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قالت وزارة الداخلية �إن مناطق الر�صافة هي الأعلى بن�سب تعاطي املخدرات ،م�ؤكدة
القاء القب�ض على املئات من املتهمني.
وذكر م�س�ؤول مديرية مكافحة املخدرات يف الوزارة د بالل �صبحي� ،أن "املديرية �ألقت
خالل الأ�شهر ال�ستة املا�ضية القب�ض على �أكرث من  8200متهم بتجارة وترويج وتعاطي
املخدرات" .و�أ�ضاف �صبحي� ،أن "�أكرث املناطق التي ر�صدت بها عمليات الرتويج
واالجتار باملخدرات هي املحافظات احلدودية" .و�أ�شار� ،إىل �أن "مناطق الر�صافة يف
بغداد ،ت�صدرت املناطق الأكرث جتارة وتعاطيا للمواد املخدرة".
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جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )5229ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -الثالثاء ( )26متوز 2022

�صدور ت�سريبات ع�شية االن�سحاب عن انتقاد م�ست�شار الأمن القومي لـ "النجباء" و"حزب اهلل"

االنقالبيون في "التن�سيقي" يزيحون الأعرجي
لإي�صال محمد ال�سوداني لرئا�سة الحكومة
 بغداد /تميم الح�سن
ك�ش ��ف الإطار التن�س ��يقي عن ا�س ��م مر�ش ��حه لرئا�س ��ة
احلكوم ��ة املقبل ��ة ،م�ؤك ��د ًا اتف ��اق قادته عل ��ى اختيار
حممد �شياع ال�سوادين للمن�صب.
وقال ��ت الأمان ��ة العام ��ة للإط ��ار يف بي ��ان ر�سم ��ي،
�إن "الإط ��ار التن�سيق ��ي عق ��د �أم� ��س االثن�ي�ن،

اجتماع� � ًا الختي ��ار مر�شح ��ه لرئا�س ��ة ال ��وزراء".
و�أ�ضاف ��ت ان ��ه "ب�أج ��واء �إيجابي ��ة اتفق ق ��ادة الإطار
التن�سيق ��ي وبالإجم ��اع عل ��ى تر�شي ��ح حمم ��د �شي ��اع
ال�سوداين لرئا�سة الوزراء".
وعل ��ى م ��ا يب ��دو ان قا�سم االعرج ��ي ،وه ��و م�ست�شار
االم ��ن القوم ��ي ،كان �آخ ��ر �ضحاي ��ا ال�ص ��راع عل ��ى
املن�صب ،بح�سب ما تقوله بع�ض امل�صادر.

فف ��ي توقي ��ت ح ��رج ويف اعلى ح ��االت �سط ��وع جنم
الرجل الذي يهيئ نف�سه لرئا�سة احلكومة يعلن ب�شكل
مفاجئ ان�سحابه من ال�سباق!.
وخ�ل�ال االي ��ام املا�ضي ��ة ت�صاع ��د ال�ص ��راع داخ ��ل
"التن�سيق ��ي" بني جناح ��ي "املالك ��ي" و"العامري"،
فيما يزعم "اطاريون" ان املناف�سة على ت�سمية رئي�س
احلكومة اجلديدة �ستنتهي هذا اال�سبوع.

وكان "التن�سيق ��ي" ق ��د اعطى مهلت�ي�ن �سابقتني ،حتى
االن من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن ا�سبوع�ي�ن لإنه ��اء مل ��ف رئي� ��س
الوزراء دون اعالن ا�سم مر�شح نهائي للمن�صب.
وو�صل عدد املر�شح�ي�ن اىل نحو  10ا�سماء من بينهم
زعيم ��ان معروفان ع ��ادا بعد ايام من �شب ��ه اتفاق على
اختيار �شخ�صية من اخلط الثاين.
 التفا�صيل �ص3

الفقر يالحق
الموظفين
بغداد� /سيف عبد اهلل

ا�ستعدادا ل�شهر حمرم ..اقبال على �شراء الرايات احل�سينية  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

ح�سم ملف النازحين خالل عامين
خارج عن �إرادة الوزارة ،تتعلق بالق�ضايا الأمنية
وتقدي ��ر املوق ��ف وبع� ��ض البيوت الت ��ي مل يكتمل
�إعمارها".
و�أ�شار� ،إىل �أن "الوزارة بذلت ق�صارى جهدها من
�أج ��ل عودة النازحني ،و�أغلقنا خالل هذه املدة 50
خميم� � ًا ،ومل يبق �سوى خميم اجلدعة يف املو�صل
و 26خميم ًا يف �إقليم كرد�ستان".
ودع ��ا الن ��وري�" ،إقلي ��م كرد�ست ��ان �إىل املزي ��د
م ��ن التع ��اون مع ال ��وزارة م ��ن �أج ��ل �إنه ��اء ملف
املخيم ��ات" ،م�ؤك ��د ًا �أن "الن ��ازح ه ��و عراقي ،وال
ميكن �أن يرى الوطن عبارة عن خيمة او كرفان".
و�أورد� ،أن "الوط ��ن يج ��ب �أن يك ��ون عنوان� � ًا
للإن�س ��ان ،ون�أمل �أن نت�ساع ��د جميع ًا من �أجل غلق
املخيمات ب�شكل تام".
 التفا�صيل �ص3

ه��ل نتجه ���ص��وب ع��ال��م م��ت��ع��دد الأق��ط��اب؟ 6

الأنواء الجوية تحذر من خروج
زواحف وح�شرات
 بغداد /نب�أ م�شرق

حذرت هيئة الأنواء اجلوية من خروج الزواحف
واحل�ش ��رات ب�سب ��ب ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة،
مبينة �أن موجة جمرة القيظ م�ستمرة حتى ال�شهر
املقب ��ل .وقال مدير �إع�ل�ام الهيئة عام ��ر اجلابري
يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "امل�ؤ�شرات احلالية
تفي ��د عل ��ى ا�ستم ��رار ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة
والرطوب ��ة" .وتابع اجلاب ��ري� ،أن "موجة جمرة
القيظ م�ستمرة ،وقد تبق ��ى لغاية الثلث الأول من
ال�شهر الق ��ادم� ،أما درجات احلرارة ف�أنها متذبذبة

 بغداد /فرا�س عدنان
نف ��ت جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع يف
جمل� ��س الن ��واب ،وج ��ود اتفاقي ��ة
موقع ��ة بع ��د ع ��ام  2003ت�سم ��ح
للجان ��ب الرتك ��ي القي ��ام بعمليات
ع�سكرية داخل الأرا�ضي العراقية،
م�شددة على �أن التعاون الأمني يف
جم ��ال مكافح ��ة الإره ��اب ال يعن ��ي
انتهاك ال�سيادة الوطنية ،مبينة �أن
الط�ي�ران احلربي الرتكي قد و�صل
يف طلعاته �إىل حمافظة كركوك.
وكان ��ت الق ��وات الرتكية ق ��د قامت
بق�ص ��ف م�صي ��ف ب ��رخ يف ق�ض ��اء
زاخو التاب ��ع لدهوك ،م ��ا �أدى �إىل
وقوع عدد م ��ن ال�ضحايا بني �شهيد
وجريح.
وعلى اث ��ر ذل ��ك� ،أعلن ��ت احلكومة
العراقية اتخ ��اذ عدد من اخلطوات

 ترجمة :حامد �أحمد

 التفا�صيل �ص2

ذك ��رت وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن� ،أن �أغل ��ب
النازح�ي�ن املتبق�ي�ن م ��ن �س ��كان ق�ض ��اء �سنج ��ار،
�إ�ضاف ��ة �إىل �آخري ��ن م ��ن حمي ��ط مدين ��ة املو�ص ��ل
وحمافظ ��ة �صالح الدين ،م�شددة عل ��ى �أن �إعادتهم
�إىل ديارهم �ستكون طوعية ،وحتدثت عن حتركها
عل ��ى املناطق الأ�صلي ��ة للنازحني م ��ن �أجل توفري
بيئة �آمنة ت�سبق رجوعهم ،متوقعة ان ح�سم امللف
ب�شكل تام �سيكون خالل �سنتني.
وق ��ال وكيل ال ��وزارة ك ��رمي الن ��وري� ،إن "وجود
املخيم ��ات يف منت�ص ��ف ع ��ام � 2022أم ��ر معي ��ب
وخمج ��ل ،لكن �إنه ��اءه �أمام حتدي ��ات و�صعوبات
كبرية".
و�أ�ض ��اف الن ��وري� ،أن "البع� ��ض م ��ن التحدي ��ات

"الأمن النيابية" تنفي
وجود اتفاق بعد 2003
بدخول القوات التركية
الدبلوما�سي ��ة لل ��رد عل ��ى االعتداء
�أبرزه ��ا اللج ��وء �إىل جمل�س الأمن
لغر�ض تقدمي �شكوى بحق اجلانب
الرتكي.
وقال ع�ضو اللجنة جواد البوالين،
�إن "اجلان ��ب الرتك ��ي يت ��ذرع يف
عملي ��ات الق�صف ب�أن لدي ��ه اتفاقية
م ��ع احلكوم ��ة العراقي ��ة ت�سمح له
القي ��ام ب�أن�شط ��ة م�سلح ��ة داخ ��ل
الع ��راق ،ت ��ارة يدع ��ون ب�أنها تعود
�إىل ثمانيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي،
و�أخرى يقول ��ون �إنه ��ا موقعة بعد
تغيري النظام ال�سابق".
و�أ�ض ��اف الب ��والين� ،أن "حقيق ��ة
املو�ض ��وع� ،أن الع ��راق مل ي�ب�رم
اتفاق ��ات �أمني ��ة بع ��د ع ��ام 2003
ت�سم ��ح للأت ��راك بالدخ ��ول �إىل
الأرا�ضي العراقية".
 التفا�صيل �ص3

طالب مو�صل ّيون يروون
لأقرانهم في جامعة �أميركية
محنة الإرهاب

ال � �ف� ��وارق ال��ك��ب�ي�رة ب�ي�ن روات� ��ب
موظفي الوزارات العراقية �أوجدت
حالة من عدم امل�ساواة والفروقات
الطبقية بني موظفي الدولة ،ما دفع
جمل�س النواب �إىل التحرك لتوحيد
�سلم رواتب املوظفني وتنظيمه يف
قانون موحد ،بعدما �أك��دت وزارة
التخطيط وجود موظفني حتت خط
الفقر ،جراء ما يتقا�ضوه من �أجور
متوا�ضعة.
وذك��رت ال��وزارة يف بيان ا�صدرته
يف الـ 6من متوز � ،2022أن اجلهاز
امل��رك��زي للإح�صاء �أج ��رى درا��س��ة
عرب �شعب �إح�صائية يف املحافظة
والأق�ضية عن خط الفقر للموظف،
وال �ت��ي �أظ �ه��رت �أن "املوظفني يف
ال��درج��ة اخلام�سة ن��زوال ه��م حتت
خط الفقر" .وفيما يقر الكثري من
امل �� �س ��ؤول�ين واخل�ب��راء ب��ان هناك
م���ش�ك�ل��ة يف ��س�ل��م ت��وزي��ع روات ��ب
املوظفني لكنهم يختلفون يف احلل،
وي���ش�ك��ك امل��وظ �ف��ون ب �ع��دم ج��دي��ة
احلكومة بتطبيق ال�سلم اجلديد.

 بغداد /المدى

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

فقط ت ��زداد وترتاجع بنحو ن�سب ��ي بح�سب حالة
الطق�س".
وح ��ذر ،م ��ن "خ ��روج الزواحف واحل�ش ��رات من
الأر� ��ض ب�سب ��ب االرتف ��اع احلا�ص ��ل يف درج ��ات
احل ��رارة" ،داعي� � ًا �إىل "توخ ��ي احل ��ذر م ��ن هذه
احلالة واخذ االحتياطات".
و�أو�ض ��ح اجلاب ��ري� ،أن "الهيئة مل ت�ؤ�شر ح�صول
عوا�ص ��ف ترابية كثيفة لغاية الوقت احلايل� ،إمنا
حالة طبيعية من ت�صاعد الغبار الذي ال ي�ؤثر على
احلي ��اة اليومي ��ة ،خ�صو�ص ًا يف مناط ��ق الو�سط
واجلنوب".

�أجرت جامع ��ة �أمريكية �سل�سلة من
احل ��وارات ب�ي�ن طلبته ��ا و�أقرانهم
يف املو�ص ��ل ،وحتدث ��وا خالله ��ا
ع ��ن م ��ا تعر�ض ��ت �إلي ��ه مدينته ��م
من �أح ��داث مروعة �أثن ��اء �سيطرة
تنظيم داع�ش الإرهابي.
وذك ��ر تقرير ملوق ��ع جامعة (نورث
كاروالين ��ا) ،ترجمت ��ه (امل ��دى)،
�أن "برنام ��ج توا�ص ��ل افرتا�ض ��ي
مت تطبيق ��ه ب�ي�ن طلب ��ة جامعت ��ي
املو�ص ��ل وجامعة نورث كاروالينا
الأمريكي ��ة �أت ��اح فر�ص ��ة تب ��ادل
جت ��ارب وثقاف ��ات طلب ��ة البلدي ��ن
ونق ��ل طلب ��ة املو�ص ��ل لأقرانهم يف

الوالي ��ات املتح ��دة م ��ا تعر�ضت له
مدينتهم من احداث مروعة وتعرث
تعليمه ��م حتت حك ��م تنظيم داع�ش
الإرهابي".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ط�ل�اب
اجلامع ��ة يف الوق ��ت ال ��ذي مل تتح
الفر�ص ��ة ابدا لبع�ضه ��م ان يكونوا
واقف�ي�ن ب�أج�سامه ��م عل ��ى ار� ��ض
الع ��راق ،ف ��ان برنام ��ج توا�ص ��ل
افرتا�ض ��ي اقرتحت ��ه ،ن ��ور غازي،
مدر�س ��ة اللغ ��ة العربي ��ة يف ق�س ��م
اللغات الأجنبي ��ة والأدب والثقافة
يف جامعة ن ��ورث كاروالينا ،يتيح
لطالبه ��ا ر�ؤية البلد من خالل اعني
الذين يعي�شون هناك".
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"�س��رايا ال�س�لام" :داع���ش ي�س��عى لإثب��ات وج��وده في �س��امراء
البه ��اديل� ،إن "عنا�ص ��ر م ��ن تنظي ��م داع� ��ش
 بغداد /المدى
الإرهابي قام ��وا بالتعر�ض على قطاع عمليات
�أعلن ��ت �سرايا ال�سالم التابع ��ة للتيار ال�صدري �سام ��راء وحتدي ��د ًا الل ��واء  ،314عن ��د �شارع
عن ح�صيلة الهجوم الذي تعر�ضت له قطاعاتها النخوة" .و�أ�ضاف البهاديل� ،أن "التعر�ض بد�أ
مبناو�ش ��ات يف بداي ��ة الأمر ،والهج ��وم ا�سفر
يف �سامراء ليلة �أم�س الأول.
وق ��ال املتحدث با�س ��م �سرايا ال�س�ل�ام مرت�ضى عن وقوع عدد من ال�ضحايا يف �صفوف �سرايا

ال�سالم ،بواقع �شهيدين وثالثة جرحى".
و�أ�شار� ،إىل �أن "الهجوم لي�س الأول من نوعه،
ب ��ل لطامل ��ا يتعر� ��ض تنظي ��م داع� ��ش يف قاطع
�سامراء لغر�ض اثبات وجوده".
و�أو�ض ��ح البه ��اديل� ،أن "عنا�ص ��ر داع� ��ش
يتواج ��دون يف مناط ��ق بعي ��دة خ ��ارج قاط ��ع

عملي ��ات �سامراء ،و�سب ��ق �أن قاموا بالتعر�ض
يف منطقة القادرية وهي خارج م�س�ؤوليتنا".
وم�ض ��ى البه ��اديل� ،إىل �أن "العملي ��ات الأمنية
واال�ستباقي ��ة م�ستم ��رة ،وهن ��اك عملي ��ات
ا�ستباقية والرد يك ��ون على التنظيم الإرهابي
حا�سما".

قالت �إن عالجه يعتمد على �أخذ اللقاحات الم�ضادة

ال�ص��حة ب�ش���أن "ج��دري الق��رود" :بعي��د ع��ن الع��راق
و�إم��ك��ان��ي��ة ان��ت�����ش��اره �ضئيلة

 بغداد /ح�سين حاتم
�أك ��دت وزارة ال�صح ��ة� ،أن مر�ض جدري
الق ��رود ما ي ��زال بعيدا عن الع ��راق ،فيما
ا�ش ��ارت اىل ان ن�سب ��ة انت�ش ��اره بطيئ ��ة
مقارنة ببقية االمرا�ض والفايرو�سات.
ويعد مر�ض جدري القرود من الأمرا�ض
املعدي ��ة الت ��ي ع ��ادة م ��ا تك ��ون خفيف ��ة
ومتوطن ��ة يف �أجزاء م ��ن غربي وو�سط
�أفريقي ��ا ،وينت�ش ��ر ع ��ن طري ��ق االت�صال
الوثي ��ق ،لذلك ميك ��ن احت ��وا�ؤه ب�سهولة
ن�سبي ��ا م ��ن خ�ل�ال تداب�ي�ر مث ��ل العزل ��ة
الذاتية والنظافة.
وتق ��ول ع�ض ��و الفريق الطب ��ي االعالمي
ال�سناد يف وزارة ال�صحة ربى فالح" ،مل
يت ��م ت�سجي ��ل �أية �إ�صاب ��ة مبر�ض جدري
الق ��ردة يف الع ��راق حت ��ى الآن وهن ��اك
اهتم ��ام م ��ن وزارة ال�صح ��ة باملو�ض ��وع

على الرغ ��م �أن هذا املر�ض م ��ا زال بعيدا
عن العراق حيث ظهر يف الدول الأفريقية
وبع�ض الدول الأوروبية".
ولفت ��ت اىل ان "انتق ��ال مر� ��ض ج ��دري
القرود يكون عن طريق حيوان �إىل �آخر،
وبعده ��ا �إىل الإن�سان م ��ن خالل خمالطة
احليوان ،وترتاوح فرتة ح�ضانته داخل
الإن�سان من  20 - 5يوم ًا".
و�أ�ضاف ��ت فالح" ،ال يوج ��د عالج �أو لقاح
خا� ��ص للإن�س ��ان وال احلي ��وان ،للوقاية
م ��ن املر� ��ض" ،م�ستدرك ��ة "الوقاي ��ة م ��ن
املر� ��ض تتطل ��ب االلت ��زام بالإج ��راءات
الوقاية واخذ اللقاحات امل�ضادة".
وبين ��ت ع�ض ��و الفريق الطب ��ي االعالمي
ل ��وزارة ال�صح ��ة� ،أن "�أعرا� ��ض املر�ض،
تك ��ون عل ��ى �ش ��كل حم ��ى مرتفع ��ة،
و�أمل ع�ض�ل�ات ،وت�ضخ ��م الغ ��دد
اللمفاوي ��ة ،وظه ��ور طف ��ح جل ��دي،

ولكنه ��ا تختلف م ��ن �شخ� ��ص �إىل �آخر".
وكان الفايرو� ��س ق ��د ظهر للم ��رة الأوىل
ب�ي�ن الب�ش ��ر ع ��ام  1970يف جمهوري ��ة
الكونغ ��و الدميقراطي ��ة ،ح�ي�ن �أ�صي ��ب
ب ��ه طف ��ل يبلغ م ��ن العمر � 9سن ��وات ،يف
منطقة اختفى منها اجلدري عام .1968
بدوره ،يقول ا�ست�ش ��اري ال�صحة العامة
ح�س ��ن الق ��زاز� ،إن "احتمالي ��ة انت�ش ��ار
فايرو� ��س ج ��دري الق ��رود يف الع ��راق
�ضعيفة مقارنة بالفايرو�سات واالمرا�ض
الأخرى".
و�أ�ض ��اف الق ��زاز� ،أن "الفايرو� ��س
مع ��دي يب ��د�أ بظه ��ور طف ��ح جل ��دي ،لكن
ن�سب ��ة الوف ��اة باملر� ��ض تكاد تك ��ون �شبه
معدومة".
وتاب ��ع ا�ست�ش ��اري ال�صح ��ة العام ��ة:
"ال يوج ��د ع�ل�اج للمر� ��ض ،واغل ��ب
الفايرو�س ��ات تفتق ��ر للعالج ��ات وتعتمد

عل ��ى اللقاح ��ات فقط كفايرو� ��س كورونا
واحلمى النزفية (.")...
و�أ�ش ��ار �إىل ،ان "الوقاي ��ة م ��ن فايرو�س
ج ��دري القرود تت�شابه م ��ع طرق الوقاية
م ��ن االمرا�ض والفايرو�س ��ات االخرى"،
الفت ��ا اىل �أن "العدوى تنتق ��ل عن طريق
التالم� ��س ب�ي�ن املري� ��ض وال�شخ�ص غري
امل�صاب وكذلك عن طريق التنف�س".
و�ش ��دد الق ��زاز عل ��ى�" ،ض ��رورة �أخ ��ذ
اللقاحات امل�ض ��ادة للفايرو�سات وتقوية
مناعة اجل�س ��م واخذ الفيتامينات والأكل
ال�صحي".
ي�ش ��ار �إىل �أن حمافظات نينوى ،كربالء،
ذي ق ��ار ،والب�ص ��رة ،اتخ ��ذت جمل ��ة
�إج ��راءات وق ��رارات ب�ش�أن من ��ع و�صول
جدري القرود �إليه ��ا ،متثل بع�ضها مبنع
دخول احليوان ،فيما �شكلت �أخرى جلان
ملتابعته يف حمال بيع هذا احليوان.
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لقاءات افرتا�ضية تهدف �إىل نقل الثقافات وتنتهي ب�صداقات

طالب مو�صل ّيون يروون �إلى �أقرانهم في جامعة �أميركية محنتهم مع داع�ش
�أجرت جامعة �أمريكية �سل�سلة من احلوارات بني طلبتها و�أقرانهم يف املو�صل ،وحتدثوا خاللها عن ما تعر�ضت �إليه مدينتهم من �أحداث مروعة
�أثن��اء �سيط��رة تنظيم داع���ش الإرهابي .وذكر تقرير ملوق��ع جامعة (نورث كاروالين��ا) ،ترجمته (املدى)� ،أن "برنام��ج توا�صل افرتا�ضي مت
تطبيقه بني طلبة جامعتي املو�صل وجامعة نورث كاروالينا الأمريكية �أتاح فر�صة تبادل جتارب وثقافات طلبة البلدين ونقل طلبة املو�صل
لأقرانهم يف الواليات املتحدة ما تعر�ضت له مدينتهم من احداث مروعة وتعرث تعليمهم حتت حكم تنظيم داع�ش الإرهابي".
 ترجمة :حامد �أحمد
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ط�ل�اب الجامع ��ة ف ��ي
الوق ��ت الذي لم تتح الفر�ص ��ة ابدا لبع�ضهم ان
يكونوا واقفين ب�أج�سامهم على ار�ض العراق،
فان برنامج توا�ص ��ل افترا�ضي اقترحته ،نور
غ ��ازي ،مدر�سة اللغة العربي ��ة في ق�سم اللغات
الأجنبي ��ة والأدب والثقافة ف ��ي جامعة نورث
كاروالينا ،يتي ��ح لطالبها ر�ؤية البلد من خالل
اعين الذين يعي�شون هناك".
و�أ�شار� ،إلى �أن "طالب �صفها في جامعة نورث
كاروالينا اقتن�صوا فر�صة ان يجروا حوارات
ومحادث ��ات منتظم ��ة م ��ع ط�ل�اب م ��ن جامع ��ة
المو�ص ��ل ،وترك ��زت الح ��وارات والمناق�شات
بي ��ن الطلبة حول فر�ص الح�صول على وظيفة
وما يتعلق بالجوانب ال�سيا�سية والإن�سانية".
وتق ��ول �آي ��دن يو�س ��ف ،طالب ��ة م ��ن الجامع ��ة
الأميركي ��ة ،ان "الفر�صة متاح ��ة لطلبة �آخرين
ان ين�ضموا للحوارات خالل الف�صل الدرا�سي
القادم".
وذك ��ر التقرير� ،أن "يو�سف رتبت اللقاءات مع
زميله ��ا كا�سبر �سج ��وت وطالبي ��ن �آخرين من
جامعة المو�صل".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "التوا�صل يتم بي ��ن الطلبة كل
�أ�سبوعين عبر تطبيق ،)Zoom( ،الفيديوي
للتوا�ص ��ل االجتماع ��ي� ،صباح ��ا ف ��ي ن ��ورث
كاروالينا الذي يوافق م�ساء في العراق".
تق ��ول يو�س ��ف�" ،أن ��ا �أثم ��ن كثي ��را الثق ��ة
والأخالقي ��ة التي يت�شاركون به ��ا معنا ،اعتقد
ان الطلبة في الجانبي ��ن ،خ�صو�صا في نورث
كاروالين ��ا ،قد تعلم ��وا كثيرا ع ��ن االختالفات
في الثقافة والحياة اليومية .انه ال�شيء الذي
كن ��ت اتمن ��اه ان يح�ص ��ل عن ��د ال�ش ��روع بهذا
البرنام ��ج ".و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "يو�س ��ف
وزميله ��ا �سجوت ب ��د�آ بتنظيم ه ��ذا التوا�صل
االفترا�ضي بعد ان اكمال محا�ضرات المدر�سة

غازي ،وكانا يريدان ال�سم ��اع �أكثر من الطلبة
العراقيين الذين قم ��ع تنظيم داع�ش الإرهابي
تعليمه ��م خ�ل�ال احتالل ��ه لمدينته ��م على مدى
ثالث �سنوات".
تق ��ول المدر�س ��ة غ ��ازي� ،إن "موا�ضي ��ع مث ��ل
الفل�سف ��ة والفن ��ون والمو�سيقى قد ت ��م منعها
ف ��ي جامع ��ة المو�صل من قبل داع� ��ش ،تحدثنا

مع �أ�ساتذة هناك كان ��وا يعطون مادة الفل�سفة
وطلب ��ة تع ��ذر ذهابه ��م للجامع ��ة خ�ل�ال تل ��ك
ال�سنوات ،وكيف كان وقع ذلك عليهم".
وتح ��دث التقرير ،عن "ق�سم من الق�ص�ص التي
تو�ض ��ح م ��ا كان االمر علي ��ه هناك� ،أح ��د طلبة
جامع ��ة المو�ص ��ل ي�ستذك ��ر عندم ��ا ذه ��ب الى
مقه ��ى انترنيت ،ثم دخل �أح ��د م�سلحي داع�ش

�شبح الفقر يالحق موظفي الدولة
و�سط عجز حكومي
 بغداد� /سيف عبد اهلل

الفوارق الكبرية بني رواتب موظفي
الوزارات العراقية �أوجدت حالة من
عدم امل�ساواة والفروقات الطبقية بني
موظفي الدولة ،ما دفع جمل�س النواب
�إىل التحرك لتوحيد �سلم رواتب
املوظفني وتنظيمه يف قانون موحد،
بعدما �أكدت وزارة التخطيط وجود
موظفني حتت خط الفقر ،جراء ما
يتقا�ضوه من �أجور متوا�ضعة.

وذكرت ال ��وزارة يف بيان ا�صدرت ��ه يف الـ 6من متوز
� ،2022أن اجله ��از املرك ��زي للإح�ص ��اء �أجرى درا�سة
ع�ب�ر �شع ��ب �إح�صائي ��ة يف املحافظ ��ة والأق�ضي ��ة عن
خط الفقر للموظف ،والت ��ي �أظهرت �أن "املوظفني يف
الدرجة اخلام�سة نزوال هم حتت خط الفقر".
وفيم ��ا يق ��ر الكث�ي�ر م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن واخل�ب�راء بان
هن ��اك م�شكلة يف �سلم توزيع روات ��ب املوظفني لكنهم
يختلف ��ون يف احلل ،وي�ش ��كك املوظفون بع ��دم جدية
احلكومة بتطبيق ال�سلم اجلديد.
امل�ست�ش ��ار املايل لرئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي،
مظه ��ر حمم ��د �صالح� ،شدد عل ��ى �ض ��رورة "الت�ساوي
يف م�ستوى املعي�شة ب�ي�ن الطبقات امل�شمولة بالرعاية
االجتماعي ��ة واملوظف�ي�ن م ��ن الدرج ��ة اخلام�س ��ة وما
دون"� .صال ��ح ق ��ال يف حدي ��ث خا�ص لـ (امل ��دى) ،ان
"اعالن وزير التخطيط ان موظفي الدرجة اخلام�سة
فما دون هم حتت خط الفقر فان هذا يعني ان �شريحة
وظيفية مهمة ام�ست دون برنامج الرعاية االجتماعية
الذي ي�ستهدف عائالت الطبقات الفقرية".
وا�ض ��اف ،انه "يج ��ب ان يتم الت�س ��اوي يف م�ستوى
املعي�شة بني الطبقات امل�شمول ��ة بالرعاية االجتماعية

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

عن :موقع جامعة نورث كاروالينا

الإدارة املحلية اكتفت بالإعالن عن �ألف درجة وظيفية

� 300ألف عاطل عن العمل في ذي قار ثلثهم من الخريجين

واملوظف�ي�ن م ��ن الدرج ��ة اخلام�س ��ة وم ��ا دون ،حيث
ان و�ض ��ع ال�شرائ ��ح الوظيفي ��ة عند خ ��ط الفقر يعني
متكينه ��م ماليا عل ��ى �س ��د احتياجاته ��م اال�سا�سية من
االي ��واء وامل� ��أكل واملي ��اه ال�صاحلة لل�ش ��رب والتعليم
وال�صحة".
ولف ��ت اىل "اهمي ��ة دور التخطي ��ط وم�ؤ�شرات ��ه
االح�صائي ��ة يف توف�ي�ر قواع ��د املعلوم ��ات لتحقي ��ق
االهداف االجتماعية للموازنة العامة وتعديل االجور
والرواتب ملكافحة م�شكالت ات�ساع عوامل الفقر".
م ��ن جانب ��ه ،بني اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي نبي ��ل جبار ان
"املوظفني ممن رواتبهم  400الف دينار واقل ،وهم
�ضمن الدرجة ال�سابعة ،فه�ؤالء االكرث �شحا ويف حال
ارادت احلكوم ��ة ان حت�سن من او�ضاع هذه ال�شرائح
فيج ��ب عليه ��ا تفعي ��ل كاف ��ة القطاع ��ات االقت�صادي ��ة
وجمي ��ع االن�شطة للم�ساهمة يف تقلي ��ل معدالت الفقر
بني �شرائح املوظفني �أو غريهم".
وا�ض ��اف جب ��ار �أن "توف�ي�ر القط ��اع الع ��ام � 10آالف
وظيف ��ة �سنوي ��ا ل ��ن ي�سه ��م يف تقلي ��ل مع ��دالت الفقر
بالت�أكي ��د" ،م�ش�ي�را اىل �أن "زي ��ادة روات ��ب املوظفني
لي�س ��ت ح�ل�ا عل ��ى الإط�ل�اق ،لأنه ��ا تعني �إثق ��ال كاهل
املوازن ��ة ب�أعب ��اء �إ�ضافي ��ة والت ��ي ه ��ي مثقل ��ة �أ�ص�ل�ا
بالرواتب والنفقات الأ�سا�سية للدولة".
وا�شار اىل "اهمية اقتطاع ج ��زء من املوازنة و�إنفاقه
مب ��ا ي�سه ��م يف تن�شيط الأعم ��ال واالقت�ص ��اد وتعزيز
فر�ص االنتعا�ش االقت�صادي يف البالد".
اىل ذل ��ك� ،أكد ع�ض ��و جمل�س النواب ر�س ��ول احللفي،
وج ��ود توج ��ه نح ��و تعديل �سل ��م الروات ��ب من خالل
م�ش ��روع القان ��ون ال ��ذي مت ت�أجيل ��ه طيل ��ة ال ��دورات
النيابية ال�سابقة.
وق ��ال احللفي يف ت�صري ��ح ،ان "امل�شكلة الوحيدة هي
يف �سل ��م الرواتب وتعديله هو احل ��ل الوحيد للق�ضاء
عل ��ى هذا االمر ولك ��ن ت�شريع قان ��ون خا�ص بالدرجة
اخلام�سة او غريها من اجل حت�سني و�ضعهم فهذا غري
ممك ��ن كون ان االم ��ر يرتبط ب�سل ��م الرواتب الذي قد
يطرح على طاولة الربملان يف هذه الدورة".
وتابع ،ان "تعديل الروات ��ب �سيحل م�شاكل املوظفني
ويحق ��ق العدالة االجتماعية ب�ي�ن موظفي الدولة ككل
بد ًال من الفوارق الكبرية احلالية".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

وهو يرتدي حزام ًا نا�سف ًا".
وذكرت غازي� ،أن "الم�سلح قال �س�أ�ضغط على
الزر و�أفجر الم ��كان ب�أكمله ،كان طالب جامعة
المو�ص ��ل ي ��روون هذه الق�ص�ص لن ��ا وك�أنه لم
يح�صل �شيء ،كانت هذه الق�ص�ص من تجارب
حياتهم اليومية".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "ق�ص� ��ص طلب ��ة

نور غازي اثناء ت�صوير فيلمها املو�صل �أم الربيعني
المو�ص ��ل ولدت انطباع ًا قوي ًا لدى اقرانهم من
طلبة �ص ��ف المد ّر�سة غازي ف ��ي جامعة نورث
كاروالينا".
و�أو�ضحت المدر�سة غ ��ازي� ،أن "�أحد الطالب
ق ��ال لي ان ��ه اعتاد ان ينظ ��ر الى التعلي ��م ك�أنه
ع ��بء ،كان يفكر بالديون الت ��ي يجب عليه ان
ي�سدده ��ا او الأم ��وال الت ��ي يج ��ب ان ينفقها،

ولك ��ن بع ��د تجرب ��ة التوا�ص ��ل ه ��ذه ق ��ال هذا
الطالب انه �أدرك االن بان التعليم الذي يح�صل
عليه هنا هو بمثابة امتياز".
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "الط�ل�اب تحدث ��وا
�أي�ض ��ا عن الفنون واالطعم ��ة واالثار والثقافة
العراقية التي كان داع�ش يحاول قمعها".
وت ��رى الطالب ��ة يو�س ��ف� ،أن "اح ��دى �أكث ��ر
اللحظ ��ات متعة الت ��ي ع�شتها ه ��ي عندما نبد�أ
جميعن ��ا بالحدي ��ث ع ��ن الطعام ،كن ��ت اتطرق
بالحدي ��ث ع ��ن طب ��ق اعت ��دت اكله وه ��ي اكلة
ع ��ن لحم مق ��دد بالأ�سا�س يعتبر طبق ��ا عراقيا،
�صديق ��اي محم ��د وهبة ف ��ي المو�ص ��ل كان رد
فعلهما يعبر عن بهجة".
وي�ستر�س ��ل التقرير� ،أن "غازي كانت قد فقدت
ق�سما م ��ن اقاربها واحبائها ف ��ي العراق اثناء
الح ��رب ،وع ��ادت ال ��ى العراق في ع ��ام 2018
وعملت فيلم ًا وثائقي ًا عن الحياة تحت �سيطرة
داع�ش تحت عنوان (المو�ص ��ل �أم الربيعين)،
وعر�ض هذا الفيلم في جامعة نورث كاروالينا
ف ��ي ني�س ��ان ع ��ام  ،2022والتق ��ت بعوائ ��ل
تحولت بيوتهم الى حطام".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "يو�س ��ف قام ��ت بعم ��ل
�صداق ��ات مع كثير من الم�شاركين ،وهي تعمل
االن م ��ع �سج ��وت وغ ��ازي ف ��ي كيفي ��ة تعزيز
ه ��ذا التوا�صل قبي ��ل الف�صل الدرا�س ��ي القادم
لخريف عام ."2022
وتقول يو�سف� ،إن "الأ�صدقاء الذين توا�صلت
معه ��م عبر ه ��ذا البرنامج هم من �أكث ��ر النا�س
لطفا الذين ل ��م التق بمثلهم في حياتي ،اود ان
اتوا�صل بحوارات �أخرى معهم".
وم�ضى يو�سف� ،إلى "�ض ��رورة �أن ن�صغي لما
يقول ��ه النا� ��س على الط ��رف الآخر م ��ن العالم
ف ��ي العراق ،هذا كل ما يريدونه ،انهم يريدون
�شخ�ص� � ًا ما ان يجل�س وي�صغ ��ي لما يتحدثون
به".
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 ذي قار /ح�سني العامل
يف وق ��ت �أطلق ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف
ذي ق ��ار راب ��ط التق ��دمي عل ��ى  1000درجة
وظيفية ب�صف ��ة عقد م�ؤقت حلمل ��ة �شهادات
البكالوريو�س والدبلوم ،ك�شفت نقابات عن
ت�سجيل � 300ألف عاطل يف املحافظة ثلثهم
من اخلريجني.
و�أعل ��ن حمافظ ذي قار حمم ��د هادي الغزي
عن �إط�ل�اق رابط التقدمي عل ��ى االلف درجة
وظيفي ��ة �ضمن قانون الدع ��م الطارئ للأمن
الغذائي والتنمية.
وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار يف بي ��ان تلقت ��ه
(املدى)� ،إن "التقدمي على الرابط �سيخ�ضع
لأعلى درجات ال�شفافية والعدالة بني جميع
املتقدمني من حملة �شه ��ادات البكالوريو�س
والدبل ��وم" .و�أ�ضاف� ،أن "توزيع الدرجات
على الوحدات االدارية �سيكون وفقا للكثافة
ال�سكاني ��ة وان االختي ��ار ب�ي�ن املر�شح�ي�ن
�سيكون بناء على نقاط املفا�ضلة التي وردت
من احلكومة املركزية".
و�أ�ش ��ار الغ ��زي� ،إىل �أن "اختي ��ار االعل ��ى
درج ��ات ل ��كل وح ��دة �إداري ��ة" ،م�ؤك ��د ًا ان
"الوح ��دات االداري ��ة يف املحافظة �ستعلن
ب�ش ��كل �شف ��اف ع ��ن اال�سم ��اء الفائ ��زة
بالتقدمي".
وحت ��دث ،عن "حتدي ��د  14يوم ًا لالعرتا�ض
عل ��ى نتائ ��ج التعيني بع ��د اعالنه ��ا باملواقع
الر�سمية لكل وحدة ادارية".
و�أو�ض ��ح الغ ��زي ،ان "الدرج ��ات �ستك ��ون
ب�صف ��ة عق ��د مل ��دة ث�ل�اث �سن ��وات يف دوائر
الدول ��ة وبرات ��ب �شه ��ري ق ��دره � 300أل ��ف
دينار وح�سب االخت�صا�صات التي حتتاجها
الدوائر احلكومية يف ذي قار".
�إىل ذلك ،ذك ��رت م�صادر مطلع ��ة يف نقابات
العم ��ال بذي ق ��ار� ،أن "الدرج ��ات الوظيفية
احلالي ��ة تخ�ص اخلريجني فق ��ط فيما تفوق
اع ��داد العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل يف ذي ق ��ار الـ
� 300ألف عاطل بينهم � 100ألف خريج".
وت�ساءل ��ت امل�صادر ،يف حديث �إىل (املدى)،
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ع ��ن "م�ص�ي�ر الآالف م ��ن الذي ��ن مل تفت ��ح
امامه ��م احلكومة اب ��واب التعيني ف�ضال عن
اخلريج�ي�ن الذي ��ن مل ت�ستوعبه ��م الدرجات
الوظيفية املعلن عنها".
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "ارتفاعا غري م�سبوق يف
مع ��دالت البطال ��ة يف حمافظ ��ة ذي قار التي
يعي�ش نحو ثلث �سكانها حتت خط الفقر".
وبين ��ت امل�ص ��ادر� ،أن "البطال ��ة ب�ي�ن القوى
العامل ��ة ارتفع ��ت خ�ل�ال االع ��وام القليل ��ة
املن�صرمة من  40باملئة اىل  70باملئة".
ور�أت �أن "�إط�ل�اق اعداد حمدودة من فر�ص
العم ��ل ال يح ��ل امل�شكل ��ة كون م ��ا مت اطالقه
ال ي�ش ��كل امل�شكلة" ،داعي ��ة �إىل "تفعيل دور
القط ��اع اخلا� ��ص يف امت�صا� ��ص البطال ��ة
وفتح وت�شغيل املعامل وامل�صانع احلكومية
الت ��ي م ��ازال معظمه ��ا معط�ل�ا لأ�سباب غري
معروف ��ة" .و�شك ��ت امل�ص ��ادر ،م ��ن تعر�ض
"امل�صان ��ع الوطنية والقطاع ��ات االنتاجية
ال�سته ��داف وتعطي ��ل وحرائ ��ق عل ��ى ي ��د
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جمهولني".
وم�ض ��ت امل�ص ��ادر� ،إىل �أن "الع ��راق يواجه
حرب ��ا اقت�صادي ��ة �ضاري ��ة يف ظ ��ل جتاه ��ل
ت ��ام ملا مير ب ��ه البلد م ��ن ازم ��ات اقت�صادية
متفاقمة من قبل الطبقة ال�سيا�سية".
وت�شه ��د حمافظ ��ة ذي قار ومنذ ع ��دة اعوام
�سل�سل ��ة م ��ن التظاه ��رات الت ��ي يقوده ��ا
اخلريج ��ون العاطلون عن العم ��ل والك�سبة
للمطالبة بفر�ص عم ��ل وتوظيفهم بالدوائر
احلكومي ��ة �أو �شموله ��م مبنح ��ة �شبك ��ة
احلماي ��ة االجتماعية ،تخللها قطع للج�سور
واغ�ل�اق عدد من الدوائر احلكومية واعمال
عنف واحت ��كاك مع الق ��وات االمنية ا�صيب
عل ��ى �إثرها ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن بجروح
متفاوتة .وطالبت او�ساط برملانية و�شعبية
يف ذي ق ��ار يف حزي ��ران املا�ض ��ي بتفعي ��ل
قرار برملاين �صنفها ب�أنها حمافظة منكوبة،
وت�ضمن ا�ستح ��داث � 30ألف درجة وظيفية
لأبنائه ��ا وع�ش ��رة �آالف دار �سك ��ن واطئ ��ة

تظاهرات للمطالبة بتوفري فر�ص عمل �أمام �شركة نفط ذي قار
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الكلف ��ة ،م�ؤكدين ان القرار ما زال حربا على
ورق رغم مرور �أكرث من عامني على اقراره.
وكانت نقاب ��ة املهند�س�ي�ن العراقيني يف ذي
قار قد ك�شفت منت�صف عام � 2019أن ن�صف
مهند�سيه ��ا عاطلون عن العم ��ل فمن �أ�صل 6
�آالف مهند� ��س م�سج ��ل يف النقاب ��ة هناك 3
�آالف مهند� ��س عاطل عن العم ��ل ،ودعت يف
حينه ��ا اىل �إيجاد حل ��ول ناجعة عرب اعتماد
درا�س ��ة �سرتاتيجي ��ة م ��ن وزارة التخطيط
ووزارة التعليم العايل ووزارة املالية حول
حاج ��ة ال�س ��وق والوزارات م ��ن اخلريجني
والعم ��ل عل ��ى تبن ��ي خط ��ة طم ��وح لتوفري
فر�ص العمل لهم".
ودع ��ت ،اىل "تفعي ��ل دور القط ��اع اخلا�ص
وتن�شي ��ط عجل ��ة االقت�ص ��اد الوطن ��ي ك ��ي
يتمك ��ن م ��ن توف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل كافي ��ة
ال�ستيعاب اخلريجني العاطلني عن العمل"،
كم ��ا طالبت بـ "دعم اخلريجني ب�صورة �أكرب
املي�س ��رة التي متكنهم
ع�ب�ر توفري القرو�ض ّ
من فتح م�شاريع �إنتاجية خا�صة بهم".
و�ش ��ددت النقاب ��ة ،عل ��ى "�ض ��رورة مراعاة
االخت�صا�صات الهند�سي ��ة التي ال تتوفر لها
فر� ��ص عم ��ل يف القط ��اع اخلا� ��ص وال�سيما
االخت�صا�ص ��ات النفطي ��ة والكيمياوية التي
ال تتوف ��ر له ��ا فر� ��ص العم ��ل �إال م ��ن خ�ل�ال
القطاعات احلكومية".
وتواج ��ه حمافظ ��ة ذي ق ��ار الت ��ي يبلغ عدد
نفو�سه ��ا �أك�ث�ر م ��ن ملي ��وين ن�سم ��ة وت�ضم
 22وح ��دة �إدارية  10منه ��ا متاخمة ملناطق
الأه ��وار م�شكلة متنامية يف ارتفاع معدالت
البطال ��ة وال�سيم ��ا ب�ي�ن اخلريج�ي�ن اذ تقدر
ن�س ��ب البطال ��ة ب�أك�ث�ر م ��ن  40باملئ ��ة ب�ي�ن
او�س ��اط ال�شريح ��ة ،فيم ��ا تع ��اين املناط ��ق
الريفي ��ة وااله ��وار م ��ن ازمة مي ��اه خطرية
ت�سبب ��ت م�ؤخرا بتجفي ��ف م�ساحات وا�سعة
من االهوار و�شح ��ة قاتلة يف االنهر املغذية
للمناطق الريفية .فيما يواجه عدد غري قليل
م ��ن املناطق واالحياء ال�سكني ��ة نق�صا حادا
يف اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة وتده ��ور وتقادم
البنى التحتية.
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سياسة

�صدور ت�سريبات ع�شية االن�سحاب عن انتقاد م�ست�شار الأمن القومي لـ «النجباء» و«حزب اهلل»

االنقالبيون في «التن�سيقي» يزيحون الأعرجي لإي�صال محمد ال�سوداني لرئا�سة الحكومة
بعيدا عن الطرق التقليدية فان ت�صفية اال�سماء
المر�شحة داخل «الإطار التن�سيقي» لرئا�سة
الحكومة تجري بطريقة مختلفة ،عن طريق
«ن�شر الف�ضائح».
وعلى ما يبدو ان قا�سم االعرجي ،وهو م�ست�شار
االمن القومي ،كان �آخر �ضحايا ال�صراع على
المن�صب ،بح�سب ما تقوله بع�ض الم�صادر.

 بغداد /تميم الح�سن
ففي توقيت حرج ويف اعلى حاالت �س ��طوع جنم
الرجل الذي يهيئ نف�س ��ه لرئا�س ��ة احلكومة يعلن
ب�شكل مفاجئ ان�سحابه من ال�سباق!.
وخ�ل�ال االي ��ام املا�ضي ��ة ت�صاعد ال�ص ��راع داخل
«التن�سيقي» بني جناح ��ي «املالكي» و»العامري»،
فيم ��ا يزعم «اطاري ��ون» ان املناف�س ��ة على ت�سمية
رئي�س احلكومة اجلديدة �ستنتهي هذا اال�سبوع.
وكان «التن�سيق ��ي» ق ��د اعط ��ى مهلت�ي�ن �سابقتني،
حت ��ى االن من ��ذ �أكرث م ��ن ا�سبوعني لإنه ��اء ملف
رئي� ��س ال ��وزراء دون اع�ل�ان ا�سم مر�ش ��ح نهائي
للمن�صب.
وو�ص ��ل ع ��دد املر�شحني اىل نح ��و  10ا�سماء من
بينه ��م زعيم ��ان معروفان عادا بعد اي ��ام من �شبه
اتفاق على اختيار �شخ�صية من اخلط الثاين.
وع ��ن تل ��ك ال�صراع ��ات ي�ش�ي�ر �سيا�س ��ي مطل ��ع
حتدث لـ(امل ��دى) اىل ان نوري املالكي زعيم دولة
القان ��ون« :هو وراء قرار م�ست�شار االمن القومي
باالن�سحاب من الرت�شيح».
وي�ضيف ال�سيا�سي املقرب م ��ن قادة «التن�سيقي»
وال ��ذي طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه« :املالك ��ي ينفذ
�سيا�سة اق�ص ��اء داخل املجموعة لإي�صال مر�شحه
اىل الرئا�س ��ة ،وه ��و م ��ن و�ض ��ع (فيت ��و) �ض ��د
االعرجي».
وي�شري ال�سيا�سي اىل ان «مقابل ابعاد املالكي عن
رئا�س ��ة احلكومة ب�سب ��ب الت�سجي�ل�ات املن�سوبة
ل ��ه �ضغ ��ط لإبعاد االعرج ��ي وقد يبع ��د مر�شحني
اخرين».
وي�ؤكد ال�سيا�سي املطل ��ع ان «زعيم دولة القانون

ي�سع ��ى اىل دعم مر�شحه ب�أية طريقة وهو النائب
حممد �شي ��اع ال�سوداين للح�ص ��ول على املن�صب
والذي يو�شك على الفوز بال�سباق».
وكان «املالك ��ي» ق ��د انقل ��ب �أك�ث�ر م ��ن م ��رة عل ��ى
اتفاقات جرت داخل «الإطار التن�سيقي» ،ومازال
يلم ��ح اىل انه ميلك اكرثية اال�ص ��وات يف التكتل
ال�شيعي.
وناف�س االعرج ��ي ،وهو مر�شح ه ��ادي العامري
زعيم الفتح ،بقوة عل ��ى املن�صب ،وع�شية �صعود
ا�سمه قرر االن�سحاب من ال�سباق.
وق ��ال االعرج ��ي يف بي ��ان االن�سح ��اب م�س ��اء
االحد� إنه «منذ � 9أ�شهر والعملية ال�سيا�سية ت�شهد
ان�سداد ًا �أ�ضر مب�صالح ال�شعب والوطن ،واميان ًا
مني ب� ��أن الوط ��ن ي�ستح ��ق الت�ضحية ل ��ذا ا�شكر
جلنة الإط ��ار املوقرة التي ر�شحت ا�سمي ملن�صب
رئا�سة الوزراء».
وتابع« ،وهن ��ا �أعلن اعتذاري عن قبول الرت�شيح
مقدم� � ًا �أ�سم ��ى �آيات ال�شك ��ر والتقدير ل ��كل ابناء
ال�شعب العراقي والنواب والكتل ال�سيا�سية التي
اعلن ��ت دعمه ��ا لنا ون�أم ��ل من االخ ��وة يف الإطار
ان يح�سم ��وا خياراته ��م مل ��ا في ��ه م�صلح ��ة العباد
والبالد».
وقبل ذل ��ك ب�ساعات قليلة كانت ق ��د ن�شرت بع�ض
املواقع ما قالت انه حما�ضر م�سربة عن لقاء جمع
االعرج ��ي مع وفد كويتي وك�شف فيه ا�سرارا عن
بع�ض «الف�صائل».
ويعتقد ال�سيا�س ��ي املطلع ان «ن�شر هذه الوثائق
التي تبدو مزورة هي �ضمن خطة ابعاد االعرجي
الذي قرر االن�سح ��اب �سريعا من املناف�سة قبل ان
تتطور الق�ضية كما حدث مع ت�سريبات املالكي».

االطار التنسيقي يحسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء
وتظه ��ر الوثائ ��ق الت ��ي مل يعلق عليه ��ا االعرجي
حت ��ى االن ،حم�ضر لقاء بني االخري ووفد كويتي
عل ��ى خلفي ��ة تهدي ��د «النجب ��اء» -اح ��د ف�صائ ��ل
احل�شد -للدولة اجلارة.
واملح�ض ��ر املتك ��ون م ��ن ع ��دة �أوراق مر�س ��ل من
ال�سفارة الكويتي ��ة يف بغداد اىل وزارة خارجية
تل ��ك الدول ��ة ،وتظه ��ر في ��ه اجاب ��ات مفرت�ض ��ة
للأعرجي بانه «منع النجباء» من تهديد الكويت.
كم ��ا يك�شف عن ان �سب ��ب تهديد تلك الف�صائل هو
رغبته ��ا باحل�صول على عقود كم ��ا هو احلال مع
التيار ال�صدري ،بح�سب ما ذكر يف املح�ضر.
وتط ��رق املح�ض ��ر اىل رف� ��ض االعرج ��ي ت�سل ��ح
كتائب حزب الله-وهو ف�صيل اخر تابع للح�شد-
وابرام عقود تدريب مع �إيران ورو�سيا.
كما يظه ��ر يف املح�ضر كالما منقوال عن م�ست�شار
االمن القوم ��ي بان دولة االم ��ارات اعطت عقودا
اىل ع�صائ ��ب اه ��ل احل ��ق ،وع ��ن ات�س ��اع جتارة
املخدرات يف اجلنوب.
ويف ال�ش�أن ال�سيا�سي قالت الوثيقة ،ان االعرجي
مر�شح من قب ��ل «العامري» لرئا�سة احلكومة وان
القوى الكردية وال�سنية ال تعرت�ض على تر�شيحه.

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ال ي�سمح بانتهاك ال�سيادة

الأمن النيابية تنفي وجود اتفاق بعد 2003
ي�سمح بدخول القوات التركية

قوات تركية داخل االراضي العراقية
 بغداد /فرا�س عدنان
نفت جلنة الأمن والدف ��اع يف جمل�س النواب،
وج ��ود اتفاقية موقعة بعد ع ��ام  2003ت�سمح
للجانب الرتكي القيام بعمليات ع�سكرية داخل
الأرا�ض ��ي العراقية ،م�شددة عل ��ى �أن التعاون
الأمن ��ي يف جم ��ال مكافح ��ة الإره ��اب ال يعني
انتهاك ال�سي ��ادة الوطنية ،مبين ��ة �أن الطريان
احلرب ��ي الرتك ��ي ق ��د و�ص ��ل يف طلعات ��ه �إىل
حمافظة كركوك.
وكان ��ت الق ��وات الرتكي ��ة ق ��د قام ��ت بق�ص ��ف
م�صيف ب ��رخ يف ق�ضاء زاخ ��و التابع لدهوك،
م ��ا �أدى �إىل وقوع عدد من ال�ضحايا بني �شهيد
وجريح.
وعل ��ى اث ��ر ذل ��ك� ،أعلن ��ت احلكوم ��ة العراقية
اتخاذ ع ��دد م ��ن اخلط ��وات الدبلوما�سية للرد
على االعتداء �أبرزها اللجوء �إىل جمل�س الأمن

لغر�ض تقدمي �شكوى بحق اجلانب الرتكي.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة ج ��واد الب ��والين� ،إن
«اجلانب الرتك ��ي يتذرع يف عملي ��ات الق�صف
ب� ��أن لديه اتفاقية مع احلكومة العراقية ت�سمح
ل ��ه القي ��ام ب�أن�شط ��ة م�سلح ��ة داخ ��ل الع ��راق،
تارة يدعون ب�أنها تع ��ود �إىل ثمانينيات القرن
املا�ض ��ي ،و�أخ ��رى يقول ��ون �إنه ��ا موقع ��ة بعد
تغيري النظام ال�سابق».
و�أ�ض ��اف الب ��والين� ،أن «حقيق ��ة املو�ض ��وع،
�أن الع ��راق مل ي�ب�رم اتفاق ��ات �أمني ��ة بع ��د عام
 2003ت�سم ��ح للأتراك بالدخول �إىل الأرا�ضي
العراقية».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «املطالب ��ات الرتكي ��ة كان ��ت
مك ��ررة بال�سم ��اح له ��م يف �إج ��راء عملي ��ات
مت�شيط على ال�شري ��ط احلدودي بني البلدين،
ومن خالل التعاون ب�ي�ن حكومتي البلدين يف
جمال مكافحة الإرهاب».

و�ش ��دد الب ��والين ،عل ��ى �أن «الع ��راق مل مينح
�ض ��وء ًا �أخ�ض ��ر لدخ ��ول الق ��وات الرتكية �إىل
�أرا�ضي ��ه ،ومل يت ��م توقي ��ع اتفاقي ��ة بع ��د ع ��ام
.»2003
ون ��وه الب ��والين� ،إىل �أن «البلدي ��ن يلتزم ��ان
ب�سرتاتيجي ��ة الأمم املتح ��دة يف مكافح ��ة
الإره ��اب ،والتع ��اون بني ال ��دول واحلكومات
�أمر �إيجابي مع حف ��ظ ال�سيادة وعدم التجاوز
على احلدود».
م ��ن جانب ��ه ،ذكر ع�ض ��و اللجن ��ة الآخ ��ر يا�سر
وت ��وت ،ان «الق�ص ��ف الرتكي تك ��رر لأكرث من
مرة وعلى احلكومة �أن تتخذ موقف ًا ب�ش�أنه».
وتاب ��ع وت ��وت� ،أن «اخليارات املتاح ��ة �أمامنا
ه ��ي املقاطع ��ة التجاري ��ة» ،مبين� � ًا �أن «قرارات
ا�ستدع ��اء ال�سفري وت�سليم ��ه مذكرات احتجاج
لن ت�صل بنا �إىل نتيجة».
ويرى ،ان «ما يح�صل على احلدود من عمليات
ق�صف متك ��ررة ب�أنه ��ا �إهانة للع ��راق» ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن «الطريان الرتكي ويف خرقه للأجواء
العراقي ��ة ق ��د و�ص ��ل يف بع� ��ض الأحي ��ان �إىل
كركوك».
ولف ��ت وتوت� ،إىل �أن «احلكومة هي امل�س�ؤولة
عن حفظ �سيادة العراق ،و�سنوا�صل يف جلنة
الأم ��ن النيابي ��ة عملن ��ا يف مراقب ��ة م ��ا تنجزه
احلكومة على هذا ال�صعيد».
ويج ��د� ،أن «جميع اخلي ��ارات التي مت اللجوء
�إليه ��ا خالل �أعمال اخل ��رق ال�سابقة مل ت�ؤد �إىل
نتيج ��ة ،وقد متادى اجلانب الرتك ��ي لغاية �أن
عمليات ��ه اخ ��ذت ت�ستهدف املدني�ي�ن كما ح�صل
يف دهوك قبل �أيام».
وم�ضى وت ��وت� ،إىل �أن «هناك حل ��وال �أخرى،
م ��ن �ضمنه ��ا املقاطع ��ة التجاري ��ة وحت�ص�ي�ن
احل ��دود وردع �أية حماولة للخرق مرة �أخرى،
�إ�ضافة �إىل اجلهود على ال�صعيد الدويل».
وتعت ��زم جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع �إع ��داد تقرير
م�ش�ت�رك مع جلن ��ة العالقات اخلارجي ��ة ب�ش�أن
اخل ��روق الرتكي ��ة للأرا�ض ��ي العراقي ��ة يت ��م
عر�ض ��ه عل ��ى الربمل ��ان ورفع ��ه �إىل احلكوم ��ة
ويت�ضم ��ن تو�صي ��ات ملواجه ��ة ا�ستم ��رار
االعتداءات على العراق.

وكانت «عدوى املالك ��ي» باحل�صول على من�صب
رئي� ��س احلكومة قد تو�سع ��ت وا�صابت �أكرث من
قي ��ادي �شيع ��ي يف ال�ص ��ف االول داخ ��ل «الإطار
التن�سيقي».
وق ��رر حي ��در العب ��ادي زعي ��م الن�ص ��ر ،وفال ��ح
الفيا� ��ض رئي� ��س احل�ش ��د الع ��ودة للتناف�س رغم
وجود �شبه اتفاق على اعطاء املن�صب ل�شخ�صية
من ال�صف الثاين للأحزاب.
وكلم ��ا ح ��اول «التن�سيقي» ان يبع ��د «القادة» عن
التناف� ��س يبتكر (قادة االح ��زاب) طريقة للعودة
مث ��ل دع ��م مر�شح�ي�ن الدارة احلكوم ��ة من خلف
الكوالي�س.
وك�شف ��ت (امل ��دى) ي ��وم االح ��د ،ع ��ن دع ��م هادي
العام ��ري ملن�صب رئي�س احلكوم ��ة املقبل كل من
االعرج ��ي ،العب ��ادي ،ووزير الريا�ض ��ة ال�سابق
عبد احل�سني عبطان.
باملقاب ��ل يدع ��م املالك ��ي مر�شح ��ه االب ��رز النائب
حمم ��د ال�س ��وداين ،ا�ضافة اىل وزي ��ر التخطيط
علي �شكري ،والقيادي يف الدعوة طارق جنم.
ووف ��ق اخ ��ر التط ��ورات ف ��ان ت�سريب ��ات
ا�ش ��ارت اىل ف ��وز حمم ��د �شي ��اع

ال�س ��وداين مبن�ص ��ب رئي� ��س ال ��وزراء.
وكان ��ت اخ ��ر حتديث ��ات لبور�ص ��ة املر�شح�ي�ن،
ا�ش ��ارت اىل �صعود ا�سه ��م «ال�س ��وداين» وا�سعد
العيداين وهو حمافظ الب�صرة.
وتت�ض ��ارب ت�صريح ��ات «االطاري�ي�ن» عن موعد
ح�س ��م ا�سم رئي�س الوزراء ،بعد نحو ا�سبوع من
ت�شكيل جلنة خا�صة بهذا ال�ش�أن تتكون من اربع
قيادات �شيعية.
ويف بي ��ان عن املجل� ��س االعلى قال عل ��ي الدفاع
املتح ��دث با�س ��م احل ��زب� ،إن اللجن ��ة «لي� ��س من
مهامه ��ا اختي ��ار املر�ش ��ح ب ��ل حتدي ��د املعاي�ي�ر
واملوا�صف ��ات املطلوب ��ة ب ��ه ،والت ��ي �سيت ��م على
�أ�سا�سه ��ا الت�صويت على �أح ��د املر�شحني من قبل
الهيئة العامة لالطار».
و�أ�ض ��اف �أن «اللجن ��ة �أكمل ��ت مهامه ��ا نهاي ��ة
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،وتقدمت الق ��وى ال�سيا�سية
بع ��دة �أ�سماء ،ومن املق ��رر ان يتم ح�س ��م ت�سمية
اختيار املر�شح خالل هذا الأ�سبوع».
وا�ض ��اف ان «من ب�ي�ن املوا�صفات الت ��ي حددتها
اللجنة ه ��ي ان يكون املر�شح (غ�ي�ر مثري للجدل
داخلي ��ا وخارجي ��ا ،وميتل ��ك اخل�ب�رة يف العمل

ال�سيا�س ��ي ،ور�ؤي ��ة اقت�صادي ��ة ،وحازم ��ا مب ��ا
ينا�س ��ب طبيع ��ة حتدي ��ات املرحل ��ة ،وان يعم ��ل
بفري ��ق يتحم ��ل م�س�ؤوليت ��ه ،وي�ض ��ع برناجم ��ا
واقعي ��ا مب�ست ��وى طم ��وح ال�شع ��ب و�شامال لكل
امللف ��ات الوطني ��ة املهمة ،وان ال يك ��ون قد �أعطى
تعه ��دات او وعود لأية جه ��ة داخلية او خارجية
يف ح ��ال تر�شيح ��ه ،ب ��ل ان يك ��ون وال�ؤه وعمله
للعراق �أوال و�أخريا».
لك ��ن عل ��ى النقي�ض من تل ��ك الت�صريح ��ات يقول
عارف احلمامي يف ت�صريح �صحفي انه «الوقت
حمدد العالن ت�سمية رئي�س الوزراء املقبل».
وا�ض ��اف ان« :اللجن ��ة اخلا�ص ��ة باختيار رئي�س
ال ��وزراء مازالت م�ستم ��رة يف عملها ومل حت�سم
خيارها».
اما �ضح ��ى القي�صر النائبة ع ��ن «الإطار» فذهبت
اىل رب ��ط ت�سمية رئي�س الوزراء باختيار القوى
الكردية ملر�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية.
ونقل ��ت وكاالت تابعة ل� �ـ «التن�سيق ��ي» ت�صريحا
للق�صري قالت في ��ه ان «الإطار ينتظر ح�سم الكرد
مر�شحه ��م لرئا�س ��ة اجلمهوري ��ة لتق ��دمي مر�شح
رئا�سة الوزراء».

و�صفت ا�ستمرار المخيمات لغاية الوقت الحالي بـ «المخجل»

الهجرة :ح�سم ملف النازحين خالل عامين..
و�أغلبهم من �سنجار
 بغداد /المدى
ذك ��رت وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن� ،أن �أغل ��ب
النازح�ي�ن املتبق�ي�ن م ��ن �س ��كان ق�ض ��اء �سنجار،
�إ�ضاف ��ة �إىل �آخري ��ن م ��ن حميط مدين ��ة املو�صل
وحمافظة �صالح الدين ،م�شددة على �أن �إعادتهم
�إىل دياره ��م �ستك ��ون طوعي ��ة ،وحتدث ��ت ع ��ن
حتركها على املناطق الأ�صلية للنازحني من �أجل
توف�ي�ر بيئة �آمن ��ة ت�سبق رجوعه ��م ،متوقعة ان
ح�سم امللف ب�شكل تام �سيكون خالل �سنتني.
وقال وكي ��ل الوزارة كرمي الن ��وري� ،إن «وجود
املخيم ��ات يف منت�ص ��ف ع ��ام � 2022أم ��ر معيب
وخمجل ،لكن �إنه ��اءه �أمام حتديات و�صعوبات
كبرية».
و�أ�ض ��اف الن ��وري� ،أن «البع� ��ض م ��ن التحديات
خ ��ارج ع ��ن �إرادة ال ��وزارة ،تتعل ��ق بالق�ضاي ��ا

الأمني ��ة وتقدير املوقف وبع�ض البيوت التي مل
يكتمل �إعمارها».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «ال ��وزارة بذلت ق�صارى جهدها
م ��ن �أجل ع ��ودة النازح�ي�ن ،و�أغلقن ��ا خالل هذه
امل ��دة  50خميم ًا ،ومل يب ��ق �سوى خميم اجلدعة
يف املو�صل و 26خميم ًا يف �إقليم كرد�ستان».
ودع ��ا الن ��وري�« ،إقلي ��م كرد�ست ��ان �إىل املزي ��د
م ��ن التعاون م ��ع الوزارة م ��ن �أجل �إنه ��اء ملف
املخيم ��ات» ،م�ؤك ��د ًا �أن «الن ��ازح ه ��و عراق ��ي،
وال ميك ��ن �أن ي ��رى الوطن عبارة ع ��ن خيمة او
كرفان».
و�أورد� ،أن «الوط ��ن يج ��ب �أن يك ��ون عنوان� � ًا
للإن�س ��ان ،ون�أم ��ل �أن نت�ساع ��د جميع� � ًا من �أجل
غلق املخيمات ب�شكل تام».
و�ش ��دد النوري ،عل ��ى �أن «امل�شكالت التي تتعلق
ب�إعمار املنازل وغريها من الق�ضايا اللوج�ستية

تحديات كبيرة أمام ملف النزوح

واملطالب الع�شائرية �سوف نعمل على حلها».
ويوا�ص ��ل� ،أن «جهودن ��ا ال تت�أث ��ر باجلنب ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،ول ��و كن ��ا ق ��د خ�ضعن ��ا للمزاي ��دات
ال�سيا�سية ملا متكنا م ��ن �إغالق هذا العدد الكبري
من املخيمات».
وتاب ��ع الن ��وري� ،أن «امللف الإن�س ��اين يجب �أن
يبق ��ى بعيد ًا ع ��ن املزايدات ال�سيا�سي ��ة» ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن «اجله ��ود من�صب ��ة عل ��ى انه ��اء مل ��ف
النازحني ليكون العراق خالي ًا من املخيمات».
وبني� ،أن «عودة النازحني هي طوعية ،وال ميكن
�إجب ��ار �شخ� ��ص على ت ��رك مكانه والع ��ودة �إىل
دي ��اره ال�سابق ��ة» ،مو�ضح� � ًا ان «�أغلب النازحني
املتبق�ي�ن هم من ق�ض ��اء �سنجار الذي ��ن يبحثون
ع ��ن ب�صي�ص �أم ��ل وتوفري الأمن لك ��ي ي�ضمنوا
عودته ��م �ساملني ،وهن ��اك خم ��اوف و�أوهام من
حدوث بع�ض الأمور اخلارجة عن القانون».
و�أردف النوري ،ان «البع�ض الآخر من النازحني
ه ��م �س ��كان املناطق املحيط ��ة مبدين ��ة املو�صل،
�إ�ضافة �إىل عائالت من حمافظة �صالح الدين».
وذه ��ب الن ��وري� ،إىل �أن «ال ��وزارة حتركت �إىل
املناط ��ق الأ�صلية للنازحني من �أج ��ل خلق بيئة
لل�سل ��م والتفاه ��م ت�ساعد عل ��ى عودتهم ووجدنا
تفاع ًال بهذا ال�صدد».
و�أف ��اد ،بان «انتقال العراقي�ي�ن �إىل املخيمات قد
ح�ص ��ل ل�سبب ا�ستثنائي وط ��ارئ ،وهو اجتياح
تنظي ��م داع�ش الإرهاب ��ي لعدد م ��ن املحافظات،
وقد انت�صرن ��ا على هذا التنظي ��م ،ويجب �إعادة
ه�ؤالء النازح�ي�ن ب�أ�سرع وقت» ،متوقع ًا �أن «يتم
اجناز هذا امللف بالكامل خالل �سنتني �أو �أقل من
ذلك».
وم�ض ��ى النوري� ،إىل «الب ��دء بربنامج االندماج
املجتمع ��ي م ��ع جه ��ات متخ�ص�ص ��ة م ��ن �أج ��ل
�إعادة ت�أهي ��ل العائدين ال�سيم ��ا الذين كانوا يف
خمي ��م الهول ال�سوري ،وجنحن ��ا بتهيئة ه�ؤالء
ليكونوا جزء ًا من املجتمع».
وكان الع ��راق ق ��د �شهد �أك�ب�ر موجة ن ��زوح منذ
ع ��ام  ،2014وذلك اثناء �سيط ��رة تنظيم داع�ش
الإرهاب ��ي على ع ��دد م ��ن املحافظ ��ات العراقية،
وت ��وزع النازح ��ون عل ��ى اخلي ��ام واملحافظات
الأخرى ،ف�ض ًال عن جل ��وء الآخرين �إىل الهجرة
خارج البالد.
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دياىل ت�ستغني عن �صناعة الفحم نهائي ًا
 دياىل  /علي الالمي
الفحم من املهن القدمية جدا يف دياىل ،وترتكز يف 14
مقاطع ��ة ،لكنها انح�ص ��رت يف  3حاليا �أ�شهرها الوقف
�أك ��د ع�ض ��و رابط ��ة م�صنع ��ي الفح ��م يف دي ��اىل خليل ( 15كم �شمال �شرق بعقوبة)".
الب ��اوي� ،أم�س االثن�ي�ن� ،أن قرار �إنه ��اء �صناعة الفحم و�أ�ضاف ،ان "البيئة اتخذت قرارا ب�إغالق كل "الكور"
دخل حيز التنفيذ.
وهي (ت�سمية حملية تطل ��ق على �أماكن �صناعة الفحم
وق ��ال الباوي يف حديث خا�ص لـ (املدى) ،ان "�صناعة م ��ن الأخ�شاب) ب�سبب �أ�ضراره ��ا البيئية وال�صحية"،

م�ؤك ��دا ان "العدي ��د من الأ�س ��ر �ستفقد م�ص ��در رزقها،
ويجب ان يكون هناك بدي ��ل من خالل تطوير �صناعة
الفحم �أو توفري فر�ص عمل يف مهن �أخرى".
�أم ��ا مدير دائرة البيئة ال�سابق عب ��د الله ال�شمري ،فقد
�أ�ش ��ار اىل انه "� 3أ�سباب كانت وراء قرار �إغالق الكور
يف دي ��اىل �أبرزها ت�أثريه ��ا البيئي ،كما �أنها ت�ؤدي اىل

والدة ت�������و�أم رب����اع����ي ف���ـ���ي م��ي�����س��ان
 خا�ص /مي�سان
�أعلن ��ت دائ ��رة �صح ��ة حمافظ ��ة
مي�س ��ان ع ��ن ح ��دوث حال ��ة والدة
لتو�أم رباعي يف �أح ��د م�ست�شفيات
املحافظ ��ة .و�أو�ض ��ح املتح ��دث
الر�سم ��ي لدائ ��رة �صح ��ة املحافظة
حممد الكناين يف حديث لـ(املدى)،
ان "م�ست�شف ��ى مي�س ��ان للطف ��ل
والوالدة �شهدت والدة تو�أم رباعي
خ�ل�ال عملي ��ة قي�صري ��ة �أجري ��ت
لإحدى ال�سيدات".
و�أ�ض ��اف الكن ��اين ان "الت ��و�أم
يتك ��ون من ثالث �إن ��اث ،وذكر وهم
ب�صح ��ة جي ��دة ،حيث �أ�ش ��رف على
العملية كادر طبي متخ�ص�ص".
�إىل ذل ��ك ذك ��ر بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن
�صح ��ة مي�س ��ان� ،أن "مدي ��ر ع ��ام

�صحة مي�سان عل ��ي حممود العالق
تابع يف زي ��ارة ميداني ��ة �صباحية
تقدمي اخلدم ��ات الطبية وال�صحية
والعالجية للمراجع�ي�ن والراقدين
يف م�ست�شفى الطفل والوالدة".
وتاب ��ع البي ��ان �أن "الع�ل�اق عق ��د
اجتماع ًا مع االدارة تابع من خالله
�س�ي�ر العم ��ل وتق ��دمي اخلدم ��ات
الطبي ��ة وال�صحي ��ة والعالجي ��ة
للمراجعني كما قام بجولة ميدانية
يف �أق�س ��ام ووح ��دات امل�ست�شف ��ى
ملعاجلة املعوقات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "مدي ��ر �صح ��ة
املحافظ ��ة �أكد �ضرورة بذل اجلهود
كاف ��ة لالرتق ��اء بتق ��دمي اخلدم ��ات
ال�صحية ،مثمن ًا عمل جميع الكوادر
متمني ��ا لهم التوفي ��ق والنجاح يف
�أداء الواجب".

�إع���ل��ان������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org,
www.zamwa.org

فقدان جواز �سفر
فق��د من��ي ج��واز الس��فر اثيوبية اجلنس��ية باس��م
( )BEZAWIT WALEواملرقم  ... EP6967991يرجى على
من يعثر عليه تسليمه ألقرب مركز شرطة...
مع التقدير
وزارة الكهرباء
ال�شركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية  /املنطقة الو�سطى

)General Company of Electricity Production (GCEP
Middle Region

م � /إعالن املناق�صة العامة املحلية املرقمة ()L2G – 033
تعلن الش��ركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية  /املنطقة الوسطى إعالن املناقصة اخلاصة بـ (جتهيز ونصب منظومة
معاجل��ة أولي��ة مع خزانات عدد  2/س��عة  5000م )3حملط��ة كهرباء الصدر الغازي��ة (للمرة األول��ى)  ،الكلفة التخمينية
( )3.995.000.000ثالثة مليار وتس��عمائة وخمس��ة وتس��عون مليون دينار عراقي ضمن املوازنة التشغيلية لعام 2022 /
على حساب االت ومعدات (.)113
فعل��ى مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلب��رة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة اخلاصة بتجهي��ز املادة املذكورة أعاله وفق
الشروط التالية:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال (الش��ركة العامة إلنتاج الطاقة
الكهربائية  /املنطقة الوسطى) عبر البريد االلكتروني
()www.gcep.moelc.gov.iq.com
()commercial.dept.m@molce.gov.iq_37
وخالل أيام الدوام الرسمي من االحد الى اخلميس (من الساعة الثامنة صباحا ً إلى الساعة الثانية ظهرا ً ) وكما موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2متطلبات التجهيز املطلوبة ( :كما موضحة في وثائق العطاء).
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )100.000مائة ألف دينار عراقي
غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة من قبل الشركة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
 -4يت��م تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي :مقر الش��ركة الكائن في الباب الش��رقي س��احة غرناط��ة محلة ()109
ش��ارع ( )19بناية ( )15ص.ب ( )1085ويكون آخر موعد لتقدمي العطاءات س��يكون الس��اعة (( )12:00الثانية عشر ظهراً)
م��ن تاري��خ الغلق املصادف ( )2022/8/29ي��وم االثنني وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رس��مية يكون الغلق في نفس
الوقت من اليوم الذي يلي العطلة .العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات أو
ممثليه��م الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر الش��ركة) في نفس يوم غلق العطاءات والش��ركة غير ملزمة بقبول
أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور نش��ر اإلعالن وتكون املناشئ املطلوبة واملبلغ التخميني حسب
استمارة املناطق االقتصادية ضمن اجلزء الثاني  /القسم السادس لوثائق املناقصة.
مع مراعاة ما يلي:
 -1يكون موعد الفتح في نفس يوم الغلق او في اليوم الذي يليه.
 -2يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياس��ية بكافة أقس��امها بعد دراس��تها واالطالع على
التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها ،وبخالفه س��يتم اس��تبعاد عطائه ،مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق
وجداول الكميات وتقدميها ورقيا ً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب قرص
الـ  CDالذي يس��تلمه ،إضافة إلى اس��تمارة تقدمي العطاء (االس��تمارتني 1و 2ومنوذج ضمان العطاء (الكفالة املصرفية)،
والنموذج االسترشادي (صيغة العقد) (ملئها بشكل واضح وبلون مميز) (مهم جدا).
 -3في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه.
 -4على مقدم العطاء ان يس��لم جداول الكميات املسعرة للس��لع واخلدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدما ً
النماذج املوجودة في (مناذج العطاء).
 -5تقدمي براءة ذمة تسديد أجور الكهرباء او معاملة إيصال التيار الكهربائي من ضمن الوثائق.
 -6على مقدم العطاء ملئ استمارة تعريف الشركة (املرفقة طيا ً في الطلب) وتعتبر مكملة للوثائق القياسية (مهمة
جدا).
 -7سيتم نشر التفاصيل اخلاصة باملناقصة املعلنة لشركتنا على العنوان التالي:
املوقع اإللكتروني لوزارة الكهرباءwww.moelc.gov.iq.com :

م�ضاعف ��ات �صحي ��ة خطرية خا�ص ��ة للعامل�ي�ن بها من
الأطفال وال�صبية".
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري ،ان "�إغالق الكور ق ��رار �صائب مت
اتخ ��اذه قب ��ل فرتة وب ��د�أ تطبيق ��ه يف حمي ��ط بعقوبة
وبقي ��ة مدن دياىل" ،الفت ��ا اىل ان "�صناع ��ة الفحم لها
ت�أثريها على ملف قطع الأ�شجار وجتريف الب�ساتني".

بابليات يطلقن حملة
لتعليم الأطفال
امل�شردين
 بابل /جليل الغزي
�أطلقت جمموعة من الن�ساء ال�صيدليات يف بابل حملة (من حقي
ان �أتعل ��م) لتعلي ��م الأطفال امل�شردين ممن تق ��ل �أعمارهم عن ١٠
�سن ��وات النت�شالهم من بيئة التخل ��ف والأمية وتعليمهم القراءة
والكتابة؛ ومن ثم دجمهم يف املدار�س.
وتق ��ول مديرة احلملة ال�صيدالنية رج ��اء �صالح الدين لـ(املدى)
ان "ع ��ددا م ��ن الطبيب ��ات ال�صيدالنيات ب ��ادرن ب�إقام ��ة م�شروع
خا� ��ص لتعلي ��م الأطف ��ال امل�شردين الق ��راءة والكتاب ��ة من خالل
درو� ��س تقوية يومي ��ة بالتن�سيق مع ع ��دد من املدار� ��س الأهلية
ب�شكل جماين".
و�أ�ش ��ارت اىل ان "امل�شروع �شمل مبرحلت ��ه الأوىل  ٢٠طفال من
الأيتام وامل�شردين ممن حرموا م ��ن الدرا�سة لأ�سباب اجتماعية
واقت�صادي ��ة" .و�أ�ضافت �أنه "متت املبا�ش ��رة اي�ضا بفتح قنوات
ات�ص ��ال م ��ع مديرية الرتبي ��ة يف املحافظة لت�سهي ��ل �آليات تنفيذ
احلمل ��ة و�ضمان قبول الطلب ��ة يف املدار�س بعد ت�أهيلهم وتوفري
مناهج الدرا�سة لهم".
م ��ن جهته ��ا �أك ��دت ال�صيدالني ��ة رواء حمي ��د لـ(امل ��دى) ان "لدى
امل�ش ��روع مرحلة ثانية ت�شمل الأعم ��ار الكبرية لتعليمهم القراءة
والكتابة للتقليل من م�ستوى الأمية يف املجتمع".
وبينت ان "اع�ضاء احلملة نظموا حملة �شملت عددا من املناطق
يف مدين ��ة احللة لتكوين قاعدة بيانات تقريبية عن عدد الأطفال
امل�شردين �إ�ضافة اىل الأ�شخا�ص الذين يجهلون القراءة والكتابة
ل�ضمان �شمولهم يف احلملة".
و�أك ��د الفري ��ق الن�س ��وي ان امل�ش ��روع �سي�ستم ��ر لي�شم ��ل عموم
مناطق املحافظ ��ة ،ويحت�ضن �أكرب عدد من الأطفال وحتديدا من
الأطفال امل�شردين والأيتام و�أبناء العوائل الفقرية.
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�سمي طواقم تدريب الوطني والأولمبي والنا�شئين
اتحاد الكرة ُي ّ

تي�سر الأموال �أوقف التعاقد مع �أف�ضل املدربني الأجانب
ج�سام  :عدم ّ
�أنور ّ
 هجوم الإعالم قتل �شخ�ص ّية المدرب المحلي  ..و�أ�ضعنا وقت ًا طوي ً
ال بُعيد ت�صفيات المونديال

بغداد � /إياد ال�صاحلي
تعق ��د اللجن ��ة التنفيذي ��ة الحت ��اد
كرة الق ��دم برئا�س ��ة الكابنت عدنان
درج ��ال ،اِجتماع ًا تداول ّي� � ًا الثالثاء
حل�س ��م ت�س ��مية امل ��درب املح ّل ��ي
امل�ؤ ّم ��ل �أن يقود املنتخ ��ب الوطني
للبط ��والت املُرتقب ��ة ،ويف مقدّمتها
بطول ��ة الأردن الدولي ��ة �أيل ��ول
املقب ��ل ،وبطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج
العربي اخلام�س ��ة والع�ش ��رين يف
حمافظة الب�صرة كانون الثاين عام
.2023
وق ��ال م�ست�شار رئي� ��س احتاد كرة
ج�س ��ام� ،أن اِجتم ��اع
الق ��دم �أن ��ور ّ
االحت ��اد الي ��وم �سيُنه ��ي مرحل ��ة
طويل ��ة من االنتظ ��ار الت ��ي �أمتدّت
م ��ن نهاي ��ة �آخ ��ر مب ��اراة ملنتخبن ��ا
الوطن ��ي يف ت�صفي ��ات ك�أ�س العامل
قط ��ر  2022يف ملعب را�شد بنادي
�شب ��اب الأهل ��ي دب ��ي الإمارات ��ي
�أم ��ام منتخ ��ب لبن ��ان يف � 29آذار
املا�ضي ،وي�سم ��ي طاقمه التدريبي
اجلديد للمبا�شر يف الأيام الالحقة
بو�ض ��ع منهاج ��ه م ��ع الالعب�ي�ن
املُ ّ
ر�شحني من قبله ،وكذلك بالن�سبة
لطاقم ��ي تدريب منتخب ��ي الأوملبي
والنا�شئني.
خ�ص
ج�س ��ام يف حدي ��ث ّ
و�أ�ض ��اف ّ
ب ��ه (امل ��دى) "مل يكن خي ��ار املدرب
الوطن ��ي �ضم ��ن �أولوي ��ات رئي� ��س
احت ��اد ك ��رة الق ��دم عدن ��ان درجال
وبقي ��ة زمالئ ��ه حت ��ى قب ��ل م� �دّة
ق�ص�ي�رة ،ب ��ل كان هدف ��ه التعاق ��د
مع م ��درب �أجنب ��ي يق ��ود املنتخب
الأول للمرحل ��ة القادم ��ة وفق� � ًا
لال�ستحقاق ��ات املعلوم ��ة لالحت ��اد
و�شروط ��ه مثل عم ��ره وخربته يف
املنطق ��ة ووجوب عمل ��ه يف بغداد،
ومل تقت�ص ��ر اال�ستعان ��ة بالأجنبي
لقي ��ادة الوطن ��ي ،ب ��ل جلمي ��ع
املنتخب ��ات الأوملب ��ي وال�شب ��اب
والنا�شئ�ي�ن �ضمن منه ��ج واحد من
مدر�س ��ة كروية واح ��دة تعمل على
�صناعة جيل جديد يتمتع باملوهبة
والق ��وة واالن�سج ��ام والق ��درة
البدني ��ة ملجابه ��ة املتناف�س�ي�ن يف
�أ�صعب الظروف".

تخ�ص املنتخب".
ّ
الأموال واالن�سجام

�إعادة الثقة
و�أو�ض ��ح "نظ ��ر ًا حلراج ��ة موقف
احت ��اد ك ��رة الق ��دم بع ��دم توف ��ر
الأموال الالزمة الت ��ي تتنا�سب مع
ا�س ��م املدرب الأجنبي املُراد التعاقد
مع ��ه مب ��ا يُلبّي طموح ��ات جماهري
الع ��راق ،برغ ��م حماول ��ة رئي� ��س
االحتاد البحث عن الدعم احلكومي
الالزم� ،إال �أنه مل يفلح ،فت ّم االتفاق
على �إعادة الثقة مبدرب وطني يتم
اختي ��اره من ب�ي�ن ا�سم ��اء معروفة
�سب ��ق �أن خدم ��ت املنتخب ،وهو ما
�سيتم �إقراره يف �إجتماع اليوم".
وك�ش ��ف "للأ�س ��ف �أ�سه ��م الإع�ل�ام
الريا�ض ��ي واجلمه ��ور يف تدم�ي�ر
ثق ��ة امل ��درب الوطني بنف�س ��ه وثقة
االحت ��اد ب�إمكاني ��ة النج ��اح مع� � ًا
م ��ن �أج ��ل و�ص ��ول كرتن ��ا اىل قمّة
الأه ��داف الت ��ي تبغيه ��ا ،وذلك من
خ�ل�ال حم�ل�ات التهجّ ��م علي ��ه يف
مواقع التوا�ص ��ل ،وبرامج التلفزة
وحت ��ى ال�صحاف ��ة ،ب� ��آراء منفعل ��ة
�أغلبه ��ا ال تنتق ��د مبهني ��ة م ��ن �أجل

م�صلح ��ة العراق ،ب ��ل لت�سقيط هذا
امل ��درب �أو ذاك �إذعان� � ًا مل�شاع ��ر ال
تكنُّ الود ل ��ه �أو لديها موقف �سلبي
�ساب ��ق نحوه �أو تعاطف� � ًا مع مدرب
�آخر مل يتم اختياره".
مذكرة تف�صيلية
وب�ّي�نّ "بالن�سب ��ة للجن ��ة اخلرباء،
توالت يف عقد �إجتماعاتها لدرا�سة
املفا�ضلة بني �أبرز املدربني الأجانب
املطروح ��ة �سريته ��م التدريبي ��ة
�أم ��ام �أع�ض ��اء اللجن ��ة ،وبعد فرتة
مت تق ��دمي مذك ��رة تف�صيلي ��ة ع ��ن
�أف�ضل ثالثة مدرب�ي�ن �أيّدنا التعاقد
م ��ع �أحّ ده ��م نظ ��ر ًا لق ��وّ ة النتائ ��ج
املتحقق ��ة يف امله ��ام الت ��ي ُك ّلف ��وا
به ��ا ،وموافقتهم عل ��ى التدريب يف
العا�صم ��ة بغداد ،وتق ��دمي برنامج
متكام ��ل ع ��ن ّ
حمط ��ات اال�ستع ��داد
ُ
املفرت�ض ��ة لالعبين ��ا قبي ��ل دخولهم
يف البط ��والت ،و�أب ��دى رئي� ��س
االحت ��اد و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية
القناع ��ة التام ��ة مب ��ا ا�ستعر�ضت ��ه

الوطني".

انور ج�سام
جلن ��ة اخل�ب�راء م ��ن و�صاي ��ا فنية
حتفظ م�صلحة املنتخب".
ج�س ��ام "لقد �ض ��اع وقت ًا
و�أع�ت�رف ّ
طوي ًال من مرحلة حت�ضري املنتخب
الوطن ��ي بُعيد فقدانه فر�صة الظفر
ببطاق ��ة امللح ��ق ملوندي ��ال ،2022
ومل يك ��ن ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر مُتاح ًا
للجن ��ة اخل�ب�راء كي تعل ��ن موقفها
�إزاء احلال ��ة البديل ��ة لغياب مدرب
الوطن ��ي ،وكذل ��ك غي ��اب الأم ��وال
الالزم ��ة لتحدي ��د هوي ��ة امل ��درب
الأجنب ��ي اجلدي ��د ،له ��ذا ح�س ��م
االحتاد موقفه باللجوء اىل املدرب

عبارات حُمبطة
ولف ��ت امل�ست�ش ��ار �إىل �أن "ا�سم ��اء
مثل با�سم قا�س ��م ورا�ضي �شني�شل
وحكي ��م �شاك ��ر وعبدالغن ��ي �شه ��د
و�أي ��وب �أودي�شو تن ��ال ت�أييد �أغلب
املتابعني لواق ��ع املنتخب الوطني،
لي�س لأن الآخرين غري قادرين على
العمل ،بل كون هذه اال�سماء تو ّلت
املهام الوطنية الدولية باقتدار ومل
يحال ��ف التوفي ��ق بع�ضه ��ا لأ�سباب
تتع ّل ��ق ب�أج ��واء املناف�س ��ة وق ��وة
املنتخب ��ات و�سوء احل ��ظ ب�ضياعة
الفر�ص وتل ّك�ؤ التحكيم من جانب،
والهجم ��ة ال�شر�س ��ة الت ��ي تبّنته ��ا
قن ��وات �إعالمي ��ة خمتلف ��ة ومواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي �ضد بع�ضهم
م ��ن دون �أي اعتب ��ار ملكانته ��م بني
النا� ��س وت�أ ّث ��ر عوائله ��م بق ��راءة
عب ��ارات جارح ��ة ومحُ بط ��ة ت�ؤدّي
اىل قت ��ل ال�شخ�صية وهو نقد مُدمّر
دف ��ع �أغلبهم للهروب م ��ن �أية دعوة

وتابع "مل ُتقدِّم جلنة اخلرباء ا�سم
�أي مدرب وطني ،بل �أيّدتْ االحتاد
يف التوجّ ��ه اىل املدربني الوطنيني
ممّن عملوا مع املنتخبات الوطنية،
وخا�ص ��ة مع اجليل احل ��ايل خالل
ّ
ال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،كخيار ال
بديل له من ناحي ��ة الأموال وكذلك
االن�سجام ،فمن غري املمكن �أن يعمل
امل ��درب الوطني جمان ًا مثلم ًا يروّ ج
البع� ��ض لالنتقا� ��ص من ��ه وزعزعة
ثقت ��ه بنف�س ��ه لرف�ض املهم ��ة بُغ�ض ًا
ب� ��إدارة االحت ��اد ،يف ح�ي�ن الأخري
يق� �دّر قيمة الوطن ��ي ومينحه راتب ًا
�شهري� � ًا ال يقل عن � 30أو  50مليون
دينار بعك�س املدرب الأجنبي عايل
امل�ست ��وى ال ��ذي ال يقب ��ل ب�أق � ّ�ل من
 100الف دوالر �شهري� � ًا ،واملقارنة
الفني ��ة هي م ��ن تف�صل هن ��ا بفارق
املبل ��غ ،وم ��ن جان ��ب االن�سج ��ام
فامل ��درب الوطن ��ي �أوف ��ر حظ� � ًا يف
النج ��اح ملعرفته بنوعي ��ة الالعبني
يف الأندي ��ة املحلي ��ة واخلارجي ��ة،
وهو مواكِ ب ملناف�سات الدوري من
خالل عمله اليومي مع ناديه ،بينما
امل ��درب الأجنبي يحت ��اج اىل وقت
طويل ك ��ي يتع� � ّرف عل ��ى التوليفة
املنا�سبة الت ��ي ت�ساعده على تثبيت
الت�شكيلة القوي ��ة ومراكز الالعبني
وبدالئهم".
املدرب املُربّي
ّ
واختت ��م ج�س ��ام حديث ��ه "نتمن ��ى
النج ��اح للم ��درب الوطن ��ي ال ��ذي
�سيق ��ع علي ��ه االختي ��ار لت ��ويل
امل�س�ؤولي ��ة ،ون�أم ��ل �أن ت�س ��ود
�صف ��ة امل ��درب املُر ّب ��ي يف عم ��ل �أ ّي ًا
م ��ن الذي ��ن ُتناط به ��م هك ��ذا مهمّة
وطني ��ة قبل �أن يغو� ��ص يف م�س�ألة
التكتي ��ك والتكنيك ومنهج املع�سكر
التدريب ��ي ،ويك ��ون مث�ل ً�ا وق ��دو ًة
لالعب�ي�ن يف الأخ�ل�اق واالح�ت�رام
واالخال�ص وااللت ��زام� ،أما �إن كان
غ�ي�ر ذل ��ك فم ��اذا �سيتع ّل ��م الالع ��ب
منه؟!

اختتام بطولة املكفوفني وذوي االحتياجات بال�شطرجن
بغداد  /املدى
تختت ��م الي ��وم الثالث ��اء ،بطول ��ة بغ ��داد
للمكفوف�ي�ن وذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة
بال�شط ��رجن ،والتي ّ
ينظمه ��ا احتاد اللعبة يف
فندق الإنرت و�سط العا�صمة بغداد.
وق ��ال �سع ��د الكن ��اين ،مدي ��ر �إدارة احت ��اد
ال�شط ��رجن ل� �ـ "املدى" �:أن االحت ��اد يهدف من
تنظي ��م البطول ��ة �إىل ت�سمي ��ة منتخ ��ب بغداد
للمكفوف�ي�ن وذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة
لال�ش�ت�راك يف بطولة العراق لذات ال�شريحة،
والت ��ي م ��ن امل�ؤ ّم ��ل �إقامته ��ا يف امل�ستقب ��ل

القري ��ب .و�أ�ض ��اف "�سب ��ق �أن ح ّق ��ق الالعب
�صباح نوري قمرب املركز الأول يف مناف�سات
البطولة ال�سابقة التي جرت يف بابلون مول،
بعدما خطف ذهبيّتها عن جدارة وا�ستحقاق،
و ُيع ��د من �أبرز الالعب�ي�ن" .و�أو�ضح "متتاز
خا�ص ��ة
ه ��ذه البطول ��ة ،ب� ��أن له ��ا جتهي ��زات ّ
باملكفوف�ي�ن تختل ��ف ع ��ن جتهي ��زات االحتاد،
حي ��ث تك ��ون قطع ورقع ��ة ال�شط ��رجن بارزة،
وفيه ��ا مر ّب ��ع ب ��ارز و�آخ ��ر �سطحي م ��ن �أجل
م�ساع ��دة الالعبني املكفوفني عل ��ى نقل القطع
م ��ن مربّع اىل �آخ ��ر م ��ن دون �صعوبة" وذكر
�سع ��د "�إن هن ��اك بع� ��ض القوان�ي�ن تختل ��ف

ع ��ن قوان�ي�ن ال�شط ��رجن الطبيعي ��ة ،حيث �أن
م�س ��ك القطعة ال ُيج�ب�ر عل ��ى حتريكها عك�س
ال�شط ��رجن الع ��ادي ،كم ��ا يجوز التح� �دّث مع
احلك ��م ملعرف ��ة حت� � ّرك القط ��ع والنق�ل�ات".
واختت ��م �سعد قائ ًال "ن�سعى يف �إدارة االحتاد
ومن خ�ل�ال التن�سي ��ق والت�شاور م ��ع رئي�سه
ظاف ��ر عبدالأم�ي�ر وبقي ��ة �أع�ض ��اء اللجن ��ة
التنفذي ��ة� ،إىل دع ��م �شريح ��ة املكفوف�ي�ن ب�أيّة
طريق ��ة ،لدجمه ��م م ��ع املجتم ��ع ال�شطرجني،
وتق ��دمي الدع ��م الكام ��ل له ��ا ،و�إع ��داد برامج
ترتقي ب�أبطال اللعبة ممّن ي�ستح ّقون مواكبة
�أن�شطتهم ومنحهم الثقة للتناف�س والتميّز".

ال�شباب ال�سلوي يلتقي فل�سطني يف غرب �آ�سيا

كلمة صدق
 محمد حمدي

احتاد املربّع الأول
ق� �دّم �صديقي الإعالمي الريا�ضي اعت ��ذاره �أمام اجلميع بعد �أن
كان من �أ�ش ّد املتح ّم�سني واملنا�صرين الحتاد الكرة وقوّ ة وروح
الإرادة لدي ��ه يف التغيري �أو التب ��دل نحو عامل االحرتاف �أ�سوة
بدول العامل الأخرى التي قطعت �أ�شواط ًا طويلة وتركتنا خلفها
يف حم ��اوالت ال ّله ��اث البائ�س ��ة ،نعم ق� �دّم اعتذاره ف ��ور �إعالن
احت ��اد الكرة م�صري ال ��دوري املمت ��از ودوري املحرتفني ،التي
�ش� � ّكل مل ّفهم ��ا ُم�شكلة كبرية �أكرب من حج ��م االحتاد فيما يتع ّلق
مب�سابقته للمو�سم الأخ�ي�ر  2022-2021و�آلية تطبيق ر�ؤيته
للمو�س ��م التايل ،وانهي ��ار عزمه �أم ��ام ردّة الفع ��ل القوية نظر ًا
لتم�س ��ك الأندي ��ة املعرت�ضة بالنظام الأ�سا�سي ال ��ذي �أعتمد �آلية
ّ
ال�صع ��ود والهب ��وط وفق ًا لت�صويت الهيئ ��ة العامة ،ومل يح�صل
�أي تعديل ب�ش�أنها وفق ًا الجتماع االحتاد الأخري.
فق ��د وج ��د الرجل �أن عملي ��ة التربي ��ر التي م� � ّرت يف االجتماع
م ��ا ه ��ي �إال حماولة لله ��روب ب�أقل اخل�سائر وحف ��ظ ماء الوجه
عل ��ى �أن �أي �ش ��يء لن يح�ص ��ل ،وكان على االحت ��اد �أن يحرتف
عمل ��ه الإداري والت�سويق ��ي للعم ��ل بقانون مل ��زم ال يكون �أداة
طيعة �أم ��ام �ضغوط ورغب ��ة الهيئة العامة وم ��ن ميثلها ب�أقوى
الأ�صوات.
وبالع ��ودة اىل الق ��رار اجلدي ��د ومناق�شت ��ه به ��دوء �س�ن�رى �أن
االحتاد يحاول �إرغامنا عل ��ى الت�صديق �أن الكرة اليوم هي يف
ملع ��ب االحتاد الآ�سيوي الذي يلزمنا بتطبيق نظام االحرتاف،
ووفق ًا حلديث رئي�س احتاد كرة القدم (�أن االحتاد ُملزم بتطبيق
معاي�ي�ر الرتاخي� ��ص لبطولتي ال ��دوري املمت ��از املُقبل ودوري
ّ
�ستتخطى
الدرج ��ة الأوىل ،م ��ع اعتماد م�شارك ��ة الأندية الت ��ي
معاي�ي�ر الرتاخي� ��ص للمو�س ��م اجلدي ��د ،على �أن يك ��ون تطبيق
دوري املحرتفني يف املو�سم بعد املقبل �أي  ،2024-2023و�أن
االحتاد �سيعتمد نظام امل�سابقات لعام  2021-2020يف حتديد
عدد الفرق ،مع الإ�شارة �إىل اعتماد الئحة جديدة للمو�سم املقبل
�شريط ��ة �أ ّال تتعار� ��ض معايري الرتاخي�ص وع ��دد فرق الدوري
املمت ��از مع النظ ��ام الأ�سا�سي ،م�ؤ ّكد ًا �أن اجتم ��اع الهيئة العامة
الحت ��اد الك ��رة �سيُعق ��د يف كان ��ون الأول  2022ويرت ّك ��ز عل ��ى
تعديل النظام و ُمراعاة �آلية دوري املحرتفني).
وهن ��ا يكم ��ن ال�س�ؤال الذي يعل ��م اجلميع �أجوبت ��ه و�إن حاولنا
غم ��ر ر�ؤو�سنا يف الرمال  ،ف�أي الأندية ميلك منظومة احرتافية
يف الإدارة والت�سويق ومراعاة القوانني النافذة ،و�أية �إ�شكالية
�ستوج ��ب ت�ضم�ي�ن الإن�ص ��اف يف الر�ؤيا والعدالة ب�ي�ن الأندية
امل� ّؤ�س�ساتي ��ة والأخرى الفقرية؟ و�أي ��ن هي البُنى التحتية التي
�ستو ّثق باملوافقة الر�سمية من جلنة الرتاخي�ص الآ�سيوية؟
جميعن ��ا يعل ��م ُفقر احلال وب�ؤ� ��س الأندي ��ة وخ�ضوعها لأمزجة
مم ��ن يُق ّررون ا�ستمرارها م ��ن عدمه ،وحتى املالعب
املتن ّفذين ّ
اجلدي ��دة الت ��ي متلكه ��ا وزارة ال�شب ��اب و ُت� َّؤج ��ر اىل الأندية ال
تخ�ض ��ع هي الأخرى للبنود القانونية الوا�ضحة يف اال�ستثمار
و�سرع ��ان ما تعزف الأندية عن اللعب به ��ا ،و�أن تكن قد قدّمتها
ر�سمي� � ًا با�سمه ��ا ،ولدينا من ��اذج كثرية كانت حت�صي�ل� ًا حا�ص ًال
ومفروغ منها ال�ستمرار عجلة الدوري مبالعب بائ�سة ال ت�صلح
حتى ملباريات الفرق ال�شعبية.
امل�شكل ��ة يف منظومات احتاد الكرة املتعاقب ��ة ترى نف�سها وفق ًا
لنظري ��ة من ينظر اىل الآخري ��ن من ق ّمة القلعة ويُبعد نف�سه عن
امل�سا� ��س املبا�ش ��ر بامل�س�ؤولي ��ات الأه ��م التي تقت�ض ��ي تواجده
واحرتافه يف ّ
احلل ،ومنها ما نراه اليوم من تبدّل يف طروحاته
�إزاء �ش ��كل وم�ضم ��ون الدوري وع ��دد الفرق الهابط ��ة ،ومن ث ّم
الرتاج ��ع اىل املربّع الأوّ ل ب�أع ��ذار تراخي�ص االحتاد الآ�سيوي
التي ل ��ن تط ّبق وجميعنا يعرف ذل ��ك ،وليح�صل ما يح�صل فما
يه� � ّم االحتاد تواجد املنتخبات الوطني ��ة يف املقام الأول جميع
امل�ش ��اكل الأخرى ثانوي ��ة بعيدة ،حتى تلك الت ��ي تتع ّلق بح ّكام
الك ��رة ونعلم جميع� � ًا عُ�سر وعُقم �شكواه ��م املتوارثة مع �أنها ال
تقت�ض ��ي ّ
كل تلك التعقيدات ،هن ��ا ت�سكن العربات ونقبل اعتذار
زميلنا العزيز.
فقد وجد الرجل �أن عملية التبرير التي
مرت في االجتماع ما هي �إال محاولة
ّ
للهروب ب�أقل الخ�سائر وحفظ ماء
الوجه على �أن �أي �شيء لن يح�صل ،وكان
على االتحاد �أن يحترف عمله الإداري
والت�سويقي للعمل بقانون ملزم ال يكون
�أداة طيعة �أمام �ضغوط ورغبة الهيئة
العامة ومن يمثلها ب�أقوى الأ�صوات.

عل��ي عم��ار يه��دي الع��راق ذهب ّيتي��ن وف�ضي��ة �آ�سيوي��ة

 بغداد /املدى

بغداد  /املدى

يواج ��ه منتخبن ��ا ال�شباب ��ي بك ��رة ال�سل ��ة الي ��وم الثالث ��اء
مناف�س ��ه الفل�سطين ��ي ،بال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�س ��اء بتوقيت
بغ ��داد� ،ضمن مباريات بطولة غرب �آ�سي ��ا لل�شباب ،املقامة
يف �سوريا.
وانطلقت البطولة �أم�س الإثنني وت�ستم ّر لغاية الثالثني من
متوز اجلاري ،مب�شارك ��ة منتخبي فل�سطني ولبنان �إ�ضافة
�إىل �سوريا البلد املنظم والعراق.
وكان منتخبن ��ا ال�شباب ��ي قد واج ��ه منتخب �سوري ��ا �أم�س
بوق ��ت مت� ّأخر يف م�ستهل م�شاركته الت ��ي قدّم احتاد اللعبة
كل م�ستلزماتها املطلوبة من مع�سكر تدريبي ودعم معنوي
ومادي لإجناح مهمّة �شبابنا فيها.
ومي ّث ��ل منتخب ال�شب ��اب لكرة ال�س ّلة :ر�ض ��ا يو�سف وعلي
عبداحل�س�ي�ن ودياري اركان و�سفيات �إبراهيم ونور الدين
عام ��ر وزن ��ار ه�شيار ومنتظ ��ر ح�سن ومنج ��د حيدر وعلي
عالء وبوالن بيجور و�أكرم حممد وم�ؤمل ح�سني.
وقال املدرب اجلورجي (ج ��ورج كازانيان) مدرب منتخب
ال�شب ��اب ،يف ت�صري ��ح مقت�ض ��ب "�سيك ��ون منتخبن ��ا رقم ًا
�صعب� � ًا يف بطولة غرب �آ�سيا ،و�أنه جاه ��ز متام ًا من جميع
النواح ��ي الفني ��ة والنف�سي ��ة خلو� ��ض التح ّدي ��ات فيه ��ا،
ونتم ّنى �أن يو ّفق يف حتقيق نتيجة طيبة".
يذكر �أن احتاد اللعبة برئا�سة د.ح�سني العميدي ي�سعى اىل
تهيئ ��ة منتخب ال�شباب ليكون خ�ي�ر رديف للمنتخب الأول
م�ستقب ًال من خالل رعاية �أبرز العنا�صر فيه مُدعمة بث ّلة من
العبي اخلربة يف مع�سكرات تدريبية حملية وخارجية من
�أج ��ل تعزيز قدراته الفني ��ة لي�صبح م�ؤهّ �ل ً�ا للمهام الكبرية
عربي ًا وقاري ًا.

ت ��وّ ج الع ��ب منتخبن ��ا الوطن ��ي برف ��ع
الأثق ��ال ،عل ��ي عم ��ار ي�س ��ر ،وزن ١٠٩
كغ ��م ،بذهب ّيت�ي�ن وف�ض ّي ��ة يف بطول ��ة
�آ�سي ��ا لل�شب ��اب الت ��ي ت�ضيّفه ��ا العا�صمة
الأوزبكية ط�شقند.
وق ��ال د.م�صطف ��ى �صال ��ح ،نائ ��ب رئي�س
احت ��اد رف ��ع الأثق ��ال� ،أن "الر ّب ��اع البطل
عل ��ي عم ��ار ي�سر ،ن ��ال ذهب ّيت�ي�ن وف�ضيّة
واح ��دة ،يف مناف�س ��ات بطول ��ة �آ�سي ��ا
لل�شباب ،بع ��د �أن ح ّقق ذهب ّي ��ة يف فعّالية
اخلط ��ف حيث رفع  ١٧١كغ ��م ،فيما ح ّقق
ذهب ّي ��ة ثاني ��ة يف املجموع بع ��د �أن جمع
 ٣٧٣كغم ،وحلقهم ��ا بف�ضيّة فعّالية النرت
رافع� � ًا  ٢٠٢كغم ،وهي �أرقام جديدة ثابر
عمار كثري ًا من �أجل ت�سجيلها.
و�أ�ض ��اف "مل يتم ّك ��ن زميل ��ه الربّاع علي
عبا� ��س وزن  ٨٩كغ ��م ،م ��ن اال�ستم ��رار
يف املناف�س ��ة ،وذل ��ك لتع ّر�ض ��ه للإ�صاب ��ة
�أثن ��اء الن ��زال ،ما �أ�ضط ّر م ��درب املنتخب
الوطن ��ي �إىل �سحبه من البطول ��ة حفاظ ًا
عل ��ى �سالمت ��ه� ،أم�ل� ًا مبعاجلت ��ه وتهيئته
للبط ��والت املقبلة بدافعية �أكرب ،كونه من
العبي املنتخب الذي ��ن نعوّ ل عليهم كثري ًا
لإهداء العراق ميداليّات التفوّ ق".
و�أو�ضح " :يُعد �إجناز عمار �إ�ضافة مهمّة
لإجنازات الريا�ض ��ة العراقية عامة ورفع

خا�ص ��ة ،مدعم ًا بر�صي ��ده كبطل
الأثق ��ال ّ
�سب ��ق �أن ح ّق ��ق �إجن ��ازات متم ّي ��زة يف
حمافل �سابقة ،م�ؤك ��د ًا �أن هذا الإجناز مل
ي� ِأت من ف ��راغ ،بل نتيجة ت�ضافر اجلهود
الكبرية من قبل اللجنة الأوملبية الوطنية
واحت ��اد اللعب ��ة واملدرب�ي�ن والالعب�ي�ن،
�إ�ضاف ��ة اىل تراك ��م اخل�ب�رة م ��ن خ�ل�ال

املع�سك ��رات التدريبي ��ة طويل ��ة الأم ��د،
والت ��ي ا�ستم ّرت ثالث ��ة �أ�شه ��ر متوا�صلة
يف العا�صم ��ة بغ ��داد و�إقلي ��م كرد�ست ��ان،
ا�ستطعن ��ا خالله ��ا رف ��ع امل�ست ��وى الفني
والب ��دين لالعب�ي�ن ،بهدف حتقي ��ق �أرقام
مميّزة خالل املع�سكرات".
وخلُ�ص �صالح �إىل �أن "جهود الإعالميني

يف مواكب ��ة عم ��ل االحت ��اد ،وم�ش ��اركات
الرباع�ي�ن ،ومثاب ��رة امل�ل�اك التدريب ��ي
للمنتخ ��ب الوطن ��ي� ،ص ّب ��ت يف بوتق ��ة
واح ��دة لإع�ل�اء راي ��ة الع ��راق يف جميع
املحافل ،ودعم الأبطال (�سفراء الريا�ضة)
يف �أ�صع ��ب الظ ��روف الت ��ي نواجهه ��ا،
و�سنبقى �أوفياء للريا�ضة وللوطن".
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هل نتجه �صوب عالم متعدد الأقطاب؟
 كي�ستر كين كلومجه
ترجمة :عادل حبه

و�سعت الواليات المتحدة م�صالحها
ال�سيا�سية واالقت�صادية حول
العالم ،وقامت ال�صين ب�شكل
م�شابه وا�ستراتيجي بتو�سيع
مج�ساتها عبر كل من المحيط
الأطل�سي والمحيط الهادئ.
وتحركت جنوب ًا لتو�سع نفوذها
في �إفريقيا ،وتكثف العمليات
التجارية في مناطق �آ�سيا
الو�سطى بما في ذلك الجمهوريات
ال�سوفيتية ال�سابقة ،الف�ضاء
الخلفي لالتحاد الرو�سي ،الذي ال
يزال يعتبر نف�سه قوة عالمية.

يق ��ول العديد م ��ن اخلرباء �إن ��ه بينما ال
تزال رو�سيا تكاف ��ح وترفع �أكتافها ،ف�إن
لها ت�أثري عاملي �ضئيل و�سلطوية مقارنة
بال�صني.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن ع ��دد �س ��كان ال�ص�ي�ن
الكب�ي�ر ال ��ذي يبل ��غ  1.5ملي ��ار ن�سم ��ة

وال ��ذي اعت�ب�ره الكث�ي�رون عائق� � ًا� ،إال
�أن الإ�صالح ��ات االقت�صادي ��ة املحلي ��ة
ال�صيني ��ة والدبلوما�سية اال�سرتاتيجية
التعاونية مع ال ��دول اخلارجية جعلتها
تتمت ��ع مبكان ��ة عظم ��ى عل ��ى الوالي ��ات
املتح ��دة .يف ح�ي�ن �أن نف ��وذ الوالي ��ات
املتح ��دة يتال�شى ب�سرع ��ة ،فقد واجهت
ال�ص�ي�ن بالفع ��ل كل م ��ن التحدي ��ات
والفر� ��ص الفري ��دة لتعزي ��ز مكانتها ،ال
�سيما �سواعدها التجارية واال�ستثمارية
واالقت�صادية.
�أ�ش ��ارت تقاري ��ر مراقب ��ة الأخب ��ار
واملعلوم ��ات ال�سائ ��دة �إىل �أن رو�سي ��ا
تتع ��اون م ��ع ال�ص�ي�ن والهن ��د (وميك ��ن
تف�س�ي�ر ذل ��ك عل ��ى �أن ��ه مب ��ادرة من�ص ��ة
بريك�س) وع ��دد قليل من الدول الأخرى
يف عملي ��ة �إن�شاء نظ ��ام اقت�صادي عاملي
جديد.
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،بتح ��دد هدفه ��ا يف
حتطي ��م النظام �أحادي القطب ،وهزمية
الهيمنة الأمريكية ح ��ول العامل .يجادل
بع� ��ض اخل�ب�راء ب� ��أن �إدارات البي ��ت
الأبي�ض املتعاقب ��ة حافظت على الو�ضع
الراهن .لك ��ن ال�صني ب�سب ��ب التخطيط
االقت�ص ��ادي اال�شرتاك ��ي و�إدراكه ��ا
ملفاهيم التعاون ال ��دويل وال�سالم حتى
ب�ي�ن ال ��دول ذات النظ ��م االجتماعي ��ة
املختلف ��ة ،فق ��د هن ��اك تق ��دم هائ ��ل يف
جماالت التعاون الدويل.
يعد جتم ��ع الربازي ��ل ورو�سي ��ا والهند

وال�صني وجن ��وب �إفريقي ��ا (الربيك�س)
جت�سيد ًا ل ��دور بكني ومو�سكو و�أفريقيا
اجلنوبي ��ة �إىل جان ��ب ال ��دول الأخ ��رى
الت ��ي اختلفت فيم ��ا يتعل ��ق بتوجهاتها
ال�سيا�سية يف ال�سنوات الأخرية .يُنظر
�إىل ه ��ذه التحالفات اجلدي ��دة على �أنها
تهديد لدور الواليات املتحدة وبريطانيا
واالحتاد الأوروبي لأنها لي�سوا �أع�ضاء
م�شارك�ي�ن وال ميكنه ��م الت�أث�ي�ر ب�ش ��كل
مبا�شر على ج ��داول الأعمال والأهداف
التي و�ضعتها جمموعة الربيك�س.
لكن الدرا�سة والتحليل الدقيقني اللذين
ر�صدهما هذا امل�ؤل ��ف يظهران بو�ضوح
�أن رو�سي ��ا لديها بع�ض القي ��ود ،ف�آثاره
االقت�صادي ��ة اخلارجي ��ة �ضعيفة ن�سبي ًا.
و�سيا�ساته ��ا اخلارجي ��ة بال ��كاد ت ��روج
لنماذجها االقت�صادية.
ال ميك ��ن �إعادة الرتتي ��ب اجليو�سيا�سي
للع ��امل بب�ساط ��ة م ��ن خ�ل�ال احل ��رب �أو
حت ��دي النف ��وذ ال�سيا�س ��ي للغ ��رب يف
جماالت ��ه العاملية املختلف ��ة .من املحتمل
�أن يك ��ون املكون االقت�ص ��ادي هو الأهم
يف �ش ��د احلب ��ل امل�ستم ��ر ب�ي�ن رو�سي ��ا
ومنتقديها الغربيني.
يف جن ��وب الك ��رة الأر�ضية عل ��ى �سبيل
املث ��ال ،ال تزال رو�سي ��ا تنا�ضل من �أجل
ك�س ��ب قل ��وب الق ��ادة .وم ��ع ذل ��ك ،فهي
بحاج ��ة �إىل �سيا�س ��ات توعي ��ة عام ��ة
وا�سعة النطاق م�صاغ ��ة بعناية لتتن�شر
ر�سال ��ة النظ ��ام العامل ��ي اجلدي ��د ،عل ��ى

عراق «الأقوياء» والقتيل اللبناني

 غ�سان �شربل

ه ��ل يح ��ق ل ّلبن ��اين �أن ي�س � َ
�تهجن ع ��دم اح�ت�رام امله ��ل
�تغرب عدم انتخاب رئي�س للبالد
الد�س ��تورية ،و�أن ي�س � َ
يف نهاي ��ة عه ��د �شاغ ��ل الق�ص ��ر ،و�أن ي�ستفظ� � َع انتقال
نتائ ��ج االنتخابات من فر�صة ح ��ل �إىل م�شروع م�شكلة
جدي ��دة ،و�أن يتح َّو َل ت�شكي ُل احلكومة �إىل اختبار قوة
يوق ��ظ ك َّل �أن ��واع الع�صبي ��ات واملحا�ص�ص ��ات ،م ��ع ما
يرافق ذلك من �ضرب حتت احلزام؟ وهل يحق للبناين
ي�ستغرب ف�ش ��ل امل�ؤ�س�سات القائمة يف ت�أدية دورها
�أن
َ
حفاظ� � ًا عل ��ى م�صالح الب�ل�اد والعباد ،ور�ؤي ��ة احللول
تفر� ��ض من خارجها بقوة ال�شارع �أو ال�سالح؟ وهل من
ح ّق ��ه �أن ي�شع َر باملفاج� ��أة �إذا ر�أى ال�سيا�سيني يقدمون
م�صاحله ��م وكيدياته ��م عل ��ى ح�س ��اب املواطنني؟ وهل
ي�سته ��ول �أن يتده ��و َر االقت�ص ��اد ،ومعه �سمع ��ة البالد،
وال ُّ
يرف لل�سيا�سيني جفنٌ ؟ وهل يعترب غريب ًا �أن تن�ش َر
�أرق ��ام البطالة واجلوع وم�آ�س ��ي القافزين �إىل «قوارب
امل ��وت» ،وال ي � ُّ
�رف لالعب�ي�ن جف ��نٌ � ،أو تدهمه ��م يقظ� � ُة
�ضم�ي�ر ،و�إن مت�أخرة؟ ال يح � ُّ�ق للبناين ذل ��ك بالت�أكيد،
فق ��د �أ�صيب ��ت ب�ل�اده مبر� ��ض نق� ��ص املناع ��ة الوطنية
وامل�ؤ�س�ساتي ��ة ،ما �ضاع ��ف ي�أ�س �أبنائه ��ا منها ،وي�أ�س
العامل منه ��م .لقد تع َّر�ض لبن ��ان لعملية جتريف مذهلة
وممنهجة� ،ضربت م�ؤ�س�سا ِته وروحَ ه ومعناه ودوره.
وكان ي�ؤم ��ل �أن َ
يكون اخلراب الهائ ُل لهذا البلد العربي
در�س ��ا ً رادع ًا لكل الدول الت ��ي تتلمَّ�س طري َقها بني �إرث
�صعب وحا�ضر بالغ التعقيد.
كان ال�سيا�س ��ي العراق ��ي متعلق� � ًا بالأم ��ل .يراه ��ن على
ال�شباب الذي ��ن نزلوا �إىل ال�ساح ��ات لتعرية الفا�سدين
والفا�شلني� .شممت هذه املرة رن َة ي�أ�س يف كالمه .قال:
«ي�شددون على � َّأن رو�سي ��ا ال ميكن �أن يحكمَها �إال رج ٌل
َ
العراق ي�شبهها .لك َّننا ج َّربنا جمهورية
قوي .يب ��دو �أن
الرجل القوي ف�أخذن ��ا �إىل الدمار الكامل .اليوم مل يعد
لدين ��ا رج ٌل قوي يف احلك ��م .الأقوي ��اء يقيمون خارج
املكات ��ب وخ ��ارج منط ��ق امل�ؤ�س�س ��ات ،م ��ا ي�ساه ��م يف
�إ�ضعاف الدولة يف الداخل و�أمام التدخالت اخلارجية
مع� � ًا .ليتنا مث� � َل رو�سيا .لقد ر َّتب الرج ��ل القوي هناك
دميقراطي ��ة على قيا�سه وب�أزي ��اء مدرو�سة .لكن ها هو
�أر�س ��ل جي�شه �إىل �أوكراني ��ا يف مغامرة �أخطر من قيام
�ص ��دام ح�سني ب�إر�سال اجلي�ش �إىل الكويت» .وعبرّ عن
قلق ��ه ال�شديد من الأي ��ام املقبلة ،حمذر ًا م ��ن �صراع بال
ح ��دود بني نوري املالك ��ي ومقتدى ال�ص ��در ،وال �سيَّما
�أن الع ��راق ال ي َّت�س ��ع لرجل�ي�ن قوي�ي�ن؛ خ�صو�ص� � ًا يف
غي ��اب ثقافة احرتام امل�ؤ�س�سات وهيمنة عقلية ال�شطب
والإلغاء.
ه ��ل �صحي ��ح �أ َّنن ��ا ال نتعلم م ��ن تاريخنا وم ��ن الأثمان
الباهظة التي دفعتها بلداننا؟ وهل �صحيح �أ َّننا نتظاهر
َ
عناوين خمتلفة وعلى
آ�سي حتت
باالتعاظ ،ثم نك ّرر امل� َ
يد �أ�سماء جديدة؟
الع ��راق ال ي َّت�س ��ع لرجل�ي�ن قوي�ي�ن .يقوله ��ا �أك�ث ُ�ر م ��ن
�سيا�س ��ي ،وك� َّأن الع ��راق حمك ��و ٌم بالعي�ش عل ��ى �أنغام

عازف وحيد ،و�إال فاخليار الآخر هو الغرق يف اخلوف
واملرابطة على حدود الدم بانتظار �شيء ي�شبه احلرب
الأهلي ��ة .والتج ��ارب �صارخة .كان عب ��د ال�سالم عارف
�شريك ًا كام ًال يف الثورة �إىل جانب عبد الكرمي قا�سم .مل
يدم الو ُّد طوي ًال ،فال�سلط ��ة قاتلة ال�صداقات واملودات.
مل ي�ت�ردّد الزعيم يف تهمي�ش عارف وحتجيمه و�إذالله.
ويف  1963ويف دار الإذاع ��ة التي اقتيد قا�سم �إليها ،مل
يوافق ع ��ارف على �سفر الزعيم اخلا�س ��ر �إىل اخلارج،
ومل يوافق على بقائه حي ًا ،لت�سقط البالد جمدد ًا يف يد
العازف الوحيد.
ج� � ّرب الع ��راق جمهوري ��ة الرجل الق ��وي يف غياب �أي
م�ؤ�س�سات تر�سم احلدود واحلقوق وال�صالحيات .كان
الرع ��بُ هو ال�شري ��ك الوحيد للقوي املم�س ��ك بامل�صائر
واخليوط .وكان رئي�س البالد خائف ًا بدوره من الرجل
الق ��وي ولقب ��ه ال�سيد النائ ��ب �صدام ح�س�ي�ن .روى يل
الوزي ��ر حام ��د اجلبوري �أ َّن ��ه غ�ضب ذات ي ��وم وق�صد
مكت ��ب الرئي�س �أحم ��د ح�سن البكر و�أبلغ ��ه ني َته تقدمي
ا�ستقالته .وكان ر ُّد البكر غريب ًا� ،إذ قال« :و�أنا من يقبل
ا�ستقالتي؟» .وا�ستنتج اجلبوري � َّأن عليه �صرف النظر
ع ��ن اال�ستقال ��ة م ��ا دام ال�سي ��د الرئي� ��س ال يج ��ر�ؤ على
خطوة من هذا النوع.
ودرو�س ��ه .ه ��ل كان ��ت تركي ��ا لتهاجم
لن�ت�رك املا�ض ��ي
َ
�أهداف� � ًا عل ��ى الأر� ��ض العراقية ل ��و �سُ م ��ح للم�ؤ�س�سات
العراقية با�ستكمال ح�صانته ��ا ،و�سُ مح للقرار العراقي
ب� ��أن يُ�صن َع حيث يج ��ب �أن يكون؟ اجل ��واب معروف.
والأزمة احلالية بني بغداد و�أنقرة تعيد التذكري بالقدر
اجلغ ��رايف ،ومفاده � َّأن العراق هو ال�ضلع الأ�ضعف يف
املثلث العراقي  -الرتكي  -الإيراين .طبع ًا مع االلتفات
�إىل � َّأن طه ��ران مل تع� ��ش جترب ��ة العج ��ز ع ��ن ت�شكي ��ل
احلكومة ،والأمر نف�سه بالن�سبة �إىل �أنقرة.
�أر�س ��ل الع ��راق يف ال�سنت�ي�ن الأخريتني �إ�ش ��ارات تع ُّد
باخل ��روج من زم ��ن الف�شل والعن ��ف وال�ضياع� .أعطت
حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي انطباع� � ًا �أ َّنه ��ا ا�ستمع ��ت
�إىل �ص ��راخ ال�شبان املطالبني مبكافح ��ة الف�ساد والفقر
والبطالة ،وباخل ��روج من زمن امليلي�شيات وامل�سيرّ ات
�إىل زم ��ن القان ��ون وامل�ؤ�س�سات .مت َّكن ��ت احلكومة من
اخ�ت�راع دور ي�ؤه ��ل البالد لتكون العب ًا ،ب ��دل �أن تبقى
ملعب� � ًا .ا�ست�ضافت بغداد جمل ��ة ات�صاالت �إقليمية ،كان
�أبرزها احل ��وار ال�سعودي  -الإي ��راين� .سار الكاظمي
طوي�ل ً�ا عل ��ى احلبل امل�ش ��دود يف التوازن ��ات الداخلية
وامللفات الإقليمية والدولية .لكن الرياح التي هبَّت يف
�أعقاب االنتخابات تنذر ب�إ�ضاعة املكا�سب التي حتققت
يف الداخل واخلارج مع ًا.
لي�س ب�سيط ًا عل ��ى الإطالق �أن يعج َز العراق ،وبعد 10
�أ�شه ��ر من االنتخابات الت�شريعي ��ة ،عن انتخاب رئي�س
للجمهورية وت�شكي ��ل حكومة .هذه العودة �إىل تعطيل
امل�ؤ�س�س ��ات و�إ�ضعافها ت�أتي يف ظرف �شديد ال�صعوبة
دولي� � ًا و�إقليمي ًا وداخلي ًا .تكفي الإ�شارة �إىل العناوين.
احلرب الرو�سية يف �أوكرانيا ،وانتكا�س هيبة القانون
الدويل ،وعودة لغة القوة كو�سيلة تخاطب بني الدول.
وامللف الإيراين املفتوح على طاولتي االتفاق النووي
وزعزع ��ة اال�ستق ��رار .وم�ش ��كالت الع ��راق الكث�ي�رة
واملرتاكمة .البطال ��ة والفقر و�أ�سعار الغذاء والت�صحر
واجلف ��اف وتع�ث�ر جه ��ود التنمي ��ة بفع ��ل املب ��ارزات
ب�ي�ن الأقوي ��اء ،وبفعل التدخ�ل�ات ،وكلها تعي ��د التوتر
�إىل مفا�ص ��ل الرتكيب ��ة العراقي ��ة ،وتوقظ �شب ��ح �أزمة
مكونات.
ال ح� � َّل �أمام العراق غري العودة �إىل حت�صني م�ؤ�س�ساته
واالحت ��كام �إليه ��ا والعم ��ل يف ظ ّله ��ا .ال م�صلح ��ة
للع ��راق يف تذوي ��ب امل�ؤ�س�س ��ات يف بح ��ر امليلي�شيات
وال�صواري ��خ اجلوال ��ة وامل�سيرّ ات .ع ��راق امل�ؤ�س�سات
ه ��و احل ��ل .ال�سباحة يف الفو�ضى لن تنج � َ�ب �إال مزيد ًا
من الي�أ�س والدم .ليت القوى العراقية تقر�أ بعمق ق�ص َة
القتيل اللبناين.
عن ال�شرق االو�سط

الأق ��ل� ،إىل الطبق ��ة الو�سط ��ى .يجب �أن
جتن ��د فه ��م �أهدافه ��ا با�ستخ ��دام �أدوات
االت�ص ��ال بالإ�ضاف ��ة �إىل البيان ��ات
الدبلوما�سي ��ة اخلا�ص ��ة به ��ا وخطابه ��ا
الع�صري اخلانق.
عل ��ى رو�سي ��ا �أن ت�ستثم ��ر يف كل ه ��ذه
الأ�شي ��اء �إذا �أرادت ح ًق� � ًا �أن تنج ��ح يف
قيادة العامل.
وكم ��ا كت ��ب م�ؤخ� � ًرا الدكت ��ور رم ��زي
ب ��ارود ،ال�صحف ��ي وحم ��رر �صحيف ��ة
الوقائع الفل�سطينية «The Palestine
»:»Chronicleيعترب ال�شرق الأو�سط،
وخا�ص ��ة منطقة اخللي ��ج� ،أم ��ر ًا حيوي ًا
يف النظ ��ام االقت�ص ��ادي العاملي احلايل
وه ��و مه ��م بنف� ��س الق ��در لأي ��ة �إع ��ادة
ت�شكي ��ل م�ستقبلي ��ة له ��ذا النظ ��ام .و�إذا
م ��ا جنح ��ت مو�سك ��و يف �إع ��ادة حتديد
دور االقت�ص ��ادات العربي ��ة يف مواجهة
االقت�ص ��اد العامل ��ي ،فم ��ن املرج ��ح �أن
تنجح يف �ضمان ت�شكيل عامل اقت�صادي
متعدد الأقطاب .من الوا�ضح �أن رو�سيا
م�ستثم ��رة يف ال�سعي لنظ ��ام اقت�صادي
عامل ��ي جدي ��د ،لكن دون ع ��زل نف�سها يف
هذه العملية «.
يف الأ�شه ��ر القليل ��ة املا�ضي ��ة ،خرج ��ت
رو�سي ��ا م ��ن العدي ��د م ��ن املنظم ��ات
الدولية ،بد ًال من احلفاظ على ع�ضويتها
وا�ستخ ��دام تلك املن�ص ��ات لن�شر مهمتها
العاملية اجلديدة .ي�صف بع�ض اخلرباء
والأكادميي�ي�ن قي ��ام رو�سي ��ا مبحاول ��ة

يائ�س ��ة لعك�س االجتاه املث�ي�ر للقلق يف
ال�ش�ؤون االقت�صادي ��ة العاملية .من �أجل
ك�س ��ب ه ��ذه املعرك ��ة ،حتت ��اج رو�سي ��ا
�إىل خمط ��ط توا�ص ��ل جيو�سيا�س ��ي
مُ�صم ��م وا�سرتاتيجي ��ات ملمار�سة نفوذ
اقت�ص ��ادي يتنا�سب م ��ع �أحالمها .وبد ًال
م ��ن ذلك ،فقد دخلت يف عزل ��ة ذاتية ،مع
الكث�ي�ر م ��ن االنتق ��ادات ال�شدي ��دة �ض ��د
الواليات املتحدة و�أوروبا.
مع التغ�ي�رات اجليو�سيا�سي ��ة ال�سريعة
الت ��ي �أدت �إىل �إع ��ادة التق�سي ��م و�إن�شاء
نظ ��ام عامل ��ي جدي ��د ،عمل ��ت رو�سي ��ا
عل ��ى م ��دار العق ��د املا�ض ��ي عل ��ى تقوية
احتاده ��ا الأورا�س ��ي الكب�ي�ر جنب� � ًا �إىل
جنب م ��ع �آخرين ،مثل منظم ��ة معاهدة
الأم ��ن اجلماع ��ي ( )CSTOوجمموعة
الربيك�س..
يرك ��ز االحت ��اد الأوروب ��ي الآ�سي ��وي
الكبري عل ��ى التكام ��ل االقت�صادي ودعم
التنمي ��ة االقت�صادي ��ة ب�ي�ن الأع�ض ��اء،
ويتوقع �أن يبني هيكله وطريقة وظائفه
من خالل تكرار االحتاد الأوروبي.
تاريخي ًا ،بد�أ االجتماع الأول للمجموعة
يف �سان ��ت بطر�س�ب�رغ يف ع ��ام .2005
وكان ي�سمى  ،RICوالذي ميثل رو�سيا
والهن ��د وال�صني .ثم ان�ضم ��ت الربازيل
ثم جنوب �إفريقيا الحق� � ًا ،ولهذا ال�سبب
ي�شار �إليها الآن با�سم بريك�س.
وكان ��ت جن ��وب �إفريقيا �إ�ضاف ��ة ثانوية
يف وقت مت�أخ ��ر �إىل املجموعة ،لإ�ضافة

“ر�أ� ��س ج�س ��ر لأفريقي ��ا” كم ��ا يق ��ول
ت�شارلز روبرت�سون ،كبري االقت�صاديني
يف ريني�سان� ��س كابيت ��ال .تواجه جميع
دول الربيك� ��س حتدي ��ات اقت�صادي ��ة
حتت ��اج �إىل معاجلة عاجل ��ة .تدرك دول
الربيك� ��س ب�ش ��دة �أهمي ��ة امل�ساهم ��ة يف
�أجندة التنمية لأفريقيا.
لذلك ،ميكن �أن تتو�سع لأن دول الربيك�س
ممثل ��ة متثي�ل�ا ناق�صا يف الهي ��كل املايل
العامل ��ي .و�أو�ض ��ح روبرت�س ��ون �أن
�أوروبا والواليات املتحدة تهيمنان على
م�ؤ�س�سات مث ��ل �صن ��دوق النقد الدويل
والبنك ال ��دويل ،و�إىل حد ما العديد من
امل�ؤ�س�سات الأخرى.
وفق ��ا لت ��ود� ،إن رو�سي ��ا ودول �أخ ��رى
يف الربيك� ��س �أن ترى مراك ��ز قوة �أكرب
تظه ��ر لتق ��دم بدي�ل� ًا لذل ��ك البن ��اء الذي
يهيم ��ن عليه الغرب .هذا معقول مبا فيه
الكفاي ��ة ،تزويد ال ��دول بالأم ��وال لدعم
امل�ؤ�س�س ��ات اجلديدة ،مث ��ل ال�صني التي
تدعم بن ��ك بريك� ��س ،و�إذا كان ��ت الدول
تق ��دم ر�ؤية بديلة توف ��ر مزايا للأع�ضاء
اجلدد «.
ق ��ال الربوفي�س ��ور جورج ��ي تولورايا،
املدي ��ر التنفي ��ذي يف اللجن ��ة الوطني ��ة
الرو�سي ��ة لأبحاث الربيك� ��س ،ل�صحيفة
كومري�سان ��ت الرو�سي ��ة اليومية “الآن
ه ��و وق ��ت جيد ج� �دًا لإظه ��ار �أن �أع�ضاء
الربيك� ��س والعالق ��ات بينه ��م ي�ش ��كل
بدي ��ل لل�صيغ ��ة املوج ��ودة يف الغرب”.

وت�ضيف ال�صحيف ��ة �أن “دول الربيك�س
تف�ض ��ل النظ ��ام واالمتث ��ال لالتفاقي ��ات
والتنمية».
ع�ل�اوة على ذل ��ك ،هناك خط ��ط لتو�سيع
املجموع ��ة لت�شم ��ل الأرجنت�ي�ن وتركي ��ا
و�إندوني�سي ��ا وبع�ض ال ��دول الأفريقية
الأخرى .وف ًقا لتولورايا ،تعار�ض الهند
حالي� � ًا تو�سيع جمموعة الربيك�س خو ًفا
م ��ن يق ��وم �أع�ضاء ج ��دد بدع ��م ال�صني.
من ناحي ��ة �أخرى ،جت ��ادل مو�سكو ب�أن
“بطاق ��ة الدخ ��ول” �إىل املجموعة هي
اال�ستقالل وال�سي ��ادة ،وحتت �أي ظرف
م ��ن الظ ��روف ،ال يُطلق عل ��ى املر�شحني
املحتملني ا�سم �أقمار ال�صني ال�صناعية.
ال يوج ��د الكث�ي�ر م ��ن البل ��دان م ��ن هذا
القبيل ،فقد ت�شمل �إندوني�سيا واملك�سيك
وتركيا وم�ص ��ر و�إيران .ولكن بعد ذلك،
هناك متطلبات �سيا�سية معينة للأع�ضاء
اجل ��دد ،مب ��ا يف ذل ��ك االع�ت�راف بقي ��م
بريك� ��س ومب ��ادئ ال�سيا�س ��ة اخلارجية
الأ�سا�سي ��ة ،كم ��ا ق ��ال ،و�أ�ض ��اف“ :يف
البداي ��ة ،كان ��ت الأه ��داف وامله ��ام
متوا�ضع ��ة للغاية ،مع الرتكيز يف املقام
الأول عل ��ى االقت�ص ��اد وتن�سيق اجلهود
نحو حتقيق �أهداف �أكرث طموح ًا «.
يرك ��ز االحت ��اد الأوروب ��ي الآ�سي ��وي
الكبري عل ��ى التكام ��ل االقت�صادي ودعم
التنمي ��ة االقت�صادي ��ة ب�ي�ن الأع�ض ��اء،
ويتوقع �أن يبني هيكله وطريقة وظائفه
من خالل تكرار االحتاد الأوروبي.

مفارقة االلقاب العلمية
ي�ش ��اع يف الو�س ��ط التعليم ��ي االع ��دادي للمرحل ��ة املتو�سطة
والثانوي ��ة ،تداول لقب “اال�ستاذ” ،ال ��ذي يطلق على املدر�س
اخلا� ��ص ال ��ذي ي ��روج للم�ل�ازم والكتب الت ��ي يعده ��ا كمادة
تو�ضيحي ��ة م�شتق ��ة م ��ن امل�ص ��ادر املنهجي ��ة املق ��ررة ،به ��دف
تطوي ��ر معارف و مه ��ارات الطلبة وهو يكت ��ب وي�ضيف كلمة
“اال�ست ��اذ” قب ��ل ا�سمه ،يف واجهات كتب ��ه ومالزمه� ،أو على
يافط ��ة كتب عليه ��ا “جممع اال�ساتذة” للإ�ش ��ارة �إىل مكتب �أو
مبن ��ى خا� ��ص للدرو� ��س اخل�صو�صي ��ة ،وهذا م ��ا نعتقده اقل
بكثري من التو�صيف العلمي الذي حددته الرتقيات العلمية يف
كل امل�ؤ�س�سات العلمية واملعرفية ،فاكت�ساب �شهادة املاج�ستري
مين ��ح درجة مدر� ��س م�ساعد ،اما اكت�ساب �شه ��ادة الدكتوراة،
فيمن ��ح درج ��ة مدر� ��س ،وبع ��د �سن�ي�ن عدي ��دة م ��ن اخلدم ��ة
والبح ��وث والدرا�سات واملناق�ش ��ات وامل�ؤمترات وغريها من
املهارات ،باالم ��كان ترويج معاملة ترقي ��ة �إىل ا�ستاذ م�ساعد،
ام ��ا اال�ستاذي ��ة اي( )Professorفهناك الإج ��راءات ال�صعبة
واملعق ��دة التي حتتاج اجتياز العديد من اخلطوات واملهارات
للح�ص ��ول عليها ،وهذا لي�س ا�ستكث ��ارا ملدر�س الثانوية ابدا،
و�إمنا هذه درجة علمية متن ��ح بالأ�ستحقاق ال�صحيح ،ولي�س
مل ��ن يحم ��ل درج ��ة البكالوريو�س فق ��ط ،او م ��ن غري�أ�صحاب
امل�ؤه ��ل العلم ��ي الع ��ايل ،وم ��ن الإن�ص ��اف نق ��ول ،ان بع� ��ض
مدر�س ��ي الثانوية القديرين املعروف�ي�ن يف الو�سط الإعدادي،
له ��م قدرة وكف ��اءة تعليمية عالي ��ة و�إ�ضافية خا�ص ��ة ،وهذا ما

� صالح ال�صحن

ي�ستحق ��ون عليه كل التقدير واالحرتام ،ال�سهامهم يف تطوير
مه ��ارات ومع ��ارف الطلب ��ة ورف ��ع امل�ست ��وى العلم ��ي للطلبة
ب ��ل و�ساهم ��وا يف خلق اجي ��ال متميزة يف التف ��وق واملواقع
العلمية املتقدمة ،ومع ��روف ان ال�سياقات العلمية والوظيفية
لوزارت ��ي الرتبي ��ة و التعلي ��م العايل والبح ��ث العلمي ،متنح
لق ��ب “ا�ستاذ” ملن يتعدى مرحل ��ة علمية ما بعد الدكتوراة من
البحوث والدرا�سات املجازة داخل البالد وخارجه والأن�شطة
العلمي ��ة وامل�ؤمت ��رات العلمي ��ة والور� ��ش العلمي ��ة واملعرفية
والتطبيقي ��ة يف حق ��ل االخت�صا� ��ص ،ومقرونة بف�ت�رة زمنية
طويلة ،يف حني ان املفارقة يف ما ي�شاع يف االو�ساط املعرفية

والطبي ��ة وامل�ست�شفي ��ات ،اط�ل�اق لق ��ب ((عم ��ي)) للطبي ��ب
احلا�ص ��ل على لق ��ب اال�ستاذية ،وق ��د نرى ون�سم ��ع جمموعة
الأطب ��اء املحيطني برئي�سه ��م العلمي اال�ست ��اذ عندما يزورهم
يف الردهات واالروقة الطبية من امل�ست�شفى ،لي�شرح لهم حالة
مر�ضي ��ة ملري� ��ض راق ��د ،او لأي مو�ضوع طبي مه ��م ،اذ ن�سمع
الأطب ��اء وهم ينادون ا�ستاذهم مبفردة ((عمي)) �أو ((عمنا))،
وال نع ��رف من �أين �أتت هذه الت�سمية؟ وكيف تبلورت؟ وكيف
يقب ��ل الطبي ��ب اال�ست ��اذ الدكت ��ور ان يتقب ��ل تو�صيف ��ا يطلق
يف �أماك ��ن ومه ��ن واو�س ��اط �أخ ��رى ،ال عالقة له ��ا باملهنة وال
باملعرف ��ة� ،سيما ونحن نعرف العم هو اخ الوالد والعم هو اب
ال ��زوج و الزوجة ،والعم ه ��و اال�سطة ،والعم ه ��و رب العمل
�أو �صاحب املعمل،او بع�ض الت�سميات االجتماعية واحلرفية،
ولكن “العم” لي�س كبري الأطباء اال�ستاذ الأقدم ،ولهذا مل نرى
اي اج ��راء من اي ��ة م�ؤ�س�سة علمية معرفي ��ة تربوية مهنية ،قد
�أب ��دت ر�أيها يف هذا املو�ضوع وطالب ��ت بت�صحيح التو�صيف
م ��ن “” ا�ستاذ” الثانوي ��ة اىل” “مدر�س” وم ��ن “عمي” �إىل
“ا�ست ��اذ” “ وه ��ذا ه ��و اال�ستحق ��اق العلم ��ي يف �سياق ��ات
الرتبي ��ة والتعلي ��م الع ��ايل م ��ن االلق ��اب العلمي ��ة ،لأن حقول
املعرف ��ة والعلوم املختلفة البد �أن تتناغم وتن�سجم مع املناهج
و ال�سياق ��ات والتقاليد الدولية يف الت�صنيف العلمي واملهني،
مب ��ا يحتم عليه ��ا خي ��ار التفاعل وتب ��ادل اخل�ب�رات وتطوير
املناهج و�إدارة مثل هذه احلقول....

هل يخطط لنظام دكتاتوري جديد؟
تجري الإنتخابات في كل بلدان العالم
دوري ًا لإختيار �سلطة ت�شريعية و
تنفيذية جديدة ،لتكون الأ�صلح
لقيادة البالد في الظروف التي ت�ستجد
فيها و في المنطقة و العالم ،من اجل
خير البالد و رفاهية ابنائها و حمايتها
مما يهدد امنها و �سالمتها..

و قد ق ��ال و كتب و ناق�ش و حت ّرك العديد من
ال�سيا�سي�ي�ن و الربملاني�ي�ن و املثقفني و ذوي
اخلربات ،من الوطنيني و الأكرث حر�ص ًا على
البالد م ��ن م�ش ��ارب متنوعة ،اىل م ��ا و�صلت
اليه البالد ب ��كل مكوّ ناتها ،من ت�سيّد النهب و
ال�سرقات و الف�ساد الإداري الذي �صار ا�ضافة
للميلي�شي ��ات و ال�س�ل�اح املنفل ��ت ،هو احلاكم
الفعلي..
و اىل انت�ش ��ار الفق ��ر و البطال ��ة و اجل ��وع و
املخ ��درات و اخل ��راب ،و�ص ��و ًال اىل انع ��دام
الكهرب ��اء و امل ��اء ال�صالح لل�ش ��رب الب�شري..
يف بلد من اث ��رى بلدان عامل اليوم ،يف زمان
ازم ��ة الطاق ��ة و الغ ��ذاء التي زادته ��ا احلرب
الرو�سية ـ الأوكرانية..
ب ��ل و ا�ستج ��دت م�ش ��اكل م ��ن ن ��وع اخط ��ر
يه ��دد ارا�ض ��ي و وحدة الب�ل�اد ،و هو هجوم
بل ��دان م ��ن املنطق ��ة عل ��ى مرافقه ��ا الأك�ث�ر
ح�سا�سية ،ملحاول ��ة ت�سيريها وفق خططها و
لإ�ستغ�ل�ال ثرواته ��ا و امكاناته ��ا و مواقعهل
ال�سرتاتيجية ،ا�ضاف ��ة اىل قطع املياه عنها و
�ضغ ��وط تلك البلدان عليها ،كفر�ض بيع الغاز
لها ب�أثمان عالية لتوليد الكهرباء..

و مل ت�ستطع حكومات املحا�ص�صة و التوافق
مواجهته ��ا و انهائه ��ا خلل�ل�ات يف تكوينها و
لع ��دم ق ��درة م�س�ؤوليه ��ا ،و امن ��ا ردّت بردود
افع ��ال حكومي ��ة كارتوني ��ة النف ��ع فيه ��ا ،او
بقرارات مل ي�ؤخ ��ذ بها ل�ضعفها� ..سواء جتاه
الق�ص ��ف ال�صاروخي االي ��راين على اربيل و
ق�صف �آبار الغاز يف ال�سليمانية من ع�صابات
ت ��دور يف افالكه ��ا ،او اىل تك ��رار الق�ص ��ف
اجل ��وي الرتك ��ي عل ��ى الق ��رى الكرد�ستاني ��ة
و �س ّكانه ��ا الآمن�ي�ن ،ا�ضاف ��ة اىل العملي ��ات
الع�سكرية الرتكي ��ة الوا�سعة و اقامتها لعديد
م ��ن القواع ��د الع�سكري ��ة له ��ا يف كرد�ست ��ان
العراق لأهداف متنوعة..
و اخري ًا الق�صف الرتكي الأخري على املدنيني
العراقي�ي�ن م ��ن كل الأطي ��اف يف م�صي ��ف يف
زاخ ��و و ال ��ذي تكرر رغم ا�ستن ��كار احلكومة
العراقي ��ة ل ��ه و ا�ستن ��كار اع ��داد متزايدة من
املتظاهري ��ن يف خمتل ��ف امل ��دن لل�سيا�س ��ة
الرتكي ��ة الع�سكرية و لقطعه ��ا املياه عن انهار
الع ��راق الت�أريخي ��ة ..حت ��ى تو ّق ��ف جمل� ��س
الأم ��ن ال ��دويل عل ��ى ع ��دم �آهلي ��ة ا�ستن ��كار
احلكوم ��ة العراقي ��ة اخلجول عل ��ى العدوان
الرتكي..
يف وق ��ت التزال فيه الكت ��ل احلاكمة يف حالة
من اللف و الدوران و هي امام واجب ت�شكيل
حكوم ��ة وف ��ق نتائ ��ج الإنتخاب ��ات الأخ�ي�رة
(الت ��ي قاطعه ��ا ماق ��ارب الـ  %80مم ��ن لديهم
ح ��ق الت�صوي ��ت) ،الإنتخابات الت ��ي مل يجر
العم ��ل حتى وفق نتائجه ��ا التي اعرتفت بها،
بع ��د ان ج ��رى تعوميها مبختل ��ف احلجج و
الذرائ ��ع و بق ��رارات من املحكم ��ة الإحتادية،
و بقي ��ت نف�س الكتل احلاكم ��ة تنحت و تعمل
الالمعقول للحفاظ عل ��ى املحا�ص�صة الكريهة
اغطي لك) ،و
و عل ��ى التوافقي ��ة (غط � ّ�ي يل و
ّ
للحفاظ على ح�ص�صها من الكعكة يف ابراجها
البعيدة عن ال�شعب� ،ضاربة املواد و املواعيد
الد�ستورية عر�ض احلائط..
نا�سي ��ة ب ��روز املوق ��ف ال�شعب ��ي اجلماهريي

 د .مهند البراك

الغا�ض ��ب �ض ��د الطائفي ��ة و املحا�ص�ص ��ة و
الكت ��ل احلاكم ��ة ،و اهميت ��ه بع ��د ا�سقاط ��ه
حكوم ��ة و فر�ضه لإنتخابات مبك ��رة و اعادة
�صياغة قانون االنتخابات ..فال�شعب بانواع
معانات ��ه و مراراته ي�ب�رز الآن كمقرر رئي�سي
جديد مل ��دى �صالحية احلكوم ��ة و مدى الثقة
به ��ا ..يف معادل ��ة بائ�س ��ة لعالق ��ة ال�شع ��ب
ي�ضحي و يعاين املرارات و
باحلك ��م ،ال�شعب
ّ
احلكومات ت�سرق..
حت ��ى �ص ��ار �ص ��راع الكت ��ل احلاكم ��ة عل ��ى
املنا�ص ��ب ،مه ��دد ًا للأم ��ن املجتمع ��ي� ،صراع ًا
اليبايل بحاج ��ات و م�آ�سي املجتمع� ..صراع ًا
ي ��دور و ك�أنن ��ا يف اع ��وام بداي ��ات ت�شكي ��ل
احلكوم ��ات عل ��ى ا�سا�س د�ست ��ور ين�ص على
التبادل ال�سلمي لل�سلطة  2007ـ ..2008
ح�ي�ن كان ت�شكي ��ل احلكوم ��ة اجلدي ��دة قائم ًا
عل ��ى ا�سا� ��س الوع ��ود ،الت ��ي �ص ��ار الميك ��ن
الوث ��وق بها بع ��د جتربة حياة م� � ّرة لع�شرين
عام� � ًا م�ضى ،و الميكن الثق ��ة مبطلقيها الذين
�صاروا م�سخرة بنظ ��ر او�سع الأو�ساط ..من
الرئي� ��س ال�ساب ��ق للح ��زب الرئي�س ��ي احلاكم

(الدع ��وة) الذي كان يهدد بـ (خروج املارد من
القمق ��م) ،و اىل الوزي ��ر (العبق ��ري) �صاحب
(ال�سومري ��ون هم اوّ ل م ��ن اخرتع الطائرة و
ع ّلم ��وا الدنيا عل ��ى الط�ي�ران) ،و اىل رئي�سه
احل ��ايل الناط ��ق مبقول ��ة (ماننطيه ��ا) و هو
يو ّقع عل ��ى (التبادل ال�سلمي لل�سلطة) ..الذي
�صار حديث ال�ساعة منذ ايّام.
فقد ه ّز مان�شره ال�صح ��ايف و النا�شط املدين
العراق ��ي عل ��ي فا�ض ��ل م ��ن ت�سريب ��ات لل�سيد
املالك ��ي ..ه� � ّز او�ساط� � ًا �سيا�سي ��ة و �شعبي ��ة
وا�سع ��ة داخلي ��ة و دولي ��ة ،و ماب�ي�ن مك ّذب و
م�ص� �دّق لها ،ت ��زداد ت�أكيدات م ��ن جهات فنية
و م ��ن رف ��اق �سابق�ي�ن للمالكي و مم ��ن عملوا
مع ��ه و م ��ن جايل ��ه ،ت ��زداد ت�أكيداته ��م عل ��ى
ك ��ون الت�سريب ��ات �صحيح ��ة و كونها تنطبق
عل ��ى ا�ساليبه يف احلدي ��ث و التفكري و طرق
التعبري و الر�ؤى..
الت ��ي ت�س ّل ��ط ا�ضوا ًء عل ��ى موقفه م ��ن التيار
ال�ص ��دري �صاح ��ب اعل ��ى ا�ص ��وات يف
الإنتخاب ��ات الأخ�ي�رة و مواقف ��ه امل�ستنكف ��ة
من احل�ش ��د ال�شعب ��ي املقاتل لأن ��ه مل يتحوّ ل
اىل (حر� ��س ث ��وري) ك�إي ��ران ،نا�سي� � ًا ب�أنه مل
يق ��م بث ��ورة و امن ��ا ج ��اء على جن ��اح حمتل،
و مواقف ��ه م ��ن ق ��ادة املكوّ ن ��ات العراقي ��ة
الأخ ��رى ..ا�ضافة اىل ذكره لو�شائج وثيقة بـ
(االرجنت�ي�ن) و فقيهها و تفا�صيل عن مق ّربيه
و اجهزته الذاهبة عميق ًا يف البالد ،و ماينوي
مغطى بالد�ستور و
فعله من (انقالب ع�سكري
ّ
بالفتاوي) بجماعات م�س ّلحة مزوّ دة بدبابات
و م�س�ّي رّ�رات و �صواري ��خ بعي ��دة م ��دى ،و
�صواري ��خ اخ ��رى (عابرة للق ��ارات) يعملون
على (ت�صنيعها) لكنهم يحتاجون نرثية !!!
و غريه ��ا ..مم ��ا ت�ؤ ّك ��د �سعي ��ه للخ ��روج عن
الد�ست ��ور و ق ��راره باخل ��روج ع ��ن التب ��ادل
ال�سلم ��ي الد�ست ��وري لل�سلط ��ة ،و ّ
تو�ض ��ح
املدى البعيد لإ�ستئثار فئة لوحدها من مكوّ ن
باحلك ��م بقيادة (خمتار ع�ص ��ر) قائد �ضرورة
جديد !!
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ثقافة

ترى �أن النقد لي�س و�سيلة ت�أثرية او �شخ�صانية او مزاجية بل هو ر�ؤى علمية تعتمد المنهج

عواطف نعيم :الم�سرح هو المكان الذي �أ�شعر فيه بحريتي و�إن�سانيتي
اذا كنا ن�صنف ت�سمية ممثالتنا العراقيات طبق ًا للمراحل التاريخية التي عملوا بها �أو بطبيعة الأدوار التي ادّ ينها منذ
بداية الخم�سينيات وحتى الآن ،نجد �أن اللواتي بد�أن مع بداية الن�شاط الدرامي في العراق(�سينما ،م�سرح ،تلفزيون)
كانت ت�سعفهن جر�أتهن في الدخول الى هذا الميدان ،درجة تراجعت فيها الكفاءة االدائية لهن ل�صالح هذه الجر�أة ،في
مجتمع كان يفر�ض قيوداً جمة على المر�أة ،فكان وجود المر�أة على خ�شبة الم�سرح �أو �أمام الكاميرا يغطي على جميع
العنا�صر الواجب توفرها في الأداء� .أما الجيل الذي تاله فقد حظي بالتقدير وباالعتراف بهن مفاعالت في الم�سرح..
ومن ه�ؤالء الممثالت تبرز ب�شكل وا�ضح الفنانة عواطف نعيم ،والتي �شغلت لها مكان ًا متميزا في الفن العراقي على مدى
خم�سين عاما.

حاورها :عالء املفرجي

الق�سم الثاني

ول ��دت ودر�س ��ت يف بغداد ،حي ��ث نالت
الدبل ��وم م ��ن معه ��د الفن ��ون اجلميلة ثم
البكالوريو�س واملاج�س ��تري والدكتوراه
م ��ن كلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة ،ال يختل ��ف
اثنان على ح�ضورها الباهي يف امل�سرح
العراق ��ي  ،ت�أليف ��ا واخراج ��ا ومتثي�ل�ا،
وكتاب ��ة النق ��د ..قدم ��ت الكث�ي�ر م ��ن
االعم ��ال امل�سرحي ��ة ت�أليف ��ا ،حيث قدمت
�أعم ��اال مهم ��ة ملخرج�ي�ن عراقي�ي�ن كب ��ار
�أمث ��ال املخ ��رج (عزيز خي ��ون) ،و(كاظم
الن�ص ��ار) ،و(اقبال نعيم) ..وغريهم كما
عملت ممثلة حتت �إدارة �أ�ساطني امل�سرح
العراقي امث ��ال الكبري ( �إبراهيم جالل )
و (�سامي عبد احلميد) و( قا�سم حممد )
والراح ��ل العمالق ( عوين كرومي ) و (
�ص�ل�اح الق�صب ) و ( فا�ض ��ل خليل ) و (
حم�سن العزاوي ) و�أي�ضا ( عزيز خيون
).
التقتها (املدى) يف هذا احلوار
 عا�ص ��رت مراح ��ل كثي ��رة من الم�س ��رح
العراقي ابتداء من بداية ال�سبعينيات وحتى
االن ،م ��اذا تقولي ��ن عن جمهور الم�س ��رح،
خالل هذه ال�س ��نوات فالمالحظ في العقود
االخيرة �أن جمهور الم�سرح لم يعد منحازا
بالكام ��ل للعرو� ��ض الج ��ادة ،ب ��ل ان ه ��ذه
العرو� ��ض ال ي�ستم ��ر عر�ض ��ا وللنخبة فقط
�سوى ايام؟ ما تعليقك؟
 جمه ��ور امل�سرح موج ��ود وهو متلهفملتابع ��ة العرو� ��ض امل�سرحي ��ة ب ��ل حتى
ومناق�ش ��تها م ��ع �أ�ص ��حابها وه ��و يقطع
امل�س ��افات ليك ��ون حا�ض ��را وي�س ��تمتع
بامل�ش ��اهدة امل�ش ��كلة لي�س ��ت يف ح�ضور
اجلمهور امل�ش ��كلة ه ��ي يف فتور احلراك
امل�س ��رحي وتباعد انتاج العرو�ض خالل
املو�س ��م امل�سرحي فمع �ش ��حة امليزانيات
املمنوحة ملخرجي امل�س ��رح العاملني يف
دائرة ال�س ��ينما وامل�سرح وهي احلا�ضنة
الأوىل للن�ش ��اط امل�س ��رحي وم ��ع اندثار
الف ��رق الأهلي ��ة العامل ��ة وامل�ؤ�س�س ��ة
للم�س ��رح العراقي  ،فرقة امل�س ��رح الفني
احلدي ��ث وفرق ��ة م�س ��رح الي ��وم وفرق ��ة
امل�س ��رح ال�ش ��عبي وفرق ��ة الطليعة و١٤
مت ��وز للم�س ��رح وغريه ��ا م ��ن الف ��رق
الر�صينة ومع توقف االن�شطة الطالبية
يف النتاج ��ات امل�س ��رحية يف معاه ��د
وكلي ��ات الفن ��ون اجلميل ��ة يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات ب�س ��بب ع ��دم توف ��ر الدعم
املايل واللوج�ستي لها �أ�ضافة اىل غياب
الدعاي ��ة والإعالن  ،ثم ي�أتي �س ��بب مهم
هو االنفالت الأمني واالنفالت ال�ص ��حي
( كورونا و�أخواتها ) وجتاهل احلكومة
العراقي ��ة ع ��ن دع ��م ورعاي ��ة احلرك ��ة
امل�س ��رحية العراقي ��ة وتوف�ي�ر ما حتتاج
الي ��ه من ت�أهي ��ل و�أعمار البن ��ى التحتية
وبن ��اء ب ُن ��ى جدي ��دة  ،يقب ��ل اجلمه ��ور
امل�س ��رحي يف املهرجان ��ات وتغ�ص قاعة
العرو� ��ض بح�ض ��وره ويتوا�ص ��لون
طيل ��ة اي ��ام ذل ��ك املهرج ��ان ال ��ذي يق ��ام
يف منت ��دى امل�س ��رح او ال ��ذي يق ��ام يف
امل�س ��رح الوطني وم�س ��رح الر�شيد وهذا
دليل عل ��ى �إهتم ��ام اجلمه ��ور ومتابعته
ولك ��ن وكم ��ا قل ��ت يف مقدم ��ة الإجاب ��ة
امل�ش ��كلة يف منح امل�س ��رح حق ��ه وعافيته
من خالل ر�ص ��د ميزانية ل ��ه يف ميزانية
وزارة الثقافة والتي هي الأخرى تعيق
بدوره ��ا حرك ��ة الإنت ��اج امل�س ��رحي مبا
تفر� ��ض م ��ن �ش ��روط تعجيزي ��ة لإطالق
مبالغ املوا�س ��م امل�س ��رحية والتي ال تفي
بوعوده ��ا حتت حجج وتربيرات �ش ��تى
ح�ي�ن تخ�ص ���ص مبال ��غ لإنت ��اج عرو�ض
م�س ��رحية تدف ��ع من �ص ��ندوق ال ��وزارة
كما حدث م ��ع الفنان الكبري عزيز خيون
وفريق عر�ضه امل�سرحي ( ورطة �إمكادي
)  ،اعتق ��د ان �أع ��ادة النظ ��ر يف تكوي ��ن
م�س ��رحي مثل ( جلنة امل�سرح العراقي )
وتخ�ص ��ي�ص مبلغ مليار دين ��ار للإنتاج
عرو� ��ض م�س ��رحية يف كل مو�س ��م
امل�س ��رحي وان تديره ��ا وت�ش ��رف علي ��ه
جلنة من م�س ��رحيي العراق املخت�ص�ي�ن
ال يزيد عددهم عن ثمانية فنانني هو امر
ب ��ات �ض ��روريا لإنقاذ م�ش ��اريع الفنانني
العراقي�ي�ن وتفعي ��ل احل ��راك امل�س ��رحي
العراقي يف بغ ��داد واملحافظات وحفظ
جمهور امل�سرح العراقي وتقدمي عرو�ض

م�سرحية تليق باجلمهور وتطلعاته ...
 ين�س ��ب ل ��ك ت�أ�سي� ��س ق�س ��م م�س ��رح
الطفل ف ��ي دائ ��رة ال�سينم ��ا والم�سرح عام
1996واقام ��ت �أول مهرج ��ان ل ��ه في عام
 ، 2002اال تتفقي ��ن مع ��ي انح�سار عرو�ض
ه ��ذا الم�سرح ف ��ي ال�سنوات االخي ��رة ..ما
ال�سبب لر�أيك؟
 م�س ��رح الطف ��ل يف العراق ه ��و �إحدىالو�س ��ائل املهم ��ة واملعتم ��دة خللق متلق
جدي ��د ق ��ادر يتمت ��ع بق ��درة عل ��ى تذوق
العرو� ��ض اجلي ��دة ودعمه ��ا ل ��ذا كان
وجود م�س ��رح طف ��ل يف املدار�س عملية
تربوية وتوجيهية �ضرورية  ،فمن خالل
امل�سرح ت�س ��هل تنمية القدرات التعليمية
لدى الأطفال واكت�ش ��اف مواهبهم وبناء
�شخ�ص ��ياتهم  ،وق ��د �س ��عيت جاهدة يف
العام  ١٩٩٦اىل ت�أ�س ��ي�س ق�س ��م م�سرح
الطف ��ل يف دائ ��رة ال�س ��ينما وامل�س ��رح
كم ��ا جنح ��ت م ��ع زم�ل�اء اع ��زاء ان �أقيم
مهرجان�ي�ن قطري�ي�ن ناجح�ي�ن مل�س ��رح
الطف ��ل يف الع ��ام  ٢٠٠١و ٢٠٠٢وكان
هناك ا�س ��تعداد لإقامة املهرجان العربي
مل�س ��رح الطف ��ل ومت ��ت اال�س ��تعدادات
النطالقت ��ه لكن الغ ��زو االمريكي للعراق
�أوق ��ف ذل ��ك  ،ولأول م ��رة يف ت�أري ��خ
امل�سرح العراقي يتم �إفتتاح يوم امل�سرح
العامل ��ي بعر�ض م�س ��رحي للأطفال( كنز
م ��ن امللح ) ت�أليف ��ي و�إخراجي ومن على
خ�ش ��بة امل�س ��رح الوطني يف العام / ٢٧
 ١٩٩٦ / ٣وكنت انا من �سعى لذلك مع
املركز العراقي للم�سرح لت�أكيد وتر�سيخ
حركة م�سرح الطفل .هناك �إهمال وا�ضح
مل�س ��رح الطفل يتجلى يف قل ��ة العرو�ض
املنتجة وال�س ��يما يف املوا�سم امل�سرحية
لدائ ��رة ال�س ��ينما وامل�س ��رح وللمعاه ��د
والكلي ��ات الفني ��ة وانع ��دام وج ��ود
مهرجان ��ات مل�س ��رح الطفل وال�س ��بب هو
غياب الدعم املخ�ص ���ص لذلك ونعني هنا
بالدعم هو الدعم املايل ال�س ��يما وم�سرح
الطف ��ل يعتمد عنا�ص ��ر الإنت ��اج املعافاة
خللق حال ��ة االبهار والده�ش ��ة واجلذب
 ،لكني لن �أغفل جهود فنانني حري�ص�ي�ن
عل ��ى العم ��ل يف م�س ��رح الطف ��ل مث ��ل
اال�س ��تاذ ح�س�ي�ن �ص ��الح ود ح�سني علي
هارف ود زينب ود �أميان الكبي�سي على
الرغ ��م م ��ن معاناتهم يف توف�ي�ر الإنتاج
املعايف لطموحهم ..
 قال �أحد نقاد الم�سرح  »:نحن كم�شتغلين
في منطقة الكتابة والنقد الم�س ��رحي َ ،نع ُد
( عواطف نعي ��م ) الم ��ر�أة الوحيدة الأوفر
كتاب ��ة للخط ��اب الم�س ��رحي  ,واالخ�ص ��ب
ر�ؤي ��ا ومخيلة وملك ��ة لتوافر �ش ��رائط لغة (
الميزان�س ��ين ) الإخراجية لديها واالرتقاء
بمهم ��ة التجدي ��د ف ��ي المنت ��ج الإبداع ��ي

العر�ض ��ي ،في باحة الم�س ��رح العراقي .ما
ر�أيك؟
 ان ��ا �ش ��اكرة للزميل ال ��ذي منحني هذاالو�ص ��ف كناق ��دة يف امل�س ��رح العراق ��ي
فه ��ذا ت�ش ��ريف يل وتعري ��ف جمي ��ل
ب�إمكانات ��ي الين �أدرك ما معنى �أن تكون
ناق ��دا ع ��ادال وحمكما حكيم ��ا الن النقد
هو عملية تقومي وتقيي ��م تعتمد معايري
علمي ��ة فكرية وجمالي ��ة وفنية كي متنح
املنج ��ز امل�س ��رحي قيمت ��ه وا�س ��تحقاقه
يف التحلي ��ل و التفكي ��ك والفه ��م  ،النق ��د
لي� ��س و�س ��يلة ت�أثرية او �شخ�ص ��انية او
مزاجي ��ة او ذاتي ��ة ب ��ل ه ��ي ر�ؤى علمية
تعتم ��د املنه ��ج وم�س� ��ؤولية �أخالقي ��ة
يف تقيي ��م املنج ��ز بعي ��دا ع ��ن �أي دوافع
او �أه ��داف خا�ص ��ة  ،والنق ��د ه ��و من ��ح
املنج ��ز املقدم حيات ��ه وقيمته والتعريف
مب ��ا في ��ه م ��ن ج ��دة واجته ��اد و�إيج ��اب
وت�شخي�ص ال�سلب او الهنات ان وجدت
دومنا جتريح او �إ�س ��اءة او ا�س ��تخفاف
وهو لي�س كما يت�ص ��ور البع�ض و�س ��يلة
لالنتق ��ام والتعري� ��ض فه ��ذه مهم ��ة
ال�ش ��تامني وم ��ن ي�ش ��عرون بال�ض� ��آلة ،
العر�ض امل�سرحي املقدم هو كيان جمايل
يحم ��ل الفكر ويتمثل قي ��م الفن وينه�ض
يف ف�ض ��اء اخل�ش ��بة ويتح ��رك وينفع ��ل
ويعلو �ص ��وته ككل مكتمل جلهد �أبداعي
وخميل ��ة متوقدة ت�س ��عى لتب ��ث خطابها
عرب ذلك الكيان لذا كان الت�أمل والرتوي
واال�ص ��غاء للتقيي ��م ام ��ر �ض ��روري قبل
تقدمي اخلطاب النقدي ،
� أه ��م المخرجي ��ن العراقيي ��ن ..عالجوا
الن�ص ��و�ص الت ��ي كتبته ��ا للم�س ��رح امث ��ال
عزي ��ز خيون ،كاظ ��م الن�ص ��ار� ،أقبال نعيم
واخرين ..و�أرى �أن ن�صو�ص ��ك في الم�سرح
تحتل الرك ��ن االهم في الكتابة للم�س ��رح..
ا�س� ��أل عن ه ��ذا التوازن في االب ��داع ،و:انه
تنفي�س لما في داخلك ..ماذا تقولين؟
 تعام ��ل خمرج ��ون عراقي ��ون م ��عن�صو�ص ��ي امل�س ��رحية وكان ل ��كل منه ��م
ا�س ��لوبه وطريقت ��ه يف معاجل ��ة تل ��ك
الن�ص ��و�ص اخراجي ��ا �س ��واء �أكانت تلك
الن�ص ��و�ص ناطقة بالف�ص ��حى او اللهجة
الدارج ��ة او كان عم�ل�ا يتوج ��ه للأطفال
وق ��د متي ��زت تل ��ك العرو� ��ض و�أثبت ��ت
ح�ض ��ورها عن ��د تقدميه ��ا وكان ه� ��ؤالء
املخرج ��ون متنوع ��ون يف ط ��رق عملهم
الكبري عزي ��ز خيون ود �أقب ��ال ود هيثم
عب ��د ال ��رزاق والفن ��ان كاظ ��م الن�ص ��ار
والفنان �سنان العزاوي والفنان عالوي
ح�س�ي�ن والفنان ح�س�ي�ن جوير والفنان
خليف ��ة التخلوف ��ة م ��ن دول ��ة االم ��ارات
العربي ��ة ومل تك ��ن ه ��ذه الن�ص ��و�ص اال
مي ��ور يف داخل ��ي من ر�ؤى
تعب�ي�را عما ّ

واف ��كار وهواج� ��س �أبوح به ��ا من خالل
�شخ�ص ��يات ابتكرها و�أنطقها مبا يعتمر
يف روح ��ي م ��ن مواق ��ف احتج ��اج او
رف� ��ض او حت ��دٍ الن امل�س ��رح وه ��ذا م ��ا
�أ�ؤم ��ن به هو موق ��ف وطني و�إن�س ��اين
و�ض ��مري النا� ��س ول�س ��ان حاله ��م  ،ل ��ذا
تك ��ون احل ��وارات وال�شخ�ص ��يات ح ��رة
متمردة راف�ضه للخنوع ومعرت�ضة على
كل ما مي�س �إن�س ��انيتها وي�س ��لبها حلمها
 ،نع ��م امل�س ��رح �س ��احة لعب ��ي ومملكتي
ومغامرت ��ي انا اع�ش ��ق امل�س ��رح و�أجن
في ��ه واطلق خليايل العن ��ان ولي�س ثمة
قي ��ود حترمن ��ي او ت�ص ��دين ع ��ن هديف
 ،امل�س ��رح ه ��و امل ��كان ال ��ذي �أ�ش ��عر فيه
بحريتي و�إن�س ��انيتي ون�صو�ص ��ي التي
�أكتبه ��ا ه ��ي جزء م ��ن تكوين ��ي الوطني
واالخالقي.. ..
 م ��ررت بتجرب ��ة �أظنها اختب ��ارا حقيقيا
في االنت ��اء وحب الوط ��ن وهو بينم ��ا كانت
الجوائز تتوج م�سرحية (�أبحر في العينين)
الت ��ي م ��ن ت�أليفك ف ��ي مهرجان ال�ش ��ارقة،
وقع ��ت الحرب ،ولم ت�س ��تطيعين العودة �إلى
الع ��راق  ..ما الم�ش ��اعر الت ��ي خالجتك في
تلك الفترة.
 يف الع ��ام  ٢٠٠٣كان هن ��اك زل ��زال قد�ضرب بلدي العراق حيث تكالبت القوى
االمربيالي ��ة جميع ��ا وحولت بغ ��داد اىل
�ش ��علة من لهب كنت حينها يف ال�ش ��ارقة
اح�ض ��ر مهرج ��ان ال�ش ��ارقة امل�س ��رحي
بدع ��وة من فرق ��ة دبا امل�س ��رحية �إذ كانت
ه ��ذه الفرق ��ة والت ��ي كان يقوده ��ا يف
حينها اال�س ��تاذ عزيز خيون تقدم عر�ضا
م�سرحيا حتت عنوان ( �أبحر يف العينني
) وه ��و م ��ن ت�أليف ��ي و�إخ ��راج اال�س ��تاذ

عزي ��ز خي ��ون ومتثي ��ل كال م ��ن الفنانني
الإماراتي�ي�ن عبدالل ��ه را�ش ��د وعبدالل ��ه
م�س ��عود ويف ليل ��ة ف ��وز امل�س ��رحية
امل�ش ��اركة يف املهرج ��ان بجائ ��زة �أف�ض ��ل
عر�ض م�س ��رحي و�أف�ضل متثيل وتتويج
اال�ستاذ عزيز خيون بجائزة �أف�ضل فنان
عربي توالت االنباء عن ق�صف الأرا�ضي
العراقية من قبل قوات التحالف الدولية
مل يك ��ن هناك من و�س ��يلة للو�ص ��ول اىل
الع ��راق اىل بغ ��داد الغالي ��ة اىل �أهل ��ي
ونا�س ��ي اىل �أحب ��ة يل  ،وقتها كنت �أرفع
نظري �ص ��وب ال�س ��ماء متح�س ��رة مت�أملة
وان ��ا �أرى الطائر احلديدي ينقل الب�ش ��ر
اىل �أرج ��اء املعم ��ورة ولي� ��س ثم ��ة م ��ن
ينقلن ��ي و ي�ص ��ل ب ��ي اىل بغ ��داد مل �أكن
�أ�س ��تطع النوم و�س ��اءت حالتي ال�صحية
مما �أ�ض ��طر اال�س ��تاذ عزيز اىل ت�سفريي
اىل االردن وم ��ن االردن توجه ��ت ع�ب�ر
�س ��يارات النقل ومعي �إبن ّتي نوار وايار
اىل الع ��راق حي ��ث بغداد القل ��ب والروح
بغداد وكان معي يف �س ��يارة النقل ثالثة
م ��ن العراقيني رجال م ��ن مدينة الفلوجة
البطل ��ة وحني و�ص ��لنا اىل منطقة معينة
م ��ن الطري ��ق الراب ��ط م ��ا ب�ي�ن الرمادي
وبغ ��داد خ ��رج لن ��ا م�س ��لحون و�أوقف ��وا
ال�س ��يارة وكلمه ��م �أح ��د الرج ��ال وه ��و
�ش ��يخ وجيه وا�ش ��ار �إلينا فكان ان تركنا
امل�سلحون وذهبوا ثم �سلكت ال�سيارة بنا
الطريق امل�ؤدي اىل الفلوجة حيث ترجل
منها ال�ش ��يخ الوجي ��ه والرج�ل�ان اللذان
معه واو�صى ال�س ��ابق ب�أن يو�صلني اىل
بيت ��ي ويطمئن ��ه على �س�ل�امتي وبناتي،
وودعنا وذهب و�أو�ص ��لنا ال�سابق ال�شهم
�أبن الفلوج ��ة البطلة وغادر ،حني وجلت
البي ��ت بكي ��ت لأين هن ��اك فق ��ط ورغ ��م

احلرائ ��ق التي طالعتني طيلة م�س�ي�رتي
يف الطري ��ق الربي الرابط ما بني االردن
وبغ ��داد ،وال�س ��يما وان ��ا �أرى اجلن ��ود
االمري ��كان وه ��م يقف ��ون عل ��ى احل ��دود
العراقي ��ة والت ��ي كانت �أبوابها م�ش ��رعة
مل ��ن ه ��ب ودب !! حتى و�ص ��ويل اال اين
مل �أ�ش ��عر بالأم ��ان اال يف بيتي يف بغداد
يف الع ��راق ،وطن ��ي ،ول ��ن ُ
متح ��ى م ��ن
ذاكرتي تلك الأوقات املعجونة بالأ�س ��ى
واخلوف والأمل ..
 جزء من عملية البناء الح�ض ��اري للدولة
وم�ؤث ��ر فيها ،هو الفن والثقافة ب�ش ��كل عام،
كيف تنظري ��ن الى الم�ؤ�س�س ��ة الثقافية الأن
�أو ما ال ��ذي كن ��ت تت�أمليه منها بخ�ص ��و�ص
موقفها من الفنان والمثقف؟
 الثقاف ��ة والفن ��ون هي �ص ��مامات امانحلف ��ظ جمتم ��ع و تعزي ��ز �أ�س ���س الدولة
املدنية وهي الوجه احل�ضاري للأوطان
ل ��ذا فوجوده ��ا وتكري�س ��ها ورعايته ��ا
�ض ��رورة ح�ض ��ارية و�إن�س ��انية وطامل ��ا
تفاخ ��رت ال ��دول ب�أ�س ��ماء و�إجن ��ازات
فنانيه ��ا وكث�ي�را م ��ا �ش ��هدنا وقف ��ات
ت�ض ��امنية واحتجاجي ��ة للفنان�ي�ن
واملثقفني يف العامل اجمع مع جمتمعاتهم
ومع �ش ��عوبهم يف الدفاع والتع�ضيد من
اج ��ل قوان�ي�ن حتف ��ظ للب�ش ��ري حريت ��ه
وحتم ��ي �أدميت ��ه  ،الفن ��ان واملثقف هما
�ض ��مري املجتمع ول�س ��ان حاله لذا ينبغي
رعايت ��ه وتلبي ��ة احتياجات ��ه ومنح ��ه
موقع ��ه ال ��ذي يلي ��ق ب ��ه يف املنا�ص ��ب
واالدارة واال�ست�ش ��ارة وان يكون فاعال
وم�س ��اهما يف بناء الدولة املدنية والتي
تق ��وم �أ�س�س ��ها عل ��ى احلري ��ة والعدال ��ة
االجتماعي ��ة و امل�س ��اواة يف توزي ��ع
ال�ث�روات وتكافئ الفر� ��ص  ،يف العراق
ال �ص ��وت وال فعل لهذه امل�ؤ�س�س ��ات لأنها
بالأ�س ��ا�س م�سلوبة ال�ص�ل�احية حمجمة
االرادة يف تنفي ��ذ القوان�ي�ن وابت ��كار
احلياة الإبداعية  ،امل�ؤ�س�س ��ات الثقافية
و الفني ��ة ال تتمت ��ع باحلري ��ة ب ��ل تتب ��ع
التوجيه ��ات والتعليم ��ات م ��ن �أ�ص ��حاب
املنا�ص ��ب املهيمنني على الق ��رار والذين
يف اغلبه ��م ال يعرف ��ون قيم ��ة الفن ��ان او
املثق ��ف او م ��ن الذي ��ن ينظ ��ر �إىل ه ��ذه
ال�ش ��ريحة نظ ��رة املتعايل واملتف�ض ��ل !!
ح�ي�ن مت تتويجي يف تون�س وقبلها بعام
كنت قد فزت بجائزة �أبو القا�سم ال�شابي
للت�أليف امل�سرحي يف حلقة تناف�س ت�ضم
 ٤٩كاتب ��ا عربي ��ا وبعده ��ا يف / ٣ / ٢٧
 ٢٠٢٢ح�ي�ن منحتن ��ي وزارة الثقاف ��ة
الفرن�سية و�س ��ام الآداب والثقافة بدرجة
فار� ��س مل يب ��ادر اي م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات
الثقافي ��ة بتقدمي التهنئ ��ة واالحتفاء عدا
قناة ال�ش ��رقية ودائرة ال�سينما وامل�سرح
حني احتفت مبنحي الو�سام اما الباقون
فق ��د كانوا مث ��ل اهل الكه ��ف غارقون يف
�س ��بات عمي ��ق !! مل تق ��دم امل�ؤ�س�س ��ات
�ألفني ��ة والثقافي ��ة اي دع ��م او رعاي ��ة اال
ح�ي�ن تتطل ��ب م�ص ��احلها ذلك  ،م�ش ��روع
الفنان وم�ش ��روع املثقف مرهون بر�ضى
تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ة وال ��والء لذل ��ك املتنف ��ذ
�ص ��احب املن�ص ��ب ونح ��ن مث ��ل مرك ��ب
يبحث عن مرف�أ كي ير�س ��و ومن ثم ينجز
وما �إجنازه اال �أ�ض ��افة وبن ��اء يف تراث
وح�ض ��ارة وطن !! لذا �أغل ��ب من يتحرك
االن ويح ��اول ان يعم ��ل فبجه ��ود فردية
وبط ��رق للأب ��واب ف�ل�ا غراب ��ة ان نطرق
�أبواب املعهد الفرن�س ��ي يف بغداد ومعهد
غوت ��ه يف الع ��راق وبع� ��ض املنظم ��ات
الدولية والقنوات الف�ضائية كي يوفروا
لن ��ا م ��ا نحتاج من دع ��م  ،املب ��دع يحتاج
�إىل دع ��م الدول ��ة ورعايته ��ا ك ��ي يعم ��ل
ومين ��ح م�ش ��روعه احلياة وه ��ذا واجب
احلكوم ��ات ولي� ��س ف�ض�ل�ا منه ��ا او مِ نة
يج ��ب �أن تو�ض ��ع يف املوازنة ال�س ��نوية
ميزاني ��ة للفنون والثقاف ��ة متنح العافية

وتفت ��ح �ش ��هية الأم ��ل للأب ��داع والعمل ،
يف حني ت�س ��رف احلكوم ��ة العراقية يف
تخ�ص ��ي�ص الرواتب والنرثيات لرواتب
امل�س� ��ؤولني ومكاتبه ��م والعامل�ي�ن له ��ا
ومعه ��ا  ،الف�س ��اد �آف ��ة تنخر يف �أ�س ���س
الدول ��ة العراقي ��ة واحلكوم ��ة عاج ��زة
ومتهالك ��ة يف قراراتها وال�ض ��حية نحن
�ش ��ريحة املثقف�ي�ن والفنان�ي�ن والكادحني
من �أبناء ال�ش ��عب العراقي يف بلد نفطي
وغن ��ي برثواته وه ��ي االن �أي احلكومة
تكتن ��ز على ما يزيد ع ��ن  ٢٦مليار دوالر
من زي ��ادة �إيرادات النف ��ط عدا �إيرادات
املنافذ احلدودية وهم ي�ض ��عون اخلطط
ال�س ��تثمار هذه املبالغ ل�ص ��احلهم ولي�س
ل�صالح الوطن واملواطن وخطط الأعمار
والبن ��اء والتطوي ��ر واال�س ��تثمار والله
املعني على ما نحن فيه من بالء !!
 كان ل ��ك ح�ض ��ور ب ��ارز ان ��ت ومجموع ��ة
م ��ن الفنانين في حراك ت�ش ��رين ..ما الذي
قدمتيه لهذا الحراك ،بما يوازي ح�ض ��ورك
المبكر فيه؟
 ث ��ورة ت�ش ��رين هي رهان لل�سيا�س ��ينيعلى موت الوعي لدى ال�ش ��باب العراقي
بفع ��ل ال�سو�ش ��يال ميدي ��ا وكل االنفتاح
لل�س ��موات ال�س ��بع عل ��ى جمتم ��ع مل
يع ��رف �س ��وى قنات�ي�ن تلفزيونيت�ي�ن
تبثان االخبار والربام ��ج ،وفج�أة وبعد
الغ ��زو االمريكي انهمرت على العراقيني
و�سائط وو�س ��ائل للتلقي والتوا�صل مل
يعهدوه ��ا يف التعامل من قبل و�أ�ص ��بح
الع ��امل �أمامهم قرية �ص ��غرية يتجولون
فيه ��ا وق ��د عم ��ل البع� ��ض م ��ن التابع�ي�ن
لالحتالل االمريكي للعراق على ت�ش ��ويه
وت�سخيف احل�ض ��ارة العراقية والرموز
الرتاثي ��ة والوطني ��ة ثم مل يكتف ��وا بذلك
لأج ��ل طم� ��س الهوي ��ة الوطني ��ة فعمدوا
اىل ب ��ث روح ال ُفرق ��ة و الطائفي ��ة في ��ه
وقته ��ا وبال ��ذات يف الع ��امل ٢٠١١
حتول ��ت البو�ص ��لة و�أثب ��ت العراقي ��ون
ان اجل ��ذر العراقي �أ�ص ��يل ورا�س ��خ يف
طين ��ه وان دجلة حقيقة وان الفرات نهج
حينه ��ا انبثق ��ت االنتفا�ض ��ة وتو�س ��عت
وحاولت ال�سلطة قمعها اال �أنها تر�سخت
وا�س ��تمرت حت ��ى نهاي ��ة الع ��ام ٢٠١٩
وبفع ��ل القم ��ع والق�س ��وة وكورون ��ا
توقف ��ت لكنه ��ا مل تخف ��ت ومل مت ��ت كم ��ا
�أ�ش ��اع و توق ��ع البع� ��ض بل ه ��ي جذوة
متقدة تلهبها رياح الف�ساد والقهر  ،ثورة
ت�ش ��رين فخر للعراق لأنه ��ا �أكدت ان هذا
ال�ش ��عب ومن خالل �ش ��بابه الواعي قادر
على تركيع الطغ ��اة وفر�ض �إرادته ولقد
�ض ��حى ال�ش ��باب ومن معهم من نا�شطني
ومنا�ص ��رين بحياته ��م لأجل ان تنت�ص ��ر
ثورة ت�ش ��رين وقد انت�صرت لأنها غيرّ ت
املفاهيم وارغمت ال�سيا�سيني على �أعادة
النظر يف �س ��لوكهم وتعاملهم وقراراتهم
واح�ت�رام �إرادة ال�ش ��عب  ،لق ��د كنت يف
�ص ��فوف ال�ش ��باب من ��ذ الي ��وم الأول من
العام  ٢٠١١يف  ٧ / ٢٥مررت بف�صول
خمتلفة من ب ��رد ومطر وحر واعتداءات
وتهديدات مبطنة وحتى �إحالتنا ق�س ��را
للتقاعد انا والأ�س ��تاذ عزيز كانت مبثابة
عقوب ��ة لن ��ا ! حاولت مع اال�س ��تاذ عزيز
من خ�ل�ال ب ��ث االهازي ��ج وامل�س ��اعدات
العيني ��ة ان �أدمي ه ��ذا الزخ ��م ال�ش ��بابي
و�أع�ض ��ده  ،وجنحت مع اال�س ��تاذ عزيز
يف تق ��دمي عر� ��ض م�س ��رحي لأهازي ��ج
وا�ش ��عار ت�ص ��ب يف �أهمي ��ة االنتفا�ض ��ة
و�ضرورتها وقد تناقلتها و�سائل الإعالم
املختلف ��ة  ،كان يل ال�ش ��رف يف التواجد
والتوا�ص ��ل م ��ع �ش ��باب ث ��ورة ت�ش ��رين
وح�ي�ن طلبن ��ي الفن ��ان الكب�ي�ر ح�س ��ن
ح�سني للعمل معه يف م�سل�سل ( العدلني
) لل�ش ��اب م�ص ��طفى الركابي عملت معه
وانا �س ��عيدة الن العمل الدرامي ينتخي
لثوار ت�شرين ويكون مبثابة وثيقة تدل
عل ��ى �ص ��دقهم ت�ض ��حياتهم وبطولته ��م،
ا�س ��خر ممن ي�ص ��ف ثوار ت�ش ��رين ب�أنهم
�أبن ��اء ال�س ��فارات ! ويتنا�س ��ى ان اغل ��ب
ال�سيا�س ��يني العراقي�ي�ن الذي ��ن يقودون
الع ��راق ج ��اءوا م ��ن م�ؤمت ��ر عق ��د يف
دول ��ة اوروبي ��ة وكانوا ب�ص ��حبة قوات
التحال ��ف الت ��ي غ ��زت الع ��راق ح�ي�ن
حط ��ت �أقدامه ��م عل ��ى �أر� ��ض ال�س ��واد!!
ويح�ضرين قول ال�سياب العظيم :
�إين لأعج ��ب كي ��ف ميك ��ن �أن يخ ��ون
اخلائنون !
�أيخون �إن�سان بالده ؟
�أن خ ��ان معنى �أن يك ��ون فكيف ميكن �أن
يكون !!
ت�ش ��رين ث ��ورة ل�ش ��باب الع ��راق جعل ��ت
الع ��امل ب�أجمع ��ه يلتف ��ت اىل الع ��راق
و�أعط ��ت �ش ��عوب االر� ��ض مث ��اال عل ��ى
االرادة والت�ض ��حية وما زالت متوا�صلة
رغ ��م كل البالء ال ��ذي يتعر�ض له العراق
واال هل ر�أيت بلدا ت�ص ��ب عليه الكوارث
كالعراق ،الكورون ��ا والكولريا واحلمى
النزفي ��ة وداء الكل ��ب وجف ��اف االنه ��ر
ونف ��وق لرثوت ��ه احليواني ��ة و حرائ ��ق
حلقوله ومزارعه ونهب ممنهج لرثواته
ومع كل هذا ال يقطع جذره ..
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مو�سيقى ال�صمت
�صدر ع ��ن دار املدى كت ��اب "مو�سيقى ال�صم ��ت" ال�سرية الذاتية
للمط ��رب االوب ��رايل ال�شه�ي�ر �أندري ��ا بوت�شيل ��ي والت ��ي يتحدث
فيه ��ا ب�شكل مل ي�سبق له مثيل عن فق ��ده للب�صر ،وحياته املبكرة،
و�أهمي ��ة عائلت ��ه ،وخوفه م ��ن امل�سرح ،و�ضغ ��وط النجومية .ال
يتذك ��ر �أندري ��ا بوت�شيلي وقت ��ا مل يكن فيه �شغوف ��ا باملو�سيقى..
يف مو�سيق ��ى ال�صم ��ت يكتب بوت�شيلي مبحبة ع ��ن عائلته التي
�شجعت ��ه ،وعن التفاين ال ��ذي �أدى �إىل تقدم ��ه املهني و�صعوده
�إىل النجومي ��ة .املذك ��رات رك ��زت على ال�صعوب ��ات يف بدايات
حيات ��ه املهنية املذهل ��ة ،وعن التفاين ال ��ذي �أدى �إىل ان ي�صبح
واحدا من ا�شهر جنوم الغناء يف العامل.

الأهوار حتت�ضر بعد � 6سنوات من �إدراجها على قائمة الرتاث العاملي
 متابعة املدى
م ��ع حل ��ول الذك ��رى ال�ساد�س ��ة لإدراج
الأه ��وار العراقي ��ة عل ��ى قائم ��ة ال�ت�راث
العاملي اخلا�صة مبنظم ��ة (اليون�سكو) ،
تكاد الأه ��وار جتف متاما ،مم ��ا يت�سبب
بنف ��وق وه�ل�اك ثرواته ��ا ال�سمكي ��ة
واحليوانية.
وتتزاي ��د املخ ��اوف م ��ن ح ��دوث جفاف
كام ��ل يف الأه ��وار
العراقي ��ة ،ب�سب ��ب
ارتف ��اع درج ��ات
احلرارة و�ش ��ح

الأمط ��ار بفع ��ل ظاه ��رة التغ�ي�ر املناخي
التي ت�ض ��رب مفاعيلها العراق بقوة منذ
�سنوات.
ويحذر اخلرباء البيئيون من �أن اخلطر
ال ��ذي يع�صف بالأهوار حاليا ،ال يقت�صر
فق ��ط على تدمري واحدة م ��ن �أبرز معامل
الع ��راق الطبيعي ��ة املوغل ��ة بالق ��دم،
والإخ�ل�ال بالت ��وازن البيئ ��ي ملناط ��ق
عراقي ��ة �شا�سعة ،بل ميتد لي�شمل حدوث
هجرات جماعية ل�سكان مناطق الأهوار
نحو م ��دن ومناطق عراقي ��ة �أخرى ،مما
يقود الندثار جمتمع الأهوار من جهة.
يق ��ول اخلب�ي�ر املناخ ��ي والبيئ ��ي
العراق ��ي� ،أمي ��ن هيث ��م" ،يعي� ��ش
الع ��راق ظروف ��ا بيئي ��ة قا�سي ��ة جدا
نتيج ��ة قل ��ة الت�ساق ��ط املط ��ري ب ��ل
وانعدام ��ه يف بع� ��ض مناطق ��ه خالل
العام�ي�ن املا�ضي�ي�ن ،ب�سب ��ب �أزم ��ة
اجلفاف الت ��ي تتفاقم عام ��ا بعد �آخر،
�إ�ضاف ��ة لقلة الإم ��دادات املائية لنهري
دجل ��ة والف ��رات ،بفع ��ل جت ��اوز دول
اجل ��وار (دول املنب ��ع) تركي ��ا و�إي ��ران

بريين
وكيفان�ش
يلتقيان
ً
عاما
بعد 14
من "الع�شق
املمنوع"

على احل�ص�ص املائية العراقية من خالل
بن ��اء ع ��دد �ضخ ��م م ��ن ال�س ��دود .وتابع

تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
���ص��ورة م���س��رب��ة لأح� ��د م���ش��اه��د الفيلم
اجلديد ،الذي �سيجمع املمثلني الرتكيني
بريين �سات وكيفان�ش تاتليتوغ ،ويعد
ال �ت �ع��اون الأول لهما ب�ع��د  14ع��ام � ًا من
م�سل�سل "الع�شق املمنوع" ال��ذي حقق
جناح ًا وانت�شار ًا وا�سعني .وظهر الثنائي
وه�م��ا يف م��دخ��ل �أح��د ال�ف�ن��ادق يرتديان
مالب�س �أنيقة جد ًا ،وظهرا على عجلة من
�أمرهما.
وب�ع��د النجاح ال�ب��اه��ر ،ال��ذي حققاه من

هيث ��م" :الأم ��ر ال ��ذي انعك� ��س ب�أق�ص ��ى
ت�أثريات ��ه ال�سلبي ��ة على البيئ ��ة العراقية

خ�ل�ال �شخ�صيتي "�سمر ومهند" يف
امل�سل�سل ال�شهري "الع�شق املمنوع" ،تلتقي
بريين �سات جمدد ًا مع كيفان�ش تاتليتوغ
يف عمل جديد من بطولتهما ،و�سيعر�ض
قريب ًا على �أحد املن�صات العاملية.
والفيلم بح�سب املعلومات تدور �أحداثه
حول ق�صة حب ،و�سيبد�أ قريب ًا ت�صويره
يف مدينة �إ�سطنبول ،كما �سيتم ت�صوير
ب�ع����ض امل���ش��اه��د يف ن �ي��وي��ورك �أي �� �ض � ًا،
من كتابة ن��وران �إيفرين �إي��ت ،و�إخ��راج
جونينك �أويانك.

لبنان يتوج
يا�سمينا
زيتون ملكة
على عر�ش
اجلمال

م�س�ؤولة �أوروبية حتذر :ا�ستعدوا ملوجة كورونا جديدة
قال ��ت مفو�ضة االحت ��اد الأوروبي
لل�صح ��ة و�سالم ��ة الغ ��ذاء ،ام� ��س
االثن�ي�ن� ،إن ��ه يتع�ي�ن عل ��ى دول
التكت ��ل الب ��دء يف اال�ستع ��داد
الآن ملوج ��ة جديدة م ��ن جائحة
كوفي ��د 19-يف اخلري ��ف
وال�شتاء ،م�شرية �إىل "زيادة
مقلق ��ة" يف ح ��االت تف�شي
املر�ض.
كم ��ا ح ��ذرت املفو�ض ��ة
�ستي�ل�ا كريياكيد� ��س
م ��ن �أن اجلائح ��ة

مل تنت ��ه بع ��د ،وقال ��ت لـ"رادي ��و
قرب� ��ص"" :للأ�س ��ف كان ��ت هن ��اك
زي ��ادة مقلق ��ة يف ح ��االت الإ�صابة
يف عدة دول".
وتابع ��ت" :خ�ل�ال ال�شهري ��ن
املا�ضي�ي�ن ،كن ��ا ن�ستع ��د لف�صل ��ي
اخلري ��ف وال�شت ��اء ،ونح ��ن ندرك
متام ��ا �أن املوج ��ة الوبائية القادمة
ال ميك ��ن وال ينبغ ��ي له ��ا �أن تثق ��ل
كاه ��ل اقت�صاداتن ��ا �أو جمتمعاتنا،
وال �سيم ��ا يف وق ��ت تت�أث ��ر في ��ه
بالفع ��ل باحل ��رب وغ ��زو �أوكرانيا

ملحق ��ا ال�ضرر ب�أك�ث�ر م ��ن  70باملئة من
الأرا�ض ��ي ال�صاحل ��ة للزراع ��ة يف عموم

الع ��راق ،خ�صو�ص ��ا يف مناط ��ق الو�سط
واجلن ��وب ،وجف ��اف اخلزان ��ات املائية
ال�سطحي ��ة مث ��ل بح�ي�رة حمري ��ن الت ��ي
مت ��د م ��ا يق ��ارب  65باملئة م ��ن الأرا�ضي
الزراعية يف حمافظة دياىل باملياه".
نتائ ��ج ه ��ذه الك ��وارث البيئي ��ة تظه ��ر
ب�أق�س ��ى �صورها يف جنوب ��ي البالد ،كما
ي�ش ��رح هيثم ،ويو�ض ��ح" :تتعر�ض بيئة
الأهوار العراقي ��ة لأ�سو�أ �سيناريو بيئي
منذ ع ��ام العام  ، 2003فالأهوار تتمركز
يف  3حمافظ ��ات وهي ،ذي ق ��ار ،مي�سان
والب�صرة ،والتي �ضمت يف �شهر متوز/
يوليو من العام � 2016إىل الئحة الرتاث
العاملي لليون�سكو".
وكان ��ت منظم ��ة اليون�سك ��و مبنا�سب ��ة
�إدراجه ��ا يف لوائحه ��ا ،ق ��د و�صف ��ت
الأه ��وار العراقية ب�أنها فريدة من نوعها
باعتباره ��ا واحدة من �أك�ب�ر امل�سطحات
املائي ��ة الداخلية يف العامل يف بيئة جافة
و�شدي ��دة احل ��رارة ،و�أنه ��ا متث ��ل مالذا
بيولوجي ��ا متنوع ��ا وموقع ��ا تاريخي ��ا
حل�ضارة ما بني النهرين.

والت�ضخم".
وقال ��ت كريياكيد� ��س �إن املفو�ضية
طلبت من ال ��دول الأع�ضاء ت�سريع
وترية منح اجلرع ��ات التن�شيطية
م ��ن اللقاحات مل ��ن تزي ��د �أعمارهم
ع ��ن  60عام ��ا وللفئ ��ات املعر�ض ��ة
للإ�صاب ��ة .وقالت" :يجب �أن تكون
ه ��ذه الأ�شه ��ر حت�ضريي ��ة ..بحيث
تك ��ون �أنظمتن ��ا ال�صحي ��ة جاهزة
ملوجات جديدة حمتملة قد ترتافق
عل ��ى �سبيل املث ��ال م ��ع الأنفلونزا
املو�سمية".

توجت ال�شابة يا�سمينا زي�ت��ون ،م�ساء
�أم�س (الأح ��د) ،بلقب ملكة جمال لبنان
ل �ع��ام  ،2022يف م�سابقة ت �ق��ام للمرة
الأوىل منذ �أربع �سنوات �أراد القائمون
عليها توجيه ر�سالة "�أمل" يف بلد يعاين
�أزم��ة اقت�صادية ُ�صنفت من بني الأ�سو�أ
عاملي ًا .وح�صلت زيتون ( 20عام ًا) ،وهي
م��ن ب�ل��دة كفر�شوبا يف جنوبي ال�ب�لاد،
على اللقب الذي احتفظت به ملكة جمال
لبنان ل�ع��ام  2018م��اي��ا رع �ي��دي لأرب��ع
�سنوات بعد تعذر �إقامة امل�سابقة خالل
ال�سنوات الثالث الأخ�يرة ،بداية ب�سبب
االحتجاجات ال�شعبية يف ت�شرين الأول

 ،2019ث��م ج��ائ �ح��ة "كورونا" ع��ام��ي
 2020و.2021
و��س�ت�ن��ال امل�ل�ك��ة املنتخبة ال�ت��ي ت��در���س
ال�صحافة ،جائزة مالية قدرها مائة �ألف
دوالر ،كما �ستم ّثل لبنان يف م�سابقتي
ملكة جمال العامل وملكة جمال الكون.
وت�ن��اف���س��ت  17م���ش�ترك��ة ل �ل �ف��وز بلقب
امل�سابقة ال�ت��ي رعتها وزارة ال�سياحة
حت��ت �شعار "ا�شتقنا للبنان" .وم��رت
املت�سابقات �أو ًال بلبا�س البحر ،ومتايلن
بعد ذلك �أم��ام اجلمهور وجلنة التحكيم
ب�ف���س��ات�ين � �س �ه��رة م��ن ت��وق �ي��ع امل�صمم
اللبناين جورج حبيقة.

جتل�س �أمام �شا�شة التلفزيون يف
انتظار �أن ت�شاهد �سيا�سي ًا عراقي ًا
 ،يظهر للنا�س بلحمه و�شحمه
ليخربهم �أنه يعتذر عما جرى يف
ال�سنوات املا�ضية و�أنه قرر �أن
يرتك املنا�صب وال�سيا�سة ،فتجد
بد ًال من ذلك ال�سيد �سعد املطلبي
يعلن بكل ثقة �أن الت�سريبات
ال�صوتية لل�سيد نوري املالكي
م�ؤامرة قادتها �إ�سرائيل ..حتاول
�أن تبت�سم على هذه النكتة  ،فتجد
من يخربك �أن رئا�سة الوزراء
يجب �أن ال تخرج من جعبة دولة
القانون ،فال يزال م�شروع "ما
ننطيها" قائم ًا ويتجدد .
تذهب �إىل تويرت والفي�سبوك
فتجد اجلميع من�شغلون مبطرب
ا�سمه �سيف نبيل قاده حظه
ال�سيئ لأن يغني �إحدى �أغنيات
فريوز .تقر�أ التعليقات فتعتقد
�أن �سبب خراب العراق و�إ�شاعة
الف�ساد ونهب املليارات يقف
وراءها مطرب ميتلك حظ ًا بد ًال من
ال�صوت.
تعلمنا جتارب الدول ان �صناعة
الف�شل ال تقل خطر ًا على ال�شعوب
من �صناعة الإرهاب ،الثانية
حتاول �إ�سقاط الدولة بالقا�ضية،
لكن الأوىل جتعلها تت�آكل من
الداخل حتى جتد نف�سك فج�أة �أمام
منظومة عاجزة عن الوفاء ب�أي
التزام ،لأن التزامها الوحيد كان
للكر�سي وال�صفقات ال�سيا�سية.
تتغري احلكومات يف بلدان العامل،
ويذهب رئي�س وزراء وي�أتي
بعده �آخر ،دون �أن يحتل اخلرب
ال�صفحات الأوىل وال اهتمامات
النا�س ..فالبلدان لن تتغري برحيل
م�س�ؤوليها ،يف كتاب بعنوان
"درو�س ال�سلطة" يخربنا الرئي�س
الفرن�سي ال�سابق فران�سوا هوالند
�أن مغادرته ق�صر الرئا�سة ودخول
ماكرون مل يجعل الفرن�سيني
ي�س�ألون ما الذي حدث؟ ،لأن
النظام هناك ثابت يتحرك فى
�إطار حمدد من القيم الأ�سا�سية
امل�ستقرة عن هوية البلد واملجتمع
وم�صاحله الأ�سا�سية وحقوق
مواطنيه وحرياتهم.
عندما قال هوالند �إنه لن يرت�شح،
مل ي�صرخ �أحد ال بديل ،ومل يقل
هو �س�أغادر مرفوع الر�أ�س ،لأن
مهمة النظام ال�سيا�سي الأ�سا�سية،
هي يف خلق جمتمع ين�شد
اال�ستقرار امل�ستمر ..هناك كان
لديهم ع�شرات البدائل ..وهنا
ي�صرخون يف وجهك ب�أنه ال
بديل عن دولة القانون �إال دولة
القانون .
ال �أحد يف العراق منذ  19عام ًا
اعترب بناء نظام �سيا�سي قوي
وم�ستقر ،وقادر على اال�ستمرار
والتجدد والتحديث وفرز البدائل،
م�شروع ًا وطني ًا مهم ًا.
ل�ست خبري ًا يف �ش�ؤون ال�سيا�سة،
وال يف �سرتاتيجيّات الدول
ال�صاعدة نحو الدميقراطية،
لكنني عندما اقر�أ هذه التغريدة
التي كتبها ال�صحفي الكويتي
ح�سني عبد الرحمن والتي
يقول فيها  " :تاملت واحزنني
كالم مدرب العراق امل�شارك يف
م�سابقة بطولة ا�سيا لرفع االثقال
يف ط�شقند عندما قال ان الوفد
العراقي لهذه البطولة يتكون من
العبني اثنني فقط وال�سبب انهم
مل يتمكنوا من �شراء تذاكر ال�سفر
لباقي االعبني الرتفاع ا�سعارها
من بغداد ايل ط�شقند "  .ا�ؤمن
اننا نعي�ش يف كوميديا �سوداء ،
لن تنتهي بانتخاب رئي�س وزراء
"قانوين"

�أحمد خالد �صالح :ال يوجد دور بعينه �أمتنى متثيله كوين ط ّماع بعملي
� آ�سيا كمال
الممثل ��ة ،ت ��م اختياره ��ا ع�ضوة
ف ��ي لجنة تحكي ��م مهرجان ليالي
الم�سرح الح ��ر الدولي في عمان
بدورت ��ه ال� �ـ .17لجن ��ة التحكيم
برئا�س ��ة الفن ��ان ال�سينوغ ��راف
محم ��د المرا�ش ��دة م ��ن الأردن
وع�ضوي ��ة كل م ��ن الفنانة �سماح
ق�سو� ��س والفنان ط ��ارق �صبري
والفنانة لقاء �سويدان.
 رزاق �إبراهيم ح�سن
ال�صحف ��ي والباح ��ث الراح ��ل،
�صدر له �ضمن �سل�سلة المو�سوعة
ال�صغي ��رة كتاب ��ه المو�س ��وم
"مقاهي بغداد الأدبية  -درا�سات
ف ��ي الت�أري ��خ والن�صو� ��ص"،
تن ��اول الكتاب المقاه ��ي الأدبية
ف ��ي �إط ��ار مو�ضوع ��ات متعددة،
وب ��كل مايتعل ��ق ب ��دور المقاهي
الأدبي ��ة ف ��ي بغ ��داد وت�أريخه ��ا
ودورها ف ��ي �إغن ��اء العالقة بين
الأدباء والفنانين .

 املدى /هيفاء القره غويل
ممث ��ل م�ص ��ري �ش ��اب ب ��د�أ م�ش ��واره الفن ��ي
حديثا ولكن ��ه انت�شر ب�سرعة كب�ي�رة وا�صبح
جنم ��ا ي�شارك بطولة االعمال مع اهم النجوم
واكت�س ��ب مهارات ��ه الفنية من وال ��ده ودر�س
امل�سرح و�صقل موهبت ��ه ليدخل املجال الفني
من او�سع ابوابه هو الفنان احمد خالد �صالح
الذي كان لـ(املدى) هذا احلوار معه :
 ح�سين الجاف
الباح ��ث والمترج ��م ،الق ��ى
محا�ضرة بعنوان �شارع الر�شيد
ومحلة ب ��اب االغ ��ا وال�شخ�صية
البغدادي ��ة ال�شهيرة الحاج احمد
اغ ��ا� ،ضم ��ن الفعالي ��ات الثقافية
لن ��ادي ال�صي ��د .الج ��اف اك ��د ان
االهتمام بتاريخ �ش ��ارع الر�شيد
مه ��م جدا في ه ��ذه المرحلة التي
يعاني فيها هذا ال�شارع الحيوي
م ��ن االهم ��ال وتحول ��ت معظ ��م
بنايات ��ه ال ��ى خرائ ��ب وتغي ��رت
معالمه اال�صلية.

 متى بد�أت م�شوارك الفني؟

بد�أت م�ش ��واري الفني احرتافيا بعد تخرجي
من ق�سم امل�سرح يف اجلامعة االمريكية بعدما
قدمت اكرث م ��ن م�سرحية فيها وب ��د�أت العمل
مبا�شرة بع ��د التخرج مب�سل�سل ( 30يوم) مع
النجم ا�سر يا�سني ولكن يبقى امل�سرح هو من
اهلني للدخول للف ��ن .م�ضيفا :والدي هو من
اكت�ش ��ف �شغفي بالفن وحب ��ي له وكونه مثلي

الطقس

االعل ��ى احبب ��ت ان ا�سري على خط ��اه واحذو
ح ��ذوه ولكن عل ��ى ار�ض الواق ��ع كان يرف�ض
رف�ض ��ا قاطع ��ا ان اعمل مع ��ه بنف� ��س االعمال
ويق ��ول يل دائم ��ا ا�شتغل عل ��ى نف�سك وطور
موهبتك واجن ��ح بعملك وبعده ��ا قد جتمعنا
فر�ص ��ة لكن ان اتو�سط ل ��ك يف الفن هذا االمر
مرفو�ض قطعا .
 ماه��و العمل الذي يعد نقطة حتول يف
حياة احمد خالد؟

اتعام ��ل مع كل فر�صة على انها خطوة ونقطة
حت ��ول ولكن حتديدا م�سل�سل (ن�سر ال�صعيد)
يعت�ب�ر نقط ��ة التح ��ول املهم ��ة يف م�ش ��واري
كونه او�صلن ��ي للجمهور العربي ب�شكل كبري
وح�صلت على فر�ص مهمة وفتح يل �آفاق فيما
بعد وكان بطولة حممد رم�ضان وانتاج جمال
العدل الذي �آمن مبوهبتي ودعمني .

 ماهو الدور الذي حتلم بتمثيله؟

 كي��ف ت��رى االعم��ال العربي��ة
امل�شرتكة؟

ال يوجد دور بعينه امتنى متثيله كوين طماع
يف عملي واحب ان اق ��دم جميع االدوار وكل االعم ��ال امل�شرتك ��ة مهم ��ة الن االخت�ل�اط م ��ع
ماهو متاح يل وكل م ��ا مل اتخيله الن االدوار املدار� ��س املختلفة �ضروري ج ��دا ولكن قلقي
املختلف ��ة تعد حتدي ��ا يل يف ان اقدم اف�ضل ما الوحيد من املو�ضوع هو ان تفقد هوية العمل
لدي وبح�سب ر�أيي فكرة ان احلم بدور معني الن املتلق ��ي ال يع ��رف اىل م ��ا تنتم ��ي ولك ��ن
بالعم ��وم احبذ االعمال امل�شرتك ��ة وي�سعدين
يحجم خيايل كممثل .
امل�شاركة به ��ا بالتايل الر�سال ��ة الفنية واحدة
 م��ن ه��و الفن��ان ،او الفنان��ة ،ال��ذي مهما تعددت االختالفات والثقافات.
تتمنى التمثيل معه؟

 من االقرب الحمد امل�س��رح ،ال�سينما،
ام التلفزيون؟

كث�ي�رة هي اال�سم ��اء التي امتن ��ى العمل معها
داخ ��ل م�ص ��ر وخارجه ��ا مث�ل�ا الفن ��ان يحيى
الفخ ��راين النه مدر�سة كب�ي�رة ال يوجد مثلها االق ��رب يل هو امل�س ��رح ولك ��ن باملجمل احب
وكذل ��ك احم ��د مال ��ك وق�صي خ ��وري ونادين الف ��ن برمت ��ه الن ��ه يخ ��رج ماموج ��ود داخ ��ل
جني ��م وهن ��د �ص�ب�ري ومن ��ة �شلب ��ي وحممد االن�سان من فنون متعددة كالر�سم واملو�سيقى
مم ��دوح وحمم ��د ف ��راج وك ��رمي عب ��د العزيز والتمثيل والغناء وكل انواع الفنون االخرى
وغريه ��م الكث�ي�ر الن االحت ��كاك باملواه ��ب وكذل ��ك ال�سينم ��ا قريب ��ة لروح ��ي الن متعتها
اكرب وابقى على مر الزمان .
ي�صقل الفنان ويو�سع افكاره.

�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 ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.
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