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�أعلنت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء عن قرب �إطالق قرو�ض لإن�شاء وحدات �سكنية
�ضمن م�شروع (داري).
وقال املتحدث با�سم الأمانة العامة حيدر جميد� ،إن «احلكومة تتجه للتعاقد مع �شركات
مطورة وا�ستثمارية لإن�شاء البنى التحتية التي خ�ص�صت مل�شروع داري».
و�أ�ضاف ،جميد «ال�شركات �ستعمل على البنى التحتية واخلدمات مبا يخ�ص املجاري
والكهرباء وكل ما يحتاجه املواطن لل�سكن يف هذا امل�شروع».
و�أ�شار� ،إىل ان «قرو�ض ًا مي�سرة �ستقدم اىل املواطنني ت�شجعهم على ان�شاء الوحدات
ال�سكنية دعم ًا ملبادرة ال�سكن».
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قوى م�ستقلة تنفي دعوة ال�شباب �إلى «تظاهرات �سيا�سية»

�أو�ساط التيار« :ال�صدر» لن ير�ضى على حكومة
ي�شكلها الإطار التن�سيقي
 بغداد /تميم الح�سن
تنف ��ي او�س ��اط زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري ،مقت ��دى ال�ص ��در ،تدخل
االخ�ي�ر ل� �ـ «انق ��اذ» فري ��ق الإط ��ار
التن�سيق ��ي ال ��ذي دخ ��ل يف ازم ��ة
مركب ��ة بع ��د اعت ��زال زعي ��م التي ��ار
العملية ال�سيا�سية.

ويتوق ��ع ال�صدري ��ون ،ان يتف ��كك
«التن�سيق ��ي» ب�سب ��ب اخلالف ��ات
الداخلية ،فيما حتا�صرهم خماوف
من ال�سقوط بـ «ثلث معطل» م�ضاد،
وتظاهرات قد تنطل ��ق �ضدهم ب�أية
حلظة.
ومنذ قرار ال�صدر �سحب نوابه من
الربملان اال�سب ��وع املا�ضي ،يتخبط

الإط ��ار التن�سيق ��ي يف مواقف ��ه
بخ�صو�ص اخلطوة املقبلة.
وب ��رزت عدة مواق ��ف متناق�ضة من
الفري ��ق ال�شيع ��ي ،م ��ن بينها جناح
يدع ��و اىل «الرتي ��ث» يف ت�شكي ��ل
احلكومة حلني تدخ ��ل زعيم التيار
ال�صدري.
وت�ؤك ��د او�س ��اط ال�صدري�ي�ن الت ��ي

حتدثت لـ(املدى) بان «�أطرافا داخل
الإطار التن�سيق ��ي ار�سلت ا�شارات
اىل زعيم التيار ال�صدري للم�شاركة
مرة اخرى باحلكومة».
وقدم «التن�سيقي»  4مبادرات خالل
االزمة ال�سيا�سية احلالية بالإ�ضافة
اىل ر�سائ ��ل اىل ال�ص ��در دعت ��ه اىل
«االندماج» حتت «حكومة توافقية»

وه ��و م ��ا رف�ض ��ه زعي ��م التي ��ار.
وت�ضي ��ف تل ��ك االو�س ��اط« :ه ��ذه
الإ�شارات التي ج ��اءت عرب قنوات
متع ��ددة طلب ��ت م ��ن زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري على االقل ان يوافق على
حكوم ��ة ي�شكله ��ا الإطار م ��ع تقدمي
ا�سماء م�ستقلني لرئا�ستها».
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

داع�ش» يركز هجماته على المناطق
الحدودية مع �سوريا
 ترجمة :حامد احمد
�أف ��اد تقرير �صحفي �أن تنظيم داع�ش الإرهابي ورغم
تلقيه �ضربات موجعة من �سالح اجلو العراقي ،لكنه
م ��ا زال ينف ��ذ عمليات �ضيقة على مقرب ��ة من احلدود
م ��ع �سوري ��ا ،وحتدث عن تع ��اون كبري ب�ي�ن القوات
العراقي ��ة وال�سكان يف تق ��دمي املعلومات عن تواجد
التنظيم.
وذك ��ر تقري ��ر ملوقع ��ي (املوني�ت�ر وذي نا�شن ��ال)،
ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن «الذك ��رى ال�سنوي ��ة اخلام�سة
تقرتب ال�سرتج ��اع القوات العراقي ��ة مدينة املو�صل
وحتريرها من �سيطرة تنظيم داع�ش االرهابي».
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن «عملي ��ات مكافحة الإرهاب يف

البالد ا�ستمرت خالل الأ�سابيع الأخرية بقتل اهداف
مهمة من قياديي داع�ش».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «�أغل ��ب ه ��ذه العملي ��ات ت ��دور يف
املناط ��ق ال�شمالية م ��ن البالد حيث املناط ��ق الوعرة
النائي ��ة الت ��ي حت ��وي كهوف ��ا وخمابئ ين�ش ��ط فيها
م�سلح ��و التنظي ��م يف ال�صح ��راء الغربي ��ة للع ��راق
املمت ��دة اىل احل ��دود ال�سوري ��ة الت ��ي مت ا�ستهدافها
�أي�ض ًا».
وبني التقري ��ر� ،أن «جهاز مكافح ��ة الإرهاب العراقي
�أعل ��ن ،بتاريخ  15حزيران احلايل ،ع ��ن قتله لثالثة
عنا�ص ��ر من م�سلحي داع� ��ش يف كركوك خالل عملية
بد�أت يف فجر ذلك اليوم».
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ت�صاعد في الموجات الغبارية
 بغداد /فرا�س عدنان
ذكرت التوقعات اجلوية ب� ��أن معدالت احلرارة
�س ��وف ت�شهد ،غ ��د ًا االربع ��اء ،انخفا�ض ًا مبعدل
 10درج ��ات عم ��ا كان ��ت علي ��ه بداي ��ة الأ�سبوع
احلايل ،م�ش�ي�رة �إىل �إمكانية ح�صول عوا�صف
ترابي ��ة مل يعرف ت�أثريها بع ��د لغاية الآن ،ي�أتي
ذلك بعد �أن �سجلت حمافظات عديدة من العراق

معدالت درج ��ات ح ��رارة خم�سينية.وقال مدير
�إع�ل�ام هيئة الأن ��واء اجلوي ��ة التابع ��ة لوزارة
النقل عامر اجلاب ��ري� ،إن «درجات احلرارة يف
الب�ل�اد كانت وفق التقرير ال ��ذي �صدر من هيئة
الأن ��واء اجلوية ي ��وم اخلمي�س املا�ض ��ي بت�أثر
الب�ل�اد بارتف ��اع احلرارة».وتاب ��ع اجلاب ��ري،
�أن «الطق� ��س لي ��وم �أم� ��س كان �صح ��و ًا وح ��ار ًا
خ�صو�ص ًا يف املنطقتني الو�سطى واجلنوبية»،

عودة الخالفات مع تنفيذ قانون
الأمن الغذائي
 بغداد� /سيف عبد اهلل

فتى ي�ؤجر ح�صانه لزوار منتزهات ابي نوا�س ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

الأولمبي ينفي وجود
العبين مزورين
 بغداد /المدى
نف ��ت �إدارة املنتخ ��ب الأوملب ��ي
وجود العبني مزورين �أعمارهم
�ضم ��ن الفريق ،داعية املتحدثني
به ��ذا املو�ض ��وع �إىل تق ��دمي
الدليل.
وق ��ال امل�ش ��رف عل ��ى املنتخ ��ب
غ ��امن عريب ��ي ،ان «احلديث عن
وج ��ود مزوري ��ن يف املنتخ ��ب
الأوملب ��ي ه ��و كالم ع ��ار ع ��ن
ال�صحة وغري �صحيح».
وتاب ��ع عريب ��ي� ،أن «م ��ن ي ��ديل
بهك ��ذا معلومات علي ��ه �أن يقدم
الدلي ��ل ويبلغن ��ا ب� ��أن العب� � ًا ما

داخ ��ل املنتخب الأوملب ��ي عمره
غ�ي�ر �صحي ��ح» .و�أ�ش ��ار� ،إىل
�أن «�أح ��د ر�ؤ�س ��اء الأندي ��ة اتهم
العب� � ًا بانه م ��زور ،لك ��ن حقيقة
املو�ض ��وع �أن ه ��ذا الالعب لديه
م�ستحقات مالية بذمة النادي».
وكان املنتخ ��ب الأوملب ��ي ق ��د
�ش ��ارك م�ؤخ ��ر ًا يف بطولة �آ�سيا
حت ��ت �س ��ن  23عام� � ًا وخ ��رج
م ��ن ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي �أمام
امل�ضي ��ف الأوزبك ��ي بف ��ارق
�ضرب ��ات اجل ��زاء بع ��د انته ��اء
املب ��اراة ب�شوطيه ��ا الأ�صلي�ي�ن
واال�ضافي�ي�ن بالتع ��ادل بهدفني
لكل من الفريقني.

مبادرة لت�شغيل � 50ألف عامل
في ذي قار
 ذي قار /ح�سين العامل
طرح ن�شط ��اء مدني ��ون يف ذي قار
مب ��ادرة لتوف�ي�ر فر�ص عم ��ل لـ 50
�أل ��ف عاطل ع ��ن العمل ع�ب�ر تفعيل
�صندوق اعم ��ار املحافظة وتطوير
قطاعات اقت�صادية �أخرى.
من جانبه ��ا ،ر�أت احلكومة املحلية
ان املب ��ادرة حتم ��ل اف ��كار ًا منا�سبة
ملعاجل ��ة جانب من م�شكل ��ة البطالة
املتنامية ،لكنها �أعربت عن خ�شيتها
من ان ي�صطدم تطبيقها مبحدودية
�صالحية حكومة ت�صريف االعمال.
وي�أت ��ي ط ��رح املب ��ادرة بالتزام ��ن

م ��ع ت�صاع ��د وت�ي�رة تظاه ��رات
اخلريج�ي�ن والك�سب ��ة املطالب�ي�ن
بالتعيين ��ات والت ��ي تتوا�ص ��ل
من ��ذ نح ��و ا�سب ��وع وتخلله ��ا قطع
للج�س ��ور احليوية يف مركز مدينة
النا�صري ��ة واغ�ل�اق ت ��ام للدوائ ��ر
احلكومية ما عدا اخلدمية منها.
وق ��ال النا�شط امل ��دين عامر ح�سني
الف ��اران« ،نتيج ��ة لت�أخ ��ر اق ��رار
موازن ��ة الع ��ام احل ��ايل وتفاق ��م
م�شكلة البطالة يف حمافظة ذي قار
وال�سيما بني اخلريج�ي�ن والك�سبة
تقدمن ��ا مبب ��ادرة تق�ت�رح جملة من
املعاجلات مل�شكلة البطالة».
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بع ��د �أي ��ام من ت�ش ��ريع قان ��ون الأم ��ن الغذائي
داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب ،يت�أرج ��ح القان ��ون
ب�ي�ن م�ؤيد ومعار� ��ض� ،أو�س ��اط نيابية رحبت
بت�شريع القانون ،فيم ��ا ك�شفت �أو�ساط �أخرى
عن هدر كبري للمال العام.
و�سيدخ ��ل القانون حي ��ز النفاذ بع ��د م�صادقة
رئي�س اجلمهورية عليه بح�سب ما ن�صت عليه
�إحدى مواده الت ��ي �أوجبت ن�شره بعد ذلك يف
اجلريدة الر�سمية.

ويف ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أك ��د ع�ض ��و احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ستاين مه ��دي عبد الكرمي
�أن قان ��ون الأمن الطارئ وح�ص�ص املحافظات
في ��ه ه ��ي �أم ��وال فائ�ض ��ة ال عالقة له ��ا بقانون
املوازنة.
وقال عبد الكرمي يف حديث خا�ص مع (املدى)
�إن “التخ�صي�ص ��ات الت ��ي ت�ضمنه ��ا قان ��ون
الأمن الط ��ارئ �ستكون للحاج ��ات ال�ضرورية
ولتم�شية الأم ��ور اليومية واملهمة حلني �إقرار
قانون املوازنة”.
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العراق ي�سعى لإنتاج  8ماليين برميل نفط في 2029
 بغداد /المدى

ك�ش ��ف م�س� ��ؤول حكومي عن رغبة الع ��راق برفع انتاجه
النفط ��ي �إىل  8مالي�ي�ن برمي ��ل يومي� � ًا يف ع ��ام ،2029
م�ؤكدة �أن الزيادة �سوف ترافقها خطة لتطوير الت�صدير،
لكنه دعا �إىل توفري التخ�صي�صات املالية املنا�سبة للقيام
بهذه املهمة.
وق ��ال مدي ��ر �أبح ��اث ال�س ��وق يف �شركة �سوم ��و التابعة
ل ��وزارة النفط حممد �سعدون� ،إن «منظمة �أوبك والدول
امل�ؤتلف ��ة معه ��ا حقق ��ت اجن ��از ًا تاريخي ًا بع ��د �أن �شهدت
�أ�سع ��ار النف ��ط انخفا�ض� � ًا �شدي ��د ًا يف بداية ع ��ام 2020

نتيجة تداعيات وباء كورونا على الطلب العاملي».
و�أ�ض ��اف �سع ��دون ،ممثل الع ��راق يف منظم ��ة �أوبك� ،أن
«ه ��ذا االتف ��اق التاريخ ��ي وال�شج ��اع �أدى �إىل تخفي�ض
انت ��اج النف ��ط بن�سب ��ة � 23%شمل ��ت جمي ��ع ال ��دول
الأع�ض ��اء» ،مبين ًا �أن «املنظمة جل�أت بع ��د ذلك �إىل الرفع
التدريجي».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «جميع الدول التزم ��ت بهذا التخفي�ض،
وه ��ي  13دول ��ة بالن�سب ��ة لأوب ��ك ،و 10دول بالن�سبة لـ
(�أوبك بال�ص) ،و�أ�صبح املجموع هو  23دولة».
وب�ي�ن �سع ��دون ،ان «الزي ��ادة ح�صل ��ت اي�ض� � ًا بن�س ��ب
مت�ساوية ومتوازية مع الإنتاج» ،م�شدد ًا على �أن «الدول

النا�شئون يفتتحون غرب �آ�سيا مبواجهة اليمن 5

اتفق ��ت يف ع ��ام  2018عل ��ى �سقف انت ��اج مرجعي الذي
حدد للعراق  4ماليني و� 653ألف برميل».
ون ��وه� ،إىل �أن «ه ��ذا ال�سق ��ف مت حتدي ��ده م ��ن جه ��ات
حمايدة قدّرت الإنت ��اج بالن�سبة للدول الأع�ضاء» ،ور�أى
�أن «عملي ��ة التخفي� ��ض كانت عادل ��ة ومتنا�سبة مع حجم
الإنتاج لكل دولة».
و�أفاد �سع ��دون ،ب�أن «العراق ثاين بل ��د منتج يف منظمة
�أوب ��ك ودول ��ة م�ؤ�س�س ��ة له ��ذه املنظم ��ة» ،الفت� � ًا �إىل �أن
«الع ��راق بل ��د م�ش ��ارك يف �سيا�س ��ات وق ��رارات املنظمة
الدولية».
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م�ؤك ��د ًا �أن «درج ��ات احل ��رارة ارتفع ��ت قلي�ل ً�ا
مقارنة مبا مت ت�سجيله يوم الأحد املا�ضي».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الري ��اح كان ��ت �شمالي ��ة غربية
ن�شط ��ة ال�سرع ��ة م ��ن � 30إىل  40كيل ��و مرت يف
ال�ساع ��ة» ،الفت� � ًا �إىل �أن «حال ��ة الطق� ��س ه ��ذه
تت�سبب ب�إث ��ارة غبار خفيف مل ي�ؤثر على حركة
ال�سري �أو احلياة العامة للمواطنني».
 التفا�صيل �ص3

ال�صحة« :تف�شي
محدود» للكوليرا
 بغداد /نب�أ م�شرق
ع ��دت وزارة ال�صحة و�ضع مر�ض الكولريا
يف العراق ب�أن ��ه يف حالة «تف�شي حمدود»،
داعية اجله ��ات املخت�ص ��ة �إىل منع اختالط
مياه ال�ص ��رف ال�صحي مع الإ�سالة ،م�شددة
عل ��ى �ض ��رورة الك�شف املبكر ع ��ن احلاالت
امل�شتب ��ه به ��ا بغي ��ة معاجلته ��ا م ��ن خ�ل�ال
املحالي ��ل الفموي ��ة ملن ��ع اجلف ��اف وفق ��دان
ال�سوائل.
وقالت ع�ض ��و الفريق الإعالم ��ي يف وزارة
ال�صحة ربى فالح يف ت�صريح �إىل (املدى)،
�إن «مر� ��ض الكول�ي�را ه ��و الته ��اب مع ��وي
تت�سب ��ب ب ��ه بكتريي ��ا تع ��رف ب� �ـ (فيربي ��و
كول�ي�را) ،م ��ن خ�ل�ال الطع ��ام �أو املي ��اه
امللوثة».
و�أ�ضاف ��ت ف�ل�اح� ،أن «مدة ح�ضان ��ة املر�ض
ت�ت�راوح ب�ي�ن � 7إىل  14يوم� � ًا» ،م�ؤكدة �أن
«�أغل ��ب امل�صاب�ي�ن تظه ��ر عليه ��م االعرا�ض
متو�سطة ون�سبة قليلة منهم تكون �شديدة».
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن «املر� ��ض م ��ن ممك ��ن �أن
ينته ��ي �إىل الوف ��اة �إذا كان الت�شخي� ��ص
يف مراح ��ل مت�أخ ��رة ب� ��أن يراج ��ع املري�ض
امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية ب�ش ��كل مت�أخر نتيجة
فق ��دان ال�سوائ ��ل احلا�ص ��ل م ��ن التقي� ��ؤ
واال�سهال ال�شديد».
 التفا�صيل �ص2
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العنف الأ�سري يتحول �إلى ظاهرة با�ستخدام الر�شا�شات والقنابل اليدوية
 بغداد /ح�سين حاتم
�شه ��دت العا�صم ��ة بغ ��داد �أم� ��س الأول
الأح ��د ،جمزرتني عائليت�ي�ن مروعتني،
اثارت اجل ��دل لدى الأو�س ��اط ال�شعبية
واملدونني ،كونه ��ا جرائم تندرج �ضمن
�إطار العنف اال�سري.
وتع ��زو ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة �أ�سب ��اب
زي ��ادة ح ��دة تل ��ك اجلرائ ��م اىل غي ��اب
اللج ��وء اىل القان ��ون واالعتم ��اد عل ��ى
الع�شائ ��ر يف حل امل�ش ��اكل والنزاعات،
فيم ��ا يع ��زو خمت�صون يف عل ��م النف�س
تلك الأ�سباب اىل الإدمان على املخدرات
وتو�سعها داخل العراق.
و�أق ��دم �ش ��اب �أم� ��س الأول االح ��د ،يف
منطق ��ة ناحية النه ��روان جنوب �شرقي
بغ ��داد بالهج ��وم على عائل ��ة م�ستخدم ًا

رمان ��ات يدوي ��ة �أدت �إىل مقتل و�إ�صابة
عدد من الأ�شخا� ��ص ،ومن ثم �أقدم على
االنتح ��ار ،باملقابل ارتكب رجل جمزرة
بحق �أه ��ل زوجته م�ستخدم ًا البيكي�سي
والرمانات اليدوي ��ة يف منطقة احلرية
�شمايل بغداد.
ويقول مدي ��ر عالقات و�إع�ل�ام ال�شرطة
املجتمعي ��ة ،عب ��د احلاف ��ظ ه ��ادي
اجلب ��وري يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
«مفارزن ��ا و�صلت اىل م ��كاين اجلرمية
ف ��ور قيامهم ��ا للوقف عل ��ى مالب�ساتهما
ومعرفة الأ�سباب».
و�أ�ض ��اف� ،أن «ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة
م�ستم ��رة يف دعمه ��ا املتوا�ص ��ل لتقدمي
الدع ��م املعن ��وي والنف�س ��ي للح ��د م ��ن
ظواهر العنف اال�سري».
و�أ�ش ��ار اجلبوري اىل �أن «زيادة حاالت

العنف اال�س ��ري وو�صولها اىل مراحل
القت ��ل ه ��ي نتيج ��ة ع ��دم اللج ��وء اىل
القانون والتم�سك بنظام الع�شائر».
ودع ��ا اىل ح ��ل «امل�ش ��اكل بالط ��رق
القانونية واحلوار وال�سلم ،واالمتثال
للقانون بعيدا عن العنف».
بدوره ��ا ،تقول �أ�ست ��اذة علم النف�س يف
جامع ��ة بغ ��داد �شيم ��اء عب ��د العزيز يف
حديث لـ(امل ��دى)� ،إن «اجلرائم اال�سرية
الت ��ي حدث ��ت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة هي
نتائ ��ج ظواه ��ر الإدمان عل ��ى املخدرات
وتف�شيها يف العراق».
و�أ�ضاف ��ت عب ��د العزي ��ز� ،أن «وج ��ود
املتعاط�ي�ن يف اال�سرة وع ��دم احتوائهم
واالفتقار للم�صحات يولد عنفا م�ستمرا
وم�شاكل ال نهاية لها».
وتابع ��ت الأ�ست ��اذة اجلامعي ��ة� ،أن

«امل�س�ؤولي ��ة الك�ب�رى تق ��ع عل ��ى عاتق واالنك�س ��ار ت ��زداد يوم ��ا بع ��د ي ��وم
احلكوم ��ة ،واملتعاط ��ي يعترب �ضحية ال للمواط ��ن العراق ��ي نتيج ��ة ارتف ��اع
الأ�سعار والبطالة وامل�شاكل االجتماعية
حول له وال قوة».
و�شددت على «�ض ��رورة حماية احلدود واالن�س ��داد ال�سيا�س ��ي والزحام ��ات
ومن ��ع امل ��واد املخ ��درة م ��ن الدخ ��ول ،املرورية التي ي�شهدها العراق».
وت�شدي ��د الرقابة على جمي ��ع الب�ضائع و�أ�ش ��ار اىل �أن «الع ��راق يعي� ��ش حال ��ة
خطرة كون االنفعال االجتماعي حتول
الداخلة».
وا�ستغرب ��ت عب ��د العزي ��ز ،م ��ن �أن اىل و�سائ ��ل عن ��ف ،و�أ�صب ��ح التعني ��ف
«العقوب ��ة اق ��ل م ��ن الفع ��ل ،وخ ��روج ظاه ��رة» ،داعي ��ا اىل «تهدئ ��ة االنفع ��ال
االجتماع ��ي من خ�ل�ال حلحلة االن�سداد
املتاجر بكفالة بحجة متعاطي!».
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول اخلب�ي�ر الأمن ��ي ال�سيا�س ��ي وتوف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل وم ��ا
احم ��د ال�شريف ��ي يف حدي ��ث لـ(املدى) ،يحتاجه ال�شعب».
�إن «العن ��ف اال�س ��ري يتعل ��ق بالو�ض ��ع و�أعلنت قيادة ال�شرط ��ة االحتادية ،عن
االجتماع ��ي ال ��ذي يعي�ش ��ه املجتم ��ع القب� ��ض عل ��ى مته ��م بجرمي ��ة قت ��ل يف
العراق ��ي الي ��وم ،وال يخف ��ى عل ��ى �أحد منطقة احلرية ببغ ��داد قام برمي رمانة
يدوي ��ة عل ��ى �أحد املن ��ازل وقتل زوجته
التوتر الذي يعي�شه املواطن».
و�أ�ض ��اف ال�شريف ��ي� ،أن «حالة الإحباط وعمها وا�صاب ثالثة �آخرين.
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التنظيم الإرهابي يتلقى �ضربات جوية موجعة �أوقعت �أبرز قادته

"داع�ش" ّ
ي�شن هجمات "�ضيقة" وير ّكز على المناطق المتاخمة للحدود ال�سورية
�أف��اد تقرير �صحف��ي �أن تنظيم داع�ش الإرهاب��ي ورغم تلقيه �ضربات موجعة م��ن �سالح اجلو العراقي ،لكنه م��ا زال ينفذ عمليات
�ضيق��ة على مقربة من احل��دود مع �سوريا ،وحتدث عن تعاون كبري ب�ين القوات العراقية وال�سكان يف تق��دمي املعلومات عن تواجد
التنظيم .وذكر تقرير ملوقعي (املونيرت وذي نا�شنال) ،ترجمته (املدى)� ،أن "الذكرى ال�سنوية اخلام�سة تقرتب ال�سرتجاع القوات
العراقية مدينة املو�صل وحتريرها من �سيطرة تنظيم داع�ش االرهابي".
 ترجمة :حامد احمد
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "عملي ��ات مكافحة الإرهاب
في البالد ا�ستم ��رت خالل الأ�سابيع الأخيرة بقتل
اهداف مهمة من قياديي داع�ش".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "�أغل ��ب هذه العملي ��ات تدور في
المناط ��ق ال�شمالي ��ة م ��ن الب�ل�اد حي ��ث المناط ��ق
الوع ��رة النائي ��ة الت ��ي تح ��وي كهوف ��ا ومخاب ��ئ
ين�ش ��ط فيه ��ا م�سلح ��و التنظي ��م ف ��ي ال�صح ��راء
الغربي ��ة للعراق الممت ��دة الى الح ��دود ال�سورية
التي تم ا�ستهدافها �أي�ض ًا".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب
العراق ��ي �أعلن ،بتاريخ  15حزي ��ران الحالي ،عن
قتله لثالثة عنا�صر من م�سلحي داع�ش في كركوك
خالل عملية بد�أت في فجر ذلك اليوم".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "جه ��از مكافحة الإره ��اب كان قد
�أعل ��ن قبل �أ�سبوع من ذلك ع ��ن تنفيذ عملية �إنزال
ج ��وي في عمق �صح ��راء الرطبة غرب ��ي محافظة
االنب ��ار ا�سف ��رت ع ��ن قتل قي ��ادي لتنظي ��م داع�ش
هناك كان ي�شغ ��ل من�ص ��ب الإداري العام للتنظيم
ف ��ي االنبار" .ويوا�صل التقرير ،ان "الجهاز �أعلن
اي�ض ًا ف ��ي  15حزيران عن �شنه لغ ��ارة على مخب�أ
ف ��ي منطقة جبال مخم ��ور �شمال غ ��رب كركوك"،
الفت� � ًا �إلى "العثور على متفج ��رات وقنابل يدوية
ونواظير ليلية ومعدات ب�صرية حرارية".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "منطق ��ة جبال مخم ��ور ،جنوب
�ش ��رق المو�ص ��ل بمحافظ ��ة نينوى تعتب ��ر �ضمن
المناطق المتنازع عليها".
و�أفاد التقرير ،ب�أن "هذه المناطق الوعرة النائية
الت ��ي دائم ًا ما تخلو م ��ن التواجد الأمني و�ضعف
التن�سي ��ق م ��ن الق ��وات المختلف ��ة المتواجدة في
محيطه ��ا كانت من ��ذ فترة طويلة تعتب ��ر م�ضافات
لخالي ��ا تنظي ��م داع� ��ش تن�ش ��ط فيه ��ا العملي ��ات
الإرهابية واالجرامية لم�سلحي التنظيم".
ونق ��ل ،عن "بيان �صادر ع ��ن خلية االعالم الأمني
ف ��ي  16حزي ��ران ب� ��أن ال�ضربات الجوي ��ة نفذتها
طائرات الق ��وة الجوية وطي ��ران الجي�ش في 14

حزي ��ران وا�ستهدف ��ت وك ��را لداع� ��ش ف ��ي منطقة
وادي الثرث ��ار ف ��ي الج ��زء الغرب ��ي م ��ن محافظة
�ص�ل�اح الدي ��ن" .و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ه ��ذه
ال�ضرب ��ات �أ�سف ��رت ع ��ن مقت ��ل ثماني ��ة عنا�ص ��ر
م ��ن قياديي داع� ��ش وانه بع ��د �إج ��راء فحو�صات
الحم�ض النووي ( )DNAعلى ه�ؤالء تم الت�أكد
من هوية �أربعة افراد منهم".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "�أح ��د القتل ��ى ه ��و وال ��ي دجلة

والآخ ��ر وال ��ي �صالح الدي ��ن والثال ��ث الم�س�ؤول
المال ��ي للتنظي ��م الإرهابي والراب ��ع يدعى جواد
القي�س ��ي ،و�أن خلي ��ة الإعالم الأمن ��ي ا�شارت �إلى
�أن العمل م�ستمر لمعرف ��ة هويات البقية من قتلى
هذه العملية" .وبين التقري ��ر� ،أن "تنفيذ العملية
ج ��اء بعد تلق ��ي الق ��وة الجوية وطي ��ران الجي�ش
معلومات من وح ��دة الر�صد في خلية اال�ستهداف
التابع ��ة الى قيادة العملي ��ات الم�شتركة التي تفيد

عودة اخلالفات النيابية مع قرب تنفيذ
قانون الأمن الغذائي
بع ��د �أي ��ام م ��ن ت�شريع قان ��ون الأم ��ن الغذائي داخل
جمل� ��س الن ��واب ،يت�أرج ��ح القان ��ون ب�ي�ن م�ؤي ��د
ومعار�ض� ،أو�س ��اط نيابية رحبت بت�شريع القانون،
فيما ك�شفت �أو�ساط �أخرى عن هدر كبري للمال العام.
و�سيدخل القان ��ون حيز النفاذ بع ��د م�صادقة رئي�س
اجلمهورية عليه بح�سب ما ن�صت عليه �إحدى مواده
التي �أوجبت ن�شره بعد ذلك يف اجلريدة الر�سمية.
�أموال فائ�ضة
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أك ��د ع�ضو احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين مه ��دي عب ��د الك ��رمي �أن قان ��ون الأمن
الطارئ وح�ص�ص املحافظات فيه هي �أموال فائ�ضة
ال عالقة لها بقانون املوازنة.
وق ��ال عبد الك ��رمي يف حديث خا�ص م ��ع (املدى) �إن
"التخ�صي�صات التي ت�ضمنها قانون الأمن الطارئ
�ستك ��ون للحاج ��ات ال�ضروري ��ة ولتم�شي ��ة الأم ��ور
اليومية واملهمة حلني �إقرار قانون املوازنة".
و�أ�ض ��اف عب ��د الك ��رمي� ،أن "الأم ��وال الت ��ي مت
تخ�صي�صه ��ا للمحافظ ��ات يف قانون الأم ��ن الغذائي
هي من احلاج ��ات اخلا�صة� ،سواء كانت للتجارة �أو
للكهرباء� ،أما البقية فتعترب م�شاريع متوقفة".
هدر للمال العام
بدوره ��ا� ،أك ��دت ع�ضو جمل�س الن ��واب عن حمافظة
الب�ص ��رة زه ��رة البج ��اري� ،أن الأم ��وال الت ��ي مت
تخ�صي�صه ��ا يف قان ��ون الدع ��م الطارئ ،ه ��ي �أموال
املحافظات اجلنوبية.
وقال ��ت البج ��اري يف حدي ��ث خا� ��ص �أدل ��ت ب ��ه �إىل
(امل ��دى)� ،إن "قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ والأم ��وال
الت ��ي جاءت في ��ه هي �أم ��وال املحافظ ��ات اجلنوبية
كونها ف ��ارق �أ�سعار النفط الذي �شه ��د ارتفاعا كبريا
يف الف�ت�رة احلالي ��ة وبالت ��ايل وف ��ر �سيول ��ة مالي ��ة
للحكومة".

املبلغ كبري جداً
اىل ذل ��ك� ،أك ��د الباح ��ث يف ال�ش�أن االقت�ص ��ادي نبيل
جبار العلي �أن م ��ا مت تخ�صي�صه من مبالغ مالية يف
قانون الأمن الطارئ للمحافظات رقم ال ب�أ�س به.
وق ��ال العلي يف حديث خا�ص لـ (امل ��دى)� ،إن "ما مت
تخ�صي�صه مل�شاريع تنمي ��ة الأقاليم للمحافظات غري
املرتبطة ب�إقليم ،وكذل ��ك �أموال البرتو دوالر وحتى
�صندوق ذي قار و�إعمار املحافظات املحررة بلغ 10
كاف لإن�شاء
تريلي ��ون دينار وهو لي�س بالقلي ��ل ،بل ِ
ما يق ��ارب � 10آالف مدر�سة وكايف لإن�شاء ما يقارب
 200م�ست�شفى".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ه ��ذه التخ�صي�ص ��ات لي�ست الوحيدة
التي ذك ��رت يف قانون الأمن الغذائ ��ي والتنمية ،بل
هي �إ�ضافية والتخ�صي�ص ��ات الرئي�سية اي�ضا تعادل
ما يقارب  20تريليون وج ��زء منها لإكمال امل�شاريع
ال�سابقة واملخ�ص�ص بالأم ��ن الغذائي هو للم�شاريع
اجلديدة".
ولف ��ت العل ��ي ،اىل �أن "املبل ��غ املخ�ص� ��ص كبري جد ًا
وحت ��ى املحافظات ق ��د تكون غري قادرة عل ��ى �إنفاقه
ب�ش ��كل كامل وهو ما تعودنا عليه يف كل �سنة ،حيث
�أن املحافظات دائم ��ا ما تبادر �إىل �إعادة الأموال اىل
خزائن الدولة".
و�ص ��وّ ت جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي ،الأربع ��اء (٨
حزيران  ،)٢٠٢٢عل ��ى ت�شريع قانون الدعم الطارئ
للأمن الغذائي والتنمية واملُعد من قبل اللجنة املالية
النيابية.

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

ال�صحة تتحدث عن "تف�شي محدود" للكوليرا وت�ؤكد
على الإجراءات الوقائية

و�أ�ضاف ��ت البج ��اري� ،أنه "كان م ��ن املفرت�ض �أن تقر
الأم ��وال يف قان ��ون الأمن الغذائي م ��ن خالل قانون
املوازن ��ة للعام  ،"٢٠٢٢مبين ��ة �أن "هذه املبالغ التي
مت ت�ضمينه ��ا يف قانون الأمن الط ��ارئ والبالغة 25
تريليون ،هي فائ�ض ما �صرف يف موازنة ."2021
و�أو�ضح ��ت� ،أن "ه ��ذه الأم ��وال ه ��ي بالأ�سا� ��س
خم�ص�ص ��ة لأمور معين ��ة دون رقابة ودون ح�سابات
ختامية وبالتايل فهي تعترب هدر ًا".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

عن :المونيتر وموقع ذي نا�شنال
االخباري

طالبت اجلهات املخت�صة مبنع اختالط مياه الإ�سالة مع ال�صرف ال�صحي

خرباء يرجحون عدم القدرة على �إنفاق كامل املبالغ

 بغداد� /سيف عبد اهلل

بمعلوم ��ات عن تواجد ثمانية ق ��ادة �إرهابيين في
وك ��ر داخ ��ل وادي الثرثار غرب ��ي محافظة �صالح
الدي ��ن" .ويج ��د� ،أن "ه ��ذا يدل عل ��ى �أهمية جمع
المعلوم ��ات اال�ستخبارية والجه ��د اال�ستخباري
باالعتم ��اد على ال�سكان المحليين الموثوقين وما
لديهم من معلومات امنية".
واك ��د التقري ��ر� ،أن "التحالف الدول ��ي بينما �أنهى
مهام ��ه القتالي ��ة �ض ��د داع� ��ش الع ��ام الما�ضي ،ما

عجالت تابعة لداع�ش بعد ق�صفها يف االنبار
يزال هن ��اك م�ست�ش ��ارون متواجدين ف ��ي العراق
وم�ستمري ��ن بم�شارك ��ة الأجه ��زة الأمنية المحلية
م ��ا يجمعوه من معلومات امنية وا�ستخبارية عن
تنظيم داع�ش" .وتاب ��ع� ،أن "وكالة اال�ستخبارات
�أعلن ��ت ف ��ي بي ��ان له ��ا �ص ��در االح ��د بتاري ��خ 19
حزيران عن مقتل ما ي�سمى بوالي االنبار لتنظيم
داع�ش الإرهابي بعملية امنية في �صحراء االنبار
غربي العراق مع ثالثة من مرافقيه".

وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "العملي ��ة ح�صل ��ت بعد
ن�صب كمين للقيادي في داع�ش الملقب بكنية� ،أبو
من�صور ،وثالثة من مرافقيه ،ور�صدهم بالتن�سيق
مع خلي ��ة اال�سته ��داف التابع ��ة لقي ��ادة العمليات
الم�شترك ��ة ،وجه ��ت �ضرب ��ات دقيق ��ة ا�سفرت عن
مقتلهم" .ون ��وه� ،إلى �أن "ما ي�سمى بوالي االنبار
كان م�س�ؤو ًال عن ا�ستهداف المدنيين على الطريق
الدولي في منطقة الرطبة".
و�أكد التقرير� ،أن "والي االنبار �شغل عدة منا�صب
وتنقل بي ��ن العراق و�سوري ��ا ،وكان م�س�ؤو ًال عن
عمليات قت ��ل وخطف طالت مدنيي ��ن وع�سكريين
بمناط ��ق مختلفة م ��ن محافظة االنب ��ار ،ويعد من
اهم المطلوبين للقوات الأمنية في المحافظة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "خالي ��ا نائم ��ة لداع� ��ش م ��ا ت ��زال
ت�ش ��ن عمليات �إرهابية �ضيق ��ة النطاق بين الحين
والآخ ��ر خ�صو�ص ��ا ف ��ي المناط ��ق ال�صحراوي ��ة
والجبلية الممت ��دة �شمالي وغرب ��ي العراق والى
المقربة من الحدود ال�سورية".
و�أف ��اد التقري ��ر ،ب� ��أن "تل ��ك الهجم ��ات ت�أتي رغم
اعالن العراق الن�صر على التنظيم في �أواخر عام
 2017بع ��د ث�ل�اث �سن ��وات من مع ��ارك متوا�صلة
معه" .ونبه� ،إل ��ى �أن "التنظيم كثف هجماته على
الق ��وات الأمني ��ة والمدنيي ��ن في مناط ��ق �شمالي
وغربي البالد عبر ا�ستغالل ��ه للعوا�صف الترابية
التي اجتاحت العراق خالل الأ�شهر الأخيرة".
وا�ستط ��رد التقري ��ر� ،أن "داع� ��ش تبن ��ى ال�شه ��ر
الما�ض ��ي ،و�أعلن عن م�س�ؤوليته بتنفيذ هجومين
على مزارعي ��ن في مناطق نائي ��ة �شمالي و�شرقي
الع ��راق قت ��ل فيه ��ا � 12شخ�ص ��ا م ��ع ج ��رح ع ��دة
ا�شخا� ��ص �آخري ��ن" .وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن
"القوات الأمني ��ة العراقية ت�ستمر ب�شن عمليات
ع�سكري ��ة و�ضرب ��ات جوي ��ة ت ��كاد تك ��ون يومي ��ة
ف ��ي جه ��ود مالحقة ما تبق ��ى من عنا�ص ��ر وخاليا
للتنظي ��م تتخ ��ذ م ��ن المناط ��ق النائي ��ة والكهوف
مالذا لها".

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

 بغداد /نب�أ م�شرق
عدت وزارة ال�صحة و�ضع مر�ض الكولريا
يف العراق ب�أنه يف حالة "تف�شي حمدود"،
داعية اجله ��ات املخت�صة �إىل منع اختالط
مياه ال�صرف ال�صحي مع الإ�سالة ،م�شددة
على �ض ��رورة الك�شف املبك ��ر عن احلاالت
امل�شتب ��ه به ��ا بغي ��ة معاجلته ��ا م ��ن خ�ل�ال
املحالي ��ل الفموي ��ة ملن ��ع اجلف ��اف وفقدان
ال�سوائل.
وقال ��ت ع�ض ��و الفري ��ق الإعالم ��ي يف
وزارة ال�صح ��ة رب ��ى ف�ل�اح يف ت�صري ��ح
�إىل (امل ��دى)� ،إن "مر� ��ض الكول�ي�را ه ��و
الته ��اب معوي تت�سبب ب ��ه بكترييا تعرف
ب� �ـ (فيربيو كولريا) ،من خ�ل�ال الطعام �أو
املياه امللوث ��ة" .و�أ�ضافت ف�ل�اح� ،أن "مدة
ح�ضان ��ة املر� ��ض ت�ت�راوح ب�ي�ن � 7إىل 14
يوم� � ًا" ،م�ؤكدة �أن "�أغل ��ب امل�صابني تظهر
عليه ��م االعرا� ��ض متو�سط ��ة ون�سبة قليلة
منهم تكون �شديدة".
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "املر� ��ض م ��ن ممكن �أن
ينته ��ي �إىل الوف ��اة �إذا كان الت�شخي� ��ص
يف مراح ��ل مت�أخ ��رة ب�أن يراج ��ع املري�ض
امل�ؤ�س�سات ال�صحي ��ة ب�شكل مت�أخر نتيجة
فق ��دان ال�سوائ ��ل احلا�ص ��ل م ��ن التقي� ��ؤ
واال�سهال ال�شديد".
ولفتت فالح� ،إىل �أن "الت�شخي�ص كلما كان
مبك ��ر ًا ويف بداي ��ة املر�ض �ستك ��ون ن�سبة
ال�شف ��اء عالية ج ��د ًا" ،مبين ��ة �أن "االلتزام
بالإج ��راءات الوقائي ��ة يقل ��ل م ��ن �أع ��داد
الإ�صاب ��ات بغ�سل اليدين جي ��د ًا قبل �إعداد
وتن ��اول الطع ��ام وتنظي ��ف اخل�ض ��روات
والفواكه".
و�ش ��ددت ،عل ��ى "�ش ��راء الأطعم ��ة م ��ن
امل�ص ��ادر املوثوق ��ة وطهي الطع ��ام ب�شكل
جي ��د وبدرجات ح ��رارة عالي ��ة واالهتمام

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

بنظاف ��ة املطاب ��خ واحلمام ��ات ونظاف ��ة
املطاعم والعاملني فيه ��ا والت�أكد من املياه
امل�ستخدمة لل�شرب �أو الطبخ".
وم�ض ��ت ف�ل�اح� ،إىل �أن "البدي ��ل ع ��ن عدم
توف ��ر املياه املعقمة يك ��ون بغلي املياه من
ثم تربيدها قبل اال�ستخدام �أو اللجوء �إىل
حبوب تعقيم املياه".
م ��ن جانب ��ه ،قال املتح ��دث با�س ��م الوزارة
�سي ��ف البدر يف حديث تلفزي ��وين تابعته
(امل ��دى)� ،إن "الك�شف عن الإ�صابات يكون
وفق �سياق ب�أن تر�سل العينات �إىل خمترب
ال�صح ��ة املركزي يف بغ ��داد وهذا ما ن�ص
عليه قانون ال�صحة العامة".
وتابع البدر� ،أن "هناك توقعات ب�أن يكون
عدد الإ�صابات �أكرث مما مت الإعالن عنه"،
مبين� � ًا ان "املر�ض متوطن منذ مدة طويلة

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

يف ال�شرق الأو�سط".
وكانت �أول �إح�صائي ��ة �أعلنت عنها وزارة
ال�صح ��ة تتحدث ع ��ن "ت�سجيل � 13إ�صابة
مبر� ��ض الكول�ي�را ،بواق ��ع �إ�صابت�ي�ن
يف املثن ��ى وواح ��دة يف كرك ��وك وع�ش ��ر
�إ�صابات يف ال�سليمانية".
ون ��وه الب ��در� ،إىل ان "املتاب ��ع لل�ش� ��أن
ال�صح ��ي يف الع ��راق يع ��رف �أن ح ��االت
تف�شي وبائي تظه ��ر كل عدد من ال�سنوات
رمبا تكون حمدودة �أو �أكرث".
ويوا�صل� ،أن "الوزارة ت�ؤكد على االلتزام
بغ�سل اليدين جيد ًا خ�صو�ص ًا عند الدخول
�إىل احلم ��ام �أو قبل وبعد تناول الطعام".
وي�سرت�سل البدر� ،أن "الكثري من احلاالت
يك ��ون عالجه ��ا باملحالي ��ل الفموي ��ة ،ملنع
حاالت اجلفاف وفق ��دان ال�سوائل" ،مبين ًا

مل�صق للتثقيف مبر�ض الكولريا

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

ان "هن ��اك ح ��االت ن ��ادرة ق ��د حتت ��اج �إىل
الرقود والبقاء يف امل�ست�شفى".
و�أو�ضح ،ان "جميع احلاالت تلقى اهتمام ًا
من الوزارة و�أن كان عددها قليال" ،م�ؤكد ًا
ان "العراق مل ي�سجل لغاية الوقت احلايل
وف ��اة بهذا املر�ض ون�أم ��ل بان تكون هناك
�سيط ��رة عل ��ى التف�ش ��ي املح ��دود ،ورمب ��ا
يك ��ون حم ��دود ًا وهو يعتمد عل ��ى اجلدية
يف تطبيق الإجراءات الوقائية".
وم�ض ��ى الب ��در� ،إىل �أن "اخت�ل�اط مي ��اه
ال�شرب مع ال�ص ��رف ال�صحي عامل خطري
جد ًا لي�س فقط بالن�سبة للكولريا ،بل هناك
م�شكالت ال�صحية قد تتفاقم".
�إىل ذلك ،قال حمافظ ال�سليمانية هفال �أبو
بك ��ر يف م�ؤمت ��ر �صحفي تابعت ��ه (املدى)،
�إن "الإدارة املحلي ��ة �شكل ��ت جلن ��ة ملتابعة
الكول�ي�را تت�أل ��ف م ��ن احلكوم ��ة املحلي ��ة
ودائ ��رة �صح ��ة ال�سليماني ��ة والدوائ ��ر
املعنية".
و�أ�ض ��اف �أب ��و بك ��ر� ،أن "هن ��اك �سبب ��ان
رئي�س ��ان وراء انت�ش ��ار الكول�ي�را ،الأول
املياه غ�ي�ر النظيفة والثاين ه ��و الأطعمة
غ�ي�ر النظيف ��ة" ،مطالب� � ًا "املواطن�ي�ن
بااللتزام بالتعليمات ال�صحية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "اجله ��ات ال�صحي ��ة
عاجل ��ت  4000حالة ا�سه ��ال ،وتوجد يف
امل�ست�شفيات حالي ًا  3965حالة �أخرى".
وانتهى �أب ��و بكر� ،إىل "�ض ��رورة مراجعة
امل�ؤ�س�سات ال�صحية مع �شعور �أي مواطن
ب�أعرا� ��ض ه ��ذا املر�ض ،خ�صو�ص ��ا التقي�ؤ
واال�سهال".
وكان ��ت اجله ��ات ال�صحي ��ة يف حمافظ ��ة
ال�سليماني ��ة ق ��د دع ��ت �إىل �إع�ل�ان حال ��ة
الط ��وارئ بع ��د ت�سجي ��ل العدي ��د م ��ن
الإ�صاب ��ات بالكول�ي�را خ�شي ��ة م ��ن تف�شي
املر�ض ب�شكل �أكرب.
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قوى م�ستقلة تنفي دعوة ال�شباب �إلى «تظاهرات �سيا�سية» ت�صعد على ظهرها الأحزاب التقليدية

�أو�ساط التيار« :ال�صدر» لن ير�ضى على حكومة ي�شكلها الإطار التن�سيقي
ويتوق ��ع ال�صدري ��ون ،ان يتف ��كك
 بغداد /تميم الح�سن
«التن�سيقي» ب�سبب اخلالفات الداخلية،
فيما حتا�صره ��م خماوف م ��ن ال�سقوط
بـ «ثل ��ث معطل» م�ض ��اد ،وتظاهرات قد
تنفي او�ساط زعيم التيار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر ،تدخل االخير لـ «انقاذ» تنطلق �ضدهم ب�أية حلظة.
ومن ��ذ ق ��رار ال�ص ��در �سح ��ب نوابه من
فريق الإطار التن�سيقي الذي دخل في ازمة مركبة بعد اعتزال زعيم
الربمل ��ان اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،يتخب ��ط
التيار العملية ال�سيا�سية.
الإطار التن�سيقي يف مواقفه بخ�صو�ص
اخلطوة املقبلة.
وب ��رزت ع ��دة مواق ��ف متناق�ض ��ة م ��ن
الفريق ال�شيع ��ي ،من بينها جناح يدعو

اىل «الرتي ��ث» يف ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
حلني تدخل زعيم التيار ال�صدري.
وت�ؤكد او�ساط ال�صدريني التي حتدثت
لـ(امل ��دى) ب ��ان «�أطراف ��ا داخ ��ل الإط ��ار
التن�سيق ��ي ار�سل ��ت ا�ش ��ارات اىل زعيم
التي ��ار ال�صدري للم�شارك ��ة مرة اخرى
باحلكومة».
وق ��دم «التن�سيق ��ي»  4مب ��ادرات خ�ل�ال
االزمة ال�سيا�سية احلالية بالإ�ضافة اىل
ر�سائل اىل ال�صدر دعته اىل «االندماج»

البرلمان يعاود جل�ساته ال�شهر المقبل و�سط ا�ستمرار الخالفات ال�سيا�سية

محافظات الفرات الأو�سط والجنوب �سجلت درجات خم�سينية

توقعات بانخفا�ض ملحوظ في الحرارة مع ت�صاعد
الموجات الغبارية
 بغداد /فرا�س عدنان
�أف ��ادت التوقع ��ات اجلوي ��ة ب� ��أن
مع ��دالت احل ��رارة �س ��وف ت�شه ��د
غ ��د ًا االربع ��اء انخفا�ض� � ًا مبع ��دل
 10درج ��ات عم ��ا كانت علي ��ه بداية
الأ�سب ��وع احل ��ايل ،م�ش�ي�رة �إىل
�إمكاني ��ة ح�صول عوا�ص ��ف ترابية
مل يع ��رف ت�أثريها بع ��د لغاية الآن،
ي�أتي ذلك بعد �أن �سجلت حمافظات
عديدة من الع ��راق معدالت درجات
حرارة خم�سينية.
وق ��ال مدي ��ر �إع�ل�ام هيئ ��ة الأن ��واء
اجلوية التابعة لوزارة النقل عامر
اجلاب ��ري� ،إن «درج ��ات احل ��رارة
يف البالد كانت وف ��ق التقرير الذي
�ص ��در م ��ن هيئ ��ة الأن ��واء اجلوية
يوم اخلمي�س املا�ض ��ي بت�أثر البالد
بارتفاع احلرارة».
وتاب ��ع اجلاب ��ري� ،أن «الطق� ��س
لي ��وم �أم� ��س كان �صح ��و ًا وح ��ار ًا
خ�صو�ص� � ًا يف املنطقت�ي�ن الو�سطى
واجلنوبي ��ة» ،م�ؤك ��د ًا �أن «درج ��ات
احل ��رارة ارتفعت قلي�ل� ًا مقارنة مبا

مت ت�سجيله يوم الأحد املا�ضي».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الري ��اح كان ��ت
�شمالي ��ة غربية ن�شط ��ة ال�سرعة من
� 30إىل  40كيل ��و مرت يف ال�ساعة»،
الفت� � ًا �إىل �أن «حال ��ة الطق� ��س ه ��ذه
تت�سبب ب�إثارة غبار خفيف مل ي�ؤثر
عل ��ى حركة ال�سري �أو احلياة العامة
للمواطنني».
و�أو�ض ��ح اجلاب ��ري� ،أن «العا�صمة
�سجل ��ت درج ��ات ح ��رارة ت�صل �إىل
 49درج ��ة مئوي ��ة� ،أم ��ا حمافظات
وا�س ��ط والديواني ��ة ومي�سان وذي
قار والب�صرة �سجلت  52درجة ،اما
املثنى والنجف وكربالء �سجلت من
� 50إىل  51درجة مئوية».
وا�ستط ��رد� ،أن «ه ��ذا االرتف ��اع يف
درجات احل ��رارة �س ��وف ينخف�ض
الي ��وم قلي�ل� ًا وتدريجي� � ًا بح�س ��ب
التقرير ال�سابق ،الذي ن�ص على �أن
البالد مرت باملوجة احلرارية التي
متتد من ي ��وم اجلمعة وتنتهي يوم
االثنني».
ون ��وه اجلاب ��ري� ،إىل �أن «مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ا�شارت �إىل

�أن الع ��راق يتعر� ��ض �إىل عوا�صف
ترابي ��ة بداية من الي ��وم ،وهو �أمر
مل يت ��م ت�أكيده ر�سمي ًا» ،م�شدد ًا على
�أن «التقاري ��ر ا�ش ��ارت �إىل �إمكاني ��ة
ح ��دوث ت�صاع ��د يف الغب ��ار غ ��د ًا
الأربعاء».
و�أردف� ،أن «ق�س ��م التنب� ��ؤ اجل ��وي
�سيك ��ون ل ��ه تقرير خ�ل�ال ال�ساعات
املقبل ��ة من �أجل ت�أكيد هذه احلالة»،
مو�ضح� � ًا �أن «ه ��ذا التقري ��ر �سوف
يحم ��ل التحديثات الأخ�ي�رة حلالة
الطق� ��س ،وحينه ��ا �سنبل ��غ ال ��ر�أي
الع ��ام ب�أي ��ة حال ��ة لت�صاع ��د الغبار
الكثيف».
وم�ضى اجلابري� ،إىل «عدم �إمكانية
التوق ��ع م�سبق� � ًا بحال ��ة العوا�ص ��ف
الرتابي ��ة ملدي ��ات طويل ��ة م ��ن هذه
ال�سن ��ة ،ك ��ون ذل ��ك يعتم ��د عل ��ى
التنب�ؤات وحالة الطق�س املتغرية».
وكان ��ت هيئ ��ة االن ��واء اجلوي ��ة قد
ذك ��رت �أن املوج ��ات الرتابي ��ة التي
تعر� ��ض �إليه ��ا الع ��راق من ��ذ بداي ��ة
الع ��ام احل ��ايل م�صدرها م ��ن خارج
الب�ل�اد وخ�صو�ص� � ًا بادي ��ة ال�ش ��ام،

�شاب يبيع المياه الباردة في �إحد �شوارع بغداد

و�أن الت�أثر به ��ا بهذه الدرجة ح�صل
نتيج ��ة ع ��دم االهتم ��ام بالغط ��اء
النبات ��ي والتجري ��ف امل�ستم ��ر
للأرا�ضي الزراعية.
من جانبه ،ذكر املنبئ اجلوي �أحمد
التميم ��ي �أن «الع ��راق ت�أث ��ر م�ؤخر ًا
بكتلة هوائية ح ��ارة رافقت املرتفع
اجلوي �شبه املداري».
و�أ�ض ��اف التميم ��ي ،ان «احل ��رارة
بلغ ��ت ذروته ��ا �أم� ��س االثن�ي�ن ،بعد
�أن �سجل ��ت درج ��ات خم�سيني ��ة يف
مناطق جنوبي العراق وحمافظات
الف ��رات الأو�س ��ط� ،أم ��ا بقي ��ة
املحافظ ��ات فقد كانت فيه ��ا درجات
احلرارة �أقل �إىل حد ما».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الطق� ��س �شهد منذ
م�ساء الأم� ��س �ضعف ًا حراري ًا نتيجة
اندف ��اع كتل ��ة معتدلة ن�سبي� � ًا ترافق
منخف�ضا جوي ��ا يتمركز فوق تركيا
ي�ستم ��ر لع ��دة �أيام» م�ش ��دد ًا على �أن
«ذروة ه ��ذه الكتل ��ة �ستك ��ون غ ��د ًا
الأربعاء».
و�أو�ضح التميم ��ي ،ان «االنخفا�ض
اليوم �سيكون بف ��ارق �أربع درجات
عم ��ا مت ت�سجيل ��ه �أم� ��س االثن�ي�ن،
اما غد ًا ف� ��أن الف ��ارق �سيكون بـ 10
درج ��ات ما عدا حمافظ ��ات جنوبي
الع ��راق الت ��ي �ستكون فيه ��ا الكتلة
املعتدلة �أقل ت�أثري ًا».
وحتدث ،ع ��ن «موجة غب ��ار خفيفة
�إىل متو�سط ��ة الكثاف ��ة �ستب ��د�أ غد ًا
الأربع ��اء ت�شم ��ل حمافظ ��ات ومدن
و�سط العراق والفرات الأو�سط».
وانته ��ى التميم ��ي �إىل �أن «ه ��ذه
املوجة �سببه ��ا هبوب رياح �شمالية
غربي ��ة ن�شط ��ة تت�سب ��ب بت�صاع ��د
الغب ��ار والأترب ��ة مع وج ��ود فر�ص
حلدوث عوا�صف ترابية».
وكان ��ت التقارير الدولية قد �صنفت
الع ��راق ب�أن ��ه م ��ن �أك�ث�ر خم� ��س
بل ��دان ت�أث ��ر ًا بالتغ�ي�رات اجلوي ��ة
والت�صح ��ر ،ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت
حمل ��ت وزارة البيئ ��ة اجله ��ات
التنفيذي ��ة م�س�ؤولي ��ة املوج ��ات
الغباري ��ة يف ع ��دم متابعتها ظاهرة
جتري ��ف الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة
والتقاع� ��س يف تنفي ��ذ م�شاري ��ع
الت�شجري.

حت ��ت «حكومة توافقية» وهو ما رف�ضه
زعيم التيار.
وت�ضيف تلك االو�ساط« :هذه الإ�شارات
الت ��ي جاءت عرب قن ��وات متعددة طلبت
من زعي ��م التيار ال�صدري على االقل ان
يواف ��ق على حكوم ��ة ي�شكلها الإطار مع
تقدمي ا�سماء م�ستقلني لرئا�ستها».
وبح�سب املقربني من التيار ان «ال�صدر
كان وا�ضح ��ا يف رف�ض ��ه الع ��ودة اىل
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة او امل�شارك ��ة يف
انتخاب ��ات مبك ��رة او اعتيادي ��ة اال
ب�إزاحة الفا�سدين».
واول �أم�س� ،أ�ص ��در حممد احللبو�سي،
اوام ��ر نيابي ��ة ب�إنهاء ع�ضوي ��ة النواب
ال�صدري�ي�ن امل�ستقل�ي�ن الذي ��ن يتج ��اوز
عدده ��م ال� �ـ  ،70وهو ت�أكي ��د جديد على
جدية قرار ال�صدر.
ومت�ض ��ي تلك االو�ساط قائل ��ة« :الإطار
التن�سيق ��ي ي�شع ��ر ب�ضغ ��ط �شدي ��د
وخالفات ،ويحاول ان ي�ستنجد بزعيم
التي ��ار ال�ص ��دري ،لكنه ل ��ن ي�شارك يف
حكومة توافقية».
ويفرت� ��ض ال�صدري ��ون ان وج ��ود على
االق ��ل « 12طرف� � ًا �شيعي ًا» داخ ��ل الإطار
التن�سيق ��ي ،يعن ��ي بال�ض ��رورة الذهاب
اىل «حكوم ��ة توافقي ��ة» وتوزي ��ع
الوزارات واملنا�صب.
وال ي�ستبع ��د ال�صدري ��ون ان يواج ��ه
«الإط ��ار» عق ��دة «الثل ��ث املعط ��ل» التي
ح ��اول فيه ��ا تعطيل ت�شكي ��ل احلكومة،
او تفكك ��ه ب�سب ��ب اخت�ل�اف االجتاهات
داخله.
وت�شري تلك االو�س ��اط اىل وجود ثالثة
تي ��ارات داخل «التن�سيق ��ي» االن ،وهم:
تي ��ار ن ��وري املالك ��ي (زعي ��م ائت�ل�اف
دولة القان ��ون) وقي�س اخلزعلي (زعيم
الع�صائ ��ب) ،وتي ��ار ه ��ادي العام ��ري
(رئي�س الفت ��ح) وفالح الفيا�ض (رئي�س
احل�ش ��د) ،وتي ��ار ثال ��ث ميثل ��ه عم ��ار
احلكيم (زعيم احلكمة) وحيدر العبادي
رئي�س الوزراء الأ�سبق.
ويف �ض ��وء ذل ��ك ،ي ��رى ال�صدريون ان
«حمور احلكيم-العب ��ادي داخل الإطار
التن�سيق ��ي ه ��و اال�ضعف لأن ��ه اقل عدد

مقاع ��د ( 4مقاعد بع ��د االنتخابات) وقد
يحرم من احل�صول على وزارات».
ويف تل ��ك احلال ��ة �س ��وف ين�ض ��م ه ��ذا
املح ��ور اىل التي ��ار ال�ص ��دري لي�ش ��كل
«�ضغط� � َا �شعبي� � َا» قد يطي ��ح باحلكومة
املقبل ��ة كما ح ��دث يف حكومة عادل عبد
املهدي ال�سابقة.
وكان تي ��ار احلكم ��ة ق ��د �أعل ��ن يف وقت
�ساب ��ق بان ��ه «لن ي�ش ��ارك» يف احلكومة
املقبل ��ة ،لكن ��ه كالم ي�ش ��كك ال�صدريون
يف دقت ��ه ،بينما الت�سريب ��ات ت�شري اىل
رغبة «العبادي» باحل�صول على رئا�سة
احلكوم ��ة او منا�ص ��ب وزاري ��ة عل ��ى
االقل.
غ�ضب ال�شارع

وم�ض ��ى االن نح ��و ن�ص ��ف امل ��دة الت ��ي
يتعني على «التن�سيقي» و�ضع ترتيبات
ت�شكيل احلكومة املقبلة قبل ان ي�ست�أنف
الربملان عمله منت�صف متوز املقبل.
وحت ��ى اللحظ ��ة وبح�س ��ب املعلوم ��ات
الت ��ي وردت اىل (امل ��دى) مل ت�ستط ��ع
الق ��وى املن�ضوي ��ة يف «الإط ��ار» م ��ن
التفاه ��م بينه ��ا ح ��ول �ش ��كل احلكوم ��ة
املقبلة.
ويعتق ��د ائت�ل�اف الن�ص ��ر ال ��ذي ير�أ�سه
حي ��در العب ��ادي ،ب ��ان احلكوم ��ة
املقبلة يجب ان حتظ ��ى بر�ضى وقبول
زعيم التيار ال�صدري.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م االئت�ل�اف �سعد
الالم ��ي يف ت�صريح ��ات تلفزيونية ان:
«ان�سحاب زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�ص ��در ون ��واب الكتل ��ة ال�صدري ��ة كان
مفاج�أة ،وكن ��ا نتوقع جلوء ال�صدر �إىل
املعار�ضة».
وا�ضاف الالمي« ،يجب ان يكون لل�صدر
ر�أي يف �أي ��ة حكومة تت�ش ��كل م�ستقب ًال،
وهن ��اك �أ�سم ��اء مر�شح ��ة يف الإط ��ار
ملن�ص ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ومت و�ضعها
يف امليزان لقيا�س مدى جتاربها ويجب
القب ��ول والر�ضى عليها م ��ن قبل ال�سيد
مقتدى ال�صدر وقت طرحها».
واك ��د الالم ��ي ،بان ��ه «�ستك ��ون هن ��اك
مراقبة �شر�سة وكبرية �سيا�سي ًا من قبل
التي ��ار ال�صدري لعمل احلكومة املقبلة،

و�ستك ��ون م ��ن طرفني هم ��ا جمه ��ور
ال�ش ��ارع ،واجلان ��ب ال�سيا�س ��ي املمث ��ل
بالأع�ضاء امل�ستقيل�ي�ن حيث �سيكونون
�أدوات ن�شطة وفاعلة».
وي�شع ��ر الإطار التن�سيقي بـ «قلق �شديد
« ب�سب ��ب بق ��اء التي ��ار ال�ص ��دري خارج
احلكومة يف ا�شتع ��ال تظاهرات �ضده،
خ�صو�ص ��ا وان ن ��ذر االحتجاج ��ات ق ��د
انطلقت قبل ايام يف النا�صرية وبع�ض
مدن اجلن ��وب والتي تطالب باخلدمات
والتعيينات.
ولي� ��س «التن�سيق ��ي» وحده م ��ن يعتقد
بذل ��ك ،بل حتى �ش ��ركاء ال�ص ��در ،حيث
يقول امل�س� ��ؤول عن املل ��ف العراقي يف
مقر رئي�س احلزب الدميقراطي م�سعود
ب ��ارزاين ،عرف ��ات ك ��رم� ،إن جمه ��ور
ال�ص ��در �س ُي�سق ��ط �أي ��ة حكوم ��ة دون
موافقة التيار ال�صدري.
و�أو�ضح كرم يف تغريدة على «تويرت»:
«�إذا �أرا َد الإط ��ار التن�سيق ��ي ت�شكي� � َل
احلكومة فعلي ��ه �أنْ ي�أخ َذ موافق َة التيار
ال�ص ��دري ،ودون ذل ��ك ف� �� َّإن جمه ��و َر
ال�صدر �س ُي ْ�س ِق � ُ�ط �أ َّية حكومةٍ ولو كانتْ
ُ
�سيوافق
وج ُم َ�ش َّيدَةٍ  ،ولكن ه ��ل
يف ُب� � ُر ٍ
ال�صدر بعد �أن َخ َذ َل ُه �أبنا ُء طائفته؟».
ب ��دوره ينفي م�ش ��رق الفريجي ،رئي�س
حركة نازل اخذ حق ��ي التي ت�شكلت من
رح ��م تظاهرات ت�شرين ،ان تكون هناك
دعوات لـ «تظاهرات �سيا�سية».
ويق ��ول الفريجي يف حدي ��ث لـ(املدى):
«ل ��ن ندع ��و ال�شب ��اب للتظاه ��ر ب�ش� ��أن
املطال ��ب ال�سيا�سي ��ة لتقف ��ز االح ��زاب
وت�ستفيد م ��ن االحتجاجات» يف ا�شارة
اىل م ��ا ج ��رى بعد احتجاج ��ات ت�شرين
.2019
واعت�ب�ر الفريج ��ي وهو مر�ش ��ح �سابق
يف االنتخاب ��ات ان «ما يجري من تفكك
االن ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة التقليدية
ه ��و نت ��اج ت�شري ��ن ..فليتظاه ��روا هم
(االحزاب املتنفذة) �أحدهم �ضد االخر».
وا�شار الفريجي ،اىل ان حزبه والقوى
امل�ستقل ��ة «دع ��وا اىل انتخاب ��ات مبكرة
وتغيري قانون االنتخابات واملفو�ضية»،
معتربا ان ذلك احل ��ل «هو احلل الأ�سلم
بالن�سبة للقوى التقليدية».

دول �أوبك تطوي �صفحة تداعيات كورونا وت�ستعيد ن�شاطها خالل �آب

م�س�ؤول حكومي :العراق ي�سعى لإنتاج  8ماليين
برميل نفط في 2029
 بغداد /المدى

ك�شف م�س�ؤول حكومي عن رغبة
العراق برفع انتاجه النفطي �إلى 8
ماليين برميل يومي ًا في عام ،2029
م�ؤكدة �أن الزيادة �سوف ترافقها خطة
لتطوير الت�صدير ،لكنه دعا �إلى توفير
التخ�صي�صات المالية المنا�سبة للقيام
بهذه المهمة.

وق ��ال مدي ��ر �أبح ��اث ال�سوق يف �شرك ��ة �سومو
التابع ��ة ل ��وزارة النف ��ط حمم ��د �سع ��دون� ،إن
«منظم ��ة �أوب ��ك وال ��دول امل�ؤتلف ��ة معه ��ا حققت
اجن ��از ًا تاريخي ًا بع ��د �أن �شه ��دت �أ�سعار النفط
انخفا�ض� � ًا �شدي ��د ًا يف بداية ع ��ام  2020نتيجة
تداعيات وباء كورونا على الطلب العاملي».
و�أ�ض ��اف �سع ��دون ،ممث ��ل الع ��راق يف منظمة
�أوب ��ك� ،أن «ه ��ذا االتف ��اق التاريخ ��ي وال�شجاع
�أدى �إىل تخفي� ��ض انت ��اج النف ��ط بن�سبة 23%
�شمل ��ت جمي ��ع ال ��دول الأع�ض ��اء» ،مبين� � ًا �أن
«املنظمة جل�أت بعد ذلك �إىل الرفع التدريجي».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «جمي ��ع ال ��دول التزم ��ت به ��ذا
التخفي� ��ض ،وه ��ي  13دول ��ة بالن�سب ��ة لأوبك،
و 10دول بالن�سب ��ة لـ (�أوبك بال� ��ص) ،و�أ�صبح
املجموع هو  23دولة».
وب�ي�ن �سع ��دون ،ان «الزي ��ادة ح�صل ��ت اي�ض� � ًا
بن�سب مت�ساوية ومتوازية مع الإنتاج» ،م�شدد ًا
على �أن «الدول اتفقت يف عام  2018على �سقف
انت ��اج مرجع ��ي ال ��ذي ح ��دد للع ��راق  4ماليني
و� 653ألف برميل».
ون ��وه� ،إىل �أن «ه ��ذا ال�سق ��ف مت حتدي ��ده م ��ن
جه ��ات حمايدة ق� �دّرت الإنت ��اج بالن�سبة للدول
الأع�ض ��اء» ،ور�أى �أن «عملي ��ة التخفي� ��ض كانت
عادلة ومتنا�سبة مع حجم الإنتاج لكل دولة».
و�أف ��اد �سعدون ،ب�أن «العراق ثاين بلد منتج يف
منظم ��ة �أوبك ودول ��ة م�ؤ�س�سة له ��ذه املنظمة»،

مطالبات باال�ستفادة من الفائ�ض النفطي في م�شاريع ا�ستثمارية
الفت� � ًا �إىل �أن «العراق بلد م�ش ��ارك يف �سيا�سات
وقرارات املنظمة الدولية».
وي�سرت�س ��ل� ،أن «الإح�ص ��اءات تظه ��ر ب� ��أن
اخلف� ��ض كان يف البداي ��ة ب� �ـ  9مالي�ي�ن و700
�ألف برميل ،ث ��م انخف�ضت �إىل  7ماليني و900
�أل ��ف برميل ،ومن ث ��م �إىل  3ماليني و� 600ألف
برمي ��ل ،والتخفي�ض منذ بداية العام احلايل مل
يبق منه �سوى مليون و� 200ألف برميل».
وب�ي�ن �سع ��دون� ،أن «ال�شه ��ر الثام ��ن م ��ن العام
احلايل �سوف ي�شهد عودة كل الدول من �ضمنها
الع ��راق �إىل الو�ض ��ع الطبيع ��ي» ،م�ضيف� � ًا �أن
«العراق �سيك ��ون ب�إمكانه انتاج النفط بال�سقف
املرجع ��ي لعام  2018مبق ��دار  4ماليني و653
�ألف برميل».
ويوا�صل� ،أن «املنظمة الدولية حققت ما وعدت
ب ��ه با�ستقرار ال�سوق و�شهدت الأ�سعار انتعا�ش ًا
بع ��د �أن كان الربمي ��ل يف ع ��ام  2020بنح ��و
 30دوالر ًا وق ��د �صع ��د ال�سع ��ر �إىل  60دوالر ًا
يف � 2021أم ��ا الع ��ام احلايل فه ��و مبعدل 115
دوالر ًا».
ونف ��ى �سع ��دون�« ،إمكاني ��ة �صدور ق ��رار جديد
ب�ش� ��أن الإنت ��اج خ�ل�ال الأ�شه ��ر املقبل ��ة ،ك ��ون
البلدان ت�ستعد للعودة �إىل انتاجها الطبيعي».
وحتدّث ،ع ��ن «تقديرات ت�ش�ي�ر �إىل ت�أثر النفط
الرو�س ��ي باحل ��رب م ��ع �أوكراني ��ا وتراج ��ع

االم ��دادات بنحو مليون �إىل مليون و� 500ألف
برميل خالل هذه ال�سنة».
ونبه �سع ��دون� ،إىل �أن «جمي ��ع الوكاالت ت�شري
�إىل �أن الأ�سع ��ار �ستك ��ون مبع ��دل  115دوالر ًا
للربميل بل ال�شيء اجلديد هو التوقع �أن ت�ستمر
الأزمة ل�سنت�ي�ن وتوقع ب�أن تك ��ون الأ�سعار يف
 2023و 2024بـمع ��دل  120دوالر ًا للربمي ��ل،
وه ��ذا رقم كب�ي�ر جد ًا بع ��د �أن كان ��ت التوقعات
ترتاوح بني � 85إىل  90دوالر ًا».
و�أردف� ،أن «انت ��اج الربميل الواحد يف العراق
يكلف م ��ن � 9إىل  12دوالرا وهذه الكلف مبنية
على �أ�سا�س الو�صول �إىل املوانئ الت�صديرية».
وذك ��ر �سع ��دون� ،أن «و�ض ��ع الأ�سع ��ار احلالي ��ة
�س ��وف يعزز �إي ��رادات البلد ونطم ��ح من خالل
توف�ي�ر التخ�صي� ��ص لزي ��ادة الإنت ��اج ب�ش ��كل
ملحوظ خ�ل�ال ال�سن ��وات املقبلة لي�ص ��ل �إىل 8
ماليني برميل يف عام .»2029
ويوا�ص ��ل� ،أن «الزيادة �ستك ��ون مبعدل مليون
�إىل ملي ��ون و� 250ألف برمي ��ل يف عام ،2025
ومن ث ��م يت�صاع ��د �إىل امل�ستوي ��ات التي نطمح
اليها».
وم�ضى �سع ��دون� ،إىل �أن «هذه اخلطة يجب ان
ترافقه ��ا خط ��ة �أخرى م ��ن �أجل زي ��ادة القدرات
الت�صديرية ،وه ��ذا كله يتطلب توفري املزيد من
التخ�صي�صات املالية».
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ت�ضمنت تفعيل �صندوق �إعمار املحافظة وتطوير القطاعات االقت�صادية

ن�ش��طاء مدني��ون يطرح��ون مب��ادرة لت�ش��غيل � 50أل��ف عام��ل فـ��ي ذي ق��ار

 ذي قار /ح�سني العامل
ط ��رح ن�ش ��طاء مدني ��ون يف ذي ق ��ار
مب ��ادرة لتوفري فر�ص عمل لـ � 50ألف
عاط ��ل عن العمل عرب تفعيل �صندوق
اعم ��ار املحافظ ��ة وتطوي ��ر قطاعات
اقت�صادية �أخرى.
م ��ن جانبه ��ا ،ر�أت احلكوم ��ة املحلية
ان املب ��ادرة حتم ��ل اف ��كار ًا منا�سب ��ة
ملعاجل ��ة جان ��ب م ��ن م�شكل ��ة البطالة
املتنامي ��ة ،لكنها �أعرب ��ت عن خ�شيتها
م ��ن ان ي�صطدم تطبيقه ��ا مبحدودية
�صالحية حكومة ت�صريف االعمال.
وي�أت ��ي ط ��رح املب ��ادرة بالتزامن مع
ت�صاعد وت�ي�رة تظاهرات اخلريجني
والك�سبة املطالبني بالتعيينات والتي
تتوا�ص ��ل منذ نحو ا�سب ��وع وتخللها
قط ��ع للج�س ��ور احليوي ��ة يف مرك ��ز
مدينة النا�صرية واغالق تام للدوائر
احلكومية ما عدا اخلدمية منها.
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين عام ��ر ح�سني
الف ��اران" ،نتيج ��ة لت�أخ ��ر اق ��رار
موازنة العام احل ��ايل وتفاقم م�شكلة

البطالة يف حمافظة ذي قار وال�سيما
ب�ي�ن اخلريج�ي�ن والك�سب ��ة تقدمن ��ا
مبب ��ادرة تقرتح جملة م ��ن املعاجلات
مل�شكل ��ة البطالة" .و�أ�ض ��اف الفاران،
�أن "املب ��ادرة تتعل ��ق بتفعي ��ل فقرات
�صن ��دوق اعم ��ار ذي ق ��ار يف جم ��ال
توف�ي�ر املزي ��د م ��ن فر�ص العم ��ل هذا
ناهيك ع ��ن تفعيل قطاعات االخرى"،
مبين� � ًا �أن "املبادرة املقرتحة ميكن ان
توفر � 50ألف فر�صة عمل".
وت�ضمنت فق ��رات املب ��ادرة املقرتحة
التي اطلعت عليه ��ا (املدى) جملة من
االفكار من بينها:
ان ��ه "نظ ��را مل ��ا تعي�ش ��ه حمافظة ذي
ق ��ار من بطال ��ة كبرية ج ��دا ومعدالت
فق ��ر بلغت �أكرث م ��ن  40باملئة ولعدم
وج ��ود حل ��ول ناجع ��ة ملعاجل ��ة ملف
البطال ��ة يف املحافظة امل�صنفة ر�سميا
عل ��ى انه ��ا حمافظ ��ة منكوب ��ة ح�سب
ق ��رار الربمل ��ان املرق ��م ( )17ل�سن ��ة
 2019الذي ت�ضمن يف فقراته توفري
فر� ��ص عمل جلمي ��ع �أبن ��اء املحافظة
نقرتح جملة م ��ن االفكار للعمل عليها

تظاهرات تطالب بفر�ص عمل يف النا�صرية
ب�ش ��كل عاج ��ل كونها مثبت ��ة يف ن�ص
تعليم ��ات تنفي ��ذ �صن ��دوق اعمار ذي
قار وكما يلي-:
"العم ��ل الفعلي عل ��ى تطبيق الفقرة
اخلام�س ��ة م ��ن امل ��ادة الرابع ��ة م ��ن
تعليم ��ات تنفي ��ذ �صن ��دوق اعمار ذي
قار والتي ن�ص ��ت على (توفري فر�ص
عم ��ل لأبن ��اء املحافظة وكذل ��ك تنمية
بيئة الأعمال للقطاع اخلا�ص)".
و�أ�ضافت املب ��ادرة� ،أن "قانون االمن
الغذائ ��ي ت�ضم ��ن تخ�صي�ص �أكرث من
 ٢٠٠مليار ل�صن ��دوق اعمار ذي قار،
وميكن ا�ستقطاع جزء من هذا املبالغ
لغر� ��ض ت�شغي ��ل ال�شب ��اب والق�ض ��اء
عل ��ى البطال ��ة واحلفاظ عل ��ى ال�سلم
االهلي يف املحافظة".
وحتدث ��ت ع ��ن �إمكاني ��ة "ت�شغي ��ل
ال�شب ��اب �ضم ��ن �أم ��وال ال�صن ��دوق
ب�أج ��ور يومي ��ة عل ��ى ان يك ��ون �أق ��ل
رات ��ب مق�ت�رح � ٢٥٠أل ��ف دين ��ار مع
�إمكاني ��ة اال�ستف ��ادة م ��ن ت�شغي ��ل
ال�شب ��اب وتوزيعه ��م عل ��ى امل�شاريع
احلكومي ��ة املنج ��زة حديث ��ا فه ��ي

بحاج ��ة خلدم ��ات ال�شب ��اب ب�سب ��ب
نق� ��ص يف جمي ��ع الك ��وادر الإداري ��ة
واخلدمية".
وا�ش ��ارت املب ��ادرة ،اىل ان "هنال ��ك
العديد من الدوائر ا�ستحدثت بنايات
جدي ��دة لها �ضم ��ن التو�س ��ع االداري
وكذل ��ك م�ست�شفي ��ات ودور رعاي ��ة
واق�س ��ام ومراك ��ز و�شع ��ب وحمطات
وم ��ن بينها (دائرة العم ��ل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة ومديرية امل ��اء ومديرية
امل ��وارد املائي ��ة والزراع ��ة وال�صحة
وال ��ري وامل ��وارد املائي ��ة وال�سج ��ن
اال�صالح ��ي والرتبي ��ة والط ��رق
واجل�س ��ور وغريه ��ا م ��ن الدوائ ��ر
االخ ��رى)" .وتابع ��ت� ،أن "ه ��ذه
جميعه ��ا بحاجة �إىل الأي ��دي العاملة
لتنمي ��ة وتطوي ��ر وت�أهيل م ��ا حتتاج
اليه من املالكات االدارية والفنية".
وق ��درت املب ��ادرة "االم ��وال امل ��راد
توفريه ��ا لت�شغيل ال�شب ��اب وحتقيق
برنام ��ج ع ��ادل للق�ضاء عل ��ى البطالة
ب�ش ��كل م�ؤقت وحلني اق ��رار املوازنة
ب� �ـ  ٥٠ملي ��ار دين ��ار م ��ن �إجم ��ايل
التخ�صي�ص ��ات املر�ص ��ودة ل�صندوق
اعمار ذي قار".
ولفتت� ،إىل �أن "تتحمل كافة الدوائر
الت ��ي مت ت�شغيل ال�شباب لديهم �ضمن
�صن ��دوق اعمار ذي ق ��ار �إعداد قوائم
حتدد احلاجة الفعلية خلدماتهم على
ان يت ��م �شمولهم يف امل�ستقبل بالقرار
 ٣١٥كال �ضم ��ن الدائ ��رة الت ��ي يعمل
لديها".
ويف ذات ال�سي ��اق دع ��ا نا�شط ��ون
اخرون اىل توظيف ج ��زء من اموال
الفائ� ��ض م ��ن ارتف ��اع ا�سع ��ار النفط
لإن�ش ��اء م�صان ��ع جدي ��دة وحتدي ��ث
خط ��وط االنت ��اج يف املعام ��ل
وال�ش ��ركات احلكومي ��ة القدمي ��ة
لت�ستوع ��ب املزي ��د م ��ن العاطلني عن
العمل وت�سه ��م يف تطوي ��ر ال�صناعة
الوطنية وحتد من ا�سترياد الب�ضائع

االجنبي ��ة الت ��ي ي�أت ��ي معظمه ��ا م ��ن
منا�شئ رديئة.
وم ��ن جانبه ،ي ��رى م�ست�شار حمافظ
ذي ق ��ار ل�ش� ��ؤون املواطن�ي�ن حي ��در
�سع ��دي ان "االف ��كار واملقرتح ��ات
املطروحة ل ��و مت تفعيله ��ا وتطبيقها
ب�ص ��ورة فعلية ميكن ان تعالج جانبا
من م�شكلة البطالة".
و�أ�ض ��اف �سع ��دي يف ت�صري ��ح �إىل
(امل ��دى)� ،أن "االم ��ر يتطل ��ب تبن ��ي
االمان ��ة العام ��ة وجمل� ��س ال ��وزراء
والوزارات املعنية لتلك املبادرة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "م ��ا مط ��روح يتعلق
بتخ�صي�ص ��ات مالي ��ة تدخ ��ل �ضم ��ن
�صالحي ��ات احلكوم ��ة االحتادي ��ة"،
منوه ��ا اىل ان "�صالحيات احلكومة

املحلي ��ة يف االم ��ور املالي ��ة حمدودة
جد ًا".
و�أفاد �سعدي ،ب ��ان "حمافظة ذي قار
تفتق ��ر للقطاع ��ات الت ��ي توف ��ر املزيد
من فر�ص العمل فلي�ست فيها م�صانع
حديثة وال موانئ وال منافذ حدودية،
والزراع ��ة �شبه معطل ��ة ب�سبب �شحة
املي ��اه وارتف ��اع ن�سب ��ة امللوح ��ة يف
االرا�ضي الزراعية".
وزاد "حت ��ى اجلان ��ب ال�سياح ��ي يف
مناط ��ق االه ��وار واملواق ��ع االثري ��ة
مل ُت�ستكم ��ل مقوم ��ات جناح ��ه بع ��د
رغ ��م توف ��ر املواق ��ع االثري ��ة وبيئ ��ة
االهوار".
ون ��وه �سع ��دي ،اىل ان "حمافظة ذي
ق ��ار حتول ��ت اىل مدين ��ة ا�ستهالكي ��ة

بحت ��ة واغل ��ب من�ش�آته ��ا ال�صناعي ��ة
على حمدوديتها تعود اىل �سبعينيات
القرن املا�ضي".
و�ش ��دد ،على "�ضرورة اي�ل�اء القطاع
ال�صناع ��ي االهتم ��ام ال ��كايف من قبل
احلكوم ��ة االحتادي ��ة وال ��وزارات
املعنية" ،مبينا ان "االهتمام بتطوير
ال�صناعة وت�شجيع املنتجات الوطنية
�شبه غائب يف اجن ��دة امل�س�ؤولني يف
الوزارات االحتادية".
ور�أى �سع ��دي� ،أن "م ��ا فاق ��م م�شكلة
البطال ��ة ب�ي�ن اخلريج�ي�ن ه ��و ان
التخ�ص�صات اجلامعية ال ت�أخذ بنظر
االعتبار حاجة ال�سوق املحلية".
وق ��ال �أي�ض� � ًا "حت ��ى التخ�ص�ص ��ات
املتوف ��رة مل يت ��م اعداده ��ا وتطوي ��ر

مهاراته ��ا وقدراتها لتدخ ��ل املناف�سة
مع القطاع اخلا� ��ص وحترك مفا�صل
االقت�صاد وه ��ذا ما انعك�س �سلبا على
او�ضاع اخلريجني".
و�أك ��د �سع ��دي ان "الرتاكم ��ات يف
م�شكل ��ة البطال ��ة واعتم ��اد املحافظ ��ة
على التوظي ��ف يف القطاع احلكومي
فاقم امل�شكلة ب�صورة كبرية".
ويج ��د �أن "ما زاد الأم ��ور تعقيد ًا هو
ان احلكوم ��ة احلالي ��ة ه ��ي حكوم ��ة
ت�صري ��ف اعم ��ال ب�صالحي ��ات مالية
حم ��دودة جتعله ��ا عاجزة ع ��ن تبني
اي م�ش ��روع م ��ن �ش�أن ��ه ان يعال ��ج
م�شكل ��ة ارتف ��اع مع ��دالت البطال ��ة
وت�صاعد وت�ي�رة التظاهرات املطالبة
بالتعيني".
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ُ
�صحته
هاتفته المدى اطمئنان ًا على ّ

كلمة صدق

زينل� :أرب�أ بنف�سي عن احتكار التاريخ ..واالحتاد مطالب
بان�صاف دوري امل� ّؤ�س�سات

 بغداد � /إياد ال�صاحلي

وال�صحية والرتبوية والإعالمية وغريها.

�أجرت (املدى) �أت�ص ��ا ًال �صباح �أم�س الإثنني
،م ��ع الرائ ��د الريا�ض ��ي وخبري ك ��رة القدم،
د.عبدالق ��ادر زينل ،للإطمئن ��ان على �صحّ ته
بع ��د مراجعت ��ه �إح ��دى امل�ست�ش ��فيات خارج
دول ��ة قط ��ر الت ��ي يقيم فيه ��ا لإج ��راء بع�ض
الفحو�صات.
زين ��ل ق� �دّم �ش ��كره ّ
لكل م ��ن �س� ��أل عنه خالل
ُطمئن� � ًا اجلمي ��ع عل ��ى
الف�ت�رة املا�ض ��ية ،م ِ
�س�ل�امته ال�ص ��حية التي يُراعي اال�ست�ش ��ارة
الطبي ��ة فيه ��ا ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر ،م�ؤ ّكد ًا
عودت ��ه اىل العا�ص ��مة القطري ��ة الدوح ��ة
قريب� � ًا ملزاول ��ة �أن�ش ��طته يف احت ��اد النخ ��ب
والأكادمييني العراقي�ي�ن الذي ير�أ�س مكتبه
التنفي ��ذي ،وتعزي ��ز تفاعل ��ه يف املحي ��ط
املحل ��ي والدويل مب ��ا يخدم ق�ض ��ايا العراق
يف جميع النواحي الريا�ضية واالقت�صادية

�شهادة للتاريخ
وع ّلق زينل على ت�ص ��ريح ر�س ��مي له تداوله
�إعالمي ��ون ون�ش ��طاء يف مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،بخ�ص ��و�ص �ش ��هادته للتاريخ
ع ��ن ا�س ��تحقاق ن ��ادي ال�ش ��رطة الريا�ض ��ي
�ألق ��اب مناف�س ��ات دوري امل� ّؤ�س�س ��ات امللغي
بقرار م�ش�ت�رك لوزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
واللجنة الأوملبية الوطنية عام  ،1973قائ ًال
"مل ��ن يعرفني جيّد ًا مل احت� �دّث يف يوم ما
بلغ ��ة "الأنا" ودائم ًا ما �أرجّ ��ح لغة اجلماعة
عل ��ى الف ��رد ،ف�أي عمل يف احلي ��اة لن يكتمل
�إال بتعاون النا� ��س ،فما بالنا ونحن نتحدّث
عن الريا�ض ��ة التي مت ّثل ع�ص ��ارة االن�سجام
والتكات ��ف اجلمع ��ي من �أج ��ل حتقيق هدف
عام مل�صلحة الوطن واجلمهور والتاريخ"؟
و�أ�ض ��اف "�أن ر�أي ��ي ال�شخ�ص ��ي ال ميك ��ن

فر�ض ��ه على الآخرينُ ،هم �أح ��رار يف الأخذ
ب ��ه �أم مناق�ش ��ته �أم �إ�ض ��افة معلوم ��ة تع� � ّزز
م ��ن قيمة مو�ض ��وعه ،فل ��م �أكن مم ّث ��ل نادي
ال�ش ��رطة الوحي ��د كوين �أتر ّفع ع ��ن الأنانية
املقيت ��ة الت ��ي مل ت ��زل ت�ش ��يع اخل ��راب يف
امل�ش ��هد الريا�ض ��ي وغريه من واق ��ع العراق
املُعا�صر".
ال�شعور بالفخر
وتاب ��ع "�أرب� ��أ بنف�س ��ي ع ��ن احت ��كار حقائق
التاري ��خ ،برغ ��م �ش ��عوري بالفخ ��ر خلدم ��ة
نادي ال�شرطة العريق العب ًا ومدرب ًا ومدير ًا
ورئي�س� � ًا وباني ًا مللعبه بجهود �أبناء ال�شرطة
الأوفي ��اء ،فهن ��اك الع�ش ��رات قبل ��ي وبعدي
قدّموا خدمات جليلة للنادي وي�ستحقون �أن
ُت�س ��مع ا�ص ��واتهم و�أن يدلوا ب�آرائهم �سواء
ما يتع ّلق بتاريخ ريا�ض ��ة ال�ش ��رطة �أم البلد
عامة".

وب�ّي�نّ "ل ��ن �آت ��ي بجديد ح ��ول �ألق ��اب نادي
ال�ش ��رطة مبُ�س� �مّاه القدمي (�آليات ال�شرطة)
فقد ا�ستودعتُ �شهادتي ل�صحيفة املدى التي
ن�ش ��ر حم ّررها ب�أمانة مهنية ي ��وم اخلمي�س
املواف ��ق  19كان ��ون الأول ع ��ام  ،2019م ��ا
يتع ّلق باتفاق الوزارة والأوملبية على �إلغاء
دوري امل� ّؤ�س�س ��ات وكي ��ف �أن م� ّؤ�س�س ��تي
ال�ش ��رطة واجلي� ��ش �أجه�ض ��تا ق ��رار الإلغاء
بتعمّدهما �إف�ش ��ال مناف�س ��ات الدوري العام
عرب زجّ العب�ي�ن مغمورين ب�أعمار �ص ��غرية
نب �أ�ض َّر مبواهب
ا�ستنكار ًا ملا ا�صابهما من ُغ ٍ
كثرية ،ب ��ل �أن دوري امل� ّؤ�س�س ��ات كان ميثلّ
االح�ت�راف بعين � ِ�ه نظ ��ر ًا لتف� � ّرغ الالعب�ي�ن
لفرقهم طوال اليوم".
دعوة
ودع ��ا زين ��ل احتاد ك ��رة القدم �إىل ِ�إن�ص ��اف
حقوق الفرق والالعب�ي�ن واملدربني ب ِاعتماد

بغداد  /املدى
يوا�صل منتخب ال�شباب لكرة ال�سلة
مع�س ��كره التدريب ��ي يف حمافظ ��ة
ده ��وك ،ا�س ��تعداد ًا للم�ش ��اركة يف
بطولة غرب �آ�سيا ،امل�ؤمّل �إقامتها يف
العا�ص ��مة ال�سورية دم�ش ��ق� ،أواخر
�شهر متوز املقبل.
وقال ح�سني العميدي ،رئي�س احتاد
ك ��رة ال�س ��لة ل� �ـ "امل ��دى" :ان العب ��ي
املنتخ ��ب ال�ش ��بابي ي� ��ؤدّون مهامّهم
�ان ح�س ��ب
التدريبي ��ة بالت ��زام وتف � ٍ
الربنام ��ج املُع� � ّد م ��ن قب ��ل امل ��د ّرب
اجلورجي ج ��ورج كازاني ��ان ،الذي
د� َأب بحر� ٍ��ص كب�ي ٍ�ر عل ��ى متابعة كل
�ص ��غرية وكب�ي�رة يف املع�س ��كر م ��ن
�أجل �إجناح ت�أهيل الالعبني للبطولة
الإقليمية.

و�أ�ض ��اف "�شخ�ص� � ّي ًا� ،أواك ��بُ تف ّق ��د
املنتخ ��ب ،وكانت يل زيارة ملع�س ��كر
التدري ��ب رافقني فيها نائ ��ب رئي�س
االحت ��اد كاوة في�ص ��ل ورئي�س جلنة
املدربني �ص ��بيح ال�ض ��ايف وع�ضوي
االحت ��اد د.خال ��د جن ��م ود.مهند عبد
ال�ستار".
وب�ّي�نّ العمي ��دي "�أن الوح ��دات
التدريبي ��ة ت� ��ؤدّى بروحي ��ة عالي ��ة
وم�س ��توى فن ��ي ع ��ايل امل�س ��توى،
وجهوزية معنوية وبدنية تثري فينا
التف ��ا�ؤل بامكاني ��ة حتقي ��ق النتائج
الإيجابي ��ة الت ��ي تع� � ّزز مقوّ م ��ات
ال�ش ��روع باملناف�س ��ة عل ��ى اللقب يف
حال ��ة تكام ��ل الت�ش ��كيلة م ��ن جمي ��ع
النواحي".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "مباري ��ات بطول ��ة

�إرث مونديال  2022يف ِّعل �أن�شطة املر�أة

مباركة
واختت ��م رئي� ��س ن ��ادي ال�ش ��رطة الأ�س ��بق
ت�ص ��ريحه بالقول "نب ��ارك للهيئ ��ة الإدارية
وامل�ل�اك التدريب ��ي والالعب�ي�ن واجلمه ��ور
ال ��ويف تتويج فريق ال�ش ��رطة ب ��درع دوري
الك ��رة املمت ��از للمو�س ��م  2022-2021بعد
حتقيق ��ه النتائج الإيجابية التي ت�ص� �دّر بها
ترتي ��ب الف ��رق املتباري ��ة ،ويقين� � ًا �أن ه ��ذه
الزعامة لواحدة من �أهم م�سابقات اللعبة يف
الع ��راق مت ّثل حتدّي ًا م�ش ��روع ًا جلي � ٍ�ل مُثابر
عُرف عن تفانيه يف املناف�سة و�إ�صراره على
التمثي ��ل املُ�ش� � ّرف لتاريخ �أع ��رق الأندية يف
املنطقة حيث �أُ ّ�س�س عام  1932و�شهد خالل
 90عام ًا مفاخر ريا�ضية على �صعيد خمتلف
الألعاب منحته الريادة والرمزية ك�أحد كبار
ال�صروح الريا�ضية حملي ًا وعربي ًا وقاري ًا".

واملعن ��وي ،وجتل ��ى ذل ��ك يف وعدنا
لالعب�ي�ن مثلم ��ا �ش ��اركني الإخ ��وة
في�ص ��ل وال�ض ��ايف �إبداء املالحظات
الفني ��ة �أمامهم ،من �أجل اال�س ��تعداد
املث ��ايل للظه ��ور ب�أف�ض ��ل �أداء،
واملناف�سة على لقب البطولة".
وخل� ��ص العمي ��دي اىل الق ��ول
"يحر�ص الالعب ��ون ومدربهم ومن
خلفه ��م جلن ��ة املنتخب ��ات عل ��ى رفع
�ش� ��أن اللعبة يف بطولة غرب �آ�س ��يا،
و�إ�ض ��افة تاري ��خ مم ّي ��ز له ��ذه الفئ ��ة
العمرية ،وهي فر�ص ��ة طيبة لال�شادة
بامل ��درب املحرتف كازانيان النهماكه
يف تطوي ��ر م�س ��توى ال�ش ��باب �أثناء
املع�س ��كر املح ّلي ،وتوا�صله معنا يف
� ّ
أدق الأم ��ور من �أجل تذليل املعوّ قات
التي تواجهه".

 الدوحة  /خا�ص باملدى
ا�ست�ض ��افت م�ؤ�سّ �س ��ة اجلي ��ل املبه ��ر ،برنام ��ج الإرث
الإن�س ��اين واالجتماع ��ي لك�أ� ��س الع ��امل  FIFAقط ��ر
� ،2022أن�ش ��طة تدري ��ب �ض ��من مب ��ادرة ك ��رة القدم من
�أج ��ل التنمية ،مب�ش ��اركة متطوعات �أ�س ��همن يف العديد
م ��ن الأح ��داث الريا�ض ��ية الت ��ي نظمته ��ا اللجن ��ة العليا
للم�ش ��اريع والإرث .وتهدف الأن�شطة الأ�سبوعية ،التي
تق ��ام يف ن ��ادي اجلي ��ل املبه ��ر املجتمعي ،ال ��ذي افتتح
م�ؤخ ��ر ًا يف جم ّم ��ع العقل ��ة ملالع ��ب التدري ��ب مبدين ��ة
لو�سيل� ،إىل تعليم امل�ش ��اركات مهارات حياتية �أ�سا�سية
م ��ن خالل ريا�ض ��ة ك ��رة القدم ،مث ��ل التوا�ص ��ل الفعّال،
والتنظي ��م والعم ��ل اجلماع ��ي ،والقي ��ادة الناجح ��ة،
وتعزيز االندماج وال�شمولية.
وقالت موزة املهندي ،مديرة �إدارة الت�سويق واالت�صال
يف م�ؤ�س�س ��ة اجلي ��ل املبه ��ر� ،إن �أن�ش ��طة التدريب التي
ت�أتي �ض ��من مبادرة ك ��رة القدم من �أجل التنمية ت�س ��هم

حملة وا�ض ��حة للعيان يقودها الن ��وّ اب ا ُ
جلدد يف جمل�س النواب
العراقي ،وب�ص ��ورة خا�ص ��ة ممثلي املحافظات �أو �أع�ض ��اء جلنة
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة الربملاني ��ة للقاء وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
الكاب�ت�ن عدن ��ان درجال ال�ستي�ض ��اح �أو نق ��ل ر�س ��ائل جماهريية
تخ� �ّ�ص مالعب املحافظات التي تو ّقف العمل بها منذ فرتة طويلة
�سنوات وربمّ ا �أكرث �أو حتى تلك التي �شهدت عودة خجولة
ع�شر
ٍ
للعمل كما هو احلال يف مالعب الرمادي واملو�صل وذي قار.
احلقيق ��ة �أن للم�ش ��كلة جوان ��ب متع� �دّدة �إذ تع ��اين البع� ��ض منها
�إندثار �أو دعاوى هي�أة النزاهة وال�سبب الأكرب هو التخ�صي�صات
املالية الهائلة التي تطلبها ال�شركات وب�صور خا�صة بعد االرتفاع
الفاح� ��ش ملواد البن ��اء يف �أعقاب احل ��رب الرو�س ��ية الأوكرانية،
ِ
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الروت�ي�ن الإداري املُع ّق ��د جد ًا ب�ي�ن وزارات ال�ش ��باب
والتخطي ��ط واملالية بغي ��اب املوازنة التي �ش� � ّكلت العائق الأكرب
ال�ستئناف العمل جمدّد ًا.
ومن بني امل�ش ��اريع التي كرث احلديث عنها وزا َر مواقعها الكابنت
درج ��ال هي ملعب دي ��اىل � 30ألف متف� � ّرج وملعب باب ��ل � 30ألف
نتو�سع ملالعب
متف ّرج �أي�ض ًا و�سنكتفي بالإ�شارة اىل امللعبني وال ّ
الديوانية واملثنى ،فقد َع ّد م�شروع املدينة الريا�ضية يف حمافظة
دياىل من امل�شاريع احليوية املهمّة التي مل يكتب لها النجاح حتى
اللحظ ��ة ،ويع ��ود ال�س ��بب يف ذلك اىل ق ّل ��ة التخ�صي�ص ��ات املالية
واالجراءات القانونية ما بني ال�ش ��ركات املُن ّفذة ووزارة ال�شباب
والريا�ضة.
وم ��ع م ��ا يق ��ال من اختي ��ار �ش ��ركات من ّف ��ذة غ�ي�ر م�ؤهّ ل ��ة لتنفيذ
املالع ��ب ي�ص ��احبها ق ّل ��ة التخ�صي�ص ��ات ب�س ��بب الأزم ��ة املالي ��ة
و�أ�س ��باب �أخ ��رى ،وبالرغ ��م م ��ن وجود قرار �ص ��ادر عن رئا�س ��ة
ين�ص على �أن �أي م�ش ��روع
جمل� ��س ال ��وزراء ووزارة التخطي ��ط ّ
ت�ص ��ل ن�س ��بة �إجنازه اىل  %80يتم �ص ��رف املبالغ فور ًا لإجنازه،
ولكن ن�س ��بة اجناز ملع ��ب دياىل وملعب بابل ال ت�ص ��ل اىل،%70
وقد اجتهدت املحافظات بال�ض ��غط عل ��ى الوزارة من �أجل ّ
تخطي
الن�سبة املن�ص ��و�ص عليها �أو احل�صول على ا�ستثناءات حكومية
عُلي ��ا للحف ��اظ على ما ميكن احلف ��اظ عليه قبيل اندثار امل�ش ��اريع
و�ض ��ياعها بالكامل يف املحافظتني املذكورت�ي�ن ،ولكن ال يبدو �أن
احللول التي يتم تداولها واقعية حتى الآن  ،و�س ��وق لغة االعذار
واملماط�ل�ات والزي ��ارات ال�ش ��كلية ال ت�س ��من عن ج ��وع وال تلبي
� ّ
أقل ن�س ��بة من الطموح اجلماه�ي�ري وعليه يتوجّ ب على الوزارة
البح ��ث عن حل ��ول ا�س ��تثمارية جدي ��دة تبتعد عن �أط ��ر الروتني
املُ ّ
مل وال�ض ��غوطات و�س ��تجد �أن احللول مُتاحة بقليل من اجلهد
واالحرتاف يف العمل اال�س ��تثماري الكبري  ،ويقينا �أن احلكومة
عل ��ى �أعل ��ى امل�س ��تويات الت ��ي �أتاح ��ت فر� ��ص هائلة لال�س ��تثمار
لن ت�ض ��ع الع�ص ��ي يف الدواليب ل ��و كانت اخلطط اال�س ��تثمارية
والتق�صي
مدرو�سة وواقعية ويلزمها اجلهد احلقيقي يف البحث
ّ
كيما تكون النتائج م�ضمونة.
وبح�س ��ب بيان للجن ��ة اال�س ��تثمارية النيابي ��ة �أن "اللجنــة وفــي
اجتماعهــ ��ا الأول ناق�ش� �ــت معرقــالت اال�س� �ــتثمار وكيفيــة �إعادة
�ص ��ياغــة العم ��ل بالقانــ ��ون واخللل املوج ��ود فيــ ��ه لتقوميه مــن
�أج ��ل الو�ص ��ول �إلــ ��ى �س ��ــرتاتيجية وا�ض ��حة تنقــذ الع ��راق مــن
و�ض� �عــه االقت�ص� �ــادي ،مــن خــالل اال�س ��تثمار" ومنها اال�ستثمار
يف امل�ش ��اريع العمراني ��ة الكربى املتوقفة ،وخل�ص ��ت اللجنة اىل
�أن اال�س ��تثمار ال�ســريع والناجح هــو احلــل لتنميــة االقت�صاد يف
البــالد" ومنها ال�س ��عي �إىل ت�ش ��ريع قانون يُ�ش � ّ�جع عودة ر�ؤو�س
الأم ��وال العراقي ��ة املغرتب ��ة �إىل الداخ ��ل ،لال�س ��تفادة منه ��ا يف
اخلريطة اال�ستثمارية واالعمارية الكربى.
ولأجل هذه العودة لال�س ��تثمارات العراقية املغرتبة يف اخلارج،
ي�شجع عودتها �إىل الداخل
فمن املنا�سب �إ�صدار ت�شريع �أو قانون ّ
لتج ��د طريقها يف اخلريطة اال�س ��تثمارية يف الع ��راق والنهو�ض
بتنمي ��ة بالدن ��ا ب�أولوية توفري احلماي ��ة القانوني ��ة الكاملة لهذه
الأم ��وال ،و�أن تتم ّت ��ع باالمتي ��ازات نف�س ��ها الت ��ي يح�ص ��ل عليها
امل�س ��تثمر الأجنبي ع�ب�ر قانون اال�س ��تثمار النافذ ،كذل ��ك التم ّتع
باحلق ��وق القانوني ��ة للحماي ��ة ،و�إذا م ��ا ط ّبق ��ت ه ��ذه القوان�ي�ن
ف�س ��نجد �أن املالع ��ب واملُدن الريا�ض ��ية ه ��ي �أوّ ل امل�ش ��اريع التي
�س ُتنجز على �أكمل وجه.
ومن بين الم�شاريع التي كثر
وزار مواقعها
الحديث عنها
َ
الكابتن درجال هي ملعب ديالى 30
متفرج وملعب بابل � 30ألف
�ألف
ّ
متفرج �أي�ض ًا و�سنكتفي بالإ�شارة
ّ
نتو�سع لمالعب
الى الملعبين وال
ّ
الديوانية والمثنى

النا�ش��ئون يفتتح��ون غ��رب �آ�س��يا بمواجه��ة اليم��ن
بغداد  /املدى

يف بناء �إرث �إيجابي م�س ��تدام لك�أ� ��س العامل  2022يف
قط ��ر ،من خ�ل�ال العمل على متك�ي�ن ال�س� �يّدات والفئات
امل�س ��تهدفة الأخرى يف املجتمع .و�أ�ضافت" :تلعب هذه
املب ��ادرة دور ًا هام� � ًا يف متكني املر�أة و�إك�س ��ابها العديد
م ��ن امله ��ارات الت ��ي ت�س ��اعدها يف حياته ��ا ال�شخ�ص ��ية
واملهني ��ة عل ��ى ال�س ��واء ،ونفخ ��ر بتقدميه ��ا ل�س ��يدات
�أ�س ��همن بدور فاعل يف دعم ا�ست�ض ��افة �أحداث ريا�ضية
ك�ب�رى يف �أنحاء قطر .وي�س� � ّرنا �أن عدد ًا م ��ن قادة هذه
الأن�ش ��طة �ش ��اركن من قبل يف فعّاليات اجليل املبهر ،ما
ي�ؤك ��د الأث ��ر الإيجابي لهذه املبادرة ".م ��ن جانبها قالت
يا�س ��مني �شاب�سوغ ،من�س ��قة تخطيط وعمليات خدمات
الفريق يف ك�أ�س العامل قطر  ،٢٠٢٢والتي �ش ��اركت يف
قيادة �أن�شطة التدريب" :كرة القدم ريا�ضة رائعة نتعلم
من خاللها التعاون والعم ��ل بروح الفريق ور ّد اجلميل
للمجتمع .وال ّ
�شك �أن املهارات التي تكت�سبها املتطوّ عات
من مثل هذه الأن�شطة مهمة للغاية يف �أداء �أدوارهن يف
ك�أ�س العامل".

مالعب ُمع ّلقة

د.عبدالقادر زينل
نتائ ��ج دوري امل� ّؤ�س�س ��ات ب ��دء ًا م ��ن �أوّ ل
مو�س ��م � 1962-1961إىل �آخ ��ر مو�س ��م
 ،1974-1973م ��ع وج ��وب اهتم ��ام ن ��ادي
ال�ش ��رطة وغريه بتحقي ��ق �ألقاب امل�س ��تقبل
وعدم التع ّكز على املا�ضي برغم اعتزازنا به
وبجهود املُخل�ص�ي�ن من الأم ��وات والأحياء
الذي ��ن ا�س ��هموا يف �ص ��ناعة جم ��د كرتن ��ا
ورفعوا راية العراق يف قمم البطوالت.

ُّ
ي�ستعد ل�سوريا مب�س�ؤولية عالية
ال�شباب ال�سلوي
غ ��رب �آ�س ��يا لل�ش ��باب حتت ��اج �إىل
التح�ض�ي�ر اجل ّي ��د ،وا�س ��تغالل �أبرز
نقاط القوّ ة وال�ض ��عف لدى ال ُغرماء،
وع ��دم الته ��اون يف املباري ��ات كون
املنتخب ��ات امل�ش ��اركة تتم ّت ��ع بالقوّ ة
البدني ��ة والعنا�ص ��ر املحلية املُقتدرة
على متثيل بلدانها كف ��رق مُهيّئة لأن
تكون رديفة للأوىل خالل �س ��نتني �أو
ث�ل�اث ،ولهذا يمُ كن طم�أن ��ة املتابعني
لظ ��روف �إع ��داد املنتخ ��ب ال�ش ��بابي
ب�أن ��ه على ق ��در امل�س� ��ؤولية الوطنية
العالية".
ً
ً
َ
وذك ��ر �أنه "مل يبق وقت� �ا طويال على
انط�ل�اق بطول ��ة غ ��رب �آ�س ��يا الت ��ي
متت� � ّد للف�ت�رة م ��ن � ٢٥إىل  30متوز
 ،2022و�س ��يكون احتادنا على �أهبة
اال�س ��تعداد لتق ��دمي الع ��ون امل ��ادي

 محمد حمدي

يفتت ��ح منتخبن ��ا الوطني للنا�ش ��ئني اليوم
الثالث ��اء �أوىل مباريات ��ه يف بطول ��ة احتاد
غ ��رب �آ�س ��يا التا�س ��عة للنا�ش ��ئني الت ��ي
حتت�ض ��نها مدين ��ة العقب ��ة الأردني ��ة ،بلقاء
منتخب اليمن للنا�ش ��ئني يف متام ال�س ��اعة
ال�ساد�س ��ة بتوقي ��ت بغ ��داد �ض ��من اجلولة
الأوىل من مناف�سات املجموعة الأوىل.
وت�ض� � ّم املجموع ��ة الأوىل لبطول ��ة احت ��اد
غ ��رب �آ�س ��يا التا�س ��عة منتخب ��ات الأردن
(امل�ض ��يف) و ُعم ��ان واليم ��ن �إ�ض ��افة اىل
الع ��راق ،بينم ��ا ت�ض� � ّم املجموع ��ة الثاني ��ة
منتخب ��ات �س ��وريا والكوي ��ت وفل�س ��طني
ولبنان.
وكان منتخب النا�ش ��ئني ق ��د �أجرى وحدته
التدريبي ��ة الأوىل يف ملع ��ب العقب ��ة
حت�ض�ي�ر ًا للم�ش ��اركة يف بطول ��ة احت ��اد
غ ��رب �آ�س ��يا ،و�ش ��هدت الوح ��دة التدريبية
الرتكيز عل ��ى اجلانب الب ��دين لرفع اجلهد
عن الالعبني ج ّراء ال�سفر من مدينة �أنطاليا
�إىل مطار ع ّمان ومن ثم االنتقال �إىل مدينة
العقبة ب ّر ًا.
وقال م�ش ��رف الفريق ع�ض ��و احتاد الكرة،
خل ��ف ج�ل�ال� :إن وت�ي�رة التح�ض�ي�رات
ت�ص ��اعدت ،واملع�س ��كر التدريبي يف مدينة
�أنطالي ��ا يف تركيا و�ض ��ع الفريق على �أهبة
اال�س ��تعداد خلو�ض مناف�سات بطولة غرب

�آ�سيا.
وب�ّي�نّ � :إن روحي ��ة الفريق ج ّي ��دة ،وهناك
اندف ��اع كب�ي�ر م ��ن الالعب�ي�ن يف الوحدات
التدريبي ��ة ،والفري ��ق ع ��ازم عل ��ى الظهور
مب�س ��توى يلي ��ق مبنتخ ��ب ميث ��ل الع ��راق
ويناف�س على اللقب.

من جهت ��ه� ،أع ��رب املدرب امل�س ��اعد� ،س ��عد
عبد احلميد ،عن جاهزية الفريق النف�س ��ية
والبدني ��ة خلو� ��ض املناف�س ��ات ،و�أك ��د �أن
الفري ��ق ب ��ات على ال�س� � ّكة ال�ص ��حيحة بعد
مع�س ��كر تركي ��ا ال ��ذي ك�ش ��ف لن ��ا �إمكاني ��ة
الفريق.

و�أ�ش ��ار �إىل "�أن امل�ل�اك الفن ��ي ب ��ات ميل ��ك
ر�ؤي ��ة وا�ض ��حة ع ��ن م�س ��توى الالعب�ي�ن،
وبالت ��ايل �س ��ندخل املب ��اراة الأوىل �أم ��ام
منتخب اليمن اليوم الثالثاء ب�ش ��عار الفوز
من �أجل الت�أهّ ل عن املجموعة الأوىل للدور
ن�صف النهائي.
فيما �أبدى مدرب منتخب اليمن قي�س �صالح
احرتامه لكافة املنتخبات امل�شاركة ،و�أ�شار
�إىل �أن فريقه �س ��يعمل جاه ��د ًا للحفاظ على
اللق ��ب الذي توّ ج به يف الن�س ��خة املا�ض ��ية
يف ال�سعودية.
وكان ��ت اللجنة ّ
املنظم ��ة للبطولة قد عقدت
ورحبت عروبة
م�ؤمتر ًا فني ًا �أم�س الإثننيّ ،
احل�س ��يني ،امل�ش ��رفة العامة على البطولة،
مديرة ال�ش� ��ؤون الإداري ��ة والإحتادات يف
احتاد غرب �آ�س ��يا ،بكافة وف ��ود املنتخبات
امل�ش ��اركة ،ومت ّنت لها التوفيق وحتقيق ما
ت�ص ��بو اليه من �أهداف ،كما ث ّمنت ت�ضييف
االحتاد الأردين لكرة القدم وتفاعله الدائم
واملو�صول مع ن�شاطات احتاد غرب �آ�سيا.
وب ��دوره �أع ��رب ن ��ادر الزبي ��دي مدي ��ر
البطول ��ة ،عن �س ��عادته وزمالئه مب�ش ��اركة
ورح ��ب
املنتخب ��ات ووفوده ��ا املرافق ��ةّ ،
بها ،و�أكد ا�س ��تعداد االحت ��اد الأردين للعبة
لتوف�ي�ر كافة املتط ّلبات التنظيمية ل�ض ��مان
�إجناح احل ��دث ،كما �أثنى عل ��ى دور احتاد
غ ��رب �آ�س ��يا الفاعل عل ��ى م�س ��توى الإقليم
ون�شاطاته املتنوّ عة.
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توطئة

يف  2022/6/15اعل ��ن ال�سي ��د مقت ��دى
ال�ص ��در ان�سحابه من العملي ��ة ال�سيا�سية
بع ��د موافق ��ة رئي� ��س الربمل ��ان ال�سي ��د
حمم ��د احللبو�سي عل ��ى ا�ستقال ��ة نواب
الكتل ��ة ال�صدرية الثالث ��ة وال�سبعني بعد
ازم ��ة �سيا�سية ا�ستم ��رت اربعة ا�شهر من
االنتخابات الت�شريعي ��ة ،عمد فيها الثلث
املعط ��ل ال ��ذي يق ��وده الأط ��ار التن�سيقي
اىل احليلول ��ة دون ت�شكي ��ل حكوم ��ة
اغلبي ��ة وطني ��ة ك ��ن ق ��د دع ��ى له ��ا التيار
ال�صدري.وم ��ع تع ��دد ا�سب ��اب ان�سح ��اب
مقت ��دى ال�ص ��در م ��ا اذا كان ق ��رارا فرديا
او ت�شاوريا م ��ع م�ست�شاريه ،او انه يريد
ان مين ��ح الفر�صة ملن و�صفهم بالفا�سدين
لت�شكي ��ل حكومة يرى انه ��ا لن تدوم �ستة
ا�شه ��ر ،او انه يخطط بطريق ��ة (نخبطها
ون�شرب �صافيه ��ا)،او ان امرا او طلبا او
تهديدا جاءه من جهة خارجية وان�سحب
م�ضطرا..ف� ��أن اجل ��و ال�سيا�س ��ي خ�ل�ا
للأطار التن�سيق ��ي لت�شكيل الكتلة الأكرب،
وان ال�سيد ن ��وري املالكي يعمل الآن لأن
يكون هو رئي�س وزراء احلكومة املقبلة.
املالكي..ال ي�صلح حلكم العراق ثالثة
ينف ��رد الع ��راق ع ��ن بل ��دان املنطق ��ة ب�أنه
متن ��وع يف مكونات ��ه الأجتماعي ��ة و
قوميات ��ه ،ويف تع ��دد اديان ��ه ومذاهب ��ه
وخلفيات ��ه الثقافي ��ة ،م ��ا يعن ��ي ان م ��ن
يحكم العراق ينبغ ��ي ان يكون فوق هذه

التنوع ��ات والتعددات وحمتويا لها،فيما
ت�ؤك ��د الأحداث،والتجرب ��ة ،وحكم ثمان
�سن ��وات..ان املالك ��ي ال يتمت ��ع به ��ذه
ال�صفة،واليك ما يثبت ذلك.
يف ( 9ني�س ��ان  )2022ق ��ال ال�سي ��د
ن ��وري املالكي..يج ��ب �أن تك ��ون الدولة
واحلكوم ��ة مقد�سة،وق ��ال بالن� ��ص(:ان
الع ��راق بحاج ��ة اىل حكوم ��ة عقائدية).
وق ��د ا�ستطلعن ��ا يف حين ��ه �آراء مفكري ��ن
و�أكادميي�ي�ن واعالم�ي�ن مب ��ا قاله،اليك ��م
مناذج من �أجاباتهم:
احل ��اج قا�سم التميم ��ي� :أمل تق ��را يا�سيد
نوري كيف بني ��ت الدول ومن بناها! عن
اية عقي ��دة تتكلم؟�.أمل ت�سمع عن ماليزيا،
�سنغافوره،الهند،ال�صني،تركيا..ال عالقة
له ��ا باي ��ة عقيدة.ان ��ت تق ��ول م ��ا ال تع ��ي
وحتمل عقلية ثارية.
ــ م�ضر املو�س ��وي :عن اي عقيدة يتحدث
وق ��د حك ��م الع ��راق بعقي ��دة الطائفي ��ة
وال�شيطن ��ه واال�ستغالل،واع�ت�رف نهارا
جهارا بف�شله،ومل ين ��دم على ما فعل،ومل
ي�صح ��ح م�سريت ��ه او يغ�ي�ر نهجه.رج ��ل
يتخب ��ط وينته ��ز الفر� ��ص ويراوغ..بدد
امللي ��ارات مب�شاريع فا�شلة واخرى للفوز
باالنتخابات.
ــ عادل مط�شر :اعتقد انه يحاول ان يقول
ا�شي ��اء خمتلفة،رمب ��ا ال يفه ��م وال يع ��ي
م ��ا يق ��ول بدقة،فمن باب يدع ��و حلكومة
االغلبي ��ة وم ��ن ث ��م ي�ص ��ر عل ��ى التوافق
لي�ش�ت�رك اجلميع،ثم حكوم ��ة عقائدية..
ال ادري بعقي ��دة واح ��دة ام مبجموع ��ة
عقائد كي تت�سق م ��ع التوافق الذي ي�صر
عليه بعد ان ام�ضى ثمان �سنوات اعرتف

 د.قا�سم ح�سين �صالح

يف نهايته ��ا بالف�شل الذريع عالنية وعلى لأطف ��ال العراق والعيد قادم وذنب الطفل
ودمعته برقابكم جميعا.
الف�ضائيات!
ــ د� .سالم جياد:ان فرعون ا�ستخف قومه
الحكومة العقائدية..ال ت�صلح
فاطاعوه انهم كان ��وا قوما فا�سقني.العلة
للعراق
لي�س ��ت باملالكي بل بال�شعب اخلانع الذي
يف مراجعتنا للأدبيات الأ�سالمية وجدنا
مت تدجينه وقبوله باملهانه.
ـ� �ـ حكمت �سلي ��م :ما الذي يق�ص ��ده ب�إقامة ان العقي ��دة تعن ��ي ا�صطالح ��ا الإمي ��ان
حكوم ��ة عقائديه؟واجلمي ��ع يع ��رف ب�أن اجلازم،وا ُ
حلك ��م القاط ��ع ال ��ذي ال �ش � َّ�ك
العقائدي ��ه عن ��د امل�ؤم ��ن املالك ��ي وفك ��ر في ��ه ،فهي م ��ا ي�ؤمن ب ��ه امل�سل ��م وي َّتخذه
ح ��زب الدع ��وه مرتبط ��ه بظه ��ور املهدي مذهب ًا ويربط قلبه و�ضمريه به وي ّتخذه
املنتظر،اي يجب �أن تكون هذه احلكومه دين ًا،و ُت�س ّم ��ى عقي ��دة �س ��وا ًء كان ه ��ذا
عقائديه تهيئ الظ ��روف ال�ستقبال جي�ش االعتق ��اد �صحيح� � ًا �أم باط ًال،فيم ��ا تعني
يف اال�صط�ل�اح ال�شرعي..االمور الدينية
املهدي وال تهمها امل�شاريع واخلدمات.
ـ� �ـ د� .أم ��ل املخزوم ��ي :احلقيق ��ة م�صالح التي يج ��ب على الفرد االمي ��ان بها بقلبه
و�ضحك عل ��ى ال�شعب،وتخدي ��ر اع�صاب وبيقني ال يتطرق له ال�شك.
هذا ال�شع ��ب اجلائ ��ع امل�سكني.كفى ظلما وال نري ��د الأ�ستط ��راد ،ففي ��ه تك�ث�ر

العالم يرق�ص على ر�ؤو�س الثعابين

االجته ��ادات واالختالفات بق ��در ما نريد
الو�ص ��ول اىل ان العقي ��دة ه ��ي الأ�سا�س
الدّين،فيما الأيديولوجيا
الذي يقوم عليه ِ
هي اال�سا�س الذي تقوم عليه ال�سيا�سة..
والف ��رق كب�ي�ر ب�ي�ن العقي ��دة مبفهومه ��ا
الدين ��ي والأيديولوجي ��ا مبفه ��وم عل ��م
االجتماع ال�سيا�سي.
م�شكلة المالكي

يف مقولته هذه حتديدا(حكومة عقائدية)
يتح ��دث ال�سي ��د املالك ��ي وك�أن الأربع�ي�ن
ملي ��ون عراق ��ي كله ��م م�سلم ��ون فيما هم
متع ��ددو الأدي ��ان والعقائد،وانه ��م كله ��م
عرب فيم ��ا هم متع ��ددو القوميات،و�أنهم
كله ��م �شيعة فيما ه ��م متع ��ددو الطوائف
واملذاه ��ب .ونفرت�ض فيه ان ��ه يدرك ب�أن

خدَ َعنا العالم .توهمنا �أنه
تعلم من حربين عالميتين،
ومن انهيارات �أ�صغر ال
تقل وح�شية ،ومن المقابر
الجماعية .وال�شعوب الهائمة
المقتلعة من جذورها .ومن
حطام الدول والجيو�ش
والمدن .من النعو�ش العائدة
ولوعة الأرامل والثكالى.
ومن عيون الأيتام .ومن
الميزانيات الهائلة المبددة
على �أحالم المتهورين.

َخ َدعن ��ا القرن احلايل� .أط ��ل واعد ًا.
ث ��ورات تكنولوجي ��ة متالحق ��ة.
وث ��ورة ات�ص ��االت ال تن ��ام.
وم�ؤمترات �ضخمة تدعو �إىل التنبه
لالح�ت�رار املناخ ��ي واغتي ��ال البيئة
الت ��ي نعي� ��ش فيه ��ا ومنه ��ا .و�أمم
متحدة حت ��اول �أن تن�سين ��ا عرثاتها
ال�سابق ��ة .و�صدقن ��ا �أن عهد اجلرائم
ال�شا�سع ��ة قد انق�ض ��ى .و�أن الت�سرت
�صار م�ستحي�ل ً�ا .و�أن الهاتف الذكي
�شاهد ال يغم�ض ل ��ه جفن .يتج�س�س
وي�ص ��ور ويبث ويف�ضح االرتكابات
بعد حلظ ��ات من وقوعه ��ا .و�صدقنا
�أن زم ��ان ال�شفافي ��ة ق ��د �أط ��ل .و�أن
مب ��د�أ املحا�سبة م ��ن البديهيات .و�أن
امل�ؤ�س�س ��ات �ستح ��ول دون جم ��وح
الأقوي ��اء و�ستمنعه ��م م ��ن �إط�ل�اق

امل�آ�س ��ي الك�ب�رى .و�س ��اد انطباع �أن
رقاب ��ة امل�ؤ�س�س ��ات وال ��ر�أي الع ��ام
�ستقلم �أظافر �إمرباطوريات الف�ساد.
و�أن عه ��د احلكوم ��ات الفا�شل ��ة
يتعر�ض ل�ضربات موجعة.
و�صدقن ��ا �أنن ��ا يف الطري ��ق �إىل
ع ��امل �أق ��ل وح�شي ��ة .و�أن العي� ��ش
يف «القري ��ة الكوني ��ة» �سيك ��ون �أقل
�إيالم� � ًا م ��ع تدف ��ق ال�سل ��ع والأف ��كار
واال�ستثم ��ارات .وخاجلن ��ا اعتق ��اد
�أن جرناالت التكنولوجيا �سيحلون
م ��كان ج�ن�راالت اجليو� ��ش .و�أن
ال�ش ��ركات العمالق ��ة �ستتق ��دم عل ��ى
الرت�سانات.
واعتقدنا �أن الكتب التي تتحدث عن
هتلر ومو�سولين ��ي و�ستالني وبول
بوت و�أ�شباههم �ص ��ارت زائدة على
رفوف املكتبات يف منازلنا .و�شعرنا
ب�ضرورة �إعطاء الأماكن للكتب التي
تتح ��دث عن املبدع�ي�ن الذين �شرعوا
باخرتاعاته ��م واكت�شافاته ��م يف
تغي�ي�ر م�صري �س ��كان الكوكب .و�أنه
مل يعد ثم ��ة مربر لإعط ��اء �أمكنة ملن
اغتال ��وا اخلرائ ��ط و�أدم ��وا امل ��دن
و�أغرقوا اجلهات باملقابر والدموع.
واعتربن ��ا �أن علين ��ا �إعط ��اء م�ساحة
�أو�سع ل�سيا�سيني ينهمكون بتح�سني
قطاعات ال�صحة والتعليم وحماربة
البطال ��ة والت�صح ��ر واجلف ��اف
وخف�ض االنبعاثات ال�ضارة .وخ ّيل
�إلين ��ا �أن الع ��امل �سينتق ��ل م ��ن زم ��ن
احل ��كام الذي ��ن يخ ��درون �شعوبه ��م
ب�أوهام االنت�صارات �إىل عهد احلكام
الذين ي�شركون مواطنيهم يف ور�شة
الإجنازات وحت�سني حياة النا�س.
ه ��ا نح ��ن ن ��ودع �أوهامن ��ا .يف 24
فرباي ��ر (�شب ��اط) املا�ض ��ي �أطل ��ق
فالدميري بوتني قذيف ��ة «ذكية» قتلت
الع ��امل ال ��ذي كن ��ا نعي� ��ش يف ظل ��ه
من ��ذ انهي ��ار ج ��دار برل�ي�ن وتواري
االحتاد ال�سوفياتي� .شطب اجلي�ش
الرو�سي احلدود الدولية وتوغل يف
مروع
اخلريط ��ة الأوكرانية .امل�شهد ّ
ب ��كل املقايي�س .الدول ��ة التي �أطلقت
الغ ��زو هي دولة كربى تغطيها مظلة
نووي ��ة وتتمتع بع�ضوي ��ة دائمة يف
جمل�س الأمن الدويل� .سرعان ما بدا
املجل�س عاط�ل ً�ا عن العم ��ل .مواقف
الأم�ي�ن العام للمنظم ��ة الدولية بدت
�أق ��رب �إىل ا�ستغاث ��ات ع ��امل يغ ��رق،
منها �إىل اال�ستع ��داد لفر�ض ح�ضور
ولو خجول للقانون الدويل .وتذكر
الع ��امل �أن �أوكرانيا عارية وال تتمتع

المرجعية..ال تريد المالكي

مع ��روف للجمي ��ع ان املرجعي ��ة الديني ��ة
يف النج ��ف لي�ست مع ال�سي ��د املالكي،من
يوم اعالنها انه ��ا (بح �صوتها) من ن�صح
ال�سيا�سيني..وم ��ا ا�ستجاب ��وا ،واعلن ��وا
�صراح ��ة (ان املج ّرب ال يج� � ّرب) وكانوا
يق�صدونه،بل انه ��ا اتهمت بال�صريح بان
حكوم ��ة املالكي فا�س ��دة يف خطبة (� 9آب
 )2019عل ��ى ل�سان ال�شيخ �أحمد ال�صايف
ت�ضمن ��ت ت�س ��ا�ؤالت م ��ن ج ��زع ونف ��د
�صربه..ع ��ن ام ��وال بـ(ارق ��ام مرعب ��ة)..
�أين ذهبت؟..ختمها بت�س ��ا�ؤل ا�ستفهامي
كبري :هل من جميب؟!
والت�سا�ؤل:

برغ ��م �أن التي ��ار ال�ص ��دري يحظ ��ى
بجماهريي ��ة �شيعي ��ة او�س ��ع م ��ن دول ��ة
القانون،وبرغ ��م ان املرجعي ��ة لي�ست مع
ال�سي ��د املالكي،وبرغم ان ��ه ارتكب ما يعد
جرائم يحا�سب عليها القانون ،وبرغم ان
الف�ساد �شاع يف زمن حكمه وجنم عنه 13
مليون فقري يف �سابقة ما ح�صلت بتاريخ
العراق..البل ��د الأغن ��ى يف املنطقة،ف� ��أن
ال�سي ��د املالكي يتح ��رك يف كل االجتهات
وميار�س امل�ساوم ��ات والتنازالت ليكون
هو رئي�س احلكومة القادم..
والت�سا�ؤل:من اين ي�أتيه هذا التحدي؟!

البقاء خارج الزمن..

 غ�سان �شربل

مبظلة حلف «الناتو» .كانت الر�سالة
فظيع ��ة .لن يه ��ب �أحد حلمايت ��ك �إذا
هاجم ��ك ق ��وي ومل تك ��ن ج ��زء ًا م ��ن
قا�س .ولن
حل ��ف ع�سكري .الدر� ��س ٍ
يغامر �أح ��د ب�إر�سال جي�ش ��ه لإنقاذك
من �أنياب دولة نووية .بدت �أوروبا
�ضعيف ��ة وخائفة م ��ن رائحة الدخان
وم�شاه ��د امل ��دن املدم ��رة� .أق�صى ما
ت�ستطي ��ع �أن تفعل ��ه ه ��و �أن ت ��زود
الأوكراني�ي�ن بالأ�سلح ��ة يف ح ��رب
تبدو نتائجها معروفة �سلف ًا.
�أخط ��ر م ��ا يف احل ��رب الت ��ي �أطلقها
بوتني هو �أنه ��ا لي�ست وليدة خالف
رو�س ��ي � -أوك ��راين� .إنه ��ا جزء من
معرك ��ة �أو�س ��ع� .أوكراني ��ا جم ��رد
م�س ��رح اعت�ب�ره بوت�ي�ن منا�سب� � ًا
لإطالق انتفا�ضة ع�سكرية و�سيا�سية
هائل ��ة عل ��ى موازي ��ن الق ��وى الت ��ي
�س ��ادت يف العامل على مدى  3عقود.
له ��ذا حر� ��ص عل ��ى الإع�ل�ان بلهج ��ة
املنت�ص ��ر �أن «زمن الهيمن ��ة انتهى».
وهك ��ذا ميكن القول �إنن ��ا �أمام حرب
ك�ب�رى .ح ��رب رو�سي ��ة ت�سته ��دف
القي ��ادة الأمريكي ��ة للع ��امل ومعه ��ا
النم ��وذج الغرب ��ي ال ��ذي انت�صر من
دون ح ��رب قب ��ل  3عق ��ود وجن ��ح
يف تدم�ي�ر االحت ��اد ال�سوفيات ��ي.
ووحدها الق ��ارة الأوروبي ��ة ت�صلح
لإط�ل�اق االنقالب ��ات الك�ب�رى بحكم
موقعها وتاريخها وت�أثريها .حتدث
بوت�ي�ن ع ��ن ع ��امل جدي ��د �سرت�س ��ي
قواعده ال ��دول «القوية» التي تتمتع
ب�سيادة غري منقو�صة.
ال مبالغ ��ة يف الق ��ول �إن العامل غارق
يف م� ��أزق ي�صع ��ب اخل ��روج من ��ه.
�إرغ ��ام رو�سي ��ا عل ��ى اخل ��روج م ��ن
�أوكراني ��ا حتت ال�ضغوط الع�سكرية
ال يب ��دو ممكن� � ًا .مث ��ل ه ��ذا اخلي ��ار
يعن ��ي الت ��ورط يف ح ��رب طويل ��ة
باهظة التكاليف ع�سكري ًا واقت�صادي ًا
و�سيا�سي� � ًا ال تبدو «اجلبهة الغربية»
قادرة عل ��ى احتمالها .اختالط حرب
ال�صواري ��خ بح ��رب النف ��ط والغ ��از
والقم ��ح ي�شع ��ر دو ًال كث�ي�رة ب�أنه ��ا
مه ��ددة باالختناق .ارتف ��اع الأ�سعار
وحديث الت�ضخم والك�ساد واخلوف
م ��ن الآتي ين ��ذر ب�إط�ل�اق موجة من
ع ��دم اال�ستق ��رار يف الع ��امل .و�إذا
كان �إرغ ��ام رو�سيا عل ��ى االن�سحاب
م�ستبعد ًا ف�إن تق ��دمي �أوكرانيا هدية
ال�سرت�ضائها �صعب ه ��و الآخر ،لأن
م ��ا يري ��ده الكرملني �أك�ب�ر بكثري من
�أوكرانيا.

تطبيق العقي ��دة (مبفهومه) يف ال�سيا�سة
ال ي�صل ��ح لأدارة �ش�ؤون العراقيني،الذين
زادوا الآن عل ��ى الأربع�ي�ن ملي ��ون بينهم
اك�ث�ر من خم�س ��ة وع�شرين ملي ��ون �شابا
بثقاف ��ة جدي ��دة منفتح ��ة على ع ��امل ترك
العقائ ��د لرج ��ال الدين .ونفرت� ��ض اي�ضا
ان ��ه يدرك ب� ��أن عقلية قائ ��د �سيا�سي كهذا
ال تختل ��ف ع ��ن عقلي ��ة حاك ��م دكتاتوري
او رئي� ��س حزب حاك ��م يري ��د فر�ض فكر
وعقي ��دة حزب ��ه عل ��ى النا�س..كم ��ا فع ��ل
�ص ��دام يف نهجه بـ(تبعي ��ث العراقيني)..
ومع ذلك فانه يريدها.
والرج ��ل متناق�ض،فه ��و كان ق ��د دعى يف
ني�سان  2022اىل ت�شكيل حكومة(نزيهة
تخ ��دم م�صال ��ح ال�شعب)..فيم ��ا انع ��دام
النزاه ��ة يف عهد حكمه ()2014 - 2006
ه ��ي ا�س ��و�أ و�أقب ��ح م ��ا �شه ��ده الع ��راق
بتاريخ ��ه ال�سيا�سي ..ن�س ��وق له ولكم ما
ذكرته �صحيف ��ة وا�شنطن بو�ست بعددها
ال�ص ��ادر يف ( )2008 /9 /23ب ��ان 13
ملي ��ار دوالر م ��ن ام ��وال االعم ��ار يف
الع ��راق اه ��درت او نهب ��ت ع�ب�ر م�شاريع
وهمي ��ة وعنا�ص ��ر فا�س ��دة يف احلكوم ��ة
العراقية ،فيما ن�سبت االذاعة الربيطانية
(ب ��ي ب ��ي �س ��ي يف  )2008 /9/ 28اىل
جلن ��ة تخ�ص�صي ��ة يف حكوم ��ة املالك ��ي،
وجود ثالثة االف حالة ف�ساد مايل موثقة
بادل ��ة قاطع ��ة .وباعرتافه ه ��و يف كلمته
امام جمل�س حمافظ ��ة بغداد يف /9/ 20
 ،2008ق ��ال املالكي بالن� ��ص( :كثريا من
امل�س�ؤولني قد اث ��روا كثريا) ،واعلن عرب
الف�ضائي ��ات ان لدي ��ه ملف ��ات للف�ساد (لو
ك�شفه ��ا النقل ��ب عاليه ��ا �سافلها)،ولأنه مل

يك�شفها ف�أنه يعد خائن امانة وفق العقيدة
اال�سالمي ��ة التي توجب عل ��ى الراعي ان
يكون م�ؤمتنا على اموال الرعية،وتتعدد
تناق�ض ��ات الرجل و�أ�سو�أه ��ا �أن اقواله ال
تطابق افعاله

� سالم حربه

وا�ض ��ح �أن احللق ��ة الأوكراني ��ة
ه ��ي ال�ش ��رارة الت ��ي فتح ��ت �أبواب
اجلحي ��م .ال مبالغة يف ه ��ذا القول.
تكفي الإ�شارة �إىل ع ��ودة العامل �إىل
الرهان على الرت�سانات واجليو�ش،
ال عل ��ى الأمم املتح ��دة والقان ��ون
ال ��دويل .يكف ��ي �شع ��ور ال ��دول
ال�صغ�ي�رة �أنه ��ا حتت ��اج �إىل جي�شها
وحتالفاتها كي تقن ��ع جارها القوي
بع ��دم االنق�ضا�ض عليها حتت �أعذار
كث�ي�رة .يكف ��ي اخل ��وف عل ��ى �سل ��ع
كان الع ��امل يعتق ��د �أن املتحاربني لن
يفكروا ب�إ�شراكها يف حروبهم.
يف العق ��ود الثالث ��ة املا�ضية افتقدت
الإدارة الأمريكي ��ة للع ��امل �إىل
التوا�ضع والواقعية .ارتكبت كثري ًا
من الأخط ��اء يف التعامل مع رو�سيا
وغريه ��ا .ت�صرفت بغ ��رور املنت�صر
ال ��ذي يفر� ��ض �أ�سلوب ��ه وميل ��ي
قواع ��ده .لك ��ن الأخط ��اء الأمريكية
ال ت�ب�رر �أبد ًا االنق�ل�اب الباهظ الذي
�أطلقه بوتني باحلديد والنار والغاز
والقمح.
�إنه ��ا حفنة �شهور غيرّ ت العامل .نكاد
نعتاد على ر�ؤية ماليني الأوكرانيني
الهائم�ي�ن .وعل ��ى ر�ؤي ��ة ال�ش ��وارع
املتفحم ��ة يف م ��دن �أوكرانية .ونكاد
ن�سلم �أن تايوان ه ��ي املحطة املقبلة
ال�ستكمال االنق�ل�اب .وها نحن نرى
ال�ص�ي�ن تط ��ل ع�ب�ر حامل ��ة طائرات
ثالث ��ة بعدم ��ا كان ��ت تط ��ل ب�أح�ل�ام
«مبادرة احلزام والطريق» .وها هي
احلكوم ��ات القريب ��ة والبعيدة ت�شد
الأحزم ��ة .وه ��ا نحن ن ��رى مليارات
ال ��دوالرات ُتنفق عل ��ى الرت�سانات،
وه ��ي الت ��ي كان ميك ��ن �أن تنف ��ق
عل ��ى ال�صح ��ة والتعلي ��م وم�ساع ��دة
الالجئ�ي�ن� .إنها م�شاه ��د عامل يغرق.
�إذا كان ميك ��ن تفكي ��ك اخلريط ��ة
الأوكراني ��ة ،فلم ��اذا ال ميك ��ن تفكيك
خرائ ��ط �أخ ��رى؟ وم ��اذا ل ��و �أفلت ��ت
ذئ ��اب الأقالي ��م لتعي ��د ر�س ��م مالمح
جريانها؟
وا�ض ��ح �أن العامل موع ��ود ب�سنوات
�صعبة .ولن يكون غريب ًا �أن ي�ستعري
غوتريي� ��ش م ��ن الرئي� ��س اليمن ��ي
الراحل علي عب ��د الله �صالح عبارته
ال�شه�ي�رة ليق ��ول �إن �إدارة الع ��امل
ت�شبه الرق�ص على ر�ؤو�س الثعابني.
والثعاب�ي�ن تلدغ الراق� ��ص مهما كان
بارع� � ًا يف مالعبته ��ا وا�سرت�ضائه ��ا
وتروي�ضها.
عن ال�شرق االو�سط

الزمن عملية تقدم الأحداث ب�شكل
م�ستمر بدءاً بالما�ضي مرورا بالحا�ضر
و�صوال الى الم�ستقبل ،هذا هو التعريف
الب�سيط للزمن .حيث يوجد الزمن يوجد
المكان ولذا فانهما متالزمان ومتحدان
ويعرفان اخت�صارا بالزمكان .الزمن
طاقة وهو لي�س واحدا بل متغيرا بح�سب
البلدان وطبيعة الوجود الب�شري فيها
وطريقة قيا�سه وزوايا النظر اليه ،هناك
الزمن التاريخي والنف�سي والفيزيائي
او التخيلي..البلدان التي تعي�ش في
الزمن هي من تخلق تاريخها بنف�سها
بفكرها الخالق ووقائعها االجتماعية
ورموزها الب�شرية وتحافظ على هذا
التاريخ /الزمن من االندثار وال�ضياع
وذلك ب�سحب الما�ضي الى الحا�ضر ،لأن
ال حا�ضر للبلدان بدون ما�ض معلوم،
االثنان ير�سمان �شكل الم�ستقبل وهذا
يتجلى عند الكثير من البلدان الراقية
في تحنيط زمنها التاريخي وعر�ضه
على �شعوبها كما يح�صل في المومياءات
والفنون والكتابة وكل النتاج المادي
والروحي المنت�شر في كل معار�ض العالم
والمتاحف ولكل المراحل التاريخية.

ه ��ذا التحني ��ط  /الت�أبي ��د للزم ��ن الغر�ض
منه �أن يبقى املجتم ��ع ب�صياغاته الروحية
والوجداني ��ة واالخالقي ��ة والفكري ��ة
متح ��ركا �ضم ��ن الزم ��ن الواع ��ي ومتنق�ل�ا
بني ع�ص ��وره املختلف ��ة .البق ��اء يف الزمن
تخلقه املجتمعات /الأف ��راد �ضمن الن�شاط
الروح ��ي والعقل ��ي له ��ا� .أي ان الزم ��ن هو
�صياغ ��ات روحية وعقلي ��ة ُتبتكر من خالل
الفع ��ل االن�س ��اين وتعم ��ل املجتمعات على
توثيقه من خالل حف ��ظ ابطالها ال�صانعني

لهذا الزمن كما يف مقابر امللوك العظام يف
االهرام ��ات والتماثيل والنقو� ��ش املقد�سة
املر�سومة على اجلدران ويف الكهوف.
ال�شع ��وب تبتكر كل ال�سب ��ل التي ت�ست�شعر
زمنه ��ا احلي ��وي كم ��ا يف ال�ساع ��ات املائية
والذري ��ة والرملي ��ة واليدوي ��ة وتعلي ��ق
الأجرا� ��س املنبه ��ه خا�ص ��ة يف الكنائ� ��س
والأب ��راج ك ��ي تكون �شاه ��دة على ح�ضور
زمنه ��ا التاريخ ��ي ووعيه ��ا يف التق ��دم
واحلرية..هن ��اك جمتمع ��ات تعي�ش خارج
الزم ��ن النها مل ت�سج ��ل يف تاريخها ن�شاطا
عقلي ��ا ،لأن التاري ��خ عق ��ل والعق ��ل تاريخ،
وتخل ��ق �أحداث ��ا ناجم ��ة ع ��ن فعالياته ��ا
الروحي ��ة ومل ت�ساه ��م م ��ع ال�شع ��وب
واملجتمع ��ات االخ ��رى عل ��ى التحك ��م
بالتاري ��خ /الزم ��ن لي�ستجي ��ب لن�شاطه ��ا
احليات ��ي والوج ��ودي ويقت�ص ��ر وجودها
ال�ساكن على اجرتار اخلرافات واال�ساطري
الت ��ي انتقل ��ت اليه ��ا م ��ن الأق ��وام الأخرى
وتكون حجر عرثة لل�صريورة احل�ضارية
ويف �س ّل ��م التاريخ ال�صاع ��د ،وهذا يحدث
يف املجتمع ��ات الت ��ي تغ ��رق بالأم ��واج
الديني ��ة الغريب ��ة ع ��ن بيئته ��ا االجتماعية
والت ��ي هي نتاج حلرك ��ة جمتمعات عديدة
اخرى ُ�صهرت عقائدها ون�صو�ص دياناتها
نتيج ��ة االحت�ل�ال وموج ��ات الهج ��رة يف
عق ��ول م�ؤمن ��ي االق ��وام املُ ْحتل ��ة دون �أن
يك ��ون له ��م �أي دور يف �صياغ ��ة مث ��ل هذه
الن�صو� ��ص ولي� ��س له ��ا انعكا�س ��ا لروحهم
التاريخي ��ة وق ��د الب�س ��ت ه ��ذه الن�صو�ص
الديني ��ة ،حت ��ى االر�ضي ��ة منه ��ا ،لبا� ��س
القدا�سة وا�صبحت ه ��ي الوقائع احلياتية
الوحي ��دة التي ال حتتمل اجلدل والنقا�ش.
هذا االمي ��ان الديني ،غالبا م ��ا يكون زائفا
وخرافي ��ا ،ي�أخذ االن�س ��ان للعي�ش يف عامل
الغيب .هذا الغيب ال ��ذي لي�س فيه ال زمان
وال م ��كان وكل احداثه تخيلي ��ة قائمة على
اال�ساطري واالوهام وال�سرديات التاريخية
التي يُجه ��ل احيانا من ال ��ذي قام بها ويف
�أي زم ��ن تاريخي و�أي االمكنة التي ح�صل
فيها هذا احلدث وهذه الواقعة ،فيعمل هذا
االمي ��ان على قتل ال ��روح الب�شرية النها مل
تعد م�ساهم ��ة يف �صياغ ��ة تاريخها وخلق
�أزمنة فاعلة في ��ه .العلم يقول ان �أي ع�ضو
ال ي�ستخ ��دم ،حت ��ى و�إن كان ال ماديا ،ف�إنه
ي�ضمر ومي ��وت ،ولذا جت ��د �أن املجتمعات
الغارق ��ة يف االميان الدين ��ي ميتة �سريريا
وه ��ي ال ت�ستخ ��دم العق ��ل وتبق ��ى خ ��ارج
ال�سي ��اق التاريخي لأنه ��ا ال مت�سك بالزمن
وال ت�ستثمره يف وقائع حياتها اليومية.
حني يكون االن�سان غري فاعل وال ي�ستخدم
قدرات ��ه العقلي ��ة فان ��ه يتح ��ول مب ��رور
الزم ��ن اىل كائن غريزي معط ��ل واملجتمع
برمت ��ه ي�صبح ا�ستهالكيا ال يق ��در �أن ينتج

حاجيات ��ه املادي ��ة وال �أن يوف ��ر املتطلب ��ات
النف�سي ��ة البنائ ��ه عنده ��ا يك ��ون املجتم ��ع
خارج الزم ��ن التاريخ ��ي وفعالياته ،يدور
لوح ��ده يف جمرات ��ه اخلرافي ��ة بعي ��دا عن
حرك ��ة املجتمع ��ات االخرى الت ��ي ت�ستثمر
الزم ��كان ب�ش ��كل فع ��ال م ��ن �أج ��ل االندفاع
�سريع ��ا للتكام ��ل وحتقيق ال ��ذات الواعية
والأبدية..معظ ��م املجتمع ��ات اال�سالمي ��ة
ومنها الع ��راق يعي�ش حاليا خ ��ارج الزمن
التاريخ ��ي النه ��ا جمتمع ��ات معطل ��ة ال
اح�سا� ��س للزمن فيها وتغ ��رق يف م�ستنقع
امي ��ان كاذب �س ّد عليه ��ا منافذ التفكري وكل
م ��ا جت�ت�ره جمموع ��ة �أوه ��ام وخراف ��ات
و�أ�ساط�ي�ر ومالح ��م مبالغ فيه ��ا وبطوالت
زائف ��ة مت جمعه ��ا م ��ن ديان ��ات �سابق ��ة
كالهندو�سي ��ة والبوذي ��ة والزراد�شتي ��ة
ووقائع يهودية م ��زورة ون�صو�ص عديدة
من الديان ��ات الو�ضعية وق�ص� ��ص من هنا
وهناك لتجمع ��ات �سكانية واق ��وام بدائية
ظهرت واختفت عرب التاريخ� ،أ�صبحت كل
ه ��ذه املواد االميانية ،الغريب ��ة عن البيئة،
قامعة وم�شو�شة ف�صلت املواطن عن واقعه
وجعلت ��ه يعي�ش يف ف ��راغ �سدميي منقطعا
عم ��ا حوله ،كائنا عقيم ��ا ال وجود له اال يف
ح�ساب الكتل الفائ�ضة التي ال قيمة لها..
اال�س�ل�ام نت ��اج زم ��ان تاريخ ��ي ومكان ��ه
الأر� ��ض العربية وق ��د ارتبطت م ��ع ظهور
اال�س�ل�ام وقيمه الديني ��ة والنف�سية العالية
ح�ض ��ارة وتقدم يف هذه املنطق ��ة وقف لها
كل العامل مهابة واجالال ،لكن مبرور الزمن
ووفاة الر�س ��ول الكرمي وتفاقم ال�صراعات
تكالب ��ت على ه ��ذا الدين االق ��وام االخرى
وهيمنت علي ��ه وح�شرت فيه كل معتقداتها
الديني ��ة واال�سطوري ��ة ليتح ��ول اال�س�ل�ام
يف ع�صرن ��ا احلدي ��ث اىل ديان ��ات جديدة
ومذاه ��ب ال عالق ��ة له ��ا بالدي ��ن اال�سالمي
يف بداي ��ة الدع ��وة واختلف امي ��ان امل�سلم
ال�ساكن يف الأر�ض العربية التي نزل عليها
القر�آن الكرمي ،والكث�ي�ر مما ميار�سه الآن
طقو�س وعب ��ادات ووثني ��ات جديدة وفقه
و�شروح ��ات ال عالق ��ة لها باال�س�ل�ام بقيمه
االوىل وجرى حتريف الن�صو�ص القر�آنية
بت�أوي�ل�ات املف�سرين التي م ��ا انزل الله بها
م ��ن �سلط ��ان فت�شوهت النفو� ��س وتعطلت
العقول وا�صبحت هذه املجتمعات العربية
وكل البل ��دان التي اعتنق ��ت اال�سالم الحقا
فو�ضوية ال يحكمها قانون وال عقل ،متجد
االكاذي ��ب املقد�س ��ة وحتر�ض عل ��ى العنف
والكراهي ��ة وت�صدر االره ��اب اىل كل بقاع
الع ��امل�..أن ُتقت�ص ��ر احلي ��اة عل ��ى االميان
الغري ��ب الفا�سد وما ي�صاحب ��ه من تعطيل
وماربة العلم ومنطقه التجريبي،
للعق ��ل حُ
ه ��ذا يعني بق ��اء املجتمعات خ ��ارج الزمن
وخارج املعنى احلياتي..
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ثقافة

الم�سابقات المعمارية لها داللة رمزية ر�سمية ووظيفية تعك�س اهمية ح�ضارية

�أكــرم الـعـقـيـلـي:

العمارة مر�آة لح�ضارة هذا المجتمع ومراحل تطوره
و تج�سيد لقيمه كوثيقة ت�أريخية و فنية
حاوره :عالء املفرجي
الق�سم الثاني

ولد في بغداد و�أنهى درا�سته الأولية
والأكاديمية فيها ،حيث نال �شهادة
البكالوريو�س من كلية الهند�سة /جامعة
بغداد عام  ،1967ونال الماج�ستير من
جامعة لندن ..تمتد خبرة المعمار اكرم
العكيلي الكثر من  40عاما في مجاالت
العمارة والتخطيط والت�صميم الح�ضري و
ادارة م�شاريع كبيرة عديدة في القطاعين
العام و الخا�ص في منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا وانكلترا وتت�ضمن
م�شروعات التخطيط الح�ضري و الت�صمـيـم
المعماري لمجمعات ذوات ا�ستعماالت
متعددة ذات طابع ر�سمي و ح�ضاري كمراكز
الدولة وق�صور ال�ضيافة والم�ؤتمرات و
البنية الثقافية و ال�صحية في القطاع العام
ومجمعات ا�ستثمارية ل�شركات التطوير
العقاري و م�شاريع الحفاظ على التراث
و البيئة الم�ستدامة  ،فاز في العديد من
الم�شاريع من خالل الم�سابقات العمارية
المهمة في المنطقة والتكليف المبا�شر في
بغداد و الكويت و لندن و بيروت وباك�ستان
والجزائر واالمارات العربية وعمان
بالفترة من العام (.)2003 - 1972

حاورت ��ه (املدى) للوقوف عن ��د �أهم املحطات
يف حياته العامة واملهنية
 عل ��ى هذا ا�أال�س ��ا�س هل ت ��رى المزاج ال�ش ��عبوي
الذي و�صفه الكتور خال ��د ال�سلطاني ما ي�سوغ ويديم
ظاهرة الت�شوي ��ه هذه ..واالمثلة كثي ��رة في الت�شويه
ال ��ذي لحق بالح�ضرة الح�سيني ��ة والعبا�سية وغيرها
من ت�شويه للأرث المعماري؟
 وفيم ��ا يتعل ��ق بظاه ��رة املزاج ال�ش ��عبويودوره يف «الت�ش ��ويه ب ��االرث املعم ��اري « ال ��ذي
له �أ�س ��بابه الت ��ي مت امل ��رور عليها �آنف ��ا وادى اىل
غي ��اب الوعي االجتماعي الثقايف وتردي الذائقة
اجلمعي ��ة بانكفاء الطبق ��ة الواعية وتراجع القيم
املديني ��ة احل�ضري ��ة بت�سي ��د القي ��م الع�شائري ��ة
فق ��د انتج ��ت املرحل ��ة امثلة كث�ي�رة م ��ن الت�شويه
العم ��راين واملعم ��اري والفن ��ي الت ��ي الجم ��ال
لذكره ��ا ا�صبحت معلما فج ��ا ومنوذجا ملدينة مت
ا�ستباحتها ،رغم املحاوالت املتوا�ضعة التي بدت
وك�أنه ��ا حماولة لرتقيع �ش ��ق كبري بخرقة �صغرية
يف مدينة علم وح�ضارة وتاريخ  .كما يح�صل يف
مدن اخرى .غري اننا يجب ان ننظر اىل مو�ضوع
« الت�شوي ��ه يف العتب ��ة العبا�سي ��ة واحل�سيني ��ة «
م ��ن زاوية اخ ��رى تتعل ��ق يف تو�سع ��ة وت�سقيف
احل�ض ��رة العبا�سي ��ة واحل�سينية كم ��ا ننظر اليها
كمعماريني واثارين وخمت�صي احلفاظ العمراين
على املباين الرتاثية فان ��ه يجب تقييمها مبقاربة
تخ�ض ��ع للدرا�س ��ة والتحليل املهن ��ي واالجتماعي
املم�ؤثر على اتخاذ القرار بالرغم من تباين التقييم
حت ��ى بني �صفوف قطاع كبري م ��ن املثقفني وق�سم
من املعماريني ف�سوف نكت�شف من خالل الدرا�سة
بانها �أقرب ومتطابقة مع حاجة اجلمهور وذائقتة
العام ��ة و ال ��ذي يعتربه ��ا اجن ��ازا مهم ��ا وكبريا
بتوف�ي�ر البئي ��ة الوظيفية واخلدمي ��ة املريحة يف
خمتل ��ف ف�ص ��ول ال�سن ��ة وخا�ص ��ة ف�ت�رة ال�صيف
ل ��زوار العتب ��ات املقد�س ��ة كم ��ا انه ميث ��ل اجنازا
كب�ي�را يعتز به ��ا القائم�ي�ن عليها كتعب�ي�را ر�سميا
و�شعبي ��ا وعاطفيا وروحي ��ا لتعظيم مكانة االئمة
عليهم ال�سالم ومراقدهم املقد�سة بعد ان تعر�ضت
لال�ض ��رار والتخري ��ب واالهم ��ال خ�ل�ال وبع ��د
مع ��ارك االنتفاظ ��ة ال�شعباني ��ة .ان قرارالتو�س ��ع
العم ��راين ال ��ذي يج ��ري يف العتب ��ات املقد�س ��ة
.جاء بهدف توفري امل�ساحات واخلدمات املطلوبة
تنيج ��ة لتعاظم ع ��دد الزئرين من خمتل ��ف الرجاء
الع ��امل اال�سالم ��ي مبع ��زل ع ��ن ت�شكي ��ل املحي ��ط
العم ��راين والن�سي ��ج احل�ض ��ري للدين ��ة القدمي ��ة
وعالقت ��ه الع�ضوي ��ة التاريخي ��ة به وال ��ذي يبدو
ب ��ان ق ��رار اال�ستم�ل�اك ،واله ��دم الذي ج ��رى ركز
عل ��ى زي ��ادة امل�ساح ��ات والف�ض ��اءات اخلارجي ��ة
مبع ��زل عن تخطيط مدرو� ��س يراعي ا�ستعماالت
ووظائ ��ف الف�ض ��اءات امل�ستحدث ��ة والتي ت�شكل

تكوين ��ات املحيط العم ��راين ،واالنتقال احلركي
و الب�ص ��ري بت�سل�س ��ل ف�ضاءاته ��ا ومدلوالته ��ا
االن�ساني ��ة والوظيفي ��ة والروحي ��ة .وهن ��ا يكمن
مو�ض ��وع ماينظر له عمرانيا ك «ت�شويه « لن�سيج
املدبن ��ة الرتاث ��ي  .غري ان احلدث املث�ي�ر للت�سا�ؤل
واالجابة املختلفة بني موافق ي�ضم جمهور العامة
م ��ن ال ��زوار واعرتا� ��ض تنظريي م ��ن املعماريني
واملخت�ص�ي�ن بال�ت�راث واحلف ��اظ العم ��راين على
ق ��رار وطريق ��ة ت�صميم واخ ��راج مظه ��ر ت�سقيف
�صح ��ن العتبت�ي�ن العبا�سي ��ة واحل�سيني ��ة الت ��ي
تعت�ب�ره امانة العتبتني اجن ��از ًا مهما مت بجهود
كب�ي�رة يتنا�سب مع التعبري ع ��ن الرمزية الدينية
واملكان ��ة الروحية الكبرية التي يوليها امل�سلمون
لالئمةعليه ��م ال�س�ل�ام وم�شاهده ��م املقد�س ��ة
ووظيفية لتوفري متطلب ��ات الوظائف واخلدمات
املطلوب ��ة للمنا�سبات الديني ��ة نتيجة اىل الزيادة
الكب�ي�رة واملط ��ردة الع ��داد الزائرين م ��ن كل بقاع
الع ��امل ا�ضافة اىل توفري الراحة والبيئة املنا�سبة
له ��م يف ف�صل ال�صي ��ف و�أعترب ت�سقي ��ف ال�صحن
يف العتبتني احلل االمث ��ل لها دون درا�سة البدائل
املتوفرة والتقني ��ات االخرى التي مت �إعادة النظر
به ��ا يف العتبت�ي�ن العلوي ��ة والع�سكري ��ة و مت ��ت
درا�سته ��ا يف العتب ��ة الكاظمي ��ة والق ��رار بع ��دم
الت�سقي ��ف و�إيجاد بدائ ��ل مرنة و م�ستدامة  .وقد
�سب ��ق وقدمت درا�س ��ة وحتليل معم ��اري عمراين
اىل امانة العتبة الكاظمية يف العام املا�ضي ت�ؤكد
اهمي ��ة احلفاظ عل ��ى ال�صحن املك�ش ��وف ومدلوله
الدين ��ي و�أهميته الروحية االن�سانية والتاريخية
يف عم ��ارة امل�ساج ��د والعتب ��ات املقد�س ��ة ،وه ��ي
موج ��ودة ملن يرغب باالطالع عليه واقرتاح بدائل
مت اعتمادها
� إل ��ى �أي ح ��د �شكل الت ��راث المعم ��اري ال�شعبي في
الع ��راق الهاما للمعماريين الكب ��ار لخلق نتاج معماري
متقدم وللتعجيل بتطور هذا الفن؟
 ميكن تعري ��ف الرتاث املعماري ملجتمع ماب�إعتب ��ار ان العم ��ارة مر�آة حل�ضارة ه ��ذا املجتمع
ومراحل تطوره و جت�سيدا لقيمه كوثيقة ت�أريخية
و فني ��ة و ثقافي ��ة ا�ضاف ��ة اىل كون ��ه منتج ومراة
حلركة املجتمع وقيمه املادية والروحية من خالل
تفاعل االن�سان باملكان والزمان ،والرتاكم املعريف
املجتمع ��ي تتمثل يف منتجه من جمموعة املباين
( ال�ت�راث املعم ��اري) واملحي ��ط البيئ ��ي املبن ��ي(
ال�ت�راث العمراين) واالثار واملنق ��والت الداخلية
واخلارجية ويعت�ب�ر التعامل مع الرتاث املعماري
و العم ��راين يف الع ��امل �أح ��د �أه ��م اجلوانب التي
ت�ؤث ��ر على تنمية و تطوي ��ر الثقافة املحلية و على
الثقافة الأن�سانية ب�صفة عامة باعتبار ان امل�ستقبل
يبد�أ بفهم املا�ضي و التعامل مع احلا�ضر ،وبالتايل
نقل فكر وح�ضارة الأجيال ال�سابقة اىل املعا�صرة
كذخ�ي�رة للرتاك ��م املع ��ريف ل ��دى ال�شع ��وب ..ق ��د
�إختلف ��ت �أ�سالي ��ب التعام ��ل م ��ع ال�ت�راث خ�ل�ال
القرن�ي�ن املا�ضيني ب�أخت�ل�اف مواق ��ف املجتمعات
من ه ��ذا الرتاث.واملوقف الر�سم ��ي والثقايف منه
والت ��ي تنعك� ��س يف االنظم ��ة والقوان�ي�ن التي ��ي
تتعل ��ق بالتوثيق وامل�سوح ��ات و�صياغة القوانني
للحف ��اظ عليه كمرحلة متقدم ��ة تنعك�س باالهتمام
يف و�ضع ��ه �ضمن مناهج الدرا�سات التطبيقية يف
املعاهد او الدرا�سات يف الكليات املعمارية ،والتي
مل ت�أخ ��ذ ذل ��ك االهتمام ال ��كايف واملطل ��وب جلعله
مادة حية و�ضرورة معرفية ي�ؤ�س�س عليها �صياغة
الفكر الت�صميمي او التنفيذي املعماري ..
وجام ��ع اخللف ��اء يقودن ��ا اىل الإجاب ��ة عل ��ى
ال�س�ؤال املطروح عن دور الرتاث املعماري املحلي
يف �أعم ��ال املعماري�ي�ن ال ��رواد وال ��ذي يب ��د�أ م ��ن
�إ�ستعرا� ��ض منتجهم العمراين واملعماري ملحاولة
فه ��م ومعرف ��ة حتليله ��م وفكره ��م بالتعاط ��ي م ��ع
مف ��ردات العمارة املحلية وال ��ذي اجد ب�أنه يقودنا
اىل م ��دى تاثره ��م باملنه ��ج الفك ��ري للمدار� ��س
املعماري ��ة الت ��ي تخرج ��وا منه ��ا وت�أثريه ��ا عل ��ى
منهجهم الفكري يف فهم و حتليل املنتج املعماري
الرتاثي وتطويعه بو�ض ��ع ا�س�س عملية الت�صميم
يف منتجه ��م املعم ��اري وال ��ذي انعك� ��س ب�ش ��كل
مه ��م وكبري يف اعم ��ال الكتور حمم ��د مكية خريج
ليفربول ،وت�أكي ��د منهجها الفكري والتحول الذي
طرا عليه بعد احلرب العاملية الثانية بالرتكيز على
اولوي ��ة اجلانب احل�ضري و التخطيط العمراين
يف ت�صمي ��م امل�شاريع واعم ��ال رفعت اجلادرجي
الت ��ي ت�أث ��ر بالتوجه الفن ��ي ملدر�س ��ة همر�سميث.
كم ��ا اليفوتني ان اذكر حم ��اوالت اال�ساتذة الكبار
يف حماوالتهم املح ��دودة الذي ظهر يف التعاطي
م ��ع عمارة الرتاث يف منتجهم املعماري كقحطان
املدفع ��ي وقحطان ع ��وين وه�شام من�ي�ر واخرين
بعدهم .
 وبماذا تميز المنجز المعماري له�ؤالء؟
 متيز منجز الدكتور حممد مكية يف البحثيف خ�صو�صي ��ة امل ��كان والتعاط ��ي م ��ع املف ��ردات
التكويني ��ة امل�ستق ��اة م ��ن رموز العم ��ارة املحلية
واالقليمي ��ة للت�أ�سي� ��س مل�ش ��روع فك ��ري متفاع ��ل
م ��ع املجتمع واملدين ��ة و تكري�س انتم ��اء العمارة
اىل خ�صو�صي ��ة بيئته ��ا وماجاوره ��ا ويحيط بها
لتحقيق منتج معم ��اري اليطابق املنتج املا�ضوي

زيارة ا�شراف.
خالل موقع ��ه كم�ست�شار المني العا�صمة يف اوائل
الثمانيني ��ات بدعوة وتكليف عدد م ��ن املعماريني
العاملي�ي�ن الكب ��ار لت�صميم مواقع بغ ��داد الرتاثية
يف �ساح ��ة اخلالين وباب ال�شيخ و�شارع اخللفاء
ومنطق ��ة جامع اخللفاء والكاظمي ��ة وابي ن�ؤا�س
و�ساح ��ة امليدان و�شارع حيفا والذي مثل برناجما
طموح ��ا لتطوي ��ر املناط ��ق الرتاثي ��ة العم ��راين
واملعم ��اري مل يكت ��ب ل ��ه اال�ستم ��رار والنج ��اح
وتوقف يف ثمانينيات احلرب العراقية االيرانية.
عل ��ى انني وم ��ن وجهة نظ ��ري الاعترب م ��ا مت من
ت�صميم وتنفيذ م�شاريع الرئا�سة من عمارة ق�صور
وجوامع يف فرتة الت�سعينات كمنتجات معمارية
ناجح ��ة او مهمة ال�سب ��اب تتعلق مبقيا�س املباين
وبا�ستعم ��ال م ��ادة احلج ��ر الغريب ��ة ع ��ن عم ��ارة
و�س ��ط وجنوب الع ��راق يف التك�سيات اخلارجية
وحماولة املعمار تقليد وت�شكيل عنا�صر معمارية
واحيان ��ا غريب ��ة وم�شوه ��ه كمظه ��ر م ��ن مظاه ��ر
العمارة ال�شمولية .

مبقارب ��ة تخطيطي ��ة ومعماري ��ة باع ��ادة انت ��اج
والت ��زاوج بني امل ��وروث الفك ��ري البنائي الرثي
للعراق واملنطقة وتقنيات العمارة احلديثة النتاج
عم ��ارة بخ�صو�صية متفردة لذلك تعترب اعماله من
اه ��م االمثل ��ة الناحج ��ة لظاه ��رة اق�ت�ران مبادئ
العم ��ارة املعا�ص ��رة وقيمه ��ا التقنية م ��ع املفاهيم
البنائي ��ة املحلي ��ة واالقليمي ��ة والت ��ي اف�ض ��ت
لت�أ�سي� ��س تي ��ار معم ��اري معا�ص ��ر من ��ح العمارة
العراقي ��ة والعربية دفقا متج ��ددا لتكون حماولته
وجناح ��ه يف ت�أ�سي� ��س مدر�سة العم ��ارة العراقية
اه ��م منجز ترج ��م حماولت ��ه اب ��راز اخل�صو�صية
املحلية املعا�صرة .
لقد تعامل اال�ستاذ اجلادرجي مع مواد البناء
املحلي ��ة “ الطاب ��وق” بعمارت ��ه بعناي ��ة ومنحى
فك ��ري متخ�ض ��ت عنه منج ��زات معماري ��ة متيزت
بال�سع ��ي الدائ ��م لللتف ��رد وتكري� ��س اخل�صو�صية
املحلي ��ة واقحام ��ه يف احلداث ��ة الت ��ي جت�س ��دت
من خالل تاث ��ره باعمال الفنان ج ��واد �سليم التي
متخ�ض ��ت يف منجزهم ��ا امل�ش�ت�رك يف ن�ص ��ب
اجلن ��دي املجهول الذي يعاين م ��ن االهمال حاليا  م ��اذا ع ��ن الم�سابق ��ات المعماري ��ة هل ت ��رى فيها
بع ��د ان ا�صب ��ح رم ��زا لبغ ��داد حاول م ��ن خاللها �ض ��رورة معينة� ،أم تجاوز العم ��ال مهمة ل�صالح عمل
التعبري عن املوروث املحلي يف العمارة العراقية واحد فائز؟
 تتمي ��ز امل�سابقات املعماري ��ة التي تدعو لهاب�صبغ ��ة حداثية يف الهيئة ورمزي ��ة يف ال�شكل. .
وا�ستم ��رت حماوالت ��ه يف البح ��ث يف مو�ض ��وع امل�ؤ�س�سات الر�سمية املحلية او املنظمات الدولية
العم ��ارة عرب عنها يف العديد من كتاباته بالك�شف مل�شاري ��ع ذات دالل ��ة رمزي ��ة ر�سمي ��ة ووظيفي ��ة
عن بنيوي ��ة العمارة خارج الت�شكي�ل�ات الهند�سية متخ�ص�ص ��ة ومل�شاري ��ع تعك� ��س اهمي ��ة ح�ضارية
وحتلي ��ل عالق ��ة االن�س ��ان بالعم ��ل وحاجات ��ه او ث ��راء للدول ��ة وت�سويق دوره ��ا ال�سيا�سي على
ال�سكولوجية والنفعية واجلمالية وتاثري التطور ال�صعي ��د االقليم ��ي او الدويل و�ش ��ركات االموال
احل�ض ��اري يف الت ��وازن ب�ي�ن الدواف ��ع التقني ��ة وامل�ص ��ارف واال�ستثم ��ار العق ��اري وال�سياح ��ي
والرمزية والدوافع اجلمالي ��ة كما قاد اجلادرجي والت ��ي ع ��ادة م ��ا يت ��م اعالن ع ��ن دع ��وة مفتوحة
برنامج التطوير العمراين واحلفاظ ملناطق بغداد او مبا�ش ��رة ملكات ��ب ت�صمي ��م ا�ست�شاري ��ة خمتارة
الرتاثي ��ة عند ت�سلم ��ه م�س�ؤولية حتديث بغداد من حم ��دودة ذات �سمع ��ة وخ�ب�رة مهني ��ة يف ن ��وع
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امل�ش ��روع املعل ��ن حملي ��ة او دولي ��ة متخ�ص�ص ��ة
للم�شارك ��ة فيه ��ا و مت ��ر يف مرحل ��ة التاهي ��ل
واب ��داء الرغب ��ة بامل�شارك ��ة لتطاب ��ق �أمكانياته ��ا
الفني ��ة وخرباته ��ا يف �س ��وق القط ��اع العم ��راين
واملعم ��اري �ضمن �شروط تعتمد املعايري الدولية
يف ادارة امل�سابق ��ة والتعري ��ف امل�سب ��ق الع�ضاء
جلن ��ة التحكيم.و التي تقوم بدورها بعد االطالع
ودرا�س ��ة �ش ��روط امل�سابق ��ة ومتطلب ��ات امل�شروع
بو�ض ��ع معاي�ي�ر للتقيي ��م و�أختيار الفائ ��ز والتي
يغلب عل ��ى معظمها االتفاق باالغلبي ��ة ونادرا ما
يكون اختي ��ار امل�ش ��روع الفائز من ب�ي�ن امل�شاريع
املقدم ��ة باتفاق كامل االع�ضاء ب ��ل تكون النتيجة
باختي ��ار « امل�ش ��روع االف�ض ��ل « م ��ن حي ��ث تلبية
متطلب ��ات امل�ش ��روع او لتوج ��ه فك ��ري ف ��رداين
مميز
لق ��د �ساهم ��ت امل�سابق ��ات املعماري ��ة املحلي ��ة
والدولي ��ة بتطوي ��ر خ�ب�رة املكات ��ب اال�ست�شارية
الهند�سي ��ة اوط�ل�اب اجلامع ��ات املعمارية احيانا
وحتفيزه ��ا عل ��ى امل�شارك ��ة واملناف�س ��ة لتطوي ��ر
اخل�ب�رة و املعرف ��ة املهني ��ة م ��ن خ�ل�ال الدرا�س ��ة
والبح ��ث لتق ��دمي االف�ض ��ل م ��ن املخرج ��ات التي
تت�ضم ��ن منه ��ج التحلي ��ل الفن ��ي للموق ��ع والبيئة
وثقاف ��ة اجله ��ة �صاحب ��ة امل�ش ��روع واملتطلب ��ات
الوظيفي ��ة والرمزية والفل�سفي ��ة احيانا يف منهج
الت�صمي ��م وتقني ��ة االخ ��راج وعر� ��ض املخرجات
وتقدميها وهناك امثل ��ة عديدة على ظهور مكاتب
او معماريني مغمورين من خالل فوزهم مب�سابقة
ت�صب ��ح مادة مهمة لرتويج اعمالهم حمليا ودوليا،
واليفوتن ��ي ان اذك ��ر اهتمام ��ي ومن ��ذ ت�أ�سي� ��س
مكتب ��ي اال�ست�شاري « مركز العمارة « الذي ا�صبح
االن « حم�ت�رف العمارة» بامل�شاركة يف امل�سابقات
املعماري ��ة وبالرغ ��م ماتتطلب ��ه م ��ن جه ��د وكلف ��ة
كب�ي�رة والفوز مبعظم ما�شاركن ��ا فيها يف العراق
واملنطق ��ة ومنها م�ش ��روع « جممع امل�ؤمترات « و»
الدي ��وان االم�ي�ري وجمل� ��س ال ��وزراء « و1980
 -1982يف الكوي ��ت ومق ��ر « اجلامعة العربية يف
تون� ��س» بامل�شارك ��ة مع مكي ��ة وم�شارك ��وه -لندن
بنف� ��س الف�ت�رة و» ق�ص ��ر ال�ضياف ��ة الرئا�س ��ي «يف
املو�صل بالعراق  -1984ومبنى « دائرة اال�شغال
واحل�ساب ��ات « و « م�ؤ�س�س ��ة ال�شيخ زايد اخلريية
واالجتماعية «  2000 -يف ابو ظبي.
 وهنا تاتي في خاط ��ري الم�سابقة عن اعادة اعمار
جام ��ع النوري؟ وما ح�صل بعدها؟ هل اعترا�ضك كان
على الفائز ام عن الم�سابقة ؟
 فيم ��ا يتعل ��ق ب� �ـ «جام ��ع الن ��وري» وم ��ااث�ي�ر حوله ��ا م ��ن اهتم ��ام االو�س ��اط املعماري ��ة
واالثاري ��ة والفنية من مو�ضوعة ت�سمية اع�ضاء
اللجن ��ة التوجيهي ��ة وجلن ��ة التحكي ��م ومنه ��ج
امل�ش ��روع ومعاي�ي�ر ت�أهيل املكات ��ب اال�ست�شارية
واختي ��ار امل�ش ��روع الفائزالت ��ي اث ��ارت الكث�ي�ر
م ��ن االنتق ��اد والتحفظ ��ات واالعرتا� ��ض الت ��ي
و�صل ��ت اىل الت�شكي ��ك ب « النواي ��ا «  .علما بانني
وكمعم ��ار م�س� ��ؤول وعل ��ى دراية تام ��ة بتحديات
التح�ض�ي�ر وادارة عم ��ل م ��ن ه ��ذا الن ��وع �أبدي ��ت
حتفظ ��ي وم�شاركت ��ي لزمالئ ��ي يف املالحظ ��ات
عل ��ى املخط ��ط العمراين ال ��ذي �أخت�ص ��ر امل�شروع
مب�ساح ��ة حم ��دودة مقتطع ��ة من املدين ��ة القدمية
ومل يت�ضم ��ن درا�سة دقيق ��ة وخمرجات ملجاورات
املوق ��ع وارتب ��اط ن�سيجه ��ا الع�ض ��وي الرتاث ��ي
ا�ضاف ��ة اىل املالحظات ح ��ول املعاجلات املعمارية
والتخطيطي ��ة التي تف�ضل بها زمالئي املعماريني
و مل اعرت� ��ض عل ��ى النتائ ��ج لإدراك ��ي ب ��ان هناك
العديد من اال�سباب واملربرات الغري معروفة لنا
والت ��ي قد ال تبدو مقبولة من ��ا ،ادت لهذا االختيار
الذي احيان ��ا مايكون ك» اف�ض ��ل امل�شاريع املقدمة
« والت ��ي تعود من وجهة نظ ��ري وب�شكل ا�سا�سي
اىل تع�ث�ر منظمة اليون�سكو ب ��ادارة امل�سابقة يف
مراحلها املختلفة لتعدد اجلهات �صاحبة القرارمن
اجله ��ة املمول ��ة واجله ��ات امل�ستفي ��دة املتمثل ��ة
بالوق ��ف ال�سن ��ي ووزارة الثقاف ��ة وحمافظ ��ة
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املو�صل وامل�ست�شارين املعينني من جامعة املو�صل
و»ممثلي املجتمع امل ��دين « ا�ضافة اىل غياب دور
املعماري�ي�ن العراقي�ي�ن املخت�ص�ي�ن املعدودين يف
احلف ��اظ العمراين يف مرحلة املراجعة والتقييم
واختي ��ار الفائ ��ز ي�ضاف لها ت�أث�ي�ر البريوقرطية
االداري ��ة واالع�ل�ام و العالقات العام ��ة على عمل
اليون�سكو وال ��ذي يبدو وكما اعتقد تغيري ت�سمية
عن ��وان امل�سابق ��ة ب ��دءا من اع�ل�ان مب ��ادرة دولة
االم ��ارات العربية املتحدة ب « �إعادة اعمار املعامل
التاريخي ��ة يف املدين ��ة « ال ��ذي حتولت ت�سميته
اىل « �إع ��ادة اعم ��ار جام ��ع الن ��وري « ث ��م اىل «
�إحياء روح املو�صل « ثم لعنوانه االخري « �إعمار
جممع جامع النوري» «
علما بان لكل من هذه الت�سميات ر�ؤيا و داللة
مهنية وبرناجم ��ا خمتلف ًا وايح ��ا ًء فكريا عمرانيا
مبتطلب ��ات عم ��ل ومنه ��ج يختل ��ف يف م�ضمونه
االعتباري واالن�شائي التكويني من اعادة اعمار
اجلام ��ع اىل اعط ��اء االولوي ��ة للبع ��د الوظيفي
ملباين مدر�سة ومتحف م�ستحدثة مت �إقحامها يف
املوقع بغياب الت�أكيد على دور الت�شكيل العمراين
للمئذن ��ة احلدباء كعن�ص ��ر التكوين اال�سا�سي يف
تخطيط املوقع واملعربعن هوية املدينة الرمزية
والتاريخي ��ة ه ��ذا التغي�ي�ر الذي عك� ��س الإرباك
يف حتدي ��د منه ��ج امل�شروع لتعدد ال ��ر�ؤى وخلف
ايهام ��ا عن الر�ؤيا العمرانية احلقيقية املطلوبة
بغياب قرار �سيا�سي غفلت عنه م�ؤ�س�سات الدولة
املعني ��ة بال�ت�راث دون م�شارك ��ة م ��ن املعماري�ي�ن
ا�صح ��اب االخت�صا�ص يف فري ��ق ادارة امل�شروع
“ كم ��ا ج ��اء باالع�ل�ان وار�س ��ت قواع ��د مغيب ��ة
مل�ؤ�س�سات قد المتلك اخلربة املطلوبة واالهتمام
بامل�س�ؤولي ��ة احل�ضارية مم ��ا انعك�س باخت�صار
درا�س ��ة املوقع على م�سوح ��ات تاريخية حمدودة
ودرا�سة غري مكتمل ��ة بالبيئة العمرانية الرتاثية
الثقافي ��ة االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة واملهني ��ة
للمدينة القدمية نتيج ��ة لدمارها و�صعوبة تنظيم
زي ��ارات موقعي ��ة لال�ست�شاري�ي�ن للتوا�ص ��ل م ��ع
وادراك البعد املكاين والزماين والروحي للموقع
الذي يعترب الب�ؤرة العمرانية والروحية للمدينة
القدمية وارتباطها باجلانب الروحي واجلمايل
والتعليم ��ي وال�سيا�سي وذاكرت ��ه اجلمعية التي
مت االجه ��از عليه ��ا وحماول ��ة حموها م ��ن ثقافة
املدين ��ة ال�سائدة قب ��ل احتاللها م ��ن قبل االرهاب
التكف�ي�ري وتدم�ي�ر معامله ��ا العمراني ��ة والدينية
والثقافي ��ة  ( .يراج ��ع مق ��ايل يف جمل ��ة “ماك ��و”
العدد االخري .»2021
ويدعونا درا�سة تطوير التخطيط العمراين
ملوق ��ع م�ش ��روع “ جمم ��ع جام ��ع الن ��وري “
والتخطيط مل�شاريع احلفاظ والرتميم امل�ستقبلية
اىل مراجع ��ة ودرا�س ��ة النم ��وذج العم ��راين
واملعم ��اري الرائ ��ع مل�ش ��روع احلف ��اظ والرتميم
والتطوي ��ر يف عم ��ارة “ جام ��ع اخللف ��اء “ يف
بغ ��داد “ عل ��ه يقودنا اىل االجاب ��ة على الكثري من
الت�س ��ا�ؤالت املهني ��ة والفكري ��ة املطروح ��ة حول
فك ��ر الرتاث واملعا�ص ��رة يف م�شروعن ��ا املذكور
بالتاكيد على اهمية الرتاث الفكرية. .
ف�أن روعة عمارة جامع اخللفاء تكمن يف عدم
�إغفال املحيط العم ��راين للموقع املحدود امل�ساحة
بوج ��ود مئذن ��ة تاريخي ��ة وحي ��دة و�شاخ�ص ��ة
ب�أهميته ��ا �ضمن منطقة تاريخية من مدينة بغداد
وهيئته ��ا املميزة ب ��ل اعتمد منهج بح ��ث ودرا�سة
ل�سج ��ل املوق ��ع والتاري ��خ البنائ ��ي والعم ��راين
ا�ضاف ��ة اىل العنا�ص ��ر والرموز املالوف ��ة للذاكرة
اجلمعية الع ��ادة ت�أويلها وانتاجه ��ا للتاكيد على
مركزي ��ة املئذنة باعتبارها ب� ��ؤرة املكان العمراين
واختي ��ار الكت ��ل البنائي ��ة باملقايي� ��س املنا�سب ��ة
لطبيع ��ة املبن ��ى واملحيط ��ه العمراين ال ��ذي �شكل
امل�سجد امل�ضاف امتدادا ع�ضويا لن�سيجه البنائي
تكامل مع تطوير ومعاجلات ال�سطوح بعنا�صر
و رم ��وز م ��ن العم ��ارة املحلي ��ة و�صهرها �ضمن
منت ��ج يتماهى م ��ع متطلبات احلداث ��ة يف الهوية
املعمارية املحلية.
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عامل بال نهاية
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "ع ��امل ب�ل�ا نهاي ��ة" للكات ��ب
الربيط ��اين ك�ي�ن فوليت ترجم ��ة عزة ح�س ��ون ،وكني فوليت
يجنح �إىل التاريخ يف رواياته .كتبه �أكرث الكتب مبيع ًا حول
العامل .حيث باع اكرث من " "160مليون ن�سخة.
كان ��ت روايت ��ه عم ��ود ن ��ار � -ص ��درت ترجمته ��ا العربية عن
دار امل ��دى  -من �أك�ث�ر الكتب مبيع ًا على م�س ��توى العامل منذ
ن�ش ��ر الكتاب يف عام  ،1989من رواياته امل�ش ��هورة :الظالم
والفجر ،عامل بال نهاية ،مفتاح ريبيكا.
�س ��حرت ثالثي ��ة ك�ي�ن فولي ��ت املالي�ي�ن م ��ن الق ��راء بدراما
احلرب والعاطفة وال�ص ��راع الأ�س ��ري التي ت ��دور احداثها
يف بريطانيا يف الع�صور الو�سطى.

الت�آكل والإهمال يفتكان ب�أكرب ن�صب فني يف مي�سان
مهدي ال�ساعدي
ن�ص ��ب املر�أة املي�س ��انية ،يف العمارة ،احد
اك�ب�ر الن�ص ��ب الفنية امل�ص ��نوعة م ��ن مادة
البليت يف العراق �ص ��ممه الفنان والنحات
املي�س ��اين احم ��د البيات ��ي يف ثمانيني ��ات
الق ��رن املا�ض ��ي بارتف ��اع 23م على �ضفاف
نه ��ر الكح�ل�اء يف احد اق ��دم احي ��اء مدينة
العم ��ارة يتعر� ��ض اىل الت� ��آكل ب�سب ��ب
العوام ��ل املختلف ��ة وع ��دم ال�صيان ��ة مم ��ا
جعله ن�صبا يتهاوى ب�سبب االهمال .يقول
النح ��ات حمم ��د جا�س ��م الر�س ��ام لـ(املدى)
"متث ��ال املر�أة املي�ساني ��ة للراحل النحات
املي�ساين احم ��د البياتي والذي يحمل ا�سم
املر�أة املي�س ��انية �شكال وم�ضمونا يعد اكرب
عم ��ل فن ��ي للراح ��ل البيات ��ي يف املحافظة
وواحدا من اكرب الن�صب الفنية يف املنطقة
اجلنوبية عموما ،ول�س ��وء احلظ ان العمل
ح

ول العا

لم

اجنز من مادة البليت وتلك املادة معر�ض ��ة
للت� ��آكل خ�صو�ص ��ا اذا مل جت ��ر عليها اعمال
ال�ص ��يانة واالدام ��ة ب�ي�ن ف�ت�رة واخ ��رى
للمحافظ ��ة عل ��ى دميومت ��ه ورونق ��ه عل ��ى
اعتباره �شاخ�ص ��ا مهم ��ا يف مدينة العمارة
وب ��د�أ الن�ص ��ب يت� ��آكل ويت�أث ��ر بالظ ��روف
اجلوية واالن هو ا�شبه باملتهالك".
مطالب ��ات ال�ص ��يانة واالدام ��ة كان رائده ��ا
�ص ��انع الن�ص ��ب البياتي نف�س ��ه قب ��ل وفاته
ب�س ��نني وهو يرى ن�صبه الذي عانى الكثري
من اجله عر�ض ��ة للت�آكل ،يقول الر�س ��ام عن
املو�ض ��وع لـ(امل ��دى) "عن ��د ع ��ودة البياتي
من �س ��فره وقبل وفاته ق ��دم طلبا للحكومة
املحلي ��ة لرتميم و�ص ��يانة الن�ص ��ب ب�س ��بب
الت� ��آكل ال ��ذي طال ��ه قب ��ل م ��ا يقارب ع�ش ��ر
�س ��نوات ومت ��ت املوافق ��ة على طلب ��ه ولكن
بق ��ي دون تنفي ��ذ وت ��ويف البيات ��ي وات ��ت
بع ��ده �س ��نوات اخ ��رى والن�ص ��ب يع ��اين
االهم ��ال" .مل تق ��ف مطالب ��ات �ص ��يانة
الن�ص ��ب عن ��د م ��وت نحاته ع ��ام  2014بل
تبنته ��ا ا�ص ��وات املخت�ص�ي�ن والفنانني يف
املحافظة خ�صو�ص ��ا عند اطالق م�ص ��غرات

زيدان يعلق على "النطحة
ال�شهرية" عام 2006

ع ّلق النجم الفرن�سي زي��ن الدين زي��دان على احلادثة ال�شهرية يف
نهائي ك�أ�س العامل  ،2006عندما �ضرب بر�أ�سه الالعب الإيطايل ماركو
ماترياتزي .وح�صل زيدان بعد "نطحته" ال�شهرية على بطاقة حمراء
يف ال�شوط الثاين من الوقت الإ�ضايف ،قبل �أن تفوز �إيطاليا باملباراة
بركالت الرتجيح .ويف ت�صريح ملوقع "فوتبول �إيطاليا" ،قال زيدان
عن احلادثة" :مل �أكن فخورا مبا فعلته يف يوم من الأيام ،لكن الأمر
ما�ضي" .وع��ن الهدف ال��ذي �أح��رزه يف تلك املباراة
يعد ج��زءا من
ّ
مبرمى جانلويجي بوفون ،قال زيدان" :كانت �أمامي ثانية �أو ثانيتني
للتفكري يف كيفية القيام بذلك .كان �أمامي حار�س مرمى يعرفني جيدا،
ورغم ذلك فعلتها" .وكانت �إذاعة "راديو مونتي كارلو" قد �أكدت �أن
زيدان ،اتخذ قراره ب�ش�أن تدريب باري�س �سان جرمان الفرن�سي.
وقالت الإذاعة يف تقرير الأحد� ،إن زيدان يطمح يف تدريب منتخب
فرن�سا ،بعد تنحي املدرب احلايل ديدييه دي�شامب من من�صبه.

الن�ص ��ب .يق ��ول النح ��ات حمم ��د جا�س ��م
الر�س ��ام لـ(امل ��دى) "نا�ش ��دنا احلكوم ��ة
املحلي ��ة مرارا وتكرارا لالهتمام بالن�ص ��ب
و�ص ��يانته وان ��ا �شخ�ص ��يا اجن ��زت عم�ل�ا
م�صغرا حتت عنوان ر�س ��الة حمبة و�سالم
و�ص ��ل اىل رئي�س اجلمهوري ��ة واىل نقابة
الفنان�ي�ن املرك ��ز الع ��ام كمبادرة ور�س ��الة
حمب ��ة لالهتمام بهذا ال�ص ��رح وعندما ر�أى
وزي ��ر الثقاف ��ة العمل يف مهرجان امل�س ��رح
الوطني االول الذي اقامت ��ه نقابة الفنانني
العراقيني يف �ش ��هر �آب م ��ن عام  2021قال
(مل اطلع على ذلك الن�صب يف مي�سان خالل
زيارتي للمحافظة ومل ا�شاهده وقريبا جدا
�س� ��أزور املحافظة واتبناه �شخ�صيا وبدعم
من وزارة الثقافة)".
يعت�ب�ر العدي ��د من ابن ��اء حمافظة مي�س ��ان
ن�ص ��ب امل ��ر�أة املي�س ��انية اح ��د اه ��م معامل
املحافظة وارثا يخلد ا�س ��م النحات وا�س ��م
الن�صب ،خ�صو�صا موقعه الذي يتو�سط
املدينة ويف احد اكرب احيائها.
يق ��ول النا�ش ��ط الفن ��ي عماد عب ��د الله
لـ(امل ��دى) "ن�ص ��ب امل ��ر�أة املي�س ��انية

ميثل رم ��زا للمدين ��ة وارثا كب�ي�را لأبنائها
ي�ش ��هد مل ��ا اجنبت ��ه املدينة من فنان�ي�ن كبار
امثال النحات الكبري احمد البياتي ،ولكن،
ولال�س ��ف ال�ش ��ديد ،يتعر� ��ض الن�ص ��ب اىل
االهمال وعدم االهتمام كما تعر�ض �س ��ابقا
ملحاوالت الهدم وتوىل م�س� ��ؤولية حمايته
اه ��ايل املدين ��ة ومنهم �أه ��ايل املنطقة التي
يق ��ع فيه ��ا (املاجدي ��ة) ولال�س ��ف ال�ش ��ديد
م ��ا يتعر�ض ل ��ه الن�ص ��ب االن اخلن ��ق بدل
اله ��دم" .النح ��ات حمم ��د جا�س ��م الر�س ��ام
يو�ض ��ح يف حديث ��ه لـ(امل ��دى) "ننا�ش ��د كل
املعنيني كجمعية فنانني ت�شكيليني وك�أبناء
مدين ��ة العم ��ارة االهتم ��ام به ��ذا ال�ص ��رح
املي�ساين الكبري ونطالب برتميمه واجراء
اعم ��ال �ص ��يانة علي ��ه كون ��ه ميثل �ص ��رحا
مهم ��ا للثقافة والفن ��ون يف املحافظة وارثا
مي�س ��انيا ورم ��زا
كبريا".

عاملة نظافة تفوز يف انتخابات فرن�سا وتعد "بتنظيف" اجلمعية الوطنية
ف ��ازت مر�شحة االحت ��اد ال�شعبي
ال� �ي� ��� �س ��اري را�� �ش� �ي ��ل ك �ي �ك��ي يف
االنتخابات الت�شريعية الفرن�سية
التي ُع�ق��دت اجل��ول��ة الثانية منها
�أم�س الأح��د ،وذل��ك بعد �أن تغلبت
ع�ل��ى وزي� ��رة ال��ري��ا� �ض��ة ال�سابقة
روك �� �س��ان��ا م��ا��س�ي�ن��ون��و .وذك ��رت
�صحيفة "لوباريزيان" التي �أعدّت
تقريرا عن املو�ضوع �أن كيكي ،التي
متيزت بدورها يف الإ�ضراب الذي
�شهده فندق �إيبي�س دي باتينيول
وانتهى بعد � 22شهرا با�ستجابة
جمموعة "�آكور" مالكة الفندق
مل�ط��ال�ب�ه��ا ه��ي وزم �ي�لات �ه��ا ،ف��ازت

ب �ف��ارق �ضئيل ع�ل��ى مار�سينونو
يف املنطقة ال�سابعة لفال دومارن
بباري�س .وبهذا الفوز تكون كيكي،
امل��ول��ودة يف ك��وت دي �ف��وار� ،أول

عاملة نظافة على الإط�لاق تنجح
يف دخ� ��ول ال�ب�رمل ��ان ال�ف��رن���س��ي.
وا�ستقبلت ه ��ذه ال���س�ي��دة ،التي
متيزت بن�شاطها النقابي خ�صو�صا

خ�لال الإ� �ض��راب امل��اراث��وين
للفندق يف باري�س بني عامي
 2019و ،2021بالرق�ص
ت�ع�ب�يرا ع��ن ف��رح �ه��ا .وبعد
ذل ��ك ب��دق��ائ��ق ع�ل�ق��ت �أم ��ام
م�ن��ا��ص��ري�ه��ا ق��ائ �ل��ة "هذا
االن� �ت� ��� �ص ��ار تاريخي"،
م�شبهة م��ا ح�صلت عليه
بك�أ�س العامل وم�ضيفة
"�س�أكون ن��ائ �ب��ة
مثالية� ،إنني �أريد
�أن �أنظف اجلمعية
الوطنية".

بريتني �سبريز تواجه ق�ضية ت�شهري من والدها
ق�ض ��ية ت�شهري جديدة تت�صدر امل�شهد يف املحاكم
الأمريكي ��ة .فق ��د ق ��دم "جيم ��ي �س ��بريز" ،وال ��د
املغني ��ة الأمريكي ��ة "بريتن ��ي �س ��بريز" ،وثائق
للمحكم ��ة تزع ��م �أن املغنية �ش ��نت حملة ت�ش ��هري
�ض ��ده عل ��ى و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماعي .يف
الوثائ ��ق ،طال ��ب "جيم ��ي" ب� ��أن جتل� ��س ابنت ��ه
للح�صول على �شهادة بتهمة ت�شويه �سمعته على
�إن�س ��تغرام ويف مذكراتها القادمة .وفق ًا للوثائق

القانوني ��ة� ،ص ��اغ "�أليك� ��س وينغارتن" حمامي
"جيمي" �أن "بريتني" توا�صل ن�شر من�شورات
عام ��ة عل ��ى و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
حتت ��وي عل ��ى مزاع ��م حتري�ض ��ية مث�ي�رة حول
م�س ��ائل وقائعي ��ة خمتلف ��ة ويطلب منه ��ا تقدمي
الإفادة �أي�ض� � ًا .ويريد والد املغني ��ة املتزوجة �أن
تتح ��دث حتت الق�س ��م ح ��ول الأق ��وال التي �أدىل
به ��ا حماميها" ،ماثي ��و روزنغ ��ارت" ،يف ملفات

املحكمة العامة والتي تتمحور حول مزاعم
"بريتني" ب�أن والدها �أ�ساء ا�ستخدام لوائح
الو�ص ��اية اخلا�ص ��ة بها .وي�أتي ذل ��ك بعد �أن
مت �إيق ��اف والد "بريتني �س ��بريز" ،الذي ا ُتهم
باال�س ��تفادة من �أموالها والتج�س ���س عليها،
م ��ن من�ص ��ب الو�ص ��ي عليه ��ا يف �أيلول/
�س ��بتمرب من الع ��ام املا�ض ��ي .ومت �إنهاء
و�صايته عليها بعد  13عام ًا.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

تنظيف الربملان

كان مده�ش ًا حق ًا �أن تفوز عاملة
النظافة " را�شيل كيك " مبقعد يف
االنتخابات الت�شريعية الفرن�سية
 ،واملده�ش �أكرث �أن هذه ال�سيدة
التي ولدت يف �ساحل العاج
وعا�شت �شبابها يف هذا البلد
الفقري قبل �أن تقرر الرحيل �إىل
فرن�سا ،تفوقت على الفرن�سية
"الأ�صل والف�صل" روك�سانا
مارا�سيننو مر�شحة الرئي�س
ماكرون وكانت ت�شغل من�صب
وزيرة الريا�ضة.
�أرجو �أن ال يظن �أحد �أنني
�أحاول �أن �أعقد مقارنة بني بالد
دميقراطية املرحوم فولتري،
وبني دميقراطيتنا العرجاء ،
لكنني �أحاول القول �إنه ال �شيء
يحمي الدول من اخلراب �سوى
برملان حقيقي ،ال دكاكني تباع
وت�شرتى بها املنا�صب .مل تنته
حكاية ال�سيدة را�شيل كيك ،فقد
حتدثت لو�سائل الإعالم قائلة :
هذا االنت�صار تاريخي ،م�شبهة
ما ح�صلت عليه بك�أ�س العامل،
ثم �أ�ضافت � :أعتقد �أن مهمتي
احلقيقية هي تنظيف اجلمعية
الوطنية .
يف كل عام عندما حتني ذكرى
املهامتا غاندي يخط �آالف الهنود
على مالب�سهم عبارة "�أنا �إن�سان
عادي" وهي كلمات كان غاندي
قد �أطلقها يف وجه بريطانيا
عندما كانت دولة عظمى..
العبارة يرفعها �شباب و�ضعوا
لهم هدف ًا رئي�س ًا هو حماربة
الف�ساد ،املده�ش يف الأمر �أن
ه�ؤالء ال�شباب اتخذوا من املكن�سة
�شعار ًا حلملتهم التي تهدف �إىل
كن�س املف�سدين وال�سراق ونهّازي
الفر�ص.
ال �أعتقد �أن هناك من ال يتذكر
�صورة الرجل النحيف الذي قال
لأعدائه ذات يوم" :لقد عرفت
القانون وجربته فنجح �أعظم
جناح ،ذلكم هو املحبة ".
هذا العام� ،ستمر ت�سعون عام ًا
على قرار غاندي البدء بال�صيام
احتجاج ًا على التمييز �ضد
املنبوذين الهنود ،كان غاندي
يقول ملرافقيه �إن هذا ال�صيام
�سيكون اخلطوة الأوىل يف
حتقيق احللم بهند تنبذ العنف
وت�سعى للحرية...
اخت�صرها غاندي الذي كان يرف�ض
�أن يخدع النا�س�" :إين �أوثر
االنتظار �أجيا ًال و�أجيا ًال ،على
�أن �ألتم�س حرية �شعبي باخلطب
الزائفة والزاعقة" .يتكرر يف
بالد الرافدين م�شهد �أ�صحاب
ال�شعارات دون �أي تغيري،
جمرد �إ�ضافات جديدة ،وال يزال
معظم ال�سيا�سيني يخربوننا كل
يوم �أننا ال�شعب الأول يف جمال
احلريات واال�ستقرار واالزدهار
والتنمية ،وين�سون طبع ًا �أن
ي�ضيفوا �إىل قائمة االمتيازات،
القتل والف�ساد و�سرقة م�ستقبل
املواطن.
ما �أحوجنا اليوم �إىل �شباب
يرفعون املكن�سة �شعار ًا
ويوا�صلون �إرث ًا ثقافي ًا
بغدادي ًا بد�أه قبل ثمانية عقود
�شيخ ال�ساخرين العراقيني
"ميخائيل تي�سي" الذي �أ�صدر
�أول �صحيفة عراقية فكاهية
�أ�سماها "كنا�س ال�شوارع"
�أراد من خاللها انتقاد العادات
والنواق�ص يف النا�س
واملجتمع ،فاختار لها املكن�سة
التي قرر ان يرفعها يف وجه
االنتهازية واخلراب  ،ع�سى
�أن ن�سعى ذات يوم اىل تنظيف
برملاننا " العتيد " .

حكاية بعيدة عن احلروب تعيد التعاون بني الدراما اخلليجية والعراقية
 محمد �أحمد �أربيلي
الفن ��ان الك ��ردي ال�ش ��هير ،نعت ��ه
االو�س ��اط ال�سيا�س ��ية والثقافي ��ة
في اقلي ��م كرد�س ��تان حيث توفي
ام� ��س االثني ��ن عن  89عام� � ًا بعد
معاناة مع المر�ض.
ونع ��ى مدي ��ر ع ��ام الثقاف ��ة ف ��ي
وزارة الثقاف ��ة بحكوم ��ة االقليم
فرهن ��د غف ��ور الفن ��ان اربيل ��ي،
وق ��ال �إن "هذا الفن ��ان خدم الفن
واالغنية ل�س ��نوات طويلة ولديه
باق ��ة م ��ن االغان ��ي التي �س ��تبقى
حي ��ة بع ��د رحيل ��ه" ،م�ش ��ير ًا �إلى
�أن "فقدانه خ�س ��ارة كبي ��رة للفن
والأغنية .ولد اربيلي عام 1933
في مدينة اربيل ،وبد�أ الغناء عام
 1944ف ��ي المدر�س ��ة االبتدائية.
ف ��ي ع ��ام  1959التح ��ق ب�إذاع ��ة
بغ ��داد و�س ��جل مجموع ��ة م ��ن
االغاني التركمانية.
 جمال ال�شاطئ
الفن ��ان والمخ ��رج الم�س ��رحي،
ق ��دم على قاع ��ة منتدى الم�س ��رح
م�س ��رحية "كل ��ب الجن ��رال" م ��ن

 عامر م�ؤيد

اع ��داده واخراج ��ه وتقديم فرقة
"الم�س ��رح حي ��اة" المنبثقة عن
معهد الفنون الجميلة ،ال�ش ��اطئ
قال عن م�س ��رحيته �إن طروحات
ه ��ذه الم�س ��رحية ت�ص ��لح ل ��كل
زمان.

 نجاح هادي كبة
الكات ��ب والباح ��ث� ،ص ��در له عن
من�ش ��ورات االتحاد العام للأدباء
والك ّت ��اب ف ��ي الع ��راق ،كت ��اب
بعن ��وان "ف ��ي الثقاف ��ة التربوية
والنف�س ��ية /عن الطفل والأ�سرة
والمجتمع".

ي�شارك نخبة من الفنانني العراقيني
يف م�سل�س ��ل بالغ نهائي مع فنانني
كويتيني و�سعوديني من ت�أليف عبد
املح�سن الرو�ضان و�إخراج �سلطان
خ�سرو ،ويجري ت�صويره حاليا يف
الكوي ��ت .وهو عمل ب�إنتاج �ض ��خم،
حي ��ث مت بناء مدينة كاملة لت�ش ��ابه
منطق ��ة العبا�س ��ية يف تل ��ك احلقبة
الزمني ��ة .والفنان ��ون امل�ش ��اركون
م ��ن الع ��راق هم هن ��د كامل ،با�س ��م
الطي ��ب ،ونرمي ��ان ال�ص ��بوري
الغائب ��ة عن ال�شا�ش ��ة لفرتة طويلة.
وعن العمل يقول با�س ��م الطيب يف
حديثه لـ(املدى) ان العمل هو دراما
اجتماعي ��ة تتح ��دث ع ��ن ف�ت�رة م ��ن
ال�سبعينيات اىل الثمانينيات لعائلة

عراقي ��ة ت�س ��كن الكوي ��ت وتتط ��ور
االحداث حلقة بعد اخرى.
وع ��ن دوره يف العم ��ل ي�ؤك ��د ،ان
�شخ�ص ��يته "يف بالغ نهائي خمتلفة
على امل�س ��توى اجل�س ��دي والنف�سي
فاج�س ��د �شخ�صية فوزي وهو عامل
يف حم ��ل حالق ��ة وي�ص ��ادف بن ��ت
ويقع يف حبها وهنا تتطور احداث
العالقة بينهما".
وا�ض ��اف ان "العم ��ل �س ��يكون على
قن ��وات عربي ��ة مهم ��ة يف رم�ض ��ان
 ،٢٠٢٣و�س ��تكون ل ��ه ا�ص ��داء
كب�ي�رة النه عمل عراق ��ي -خليجي،
فال�شارع العراقي متعط�ش مل�شاهدة
اعم ��ال عراقية م ��ع خليجيني بعيدا
عن احل ��روب والقت ��ل والدمار فهي
ق�ص ��ة خمتلف ��ة متام ��ا" ،الفت ��ا اىل
"وجود اعمال جديدة �سواء عراقية

الطقس

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

او عربي ��ة" ولك ��ن مل يخرت اىل االن
ما �سي�شارك به.
وع ��ن واق ��ع الدراما املحلي ��ة ،يذكر
الطي ��ب ان "هن ��اك تط ��ورا يف
الدرام ��ا املحلية وتط ��ورا ملحوظا
لكن لال�س ��ف يبقى هو تطور حملي
فقط وهن ��اك اعمال مت ��ت متابعتها
خليجي ��ا وه ��و م ��ا �ش ��جع منتج�ي�ن
خليجي�ي�ن يتجه ��ون نح ��و الع ��راق
واعتق ��د انه يف امل�س ��تقبل �س ��يكون
هن ��اك تع ��اون كب�ي�ر ب�ي�ن الدرام ��ا
العراقي ��ة واخلليجي ��ة الن هن ��اك
موا�ضيع وق�ص�ص اجتماعية كثرية
ي ��ودون احلدي ��ث عنه ��ا والتط ��رق
اليها كذلك".
ويتاب ��ع "فيم ��ا يخ� ��ص الدرام ��ا
العراقي ��ة فان ما ينق�ص ��نا ب�ص ��ورة
حقيقي ��ة ه ��و الت�س ��ويق و�إال فغننا

منتلك اخت�ص ��ا�ص م�سل�س ��ل عراقي
جي ��د يخ ��رج اىل الع ��امل العرب ��ي
بامكان ��ه ان ي�س ��اعد يف تط ��ور
الدرام ��ا العراقية لذا اعتقد ان هناك
حرك ��ة ممي ��زة �س ��تكون يف االي ��ام
املقبل ��ة" .م ��ن جانبها قال ��ت الفنانة
نرمي ��ان ال�ص ��بوري "اق ��وم ب ��دور
نزهة والدور بطولة مطلقة ،فنزهة
فتاة يف الع�ش ��رينات تتمتع بجمال
وذكاء ع ��ايل وال�شخ�ص ��ية مت ��ر
بتحوالت وتغريات جذرية وكبرية
خالل احداث  30يوم دراميا".
و ت�ض ��يف�" :س ��عيدة ج ��دا به ��ذه
امل�ش ��اركة وم�س ��تمتعة باالج ��واء
واخلليط املن�سجم والتناغم ما بني
العراق و اخللي ��ج ،متمنية ان ينال
ا�ستح�سان اجلميع ويظهر كما ي�أمل
اجلميع".
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