�سيا�س ��ي مثال ننتظر وبف ��روغ ال�صرب

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة
�أن يرتج ��م ح ��ب الوط ��ن حل ��ب حقيق ��ي
وا�صيل نابع عن قلب و�ضمري نقي يهدف
وه ��ذا �أمر متاح �إىل ترجمة كل القرارات
والتو�صيات اال�صالحية االيجابية التي
�أخذته ��ا امل�ؤمترات الدولي ��ة –االقليمية
والوطني ��ة ب�ص ��دد معاجل ��ة �ش� ��ؤون
وق�ضاي ��ا التنمي ��ة االن�ساني ��ة امل�ستدامة
يف العراق واملنطق ��ة �إىل حقائق نا�صعة
عل ��ى االر�ض و�أن التبق ��ى حبي�سة �أدراج
املكات ��ب ب ��ل ت�ؤ�س� ��س �إىل بن ��اء قاع ��دة
بيان ��ات �أر�شيفي ��ة تت�ضم ��ن معلوم ��ات
ذات م�صداقي ��ة ميك ��ن االعتم ��اد عليه ��ا
وترجمته ��ا ملواجه ��ة كل التداعيات التي
تواج ��ه بلدن ��ا �س ��واءا �أكان ��ت م�صادرها
داخلي ��ة �أم خارجي ��ة بروح عالي ��ة الهمة
والن�شاط.
ترتيب ��ا عل ��ى ذلك نح ��ن جميع ��ا بحاجة
لنخ ��ب عراقي ��ة اله ��وى والهوي ��ة ت�ض ��ع
يف مقدم ��ة �أولوياته ��ا تا�سي� ��س دول ��ة
امل�ؤ�س�س ��ات احلقيقي ��ة ولي� ��س الرك ��ون
لكيانات �شخ�صية �أو فئوية ه�شة �ضعيفة
المتتل ��ك ما ي�ؤهلها للقي ��ام بوظيفة جادة

للدف ��اع ع ��ن م�صال ��ح الوط ��ن يف كاف ��ة
جم ��االت احلي ��اة نظ ��را لرتكيزه ��ا عل ��ى
حماية ادواره ��ا وا�شخا�صها �ضمن �إطار
نخ ��ب تت�ص ��ارع ولي� ��س جم ��رد تتناف�س
�سيا�س ��ي مقب ��ول (ب�ص ��ورة معروف ��ة
ومق ��درة عاملي ��ا ودميقراطيا)عل ��ى هرم
ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة ب ��ل ت�سع ��ى فق ��ط
لالعالء م ��ن م�صاحلها ال�ضيق ��ة الفئوية
– الديني ��ة – الطائفي ��ة – القومي ��ة –
العرقي ��ة واجلهوية النابع ��ة من والءات
ثانوي ��ة حمرتم ��ة ولكنها الترق ��ى �إطالقا
�إىل �أهتم ��ام مب�صلح ��ة الع ��راق الوطنية
الت ��ي يفرت� ��ض �أن تنال �ش ��رف االولوية
يف كل احل�ساب ��ات الوطني ��ة� .أم ��را كهذا
لن ي�ست ��وي مع وجود �شخ�صيات طارئة
عل ��ى العم ��ل ال�سيا�س ��ي واالداري ب ��ل
�أن بع�ضه ��ا الميتل ��ك امل�ؤه�ل�ات العلمي ��ة
والعملي ��ة وال حت ��ى اخل�ب�رة االداري ��ة
لت�شكي ��ل دولة امل�ؤ�س�س ��ات املتمكنة التي
تع ��د �سيناريوه ��ات م�ستقبلي ��ة تعال ��ج
تداعي ��ات �أن�ساني ��ة خط�ي�رة مث�ل�ا عل ��ى
ال�صعي ��د البيئي – ال�صحي نحن بحاجة

ل ��ر�ؤى وجهود م�ستم ��رة نوعية وعاجلة
ملواجه ��ة توات ��ر العوا�ص ��ف الرتابية –
الرملية.
جهود �أ�ستثنائي ��ة �إذن يف الت�سريع من
عملي ��ات الت�شج�ي�ر وزراع ��ة م�ساح ��ات
الغاب ��ات جترب ��ة خا�ضه ��ا الع ��راق يف
مراح ��ل حمددة من ت�أريخ ��ه االجتماعي
واالقت�ص ��ادي ولكنها توقفت يف مراحل
ع ��دة بينم ��ا ا�ستم ��رت دوال �أخ ��رى يف
ال�س�ي�ر ب�إجت ��اه �إجناحه ��ا ال�ص�ي�ن مثال
التي لديها حالي ��ا م�شروعا تنمويا بيئيا
�ضخم ��ا قد يع ��ده البع� ��ض مثاليا المكان
له يف ع ��امل الواق ��ع .امل�ش ��روع يت�ضمن
ت�شج�ي�ر  70بلي ��ون �شج ��رة عل ��ى مدى
زمن ��ي �أم ��ده � 7أع ��وام� .إال انن ��ا ن ��رى
�أن حتق ��ق ول ��و ج ��زءا حم ��دود �سيثبت
لن ��ا �أن ال�شي ��ئ م�ستحي ��ل �أم ��ام نخ ��ب
�سيا�سي ��ة جادة وخمل�ص ��ة وفية لبالدها
خا�صة �إذا ما توف ��رت االرادة ال�سيا�سية
الفاعل ��ة� .إن م�شروع ��ا طموح ��ا لزراع ��ة
اال�شجار ب�صورة مكثفة و�سريعة ن�سبيا
ب�ضمنه ��ا زراع ��ة النخي ��ل لت�ص ��ل �إىل

مالي�ي�ن اال�شج ��ار تعوي�ضا ع ��ن خ�سارة
ما اليق ��ل ع ��ن  17مليون نخل ��ة كنتيجة
للحروب و احل�ص ��ار طويل االمد مابعد
 1991يع ��د معلما �إ�سرتاتيجي ��ا تنمويا
م�ستدام ��ا � -سيحق ��ق �إذا مانف ��ذ  -عل ��ى
ال�صع ��د التنموي ��ة املختلف ��ة ولي�س فقط
يف املحي ��ط البيئ ��ي – ال�صح ��ي نتائ ��ج
�إيجابي ��ة يف قطاع ��ات الزراع ��ة واملياه
والتنمي ��ة االقت�صادي ��ة  -االجتماعي ��ة.
�شي ��ئ �أخ ��ر مكم ��ل لوجه ��ة النظ ��ر هذه
يرتب ��ط بك ��ون الع ��راق ع ��د يف م�ؤ�ش ��ر
لقيا� ��س ج ��ودة اله ��واء Quality Air
�Index - QAIسابع دولة حققت نتائج
�سيئة ج ��دا يف م�ستوى التل ��وث البيئي
حي ��ث و�صل �إىل ( 354ه ��واء �سيئ غري
�صحي) م�س�ألة تدعو للمزيد من اجلهود
الأ�ستثنائية بق�ص ��د التو�صل �إىل �إجناز
نوعي ميك ��ن مع ��ه اوال حماي ��ة ال�صحة
الب�شرية للجميع كب ��ارا و�صغارا وثانيا
حماية الواقع االنتاجي مل�سرية البد منها
�إذا م ��ا �أريد للعراق �أن ينف ��ذ م�شروعات
التنمية االن�سانية امل�ستدامة.
�إن عامل الدول املتقدمة ين�صح ب�ضرورة
�إ�ستمرار التفكري مبعاجلة �سيناريوهات
امل�ستقب ��ل املتيق ��ن وغ�ي�ر املتيق ��ن منه ��ا
وعل ��ى ر�أ�سه ��ا العناي ��ة مب�شروع ��ات
الذكاء اال�صطناع ��ي واالقت�صاد الرقمي
واملع ��ريف الت ��ي �ستعال ��ج الكث�ي�ر م ��ن
التداعيات ال�سلبي ��ة واخلطرية الناجمة
ع ��ن كورون ��ا وحتوراته ��ا �أ�ضاف ��ة
جلوائ ��ح �أخ ��رى التق ��ل خط ��ورة وعلى
را�سها �أزم ��ات التلوث البيئ ��ي املتنوعة
واملتعددة الناجمة عن التغيري املناخي.
على املح ��ك �إذن �أجناز م�شروعات االمن
البيئ ��ي – الغذائ ��ي واملائ ��ي وال�صحي

واالقت�ص ��ادي – االجتماع ��ي والثق ��ايف
م ��ن خ�ل�ال ا�ستخ ��دام كل االمكان ��ات
الب�شري ��ة واملادي ��ة الت ��ي عل ��ى �ضوئه ��ا
تبت ��دع �آلي ��ات تنفيذية نوعي ��ة ملواجهة
حتدي ��ات امل�ستقب ��ل املنظ ��ور وغ�ي�ر
املنظور.
م ��ن منظور مكمل وبكلم ��ة �أخرية يجب
�أن ت�سع ��ى ال�سلط ��ات العراقي ��ة وعل ��ى
�أعل ��ى امل�ستوي ��ات ال�سيا�سي ��ة واالدارية
لإ�ستقطاب الكفاءات العراقية�.إن تكرمي
علمائن ��ا ومثقفين ��ا وكل من ق ��دم عطاءا
نوعي ��ا خلدم ��ة ب�ل�اده وا�سه ��م ب�إرتق ��اء
العراق �إمنوذجا للوفاء وللت�آ�سي به� .إن
ارجاع رف ��ات االديب املب ��دع خالد الذكر
مظف ��ر الن ��واب �إىل ار� ��ض الوط ��ن ك ��ي
يوارى الرثى يف النجف اال�شرف م�س�ألة
مهم ��ة جدا لقل ��ب كل عراقي عله ��ا تتكرر
م ��ع كل مبدع يخل ��د �أجنازات ��ه ويوظفها
خلدم ��ة ب�ل�اده ك ��ي يكرم ��وا يف حياتهم
وقب ��ل �أن تنالهم منية الل ��ه .من املنا�سب
التذكري ب�إن حالة التكرمي ملبدعي العراق
م ��ن الريا�ضي�ي�ن واالعالم�ي�ن والفنانني
و�أ�صح ��اب الفك ��ر والر�أي ق ��د �سبق و�أن
نالها بع�ضهم من منظمات املجتمع املدين
وم ��ن دول �أخ ��رى عربي ��ة وغ�ي�ر عربية
واالوىل وه ��ذا �أمر نفرح له كثريا كونهم
عراقيوا الهوى والهوية ولكن اال�صل ان
ي�أت ��ي التكرمي م ��ن البل ��د الأم “العراق”
فق ��ط ،جه ��ود كه ��ذه �أوغريه ��ا ت�ستدعي
من ��ا �أن ن�ص ��رح ب� ��إن م ��ن ي�صن ��ع تاريخ
الع ��راق التنموي االن�س ��اين اجلديد هم
فقط �أولئك من نخب العراق الذين افنوا
زهرات �شبابهم يف خدمة العراق مقدمني
عطاءا الين�ضب �إىل �أخر رمق“ :عراقيو
الهوية والهوى».

من «مريم» اليابانية �إلى فالديمير الرو�سي الدبلوما�سية العراقية بعد � :2003إعادة توجيه �أم �ضياع البو�صلة؟

*

 غ�سان �شربل
كانَ الع ��امل من�شغ�ل ً�ا باحل ��رب الرو�سي ��ة يف �أوكرانيا
حني خرجت �أول من �أم�س من �سجنها يف طوكيو .ن َّفذت
حكم ًا بال�سجن مل ��دة ع�شرين عام ًا� .سارعت �إىل االعتذار
ع ��ن الآالم الت ��ي حلق ��ت برهائ ��ن احتج ��زوا عل ��ى �أيدي
رفاقه ��ا .لك َّنها �سارعت �أي�ض ًا �إىل تطويق عنقها بالكوفية
الفل�سطينية.
كان ميك ��ن �أن تك ��ون ق�ص ُته ��ا بعي ��دة ل ��وال ارتباطه ��ا
باملو�ض ��وع الفل�سطين ��ي وبا�سم�ي�ن مثريي ��ن .الأول
ا�س ��م القائ ��د الفل�سطين ��ي الدكتور وديع ح ��داد الذي ه َّز
الع ��امل و�ضم�ي�ره بعمليات خط ��ف الطائ ��رات .والثاين
الفنزويلي ال�شهري كارلو�س الذي مي�ضي حكم ًا بال�سجن
مدى احلياة يف �سجنه الفرن�سي.
�إ َّنه ��ا فو�ساكو �شيغينوب ��و م�ؤ�س�س ��ة «اجلي�ش الأحمر
الياب ��اين» ال ��ذي وُلد عل ��ى �أر�ض لبن ��ان .ب ��د�أت الق�صة
يف مطل ��ع ال�سبعين ��ات� .صبي ��ة ياباني ��ة حتل ��م بالثورة
العاملي ��ة والكفاح امل�سلح «�ض ��د الإمربيالية والظلم» .يف
تلك الأي ��ام كانَ «املجال اخلارج ��ي» املنبثق من «اجلبهة
ال�شعبي ��ة لتحري ��ر فل�سطني» اكت�سب ق ��در ًا غري قليل من
اجلاذبية لدى احلركات الي�سارية والثورية يف العامل.
ات�صل ��ت املجموعة اليابانية بـ«املجال اخلارجي» فقرر
ح ��داد �إ�شراك هذه املجموعة يف عملياته �أ�سوة بوافدين
�آخري ��ن من جماع ��ة «بادر ماينه ��وف» و«الألوية احلمر»
الإيطالي ��ة وجمموع ��ات �أخ ��رى .التق ��ى ح ��داد فو�ساكو
و�أعطاه ��ا ا�سم� � ًا حركي ًا هو «م ��رمي» .و�سي�ص ��اب العامل
بالذهول لدى وق ��وع الهجوم يف مطار اللد يف تل �أبيب
يف  1972ال ��ذي �أ�سف ��ر عن مقت ��ل � 26شخ�ص� � ًا و�إ�صابة
ح ��وايل  80بج ��روح .نفذ الهج ��وم ثالث ��ة يابانيني قتل
�أحدهم وانتحر الثاين و�ألق ��ي القب�ض على الثالث وهو
ك ��وزو �أوكاموتو الذي �أطلق الحق ًا وح�صل على اللجوء
ال�سيا�س ��ي يف لبن ��ان .تدرب ��ت املجموع ��ة يف مع�سك ��ر
تاب ��ع لـ«املجال اخلارج ��ي» يف منطقة بعلب ��ك يف البقاع
اللبن ��اين ،وكان ح ��داد مهند�س العملي ��ة التي كانت ذات
طابع �شبه انتحاري.
بع ��د عامني فقط� ،سي�ش ��ارك رفاق فو�ساك ��و يف عملية
احتج ��از رهائن يف �سفارة فرن�سا يف هولندا دامت مائة
�ساعة .وترافقت �أح ��داث ال�سفارة يف الهاي مع حدث ال
يق ��ل دوي ًا .نفذ «�س ��امل» هجوم ًا بقنبل ��ة يدوية يف متجر
«دراغ�ست ��ور بوبلي�سي�س» يف باري�س� .أدَّى الهجوم �إىل
مقتل �شخ�صني و�إ�صابة  34بجروح .و«�سامل» هو اال�سم
احلرك ��ي للفنزويل ��ي ايليت� ��ش رامريي ��ز �سان�شيز الذي
�سيعرف الحق ًا بـ«كارلو�س» و�سيتحوّ ل جنم ًا عاملي ًا حني
يقدم على احتجاز وزراء منظمة «�أوبك» يف فيينا تنفيذ ًا
لفكرة راودت رج ًال ا�سمه معمر القذايف.
كان ح ��داد ماه ��ر ًا يف الإف ��ادة م ��ن �أي فر�ص ��ة لدع ��م
معركت ��ه .ذات ي ��وم ملَّح �أح ��د العاملني مع ��ه �إىل �أ َّنه ك ّلف
ذات ي ��وم �شاب ًا كردي ًا عراقي ًا القيام مبهمات يف �أوروبا.
�س�ألت عن ا�سم ال�ش ��اب فاعتذر املتحدث لأنَّ املعني �صار
�شه�ي�ر ًا� .سجّ ل ��ت العب ��ارة وراودتن ��ي �شك ��وك ورح ��ت
�أبح ��ث ع ��ن هوية ال�ش ��اب .وخ�ل�ال مقابلة م ��ع الرئي�س
العراق ��ي ج�ل�ال طالب ��اين فاج�أته ب�س� ��ؤال عم ��ا �إذا كان
ح ��داد ك ّلف ��ه مهم ��ات يف �أوروبا .اع�ت�رف طالب ��اين �أ َّنه

ذل ��ك ال�شاب ،لك َّنه بع ��د املقابلة انتحى ب ��ي جانب ًا وطلب
مبت�سم ًا عدم اال�سرت�سال يف احلديث عن طبيعة املهمات
«لأنَّ �أ�صدقاءن ��ا الأمريكي�ي�ن �سي�سارع ��ون �إىل الق ��ول
�إنَّ الرئي� ��س العراق ��ي �إرهابي �سابق» .ن�ش ��رت اعرتافه
واحرتمت رغبته يف عدم اخلو�ض �أكرث.
�أم�ض ��ت فو�ساكو �سن ��وات طويلة خمتبئ ��ة يف ال�شرق
الأو�سط .مل تعرث على من ي�شبه وديع حداد .ثم �إنَّ زمن
الث ��وار الي�ساري�ي�ن احلامل�ي�ن انق�ضى .عل ��ى دوي الغزو
ال�سوفيات ��ي لأفغان�ستان �ستول ��د جمموعات �أخرى تقر�أ
يف قامو� ��س �آخ ��ر ،وحتلم بدورها يف �إ�ض ��رام النار يف
رداء الغرب و�أمريكا .ويف العقد الأول من القرن احلايل
�سيهت ��ز العامل على وقع «غزوت ��ي نيويورك ووا�شنطن»
و�ستخرج الآل ��ة الع�سكرية الأمريكية يف عمليتي ت�أديب
�شملت ��ا �أفغان�ستان والعراق .و�سيهتز العامل جمدد ًا حني
�أط ��ل زعي ��م «داع�ش» �أبو بك ��ر البغدادي م ��ن م�سجد يف
املو�ص ��ل .وكان م�صري البغدادي م�شابه� � ًا مل�صري �أ�سامة
ب ��ن الدن .ويف بداي ��ة الق ��رن �ستعود فو�ساك ��و �سر ًا �إىل
اليابان لتقع يف �أيدي الأجهزة اليابانية.
مل تك ��ن مو�سكو حت ّرك وديع ح ��داد ،لكن خيط ًا ما كان
يربطها به .وبناء عل ��ى اقرتاح �سوفياتي ذهب م�س�ؤول
«املج ��ال اخلارجي» �إىل مو�سك ��و �سر ًا يف الن�صف الأول
م ��ن ال�سبعين ��ات ،و�أن ��زل يف ق�ص ��ر يف غاب ��ة قريبة من
العا�صم ��ة .كانت املحادث ��ات تف�صيلي ��ة �سيا�سية و�أمنية
وتوّ ج ��ت بلقاء ب�ي�ن حداد ورئي�س «كي ج ��ي بي» يوري
�أندروب ��وف الذي �سيجل�س الحق� � ًا على عر�ش الكرملني.
ويف ذلك اللقاء طلب حداد �أ�سلحة وذخائر نوعية ُ�س ّلمت
ملجموعته يف البحر قبالة عدن.
عل ��ى م ��دى ن�ص ��ف ق ��رن تعر� ��ض الغ ��رب لعملي ��ات
ا�ستن ��زاف على ي ��د رجال ي�شربون م ��ن ينابيع خمتلفة.
«م ��رمي اليابانية» و«�سامل» الفنزويل ��ي و�أ�سامة بن الدن
و�أبو بكر البغ ��دادي ،ف�ض ًال عن تنظيمات �صغرية ولدت
هنا وهناك و�سددت �ضربات ثم انطف�أت .لكن يف بدايات
الت�سعين ��ات بدا �أنَّ الغرب حقق انت�ص ��ار ًا �ساحق ًا .هرب
جدار برل�ي�ن �إىل املتاح ��ف وتبعت ��ه �إمرباطورية ا�سمها
االحت ��اد ال�سوفياتي .االنت�صار املدوي للنموذج الغربي
�سيزرع املرارة يف نفو�س املجموعات الي�سارية املتطرفة
الت ��ي قاتلته و�سيعمق لدى الإ�سالميني املت�شددين قناعة
الذهاب بعيد ًا يف مواجهته .لكن كل عمليات اال�ستنزاف
ال�سابق ��ة للغرب تبدو ب�سيطة وحم ��دودة �إذا قي�ست مبا
يتعر�ض ل ��ه اليوم على يد احلرب الت ��ي �أطلقها الرئي�س
الرو�س ��ي فالدميري بوت�ي�ن على �أر� ��ض �أوكرانيا ،معيد ًا
لغة احلرب �إىل امل�سرح الأوروبي نف�سه.
الف ��ارق كبري بني ق ��درات «مرمي» الياباني ��ة و�أ�شباهها
وق ��درات «فالدميري الكبري» .املعرك ��ة احلالية �أخطر مبا
ال يُقا� ��س من حماوالت «التحر� ��ش» ال�سابقة� .إ َّنها �أخطر
م ��ن زرع قنبلة �أو خط ��ف طائرة �أو احتج ��از رهائن يف
�سف ��ارة� .أخط ��ر �أي�ض ًا من هجم ��ات � 11سبتمرب (�أيلول)
وقي ��ام دول ��ة «داع� ��ش» على �أج ��زاء وا�سعة م ��ن العراق
و�سوريا .م ��ن املبكر التكهّن بنتائ ��ج املعركة الرو�سية -
الغربية .االنتظار �أف�ضل م�ست�شار.
عن ال�شرق االو�سط

 ح�سن الجنابي**
(جزء)3 -

لقد كانت ممار�سات البعث ومواقفه
مع الدول الأجنبية انعكا�س ًا لمواقفه
الداخلية من القوى ال�سيا�سية
والوطنية الأخرى .فمواقف البعث
كانت تقوم على �أ�سا�س المقامرة
والمناورة والغدر بالمناف�سين في
�أقرب فر�صة يُعتقد انها ل�صالحه
بغ�ض النظر عن المواثيق الموقعة
مع تلك الجهات .ويزخر تاريخ
البعث ب�أحداث ومواقف وانقالبات
واغتياالت ي�صعب �سردها ،ف�ض ً
ال عن
انها لي�ست هدف ًا لهذا الكتاب .ومن
تلك المحطات ،على �سبيل المثال،
الإطاحة ب�شركاء البعث في انقالب
 17تموز  1968من الع�سكريين بعد
ا�سبوعين من نجاح الإنقالب ،والحق ًا
خو�ض الحرب مع الحركة الكردية
ثم توقيع بيان �آذار  ،1970وما تبعها
من محاولة غادرة لإغتيال الزعيم
الكردي مال م�صطفى البارزاني عن
طريق وفد زائر بتاريخ ،1971/9/29
وكذلك التنكيل بال�شيوعيين برغم
التحالف الموقع بين الحزبين عام
جرا.
 1973وهلم ّ

�أعتق ��د ب� ��أن �س ��جل الإغتي ��االت
والت�صفي ��ات التي جرت لق ��ادة حزب البعث
وك ��وادره كان كب�ي�ر ًا ،وباخل�صو� ��ص من ��ذ
ت�سل ��م �ص ��دام ح�س�ي�ن لل�سلط ��ة يف العراق،
وه ��و معروف بنه ��ج الغدر ب�أق ��رب احللفاء
وال�ش ��ركاء .ورمبا تك ��ون قائم ��ة ال�ضحايا

م ��ن ح ��زب البع ��ث �أك�ب�ر م ��ن �أي ��ة قائم ��ة
للت�صفي ��ات ال�سيا�سي ��ة من �أي ح ��زب �آخر.
وخ�ستها يف ت�صفية
وقد بلغت �أوج قبحه ��ا ّ
�إبن ��ي عمومة �ص ��دام و�صهريه ح�سني كامل
و�شقيقه �صدام كامل.
فه ��ذان قد مت ��ردا �ضده وكان ��ا منوذج ًا
للتجرب ��ة البعثي ��ة ب�صيغته ��ا ال�صدّامي ��ة
م ��ن حي ��ث ال�صع ��ود ال�صاروخ ��ي اىل هرم
ال�سلطة ،ث ��م ال�سقوط املدوّ ي لهما .فقد قتال
مع �أقاربهما يف و�ضح النهار يف منزلهما يف
بغ ��داد ،وبعد �أن �أعلن العفو الر�سمي عنهما
للع ��ودة اىل العراق .وبالطب ��ع كان لل�سفري
العراق ��ي يف االردن حينه ��ا ن ��وري الوي�س
دور ًا خا�ص ًا يف اقناعهما بالعودة اىل بغداد
للقاء حتفهم (وهذا �أمر �أكدته ال�سيدة حرير
ابن ��ة ح�سني كام ��ل يف مذكراته ��ا املن�شورة
حديث ًا).
كان ال ب ��د م ��ن �أن يك ��ون �أغلب موظفي
وزارة اخلارجي ��ة يف املركز �أو يف البعثات
ممن يجي ��دون لع ��ب الأدوار اخلا�صة التي
حتتاج معاي�ي�ر ًا وخ�ص ��ا ًال �شخ�صية ووال ًء
�سيا�سي ًا ال لب�س في ��ه .ومن �أجل ذلك الهدف
فقد �أحكمت مغالي ��ق اخلارجية وحو�صرت
ال�شخ�صي ��ات امل�ستقل ��ة ،او امل�شك ��وك يف
تع�سف ًا عن
والءه ��ا ،و�أزيح ��ت تدريجي� � ًا �أو ّ
مراكز القرار �أو م�سارات املعلومات ال�سرية
واملرا�سالت ب�ي�ن املركز والبعثات .والتحق
ع ��دد م ��ن تل ��ك ال�شخ�صي ��ات باملعار�ضة يف
�أق ��رب فر�ص ��ة �أتيح ��ت له ��م ومنه ��م �سفراء
وموظف ��ون كبار .مع ذل ��ك فقد ا�ستمرت قدر
الإم ��كان تقاليد “اح�ت�رام” معايري الرتقية
والعم ��ل يف مي ��دان اخلدم ��ة اخلارجي ��ة،
ووفرت و�سائ ��ل التدريب وتطوير القدرات
و�شجع ��ت على تعلم اللغ ��ات الأجنبية لكنها
ّ
بالطب ��ع جعلت الوالء احلزبي �أكرث املعايري
ح�سم ًا يف هذا امليدان.
كان الن�ش ��اط العراق ��ي يف اخل ��ارج
يُدار من داخل مق ��رات ال�سفارات والبعثات
الدبلوما�سي ��ة العراقي ��ة� .صحي ��ح ان الأمر
ينطب ��ق عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن �سف ��ارات الدول
الأخ ��رى ،ولك ��ن يف ال�سف ��ارات العراقية ال
�ص ��وت يعل ��و فوق �ص ��وت املخاب ��رات .فلم
تك ��ن مه ��ام ال�سف ��ارات العراقية ه ��ي املهام
الدبلوما�سي ��ة املعت ��ادة بق ��در م ��ا كان ��ت لها
�أه ��دف حم ��ددة تتعل ��ق �أ�سا�س� � ًا بجوان ��ب
�أمني ��ة جت�س�سي ��ة وت�سليحي ��ة واغتي ��االت،
و�إن غالبي ��ة الأن�شط ��ة الأخ ��رى ،مب ��ا فيه ��ا
التجاري ��ة ،متعلق ��ة بتعزي ��ز وت�سهي ��ل تلك
الأدوار املناطة بال�سفارات.
له ��ذا ال�سبب كان ��ت مق ��رات ال�سفارات
العراقي ��ة بالن�سبة للمعار�ض�ي�ن خميفة اىل

ح ��د الرعب .ومل يغام ��ر �أي معار�ض عراقي
حينه ��ا حتى يف املرور يف ال�شارع �أو احلي
ال ��ذي تقع فيه ال�سف ��ارة العراقي ��ة يف البلد
ال ��ذي يقي ��م فيه خوف� � ًا م ��ن الإختط ��اف �أو
القتل.
ولذل ��ك مل يك ��ن م�ستغرب ًا ،عل ��ى �سبيل
املث ��ال ،ا�سته ��داف ال�سف ��ارة العراقي ��ة يف
ب�ي�روت يف اوا�س ��ط كان ��ون الأول ع ��ام
 1981بالتفجري بعملية نوعية غري م�ألوفة،
�أحدث ��ت انقالب� � ًا هائ ًال يف ا�ستخ ��دام العمل
العنف ��ي الإنتح ��اري يف العم ��ل ال�سيا�سي.
فب�ي�روت كانت �ساح ��ة �صراع ب�ي�ن �شبكات
املخاب ��رات الدولية ،وكان تفج�ي�ر ال�سفارة
العراقي ��ة وت�صفي ��ة كادره ��ا ي�ص ��ب يف
م�صلح ��ة �أكرث من طرف واحد .ويظهر فع ًال
من املعلومات املتداولة ب�أن اجلهة العراقية
الت ��ي نف ��ذت التفجري كان ��ت قد تل ّق ��تْ دعم ًا
لوج�ستي ًا من �أكرث من طرف واحد.
كذل ��ك ج ��رى اقتح ��امُ ،ع� � ّد يف وقته ��ا
جريئ� � ًا ،لل�سف ��ارة العراقي ��ة يف برل�ي�ن من
قب ��ل جمموع ��ة عراقي ��ة معار�ض ��ة بقي ��ادة
املعار� ��ض �آن ��ذاك ،ال ��ذي �أ�صب ��ح فيم ��ا بعد
�سيا�سي� � ًا معروف ًا مث ��ال الآلو�سي .مع فارق
ان تفجري ال�سفارة يف بريوت كانت �أهدافه
ري
�أمنية وت�صفية ما كان يعتقد انه وك ٌر خط ٌ
للمخاب ��رات وذراع تنفي ��ذي للإغتي ��االت.
يف ح�ي�ن ان اله ��دف م ��ن اقتح ��ام ال�سف ��ارة
العراقي ��ة يف برل�ي�ن كان �سيا�سي� � ًا لإي�ص ��ال
�ص ��وت املعار�ض ��ة اىل الر�أي الع ��ام .يف كل
الأحوال فان تفج�ي�ر البعثات الدبلوما�سية
او �إقتح ��ام مقراته ��ا ه ��ي �أف�ش ��ل الو�سائ ��ل
الت ��ي ميك ��ن ان تلج� ��أ له ��ا املعار�ض ��ة� ،إذ ال
ت�سه ��م يف حتقي ��ق الأه ��داف ال�سيا�سي ��ة.
وبذلك تكون تل ��ك الأفعال فا�شلة ،مثلها مثل
خط ��ف الطائرات املدني ��ة او البواخر ف�ض ًال
ع ��ن العملي ��ات الإنتحاري ��ة الت ��ي ت�ستهدف
التجمعات الب�شرية.
خ�ص� ��ص �صدام ح�س�ي�ن يف ذلك الوقت
�أم ��وا ًال طائل ��ة لل�صناع ��ات احلربية وتوىل
ح�سني كام ��ل ،ابن عم �صدام و�صهره ،مهمة
الت�صني ��ع الع�سك ��ري قب ��ل مقتل ��ه .وكان ��ت
“الإمرباطوري ��ة” التجارية الت ��ي �أ�س�سها
تق ��وم بتنفي ��ذ ذات االه ��داف املخابراتي ��ة
املافيوية الطاب ��ع ،يف منوذج “هوليودي”
لإخت�ل�اط امل ��ال بال�سلط ��ة والتج�س� ��س
والتناف�س وغري ذلك م ��ن �أن�شطة ال تنتع�ش
�إال يف احلروب.
كان ��ت واجب ��ات موظ ��ف اخلدم ��ة
اخلارجية معروفة �سلف� � ًا ب�ش ّقيها ال�سيا�سي
والدبلوما�س ��ي .فف ��ي �شقه ��ا ال�سيا�سي هي
درو� ��س وتعليم ��ات �صارم ��ة وخ ��ط �شدي ��د

الو�ض ��وح ال يقب ��ل الإجته ��اد ،م�ستم ��دة من
ايديولوجي ��ة البع ��ث ب�شعاراته ��ا الفاقع ��ة
الت ��ي كان ��ت تطغى عل ��ى الو�ض ��ع الداخلي
اي�ض� � ًا .فق ��د كانت �شع ��ارات البع ��ث ال�شغل
ال�شاغ ��ل ملاكن ��ة الدول ��ة واحل ��زب احلاك ��م
عل ��ى خمتلف امل�ستويات ويف كل الوزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية .وهي يف ن�سختها
ال�صدّامي ��ة ،التي �س ��ادت يف العقود الثالثة
الأخرية م ��ن حكم البعث وانتهت ب�إ�سقاطه،
كانت جتري حتت �سطوة القمع والطغيان.
وج ��رت يف �ضوئها �إع ��ادة تعريف ملعطيات
الب�ل�اد املعروف ��ة و�أحداثه ��ا وتاريخه ��ا مبا
امل�سوق ��ة ب�شعارات
يالئ ��م الفكرة ال�سائ ��دة
َّ
“ثورية” ،ثم �أخرجت ب�صيغ الوالء املطلق
لإرادة رجل واحد ونزواته و�شكوكه.
�أم ��ا يف �شقه ��ا الدبلوما�س ��ي فقد كانت
الواجب ��ات الدبلوما�سي ��ة تعتم ��د ح�ش ��د
العالق ��ات الداعم ��ة للتوجه ��ات احلكومي ��ة
و�شعاراتها و�سعيه ��ا لرت�سيخ زعامة العامل
العرب ��ي ،ورمب ��ا الع ��امل الثال ��ث مهم ��ا كان
الثم ��ن .وكان ��ت ت�سع ��ى يف �سبي ��ل ذلك اىل
املزي ��د من الإ�ستقطاب ،الإن�شقاقي بطبيعته
خا�ص ��ة يف الف�ض ��اء العرب ��ي والفل�سطيني
عل ��ى وجه التحدي ��د ،وهو الف�ض ��اء الأقرب
لتحقيق ن ��زوات �صدام ح�س�ي�ن ومغامراته
العنيف ��ة .ويف احلالت�ي�ن كان التج�س� ��س
والتن�ص ��ت والرقاب ��ة وكتاب ��ة التقارير عن
�سل ��وك و�أداء جمي ��ع �أف ��راد البعث ��ات ،ب ��د ًء
م ��ن ال�سف ��راء وانته ��ا ًء ب�س ��وّ اق ال�سف ��ارة
وح ّرا�سه ��ا ،ه ��و الن�ش ��اط الأك�ث�ر و�ضوح ًا
لت�أم�ي�ن حتوي ��ل البعث ��ات اىل �آالت �صغرية
يف ماكنة دولة املخاب ��رات والإيديولوجية
البعثي ��ة ،التي يتج�س�س فيه ��ا اجلميع على
اجلمي ��ع ،ويك ��ون فيه ��ا اخل ��ادم �أق ��وى من
رب البي ��ت وال�سائ ��ق �أق ��وى م ��ن ال�سف�ي�ر.
وم ��ن غرائب الدبلوما�سي ��ة يف عهد البعث،
وللمزي ��د م ��ن “التج�س� ��س” عل ��ى �سف ��راء
الع ��راق يف بع�ض الدول كان �سائق ال�سفري
ير�س ��ل م ��ن بغ ��داد ،ودون �أي ��ة معايري مثل
اللغ ��ة او معرف ��ة العوا�ص ��م وغ�ي�ر ذل ��ك.
ويروي ال�سف�ي�ر الراحل وهب ��ي القرغويل
يف مذكرات ��ه املن�ش ��ورة “حمنت ��ه” يف
ح�ضور الفعالي ��ات الدبلوما�سية مع �سائقه
املر�س ��ل اليه من بغ ��داد اىل لن ��دن .فقد كان
م�ضط ّر ًا اىل ت�أجري �سيارة “تاك�سي” ت�سري
�أم ��ام �سي ��ارة ال�سفري التي يقوده ��ا ال�سائق
“املبتع ��ث” لأن الأخ�ي�ر ال يع ��رف �شوارع
ومناطق لندن.
ــ يتبع-
*من كتاب �سين�شر قريب ًا
**وزير و�سفير �سابق
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ثقافة

تخرجت من كلية االدارة واالقت�صاد منت�صف ال�سبعينيات ،وبد�أت في كتابة الق�صة ،قبل �أن
تدخل دورة �صحفية �أقامتها �صحيفة (طريق ال�شعب) لت�صبح محررة فيها ..غادرت العراق الى
بلغاريا نهاية ال�سبعينيات ا�سوة بالكثير من المثقفين الي�ساريين بعد حمالت القمع واال�ضطهاد
التي تعر�ضوا لها من النظام ال�سابق ..ومن بلغاريا الى بيروت ثم براغ ،لت�ستقر في لندن ..عملت
في العديد من ال�صحف العربية ..ثم في ف�ضائية ال  mbcكمعدة لعدد من البرامج ثم في ف�ضائية
المدى � ..أ�صدرت مجموعتها الق�ص�صية عام  2018بعنوان (�سيدة الظلمة وظلها) .

ترى �أن المنافي �أخذت منها �سني عمرها لكنها �أعطتها �إن�سانيتها وحقوقها ،ومنحتها الأمان

�سعاد الجزائري :الإعالمية الحقيقية ت�سعى
الحتالل موقعها وفق ًا لأهليتها وجدارتها
حاورها  :عالء المفرجي

 ماهي الم�صادر والمراجع التي �أثرت
عليك في ن�ش�أتك لتختاري طريق الكتابة
وتحديدا االعالم :المكان ،واال�شخا�ص،
المراجع؟
 عندما يتلم� ��س الإن�سان احلياة بوعيهالبك ��ر ،غري املم ��زوج بفك ��ر اجتماعي� ،أو
�سيا�س ��ي� ،أو قوم ��ي� ،أو ديني وطائفي ،ال
بت�أثري وعي الآخري ��ن املنقول �إليه وراثي ًا
�أو ق�س ��ر ًا �أو ب�إرادت ��ه ،ف� ��إن دميومة ت�أثري
االبيئ ��ة الأوىل على حياتن ��ا كبري جد ًا ،بل
حت ��ى عل ��ى اختياراتن ��ا ب�ضمنه ��ا التوجه
الفك ��ري وال�سيا�س ��ي وحت ��ى الإح�سا� ��س
باجلمال واخلري.
�أن ��ا ن�ش�أت بني رف ��وف و�صفحات الكتب
ويف حميط حمب للكتب والقراءة وحتى
الف ��ن ،فوال ��دي حم ��ب للعزف عل ��ى العود
ويكت ��ب امل�سرحي ��ات و�أخ ��ي زه�ي�ر يقر�أ
ويكت ��ب وينح ��ت ،ب ��ل حتى ل ��ه حماوالت
بالر�سم ،والكت ��ب التي ر�أيتها يف بداياتي
كان ��ت مر�صوف ��ة عل ��ى رف ��وف يف غرف ��ة
الديوان لأعم ��ام �أمي و�أب ��ي ،علماء الدين
الذي ��ن ق ��ر�أوا ال�شع ��ر ومل يحرم ��وه ،ب ��ل
�أج ��ادوا يف ت�أليف ��ه ،وق ��ر�أوا كل العل ��وم
الأخرى �إ�ضاف ��ة للق ��ر�آن وتف�سرياته ،ومل
يفتوا مبا يخل بالإن�سانية.
ال �أدعي �أين م ��ن ع�شرية مثقفة بالكامل،
لكن ��ي من ��ذ طفولت ��ي وج ��دت الكت ��اب يف
الكثري م ��ن البي ��وت التي �سكن ��ت ذاكرتي
و�أهمه ��ا بي ��ت عائلتي...م ��ن ه ��ذه البيئة
ومن �أبي الذي حمل بيديه اخلبز والكتاب
واملج�ل�ات عن ��د دخول ��ه للبي ��ت عرف ��ت
تدريجي� � ًا ع ��امل الكت ��اب �أو ًال ث ��م الكتاب ��ة
الحق ًا ،والت�أليف �أخري ًا.
�أم ��ا الإعالم ،كم ��ا كان عليه �سابق ًا ولي�س
الآن ،ف�إنه مرتبط بالثقافة وبالعالقة بينك
والكتاب ،و�ساعدتن ��ي ال�صدفة التي لعبت
دورها لأكون �أ�سرية هذا احلقل وخباياه،
فق ��د كن ��ت يف مقتب ��ل �شباب ��ي نا�شطة يف
ق�ضاي ��ا امل ��ر�أة الت ��ي تعلمته ��ا ع�ب�ر ن�ضال
رابطة امل ��ر�أة العراقية ،املنظم ��ة الن�سوية
الرائدة يف الدفاع عن حقوق املر�أة ،يومها
كنا نق ��وم بزي ��ارات ميداني ��ة �إىل املناطق
ال�شعبية لإقناعهم ب ��زج بناتهم باملدار�س،
ومهمتي� ،إ�ضافة �إىل �إقناع العوائل ،كتابة
تقاري ��ر عن هذه املناطق وع ��ن م�شاهداتنا
لظروفه ��م املعي�شي ��ة ،وب ��دون درايت ��ي
�صارت هذه التقاري ��ر بوابة دخويل لعامل
الكتابة والإعالم الحق ًا و�إىل الأبد.
ُر�شح ��ت من قبل رابطة امل ��ر�أة العراقية،
بع ��د �أن وج ��دت بع� ��ض تقاري ��ري طريقها
للن�ش ��ر يف جري ��دة طري ��ق ال�شع ��ب� ،إىل
دورة �صحفي ��ة تقيمه ��ا اجلري ��دة �سنوي� � ًا
للمرا�سلني �أو املهتمني بالكتابة ال�صحفية،
وبع ��د انتهاء ال ��دورة عُين ��ت كمحررة يف
طريق ال�شعب ،املدر�سة الإعالمية املتميزة
�آن ��ذاك ،وتعلم ��ت هن ��اك �أبجدي ��ات العمل
ال�صحف ��ي على ي ��د كب ��ار ال�صحفيني ،وقد
كرمن ��ي الزمن مبعرفة ه� ��ؤالء الكبار ولهم
�أدين مبا �ص ��رت علي ��ه الآن ،منهم د .فائق
بط ��ي ،والأ�ست ��اذ عب ��د ال ��رزاق ال�ص ��ايف،
والأ�ست ��اذ فخ ��ري ك ��رمي ،والأ�ست ��اذ عب ��د
ال�ستار النا�صري وغريهم....
�أم ��ا امل�صدر الآخ ��ر الذي ع ��زز ارتباطي
بع ��امل الكتاب ��ة ،فه ��و عاملي ال�س ��ري كفتاة
وامللغوم باخلوف واخلط ��ر ،وحذري من
حمي ��ط اجتماع ��ي يجع ��ل امل ��ر�أة مرغوبة
دائما وم�ص ��در تعا�سة وحذر مزم ��ن �أبد ًا،
�سحبني ذلك �إىل ع ��امل حم�شور بني زوايا
العتم ��ة والعي ��ب وال�س�ت�ر ،فوج ��دت يف
ع ��امل الكتاب ��ة املتنف� ��س ال ��ذي �أق ��ول ما ال
يريد �سماع ��ه الآخرون ،فكتب ��ت مذكراتي
بلغة ب�سيط ��ة و�أفكار م�شو�ش ��ة ،وم�شاعر
ترجت ��ف م ��ن حروفها...كتب ��ت الكثري من
الدفاتر ،فقدت الكث�ي�ر منها وح�صلت على
م ��ا تبقى منه ��ا بعد حوايل ع�ش ��رون عام ًا،
قر�أتها وك�أنه ��ا كتبت لغريي ،لكني �أحببت
عفوي ��ة امل�شاعر فيها ،يومها كنت �أكتب عن
نف�سي والآن �أكتب عن الآخرين...

وب�ي�ن املهنة التي ق�ضي ��ت ثمانية و�أربعني
عام� � ًا فيها ،لأين تخرجت م ��ن كلية الإدارة
واالقت�ص ��اد لكن ��ي عمل ��ت بال�صحافة و�أنا
طالب ��ة جامعية ،ومل �أعمل حت ��ى الآن ب�أي
حقل �آخر غري ال�صحافة والإعالم امل�سموع
واملرئي.
عمل ��ت يف العدي ��د م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات
الإعالمي ��ة العراقي ��ة والعربي ��ة .فبدايتي
كانت مع جري ��دة طريق ال�شعب كما ذكرت
�سابق ��ا ،وبع ��د هجرت ��ي الق�سري ��ة خ ��ارج
الع ��راق ،عمل ��ت يف ب�ي�روت يف جمل ��ة
فل�سط�ي�ن الثورة التابع ��ة ملنظمة التحرير
الفل�سطيني ��ة ،ويف جمل ��ة اله�ل�ال الأحمر
الفل�سطيني.
فرتة جتربت ��ي يف ب�ي�روت اعتربها من
�أه ��م و�أغن ��ى حمط ��ات غربت ��ي يف �أرب ��ع
دول ع�شته ��ا كمغرتب ��ة .قيمة ه ��ذه املدينة
لي�س ��ت يف اجلانب الإعالم ��ي فقط ،و�إمنا
لغن ��ى احلي ��اة والتج ��ارب الت ��ي ع�شناها
يف مدين ��ة جتي ��د �صن ��ع و�إنت ��اج الثقاف ��ة
واحل ��رب ،املوت واحلي ��اة بنف� ��س القدر،
ب�ي�روت ،مدر�سة كبرية تتعل ��م فيها الكثري
دون وجود معلم ،لأن ال�شارع �أكرب مدر�سة
فيها لتنوعه الب�شري وال�سيا�سي ولغزارة
�إنتاج ��ه الثقايف ،رغم غ ��زارة �آالت احلرب
واملوت فيها �آنذاك..
ث ��م انتقلت بعد ب�ي�روت �إىل �أوربا حيث
ع�ش ��ت يف ب ��راغ الت ��ي �أغلق ��ت �أبوابه ��ا
وك�س ��رت كل طم ��وح �أو رغب ��ة
بوجه ��ي ّ
عندي� ،أكره �سنني غربتي يف هذه املدينة،
لأين عرفت فيه ��ا �أن عدوك ميكن �أن يكون
من ��ك �أو قريب� � ًا منك ،ولي�س ال ��ذي يختلف
عنك متاما.
يف لن ��دن ا�ستع ��دت نف�س ��ي وجمع ��ت
�أ�شالئ ��ي فدخل ��ت ع ��امل التلفزي ��ون لأول
م ��رة يف حياتي ع�ب�ر بواب ��ة �أول ف�ضائية
عربية  MBCمدر�ستي الثانية بعد طريق
ال�شعب ،فتعلمت فيها �أبجديات عامل �إعداد
الربامج ومن ثم كتابة الن�صو�ص و�إخراج
الربامج.
نقلني الإعالم املرئي �إىل عامل �أو�سع يف
م ��دى الكتاب ��ة لي� ��س عرب احل ��روف و�إمنا
ع�ب�ر الر�ؤية ال�صوري ��ة و�سحره الأخاذ...
كن ��ت �أو ًال ،مع ��دة لربنام ��ج (�أن � ِ�ت) املعني
ب�ش�ؤون املر�أة والأ�سرة وهو ثقايف �أي�ض ًا،
ث ��م كاتبة ن�ص يف �أك�ب�ر برنامج م�سابقات
بالع ��امل العرب ��ي (م ��ن �سريب ��ح املليون)،
وبعد انتقال املحطة �إىل دبي عملت كمعدة
لربنام ��ج (احلي ��اة ام ��ر�أة) عل ��ى �شا�ش ��ة
ف�ضائي ��ة  ،ANNث ��م �أع ��ددت برناجم� � ًا
تلفزيوني� � ًا يب ��ث عل ��ى �شا�ش ��ات الطائرة،
وه ��و عبارة ع ��ن جملة تلفزيوني ��ة منوعة
للم�سافرين على اخلطوط اجلوية..

 فترة ال�سبعينيات وخا�صة في ن�صفها
االول كان من مراحل اال�ستقرار الن�سبي في
العراق ،وفي هذه الفترة كانت بدايتك في
االعالم  ،وخا�صة في جريدة طريق ال�شعب
 ،والتي كانت اهم مطبوع عراقي في تاريخ
ال�صحافة بالعراق ..حدثينا عن ت�أثير العمل
في طريق ال�شعب في بلورة ن�ضجك االعالمي
والثقافي؟
 حمظ ��وظ م ��ن �شه ��د ف�ت�رة ال�صع ��ودالثق ��ايف والفن ��ي ،والتط ��ور االجتماع ��ي
خ�ل�ال ه ��ذه ال�سن ��وات� ،أق�ص ��د م ��ا ب�ي�ن
منت�ص ��ف ال�ستيني ��ات و�إىل مننت�ص ��ف
ال�سبعيني ��ات �أو بع ��ده بقليل ،فق ��د ت�ألقت
بغ ��داد خ�ل�ال تل ��ك احلقب ��ة بنهو�ضها على
خمتل ��ف الأ�صعدة ،على الرغ ��م من ارتباك
احلياة ال�سيا�سية ،وتغيري النظام �آنذاك.
خ�ل�ال ه ��ذه ال�سن ��وات �أنهي ��ت درا�ستي
اجلامعي ��ة املحفوف ��ة باملط ��اردات
وامل�ضايق ��ات ب�ي�ن الي�سار وح ��زب البعث
احلاك ��م ،وقبل �إنه ��اء الدرا�س ��ة اجلامعية
ب ��د�أت عمل ��ي الإعالم ��ي يف جري ��دة كانت
تعت�ب�ر قنبل ��ة موقوت ��ة يف نظ ��ر احل ��زب
احلاك ��م ،ومن يعم ��ل بها فه ��و بال�ضرورة
مط ��ارد وحما�ص ��ر لأن ��ه ع ��دو لل�سلط ��ة،
وحت ��ى بع ��د �أن حتالف ح ��زب ال�سلطة مع
احل ��زب ال�شيوع ��ي يف م�سرحي ��ة �س ��وداء
�أ�سموه ��ا اجلبهة الوطني ��ة ،والتي جعلت
الوط ��ن الحق ًا يخلو من �شيوعييه وكل من
�صن ��ف ي�ساري ًا بل حت ��ى املثقفني الذين مل
ينتم ��وا �إىل �أي حزب ،حتال � ٌ�ف دفعنا ثمنه
 هل اعطيتنا فكرة ولو مخت�صرة عن �سن ��وات اغرتاب طويل بعي ��د ًا عن عراقنا
م�سيرتك المهنية منذ منت�صف الخم�سينات وع ��ن �آمالنا بوطن عدنا فلم جنده حر ًا وال
�سعيد ًا..
وحتى عام 2003؟
 -ال عالق ��ة ب�ي�ن درا�ست ��ي الأكادميي ��ة يف ه ��ذه الف�ت�رة ت�ش ّكل وعي ��ي الراف�ض

وامل�شاك�س بهذه البيئة ويف جريدة طريق
ال�شعب وبت�أثري من �أغلب العاملني بها فقد
كان ��ت اجلريدة كعد�س ��ة المّة لأه ��م النتاج
الثقايف والفكري ،وعمل ون�شر بها ا�سطع
الأ�سماء الثقافية والأدبية وحتى العلمية،
وبال�ض ��رورة انعك� ��س ت�أثري ه ��ذا الو�سط
عل ��ى حياتي ومهنتي ووعيي ،ففي مرحلة
التكون الفكري نك ��ون كالإ�سفنجة منت�ص
من م ��اء املحيط ال ��ذي نتواج ��د فيه ،ومن
ه ��ذا الو�سط تعلمت و�شذب ��ت كل االرتباك
ال ��ذي متي ��زت ب ��ه �سن�ي�ن مراهقت ��ي التي
تنقل ��ت بني حميط دين ��ي �صرف يف مدينة
النج ��ف ،حيث مولدي� ،إىل بغ ��داد املدينة
الت ��ي ات�سعت لكل الت�ض ��ادات االجتماعية
والفكرية وال�سيا�سية .فبهذه املدينة ولدت
�شخ�صيتي التي �أن ��ا عليها اليوم ،ولبغداد
�أنتم ��ي دائم� � ًا رغم �أنن ��ي افتخ ��ر بالنجف
التي �أجنب ��ت الكثري من الكت ��اب والأدباء
والعلم ��اء ،املدينة التي جت ��اور فيها الدين
م ��ع الأدب قب ��ل  ،٢٠٠٣وبع ��د ه ��ذا العام
افرتقا على �ضفتي االختالف.
�أدين بالكث�ي�ر لعائلتي ،والدي ووالدتي
حتدي ��د ًا ،لدميقراطيتهما الت ��ي مل �أ�شهدها
ب� ��أي ح ��زب يف ت�شكي ��ل وعي ��ي وحري ��ة
اختي ��اري وفت ��ح بواب ��ة الثقاف ��ة �أمام ��ي،
كم ��ا �أدين للمنرب الفك ��ري الذي تعلمت فيه
مهنة تزوجتها كاثوليكي� � ًا و�إىل الأبد� ،إىل
طري ��ق ال�شع ��ب (�آن ��ذاك) ،املدر�س ��ة الت ��ي
دخلتها �شيوعية بوع ��ي مرتبك وتخرجت
منه ��ا �إعالمي ��ة و�إن�سانة تر�س ��م خطواتها
بدق ��ة امليزان العادل ،و�أدي ��ن للحزب الذي
تعلمت في ��ه �أين مت�ساوية مع الآخرين يف
حميطي ،و�أن حريت ��ي بيدي ولي�س منحة
م ��ن �آخر� ،أدين لهذا احل ��زب رغم اختاليف
مع ��ه ،مثل الكثري م ��ن �أع�ضائ ��ه وم�ؤيديه
يف جوان ��ب تتعل ��ق بتحالفات ��ه وال�سلوك
الالدميقراط ��ي لبع�ض قادت ��ه الذين قدموا
كادره عل ��ى طب ��ق م ��ن ذه ��ب لأع ��داء هذا
احلزب ،قد �أختلف مع �سيا�سته التطبيقية،
لكن ��ي ل ��ن �أنتم ��ي �إال للفك ��ر الي�س ��اري
ال�شيوعي.
 اقترابك من الي�سار العراقي وتحديدا
من الحزب ال�شيوعي هل من كان له الت�أثير
المبا�شر عليك؟ وهل تعتبرين بعد هذه
ال�سنوات ان اختيارك هذا كان �صحيحا؟
 ان ��ا ل�ست قريبة م ��ن الي�سار ،بل ولدتم ��ن رحم ��ه .فعائلي ًا نح ��ن عائل ��ة ي�سارية
متام� � ًا ،وبيتن ��ا يف مدين ��ة النج ��ف ع ��ام
 ١٩٦٣الأ�س ��ود كان خمب� ��أ للكث�ي�ر م ��ن
الي�ساريني.
ووال ��دي رغ ��م �أن ��ه ع�ض ��و يف احل ��زب
الوطن ��ي الدميقراط ��ي ،لكن ��ه فكري ��ا
و�سلوكي ��ا ه ��و �أق ��رب للي�س ��ار ،ووالدت ��ي
ك�أنها �شيوعية بالفط ��رة ،وعملت فرتة مع
رابط ��ة املر�أة العراقي ��ة مبدينة النجف يف
بداي ��ة ال�ستيني ��ات .وعل ��ى الرغم م ��ن �أن
�أم ��ي و�أبي من عائلة فيه ��ا علماء دين ،لكن
خ ��ال �أم ��ي �سُ جن مع فه ��د �سكرتري احلزب
ال�شيوع ��ي من ��ذ ت�أ�سي�سه وحت ��ى �إعدامه،
فانتمين ��ا نح ��ن الأخ ��وان والأخ ��وات �إىل
احلزب ال�شيوعي الواحد بعد الآخر..
كان ه ��ذا وم ��ازال االختي ��ار ال�سيا�س ��ي
ال�صحيح ،ال ��ذي �آمنت ب ��ه ومببادئه ،لكن
العم ��ل الإعالم ��ي وعملية الكتاب ��ة تتطلب
�إلغ ��اء الرقي ��ب الأ�س ��ري واالجتماع ��ي
وال�سيا�سي من ذهن ��ك ،واالنتماء احلزبي
امل�ش ��روط باملركزي ��ة ،ونف ��ذ ث ��م ناق� ��ش
يتعار� ��ض م ��ع حري ��ة الكتاب ��ة ،لذل ��ك �أن ��ا

منتمي ��ة دون �ش ��روط �أو قي ��ود حزبي ��ة،
وخارج الأطر التنظيمية.
مازال ��ت الي�ساري ��ة خارط ��ة طريقي ولن
�أحيد عنها لأنه ��ا اختياري احلر و�أمار�سها
بالطريق ��ة التي تتواءم مع حياتي ومهنتي
و�أتوج بها ن�صو�صي نتاج فكري احلر غري
امل�شروط..
 كان لك دور في الحراك الثقافي العراقي،
في كتابة الق�صة والنقد الفني  ..حدثينا عن
ذلك؟
 ال �أدعي بدور مهم يف احلراك الثقايف،لك ��ن يل دور يف جم ��ال حق ��وق الإن�س ��ان
ب�شكل عام واملر�أة ب�شكل خا�ص.
�أم ��ا عل ��ى �صعي ��د النت ��اج الثق ��ايف
فبدايات ��ي كانت يف كتاب ��ة الق�صة يف فرتة
ال�سبعيني ��ات حيث كتب ��ت ون�شرت ق�ص�ص ًا
للأطف ��ال ،وبع ��د �سن ��وات الحق ��ة انتقل ��ت
للق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ،ف�ص ��درت جمموعت ��ان
ق�ص�صيت ��ان عن دار املدى ،الأوىل؛ الهم�س
الع ��ايل والثاني ��ة �سي ��دة الظلم ��ة وظله ��ا،
وكتب ��ت جمموعة من الن�صو� ��ص النرثية،
وال �أق ��ول �شع ��ر ًا ،جمعته ��ا لأ�صدره ��ا يف
كت ��اب يحت ��اج �إىل فح� ��ص وتدقي ��ق ،كم ��ا
�أجن ��زت ويف مراحل ��ه االخ�ي�رة كت ��اب -
�س�ي�رة اغرتابنا من ��ذ ال�سبعيني ��ات وحتى
دخ ��ويل العراق ع ��ام  ٢٠٠٤لكنه مل يطبع
لأ�سب ��اب اختالفي ��ة م ��ع م�ضم ��ون بع� ��ض
موا�ضيعه..
وعل ��ى �صعيد حق ��وق الإن�س ��ان �أ�صدرت
كتيب� � ًا بتكلي ��ف من املكتب املعن ��ي ب�ش�ؤون
املر�أة يف الأمم املتحدة عن ت�أثري الطائفية
والإرهاب على حقوق املر�أة يف العراق يف
الفرتة من ٢٠٠٦ - ٢٠٠٣
�أما النقد فلم كتبه �أبد ًا ،لكني مهتمة بن�شر
الوعي اجلم ��ايل ،والآن �أت�شارك مع الناقد

والر�سام الت�شكيلي خالد خ�ضري ال�صاحلي
يف �صفح ��ة الف ��ن والنق ��د الت�شكيل ��ي على
االنرتني ��ت ،وق ��د �أقمن ��ا حت ��ى الآن ٢٦
معر�ض� � ًا افرتا�ضي� � ًا لفنان�ي�ن م ��ن داخ ��ل
الع ��راق وخارج ��ه ،رغم �أين ل�س ��ت ر�سامة
وال ناق ��دة ت�شكيلية لكني معنية جد ًا بن�شر
اجلمال يف زمن انت�شار القبح� .إ�ضافة �إىل
�أهمية مد ج�سور اجلمال بني العراقيني يف
منافيهم مع الوطن وبالعك�س.
 ق�ضيت جانبا كبيرا من حياتك في المنفى،
ما الذي ا�ضاف اليك ذلك ،وما هو ال�شيء
الذي �سلبه منك؟
 ال يجان ��ب احل ��ق م ��ن يق ��ول �إناملنف ��ى ي�أخ ��ذ من ��ا فق ��ط ،ع�ش ��ت يف �أربعة
من ��اف ،بلغاري ��ا �أوال وب�ي�روت ثاني� � ًا ث ��م
جيكو�سلوفاكي ��ا و�أخ�ي� ً
را لن ��دن� ،صدمتي
الأوىل كان ��ت باملنف ��ى الأول ال ��ذي مل
�أخط ��ط للبقاء فيه و�إمنا ا�ضطرتني اخلدع
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �صدّقناه ��ا ي ��وم انقلب ��ت
اجلبهة الوطني ��ة �إىل �آلة �سجن واعتقاالت
و�إعدام ��ات ،و�أثبتت لنا (وطنيتها) ب�إعدام
جمموع ��ة اتهم ��وا ب�أنهم ي�شكل ��ون تنظيم ًا
�شيوعي� � ًا داخل اجلي� ��ش ،فانقلب احلليف،
ح ��زب البع ��ث �إىل وح� ��ش كا�س ��ر يعتق ��ل
ميين� � ًا ويعدم �شم ��ا ًال وبينهما ويهاجم بكل
االجتاه ��ات ،فبقي ��ت دون �إرادة من ��ي يف
بلغاري ��ا البل ��د ال�شيوعي ال ��ذي مل ي�ستقبل
الهارب�ي�ن من املوت م ��ن �شيوعيي العراق،
لأن النظ ��ام البلغ ��اري مرتب ��ط بعالق ��ات
اقت�صادي ��ة وبرتولي ��ة م ��ع النظ ��ام احلاكم
�آن ��ذاك وا�ستغنى مبنتهى ال�سهولة عن دعم
و�إ�سن ��اد اجلم ��وع الهاربة ،والت ��ي مل يكن
�أمامها �آن ��ذاك �إال الزحف نحو بلغاريا عرب
تركيا..هنا كانت ال�صدمة الأوىل مع الدول
اال�شرتاكي ��ة التي تثقفنا على �أنها النموذج

الذي ي�سكن �أحالمن ��ا .غادرتها بعد معاناة
طويل ��ة وذهب ��ت �إىل بريوت ،امل ��كان الذي
�أعطاين الكثري كما ذكرت �سابق ًا.
يف ب�ي�روت تتعلم كل �ش ��يء من ال�شارع،
مدينة اجلم ��ال والثقاف ��ة واحلروب ورغم
م�آ�سيه ��ا �إال �أنه ��ا منتج ��ة ثقافي� � ًا وجمالي ًا،
ت�شب ��ه و�ضع الع ��راق حالي� � ًا ،حيث تتجمل
قاعاتن ��ا وم�سارحن ��ا ورف ��وف دور الن�شر
باملنتوج اجلمايل رغ ��م اخلراب ال�سيا�سي
ال ��ذي نعي�ش ��ه ..املنايف �أخ ��ذت مني �سنني
عمري لكنها �أعطتني �إن�سانيتي وحقوقي،
ومنحتن ��ي الأمان ال ��ذي مل �أجده يف منبت
جذري.
ا�ستف ��اد البع�ض كثري ًا م ��ن اغرتابه لأنه
ي�سعى نحو امله ��م واملفيد ،والبع�ض الآخر
ظل �أ�سري حزن الغربة وظل يراوح مبكانه
دون �أي خطوة تغي�ي�ر على حياة حتجرت
على ذكريات كانت يوم ًا ما.
فاالغ�ت�راب حال ��ة ا�ضطراري ��ة وق�سري ��ة
يف �أغلب الأحي ��ان ،لكنها لي�ست عائق ًا �أمام
تطور الإان�سان �أينما كانت جغرافية �سكنه
�أو عي�شه.
 خالل م�سيرتك الطويلة مع االعالم
والن�شاط الثقافي عملت مع الكثير من
ال�شخ�صيات الرائدة في هذا المجال ،من
كان له الت�أثير المبا�شر عليك والذي طبع
م�شروعاتك بب�صمته؟
 عمل ��ت يف العدي ��د م ��ن امل�ؤ�س�س ��اتالإعالمي ��ة العراقي ��ة ،العربي ��ة والأجنبية
املعني ��ة بال�ش�أن العرب ��ي ،و�صادفت الكثري
م ��ن ال�شخ�صي ��ات الت ��ي اث� � َرتْ حيات ��ي
بعطائه ��ا ومبهنيته ��ا ،وبع�ضه ��م فتح ��وا
يل بواب ��ات التط ��ور ع�ب�ر دعمه ��م يل يف
بداياتي� ،أذكر منهم �صادق ال�صائغ ،فخري
ك ��رمي ،عب ��د ال ��رزاق ال�ص ��ايف ،اب ��و كاطع
الذي �سافرت مع ��ه �أول �سفرة �صحفية يل،
يو�س ��ف ال�صائ ��غ ،فا�ضل ال�سلط ��اين الذي
ن�شر يل �أول ق�صة لالطفال ،و�صالح نيازي
الذي ن�شر �أول ق�صة ق�صرية يل.
اما فائق بطي �شري ��ك حياتي فقد تعلمت
منه الكثري �أهمها طهرانية املهنة الإعالمية
واحرتامها �ضوابطها ،وقد�سية املبد�أ دون
و�صاي ��ة �أو تلق�ي�ن م ��ن �أحد ،واح�ت�رام كل
حلظة منر بها ،و�أن وقت الكتابة كال�صالة
يجب �أن ال يقاطعه �أحد ،هذا االن�سان قدوة
يل ولغ�ي�ري ،لأن ��ه كم ��ا �أق ��ول عن ��ه دائما،
(جوهرة يف زمن احلجر).
ام ��ا ت�أث ��ري بالك ّت ��اب ،ف�أنا اق ��ر�أ للجميع
وخا�صة الكتب الت ��ي حت�صل على جوائز،
ال يهمن ��ي جن� ��س العم ��ل �أو هويت ��ه ،ب ��ل
يهمن ��ي قرب ��ه �إىل اهتمام ��ي ومالم�ست ��ه
لروحي ،ف�أن ��ا �أبكي بح�ضرة جمال الإنتاج
الثق ��ايف والفني ،وقد �أغ� ��ص بالعربة �أمام
لوح ��ة �أح� ��س بجم ��ال ال�صم ��ت �أمامه ��ا.
فالإب ��داع معب ��د الإن�سان املثق ��ف احلقيقي
وامل�ؤمن فكر ًا و�سل ��وك ًا بالتنوير و�أهميتة
بحياتنا.
�أثن ��اء مقاب�ل�ات م ��ع �شخ�صي ��ات ريادية
�أجريت معه ��ا لق ��اءات تلفزيونية لربنامج
رحلة عم ��ر ل�صال ��ح لف�ضائية امل ��دى ،كدت
�أرك ��ع �أم ��ام عظم ��ة �إنتاجهم ،خا�ص ��ة و�أن
بع�ضهم ن�ش�أ يف بيئة فقرية جد ًا ،لكنه �أبدع
يف نتاج ��ه ال ��ذي و�ضعه يف م�ص ��اف �أغنى
الأغنياء فكر ًا وروح ًا و�أثر ًا.
و�أك�ث�ر م ��ن ت�أثرت ب ��ه و�أُدين له مب ��ا �أنا
في ��ه هما �أمي و�أب ��ي ،فمنهما جذري وبذرة
اخل�ي�ر والعط ��اء زرعاه ��ا بروحي�..إنهما
�أه ��م مدر�س ��ة بحيات ��ي و�إمي ��اين بفكرهما
النق ��ي واملتط ��ور علمني �أن الإب ��داع لي�س
يف ت�أليف كتاب �أو �صياغة ق�صيدة �أو ر�سم
لوحة ،بل الإبداع الأهم يف تربية الإن�سان
وزرعه خ ً
يرّا ليثمر عطاء.
 بماذا تف�سرين انح�سار دور المر�أة ان
كان في مجال االعالم او الثقافة ،وهل ترين
وجودها االن قادر على مناف�سة الرجل في
ذلك؟
 ال �أتف ��ق م ��ع ال ��ر�أي القائ ��ل �أن دورامل ��ر�أة الآن انح�س ��ر �إعالمي ��ا ،ب ��ل العك�س
ه ��و ال�صحي ��ح ،لأن الفر� ��ص املتاح ��ة �أمام
(باربي ��ات) الإع�ل�ام مل ي�شهده ��ا الإع�ل�ام
ّ
فرتاهن يتلقني تدريبهن
العراقي من قب ��ل،
الأويل يف عي ��ادات التجمي ��ل وم ��ن بوابة
العي ��ادة �إىل ا�ستوديوه ��ات الف�ضائي ��ات
ع�ب�ر قن ��وات امل�س�ؤول�ي�ن احلزبي�ي�ن ،وال
�سيم ��ا �أن الكثري م ��ن امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ُت ��دار الآن من قبل م ��دراء ال عالقة لهم بهذا

احلقل و�إمن ��ا احتلوا كرا�سي الرئا�سة فيها
وفق ��ا للمحا�ص�صات الطائفي ��ة والزبائنية
ال�سيا�سية ،قانوننا ال�سائد الآن.
�أم ��ا الإعالمية احلقيقي ��ة فرتيد �أن حتتل
موقعها وفق ًا لأهليته ��ا وجدارتها وحترتم
بالتايل مهنتها وكرامتها وهذه املوا�صفات
غري مطلوبة يف زمن بات الإعالم فيه مهنة
الذين ال مهنة وكفاءة عندهم.
وم ��ع ه ��ذا فم ��ا زلن ��ا يف زم ��ن ال ميك ��ن
لأح ��د �إزاحة الآخر ع ��ن موقعه الذي احتله
بكفاءت ��ه وتفوقه الإعالمي �أو الثقايف ،فما
زال متيي ��ز الغ ��ث م ��ن ال�سمني فاع�ل ً�ا ،ومل
يفقد الو�س ��ط الثقايف والإعالمي احلقيقي
�أهليته للف�صل ب�ي�ن الإبداع احلقيقي وبني
ال�سيئ والأ�سو�أ.
وككل زمن م�ضطرب �سيا�سي ًا تطفح على
ال�سط ��ح فقاع ��ات ق�ص�ي�رة العم ��ر وزوالها
�أ�سرع من ظهورها..
ثقافي� � ًا ،يتف ��وق الرج ��ال يف كل احلقول
عل ��ى ن�سب ��ة الن�س ��اء وه ��ذا ال يقت�صر على
الع ��راق فقط بل عربي ًا وحت ��ى عاملي ًا وهذا
�سببه عوامل كثرية اجتماعية وتاريخية..
وال جم ��ال للتو�س ��ع بهذا املو�ض ��وع �ضمن
�س� ��ؤال ،لأن ��ه مرتب ��ط بالكثري م ��ن الأمور
تاريخي� � ًا وحت ��ى وقتن ��ا احلا�ضر...وم ��ع
ذلك �شهد العراق يف الفرتة الأخرية ظهور
كاتب ��ات و�شاعرات وروائي ��ات �إ�ضافة اىل
الر�سم والنحت وباقي الفنون ،وهو ظهور
له ح�ضوره امل�ؤثر يف ال�ساحة الثقافية.
كم ��ا �أن القيمني على املهرجانات الثقافية
والفني ��ة ب ��د�أوا يول ��ون اهتمام ��ا م�شهود ًا
باالبداع الن�سائ ��ي الذي يف حالة �سريورة
دائمة.
 اين تجدين نف�سك في الإعالم المكتوب،
الم�سموع �أم المرئي؟
 ب ��د�أت باالع�ل�ام املكت ��وب وم ��ررت�سريع ��ا بامل�سم ��وع لكن ��ي �أج ��د نف�س ��ي
باالعالم املرئي ،فالل�صورة وقعها امل�ؤثر
عل ��ى املتلقي ،و�ضم ��ن العمل التلفزيوين
كن ��ت اي�ضا كاتب ��ة ن�صو�ص للربامج مما
جعلن ��ي عل ��ى توا�ص ��ل م ��ع الكتاب ��ة بكل
ا�شكالها.
والكتاب ��ة لل�ص ��ورة تختل ��ف كلي ��ا ع ��ن
الكتاب ��ة االذاعي ��ة الت ��ي تتطل ��ب جت�سي ��د
ال�ص ��ورة ع�ب�ر الكلم ��ة ،يف ح�ي�ن يخت ��زل
االعالم املرئي ه ��ذا الو�صف ،لأن ال�صورة
تغن ��ي عن �أي �شرح� ..أح ��ب الوقوف خلف
الكام�ي�را ،ومعاين ��ة �إنفع ��ال ال�ضي ��وف
وتفاعله ��م االن�س ��اين ،وك ��م م ��ن كب�ي�ر
وعظيم بكى وه ��و يتحدث عن طفولته ،او
فق ��ره ،او عن فق ��دان حمب ،تل ��ك امل�شاهد.
�ستبق ��ى مع ��ي م ��دى احلي ��اة .الكام�ي�را
لي�س ��ت �آل ��ة فق ��ط ،ب ��ل ه ��ي كائ ��ن ميت�ص
عواط ��ف وم�شاع ��ر االخرين ،و�أن ��ا مولعة
بالت�صوي ��ر الفوتوغ ��رايف ،لكن ��ي ال �أجيد
�إ�ستعمال الكام�ي�رات الأحرتافية ...قراءة
وج ��ه ان�سان �أو حدث ع�ب�ر ال�صورة �أعمق
�أث ��را م ��ن الكتابة عنه ،لذل ��ك �أميل االن اىل
ال�صورة او اللوح ��ة اكرث من الن�صو�ص..
و�أح ��ب وج ��ودي خل ��ف الكام�ي�را ولي� ��س
�أم ��ام عد�ستها ،وعندما ُطلب من ��ي �أن �أقدم
الربام ��ج رف�ض ��ت ،لأين م ��ن ه ��واة خل ��ف
الكامريا.
 بماذا من�شغلة �سعاد الجزائري االن؟
 انتهيت خالل ف�ت�رة كورونا من كتابع ��ن م�س�ي�رة االغ�ت�راب ،ولأين انتق ��د
في ��ه بع� ��ض ما م ��ررت به خ�ل�ال جتربتي
ال�سيا�سي ��ة يرتئ ��ي بع�ض املقرب�ي�ن �إعادة
النظر به ،واحلقيقة ال �أود ذلك ،لأن ك�شف
الأخط ��اء ال يعن ��ي الإ�ساءة ب ��ل هو تقييم
لتجرب ��ة ،وكل جترب ��ة يج ��ب �أن تخ�ض ��ع
للتقييم .ه ��ذا الكتاب بد�أت به عام ٢٠١٠
ورمب ��ا قبل ��ه ،ث ��م تركت ��ه لأكرث م ��ن �أربع
�سن ��وات� ،إجنازه كان �أ�شبه بعملية والدة
ع�س�ي�رة� ...أنتظر رحيل ��ي لين�شر كما هو
دون تغيري.
كم ��ا �أين جمعت ن�صو�ص ��ي النرثية يف
كت ��اب �أنتظر عر�ضه عل ��ى �أ�صدقاء لتقييم
�صالحية ن�شره ،لأين �أهاب الن�شر وك�أين
مازل ��ت طالب ��ة تنتظ ��ر �أ�سئل ��ة االمتح ��ان
ودرجتها النهائية.
و�س�أتف ��رغ ف�ت�رة ملونت ��اج مقاب�ل�ات
تلفزيوني ��ة م ��ع �شخ�صيات مهم ��ة مل تبث
ورحل الكثري منهم ،مقابالت تطرح �سرية
حياته ��م كم ��ا �سردوه ��ا لن ��ا و�ستبث على
موقع م�ؤ�س�سة املدى وعلى اليوتيوب.

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
31 May 2022

www.almadapaper.net
Emaili:nfo@almadapaper.net

اقــــرأ
الرجل الالمرئي

�صدرت عن دار املدى رواي ��ة "الرجل الالمرئي" ت�أليف رالف
�إيل�سون ،ترجمة �أ�سامة منزجلي ،الرواية تتحدث عن ق�ضايا
العن�صرية ،كتبه ��ا الروائي الأمريكي من �أ�صل �أفريقي رالف
�إيل�س ��ون ،وفازت باجلائزة الوطني ��ة للكتاب عن فئة اخليال
يف عام  .1953وقد �صنف ��ت باملرتبة  19يف قائمتها لأف�ضل
مئ ��ة رواية يف الق ��رن الع�شرين� .ضمّنت جمل ��ة تامي رواية
الرج ��ل الالمرئ ��ي يف قائمته ��ا لأف�ض ��ل  100رواي ��ة باللغة
الإنكليزي ��ة منذ ع ��ام  1923وحت ��ى ع ��ام � ،2005إذ �أطلقت
عليها "الرواية الأمريكية اجلوهرية للقرن الع�شرين".

العلم الإن�سانية) تنظم حف ًال افتتاحي ًا يف بغداد
ُمنظمة (نور ِ
بغداد /املدى
العلم الإن�سانية"
�أقامت "مُنظمة نور ِ
 ،ي ��وم الأح ��د ،يف العا�صم ��ة بغ ��داد
احتفالي� � ًة ،مبنا�سب ��ة افتتاحه ��ا،
و�إط�ل�اق �أعماله ��ا عل ��ى ال�ساح ��ة
العراقية ،التي ت�ستهدف تنفيذ برامج
وم�ش ��روعات يف جم � يَ
�ال التنمي ��ة
العلمية ،واخلدمات الإن�سانية.
وقال ��ت مدي ��ر ع ��ام املنظم ��ة ثن ��اء
العكيل ��ي يف امل�ؤمت ��ر بح�س ��ب بي ��ان
تلقت ��ه (امل ��دى)ّ � ،إن "فك ��رة ت�أ�س ��ي�س
املنظم ��ة ،ج ��اءت بع ��د م�ش ��اورات
مُ�ستفي�ضة ،ولقاءات كثرية مع فريق
عملن ��ا ،مُتح ّل�ي َ�ن باله ّم ��ة ومُ�ستندين
عل ��ى الإمي ��ان بالعمل امل�ش�ت�رك؛ من
�أج ��ل تقدمي اخلدم ��ة لبلدن ��ا العزيز،
ح

ول العا

لم

يف جم ��ال تعتق� � ُد املنظم ��ة م ��ن
خالل ��ه �أن� � ُه ي�شكل حاج ��ة وهدفا
نبيلني� ،أال وهما التنمية العلمية،
والدع ��م الإن�س ��اين للفئ ��ات

هل ت�صبح هند �صربي حمامية جوين
ديب يف ق�ضيته مع �آمرب هريد؟

اله�ش ��ة يف جمتمعن ��ا ،الت ��ي عان ��ت
وم ��ا زالت تع ��اين من �آث ��ار احلروب
وال�صراعات".
و�أ�ضاف ��ت �أن "احلاج ��ة ال ُتل ّب ��ى،

بابل ت�سجل � 900إ�صابة بـ (ع�ضة الكلب)
منذ بداية العام احلايل
 خا�ص  /املدى

علقت املمثلة التون�سية هند �صربي على من�شور �إحدى متابعاتها
التي قالت" :لكل الأ�صدقاء يف هوليود لو يف يوم ب�إذن الله قررتوا
تعملوا م�سل�سل عن حياة الفنان جوين ديب ،دور كاميل فا�سكيز
ميطلع�ش غري للفنانة هند �صربي� ،أي ممثلة تانية هتبقي مي�س
كا�ست والعمل يف�شل ف�شل ذريع" ،فقالت �صربي" :و�أنا موافقة"،
و�أرفقت تعليقها بوجهني �ضاحكني .من جهة �أخرى ،كانت ك�شفت
و�سائل �إع�لام عاملية� ،أن��ه من املتوقع �أن يكون احلكم يف ق�ضية
النجمني العامليني ج��وين دي��ب و�آم�ب�ر ه�يرد ل�صالح دي��ب ،ومن
املمكن �أن يح�صل ديب على  2مليون دوالر �أمريكي .و�أجّ لت هيئة
املحلفني الأمريكية ق�ضية ديب وه�يرد� ،إىل جل�سة يوم الثالثاء
املقبل ،ال�ستكمال امل��داول��ة و�إ� �ص��دار بعدها حكمها النهائي يف
الق�ضية� .إ�شارة �إىل �أن حماكمة املمثلة �آمرب هريد ،بتهمة الت�شهري
بزوجها ال�سابق املمثل جوين ديب ،ك�شفت �أ�سرار ًا �صادمة حول
عالقتهما.

والهدف ال يمُ ُ
كن حتقيقه �أو الو�صول
�إلي ��ه� ،إال م ��ن خ�ل�ال التع ��اون اجل ��اد
واملُثم ��ر ب�ي�ن احلكوم ��ة ،واملجتم ��ع
امل ��دين ،وق ��ادة ال ��ر�أي وال ُنخ ��ب

الوطني ��ة" ،مو�ضح ��ة � ّأن "املنظم ��ة
تلت ��زم باالنفت ��اح والتع ��اون م ��ع
خمتل ��ف الفعالي ��ات الت ��ي ت�ص ��ب يف
تق ��دمي خدم ��ة �إن�سانية لرف ��د م�سرية

�سجل ��ت حمافظة باب ��ل خالل الربع
الأول م ��ن ه ��ذا الع ��ام ( 900ع�ضة
كل ��ب) يف عم ��وم مناط ��ق املحافظة
ب�سب ��ب انت�ش ��ار ظاه ��رة ال ��كالب
ال�سائب ��ة ،فيم ��ا ح ��ذر امل�ست�شف ��ى
البيط ��ري م ��ن ع ��دم �أخ ��ذ اللق ��اح
اخلا� ��ص ب� �ـ (ع�ض ��ة الكل ��ب) مهم ��ا
كانت ب�سيطة.
وقال مدير �شعبة ال�صحة العامة يف

دائرة �صح ��ة بابل رفع ��ت ال�صايف
لـ(امل ��دى)� ،إن "الإح�ص ��اءات
الر�سمي ��ة يف دائرة ال�صحة �سجلت
خ�ل�ال الرب ��ع الأول من ه ��ذا العام
 900ع�ض ��ة كل ��ب كان ��ت معظمه ��ا
لأطف ��ال دون �س ��ن ال�سابع ��ة مم ��ن
ي�سكنون القرى والع�شوائيات".
و�أ�شار اىل �أن "جميع من تعر�ضوا
لع�ض ��ة كل ��ب تلقوا اللق ��اح اخلا�ص
ب ��داء الكل ��ب املتوف ��ر يف عم ��وم
امل�ؤ�س�سات ال�صحية".

و�أ�ض ��اف ال�ص ��ايف �أن "ظاه ��رة
ال ��كالب ال�سائبة ت�ش ��كل خطرا على
�س ��كان املناطق خا�ص ��ة و�أن بع�ض
ال ��كالب تك ��ون م�صاب ��ة ب�أمرا� ��ض
خط�ي�رة م ��ن املحتم ��ل �أنه ��ا تنتقل
اىل الإن�س ��ان يف ح ��ال تعر�ضه اىل
(ع�ضة كلب)".
ي�ش ��ار اىل �أن حمافظة بابل �سجلت
خ�ل�ال الع ��ام املا�ض ��ي  3500حالة
من بينها �إ�صاب ��ة واحدة فقط بداء
الكلب.

مغنية حفل نهائي دوري �أبطال �أوروبا تهاجم جماهري كرة القدم
ب�شكل غ��ري��ب ،هاجمت املغنية الأم�يرك�ي��ة كاميال كابيو،
جماهري كرة القدم خالل نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا ،بعد
�أن قدمت عر�ضا غنائيا قبل انطالق املباراة بني ريال مدريد
الإ�سباين وليفربول الإجنليزي.
وقدمت املغنية الأمريكية من �أ�صول كوبية ،فا�صال غنائيا
بعرو�ض راق�صة ،على ا�ستاد فرن�سا يف باري�س ،قبل دخول
الالعبني يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا م�ساء ال�سبت.
ون�شرت كاميال على ح�سابها الر�سمي بتويرت بعد العر�ض:
"ال �أ�صدق �أن اجلماهري كانت تغني ن�شيد �أنديتها ب�صوت

عال خالل عر�ضنا الغنائي� .أنا وفريقي الغنائي عملنا ب�شكل
م�ضن ملدة طويلة لتقدمي عر�ض جيد".
وهاجمت جماهري كرة القدم املغنية الأمريكية ب�شكل مكثف،
بعد ت�صريحها ،م�شريين �إىل �أن ت�صريحاتها ت�ؤكد عدم
فهمها لثقافة كرة القدم.
و�أ��ش��ار الكثريون �إىل �أن ه��ذه امل�ب��اراة ه��ي نهائي دوري
�أبطال �أوروب��ا ،ولي�ست نهائي "ال�سوبر بول" لكرة القدم
الأمريكية ،الذي ي�شتهر بعر�ض غنائي كبري بني ال�شوطني،
يهتم به امل�شجعون ،على عك�س جماهري كرة القدم.

تطوير الإن�سان والعمران يف عراقنا
احلبيب".
و�أك ��دت العكيل ��يّ � ،أن "ل ��دى املنظمة
حزم ��ة م ��ن الأف ��كار احليوي ��ة،

وامل�شروعات املفي ��دة ،و�سيتم العمل
مع اجلهات املعنية؛ من �أجل الوقوف
على �سب ��ل تنفيذها مب ��ا يخدم اجلهد
املدين ،وحتقيق �أف�ضل خدمة للفئات
املُ�ستهدفة".
وت�ض ّم ��ن برنام ��ج حف ��ل االفتت ��اح،
ال ��ذي �أُقي ��م عل ��ى قاع ��ة بغ ��داد ،يف
ن ��ادي ال�صيد العراق ��ي ،جمموعة من
الفق ��رات التي تنوّ عَت ب�ي�ن التعريف
بتخ�ص� ��ص املنظم ��ة ،و�أب ��رز امله ��ام
ُّ
التي �ست�ضطلع بها ،ور�ؤيتها الراهنة
والمُ �ستقبلي ��ة يف حتقي ��ق �أهدافه ��ا
وتنفيذ م�شروعاته ��ا يف العراق� ،إىل
جانب مُ�ش ��اركات فنية متنوعة قدّمها
عد ٌد من الأطفال.
وح�ض ��ر حف ��ل االفتت ��احُ ،نخب ��ة م ��ن
كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن يف احلكوم ��ة
العراقي ��ة ،وممثل�ي�ن م ��ن املنظم ��ات
الأجنبية واملحلية ،وق ��ادة الر�أي من
الأكادميي�ي�ن ،واملخت�صني يف املجال
الإن�ساين.

رجل متنكر
ّ
يلطخ لوحة
موناليزا
يف متحف
اللوفر
انت�شرت� ،صور للوحة موناليزا ّ
ملطخ ًة ه� � ّرع حرا�س الأم ��ن يف املتحف لإخراج
بكرمي ��ة الكي ��ك بع ��د �أن ق ��ام �شخ� ��ص الرج ��ل م ��ن الغرف ��ة ،فيم ��ا وا�ص ��ل بقية
برمي قطعة م ��ن احللوى عليها ،بح�سب احلا�ضرين يف الغرفة الت�صوير من دون
�صحيفة "ماركا" الإ�سبانيّة.
توق ��ف .مل تت�أث ��ر اللوح ��ة الت ��ي ر�سمها
مل تخ ّلف ال�ضرب ��ة �أيّ �آثار على اللوحة ،ليون ��اردو دافن�ش ��ي ب�ي�ن العامني 1503
ل ّأن احلل ��وى ا�صطدم ��ت بالزجاج الذي و ،1519لأ ّنه ��ا كانت حمم ّي ��ة بالزجاج.
يحمي �أ�شهر لوحات ليوناردو دافن�شي� ،أ�صيب جمي ��ع من كان يف ال�صالة املليئة
واملعرو�ض ��ة يف متح ��ف اللوف ��ر يف بالده�ش ��ة ،لك � ّ�ن الواقع ��ة اقت�صرت على
باري�س.
هذه احلادثة من دون �أيّ ت�صعيد.
ونقلت "م ��اركا" عن �شه ��ود � ّأن اجلاين ،ون�ش ��رت مقاط ��ع فيدي ��و عل ��ى من�ص ��ات
ال ��ذي كان يرت ��دي �شع ��ر ًا م�ستع ��ار ًا التوا�ص ��ل االجتماعي تظه ��ر قيام رجال
ويجل�س على
ب�شكل الأمن ب�إخراج املهاجم من املبنى ،وكذلك
كر�سي متح ّرك ،قام ٍ
ّ
مفاجئ عن كر�سيه واقرتب من املوناليزا تنظيفه ��م الزج ��اج الواق ��ي م ��ن بقاي ��ا
ورماها بقطعة احللوى.
الكرمية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

هل �سيدير العراقيون
ظهورهم لالنتخابات ؟
مل تكن مفاج�أة حني �أعلنت
املفو�ضية العليا لالنتخابات �أن
ن�سبة امل�شاركني يف انتخابات
عام  2021مل ت�صل �إىل ،% 40
لكن املفاج�أة ان القوى ال�سيا�سية
بعد كل هذا الف�شل تريد �إعادة
االنتخابات من جديد� ..أموال
ت�صرف ور�شاوى تدفع و�صفقات
تعقد وماليني الدوالرات تدخل يف
جيوب امل�ستقلني.
كل العراقيني كانوا يحلمون
بتغيري حقيقي� ،إال القوى
ال�سيا�سية التي �أ�ص ّرت على
�أن متار�س لعبة الدميقراطية
بالوجوه نف�سها ،ومب�شروع
�سيا�سي ال يختلف كثري ًا عن
امل�سرحية الكوميدية التي مل
النا�س من التفرج عليها خالل
ال�سنوات ..ولهذا فهم م�صرون
على �أن يعيدوا لنا �صور
و�أ�صوات ،وخطب رنانة �سمعناها
من قبل ،و�سن�شاهدهم من �شا�شات
الف�ضائيات ونطالع ت�صريحاتهم
يف ال�صحف ..و�سيجري اقتياد
النا�س وبالقوة حل�ضور حفلة
�سيا�سية �أ�صحابها مع ّب�أون بكالم
فارغ ومكرر من عينة " جئنا
لإنقاذكم".
وجوه و�أ�صوات يتم ا�ستح�ضارها
يف كل انتخابات ،غري �أن الوقائع
والدالئل �أكدت �أن هذه الأ�صوات
والوجوه ،ف�شلت يف �أداء مهامها،
ولهذا كانت النا�س تتمنى �أن تتم
�إعادة �أ�صحابها �إىل م�ستودعات
ال�سلع غري ال�صاحلة لال�ستعمال.
قبل �أكرث من �ستة �أ�شهر حني �أدار
�أكرث من ن�صف العراقيني ظهورهم
�إىل االنتخابات ،فلأنهم م ّلوا من
املطالبة ب�أب�سط حقوقهم ،يف حني
�أ�صر م�س�ؤولونا الأ�شاو�س يف
الت�أكيد على �أن من يطالب بحقوقه
ف�إمنا ي�ستقوي باخلارج وينفذ
�أجندات �سيا�سية ،وال ندري هل
الدعوة �إىل توفري الكهرباء حتمل
يف طياتها �أجندة �سيا�سية؟ وهل
البحث عن فر�صة عمل يحمل
روائح ّ
تدخل �أجنبي؟ وهل املطالبة
ب�سكن الئق وح�صة متوينية تليق
بالب�شر والتخل�ص من "الزبالة"
التي ملأت �شوارع العا�صمة تقف
وراءها قوى �إمربيالية �أو رجعية؟
لكل هذا �أو لبع�ضه ،قررالنا�س قول
ال ،..مرة ومرتني وثالث ًا وع�شر ًا
لكل الفا�شلني الذين �صدّرتهم قاعة
جمل�س النواب ليتحكموا برقاب
العباد .ورفع النا�س �شعار ال
للمرة الألف ،لأن حريتهم و�أمنهم
وا�ستقرارهم ي�ساوي �أكرث بكثري
من املعرو�ض عليهم من ب�ضاعة
منتهية ال�صالحية .قالوا ال ،لأن
�آثار معركة كرامة االن�سان ما تزال
باقية يف معظم ارجاء العراق.
قالوا ،ال وهم ي�شاهدون مدنهم
التي �أرادوها �أن تفرح ،لب�ست
ال�سواد ،لإ�صرار الفا�سدين يف
املحافظات و�أعوانهم على �أن
يلب�سوها هذا ال�سواد حزن ًا وكمد ًا،
مل�صادرة الفرح من حياتهم.
ال �أعرف هل تقام انتخابات
جديدة ،ورمبا تفوز نف�س الوجوه
ب�ساع لتنفيذ
الكاحلة ،و�أنا ل�ست ٍ
�أجندة خارجية �ضد "جهابذة"
الربملان ،ولكني �أفرت�ض �أن النا�س
الذين اكتووا بنريان ف�سادهم
و�إف�سادهم ،ال يحتملون معاناة
ف�صول م�أ�ساة جديدة ،مع وجوه
"انتهت �صالحيتها" حتى قبل ان
ُتطرح يف الأ�سواق!..

ال�صحة العاملية ت�ستبعد احتمال حت ّول جدري القرود جلائحة

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة مقاربة
ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجل ��و
�سيك ��ون م�شم�سا يف العدي ��د مناطق
البالد.
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 متابعة املدى

قالت م�س�ؤولة ،ام�س
االثنني� ،إن منظمة
ال�صحة العاملية ال تعتقد
�أن انت�شار مر�ض جدري
القرود خارج �إفريقيا
�سي�ؤدي �إىل جائحة،
و�أ�ضافت �أنه مل يت�ضح
بعد ما �إذا كان امل�صابون
الذين ال تظهر عليهم
�أعرا�ض ميكنهم نقل
املر�ض.
روزامون ��د لوي� ��س ،رئي�س ��ة �أمان ��ة
مكافحة اجلدري لربنامج الطوارئ
ملنظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة ،قالت يف
�إفادة �صحافي ��ة� ،إن منظمة ال�صحة
العاملي ��ة تتوق ��ع �أال ي�ص ��ل ج ��دري
الق ��رود �إىل م�ستوي ��ات وبائي ��ة،

وذل ��ك عندم ��ا ُ�سئل ��ت عم ��ا �إذا كان
جدري القرود ميكن �أن يت�سبب يف
جائحة عاملية مثل وباء كوفيد،10-
ف�أجابت بالقول" :ال نعرف ،لكننا ال
نعتقد ذلك".

و�أ�ضافت �أن منظمة ال�صحة العاملية
يف الوق ��ت احلايل لي�س ��ت قلقة من
"جائح ��ة عاملي ��ة .ومع ذل ��ك ،نحن
قلق ��ون م ��ن �أن ي�ص ��اب الأ�شخا�ص
بهذه العدوى ،ب�سبب اخلطر الكبري

�إذا مل يكن لديهم املعلومات الالزمة
حلماية �أنف�سهم .نحن قلقون من �أن
�س ��كان العامل مل يكون ��وا حم�صنني
�ض ��د فايرو�س ��ات الأورثوبوك� ��س
منذ نهاية اجلدري ،و�أن الفايرو�س

ق ��د يح ��اول ا�ستغالل مكان ��ة معينة
واالنت�ش ��ار ب�سهول ��ة �أك�ب�ر ب�ي�ن
النا� ��س .لك ��ن لي�ست لدين ��ا �إجابات
على ذلك حتى الآن".
وكان ��ت �سيلف ��ي بريان ��د ،مدي ��رة
�إدارة الت�أه ��ب للأوبئ ��ة واجلوائح
والوقاي ��ة منه ��ا مبنظم ��ة ال�صح ��ة
العاملي ��ة وجه ��ت ،خ�ل�ال م�ؤمت ��ر
�صح ��ايف عق ��د م�ؤخ ��را ،حتذي ��را
ب�ش� ��أن ج ��دري الق ��رود .وح ��ذرت
م ��ن �أن ��ه ق ��د تك ��ون مئ ��ات ح ��االت
الإ�صاب ��ة بج ��دري الق ��ردة الت ��ي
ُ�ش ّخ�صت ال�شه ��ر املا�ضي يف جميع
�أنح ��اء �أوروب ��ا و�أم�ي�ركا ال�شمالية
واجلنوبي ��ة و�إ�سرائي ��ل والإمارات
و�أ�سرتالي ��ا ،جم ��رد "غي� ��ض م ��ن
في�ض".
واقرتح ��ت بريان ��د �أن ��ه ميك ��ن �أن
يك ��ون هن ��اك "العديد م ��ن احلاالت
الت ��ي مل ُتكت�ش ��ف يف املجتمعات"،
حي ��ث ال تظه ��ر �أعرا� ��ض ج ��دري
القرود على الفور.
وي�شتك ��ي الأف ��راد امل�صاب ��ون

يف البداي ��ة م ��ن �أمرا� ��ض �شبيه ��ة
بالإنفلون ��زا مث ��ل احلم ��ى و�آالم
الع�ض�ل�ات وت�ضخ ��م الغ ��دد
الليمفاوي ��ة قبل ظه ��ور طفح جلدي
ي�شب ��ه ج ��دري امل ��اء عل ��ى الوج ��ه
واجل�س ��م .وبينم ��ا ال يوج ��د عالج
مع ��روف للفايرو� ��س ،ف�إنه يرتاجع
ع ��ادة يف غ�ض ��ون �أ�سبوع�ي�ن �إىل
�أربعة �أ�سابيع.
وعل ��ى الرغم م ��ن قوله ��ا "�إننا نعلم
�أنه �سيكون لدينا املزيد من احلاالت
يف الأيام املقبل ��ة"� ،إال �أن برياند مل
ت�شجع النا�س على الذعر ،و�أ�صرت
على �أن "هذا لي� ��س مر�ضا يجب �أن
يقل ��ق عام ��ة النا� ��س ب�ش�أن ��ه .لي�س
كوفيد �أو غريه م ��ن الأمرا�ض التي
تنت�شر ب�سرعة".
وبينم ��ا ال ت ��زال منظم ��ة ال�صح ��ة
العاملي ��ة ت�سع ��ى لتحدي ��د الأ�ص ��ل
الدقيق لتف�شي مر�ض جدري القردة
الأخ�ي�ر ،ال يوج ��د ما ي�ش�ي�ر �إىل �أن
الفايرو� ��س امل�س�ؤول عن ذلك حتور
�أو �أ�صبح �أكرث خطورة.

