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با�شرت وزارة املالية� ،أم�س االثنني ،ب�إطالق رواتب املتقاعدين لل�شهر احلايل.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته (املدى) ،ان "دائرة املحا�سبة يف الوزارة با�شرت
بتمويل رواتب املتقاعدين املدين والع�سكري ل�شهر �آب".
وطالب البيان�" ،إداراتي م�صريف الرافدين والر�شيد وهيئة التقاعد الوطنية با�ستكمال
�إجراءات دفع رواتب املتقاعدين املدين والع�سكري عرب بطاقات الدفع االلكرتوين".
يف حني �أكدت هيئة التقاعد يف بيان لها" ،البدء ب�صرف رواتب املتقاعدين املدنيني
والع�سكريني عرب قنوات ال�صرف الر�سمية".
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ال�صدر ي�شكر �أن�صاره في المحافظات وينتظر "ان�شقاق العامري"

تظاهرات خجولة للإطاريين تنتهي
بعد وقت قليل من انطالقها
 بغداد /تميم الح�سن
خ ��رج منا�ص ��رو الإط ��ار التن�س ��يقي يف
تظاه ��رات خجول ��ة �أمام اجل�س ��ر املعلق
انته ��ت بعد وق ��ت وجيز ،فيما يوا�ص ��ل
�أن�صار التيار ال�صدري اعت�صامهم داخل
جمل�س النواب.
وح ��اول �أن�ص ��ار الإط ��ار التن�س ��يقي �أن
يتجمع ��وا �أم ��ام اجل�س ��ر املعل ��ق و�س ��ط
العا�ص ��مة ،حت ��ت م�س ��مى الدف ��اع ع ��ن
ال�ش ��رعية ،لك ��ن �س ��رعان ما انته ��ت تلك
التظاه ��رات بعد �أن خرجت �إىل و�س ��ائل
االعالم ت�سجيالت �صوتي ��ة لبع�ض قادة
الإطار تدعوهم �إىل العودة.

ويف ه ��ذه االثن ��اء خرج ��ت تظاه ��رات
م�ؤي ��دة لزعيم التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در يف املحافظات ،وبع ��د ذلك طلب
ال�صدر من املتظاهرين العودة وو�صفهم
ب�أنهم "رفعة را�س".
يح ��اول التي ��ار ال�ص ��دري يف اللحظات
احلا�سمة م ��ن م�شروع "تغي�ي�ر النظام"
الذي طرحه زعي ��م التيار مقتدى ال�صدر
بع ��د يومني م ��ن اعت�ص ��ام ان�ص ��اره يف
الربمل ��ان ،تو�سي ��ع جبهت ��ه عل ��ى ح�ساب
الإطار التن�سيقي.
ويع ��ول ال�صدري ��ون عل ��ى مالم ��ح
االن�شق ��اق داخ ��ل التكتل ال�شيع ��ي التي
بد�أت منذ قرار "ال�صدر" اعتزال العملية

ال�سيا�سي ��ة قب ��ل نح ��و �شه ��ر ،وجتل ��ت
م�ؤخ ��را يف خط ��اب "منف ��رد" لزعي ��م
حتال ��ف الفت ��ح هادي العام ��ري جدد فيه
دع ��وات احل ��وار ب�ي�ن الطرف�ي�ن (التيار
والإطار).
وق ��دم "ال�صدر" مقابل ذل ��ك �شروط ًا اىل
�صديق ��ه الق ��دمي اي ��ام التفاو� ��ض اثن ��اء
ازم ��ة "اال�شه ��ر الثماني ��ة" الت ��ي حلقت
االنتخاب ��ات الت�شريعية ،جللو�س االول
اىل طاولة املفاو�ضات ،قرئت باجتاهني:
بانها نقاط تعجيزية ،او موقف مرن بعد
خطاب "تغيري النظام" الت�صعيدي.
ولرت�صني "جبهة ال�صدر" يقول مقربون
م ��ن التي ��ار لـ(امل ��دى) ان" :ال�صدري�ي�ن

يعلم ��ون باالن�شقاقات الت ��ي جتري منذ
ا�سابيع داخ ��ل الإط ��ار التن�سيقي ،وهي
رمب ��ا وراء الدعوة االخرية التي وجهت
من زعيم التيار اىل العامري".
وطال ��ب وزي ��ر القائ ��د (�صال ��ح حمم ��د
العراق ��ي) ،من زعيم حتال ��ف الفتح ،ردا
على دعوة االخ�ي�ر ال�صدر للجلو�س اىل
طاول ��ة احلوار ،بـ "ان�سح ��اب" العامري
من "الإطار".
وا�ض ��اف العراق ��ي يف تغري ��دة عل ��ى
"توتري"" :تك ّررت دعوة الأخ العامري
للح ��وار ب�ي�ن الإط ��ار (الذي ينتم ��ي له)
وبني التيار ال�صدري الذي تخ ّلى عنه".

اتباع االطار التن�سيقي قرب الج�سر المعلق في بغداد ام�س ..عد�سة :محمود ر�ؤوف
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الم��وارد المائي��ة :تركي��ا ل��م تنف��ذ وع��ود رف��ع الإطالق��ات

الجي�ش يجدد رف�ضه
التدخل بال�سيا�سة

 بغداد /فرا�س عدنان

 بغداد /المدى
�أكدت وزارة الدفاع موقف اجلي�ش من التظاهرات ،الفتة �إىل �أن دورها
يكون بتوفري احلماية لهم من دون التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،وفيما
دعا قادة �سيا�سيون �إىل اعتماد احلوار ،عدّت �إيران التطورات الأخرية يف
العراق �ش�أنا داخليا.
وذكرت وزارة الدفاع يف بيان لها� ،أن "مواقع التوا�صل االجتماعي
تداولت مقطع ًا فيديوي ًا ل�ضابط يدعي انه مدير اال�ستخبارات يف وزارة
الدفاع ،وانه من م�ؤيدي املتظاهرين ويدعم موقفهم".
و�أ�ضاف البيان �أن "الوزارة ت�ؤكد مواقفها ال�سابقة بخ�صو�ص املتظاهرين
انها تعمل على حمايتهم وحماية املمتلكات العامة واخلا�صة وان كل
منت�سبي الوزارة من القادة وال�ضباط واملراتب واملوظفني هم يقفون
موقف احلياد كونهم جهة م�س�ؤولة عن حماية البلد وال�شعب".
و�أ�شار� ،إىل �أن "ال�ضابط الذي ظهر يف مقطع الفيديو هو �ضابط حمال
على التقاعد وال يعمل يف الوقت احلايل �ضمن مالكات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
و�أن ما ادىل به هو ر�أيه ال�شخ�صي وال ميثل وزارة الدفاع".
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�أك ��دت وزارة امل ��وارد املائي ��ة �أن اجلان ��ب
الرتك ��ي مل ينف ��ذ ،لغاي ��ة الوق ��ت احل ��ايل،
وعوده الأخرية بزيادة �إطالقات نهر دجلة،
و�إعطاء ال�ضوء الأخ�ض ��ر لوفد فني عراقي
يق ��وم بزي ��ارة تركي ��ا لالط�ل�اع عل ��ى واقع

�سدوده ��ا ،وحتدث ��ت ع ��ن خطت�ي�ن للتعامل
م ��ع الأزمة احلالي ��ة ،الأوىل باال�ستفادة من
الكمي ��ات اخلزنية ،والثانية تتعلق مبتابعة
توزيعات املي ��اه وتطبيق نظام (املرا�شنة).
وق ��ال املتحدث با�سم ال ��وزارة علي را�ضي،
�إن "�آخر م�ستجدات االجتماعات مع اجلانب
الرتك ��ي ب�ش�أن املياه هو احلوار الذي جرى

ب�ي�ن وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة مه ��دي ر�شي ��د
احلم ��داين م ��ع مبع ��وث الرئي� ��س الرتك ��ي
الأ�سب ��وع املا�ضي".وتابع را�ضي� ،أن "هذا
االجتم ��اع �شهد التداول ب�ش�أن الأزمة املائية
وقلة االطالق ��ات وتقا�سم ال�ضرر وما ترتب
عل ��ى الت�صريح ��ات ال�ص ��ادرة ع ��ن ال�سفارة
الرتكي ��ة يف بغ ��داد والبيان ال ��ذي �أ�صدرته

�أف ��ادت وكال ��ة �أمريكية ب�أن �ضع ��ف القدرة
اال�ستيعابي ��ة لأر�صف ��ة حتمي ��ل مين ��اء
الب�ص ��رة وتهال ��ك االنابي ��ب يح ��ول دون
جن ��ي الع ��راق املزي ��د م ��ن الأم ��وال ع�ب�ر
ت�صدير النفط بالتزامن مع زيادة �أ�سعاره،
وك�شف ��ت انتفاخ ��ات ظهرت خ�ل�ال الأ�شهر
الأخ�ي�رة عن ��د نهاي ��ات اخلط ��وط ،ع ��ن
خم ��اوف م ��ن انفجارها والت�سب ��ب بكارثة
بيئي ��ة يف البح ��ر .ونق ��ل تقري ��ر لوكال ��ة

 خا�ص /المدى
يرى خمت�صون بال�ش�أن الأمني �أن الأو�ضاع ال�سيا�سية
غ�ي�ر امل�ستقرة لها ت�أثريات �سلبية ال�سيما على اجلانب
الأمن ��ي يف العراق ،حمذرين من ا�ستغالل داع�ش لتلك
االو�ضاع للقيام بعملياته.
وي�شه ��د البل ��د �إرب ��اكا �سيا�سي ��ا ،حيث اقتح ��م �أن�صار

التي ��ار ال�ص ��دري ،جمل� ��س الن ��واب واعت�صم ��وا فيه،
و�س ��ط توت ��ر �سيا�س ��ي كبري ،حي ��ث تباين ��ت املواقف
حول االعت�صام ،وحتاول الأطراف ال�سيا�سية التوجه
للتهدئة واحلوار.
ويق ��ول اخلب�ي�ر الأمني �أحمد ال�شريف ��ي� ،إن "الو�ضع
ال�سيا�س ��ي غ�ي�ر امل�ستق ��ر ل ��ه ت�أث�ي�رات �سلبي ��ة كبرية
وكث�ي�رة على امللف الأمني وكذل ��ك االقت�صادي وحتى

(بالت� ��س) الأمريكي ��ة للطاق ��ة وترجمت ��ه
(املدى) ،عن م�س�ؤول�ي�ن عراقيني قولهم ان
"فر� ��ص زيادة كميات النف ��ط اخلام الذي
يت ��م �ضخ ��ه يف من�ش� ��آت من�ص ��ات حتمي ��ل
ار�صف ��ة ميناء الب�صرة عل ��ى املدى القريب
تب ��دو قامت ��ة" .و�أ�ضاف التقري ��ر� ،أن "ذلك
يح ��ول دون حتقي ��ق �أي ��ة منفع ��ة مكت�سبة
للبل ��د م ��ن زي ��ادة الإنت ��اج و�س ��ط ت�صاع ��د
�أ�سع ��ار النفط" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "انابيب
ال�ض ��خ القدمي ��ة املتهالك ��ة الت ��ي ترب ��ط ما
بني املحطة وار�صفة التحميل ت�شكل خطر ًا

كب�ي�ر ًا من احتم ��ال حدوث كارث ��ة بيئية".
و�أكد التقري ��ر� ،أن "م�ؤ�شر وكالة (بالت�س)
حلركة ال�سلع يف ال�س ��وق العاملية وكميات
�شحن النفط من البل ��دان االع�ضاء املنتجة
للنفط ملنظمة �أوبك بال�ص� ،أظهر �أن كميات
النفط اخلام الت ��ي �أنتجها العراق يف �شهر
حزي ��ران بلغت مع ��دل  4.38مليون برميل
بالي ��وم ب�ضمنها كمي ��ات النفط املنتجة من
حقول �إقليم كرد�ستان".
ولف ��ت� ،إىل �أن "هذه الكمية �أكرث بقليل من
كميات النفط املنتج ل�شهر �آذار والتي بلغت

بحدود  4.34مليون برميل باليوم".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "منف ��ذ الع ��راق
اجلنوب ��ي لت�صدي ��ر النف ��ط غالب� � ًا م ��ا كان
ينظر �إليه ب�أنه املنفذ ال�ضيق واملعيق الذي
ال يتنا�سب والكميات الكبرية التي تنتجها
البالد من النفط اخلام".
و�أورد ،ان "معلوم ��ات وزارة النف ��ط
العراقي ��ة �أك ��دت �أن �ص ��ادرات النف ��ط م ��ن
ميناء الب�صرة للفرتة من �آذار اىل حزيران
بلغت معدل  3.231مليون برميل باليوم".

االجتماع ��ي ب ��كل ت�أكي ��د ،وذل ��ك ب�سبب اخل�ل�اف بني
جمه ��ور الأحزاب والكت ��ل على �أر�ض الواق ��ع �أو على
مواقع التوا�صل االجتماعي".
وي ��رى ال�شريف ��ي �أن "تك ��رار اخلروق ��ات الأمنية يف
خمتل ��ف القواطع ،هو ب�سب ��ب اخلالف ��ات ال�سيا�سية،
فال�ص ��راع ال�سيا�سي �أبرز الأ�سباب الرئي�سية للرتاجع
الأمني وح�صول اخلروق والثغرات".

 بغداد /المدى
�أعلن جه ��از االمن الوطني� ،أم� ��س االثنني ،القب�ض
عل ��ى  31متهم ًا بق�ضاي ��ا االبتزاز الإلكرتوين خالل
�شهرين.
وذك ��ر بي ��ان خللية االع�ل�ام االمني تلقت ��ه (املدى)،
ان ��ه "بعد ورود �شكاوى م ��ن املواطنني بخ�صو�ص
تعر�ضهم حل ��االت �إبت ��زاز �إلك�ت�روين ،متكن جهاز

وبب�ي�ن �صال ��ح� ،أن "وزارة التج ��ارة واجهت
خ�ل�ال امل ��دة الأخ�ي�رة الكث�ي�ر م ��ن التحديات
نتيج ��ة احل ��رب ب�ي�ن رو�سي ��ا و�أوكرانيا ومن
قبلها جائحة كورونا".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ه ��ذه التط ��ورات جعلتن ��ا
نع ��د خط ��ة حمكم ��ة للو�ص ��ول �إىل ت�سوي ��ق
ع ��ام  ،"2023مبين� � ًا �أن "اللج ��وء �إىل زيادة
التخ�صي� ��ص امل ��ايل يتي ��ح لل ��وزارة ا�سترياد
كميات كبرية من القمح".
وبني �صالح� ،أن "واردات احلنطة املحلية لهذا

الع ��ام كانت قليل ��ة مقارنة بالأع ��وام ال�سابقة،
ولهذا ال بد من توف�ي�ر تخ�صي�صات مالية لكي
تتمكن وزارة التجارة من جتهيز الطحني".
وا�ستط ��رد ،ان "قان ��ون الأم ��ن الغذائ ��ي وفر
لغاي ��ة الوقت احلايل نحو  5تريليونات دينار
ملفردات ال�سلة الغذائية من �ضمنها القمح".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ال�شرك ��ة العام ��ة لت�صني ��ع
احلب ��وب يف خطواته ��ا النهائي ��ة م ��ن
ت�أهي ��ل افرانه ��ا احلكومي ��ة ،وه ��ي كب�ي�رة
م ��ن م�صان ��ع عاملي ��ة ر�صين ��ة تنت ��ج � 15أل ��ف
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الأم ��ن الوطن ��ي خ�ل�ال �شه ��ري (حزي ��ران ومتوز)
م ��ن تنفيذ عمليات عدة ،بع ��د ا�ستح�صال املوافقات
الق�ضائية ،ون�صب كمائن حمكمة".
واو�ض ��ح ،ان "العملي ��ات� ،أ�سف ��رت ع ��ن الإطاح ��ة
ب� �ـ( )31مبت ��ز ًا حاول ��وا ا�ستغ�ل�ال ال�ضحاي ��ا ع�ب�ر
م�ساومتهن مببال ��غ مالية" ،الفتا اىل "تقدمي جميع
املتهم�ي�ن �إىل اجله ��ات الق�ضائية املخت�ص ��ة لينالوا
جزاءهم العادل وفق ًا للقانون".
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ال��ت��ج��ارة :ت ��أم��ي��ن ال��ط��ح��ي��ن ل��غ��اي��ة ال��م��و���س��م ال��ت�����س��وي��ق��ي المقبل
 بغداد /المدى

وحذر اخلبري الأمني من �أن "تنظيم داع�ش الإرهابي،
مب ��ا ال يقبل ال�شك �س ��وف ي�ستغل ال�ص ��راع ال�سيا�سي
واخلالف ��ات ،من �أجل �إيجاد ثغ ��رات �أمنية وم�ساحات
ل ��ه للتحرك بهدف �ش ��ن الهجمات� ،س ��واء �ضد القوات
الأمني ��ة او املواطن�ي�ن املدني�ي�ن ،ولهذا عل ��ى اجلميع
احلذر من هذا الأمر اخلطري".

اعتقال  31مبتز ًا الكتروني ًا خالل �شهرين

خطة لإن�شاء معامل لإنتاج الخبز المدعم

�أعلن ��ت وزارة التج ��ارة ت�أم�ي�ن م ��ادة الطحني
لغاي ��ة بداي ��ة املو�س ��م الت�سويق ��ي املقب ��ل،
وحتدث ��ت عن خطة لإن�ش ��اء معامل خبز مدعم
للمواطنني.
وقال معاون مدير عام �شركة �صناعة احلبوب
ع�ل�اء حمم ��د �صال ��ح� ،إن "وزارة التج ��ارة
�أمن ��ت مادة الطحني لهذا الع ��ام نتيجة ا�ستالم
حنط ��ة حملية خالل املو�س ��م الت�سويقي بنحو
مليونني و� 150ألف طن".
و�أ�ض ��اف �صال ��ح ،ان "ه ��ذه الكمي ��ة �ستك ��ون
كافي ��ة لتجهي ��ز املواط ��ن لغاية نهاي ��ة العام"،
مبين� � ًا �أن "تخ�صي�صات قان ��ون الدعم الطارئ
للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمي ��ة �ستوف ��ر لن ��ا مادة
احلنطة عن طريق اال�سترياد".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ه ��ذه الكمي ��ات تكف ��ي لبداية
ت�سوي ��ق عام  ،"2023م�شدد ًا على �أن الوزارة
لديه ��ا خطة مدرو�سة لت�أم�ي�ن االحتياجات من
احلنطة لغاية بداية املو�سم القادم".
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وزارة امل ��وارد املائي ��ة التي بين ��ت فيه عدم
جواز تدخل ال�سيا�سة باجلانب املائي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اجلان ��ب الرتك ��ي وع ��د
بتح�سني االطالق ��ات املائية عل ��ى نهر دجلة
خ�ل�ال املدة الالحق ��ة ،واالتفاق عل ��ى زيارة
وف ��د فن ��ي ر�سم ��ي لالط�ل�اع عل ��ى ال�س ��دود
الرتكية وخزينها وال�سيا�سة الت�شغيلية".

و�ش ��دد را�ضي ،عل ��ى �أن "العراق مل يح�صل
على ال�ض ��وء الأخ�ضر م ��ن اجلانب الرتكي
لغاي ��ة الوقت احل ��ايل لزيارة الوف ��د الفني،
وكذلك مو�ض ��وع االطالقات املائي ��ة ما زلنا
نع ��اين م ��ن قلته ��ا ال�سيم ��ا يف نه ��ري دجلة
والفرات".

رغي ��ف يف اخل ��ط الإنتاج ��ي الواح ��د".
ويوا�ص ��ل �صال ��ح� ،أن "ال ��وزارة �س ��وف تلج�أ
�إىل خطة ت�سويقية حمكم ��ة عن طريق اعتماد
اك�شاك �أو منافذ ت�سويقية من امل�ؤمل ان ت�سهم
�إىل ح ��د كبري يف تخفيف الع ��بء عن املواطن
العراقي".
ولف ��ت �صال ��ح� ،إىل �أن "ا�سع ��ار الرغي ��ف مل
يت ��م حتديده ��ا لغاي ��ة الوق ��ت احل ��ايل ،لك ��ن
ال�سع ��ر �سيك ��ون مدعوم� � ًا ،وه ��ذه واحدة من
احلل ��ول التي تق ��وم به ��ا وزارة التج ��ارة من
�أج ��ل مواجه ��ة االرتف ��اع يف �أ�سع ��ار الطحني
بالأ�سواق املحلية".
و�أك ��د ،ان "الأي ��ام القادم ��ة �س ��وف ت�شهد هذه
االف ��ران ،وق ��د �أهلن ��ا �أك�ب�ر موق ��ع يف منطقة
الكاظمي ��ة �شم ��ايل بغ ��داد ،وتباع ًا يت ��م ت�أهيل
بقية الأفران".
وم�ض ��ى �صال ��ح� ،إىل �أن "م�ش ��كالت وزارة
التج ��ارة �ستعال ��ج وبتوف�ي�ر التخ�صي�ص ��ات
�سن�ستمر يف جتهيز مفردات البطاقة التموينية
للمواط ��ن ب�ش ��كل ان�سياب ��ي ووا�ض ��ح".

وكان املتح ��دث با�سم ال ��وزارة حممد حنون
قد ذك ��ر يف ت�صريح �إذاع ��ي تابعته (املدى)،
�أن "قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن الغذائي
والتنمي ��ة ا�ستقطعت منه ن�صف املبالغ التي
كان يج ��ري احلدي ��ث عنها ل ��وزارة التجارة
اثناء املناق�شات مع جمل�س النواب".
و�أ�ض ��اف حنون� ،أن "القان ��ون ال يوفر ملادة
احلنط ��ة �سوى ثالث ح�ص�ص للعام احلايل،
و 4ح�ص�ص لل�سلة الغذائية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "و�ضع م�ستحقات الفالحني
واملزارع�ي�ن ،بالرغ ��م م ��ن املبل ��غ ال ��ذي مت
و�ضع ��ه يف القانون ،جيد جد ًا" ،م�شدد ًا على
�أن "ال ��وزارة مل تتل ��ق �أي مبل ��غ من القانون
لغاية الوقت احلايل".
وب�ي�ن حنون� ،أن "جمل�س الوزراء كان يريد
للتجارة  9تريليونات دينار عراقي وال�سبب
االزم ��ة العاملي ��ة بع ��د قل ��ة الإنت ��اج وزي ��ادة
اال�سته�ل�اك ،لك ��ن التجاذب ��ات ال�سيا�سي ��ة
جعلت م ��ن القانون ي�ضع لن ��ا  5تريليونات
دينار".

"االتحادية" ترد دعوى
حزبين ب�ش�أن انتخاب رئي�س
الجمهورية
 بغداد /المدى
ردت املحكمة االحتادية العليا دعوى �أقامها احلزب ال�شيوعي العراقي
وحزب الأمة الوطنية على رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي،
ب�ش�أن انتخاب رئي�س اجلمهورية .وذكرت وثيقة �صادرة عن املحكمة
االحتادية العليا �أن املحكمة "نظرت يف دعوى �أقامها رائد فهمي
�سكرتري احلزب ال�شيوعي العراقي وحممد ح�سني ر�ضا الأمني العام
حلزب الأمة العراقية على رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي".
و�أ�ضافت الوثيقة �أن املدعيان طلبا �إلزام احللبو�سي بتنفيذ ن�ص
املادة ( /72ثاني ًا /ب) من د�ستور جمهورية العراق التي تن�ص على
ان "ي�ستمر رئي�س اجلمهورية مبمار�سة مهماته �إىل ما بعد انتخابات
جمل�س النواب اجلديد واجتماعه ،على �أن يتم انتخاب رئي�س جديد
للجمهورية خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �أول انعقاد للمجل�س".
و�أ�شارت� ،إىل �أن فهمي ور�ضا �أكدا �أن عدم انتخاب رئي�س جديد
للجمهورية �أدى �إىل ت�أخري ت�شكيل احلكومة وما ترتب من �أ�ضرار
وا�ضحة �أبرزها عدم امل�صادقة على املوازنة العامة للدولة ،و�أن
�أع�ضاء جمل�س النواب مبقاطعتهم جلل�سة انتخاب رئي�س اجلمهورية
ف�أنهم قد حنثوا باليمني.
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خماوف من انفجار خطوط الأنابيب يف البحر والت�سبب بكارثة بيئية

وكالة �أميركية� :ضعف تردي �أر�صفة ميناء الب�صرة يُ�ضعف الإيرادات النفطية
�أفادت وكالة �أمريكية ب�أن �ضعف القدرة اال�ستيعابية لأر�صفة
حتميل ميناء الب�صرة وتهالك االنابيب يحول دون جني العراق
املزي��د م��ن الأموال ع�بر ت�صدي��ر النف��ط بالتزامن م��ع زيادة
�أ�سعاره ،وك�شفت انتفاخات ظهرت خالل الأ�شهر الأخرية عند
نهاي��ات اخلطوط ،عن خماوف من انفجاره��ا والت�سبب بكارثة

بيئي��ة يف البحر .ونق��ل تقري��ر لوكالة (بالت���س) الأمريكية
للطاق��ة وترجمته (املدى) ،عن م�س�ؤول�ين عراقيني قولهم ان
"فر�ص زيادة كميات النفط اخلام الذي يتم �ضخه يف من�ش�آت
من�ص��ات حتميل ار�صفة ميناء الب�صرة على املدى القريب تبدو
قامتة".

 ترجمة :حامد احمد
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ذلك يح ��ول دون تحقيق
�أي ��ة منفعة مكت�سبة للبلد من زيادة الإنتاج و�سط
ت�صاعد �أ�سعار النفط".
و�أ�شار� ،إلى �أن "انابيب ال�ضخ القديمة المتهالكة
الت ��ي تربط ما بي ��ن المحطة وار�صف ��ة التحميل
ت�ش ��كل خط ��ر ًا كبير ًا م ��ن احتمال ح ��دوث كارثة
بيئية".
و�أكد التقرير� ،أن "م�ؤ�شر وكالة (بالت�س) لحركة
ال�سلع في ال�سوق العالمية وكميات �شحن النفط
م ��ن البل ��دان االع�ض ��اء المنتجة للنف ��ط لمنظمة
�أوبك بال�ص� ،أظه ��ر �أن كميات النفط الخام التي
�أنتجه ��ا الع ��راق في �شه ��ر حزيران بلغ ��ت معدل
 4.38ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم ب�ضمنه ��ا كمي ��ات
النفط المنتجة من حقول �إقليم كرد�ستان".
ولفت� ،إلى �أن "هذه الكمية �أكثر بقليل من كميات
النف ��ط المنت ��ج ل�شه ��ر �آذار والتي بلغ ��ت بحدود
 4.34مليون برميل باليوم".
و�شدد التقرير ،عل ��ى �أن "منفذ العراق الجنوبي
لت�صدي ��ر النف ��ط غالب� � ًا م ��ا كان ينظ ��ر �إلي ��ه ب�أنه
المنف ��ذ ال�ضي ��ق والمعي ��ق ال ��ذي ال يتنا�س ��ب
والكمي ��ات الكبيرة التي تنتجها البالد من النفط
الخ ��ام" .و�أورد ،ان "معلوم ��ات وزارة النف ��ط
العراقي ��ة �أك ��دت �أن �ص ��ادرات النف ��ط م ��ن ميناء
الب�صرة للفترة من �آذار الى حزيران بلغت معدل
 3.231مليون برميل باليوم".
ون ��وه التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "هذه الكمي ��ة تت�ساوى
تقريبا م ��ع معدالت ت�صدير النف ��ط ل�شهر ني�سان
ع ��ام  2020البالغة  3.351مليون برميل باليوم
عندم ��ا تخل ��ت (�أوب ��ك) وحلفا�ؤه ��ا ع ��ن �سقوف
ح�ص� ��ص الإنت ��اج لفترة مح ��دودة ب�سبب خالف
ح ��ول �ستراتيجية الإنتاج و�س ��ط تف�شي جائحة
كورون ��ا وال�سماح للبلدان المنتجة ب�ضخ الكمية
الت ��ي تريده ��ا" .وذه ��ب� ،إل ��ى �أن "تدف ��ق النفط
عند ميناء الب�صرة يتعر� ��ض لإعاقة ب�سبب �سوء

حال ��ة خطين بحريين يغذيان ار�صفة ال�ضخ عند
المحطة".
�إل ��ى ذلك ،ذك ��رت م�ص ��ادر مطلعة عل ��ى الو�ضع،
ان "انتفاخ ��ات ظه ��رت خ�ل�ال الأ�شه ��ر الأخي ��رة
عند نهاي ��ات هذه الخط ��وط ،وان هناك مخاوف
من احتمالي ��ة انفجارها وتت�سب ��ب بكارثة بيئية
بت�سرب النفط في البحر".

ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "بيان ��ات م�ؤ�ش ��ر وكال ��ة
(بالت� ��س) لحرك ��ة ال�شحن اليومي تق ��ول �إن هذا
االم ��ر اجب ��ر �شرك ��ة نف ��ط الب�ص ��رة عل ��ى تقليل
مع ��دالت ال�ضخ لأر�صف ��ة التحمي ��ل بن�سبة %25
�أي بمع ��دل �ض ��خ � 54أل ��ف برمي ��ل بال�ساع ��ة عن
المع ��دالت ال�سابق ��ة لل�ضخ والت ��ي كانت بحدود
� 70ألف برميل بال�ساعة".

دعوات لتطوير انابيب ت�صدير النفط العراقية ل�ضمان �أكرب قدر من االيرادات
و�أردف� ،أن "انابي ��ب ال�ض ��خ البحرية كان قد تم �أحادية لدعم وتكملة هذه الخطوط البحرية مما
ن�صبه ��ا ف ��ي �أواخر �سبعيني ��ات الق ��رن الما�ضي زاد م ��ن تدف ��ق النفط فيه ��ا بما يعو� ��ض الهبوط
وكان ��ت على �أمل ان ت�ستبدل منذ عقود ،رغم ذلك الحا�صل في محطات ال�ضخ بن�سبة قليلة".
فان ��ه لم يتم تنفيذ �أية اعم ��ال ا�ستبدال او �صيانة م ��ن جانب ��ه ،يق ��ول نائ ��ب مدي ��ر �شرك ��ة �سوم ��و
لم�ش ��اكل متعلق ��ة بالتموي ��ل وم�ش ��اكل �سيا�سية لت�سويق النف ��ط علي ال�شط ��ري ،ان "م�س�ؤولين
ف�ضال عن معوقات �أخرى".
عراقيين ي�أمل ��ون بو�صول طاقة �صادرات النفط
وتح ��دث التقري ��ر ،عن "�إ�ضاف ��ة �أربع ��ة مرا�سي من مين ��اء الب�صرة الى  3.35ملي ��ون برميل في

خطتان ملواجهة ال�شح وخماوف من مو�سم جديد جاف

الموارد المائية :تركيا لم تنفذ وعود رفع الإطالقات وال�سماح بزيارة �سدودها
 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت وزارة امل ��وارد املائية �أن اجلانب
الرتك ��ي مل ينف ��ذ لغاي ��ة الوق ��ت احلايل
وع ��وده الأخ�ي�رة بزي ��ادة �إطالقات نهر
دجل ��ة ،و�إعط ��اء ال�ض ��وء الأخ�ضر لوفد
فني عراقي يقوم بزيارة تركيا لالطالع
عل ��ى واق ��ع �سدوده ��ا ،وحتدث ��ت ع ��ن
خطت�ي�ن للتعام ��ل م ��ع الأزم ��ة احلالية،
الأوىل باال�ستفادة من الكميات اخلزنية،
والثاني ��ة تتعل ��ق مبتابع ��ة توزيع ��ات
املي ��اه وتطبيق نظ ��ام (املرا�شنة) .وقال
املتح ��دث با�سم ال ��وزارة عل ��ي را�ضي،
�إن "�آخ ��ر م�ستج ��دات االجتماع ��ات مع
اجلانب الرتكي ب�ش�أن املياه هو احلوار
ال ��ذي جرى ب�ي�ن وزي ��ر امل ��وارد املائية
مه ��دي ر�شي ��د احلم ��داين م ��ع مبع ��وث
الرئي� ��س الرتك ��ي الأ�سب ��وع املا�ض ��ي".
وتاب ��ع را�ضي� ،أن "ه ��ذا االجتماع �شهد
الت ��داول ب�ش� ��أن الأزم ��ة املائي ��ة وقل ��ة
االطالق ��ات وتقا�س ��م ال�ض ��رر وما ترتب
على الت�صريحات ال�صادرة عن ال�سفارة
الرتكي ��ة يف بغ ��داد والبي ��ان ال ��ذي
�أ�صدرت ��ه وزارة امل ��وارد املائي ��ة الت ��ي
بين ��ت فيه عدم ج ��واز تدخ ��ل ال�سيا�سة
باجلانب املائي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اجلان ��ب الرتكي وعد
بتح�س�ي�ن االطالق ��ات املائي ��ة عل ��ى نهر
دجلة خالل املدة الالحقة ،واالتفاق على
زي ��ارة وف ��د فن ��ي ر�سمي لالط�ل�اع على
ال�سدود الرتكية وخزينه ��ا وال�سيا�سية
الت�شغيلية".
و�ش ��دد را�ض ��ي ،عل ��ى �أن "الع ��راق مل
يح�ص ��ل عل ��ى ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر م ��ن
اجلان ��ب الرتك ��ي لغاية الوق ��ت احلايل
لزي ��ارة الوف ��د الفني ،وكذل ��ك مو�ضوع
االطالقات املائية ما زلنا نعاين من قلتها
ال�سيما يف نهري دجلة والفرات".
و�أفاد ،ب�أن "معدالت االطالقات مل ت�شهد

الزيادة التي وعد بها اجلانب الرتكي"،
مبين� � ًا �أن "العراق لدي ��ه خطتان الأوىل
ا�ستخ ��دام االطالقات املائية من ال�سدود
واخلزانات لتلبي ��ة املتطلبات الرئي�سية
والت ��ي ه ��ي الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة وهي
امل�ستهلك الأكرب ومي ��اه ال�شرب وح�صة
االهوار �إ�ضاف ��ة �إىل دفع الل�سان امللحي
عن مياه �شط العرب".
ويوا�ص ��ل را�ض ��ي� ،أن "ه ��ذه اخلط ��ة
تتزامن م ��ع خطة ثانية لتوزيعات املياه
التي تتعلق ب�إدارة التوزيعات وتطبيق
نظام املرا�شنة ورف ��ع التجاوزات لأجل
�إجناح اخلط ��ة الزراعي ��ة وت�أمني املياه
له ��ا و�ضمان و�صول املي ��اه �إىل املناطق
الت ��ي تقع يف ذنائ ��ب الأنهر التي تعاين
من �أزمة يف و�صول املياه �إليها".
وحت ��دث ،عن "�إج ��راءات �أخرى تتعلق
ب�إع ��ادة حفر الآبار و�إع ��ادة ت�أهيل جزء

كب�ي�ر منه ��ا يف املناط ��ق الت ��ي ت�شه ��د
�صعوب ��ة يف و�ص ��ول املي ��اه ال�صحي ��ة
�إليها" .و�أكد را�ضي� ،أن "احلل الوحيد
الذي تعم ��ل عليه وزارة امل ��وارد املائية
يف ظ ��روف ال�ش ��ح ،يتعل ��ق بخف� ��ض
اخلطة الزراعية �إىل ."%50
ونوه� ،إىل �أن "االهوار عانت من ال�شح
املائ ��ي لكن �ضم ��ن خطة ال ��وزارة هناك
كمي ��ات �ست�ص ��ل �إليها ،لكنن ��ا نعاين من
بع�ض التجاوزات على املمرات املائية".
وم�ض ��ى را�ضي� ،إىل �أن "م�صادر تغذية
الأه ��وار لي�س ��ت فق ��ط من نه ��ري دجلة
والف ��رات ،لذلك م ��ا يتعلق بن ��ا كوزارة
موارد مائية نعمل على توفري حد معني
من هذه املياه لإنعا�ش االهوار".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر اخلب�ي�ر املائ ��ي عادل
املخت ��ار� ،أن "املراقب�ي�ن ح ��ذروا م ��ن
الأزمة املائية وذكروا �أن اجلفاف �سوف

ي�ضرب العراق".
وتاب ��ع املخت ��ار� ،أن "امل�شكل ��ة تتفاق ��م
الي ��وم ،م ��ن خ�ل�ال ن ��زوح العدي ��د م ��ن
�سكان مناطق الأهوار �إ�ضافة �إىل هالك
احليوان ��ات ،وغريها من الأم ��ور التي
حذرنا منها �سابق ًا".
وج ��دد دعوت ��ه� ،إىل "�إع ��ادة النظ ��ر
باخلط ��ط الزراعي ��ة ،م ��ع التح ��ول �إىل
منظوم ��ات ال ��ري احلدي ��ث" ،م�ش ��دد ًا
عل ��ى �أن "تل ��ك احلل ��ول ميك ��ن �أن ت�سد
لن ��ا االزم ��ة يف االه ��وار واملحافظ ��ات
اجلنوبية".
و�أو�ضح املختار� ،أن "العراق �أمام حتد
جديد ،وه ��و �إمكانية �أن يك ��ون ال�شتاء
الق ��ادم جاف �أي�ض� � ًا وال ي�شه ��د ت�ساقط ًا
للأمطار ،وبالت ��ايل �سنكون �أمام و�ضع
م�أ�س ��اوي وتوق ��ف اخلط ��ة الزراعي ��ة
ب�شكل تام".

ا�ستمرار الرتاجع يف مياه االنهر العراقية ب�سبب دول اجلوار
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وطال ��ب� ،أي�ض ��ا ب� �ـ "ت�أ�سي� ��س املجل� ��س
الزراع ��ي الأعل ��ى ،وي�ض ��م جمموع ��ة
خرباء يتولون و�ضع خطط �سرتاتيجية
م ��ن �أج ��ل اعتماده ��ا وتنفيذه ��ا من قبل
الوزارات املعنية".
وم�ض ��ى املخت ��ار� ،إىل �أن "دول اجلوار
تعطي ملف املي ��اه ،لأهميته ،بيد رئي�س
الدول ��ة ،ويج ��ب �أال يبق ��ى بي ��د وزارة
املوارد املائي ��ة ويتم حتويله �إىل رئي�س
ال ��وزراء لكي ي�ستخ ��دم �أوراق ال�ضغط
التجاري ��ة واالقت�صادية والع�سكرية يف
التفاو�ض".
وكان مدي ��ر املرك ��ز الوطن ��ي لإدارة
امل ��وارد املائي ��ة حامت حميد ق ��د ذكر يف
وق ��ت �ساب ��ق� ،أن "العراق يعي� ��ش �أزمة
�شح يف املياه م�ستمرة للعام الثالث على
الت ��وايل ب�سب ��ب قل ��ة ال ��واردات املائية
واال�ستعان ��ة باخلزين ال�سرتاتيجي من
املياه" .و�أ�ضاف حميد" ،يف هذا العام،
وبن ��ا ًء على ذل ��ك ،مت تخفي�ض اخلطتني
الزراعي ��ة ال�شتوي ��ة وال�صيفي ��ة بن�سبة
 %50وهن ��اك ت�صاريف مياه مت �إعدادها
ل�ضمان و�صول املياه �إىل الأهوار".
وتاب ��ع" ،لك ��ن م ��ع الأ�س ��ف التجاوزات
على مياه الأهوار يف بع�ض املحافظات
ت�سبب ��ت برتاج ��ع الكمي ��ات وح ��دوث
�شح ��ة وا�ضح ��ة" ،الفت� � ًا �إىل �أن "ه ��ور
احلويزة على وجه اخل�صو�ص تعر�ض
النخفا� ��ض يف منا�سيب ��ه ب�سب ��ب قط ��ع
اجلان ��ب الإي ��راين لنه ��ر الكرخ ��ة ع ��ن
اجلان ��ب العراق ��ي والإطالق ��ات تقت�صر
عل ��ى نهري امل�ش ��رح والكح�ل�اء والأول
علي ��ه جت ��اوزات كث�ي�رة م ��ن املواطنني
ونح ��اول �أن نزيله ��ا بالتوا�ص ��ل م ��ع
الأجهزة الأمنية".
و�أك ��د حمي ��د� ،أن "اجلان ��ب العراق ��ي
يتوا�ص ��ل م ��ع اجلانب�ي�ن الإي ��راين
والرتك ��ي بهدف زيادة تدفقات املياه من
البلدين وتقليل �ضرر ال�شحة".
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التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

اليوم بحلول �شهر �أيلول".
و�أ�ضاف ال�شطري" ،فيما يتعلق بالوقت الراهن،
مع االخ ��ذ بنظر االعتبار لي� ��س فقط محدوديات
طاق ��ة الت�صدير ب ��ل �أي�ضا �أن�شط ��ة عمليات �إعادة
الت�أهي ��ل الت ��ي ق ��د ت�سب ��ب توقف ��ات ف ��ي بع� ��ض
االحيان ،فان هذا ما نتوقع ان يمكننا تحقيقه".
و�أ�شار ال�شطري� ،إلى "�إمكانية تحقيق رقم اعلى
من ذل ��ك ،ولكنني �أتحفظ بع� ��ض ال�شيء عن هذا
االحتمال لحي ��ن ما �أرى خط ��ط لتطوير من�ش�آت
الت�صدير تجري على قدم و�ساق".
وم�ضى ال�شطري� ،إل ��ى �أن "�شركة �سومو تتوقع
ان تكون كمية �شحن ��ات فئة خام الب�صرة الثقيل
ال ��ى  1.1ملي ��ون برميل باليوم ف ��ي تموز وخام
الب�صرة المتو�سط  2.2مليون برميل باليوم".
و�أو�ض ��ح التقرير� ،أن "تحليالت وكالة (بالت�س)
ت�شير ال ��ى ان كمي ��ات النفط الم�ص ��درة �ستكون
مح ��ددة عند ذل ��ك المع ��دل الأق�صى لبقي ��ة �أ�شهر
ال�سنة مع بق ��اء كميات الإنتاج عند  4.54مليون
برميل باليوم".
ولف ��ت� ،إل ��ى "وجود مخ ��اوف من تدن ��ي كميات
التجهي ��ز ناجمة عن اعم ��ال ال�صيان ��ة والت�أهيل
لمن�ش� ��آت ال�ض ��خ �أو لأ�سب ��اب متعلق ��ة بع ��دم
اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي".
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "البيئ ��ة الحالية الرتفاع
�أ�سع ��ار النف ��ط ه ��ي فر�صة للع ��راق ب ��ان ي�ضمن
تخ�صي� ��ص الأموال المطلوب ��ة ال�ستبدال انابيب
ال�شح ��ن البحري ��ة المتهالكة والتي ق ��د ي�ستغرق
ا�ستبدالها فترة �سنتين م ��ن تاريخ توقيع العقد،
ا�ستن ��ادا لأ�شخا� ��ص در�س ��وا م�ش ��روع تطوي ��ر
وت�أهيل محطة ال�ضخ".
وم�ض ��ى التقرير� ،إل ��ى �أن "ذلك من �ش�أنه ان يزيد
م ��ن �سعة طاقة محط ��ة ميناء الب�ص ��رة للت�صدير
بح ��دود � 700أل ��ف ال ��ى مليوني برمي ��ل باليوم
بالإ�ضافة الى  4ار�صف ��ة �أحادية للتحميل بطاقة
 2.2مليون برميل باليوم".
عن :وكالة (بالت�س)

"االتحادية" ترد دعوى
لل�شيوعي والأمة العراقية
على الحلبو�سي
 بغداد /املدى

ردت املحكمة االحتادية العليا دعوى �أقامها احلزب
ال�شيوعي العراقي وحزب الأمة الوطنية على
رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي ،ب�ش�أن
انتخاب رئي�س اجلمهورية
وذك ��رت وثيقة �صادرة عن املحكم ��ة االحتادية العلي ��ا �أن املحكمة نظرت يف دعوى
�أقامه ��ا رائد فهم ��ي �سكرتري احلزب ال�شيوعي العراقي وحمم ��د ح�سني ر�ضا الأمني
العام حلزب الأمة العراقية على رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي".
و�أ�ضافت الوثيقة �أن املدعيان طلبا �إلزام احللبو�سي بتنفيذ ن�ص املادة ( /72ثاني ًا/
ب) م ��ن د�ستور جمهورية الع ��راق التي تن�ص على ان "ي�ستم ��ر رئي�س اجلمهورية
مبمار�س ��ة مهمات ��ه �إىل ما بع ��د انتخابات جمل� ��س النواب اجلدي ��د واجتماعه ،على
�أن يت ��م انتخ ��اب رئي�س جديد للجمهورية خالل ثالثني يوم ًا م ��ن تاريخ �أول انعقاد
للمجل� ��س" .و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن فهم ��ي ور�ض ��ا �أك ��دا �أن ع ��دم انتخ ��اب رئي�س جديد
للجمهورية �أدى �إىل ت�أخري ت�شكيل احلكومة وما ترتب من �أ�ضرار وا�ضحة �أبرزها
ع ��دم امل�صادقة على املوازنة العام ��ة للدولة ،و�أن �أع�ضاء جمل�س النواب مبقاطعتهم
جلل�سة انتخاب رئي�س اجلمهورية ف�أنهم قد حنثوا باليمني.
و�أو�ضح ��ت الوثيقة �أن املحكمة وجدت ان دع ��وى املدعيني واجبة الرد �شك ًال ل�سبق
الف�صل يف مو�ضوعها ا�ستنادا �إىل القرار ال�صادر عن املحكمة االحتادية العليا رقم
( 23وموحدته ��ا  /25احتادية� )2022 /إذ مت ��ت مبوجبه معاجلة مو�ضوع جتاوز
املدد الد�ستورية وعدم تنفيذ ما جاء يف املادة ( /72ثاني ًا /ب) من الد�ستور.
وبينت الوثيقة �أن قرار املحكمة ال�سابق �شدد على انتخاب رئي�س اجلمهورية خالل
ف�ت�رة وجي ��زة تتنا�سب مع �إرادة امل�شرع الد�ستوري وامل�صلح ��ة العليا لل�شعب التي
توج ��ب ا�ستكمال ت�شكيل ال�سلطات االحتادية �ضمن اال�ستحقاقات املن�صو�ص عليها
يف الد�ست ��ور ،ومل ��ا كان قرار احلكم هذا يتعل ��ق بتطبيق امل ��ادة ( /72ثاني ًا /ب) ما
يعني �أن دعوى املدعيني واجبة الرد �شك ًال ل�سبق الف�صل يف مو�ضوعه".
وكان ��ت املحكمة االحتادية العلي ��ا قد �أكدت يف وقت �سابق �أن جل�سة انتخاب رئي�س
اجلمهوري ��ة يتطل ��ب لعقده ��ا ح�ض ��ور ثلثي املجم ��وع الكل ��ي لعدد �أع�ض ��اء جمل�س
النواب.
ويذكر �أن جمل�س النواب حاول �أكرث من مرة عقد جل�سة انتخاب رئي�س اجلمهورية
لكنه مل ي�ستطع ب�سبب عدم اكتمال الن�صاب.
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مقربون من التيار :الحوار مع «الإطار» هو لت�سليم الفا�سدين ومحاكمتهم

«ال�صدر» يو�سع جبهة االحتجاجات �إلى المحافظات وينتظر «ان�شقاق العامري»
 ك���ت���ائ���ب ح�����زب اهلل :ال ن��ع��ل��م ب�����دع�����وات ال���ت���ظ���اه���ر ع���ل���ى �أ������س�����وار ال���خ�������ض���راء!
 بغداد /تميم الح�سن
يح ��اول التي ��ار ال�ص ��دري يف اللحظات
احلا�س ��مة من م�ش ��روع «تغيري النظام»
الذي طرحه زعيم التيار مقتدى ال�صدر
بع ��د يوم�ي�ن من اعت�ص ��ام ان�ص ��اره يف
الربمل ��ان ،تو�س ��يع جبهته على ح�س ��اب
الإطار التن�سيقي.
ويع ��ول ال�ص ��دريون عل ��ى مالم ��ح
االن�ش ��قاق داخ ��ل التكتل ال�ش ��يعي التي
بد�أت منذ قرار «ال�صدر» اعتزال العملية
ال�سيا�س ��ية قب ��ل نح ��و �ش ��هر ،وجتل ��ت
م�ؤخ ��را يف خط ��اب «منف ��رد» لزعي ��م
حتال ��ف الفتح هادي العام ��ري جدد فيه
دع ��وات احلوار ب�ي�ن الطرف�ي�ن (التيار
والإطار).
وقدم «ال�ص ��در» مقابل ذلك �ش ��روط ًا اىل
�صديق ��ه الق ��دمي اي ��ام التفاو� ��ض اثناء
ازم ��ة «اال�شه ��ر الثماني ��ة» الت ��ي حلقت
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة ،جللو� ��س
االول اىل طاول ��ة املفاو�ض ��ات ،قرئ ��ت
باجتاه�ي�ن :بانه ��ا نق ��اط تعجيزية ،او
موقف م ��رن بعد خطاب «تغيري النظام»
الت�صعيدي.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت وجهت في ��ه جلنة
م�ستحدث ��ة تابع ��ة لـ»االطاريني» لتنظيم
التظاه ��رات ،ان�صاره ��ا بالتجم ��ع عن ��د
املدخ ��ل ال�شرق ��ي للمنطق ��ة اخل�ض ��راء،
وطالبته ��م بع ��دم دخ ��ول املنطق ��ة
احلكومي ��ة والتع ��اون م ��ع الق ��وات
االمنية.
وكانت هذه املجموعة التي �أطلقت على
نف�سها ا�س ��م «اللجنة املنظمة لتظاهرات
دع ��م ال�شرعي ��ة» م�ستع�ي�رة اال�س ��م م ��ن
تظاه ��رات الأخ ��وان امل�سلمني يف م�صر
قب ��ل � 9سن ��وات ،ق ��د �سرب ��ت معلومات
عن «مالحقة الكاظم ��ي» رئي�س الوزراء
واعتقاله!
باملقاب ��ل كثف املعت�صم ��ون داخل مبنى
الربمل ��ان للي ��وم الثال ��ث ،م ��ن اعدادهم
م ��ع دخ ��ول ع�شائر اىل املجل� ��س اعلنت
ت�أييده ��ا ل� �ـ «خط ��اب ال�ص ��در» ،حي ��ث

�شه ��دت بغ ��داد م�س ��اء االح ��د ،عق ��ب
اخلطاب ،تكد�س ��ا يف العجالت الذاهبة
�صوب املنطقة اخل�ضراء.
ولرت�صني «جبهة ال�صدر» يقول مقربون
م ��ن التي ��ار لـ(امل ��دى) ان« :ال�صدري�ي�ن
يعلم ��ون باالن�شقاق ��ات التي جتري منذ
ا�سابي ��ع داخل الإط ��ار التن�سيقي ،وهي
رمبا وراء الدعوة االخرية التي وجهت
من زعيم التيار اىل العامري».
وطال ��ب وزي ��ر القائ ��د (�صال ��ح حمم ��د
العراقي) ،من زعي ��م حتالف الفتح ،ردا

على دعوة االخري اـل�صدر للجلو�س اىل
طاولة احلوار ،ب� �ـ «ان�سحاب» العامري
من «الإطار».
وا�ض ��اف العراق ��ي يف تغري ��دة عل ��ى
«توتري»« :تك ّررت دع ��وة الأخ العامري
للحوار ب�ي�ن الإط ��ار (ال ��ذي ينتمي له)
وبني التيار ال�صدري الذي تخ ّلى عنه».
وتاب ��ع « :ف�أقول� :إننا ل ��و تن ّزلنا وقبلنا
احلوار فذل ��ك م�شروط مبا يل ��ي� :أو ًال:
ان�سح ��اب الأخ العام ��ري وكتلت ��ه م ��ن
الإط ��ار ،ثاني� � ًا :ا�ستن ��كار �صريح لكالم

(�سبايك ��ر م ��ان) ال ��ذي �ص ��رح ب ��ه يف
الت�سريبات قب ��ل �أيام قالئل ،ثالث ًا :كنتَ
�أن ��ت م ��ن �ضم ��ن املوقع�ي�ن عل ��ى وثيقة
�إ�صالحي ��ة ..ومل تنف ��ذ ..فم ��ن ال�ضامن
لتطبي ��ق احل ��وار الإ�صالح ��ي؟! فعليك
بتحدي ��د �ضام ��ن لك ��ي ننقذ الع ��راق من
�أنياب الفـ*�ساد».
وج ��ه رئي� ��س حتال ��ف الفت ��ح ه ��ادي
العام ��ري� ،أم� ��س االثنني ،ن ��داء خاطب
في ��ه ك ًال م ��ن التي ��ار ال�ص ��دري والإطار
التن�سيق ��ي ،فيم ��ا دع ��ا الطرف�ي�ن اىل

تجمعات ع�شائرية في البرلمان ام�س
اجللو�س واحلوار وجتنب «�سفك مزيد
من الدماء».
وقال العام ��ري يف بيان �إنه «يف اجواء
الت�صعي ��د االعالم ��ي ( )...اك ��رر ندائي
خمل�ص ًا اىل االخوة يف التيار ال�صدري
واىل االخ ��وة يف الإط ��ار التن�سيقي ان
يغلب ��وا منطق العق ��ل واحلكمة و�ضبط
النف� ��س والت� ��أين وتق ��دمي م�صلح ��ة
الب�ل�اد والعباد من خ�ل�ال احلوار اجلاد
والبناء.»...
وكان الإط ��ار التن�سيقي قد ا�صدر م�ساء

�إيران ّ
تعد التطورات العراقية «�ش�أن ًا داخلي ًا» وتدعو �إلى الحوار

الجي�ش يجدد رف�ضه التدخل بال�سيا�سة :واجبنا حماية
المتظاهرين والممتلكات
 بغداد /المدى

�أك ��دت وزارة الدفاع موقف اجلي�ش م ��ن التظاهرات ،الفتة
�إىل �أن دوره ��ا يكون بتوفري احلماي ��ة لهم من دون التدخل
يف ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة ،وفيما دع ��ا ق ��ادة �سيا�سيون �إىل
اعتم ��اد احلوار ،عدّت �إيران التطورات الأخرية يف العراق
�ش�أنا داخليا.
وذك ��رت وزارة الدفاع يف بي ��ان لها� ،أن «مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي تداول ��ت مقطع� � ًا فيديوي� � ًا ل�ضاب ��ط يدعي انه
مدي ��ر اال�ستخب ��ارات يف وزارة الدف ��اع ،وانه م ��ن م�ؤيدي
املتظاهرين ويدعم موقفهم».
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن «ال ��وزارة ت�ؤك ��د مواقفه ��ا ال�سابق ��ة
بخ�صو� ��ص املتظاهري ��ن انها تعمل عل ��ى حمايتهم وحماية
املمتل ��كات العامة واخلا�ص ��ة وان كل منت�سبي الوزارة من
الق ��ادة وال�ضب ��اط واملرات ��ب واملوظفني ه ��م يقفون موقف
احلياد كونهم جهة م�س�ؤولة عن حماية البلد وال�شعب».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «ال�ضابط ال ��ذي ظهر يف مقطع الفيديو هو
�ضاب ��ط حم ��ال عل ��ى التقاع ��د وال يعمل يف الوق ��ت احلايل
�ضم ��ن مالكات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أن ما ادىل به هو ر�أيه
ال�شخ�صي وال ميثل وزارة الدفاع».
ون ��وه البيان� ،إىل «اللج ��وء للق�ضاء العراق ��ي لكل �شخ�ص
يظه ��ر ب�صف ��ة ع�سكري ويدع ��ي انه يعمل حالي� � ًا يف وزارة
الدفاع ويعرب عن ر�أي ال ين�صب يف م�صلحة البلد ويحرف
املعنى احلقيقي ملا يقوم به منت�سبو الوزارة».
ورح ��ب رئي�س ال ��وزراء الأ�سب ��ق ورئي�س ائت�ل�اف الن�صر
حيدر العبادي بدعوات احلوار ،فيما �أكد دعمه للتفاهمات.
أرح ��ب
وق ��ال العب ��ادي يف تغري ��دة تابعته ��ا (امل ��دى)ّ ِ �« ،

بدع ��وات احل ��وار ،وه ��ي دلي ��ل حكم ��ة جميع الأط ��راف».
و�أ�ضاف« ،لقد دعوت للحوار والتفاهم مرار ًا ،واليوم اجدد
الدعوة و�أبارك و�أدعم �أي تفاهمات للحل �أي ًا كانت نتائجها،
م ��ا دامت حتف ��ظ �أمن وا�ستق ��رار العراق و�شعب ��ه ورفاهية
مواطنيه».
وعل ��ى �صعي ��د مت�صل� ،ش ��دد رئي� ��س احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ستاين ،م�سعود بارزاين ،واملمثلة االممية يف العراق
جينني بال�سخ ��ارت على �ض ��رورة حل امل�ش ��اكل ال�سيا�سية
وفق الد�ستور.
وذك ��ر بيان ملكتب ب ��ارزاين ان «بال�سخ ��ارت ع ّزت بارزاين
يف الذكرى  39لإبادة البارزانيني وبذل اجلهود يف املراكز
الدولية للتعرف على انها �إبادة جماعية وهي جرمية».
وبح ��ث اجلانب ��ان الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي للع ��راق وتطوراته
وخل�ص ��ا �إىل «�ضرورة ح ��ل امل�شاكل وف ��ق الد�ستور املبني
على التفاهم».
و�أو�ض ��ح البي ��ان� ،أن الطرفني ناق�ش ��ا االنتخابات يف �إقليم
كرد�ست ��ان ،ونق ��ل ع ��ن ب ��ارزاين ت�أكي ��ده ان «االنتخاب ��ات
يجب ان جت ��ري قريبا مع حماية حقوق الطوائف الوطنية
والديني ��ة وله ��ذا الغر� ��ض ،ف� ��إن احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ستاين م�ستعد لإجراء االنتخابات حتى غد ًا».
ويف هذه الأثناء دعا ائت�ل�اف الوطنية بزعامة �إياد عالوي
الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة �إىل التهدئ ��ة وتغلي ��ب لغ ��ة العق ��ل
واحل ��وار ،واح�ت�رام ح ��ق التظاه ��ر واحلفاظ عل ��ى هيبة
الدولة.
وذك ��ر االئت�ل�اف يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)� ،أن «الع ��راق
واجه خ�ل�ال الأي ��ام املا�ضية تطورات خط�ي�رة يف ت�صعيد
املواقف بني �أطراف الأزم ��ة ال�سيا�سية واالنتخابية نا�سني

قوات عراقية توفر الحماية للمتظاهرين

التوقيتات الد�ستوري ��ة التي نتجت عن االنتخابات املبكرة
التي مل تكن الظروف مالئمة لإجرائها».
و�أ�ض ��اف البي ��ان« :ومن منطل ��ق احلر�ص عل ��ى اال�ستقرار
وال�سل ��م الأهل ��ي وال�سياق ��ات الد�ستوري ��ة ،ف ��ان ائت�ل�اف
الوطني ��ة ي�ؤكد دع ��وة الأطراف كاف ��ة ،اىل التهدئة وتغليب
لغ ��ة العق ��ل واحل ��وار ،واحلر� ��ص عل ��ى امل�صلح ��ة العامة
للمواطن�ي�ن و�سي ��ادة وا�ستق�ل�ال العراق و�سالم ��ة �أرا�ضيه
الإقليمية».
و�أ�ش ��ار� ،إىل «احرتام حق التظاهر احل�ضاري ال�سلمي ،مع
�ض ��رورة احلفاظ على هيبة الدولة وم�ؤ�س�ساتها و�سلطاتها
ورموزها الوطنية ال�سيادية واالعتبارية».
ولف ��ت البي ��ان� ،إىل «رف� ��ض ان تك ��ون م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
و�سلطاتها ميدانا لل�صراع ��ات وتبادل الر�سائل بني �أطراف
الأزمة ال�سيا�سية».
ور�أى� ،أن «تفكيك الأزمة ونزع �أ�سباب االحتقان ال�سيا�سي،
يتطل ��ب عقد م�ؤمت ��ر للح ��وار الوطني بني الأط ��راف كافة،
لالتف ��اق عل ��ى خي ��ارات م�شرتك ��ة مقبولة� ،إم ��ا بامل�ضي يف
عق ��د جل�س ��ة جمل�س الن ��واب الختي ��ار رئي� ��س للجمهورية
وم ��ن ث ��م ت�شكي ��ل احلكوم ��ة� ،أو االجتاه اىل ح ��ل الربملان
والدع ��وة النتخاب ��ات مبكرة ،عل ��ى ان ي�سبق احل ��ل �إقرار
قان ��ون انتخابي جديد ومفو�ضي ��ة م�ستقلة حقا؛ مع حتول
احلكوم ��ة احلالي ��ة اىل حكومة انتقالية متتل ��ك �صالحيات
ت�شريعية ب�شكل م�ؤقت».
و�أك ��د البيان« ،دع ��وات احلوار الوطن ��ي امل�ستمرة من قبل
زعي ��م االئتالف اياد ع�ل�اوي ،ونظرا اىل احتف ��اظ ائتالف
الوطني ��ة بعالقات جي ��دة مع جمي ��ع الأط ��راف ،خ�صو�صا
الإطار التن�سيقي والتيار ال�صدري».
و�أب ��دى ا�ستع ��داده« ،الكام ��ل ال�ست�ضافة جل�س ��ات احلوار
الوطني ورعايته ودعمه يف اي مكان يتم االتفاق عليه».
وطال ��ب البي ��ان« ،القوى االقليمي ��ة والدولي ��ة اىل احرتام
�سي ��ادة العراق ووحدة �أرا�ضيه ،واحرتام الإرادة الوطنية
لل�شعب العراقي يف اختيار النظام الذي يريد».
عل ��ى ال�صعيد ال ��دويل ،عدت �إيران التط ��ورات الراهنة يف
العراق «�ش�أنا عراقيا داخليا».
وق ��ال املتح ��دث با�سم اخلارجي ��ة االيراني ��ة نا�صر كنعاين
يف م�ؤمت ��ره ال�صحفي اال�سبوعي ان «العراق بلد جار كبري
ومهم بالن�سبة لنا ونح ��ن نتابع ونر�صد تطورات الأحداث
فيه بدقة وبح�سا�سية».
و�أ�ض ��اف «اجلمهوري ��ة اال�سالمي ��ة تعتق ��د ان �أم ��ن العراق
م ��ن �أمنها وب� ��أن الأحزاب والتي ��ارات ال�سيا�سي ��ة العراقية
قادرة على جت ��اوز الأزمة من خالل اتب ��اع الطرق ال�سلمية
والقانونية».
و�أك ��د كنعاين »:ك ّنا وما نزال نحرتم خيار ال�شعب العراقي
وال نتدخل يف �ش�ؤونه الداخلية لكننا ن�ؤمن ان احلوار هو
اف�ضل طريقة حلل اخلالفات».
وبني «نحن واثقون ان ال�شعب العراقي �شعب واع ونا�ضج
و�سيتجاوز هذه الفرتة بكيا�سته وحكمته».

االحد املا�ضي ،بيانا غا�ضبا حذر فيه من
انق�ل�اب دم ��وي يقوده التي ��ار ال�صدري
عرب التظاهرات.
وق ��ال البي ��ان »:ن ��رى للأ�س ��ف ت�صعيد ًا
م�ستم ��را وتط ��ورا م�ؤ�سف ��ا للأح ��داث
و�ص ��ل ح ��د الدع ��وة اىل االنق�ل�اب على
ال�شعب والدولة.»...
واعترب «الإطار» ما و�صفه بـ «االتقالب»
ه ��و« :ام ��ر خط�ي�ر يعي ��د اىل الذاك ��رة
االنقالب ��ات الدموي ��ة الت ��ي عا�شه ��ا
العراق طيلة عق ��ود الدكتاتورية ما قبل
التغيري».
وقب ��ل ذلك ،و�ص ��ف ال�ص ��در التطورات
ال�سيا�سي ��ة التي ي�شهدها الع ��راق ب�أنها
فر�صة لتغيري ج ��ذري للنظام ال�سيا�سي
والد�ست ��ور واالنتخاب ��ات ،معت�ب�را �أن
العراقي�ي�ن الي ��وم «عل ��ى املح ��ك» ،فيما
دعت اللجنة التنظيمي ��ة التابعة للإطار
التن�سيق ��ي �إىل التظاه ��ر ي ��وم االثن�ي�ن
(�أم� ��س) عن ��د املنطق ��ة اخل�ض ��راء بع ��د
«تط ��ورات تن ��ذر بانق�ل�اب م�شب ��وه»
بح�س ��ب و�ص ��ف بي ��ان «جلن ��ة دع ��م
ال�شرعية».
وبح�سب معلوم ��ات وردت اىل (املدى)
ب ��ان اللجن ��ة الت ��ي اعلن ��ت ع ��ن نف�سها
لأول مرة بعد خط ��اب «ال�صدر»« ،تابعة
لأطراف معينة داخل الإطار التن�سيقي،
وهي غري مدعومة من كل االطراف».
وكان ن ��وري املالك ��ي ،وف ��ق م�ص ��ادر
مطلعة ،ح ��اول م�ساء االح ��د «الرد على
اقتح ��ام ال�صدري�ي�ن» ب�إخ ��راج جماميع
م ��ن الف�صائل ،لكنه ف�ش ��ل ب�سبب رف�ض
بع�ض قيادات «الإطار التن�سيقي».
ومبتابع ��ة بي ��ان «التن�سيق ��ي» و»جلنة
دع ��م ال�شرعي ��ة» ،جن ��د ان بي ��ان االول
مل يت�ضم ��ن اال�ش ��ارة ال�صريح ��ة اىل
التظاهرات.
وعق ��ب بي ��ان اللجن ��ة ال ��ذي دع ��ا اىل
تظاهرات قرب املنطقة اخل�ضراء ،اكدت
كتائب ح ��زب الله -احد ف�صائل احل�شد-
بانها ال تعلم ب�ش�أن تلك الدعوة.
وقال ابو عل ��ي الع�سكري املتحدث با�سم

الكتائ ��ب يف تغري ��دة عل ��ى «توت�ي�ر»:
«دع ��وة التظاهر على ا�س ��وار اخل�ضراء
العلم لنا بها».
وبح�س ��ب املعلوم ��ات ان امل�شارك�ي�ن
يف تظاه ��رات «التن�سيق ��ي» ه ��م :تي ��ار
احلكم ��ة ،ع�صائ ��ب اه ��ل احل ��ق ،ح ��زب
الدعوة ،املجل�س االعلى ،وكتائب االمام
عل ��ي ،فيم ��ا مل حت�سم «ب ��در» موقفها من
االحتجاجات.
و�سربت «دعم ال�شرعية» وبع�ض من�صات
«االطاريني» معلومات عن انها �ستقوم بـ
«اعتقال الكاظمي وم�ست�شاريه» و»اغالق
طريق املطار ملن ��ع الفريق احلكومي من
مغادرة البالد قبل حماكمتهم».
و�شوه ��دت من ��ذ �صب ��اح �أم� ��س ،قطعات
ع�سكري ��ة كب�ي�رة يف طري ��ق املط ��ار يف
غرب ��ي العا�صم ��ة ،وقطع ��ات ع�سكري ��ة
ق ��رب اجل�س ��ر املعلق حيث م ��كان جتمع
«االطاريني».
وفيما ف�س ��ر مراقبون «�ش ��روط ال�صدر»
مقاب ��ل التفاو� ��ض كما ج ��اءت يف دعوة
زعي ��م حتال ��ف الفت ��ح ،بانه ��ا «مرون ��ة»
يف مواق ��ف زعي ��م التي ��ار ع ��ن «دعوات
تغيري النظ ��ام»� ،أكد مقرب ��ون من التيار
بانه ��ا «�ش ��روط تعجيزي ��ة ول ��ن يك ��ون
هن ��اك تفاو� ��ض اال لت�سلي ��م الفا�سدي ��ن
وحماكمتهم».
وانتق ��دت امل�ص ��ادر املقرب ��ة م ��ن التي ��ار
ال�ص ��دري« :ت�سمية تظاهرات االطاريني
بدع ��م ال�شرعي ��ة» ،م�شريي ��ن اىل ان
«الإط ��ار التن�سيق ��ي ه ��و فاق ��د لل�شرعية
بع ��د خ�سارت ��ه يف االنتخاب ��ات وح ��رف
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة بق ��رارات �سيا�سي ��ة
م ��ن الق�ض ��اء» ،يف ا�ش ��ارة اىل تف�س�ي�ر
«الثلث املعط ��ل» وعرقلة اختي ��ار رئي�س
اجلمهورية.
باملقابل دعا ال�صدريون اىل «نفري عام»،
حيث وج ��ه «وزير القائد» �أم�س� ،أن�صار
التي ��ار يف املحافظ ��ات اىل التظاه ��ر
يف مدنه ��م (با�ستثن ��اء مدين ��ة النجف)
يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة بالتزام ��ن م ��ع
تظاهرات «التن�سيقي».

مخاوف من ا�ستغالل داع�ش الخالفات
بين الكتل في تجديد هجماته

عمليات لمالحقة داع�ش
 خا�ص /المدى
ي ��رى خمت�ص ��ون بال�ش� ��أن الأمن ��ي �أن الأو�ض ��اع
ال�سيا�سي ��ة غ�ي�ر امل�ستق ��رة له ��ا ت�أث�ي�رات �سلبي ��ة
ال�سيم ��ا على اجلانب الأمني يف العراق ،حمذرين
م ��ن ا�ستغ�ل�ال داع� ��ش لتل ��ك االو�ض ��اع للقي ��ام
بعملياته.
وي�شهد البلد �إرب ��اكا �سيا�سيا ،حيث اقتحم �أن�صار
التيار ال�ص ��دري ،جمل�س النواب واعت�صموا فيه،
و�سط توتر �سيا�س ��ي كبري ،حيث تباينت املواقف
ح ��ول االعت�ص ��ام ،وحت ��اول الأط ��راف ال�سيا�سية
التوجه للتهدئة واحلوار.
ويق ��ول اخلب�ي�ر الأمن ��ي �أحم ��د ال�شريف ��ي� ،إن
«الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي غ�ي�ر امل�ستق ��ر ل ��ه ت�أث�ي�رات
�سلبية كب�ي�رة وكثرية عل ��ى امللف الأمن ��ي وكذلك
االقت�ص ��ادي وحتى االجتماعي ب ��كل ت�أكيد ،وذلك
ب�سب ��ب اخل�ل�اف ب�ي�ن جمه ��ور الأح ��زاب والكتل
عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع �أو عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي».
وي ��رى ال�شريفي �أن «تكرار اخلروقات الأمنية يف
خمتلف القواطع ،هو ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية،
فال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي �أب ��رز الأ�سب ��اب الرئي�سي ��ة
للرتاجع الأمني وح�صول اخلروق والثغرات».
وح ��ذر اخلب�ي�ر الأمن ��ي م ��ن �أن «تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي ،مب ��ا ال يقب ��ل ال�ش ��ك �س ��وف ي�ستغ ��ل
ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي واخلالفات ،من �أج ��ل �إيجاد
ثغ ��رات �أمني ��ة وم�ساح ��ات له للتح ��رك بهدف �شن
الهجمات� ،سواء �ضد القوات الأمنية او املواطنني
املدنيني ،ولهذا على اجلمي ��ع احلذر من هذا الأمر
اخلطري».
و�أعلن ��ت خلية الإعالم الأمني ،قبل يومني القب�ض
على � 8إرهابيني بينه ��م م�س�ؤول عن تفجري عجلة
مفخخة يف بغداد ،فيما �أعلن جهاز الأمن الوطني،

يف الي ��وم ذات ��ه القب� ��ض عل ��ى � 6إرهابي�ي�ن يف
نينوى ،فيما �أعلن ��ت هيئة احل�شد ال�شعبي ،الأحد
املا�ضي ،تدمري ث�ل�اث م�ضاف ��ات وزورق لعنا�صر
داع�ش االرهابي جن ��وب تكريت مبحافظة �صالح
الدين ،وتزامن ��ا مع تلك الأحداث نفذت قوة �أمنية
م�شرتك ��ة من اجلي� ��ش العراقي واحل�ش ��د ال�شعبي
عملية تفتي�ش يف حمافظة الأنبار.
م ��ن جهت ��ه ،اق�ت�رح اخلب�ي�ر االمن ��ي فا�ض ��ل �أب ��و
رغي ��ف �أربع ��ة ملف ��ات لتعزي ��ز املنظوم ��ة االمنية
والع�سكري ��ة ،م�شريا �إىل «حاجة الق ��وات االمنية
للدع ��م احلقيقي من خ�ل�ال جتديد الدم ��اء واعادة
النظر مبنظومة خدمة العلم».
وا�شار اىل «�ضرورة الغاء بع�ض قيادات العمليات
والع ��ودة اىل نظ ��ام الفيال ��ق واعط ��اء م�س�ؤولية
بطيف او�سع اىل وزارتي الداخلية والدفاع ودعم
املنظومة اال�ستخباراتية».
ولفت �أب ��و رغي ��ف �إىل انه «بتحقيق ه ��ذه امللفات
تك ��ون ا�ستجاب ��ة اىل الدع ��وات ال�سيا�سي ��ة الت ��ي
ت�ش ��دد على اي�ل�اء النظوم ��ة االمني ��ة والع�سكرية
اهمية واهتماما».
وب�ي�ن �أن «�ضب ��ط الأو�ضاع يف املناط ��ق الرخوة،
يحت ��اج اىل تفعي ��ل اجله ��د اال�ستخباراتي وجهد
املعلوم ��ات واال�ستعان ��ة باملواطن ودع ��م امل�صادر
و�إع ��ادة العم ��ل بامل�ص ��در ومتويله ب�ش ��كل حريف
و�إدارة من قبل �ضباط مهنني».
ومل تتوقف العمليات الأمنية منذ �إعالن االنت�صار
على داع�ش ع ��ام  2017ولغاية الآن ،لتطهري كافة
املناط ��ق م ��ن عنا�ص ��ر التنظي ��م ،ودائما م ��ا ت�سفر
ع ��ن العث ��ور عل ��ى م�ضاف ��ات فيه ��ا �أدوات منزلية
ومقتل ع ��دد من عنا�ص ��ر داع�ش وه ��ذا �إىل جانب
مئ ��ات الطلع ��ات اجلوي ��ة الت ��ي تنف ��ذ ال�ستهداف
عنا�ص ��ر داع�ش �أو عجالته ��م املفخخة يف املناطق
ال�صحراوية.
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ذي قار� 15 :ألف عن�صر �أمني ي�شاركون فـي حماية املواكب احل�سينية
 ذي قار /ح�سني العامل

اعلنت دوائر ال�شرطة وال�صحة يف ذي قار
عن خطتني �أمنية و�صحية لت�أمني متطلبات
احلماي ��ة والرعاي ��ة ال�صحي ��ة خ�ل�ال �شهر
حمرم احلرام ،م�ؤكدة م�شاركة �أكرث من 15
�ألف عن�صر �أمني وعدد من الفرق ال�صحية
و� 63سيارة ا�سعاف يف تنفيذ اخلطتني.
ي�أتي ذلك بالتزامن مع اعالن هيئة املواكب
احل�سينية يف ذي قار عن م�شاركة نحو 60
موكب� � ًا ا�ستعرا�ض ّي� � ًا يف �إحي ��اء الطقو� ��س
الدينية يف عا�شوراء.
وق ��ال م�س�ؤول هيئ ��ة املواك ��ب احل�سينية
يف ذي ق ��ار با�س ��م ها�ش ��م االزيرجاوي يف
ت�صريح ��ات اعالمي ��ة تابعتها (امل ��دى) ،ان
"م�سري املواك ��ب احل�سينية لليايل الع�شر
االوىل م ��ن حم ��رم احل ��رام انطلق ��ت م ��ن
�ساح ��ة ال ��دب يف نهاي ��ة احلبوب ��ي باجتاه
مرك ��ز املدين ��ة" ،مبينا ان "م ��ا بني  50اىل
 60موكب ��ا ا�ستعرا�ضي ��ا �سي�شارك ��ون يف
امل�سرية".
وب ��دوره ،ق ��ال مدي ��ر ق�س ��م �إع�ل�ام قي ��ادة
�شرط ��ة ذي ق ��ار العمي ��د احلقوق ��ي ف� ��ؤاد
ك ��رمي لـ(امل ��دى) �إن " قي ��ادة �شرط ��ة ذي
ق ��ار اعتم ��دت خط ��ة �أمني ��ة خا�ص ��ة ب�شهر
حم ��رم احل ��رام ي�ش ��ارك فيها �أك�ث�ر من ١٥
�ألف عن�ص ��ر من منت�سب ��ي ال�شرطة املحلية
واالف ��واج والأجه ��زة الأمني ��ة ال�ساندة لها
ف�ضال ع ��ن قوات من اجلي� ��ش تابعة لقيادة
عملي ��ات �سومر وقوات �سان ��دة من احل�شد
ال�شعبي".
و�أ�ضاف ك ��رمي ،ان "اخلط ��ة تت�ضمن ن�شر
املزي ��د م ��ن الق ��وات الأمني ��ة والدوري ��ات
الآلي ��ة والراجلة يف مواق ��ع اقامة املواكب
احل�سيني ��ة وامليادي ��ن العام ��ة واال�س ��واق

وحول دور العبادة واحل�سينيات واملناطق
والأحي ��اء ال�سكنية" ،م�ؤكدا "تفعيل اجلهد
اال�ستخباراتي واملنظومة املعلوماتية".
و�أو�ضح� ،أن "اخلط ��ة ت�شتمل على �سل�سلة
م ��ن الإج ��راءات الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا تعزي ��ز
اال�ستقرار الأمن ��ي يف املحافظة وذلك عرب
اعتماد  3اطواق امنية لهذا الغر�ض".
وتر�أ� ��س قائد عمليات �سوم ��ر الفريق �سعد
عل ��ي عات ��ي احلربي ��ة م�ؤمترا �أمني� � ًا نهاية
اال�سب ��وع املن�صرم ال�ستعرا� ��ض ومناق�شة
مف ��ردات اخلط ��ة الأمني ��ة مب�شارك ��ة هيئة
املواك ��ب احل�سيني ��ة وبح�ض ��ور م ��دراء
الأجه ��زةالأمنية والرقابية واال�ستخبارية

يف املحافظ ��ة واجله ��ات الإداري ��ة ذات
العالقة ،ومدراء �شرطة الأق�سام.
واتخ ��ذ امل�ؤمت ��ر جمل ��ة م ��ن التو�صي ��ات
والتوجيه ��ات م ��ن بينه ��ا الت�شدي ��د عل ��ى
تنفيذ اخلطة االمنية وف ��ق املعايري املهنية
وت�سهي ��ل حرك ��ة املواك ��ب وت�أم�ي�ن دور
العب ��ادة وامل�ساج ��د واحل�سيني ��ات وابداء
امل�ساعدة للحاالت الإن�سانية والتعاون مع
رجال الدين وقراء املنرب احل�سيني.
ومن جانب ��ه ك�شف مدير ع ��ام دائرة �صحة
ذي ق ��ار جعف ��ر نا�ص ��ر العب ��ودي عن خطة
طارئة للإ�سناد الطبي خالل عا�شوراء.
و�أ�ضاف العب ��ودي يف بيان �صحايف تلقته

موكب ح�سيني ي�ستذكر �شهداء انتفا�ضة ت�شرين
(املدى) ،ان "الدائ ��رة �شكلت غرفة عمليات
ملتابعة اجلهد الطب ��ي وال�صحي واخلدمي
طيل ��ة االيام الع�ش ��ر االوىل من �شهر حمرم
لهذا العام".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الدائرة وجهت با�ستنفار
جمي ��ع املوارد الطبية وال�صحية ون�شر 63
�سي ��ارة ا�سع ��اف ف ��وري موزعة عل ��ى كافة
اق�ضية ونواحي املحافظة".
وحتدث العبودي ،عن "تهيئة امل�ست�شفيات
واملراك ��ز ال�صحي ��ة وتوف�ي�ر االدوي ��ة
وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة وقن ��اين ال ��دم
واالوك�سجني".
و�شدد ،على "متابعة االج ��راءات الوقائية

للح ��د م ��ن انت�ش ��ار الأمرا� ��ض االنتقالي ��ة
ور�صد جميع حاالت الت�سمم الغذائي خالل
توزيع وجب ��ات الطعام يف جمال�س العزاء
واملواكب احل�سينية".
و�أف ��اد العبودي بان "اخلط ��ة �شملت اي�ضا
تن�سي ��ق وتنظيم اجلهود وامل ��وارد الطبية
والب�شري ��ة لتق ��دمي اخلدم ��ات الطبي ��ة
للمعزي ��ن والزائري ��ن املتوجه�ي�ن اىل
حمافظة كربالء املقد�سة".
وتعد حمافظة ذي قار مركزا حيويا لعبور
زائ ��ري املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة وال ��دول
املج ��اورة املتوجه�ي�ن اىل كرب�ل�اء املقد�سة
�س�ي� ً
را على االق ��دام لأداء زي ��ارة االربعني،
اذ ت�شه ��د م ��رور نح ��و ملي ��وين زائر خالل
مرا�سيم الزيارة.
يذك ��ر �أن امل�سلم�ي�ن ال�شيع ��ة يف العراق قد
ج ��ددوا بع ��د ع ��ام (� ،)2003إحي ��اء ذكرى
عا�ش ��وراء خ�ل�ال �شهر حمرم م ��ن كل عام،
بعدما منعهم النظام ال�سابق من �إحيائها.
وتعد عا�شوراء من �أكرب املنا�سبات الدينية
ل ��دى ال�شيعة� ،إذ يحيون فيه ��ا ذكرى مقتل
الإم ��ام احل�سني بن علي ب ��ن �أبي طالب يف
كرب�ل�اء ،يف �أج ��واء يخي ��م عليه ��ا احلزن،
وترف ��ع فيه ��ا الراي ��ات ال�س ��ود ،و�س ��ط
املجال� ��س التي تروي ال�س�ي�رة الرتاجيدية
للحدث.
والإمام احل�سني املولود يف ال�سنة الرابعة
الهجري ��ة ،ه ��و احل�سني ب ��ن علي ب ��ن �أبي
طالب بن عب ��د املطلب و�أمه فاطمة الزهراء
ابن ��ة النب ��ي حمم ��د ،ا�ست�شه ��د يف كربالء
�سن ��ة ( )61هجري ��ة بع ��د قدوم ��ه و�آل بيته
و�أن�ص ��اره م ��ن املدينة املن ��ورة �إىل الكوفة
على يد جي�ش عمر بن �سعد بن �أبي وقا�ص
ب�أوامر �صدرت عن يزيد بن معاوية ب�سبب
رف�ض احل�سني ملبايعته على اخلالفة.

وزير النقل :ال�سكك احلديد �ستكون �شركة رابحة خالل �شهرين
 بغداد /املدى
�أوج ��ز وزي ��ر النقل نا�ص ��ر ال�شبل ��ي� ،أم�س
االثن�ي�ن ،مه ��ام �ش ��ركات ال ��وزارة ،وفيم ��ا
حدد �أبرز املعوق ��ات التي تواجهها� ،أو�ضح
ال�سب ��ب الرئي� ��س لتوق ��ف م�ش ��روع النق ��ل
البحري.
وق ��ال ال�شبلي يف ت�صريح ��ات نلقتها وكالة
االنب ��اء الر�سمي ��ة� ،إن "�س ��كك احلدي ��د مت
ت�أ�سي�سه ��ا من ��ذ �أربعينيات الق ��رن املا�ضي،
ونتيج ��ة مرور الزم ��ن تعر�ضت لال�ستهالك
و�أ�صبح ��ت متهالك ��ة الآن ،ولك ��ن ال ��وزارة
متكن ��ت خالل هذه الفرتة من �إعادة عدد من
ال�سكك م ��ن بغداد �إىل املو�ص ��ل ومن بغداد
�إىل الب�صرة وجعلها جاهزة للعمل".
و�أ�ض ��اف" :ويف منطق ��ة ال�سم ��اوة �أي�ض ��ا
تق ��وم ال�شرك ��ة حالي ًا بعملها هن ��اك� ،إ�ضافة
�إىل املنطق ��ة الغربي ��ة حي ��ث �سك ��ة قط ��ار
�صاحلة للعمل� ،أما القط ��ار الذي يعرب على
جه ��ة الفرات فق ��د مت تدمريه م ��ن ع�صابات
داع� ��ش الإرهابية ومت االتفاق مع املحافظة
للعم ��ل على �إع ��ادة ت�أهيل اجل�س ��ر و�إعادته
للعمل".

وتابع" :وقعنا مع ال�شرك ��ة الإيطالية عقد ًا
لو�ض ��ع ت�صامي ��م جدي ��دة تب ��د�أ م ��ن ميناء
الف ��او �إىل تركيا حيث الرب ��ط يكون ما بني
ال�ش ��رق والغرب وبني تركي ��ا وميناء الفاو
وهذا �أي�ضا �ستكون من خالله عدة تفرعات
للطرق" ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "ه ��ذه املخططات
�سوف تنجز نهاية ال�شهر الثامن".
وبخ�صو� ��ص القاط ��رات ،ق ��ال ال�شبل ��ي:

�إع���ل��ان������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

"لدينا القاطرات ال�صينية التي مت دخولها
من ��ذ  ،2014ولدينا القاطرات القدمية التي
�أ�صبح ��ت �سرعته ��ا بطيئة ب�سب ��ب تعر�ضها
للتج ��اوزات عل ��ى الطرق �س ��واء كانت تلك
التج ��اوزات من قب ��ل مواطن�ي�ن �أو من قبل
البن ��اء القري ��ب من ال�س ��كك احلديد من قبل
املتجاوزين".
وتاب ��ع ال�شبل ��ي� ،أن "�شركة �س ��كك احلديد

وزارة النقل ت�سعى لالهتمام بقطاع القطارات

مهم ��ة ج ��د ًا وه ��ي الأ�سا� ��س يف الربط بني
املحافظ ��ات عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنه ��ا ال�شركة
الوحي ��دة اخلا�س ��رة لدين ��ا حالي� � ًا ،والآن
لدينا عق ��د للحاويات حي ��ث نعمل على نقل
احلاوي ��ات للم�شتق ��ات النفطي ��ة من بيجي
والكي ��ارة وخالل �شه ��ر �أو �شهرين �ستكون
من ال�شركات الرابحة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "�شرك ��ة النق ��ل اخلا� ��ص
م�س�ؤول ��ة ع ��ن جمي ��ع املرائ ��ب بعم ��وم
الع ��راق" ،مردف� � ًا" :لدين ��ا م ��ر�آب املو�ص ��ل
عل ��ى و�ش ��ك �أن ينج ��ز� ،إ�ضاف ��ة �إىل مرائب
النا�صرية والب�ص ��رة وال�سماوة �أي�ضا على
و�شك الإجناز".
و�أو�ض ��ح� ،أن "�شرك ��ة النق ��ل اخلا� ��ص
م�س�ؤولة ع ��ن كل النقل داخ ��ل العراق لنقل
املواطن�ي�ن وه ��ي م ��ن ال�ش ��ركات الرابح ��ة
لكنه ��ا حتت ��اج �إىل التطوي ��ر حي ��ث بد�أن ��ا
العم ��ل بخط ��ط لتطوير تل ��ك املرائب ،وكل
املحافظ ��ات م�شمول ��ة مبو�ض ��وع املرائ ��ب
منه ��ا نينوى والعم ��ارة والب�صرة وكربالء
املقد�سة والنجف الأ�شرف �أي�ضا".
وفيم ��ا يخ� ��ص قطاع النق ��ل البح ��ري ،قال
ال�شبل ��ي" :لدينا �شركة النقل البحري وهي

تهنئة من قسم اإلعالم ومنتسبي
شركة االستكشافات النفطية
للأ�ستاذ املهند�س علي جا�سم
حمود البهاديل

Zamwa@zamwa.org,
www.zamwa.org

فقدان جواز �سفر
فقد من��ي ج��واز س��فر تايلندي
اجلنسية باس��م (باساال مانيونغ)
واملرق��م  ... AC 2966454يرج��ى
على م��ن يعث��ر عليه تس��ليمه
القرب مركز شرطة ...مع التقدير

لتوليه منصب
مدير عام الشركة....

فقدان �سند

فق��د مني مس��تند القب��ض املرقم
 111991ف��ي  2022/1/27والصادر من
وزارة النفط ش��ركة توزي��ع املنتجات
النفطي��ة باس��م (فيص��ل غ��ازي
ش��نيور) ..يرجى على م��ن يعثر عليه
تسليمه جلهة اإلصدار ...مع التقدير

�شركة رابحة ،ولكن للأ�سف �أغلب بواخرنا
مت تدمريه ��ا حي ��ث لدينا �س ��ت بواخر فقط
تق ��وم حالي ��ا مبهام كب�ي�رة ج ��د ًا يف النقل،
وخططنا حالي ًا ل�شراء بواخر جديدة قريب ًا
ج ��د ًا م ��ن خ�ل�ال املبال ��غ املتوف ��رة للبحرية
حي ��ث كان هن ��اك عق ��د يف الع ��ام  2012مت
توقيع ��ه ل�ش ��راء باخ ��رات لك ��ن للأ�س ��ف مل
ينفذ".
و�أردف بالق ��ول" :نفتق ��ر لوج ��ود نق ��ل
للم�سافري ��ن بيننا وب�ي�ن دول اجلوار حيث
لدين ��ا نقل جت ��اري فقط ،لكنن ��ا نفكر يف �أن
نب ��د�أ بنق ��ل امل�سافرين خا�صة م ��ن الب�صرة
�إىل دب ��ي وهذا يتطل ��ب عدد ًا م ��ن الزوارق
التي ت�سمى بال�ساحبات ،والآن لدينا واحد
م ��ن اليخوت القدمي ��ة التي كان ��ت يف زمن
النظ ��ام ال�ساب ��ق �سوف نعمل عل ��ى �إعادتها
والذي يعد البذرة الأوىل للنقل البحري".
وم�ض ��ى ال�شبل ��ي� ،إىل �أن "النقل النهري مل
تتمك ��ن الوزارة من تنفيذه علم ًا �أنها �أكملت
كل املرائ ��ب ولديه ��ا يف بغ ��داد  21زورق� � ًا
ولك ��ن كلم ��ا �أرادت افتتاحه تك ��ون �ضحالة
املي ��اه عائق� � ًا ب�سبب �ش ��ح املي ��اه املوجودة
لذلك توقف هذا امل�شروع".

النفط� :أكرث من 10.6
مليار دوالر �إيرادات
ال�شهر املا�ضي

 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة النف ��ط� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،الإح�صائي ��ة الأولي ��ة للكمي ��ات
امل�ص ��درة من النفط اخل ��ام ،مبين ��ة �أن الإيرادات املتحقق ��ة ل�شهر متوز
املا�ضي بلغت  10.608مليارات دوالر .وك�شفت الوزارة يف بيان تلقته
(امل ��دى) ،عن "ال�ص ��ادرات واالي ��رادات املتحققة ل�شهر مت ��وز املا�ضي،
بح�سب الإح�صائية الأولية ال�صادرة عن �شركة ت�سويق النفط العراقية
"�سوم ��و" ،حيث بلغ جمموع كمي ��ة ال�صادرات من النفط اخلام 102
ملي ��ون و 385الف ��ا و 49برمي�ل ً�ا ،ب�إي ��رادات بلغ ��ت  10.608مليارات
دوالر" .و�أ�ضاف ��ت� ،أن "جمم ��وع الكمي ��ات امل�ص ��درة م ��ن النفط اخلام
ل�شهر متوز املا�ضي من احلقول النفطية يف و�سط وجنوبي العراق بلغ
 99مليون ��ا و 965الف ��ا و 94برمي�ل�ا ،اما من حقول كرك ��وك عرب ميناء
جيهان فقد بلغت الكميات امل�صدرة مليونني و 344الفا و 536برمي ًال".
وتابع ��ت �أن "معدل الكميات اليومية بلغ  3مالي�ي�ن و� 303آالف برميل
يف الي ��وم ،و�أن مع ��دل �سع ��ر الربمي ��ل الواح ��د بلغ �أكرث م ��ن 103.60
دوالرات" ،منوهة اىل �أن "ال ��وزارة ومن خالل اميانها ْ
باطالع ال�شعب
عل ��ى عمليات الت�صدير واالي ��رادات املتحققة منه اتخ ��ذت هذا االجراء
ال�شهري" .كما نفت الوزارة الأنباء ب�ش�أن �إخالء موظفيها.
وذك ��رت ال ��وزارة يف بيان تلقته (املدى)� ،أن "م ��ا تناقلته بع�ض و�سائل
عار
الإع�ل�ام ومواقع التوا�صل االجتماعي ع ��ن اخالء ملوظفي الوزارةٍ ،
ع ��ن ال�صح ��ة" .ودعت ال ��وزارة "و�سائ ��ل الإعالم اىل توخ ��ي الدقة يف
ن�ش ��ر وتداول املعلوم ��ات ،وان تتحم ��ل امل�س�ؤولية االخالقي ��ة واملهنية
والوطني ��ة ،وع ��دم االجن ��رار وراء ب ��ث ال�شائع ��ات املغر�ض ��ة لأهداف
وم�صال ��ح �ضيقة ،ت�ضر بال�صالح العام" .وكانت وزارة النفط ،قد �أكدت
امل�ض ��ي يف ا�ستثم ��ار  200مقمق من الغاز امل�صاح ��ب وا�ضافته لالنتاج
الوطني من حقلي الغراف والنا�صرية.
وقال وكي ��ل الوزارة ل�ش�ؤون اال�ستخراج ك ��رمي حطاب ال�شهر املا�ضي،
"ما�ضون يف ا�ستثمار  200مقمق من الغاز امل�صاحب وا�ضافته لالنتاج
الوطن ��ي من حقلي الغ ��راف والنا�صرية" ،الفتا اىل ان "االجتماع بحث
من خالل تقدمي عر�ض مف�صل مراحل العمل يف م�شروع ا�ستثمار الغاز
يف حقل ��ي الغ ��راف والنا�صري ��ة واالجن ��ازات والتحدي ��ات يف العمل،
وو�ض ��ع احللول لها به ��دف املحافظة عل ��ى التوقيتات املح ��ددة الجناز
امل�شروع الهميته يف دعم م�شاريع الطاقة".
و�أ�ضاف حطاب خالل اجتماع عقده مع ممثلي �شركة توتال العاملية� ،أن
"م�شروع جممع ارطاوي املركزي للغاز يف حقل ارطاوي ا�ضافة نوعية
لال�ستثم ��ار الوطن ��ي للغاز امل�صاح ��ب بالتعاون مع توت ��ال" ،م�ؤكدا ان
"تطوير حقل ارطاوي مبحافظة الب�صرة وامل�شاريع االخرى ي�سهمان
يف زي ��ادة مع ��دالت انتاج الغ ��از وا�ستثماره واال�ستف ��ادة من خمرجاته
يف تق ��دمي الدع ��م مل�شاري ��ع الطاق ��ة الكهربائي ��ة والبرتوكيمياويات" .
و�أو�ض ��ح� ،أن "جمموع ا�ستثم ��ار الغاز امل�صاحب م ��ن احلقول النفطية
يف الب�ص ��رة باالتفاق مع توتال يبلغ  600مقم ��ق ،ت�ضاف اىل الكميات
امل�ستثمرة من احلقول االخرى " ،م�شريا اىل ان الوزارة تهدف اىل دعم
م�شاريع الطاقة النظيفة ،وايقاف حرق الغاز".
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َ�س َّدد ُكرات �صريحة خالل �شوطي النا�شئين والوطني

ً
ظافر �صاحب  :تدريب ال�صغار بعد ً 46
جمازفة!
عاما من التجارب لي�س
 ال م�شاركة في الدوري الممتاز من دون التناف�س في �إحدى الم�سابقتين

 بغداد � /إياد ال�صاحلي

()2-1

�أك ��د ظاف ��ر �صاح ��ب ،املدي ��ر الفني
ملنتخ ��ب النا�ش ��ئني بك ��رة الي ��د،
مغادرة الوفد العا�صمة بغداد �أم�س
الأوّ ل الأح ��د� ،ص ��وب ال�س ��ليمانية
لإقام ��ة مع�س ��كر تدريبي يُ�س ��تكمل
بع ��ده يف �إي ��ران مل ��دة ع�ش ��رة �أيام
يلع ��ب خالل ��ه ث�ل�اث مباري ��ات م ��ع
منتخ ��ب نا�ش ��ئيها ،قب ��ل �أن يتوجّ ه
اىل البحري ��ن للتناف� ��س يف بطولة
�آ�سيا � 20آب اجلاري.
وق ��ال �ص ��احب يف حديث �ص ��ريح
خ�ص به (امل ��دى) "نتم ّنى �أن تكون
ّ
امل�ش ��اركة مُثم ��رة برغم ُفق ��ر رعاية
احت ��اد اللعب ��ة للمنتخ ��ب قيا�س� � ًا
بتح�ض�ي�رات املنتخب ��ات الأخرى،
وعدم وجود مناف�سات حم ّلية تتيح
مراقب ��ة �أداء الالعب وذل ��ك النتهاء
املو�س ��م ،وم ��ع ه ��ذا ثقت ��ي كب�ي�رة
بالالعبني ملواجهة ف ��رق املجموعة
الثاني ��ة الياب ��ان والكوي ��ت وقط ��ر
والإم ��ارات وال�سعودي ��ة والت ��ي
تزيد مبنتخ ��ب واحد عن منتخبات
املجموع ��ة الأوىل البحرين والهند
و�أوزبك�ست ��ان وكوري ��ا اجلنوبي ��ة
و�إيران".
و�أو�ضح "لي�س لنا�شئينا �أي تاريخ
يف الق ��ارة ،وال منتل ��ك �إجن ��ازات
كب�ي�رة لهذه الفئة ،و�أملنا �أن نح ّقق
نتيجة ج ّي ��دة على غ ��رار ما ح�صل
يف ذات البطولة عام  2016حينما
ُكلف ��تُ بقي ��ادة النا�شئ�ي�ن و�أحرزنا
املركز ال�ساد�س ،فالب ّد من امل�شاركة
ومُ�ساي ��رة �أقوياء الق ��ا ّرة كاليابان
وكوريا اجلنوبي ��ة اللتني تتم ّتعان
ب ��وزن كبري يف ك ��رة الي ��د ،وكذلك
�إي ��ران ودول اخللي ��ج حيث حدّثت
خططها ومالكاتها و ُت ّ
نظم دوريات
جيّدة للفئات".
بدائل الوطني
وب�ّي�نّ �صاح ��ب "قب ��ويل املهمّة مع
النا�شئ�ي�ن لي�س جمازف� � ًة ،لديّ 46
عام� � ًا يف خدمة كرة الي ��د 20 ،عام ًا
منه ��ا يف االح�ت�راف قب ��ل �أن �أعود

ع ��ام  2012للعم ��ل م ��ع االحت ��اد
املح ّلي يف جميع الفئ ��ات� ،إذ دائم ًا
ما �أر ّكز على عدم حرمان النا�شئني
وال�شباب من االحتكاك يف بطوالت
�آ�سيا ،علم ًا  %70من العبي املنتخب
احل ��ايل مل �أ�شاهده ��م �سابق� � ًا لعدم
وجود �أي ن�شاط لهم �أ�ص ًال ،ف�أكدتُ
عل ��ى �ضرورة اختب ��ار قدراتهم يف
حم � ّ�ك البحري ��ن الآ�سي ��وي حر�ص ًا
عل ��ى ع ��دم �ضي ��اع مرحل ��ة �سن ّي ��ة
مهم ��ة من م�شواره ��م ،و�سعي ًا لردم
اله ��وّ ة تدريجي ًا ب�ي�ن جيل املنتخب
الأوّ ل وبقي ��ة �أعم ��ار املنتخب ��ات،
أم�س احلاج ��ة لتهيئة بدائل
فبتنا ب� ّ
للوطني".
ووا�ص ��ل قول ��ه "منت�ص ��ف
عام ،2021مل تكن ل ��ديّ م�س�ؤولية
فني ��ة م ��ع الالعب�ي�ن النا�شئ�ي�ن،
وراقبته ��م يف بطول ��ة ُن ّظ َم ��ت ملدة
�أ�سب ��وع يف حمافظة كربالء متوز،
وح�ض ��رت كمتف� � ّرج ب�ي�ن اجلمهور

للتع� � ّرف عل ��ى م�ست ��وى ك ��رة اليد
م ��ع ال�صغ ��ار باعتباره ��م معيارها
للم�ستقب ��ل ،وم ��ن خ�ل�ال قراءت ��ي
كمتخ�ص� ��ص يف قي ��ادة
وخربت ��ي
ّ
املنتخب ��ات لبط ��والت �آ�سي ��ا ،هناك
العبني جيّدين ل ��و �سمحت ظروفنا
ب�إقامة مع�سكر تدريبي قبل �شهرين
لكان ��ت ح�سابات ��ي خمتلف ��ة ،له ��ذا
ن�سع ��ى للمناف�س ��ة مب ��ا منتل ��ك من
عنا�ص ��ر نث ��ق به ��ا وع�ب�ر التدريب
املُك ّث ��ف ،و�سنك ��ون عون� � ًا له ��ا يف
املنامة".
وك�ش ��ف �صاح ��ب ع ��ن "�أن �سب ��ب
ّ
كمحط ��ة �إع ��داد
اختي ��ار �إي ��ران
نهائيّة قب ��ل بطولة �آ�سي ��ا ،هو �أو ًال
لعدم وجود �إي ��ران يف جمموعتنا،
وثاني� � ًا لق ّل ��ة ُكلف ��ة الإقام ��ة يف
فنادقه ��ا والتن ّق ��ل م ��ن واىل قاع ��ة
التدريب ،وثالث� � ًا لقوّ ة اللعبة حيث
تتم ّت ��ع دورياتها بامل�ست ��وى الفني
العايل جلمي ��ع الفئات ،عالوة على

اح�ت�راف العبي منتخبها الأوّ ل يف
دوريات �أوروبية وخليجية".
تقييم املجموعة
وبالن�سب ��ة لتقييم ف ��رق املجموعة،
ق ��ال "ال �ش � ّ�ك �أن الياب ��ان مل تفارق
من�ص ��ات التتوي ��ج يف بط ��والت
ّ
�آ�سي ��ا للنا�شئني� ،أما الكويت فكانت
مُعاقب ��ة حت ��ى ع ��ام  2020وتعم ��ل
منذ �سنتني بتخطيط رائع لإنها�ض
كرته ��ا ،ولديه ��ا منتخ ��ب �شب ��اب
ت�أهّ ��ل �إىل ك�أ�س الع ��امل � ،2023أما
قط ��ر فه ��ي م ��ن ال ��دول الت ��ي ته ّتم
باللعب ��ة وتخت ��ار �أف�ض ��ل الالعبني
واملدرب�ي�ن لتمثي ��ل فرقه ��ا ،وهكذا
بالن�سب ��ة للإم ��ارات وال�سعودي ��ة
حيث حتت�ضنان مناف�سات الدوري
والكا� ��س له ��ذا الفئ ��ات ،وفرقهم ��ا
غالب� � ًا ما تع�سك ��ر يف دول �أوروبية
ت�ستفي ��د م ��ن االحت ��كاك معه ��ا� ،أي
كل منتخبات املجموع ��ة �أف�ضل من

منتخبنا على م�ستوى التح�ضري"!
و�شدّد املدير الفني على �أن "العناية
باملواه ��ب لفئة النا�شئ�ي�ن مه ٌّم ج ّد ًا
لبن ��اء �شخ�ص ّي ��ة الالع ��ب والثبات
النف�س ��ي يف حمافل كبرية ،وبحُ كم
عمل ��ي مل ��دة خم�س �سن ��وات كمدير
للمرك ��ز الوطن ��ي لرعاي ��ة املوهب ��ة
التابع ل ��وزارة الريا�ضة كان هناك
تن�سيق وعم ��ل مُتداخل بيننا وبني
الوزارة واالحتاد وحتى مديريات
الرتبي ��ة ،من خ�ل�ال �إقامة بطوالت
متنوّ عة للنا�شئ�ي�ن ،وللأ�سف �ألغت
ال ��وزارة فعّالياته ��ا يف الف�ت�رة
الأخرية وق ّل�صت الرتبية ان�شطتها
ومعهم ��ا االحتاد �أي�ض� � ًا ،فوقع ظلم
كب�ي�ر على ه ��ذه الفئة م ��ن اجلهات
الث�ل�اث ،وم ��ع تقدي ��ري جلمي ��ع
مدرب ��ي النا�ش�ي�ن يف الأندية لي�س
لديه ��م �أي ه ��دف حم� �دّد لتدريبه ��م
ب�س ��ب ع ��دم وج ��ود م�سابق ��ات
منتظمة".

ظافر �صاحب
�شرط املمتاز
و�أ ّي ��د كاب�ت�ن ظافر مق�ت�رح (املدى)
بع ��دم قب ��ول م�شارك ��ة �أي فري ��ق
�ضم ��ن م�ست ��وى املمت ��از م ��ا مل
يُ�ش ��ارك يف �إح ��دى امل�سابقت�ي�ن
للنا�شئ�ي�ن وال�شب ��اب �سنوي ًا ،وقال
"هذا املق�ت�رح يُ�شجّ ع الأندية على
ت�شكي ��ل ف ��رق الفئات م ��ن الأ�شبال
اىل ال�شب ��اب ،وتعي�ي�ن املُد ّرب�ي�ن،
والتناف�س ب�ص ��ورة جيّدة ،و�إعداد
جي ��ل دائ ��م يرف ��د الأندي ��ة نف�سه ��ا
واملنتخب ��ات ب�أب ��رز الالعب�ي�ن،
ويك ��ن الحت ��اد اللعب ��ة �أن ُيل ��زم
مُ
الأندي ��ة به ��ذا ال�شرط اعتب ��ار ًا من
املو�س ��م  2024-2023كي مينحها
فر�ص ��ة الت�شكي ��ل ،وه ��ذا م ��ا يعمل
به احت ��اد الك ��رة البحرين ��ي مث ًال،
وال ��ذي عاي�شتُ عمله خالل م�سرية
اح�ت�رايف" .وتاب ��ع "م ��ن الأف�ضل
الحتادن ��ا �أن ي ّ
ُنظ ��م م�سابقت�ي�ن
ت�شارك فيهما �ست ��ة فرق للمتقدّمني
ومثلها للنا�شئني �أو ال�شباب ح�سب
امكانات ��ه ،بد ًال من  12فريق ًا �أغلبها
ال يحمِ ��ل تو�صي ��ف ال�سوبر ،وهي
حالة �صحية و�إيجابية فن ّي ًا ومال ّي ًا،
ل�ضمان م�ستقبل جيّد للعبة وانفاق
امليزاني ��ة عل ��ى م�سابقت�ي�ن مت ّثالن
املُرتك ��ز احلقيقي ملنتخبنا الوطني
الأوّ ل".
 -يتبع غداً -

 29ن��ا���ش��ئ� ًا ي��ب��ا���ش��رون ت��دري��ب��ه��م ا���س��ت��ع��داد ًا ل��ك ��أ���س ال��ع��رب
 بغداد  /املدى
القدم  29العب ًا ُهم باقر ب�شري جا�سم ويو�سف
�إبراهي ��م �س ��امل وليد خال ��د ر�ضا وفه ��د نعمة
با�شر منتخبنا الوطني للنا�شئني بكرة القدم ،ح�س�ي�ن و�أحمد فالح �أحمد و�أحمد جواد كاظم
تدريبات ��ه اليوم ّي ��ة �إبت ��دا ًء من �أم� ��س الإثنني وكام ��ران �أحمد خ�ض�ي�ر ح�سني فاه ��م عدنان
الأوّ ل م ��ن �آب  2022يف ملع ��ب
التخ�ص�صي ��ة وح�سن عامر ك ��رمي و�أدهم قي�س خلف و�أمري
ّ
مبلع ��ب ال�شعب الدويل ،حت�ض�ي�ر ًا للم�شاركة ج ��واد كاظ ��م وح�س ��ن جعف ��ر كاظ ��م و�أي ��وب
يف بطولة ك�أ�س العرب التي حتت�ضنها مدينة �إبراهي ��م �أبو الهيل وح�سن علي ح�سني وعلي
وهران اجلزائر ّي ��ة يف الثالث والع�شرين من ح�سن �إبراهي ��م وباقر �ضياء عدن ��ان ودانيال
�شهر �آب اجلاري.
ولي ��د جمي ��د وعلي �أك�ب�ر طاهر زاي ��ر و�أحمد
وانخرط يف تدريبات منتخب النا�شئني لكرة عب ��د الر�ض ��ا حمم ��د و�سام ��ي �سعي ��د وباوان

�ستار ورا�ستي ر�شاد ويو�سف كارون وح�سن
ح�س ��ن خزن وم�صطف ��ى حت�سني وعلي حممد
وادي وم�صطفى غازي واران كوجر وق�صور
علي.
وو�ضع ��ت قرع ��ة ك�أ�س العرب حت ��ت  17عام ًا
 2022منتخب النا�شئني يف املجموعة الثالثة
�إىل جانب املغرب وجزر القمر وموريتانيا.
يف ال�سياق ذاته ،دعا احتاد كرة القدم و�سائل
الإع�ل�ام كافة حل�ضور امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
يقام اليوم الثالث ��اء يف مق ّر االحتاد بال�ساعة

قاعدة الكرة الطائرة بخري

 متابعة  /املدى
�أثب ��ت احت ��اد الك ��رة الطائ ��رة
م ��ن خ�ل�ال ك ��وادره الفني ��ة
املُج َّرب ��ة �أنه ��م مب�ست ��وى الثقة
الت ��ي منحه ��ا �أ ّياه ��م الإع�ل�ام
واجلمهور ،بعد �أن جنحوا يف
ت�أهي ��ل جمموعة م ��ن الالعبني
ال�شب ��اب لتمثي ��ل الع ��راق يف
بطولة غرب �آ�سيا الأوىل للكرة
الطائ ��رة لفئ ��ة ال�شب ��اب حت ��ت
� 20سنة والت ��ي �ض ّيفتها �صالة
القطي ��ف باملنطق ��ة ال�شرقي ��ة
للمملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة

 محمد حمدي

الت�صريحات املُتناق�ضة
تب ��ادر اىل ذهن ��ي ،و�أن ��ا �أ�ستم ��ع ملقابل ��ة م ��ع �أحد �أع�ض ��اء احتاد
لعب ��ة فردي ��ة ،كان ُّ
يحث به ��ا فريقه امل�ش ��ارك يف بطول ��ة �آ�سيوية
ُتبجح� � ًا ،ب�أنها ال�سالح
وا�ستح�ضار
عل ��ى طريقة النخ ��وة
الهمم م ّ
ِ
الأم�ضى بيد الريا�ضي العراقي.
تذك ��رتُ حينه ��ا مقابل ��ة مطوّ لة ُاجري ��تْ مع اندرو فامل ��ون مدرب
الفري ��ق الأمريك ��ي لألع ��اب الق ��وى يف دورة �أوملبي ��ة� ،أده�شتني
حينه ��ا �صراحة الرجل ود ّقة معلوماته وهو يتحدّث عن مُعادالت
ريا�ضي ��ة ال تقب ��ل اخلط� ��أ �أبد ًا بط ��ريف املعادلة الزم ��ان وامل�سافة
واحل�ساب ��ات يف �آخ ��ر اختبار لالعبني ومن ه ��و م�ؤهّ ل للميدالية
الذهبية �أو امليداليات امللونة الأخرى.
عندم ��ا ُ�سئ ��ل فاملون ح ��ول املفاج� ��آت املتو ّقعة قال بثق ��ة واقتدار
"لي� ��س ب�ي�ن الالعبني م ��ن ي�شكو ا�صاب ��ة �أو مر�ض خ�ل�ال �أيام
البطول ��ة" ومل يتح� �دّث �أب ��د ًا ع ��ن ا�ستنها� ��ض ال ��روح املعنوي ��ة
والطاق ��ة االنفجارية الفجائية �أبد ًا �أو � ّإن امل�شاركة كانت من �أجل
امل�شاركة!
ذات احلدي ��ث �سمعت� � ُه م ��ن م ��درب امل�صارعة الإي ��راين الذي كان
واثق� � ًا م ��ن ح�ص ��ول فريقه عل ��ى ميدالي ��ات ملوّ ن ��ة يف الأوملبياد
ر�سمه ��ا وفق ًا ملعطي ��ات ثابتة ونتائج ال تقب ��ل الق�سمة على �أثنني،
وه ��ي �إن دلـ َّ ��ت على �شيء ف�إمنا ت � ّ
�دل على العم ��ل املُمنهج العلمي
وو�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب ولي�س العك�س.
و�أعتق ��د �إننا ل ��و ت�ص ّفحنا مقاب�ل�ات العامل �أجم ��ع والت�صريحات
ال�صحفي ��ة للمدربني واالحتاديني مل ي�ش ّذ ع ��ن القاعدة �إال املدرب
والإداري العراقي امل�س�ؤول يف االحتاد حيث ينقلب حديثه بيوم
واح ��د م�سافة  180درجة ب�ي�ن ف�ضائية و�أخ ��رى! فهو مع املدرب
الأجنبي ملنتخبنا الوطني بكرة القدم واحلديث يف قناة العراقية
ثم ما يلبث �أن يكون حمل ّي ًا ح َّد النخاع مع الف�ضائية الأخرى!
وت ��رى الق�سم الآخر مع الإبقاء عل ��ى مدرب حملي معروف و�أوّ ل
التنحي و�إجباره على الإقالة ويغ ّرد على موقع تويرت
م ��ن يبارك ّ
ال�شه�ي�ر ب�أنه �أوّ ل من ّ
خل�ص و�أوج ��ز الأزمة من واقع خربته ب�أن
امل ��درب لي� ��س �أه�ل ً�ا للمهمّة ،ولي� ��س ببعيد �أن يراه ��ن الآخر على
مم ��ن خا�ضوا مع�سك ��ر للعبة
الإجن ��از املح�س ��وم به ّم ��ة الغيارى ّ
جماعي ��ة م ��ا يف تون�س قبل بطولة �إقليمي ��ة وينقلب احلديث اىل
م�ؤام ��رات العب�ي�ن وع ��داوات �شخ�صي ��ة بع ��د الف�ش ��ل الذريع يف
بطولة �أخرى ،واحلال معروف وما جرى بعد اخل�سارات املدوّ ية
�سجل عليهم! وامل�صيبة �أن ه�ؤالء املدربني
�أنها مواقف حت�سب و ُت ّ
والإداري�ي�ن �أدمن ��وا الت�صريح ��ات املُتناق�ض ��ة وق� � ّرروا م�سايرة
املوجة و�إن كانت باجتاهات عــدّة.
احلقيق ��ة �إن نغم ��ة الت�صريح ��ات املتعاك�س ��ة تف�ض ��ح الب ��ون
واالزدواجية ال�شا�سع ��ة يف تفكريهم و�شخ�صيتهم و�ضيق الأفق
مبا ال يقب ��ل ال�شك على �أنهم اعتادوا الف�شل واخل�ضوع والتحوّ ل
اىل �شخ�صي ��ات تهت ّم بنف�سها من �أج ��ل الظهور الإعالمي الي�صال
ر�سال ��ة ظ ّنوا �أنها مفي ��دة وت�شفع لهم هنا وهناك عند مركز القرار
يف االحتادات واللجنة الأوملبية وامل� ّؤ�س�سات الأخرى!
هُ م بت�ص ّرفهم ه ��ذا� ،أ�صبحوا �أداة للت�شوي�ش وال�ضبابية والعبث
باملق� �دّرات الريا�ضي ��ة حي ��ث مل ي�ستثم ��روا خربته ��م يف جم ��ال
التدري ��ب �أو الإدارة للبن ��اء والت�صحي ��ح ،ولكن للعب ��ث واللهاث
خل ��ف املناف ��ع ال�شخ�صي ��ة ،كما هو احل ��ال يف ق�ضي ��ة منتخباتنا
الوطنية بكرة القدم للفئات العمرية واملنتخب الوطني الأول!
وما يزيد الط�ي�ن ب ّلة ُكرثة الألقاب واملنا�ص ��ب الوهمية يف جلان
بع� ��ض االحت ��ادات وهم �أول من يوهِ م نف�س ��ه ب�أنها اخلطوة التي
ت�سب ��ق الت�س ّلق اىل املنتخب ��ات والإدارات ،ومن ثم الفوز بغنائم
ال�سفر والإ�ش ��راف وغريها با�ستثمار �إعالنه ��م التلفازي مع �أنهم
مل يح�سبوا انعكا� ��س النتائج وانقالبها على ر�ؤو�سهم كما ح�صل
بتجارب كثرية!
�إن م ��ا نطرحه اليوم لي�س بجدي ��د �أو غري معروف لدى اجلمهور
والإع�ل�ام الريا�ضي ،لك ّننا حينما نل � ُّ�ح يف املطالبة واحلديث لأن
الأم ��ل يحدونا بلحظة حقيق ��ة يقفون بها م ��ع �أنف�سهم وينظرون
حج ��م اخلراب الذي ح َّل بالريا�ضة العراقي ��ة فني ًا و�إداري ًا ولي�س
من �ضوء يف �آخر النفق!
ُ
�سمعته من مدرب
ذات الحديث
ً
واثقا من
الم�صارعة الإيراني الذي كان
ح�صول فريقه على ميداليات ملوّنة في
ً
وفقا لمعطيات ثابتة
الأولمبياد ر�سمها
ونتائج ال تقبل الق�سمة على �أثنين ،وهي
�إن دلـَّت على �شيء ف�إنما ّ
تدل على العمل
الممنهج العلمي وو�ضع ال�شخ�ص المنا�سب
ُ
في المكان المنا�سب ولي�س العك�س.

ثمانية مقاعد ون�صف لمنتخبات �آ�سيا في مونديال 2026

بالمرصاد

واختتمت � ّأول �أم�س الأحد.
ك ّل ��ل �شب ��اب الع ��راق جه ��ود
املالك التدريبي واحتاد اللعبة
بانت ��زاع امليدالي ��ة الربونزي ��ة
بع ��د فوزه ��م عل ��ى املنتخ ��ب
اللبن ��اين ( )2-3يف مب ��اراة
حتدي ��د املرك ��ز الثال ��ث� ،إذ
تق ّدم ��وا ب�شوط�ي�ن متتالي�ي�ن
( )20-25و( )12-25ث ��م
متكّن �شب ��اب لبنان من التعادل
يف ال�شوط�ي�ن الثال ��ث والرابع
بنتيجة ( )26-28و()20-25
و�أظهر العبو منتخبنا قدراتهم
يف ح�س ��م ال�ش ��وط اخلام� ��س

الثاني ��ة ع�شرة ظهر ًا ،واخلا�ص بتقدمي مدرب
منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن �أحم ��د كاظ ��م للحديث عن
م�شواره مع املنتخب.
وكان ��ت اللجن ��ة التنفيذية الحتاد ك ��رة القدم
ق ��د �صادق ��ت باالجماع عل ��ى تو�صي ��ة اللجنة
الفن ّي ��ة وامل�ست�شارين املُتمثلة يف �إعفاء املالك
التدريب ��ي والإداري ملنتخ ��ب النا�شئ�ي�ن م ��ن
مه ��ام عملهم يف تدري ��ب املنتخب بع ��د تقييم
املرحلة املُقبلة ،بع ��د �أن ّ
مت طرح جمموعة من
املدربني ،وبعد املداولة واملناق�شة امل�ستفي�ضة

م ��ن قب ��ل اللجنة اخت�ي�ر �أحم ��د كاظ ��م مدرب ًا
للمنتخب.
وتعد بطولة غ ��رب �آ�سيا للنا�شئني التي جرت
يف مدين ��ة العقب ��ة الأردنية حزي ��ران املا�ضي
�آخ ��ر م�شاركة للمنتخب بقي ��ادة املدرب ح�سن
كم ��ال حي ��ث ف ��از عل ��ى اليم ��ن ( )1-2وعل ��ى
ُعم ��ان ( )0-2وعل ��ى الأردن بالنتيجة نف�سها،
وت�ص� �دّر املجموع ��ة الأوىل ،قب ��ل �أن يُق�ص ��ى
من الدور ن�ص ��ف النهائي بخ�سارته من لبنان
بهدف واحد.

كلمة صدق

 متابعة  /املدى
وجنح ��وا بنتيج ��ة ()12-15
ليتق ّل ��دوا امليدالي ��ة الربونزي ��ة
يف خت ��ام البطول ��ة التي خطف
�شباب ال�سعودية ك�أ�سها الأوىل
على ح�ساب البحرين (.)0-3
وح ّقق منتخبنا نتائج الفتة يف
البطول ��ة حي ��ث فاز عل ��ى لبنان
( )1-3وعل ��ى الكوي ��ت ()0-3
لكن ��ه �أخف ��ق �أم ��ام ال�سعودي ��ة
ي�صحح و�ضعه
( )3-2قب ��ل �أن
ّ
الفني ويه ��زم لبن ��ان بالنتيجة
ذاتها.
وح�ص ��ل الع ��ب منتخبن ��ا
م�صطف ��ى عاي ��د عل ��ى جائ ��زة
�أف�ض ��ل العب م�ستقب ��ل ،وكذلك
الالع ��ب الليربو عب ��د الله �أنور
ك�أف�ض ��ل العب ُحر يف البطولة،
وهُ م ��ا م ��ن مكا�س ��ب البطول ��ة
ويعول عليهما �أن
القو ّية فن ّي� � ًا،
َّ
ميث�ل�ا املنتخب الوطن ��ي ال ّأول
ُ
ب�صورة مم ّيزة.
نتمن ��ى �أن يحافظ احتاد اللعبة
على �سيا�سة االهتمام بالفئات،
ويوا�ص ��ل رعايته ��ا م ��ن �أج ��ل
تهيئ ��ة الالعب�ي�ن اجل ّيدي ��ن
للمنتخ ��ب ال ّأول ،واكت�س ��اب
اخلربة يف مهام قا ّرية قادمة.

�أعتم ��د املكت ��ب التنفي ��ذي يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ،نظ ��ام الت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة اجلدي ��د ملوندي ��ال ،2026
وت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا .2027
ومتتل ��ك ق ��ارة �آ�سي ��ا 8 ،مقاع ��د مبا�ش ��رة
يف نهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل  ،2026بجان ��ب
مقعد يف امللح ��ق القاري ،وذل ��ك بعد زيادة
عدد امل�شارك�ي�ن �إىل  48منتخب� � ًا يف ن�سخة
.2026
وذك ��ر بي ��ان �صادر ع ��ن االحت ��اد الآ�سيوي
�أطلع ��ت علي ��ه (امل ��دى) �أن ��ه "مت اعتم ��اد
النظام اجلدي ��د للت�صفيات بع ��د م�شاورات
ونقا� ��ش مع االحت ��ادات الوطني ��ة الأع�ضاء
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي ،وتق ��دمي ُم ّ
لخ� ��ص
عن ه ��ذه امل�ش ��اورات �إىل جلن ��ة امل�سابقات
يف االحت ��اد ،حي ��ث يت�ض ّم ��ن ال ��دور الأول
للت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة  22منتخب� � ًا ،وه ��ي
املُ�ص ّنف ��ة ب�ي�ن � 26إىل  47يف الت�صني ��ف
العاملي ،حيث تتقابل ذهاب ًا و�إياب ًا ،وتت�أهّ ل
املنتخب ��ات الفائ ��زة (� )11إىل الدور الثاين
من الت�صفيات امل�شرتك ��ة� ،أما الدور الثاين
للت�صفيات امل�شرتك ��ة فيت�ض ّمن  36منتخب ًا،
وه ��ي املنتخب ��ات امل�صنف ��ة م ��ن � 1إىل ،25
بجانب املنتخبات الفائزة يف الدور الأول،
ويتم تق�سيمها على  9جمموعات".
و�أو�ضح "�ست�ض ّم كل جمموعة 4 ،منتخبات
تتناف�س بنظام الدوري املج ّز�أ من مرحلتي
الذه ��اب والإي ��اب ،ويت�أهّ ��ل �أوّ ل فريق�ي�ن

م ��ن كل جمموع ��ة �إىل ال ��دور النهائ ��ي
م ��ن الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة لك�أ� ��س العامل،
وحت�صل �أي�ض ًا عل ��ى بطاقات الت�أهل لك�أ�س
�آ�سيا ." 2027
و�أ�ش ��ار بخ�صو�ص الت�صفي ��ات الآ�سيوية،
�إىل �أن ��ه "�سيتم تق�سي ��م املنتخبات  18على
 3جمموع ��ات ،بحيث ت�ض� � ّم كل جمموعة 6

منتخب ��ات ،تتناف�س بنظام ال ��دوري املج ّز أ�
م ��ن مرحلت ��ي الذه ��اب والإي ��اب ،ويت�أهّ ��ل
�أوّ ل فريق�ي�ن من كل جمموع ��ة مبا�شرة �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل ."2026
وعن املُلحق الآ�سيوي ،ذكر البيان "�سي�شمل
املنتخب ��ات احلا�صلة عل ��ى املركزين الثالث
والراب ��ع يف املجموعات الث�ل�اث من الدور

ال�ساب ��ق ،ويتم تق�سيمها عل ��ى جمموعتني،
بحي ��ث ت�ض� � ّم كل جمموع ��ة  3منتخب ��ات
تتناف� ��س بنظام الدوري املج� � ّز�أ من مرحلة
واح ��دة ،ويت�أهّ ��ل املنتخب ��ان احلا�ص�ل�ان
على املرك ��ز الأول يف كل جمموعة مبا�شرة
�إىل ك�أ� ��س العامل  ،2026يف ح�ي�ن يتناف�س
املنتخب ��ان احلا�ص�ل�ان عل ��ى املرك ��ز الثاين
مبباراة ملحق من �أجل حتديد الفريق الذي
ميثل قارة �آ�سيا يف امللحق القاري".
وي�ضي ��ف االحت ��اد الآ�سي ��وي يف بيان ��ه
"تتوا�ص ��ل ت�صفي ��ات ك�أ�س �آ�سي ��ا ،2027
عق ��ب نهاي ��ة الدوري ��ن الأول والث ��اين
م ��ن الت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة ،فف ��ي ملح ��ق
ت�صفي ��ات البطولة تتقابل  10منتخبات من
اخلا�سرين يف ال ��دور الأول من الت�صفيات
امل�شرتك ��ة ع�ب�ر مباراتي الذه ��اب والإياب،
وتت�أهّ ��ل املنتخب ��ات اخلم� ��س الفائ ��زة �إىل
ال ��دور النهائ ��ي من ت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سيا،
�أم ��ا ال ��دور النهائ ��ي م ��ن ت�صفي ��ات ك�أ� ��س
�آ�سي ��ا في�ضم  24منتخب� � ًا (املنتخب �صاحب
الت�صنيف الأعلى بني اخلا�سرين يف الدور
الأول من الت�صفيات امل�شرتكة ،واملنتخبات
 18احلا�صلة على املركزين الثالث والرابع
يف الدور الثاين م ��ن الت�صفيات امل�شرتكة،
واملنتخب ��ات اخلم� ��س الفائ ��زة يف ملح ��ق
ت�صفيات ك�أ� ��س �آ�سيا) ويت ��م تق�سيمها على
 6جمموع ��ات ،بحيث ت�ض� � ّم كل جمموعة 4
منتخب ��ات ،ويت�أهّ ��ل �صاحب املرك ��ز الأول
يف كل جمموع ��ة� ،إىل نهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�سيا
.2027
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قب ��ل �س ��قوطه يف م�س ��تنقع املغام ��رة
والهزمية ،و�أثن ��اء ورطته احلربية مع
�إيران ،تربع �ص ��دام ح�سني مب�ساحات
حدودي ��ة كان ��ت ت�سمى «حماي ��دة» على
احل ��دود بني الع ��راق وجريان ��ه ،وهي
م�ساحات حمددة ومو�ضحة على جميع
اخلرائ ��ط اجلغرافي ��ة املتداول ��ة حتى
حلظة التن ��ازل عنها .كان �ص ��دام ي�أمل
من ذلك التن ��ازل ت�أمني دعم «الأ�ش ��قاء»
العرب يف معركة �إ�س ��تعادة ن�صف �شط
العرب ،الذي �س ��بق �أن تنازل عنه �أي�ض ًا
يف �ص ��فقة مل يك ��ن قادر ًا على التن�ص ��ل
منه ��ا .فق ��د كان �ص ��دام ح�س�ي�ن ينظ ��ر
«ايديولوجي� � ًا» اىل الأ�ش ��قاء الع ��رب
جميع� � ًا باعتباره� � ًم ابن ��اء ه ��ذه الأم ��ة
الت ��ي كان يحل ��م بقيادته ��ا وال تفرقه ��م
الكيلومرتات «املحايدة» املعدودة التي
تظهر على اخلرائط .مع ذلك ف�إن «ت ّنني»
ال�ش ��ر الكامن يف الت�س ��لط واال�ستبداد
مل يعم ��ل لدي ��ه يف مو�ض ��وع الكوي ��ت
بنف� ��س الطريق ��ة الناعم ��ة املداهِ نة مع
الآخري ��ن ،ب ��ل بطريق ��ة ال�ض ��م لكام ��ل
الرتاب الوطني الكويتي ،وخلق �أحقاد
وخ�ص ��ومات جمتمعي ��ة ،والغ ��اء كيان
دول ��ة ع�ض ��و يف منظم ��ة الأمم املتحدة
ويف جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ومنظمة
التعاون الإ�س�ل�امي ،وما �شاكل ذلك من
منظمات دولية واقليمية.

وهك ��ذا تغريت اخلرائط جم ��دد ًا ولكن
ه ��ذه امل ��رة لي� ��س وف ��ق ر�ؤي ��ة �ص ��دام
ح�س�ي�ن احلاملة ،بل على العك�س متام ًا،
�إثر هزميت ��ه وتوريط ��ه بالتوقيع على
كل م ��ا يك ّب ��ل الب�ل�اد ،وينتق� ��ص م ��ن
�س ��يادتها يف �سل�س ��لة ق ��رارات متتالية
ملجل�س الأمن الدويل .مل ي�شهد املجتمع
الدويل مثي ًال لتلك القرارات ال يف العدد
وال يف الق�س ��وة ،وال يف حجم الق�ض ��م
الفاقع يف ال�س ��يادة وا�س ��تباحتها �أمام
املفت�شني واجلوا�سي�س ،او يف تطبيق
عقوبات اقت�ص ��ادية غري م�س ��بوقة على
دولة ع�ضو.
لق ��د ُق�ض ��متْ م ��ن الأرا� ��ض العراقي ��ة
�احات �شا�س ��عة ،وت�ضاءلت اىل حد
م�س � ٍ
التال�ش ��ي الإطالل ��ة البحري ��ة للع ��راق
اىل حد يق�ت�رب بها �أن يك ��ون بلد ًا غري
�ساحلي ()Land-locked country
بكل ما يعنيه ذلك من �ضعف وه�شا�شة.
هذا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ت� ��آكل ال�ض ��فة الغربية
ل�ش ��ط الع ��رب وزحف املج ��رى العميق
غرب� � ًا م ��ع الوق ��ت وخ�س ��ران الع ��راق
أرا�ض ل�ص ��الح �إيران ،مب ��ا فيها ميناء
ل ٍ
العمي ��ة العراق ��ي .ويف ظل الأو�ض ��اع
الراهنة ومي ��زان القوى املخت ��ل حالي ًا
ب�ي�ن الع ��راق و�إي ��ران ،وحج ��م النفوذ
الإي ��راين يف الع ��راق وت�أث�ي�ره عل ��ى
النخ ��ب وال�شخ�ص ��يات احلاكم ��ة من ��ذ
 2003يب ��دو ان ا�س ��تعادة ال�س ��يادة
العراقي ��ة كم ��ا كان عليه الأم ��ر قبل عام

 ح�سن الجنابي**

 1975او حتى بعدها �أمر فائق التعقيد
وال�ص ��عوبة �إن مل يك ��ن م�س ��تحي ًال،
و�س ��يبقى املو�ض ��وع م�ص ��در ًا للقل ��ق
الدائم.
تب ّن ��ى جمل� ��س الأم ��ن ال ��دويل ،وم ��ن
ال�ساعات الأوىل لغزو الكويت� ،سل�سلة
من الق ��رارات التي ك ّبلت العراق بقيود
هائل ��ة مل ي�س ��بق لأي ��ة دول ��ة مارقة ان
واجه ��ت جز ًء ي�س�ي�ر ًا منه ��ا .فمنذ يوم
الغزو �أ�صدر جمل�س الأمن قراره املرقم
( )660القا�ضي ب�إدانة الغزو والدعوة
اىل الإن�سحاب الفوري من الكويت ،ثم
توالت ع�شرات القرارات الأخرى التي
زاد عددها على اخلم�س�ي�ن قرار ًا �أ�صبح
الع ��راق به ��ا فاق ��د ًا لل�س ��يادة ،وجعلت
الع ��راق والأو�ض ��اع املحيطة ب ��ه �أكرث
املوا�ض ��يع ت ��داو ًال يف �أروق ��ة جمل� ��س
الأمن على مدى �سنوات.
�ص ��درت �إىل جان ��ب الق ��رار ()660
قرارات �أخرى ت�ضمنت فر�ض احل�صار

حفيد ال�سالطين يح�سد حفيد القيا�صرة

االقت�ص ��ادي ومن ��ع التعام ��ل التجاري
م ��ع الع ��راق (الق ��رار  661يف )1990
والقرار الأخطر يف التاريخ ال�سيا�سي
احلديث وه ��و �إجازة ا�س ��تخدام القوة
�ض ��د دولة ع�ض ��و ه ��ي الع ��راق (القرار
 678يف  ،)1990وق ��رار النف ��ط مقابل
الغ ��ذاء ( 986يف  )1995بع ��د تف�ش ��ي
الفقر واملوت وتال�ش ��ي قدرة احلكومة
عل ��ى توف�ي�ر احل ��د الأدن ��ى م ��ن الغذاء
للمواطن�ي�ن ،وقرار( 687ع ��ام )1991
اخلا�ص برت�س ��يم احلدود م ��ع الكويت
والك�ش ��ف عن �أ�س ��لحة الدمار ال�ش ��امل
وتدمريه ��ا ،وهو القرار الذي ت�ش ��كلت
يف �ض ��وئه اللجن ��ة اخلا�ص ��ة ل�ل��أمم
املتح ��دة ( ،)UNSCOMوق ��رار
ار�س ��ال جلان التفتي�ش الدولية (1284
عام  )1999وغريها.
كان ��ت �أغل ��ب ق ��رارات جمل� ��س الأم ��ن
ال ��دويل �ض ��د الع ��راق يف منته ��ى
اخلط ��ورة على كيان الدول ��ة العراقية.

ومل يدرك �ص ��دام ح�س�ي�ن خطورتها �إال
بعد ان ت�آكلت �س ��لطته و�شارف العراق
عل ��ى الإنهي ��ار ،ورمب ��ا مل ي ��درك ذل ��ك
�أب ��د ًا يف احلقيق ��ة حتى حلظ ��ة اعتقاله
امله�ي�ن .لق ��د ت�آكل ��ت �س ��لطته وخط ��ره
عل ��ى الدول املجاورة ،لك ��ن قدرته على
القم ��ع الداخل ��ي والإ�س ��تبداد بقي ��ت،
وكان يذه ��ب به ��ا اىل �أق�ص ��ى مدياتها،
با�س ��تثناء مناطق حظر الطريان �شمال
خط العر�ض  ،36الذي و ّفر منطقة �آمنة
ن�س ��بي ًا من البط�ش والقت ��ل والتهجري،
وكان ذل ��ك �إج ��را ًء �أمريكي� � ًا وبريطاني ًا
ولي�س �أممي ًا.
ما يثري الإ�س ��تغراب هو موقف �ص ��دام
ح�س�ي�ن من قرار ( 678ل�س ��نة .)1990
فه ��ذ الق ��رار املخي ��ف �ص ��در يف ي ��وم
 29ت�ش ��رين الث ��اين  ،1990ومن ��ح
العراق فر�ص ��ة زمنية طويل ��ة جد ًا بكل
املقايي� ��س للإلت ��زام بق ��رارات جمل� ��س
الأم ��ن بلغ ��ت ( )45يوم ًا .من ��ح القرار

ُّ
يرف له
الزمن �س َّياف .يقطع �أعناق الإمبراطوريات وال
عمر واحدٌ لخو�ض حروب كثيرة .وما
جفن .ال يت�سع
ٌ
أ�صعب ترميم الروايات الممزقة! و�أق�سى ما في الرحلة
�
َ
تبدل الأدوار والألوان واختالط الأ�صدقاء بالأعداء.

�أطل من النافذة .لب�س البو�سفور ثياب النوم و�شعرت املراكب
بالوح�شة .ال ي�ستطيع اال�ستقالة من �إ�سطنبول .تع ّلم الدنيا
من هتاف الباعة يف �شوارعها ومن نكهة احلزن الكامنة يف
حاراتها� .أغرته امل�ستديرة ال�ساحرة فكاد يتحول العب ًا حمرتف ًا
لك َّنه �سرعان ما انتدب نف�سه ملهمة �أ�صعب� .سيقيم حتت عباءة
جنم الدين �أربكان بانتظار �أن ي�صبح �صان َع العباءات وموزعها.
ويف تلك ال�شوارع كان يعتقد �أن العا َمل عاقب �إ�سطنبول طوي ًال.
روحها .وحاول التالعب بهويتها .و�أ َّّنها
ق َّلم �أظافرها .وق َّل�ص َ
انتظرته ليفك �أ�س َرها.
منذ عودته من قمة طهران الأخرية يهاجمه قدر من املرارة
كلما حاول ا�ست�شراف امل�ستقبل �أو ا�سرتجاع املا�ضي .لي�س
خا�صة مع �إبراهيم رئي�سي .ومل تكن لديه م�شكلة
لديه م�شكلة َّ
مع �أ�سالفه .ال غمو�ض يف طهران .ينتخب الرئي�س ليقي َم يف
عهد املر�شد وينفذ �سيا�ساته .الرئي�س لي�س �شريك ًا وال ميلك
حق النق�ض �أو حق التمرد .املوعد الأهم يف طهران يكون مع
املر�شد .وي�ستح�سن الذهاب دائم ًا �إىل النبع تفادي ًا للوقوع يف
احل�سابات اخلاطئة.
ال يريد مواجهة مع �إيران .يريد التعاي�ش معها وتنظيم هذه
الرق�صة مهما كانت �صعبة .موقفه وا�ضح .يتط ّلع �إىل تو�سيع
التبادل التجاري وتعميق التعاون على قاعدة احرتام امل�صالح.
يريد �أي�ض ًا تو�سيع الت�شاور حول �ش�ؤون ال�سيا�سة يف الإقليم
و�شجون الأمن فيه .لكنَّ قمة طهران �ضاعفت ح�سا�سياته.
تعار�ض �إيران قيام تركيا بعملية ع�سكرية �ضد امل�سلحني الأكراد
داخل الأرا�ضي ال�سورية .تعترب �أنَّ العملية �ست�ساهم يف زعزعة
اال�ستقرار ويف �إ�ضعاف النظام ال�سوري.
ينتابه �شعور بالظلم .هل يحق لإيران �أن تكونَ املعرب الإلزامي
لت�شكيل احلكومة يف بغداد وبريوت ،وو�صية على قرارات
دم�شق واملحركة وامللهمة للمم�سكني بقرار �صنعاء وال يحق
لرتكيا �أن تبعد الأخطار عن حدودها؟ هل يحق لإيران �أن مت�سك
ب�أختام عوا�صم عربية وتغري �سيا�ساتها وخياراتها ومواقعها
وتركيبتها نف�سها وال يحق لرتكيا مطاردة حزب العمال
الكرد�ستاين داخل اخلريطتني العراقية وال�سورية؟ وملاذا
ي�ستفز �أي حترك تركي اجلامع َة العربية التي تتعاي�ش منذ عقود
مع التمدد الإيراين يف العروق العربية �إذا ا�ستثنينا بيانات رفع
العتب.
يف قمة طهران حدَّق طوي ًال يف الرجل الوافد من الكرملني� .س�أل
نف�سه �إن كان تعر�ض للخداع من قبل هذا الرجل الذي �أخفى
حتت ابت�سامته املقت�ضبة �شهوات جارفة .يحريه فالدميري

�أجزاء من كتاب عن وزارة الخارجية
�سين�شر قريب ًا
**وزير و�سفير �سابق

الر�أ�سمالية المعولمة ونزعتها التخريبية

 غ�سان �شربل
بوتني .هل �صحيح �أن �أوكرانيا كانت ت�شكل خطر ًا على �أمن
رو�سيا �إىل درجة ت�ستدعي �شن حرب �أجنبت حتى الآن ماليني
الالجئني وهزت ا�ستقرار العامل واقت�صاده؟ هل هذه احلرب
هي كل الق�صة �أم �أنها حمطة �أوىل يف حرب عاملية �ستوزع على
مراحل و�ستخا�ض باملدافع وال�صواريخ والغاز والقمح؟ هل
ميكن اعتبار بوتني عبقري ًا و�ضع الغرب �أمام الهزمية كخيار
وحيد يف �أوكرانيا� ،أم ميكن اعتباره مقامر ًا هرب من االنحناء
�أمام الواليات املتحدة لينحني الحق ًا �أمام ال�صني؟ وماذا لو �أدَّى
ُ
ُ
ونزف االقت�صاد الرو�سي �إىل قيام عامل القطبني
إ�ضعاف �أوروبا
�
�أي �أمريكا وال�صني ودفعت رو�سيا �إىل موقع ي�شبه موقع الهند؟
يعاوده ال�شعور بالظلم .يقتطع اجلي�ش الرو�سي م�ساحات
وا�سعة من حلم �أوكرانيا وتتباخل مو�سكو على اجلي�ش الرتكي
ب�ضوء �أخ�ضر حمدود لعملية حمدودة تبعد «اخلطر الكردي»
َ
ترابط يف �سوريا ،و�أن
عن حدودها .كيف يحق لرو�سيا �أن
توف َد مرتزق َتها �إىل ليبيا و�أفريقيا الو�سطى ومايل ،وال يحق
لرتكيا �أن تعمّق �إقام َة جنودها يف اجلانب ال�سوري من احلدود
امل�شرتكة؟
كانت م�شاك�سة الأمريكيني �أ�سهل .وكانت �إغاظة قيادة حلف
«الناتو» �أ�سهل .بوتني يفر�ض عليك �شروط اللعبة .مل يوافق على
تنا�سي حادث �إ�سقاط الطائرة الرو�سية �إال بعد اعتذار و�سلوك
تركيا طريق �آ�ستانة وقيامها ب�إدخال ال�صواريخ الرو�سية �إىل
احلديقة الرتكية يف حلف الأطل�سي� .أنقذ ب�شار الأ�سد ووا�صل
تقلي�ص معاقل املعار�ضة حتت ت�سمية امل�صاحلات ،وامتنع عن
َ
دفع الأ�سد وطهران �إىل القبول جد ّي ًا ب�شيء من احلل ال�سيا�سي.
كانت تركيا ت�شكو من العامل ال�سابق .تركيا �إردوغان ال
حتب �أي�ض ًا النموذج
ت�ست�سيغ عامل «ال�شرطي الأمريكي» .ال ُّ
الغربي وتف�ضل عدم الإقامة يف بع�ض �شرفاته .ال تقر مطالبة
الأوروبيني لها بتغيري جلدها و�أجزاء من روحها لتحظى
بع�ضوية النادي .بعثت تركيا بر�سائل مترد على العامل الذي
كان قائم ًا .حاولت � َ
إطالق انقالب كبري يف املنطقة .توك�أت على
«الربيع العربي» ومن �سارعوا �إىل اختطافه لكن الف�شل كان
مدوي ًا .مل ي�س ّلم العامل بحق تركيا يف الإقامة ق�سر ًا يف خرائط
الآخرين ،يف حني مل ي�صل اعرتا�ضه على االندفاعة الإيرانية يف
الإقليم حد التحرك لقلب م�سار الأحداث.
النعا�س على جفون رجب طيب �إردوغان .ي�ست�سلم للنوم،
يهجم
ُ
لك َّنه ي�سمع �صوت رجل يقر�أ يف كتاب .ال ت�صدق ما يقوله العقالء.
جروح التاريخ ال تندمل .الوقت لي�س عيادة لعالج املجروحني.
�إ َّنه ٌ
كهف مظل ٌم ي�ضاعف �أحقادهم ورغبتهم يف ت�صفية احل�سابات
عند الفر�صة الأوىل .ال يعطيك العا ُمل �شهاد َة ح�سن �سلوك �إال �إذا
�س َّلمت بالهزمية .وهو ما ال ترت�ضيه روحك حني تخاطبك بال
�أقنعة .اخلريطة احلالية ثوب �ضيق� .سجن حتظى حدوده
باعرتاف دويل .خريطة متوا�ضعة ال تت�سع لتاريخ هائل .قف�ص
ذهبي ال ي�ست�ضيف غري رماد الأحالم الكبرية .يريدون منك
التوقي َع على اخلريطة التي ولدت من الهزائم واالنك�سارات.
يطالبونك بتجرع اخلريطة اله�شة .و�أن تكون �ضعيف ًا داخلها
�أي�ض ًا .تذهب �إىل االنتخابات وتخلي املكان لغريك .ك�أ َّنهم
يريدون و�ضع اخلرائط يف عهدة موظفني .ومن عادة املوظف
�أن يكون �أ�سري الدوام الر�سمي و�أ�سري راتبه ومزاج رئي�سه .لكن
ملاذا ي�سمح العامل حلفيد القيا�صرة با�ستعادة �أمالك �أجداده وال
ي�سمح بذلك حلفيد ال�سالطني؟!.
عن ال�شرق االو�سط

�شرعية غري م�س ��بوقة لإ�ستخدام القوة
�ض ��د دولة ع�ضو ،وهي �ش ��رعية دولية
كانت الإدارة الأمريكية ت�س ��عى لها بكل
طاقاته ��ا يف ظ ��ل �إعرتا�ض ��ات �أمريكية
داخلية كبرية �ضد الإنزالق اىل احلرب،
ب�س ��بب عقدة احل ��رب الفيتنامية .ويف
الوق ��ت ال ��ذي و ّفر في ��ه القرار ل�ل��إدارة
الأمريكي ��ة وقت� � ًا “للإ�س�ت�رخاء” م ��ن
ال�ض ��غوطات واتهام ��ات الال �ش ��رعية،
وذل ��ك بوقوف جمل� ��س الأم ��ن الدويل
اىل جانب ا�ستخدام القوة ،فهو قد و ّفر
�أي�ض� � ًا وقت ًا �إ�ض ��افي ًا لتدقيق خطط �شن
احلرب وت�أمني عدم الإنزالق الأمريكي
اىل “فيتن ��ام” �أخ ��رى ،ب ��ل وجتن ��ب
اخل�سائر الب�شرية كذلك.
امل�س ��تغرب هو �أن القيادة العراقية كان
لديه ��ا من الوق ��ت ما يكفي للإن�س ��حاب
وجتني ��ب العراق م�أ�س ��اة احلرب لكنها
�أهمل ��ت ذل ��ك .وكان ��ت لديه ��ا فر� ��ص
عديدة �أخرى لتغيري الو�ض ��ع مبا مينع
احلرب ،على الأقل بالطريقة الوح�شية
الت ��ي ج ��رت به ��ا ،ومنها فر�ص ��ة زيارة
الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة خاف�ي�ر
بريي ��ز دي كوي�ل�ار قبل ي ��وم واحد من
نهاي ��ة نف ��اذ التهدي ��د ال ��دويل للعراق.
وق ��د �أ�ش ��يع حينها ب�أنه عوم ��ل بطريقة
غ�ي�ر الئق ��ة يف بغ ��داد ،ب ��ل واتهمت ��ه
حكوم ��ة �ص ��دام وم�ؤيدوه ��ا ب�أن ��ه جاء
ليمنح “�شرعية” للهجوم على العراق.
كذلك �إعالن جورج بو�ش �إر�س ��ال وزير

خارجيت ��ه جيم� ��س بيكر اىل بغ ��داد �أو
ا�س ��تقبال ط ��ارق عزي ��ز يف مكتبه ،وما
�ش ��اكل ذلك من مبادرات �ضاعت ب�سبب
تعنت �صدام ح�سني.
تعر� ��ض مذك ��رات وزي ��ر اخلارجي ��ة
الأمريك ��ي جيم� ��س بيك ��ر يف اجل ��زء
الذي تناول فيه الأو�ضاع قبيل احلرب
ولقائ ��ه م ��ع ط ��ارق عزي ��ز يف جني ��ف،
الكيفي ��ة الت ��ي ط ��رح به ��ا ط ��ارق عزيز
موق ��ف العراق م ��ن احل ��رب املحتملة،
والالمب ��االة �إزائه ��ا .فق ��د كان عزي ��ز
يت�ص ��ورها �أقرب اىل “نزهة” حمتملة
للق ��وات الأمريكي ��ة ولي�س ��ت ل�ش ��نّ
�رب مدم ��رة .ورمب ��ا كان ��ت القي ��ادة
ح� ٍ
العراقي ��ة تف�س ��ر املعار�ض ��ة الأمريكية
الداخلي ��ة ل�ش ��ن احلرب ل�ص ��احلها ،يف
ق ��راءة خاطئة لنظام احلك ��م الأمريكي
والأنظم ��ة الغربي ��ة عموم� � ًا .وم ��ن
ال�س ��خرية �أن احلكوم ��ة العراقية التي
ال تقي ��م وزن� � ًا لل ��ر�أي الع ��ام الداخل ��ي
وال ال ��دويل ،راهنت على ال ��ر�أي العام
الأمريك ��ي ان يوقف احلرب و�أن ي�ؤدي
ذل ��ك بالنتيج ��ة اىل تف ��كك التحال ��ف
الدويل �ض ��د الع ��راق ويخ ��رج العراق
منت�صر ًا يف املواجهة!

 لطفي حاتم

ي�شير الفكر ال�سيا�سي المعا�صر الى ان
المرحلة الراهنة من تطور الر�أ�سمالية
تت�سم بنزعتها اال�ستعمارية الجديدة.
لتر�صين ذلك التو�صيف ن�سعى الى
ت�أ�شير ال�سمات اال�ستعمارية الجديدة في
نهوج الر�أ�سمالية المعولمة عبر المحاور
التالية:

�أوال  -تطور النزعة الع�س ��كرية والتدخل يف ال�ش� ��ؤن
الوطنية.
ثانيا  -بناء نظم �سيا�سية موالية للتبعية والتهمي�ش.
ثالث� � ًا -ات�س ��اع احلرك ��ة االممي ��ة املناه�ض ��ة للح ��رب
والعدوان.
اعتم ��ادا عل ��ى املح ��اور املث ��ارة نعم ��د اىل درا�س ��تها
بتكثيف بالغ.
�أوال  -تطور النزعة الع�س ��كرية والتدخل يف ال�ش� ��ؤن
الوطنية
م ��رت الر�أ�س ��مالية املعا�ص ��رة مبراح ��ل عدي ��دة م ��ن
تطوره ��ا االقت�ص ��ادي – ال�سيا�س ��ي ب ��د�أً م ��ن مرحلة
املناف�س ��ة م ��رور ًا مبرحلتها االحتكارية و�ص ��وال اىل
مرحلتها املعوملة.
 جهدت الر�أ�س ��مالية كمنظومة اقت�ص ��ادية �سيا�س ��يةاىل تكييف بنيتها ال�سيا�سية مع الأزمات االقت�صادية
املتعددة.
 خا�ض ��ت الر�أ�سمالية �ص ��راعات دولية مع خ�صومهايف الدول املناه�ض ��ة متخذة  -ال�ص ��راعات  -ا�ش ��كاال
كث�ي�رة منها ت�ش ��كيل احلكوم ��ات املوالي ��ة وحمايتها
ف�ض�ل�ا ع ��ن ت�ش ��جيعها للح ��روب االهلية ب�ي�ن القوى
الوطنية املت�صارعة وانتهاء ببناء (�شراكة) اقت�صادية
مع الدول الوطنية ل�صالح التكتالت الكولونيالية.
 انتقال العامل اىل نظامني اجتماعيني ترافق وانتقال�سيا�س ��ة املراكز الر�أ�سمالية واحتكاراتها الدولية اىل
خنق النظم اال�شرتاكية عرب �أ�ساليب كثرية منها:
 تطوي ��ر النزع ��ة الع�س ��كرية وت�ش ��كيل االح�ل�افالع�سكرية.

 التدخ ��ل يف النزاع ��ات الوطني ��ة وت�ش ��جيع القوىاليمينية املتطرفة.
 اعتماد الدعاية ال�سيا�س ��ية الهادفة اىل تب�ش ��يع نظماال�شرتاكية و�أهدافها الإن�سانية.
انتقال العامل بعد انهيار خيار التطور االجتماعي اىل
وحداني ��ة �أ�س ��لوب الإنتاج الر�أ�س ��مايل ترابط وحدة
النزاع ��ات الدولي ��ة واالجتماعي ��ة الهادف ��ة اىل ت�أبيد
هيمنة الر�أ�سمالية على ال�سيا�سية الدولية.
ثاني ��ا  -بن ��اء نظ ��م �سيا�س ��ية موالية لنه ��وج التبعية
والتهمي�ش.
انتقال العامل اىل وحدانية التطور الر�أ�سمايل �أحدث
تغ�ي�رات �سيا�س ��ية جذري ��ة يف م�ض ��امني العالق ��ات
الدولي ��ة والوطني ��ة ميك ��ن حتديده ��ا يف امل�ؤ�ش ��رات
التالية:
.1التناق�ض الرئي�س ��ي يف مرحلة املعوملة الر�أ�سمالية
�أم�س ��ي ب�ي�ن التبعي ��ة واالحل ��اق وبني تعزيز �س ��يادة
الدولة الوطنية وا�ستقاللها.
�.2سعي املراكز الر�أ�سمالية املعوملة اىل تعميم الروح
الك�س ��موبولوتية املناه�ض ��ة للوطني ��ة الدميقراطي ��ة
وال�س ��عي اىل تخريب ال ��دول الوطنية بهدف احلاقها
مب�صالح التكتالت الدولية.
 .3تفكي ��ك الت�ش ��كيالت االجتماعي ��ة وحتجي ��م
طبقاته ��ا االجتماعي ��ة الفاعلة يف الكف ��اح الوطني –
الدميقراطي.
.4حتوي ��ل �س ��لطة الدول ��ة الوطني ��ة اىل �س ��لطات
�إقليمي ��ة به ��دف تفكي ��ك وح ��دة النزاع ��ات الطبقي ��ة
وكفاحها املناه�ض ل�سيا�س ��ة العوملة املت�سمة بالتبعية
والتخريب.
.5تعمل املراك ��ز املعوملة على تفكي ��ك الكفاح الوطني
املناه� ��ض للتدخ ��ل يف ال�ش� ��ؤن الوطني ��ة و�سيا�س ��ة
الع�سكرة والعدوان.
.6ت�سعى املراكز الر�أ�سمالية املعوملة اىل تفكيك الدول
الوطني ��ة وتخريب ت�ش ��كيالتها االجتماعية باعتباره
هدفا ا�سرتاتيجيا يف الفكر ال�سيا�سي املعومل.
 .7تتناق� ��ض �سيا�س ��ة املراك ��ز الر�أ�س ��مالية املعومل ��ة
املت�سمة بالتبعية واالحلاق ومرحلة املناف�سة املت�سمة
ببن ��اء دول (وطني ��ه) تابع ��ة لغر� ��ض حمايته ��ا م ��ن
املناف�سة الر�أ�سمالية.
.8ته ��دف الر�أ�س ��مالية املعومل ��ة اىل تفكي ��ك ال ��دول
الوطني ��ة و�إحلاقه ��ا بالتكت�ل�ات الدولي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن
تهمي� ��ش طبق ��ات ت�ش ��كيالتها االجتماعية املناه�ض ��ة
للهيمنة الدولية.
 .9ت�س ��عى ال ��دول الر�أ�س ��مالية الك�ب�رى اىل �س ��لطة
الدول ��ة الوطنية وحتويلها اىل �س ��لطات �إقليمية ذات
نزعة ا�ستبدادية معادية مل�صالح البالد الوطنية.
ان حتوي ��ل �س ��لطة الدول ��ة اىل �س ��لطات �إقليمي ��ة
يتالقى والفكر ال�سلفي اال�س�ل�امي الهادف اىل تفكيك
الت�ش ��كيالت االجتماعي ��ة الوطنية وان ��دالع الإرهاب
والنزاع ��ات االجتماعية املتجاوبة و�سيا�س ��ة الهيمنة
الدولية للر�أ�سمال املعومل.
تكثيف� � ًا ميك ��ن الق ��ول ان نه ��وج الر�أ�س ��مالية املعوملة

املناه�ضة لبناء الدول الدميقراطية تتناق�ض ومرحلة
املناف�سة الر�أ�سمالية التي �ساهمت الدول اال�ستعمارية
فيه ��ا ببناء دول وطنية وت�ش ��كيالت اجتماعية طبقية
االمر الذي و�س ��ع من مديات ال�ص ��راعات الوطنية –
الطبقية املناه�ضة للهيمنة اخلارجية.
ان اخت�ل�اف مرحلة املناف�س ��ة الر�أ�س ��مالية عن مرحلة
الر�أ�س ��مالية املعومل ��ة يكم ��ن يف ت�ش ��ابك االحتكارات
الدولي ��ة املتعدي ��ة لل�س ��مات الوطني ��ة وبه ��ذا الإطار
ترتك ��ز ال�ص ��راعات الدولية الراهنة بحقل�ي�ن �أولهما:
ن ��زاع املراك ��ز الر�أ�س ��مالية الك�س ��موبوليتية م ��ع
الوطني ��ة الدميقراطية الناظمة لكفاح �ش ��عوب الدول
الوطنية.وثانيهما نزاع املراكز الر�أ�سمالية مع الدول
الر�أ�س ��مالية الناه�ض ��ة الراف�ض ��ة لوحداني ��ة الهيمنة
الدولية.
ان �س ��مات الو�ض ��ع الدويل الراهن املت�س ��م بالتعاون
والتعار�ض يتطلب بناء �سيا�سية وطنية -دميقراطية
تنبثق من م�ضامني تغريات ال�سيا�سية الدولية.
ثالث� � ًا -ات�س ��اع احلرك ��ة االممي ��ة املناه�ض ��ة للح ��رب
والعدوان.
ان عاملية را�س املال وهيمنته الدولية ت�ش�ت�رط وحدة
ف�ص ��ائل احلرك ��ة الدميقراطي ��ة املناه�ض ��ة للهيمن ��ة
والعدوان.ا�س ��تناد ًا اىل ذل ��ك �أرى ان بن ��اء حرك ��ة
اممية دميقراطية جتمع بني الكفاح االممي املناه�ض
للهيمن ��ة الدولي ��ة وبني الكف ��اح الوطن ��ي الهادف اىل
بن ��اء دول وطنية دميقراطية كفي ��ل باحلد من نزعات
را�س املال الهادفة اىل التخريب واالحلاق.
ا�ستنادا اىل الر�ؤية امل�شار اليها �أرى:
�أوال – بن ��اء حركة دميقراطي ��ة وطنية  -دولية تعمل
على بناء نظم �سيا�س ��ية دميقراطي ��ة مكافحة للهيمنة
الك�سموبولوتية.
ثاني� � ًا – بن ��اء دول وطني ��ة يتطل ��ب وح ��دة وطني ��ة
والتخلي عن امل�ص ��الح احلزبية ال�ضيقة واعالء �شان
الوطنية الدميقراطية.
ثالث� � ًا– بناء نظم �سيا�س ��ية وطني ��ة دميقراطية قادرة
عل ��ى احلد من فاعلية قوانني الر�أ�س ��مالية الهادفة اىل
التبعية والتهمي�ش.
رابع ًا– مكافحة الهيمنة الر�أ�سمالية تتطلب الت�صدي
مل�س ��اعي الطبق ��ات الهام�ش ��ية الراغبة بربط م�ص ��الح
البالد الوطنية مب�صالح االحتكارات الدولية.
خام�س� � ًا – بن ��اء وح ��دة وطنية مناه�ض ��ة للع�س ��كرة
والع ��دوان تتطل ��ب ر�ؤي ��ة وطني ��ة -دولية م�ش�ت�ركة
ملناه�ضة روح الهيمنة وتفكيك الدول الوطنية.
�ساد�س� � ًا – بناء دميقراطية وطنية هادفة اىل موازنة
امل�صالح الوطنية – الأممية.
�س ��ابع ًا– موازنة امل�ص ��الح الأممية – الوطنية تنبثق
من موازنة امل�صالح الطبقية يف الت�شكيالت الوطنية.
ان االف ��كار والأراء املث ��ارة ت�ش ��كل ر�ؤي ��ة �سيا�س ��ية
ق ��ادرة كما ازعم عل ��ى مواجهة التخريب الر�أ�س ��مايل
املعومل الهادف اىل حتويل الدول الوطنية اىل �أقاليم
متناحرة تدخل البالد وت�ش ��كيالها االجتماعية البالد
يف حروب عبثية دائمة.
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ثقافة

يرى �أنه مازال يعتبر نف�سه فنانا م�سرحيا قبل كل �شيء  ..و قد قدم �أعماال يعتز بها

فالح ها�شم :انظر بح�سرة الى العمر الذي قطعته في الهجرة الق�سرية
و لم �أنجز م�شروعي داخل الوطن
حاوره :عالء املفرجي

بنبرة �صوت الفنان فالح ها�شم
المميزة التي جعلت منه �أحد
نجوم دبلجة م�سل�سالت الر�سوم
المتحركة في العالم ،حيث قدم
�أدوار عدديدة من الم�سل�سالت ما
زالت حا�ضرة في ذاكرة الجيل
ال�سابق ..فقد عمل مع م�ؤ�س�سة
الإنتاج البرامجي الم�شترك وقد
عرفناه من قبل هذه الم�ؤ�س�سة
الذي وهو �أي�ضا م�ؤلف بع�ض �شارات
الكرتون مثل مغامرات توم �سوير
(�أنمي) و ليدي �أو�سكار و بومبو
ال�سيارة المرحة.

كتب للتلفزيون العراق ��ي �أعما ًال درامية
رائ ��دة يف نوعه ��ا من ��ذ ال�س ��بعينات..
مثل احل�س ��ن ب ��ن الهيثم و اب ��ن خلدون
و الكن ��دي عز الدي ��ن الق�س ��ام الذي نال
جائزة مهرجان فل�س ��طني الدويل الثاين
و غريها و كتب و �أعد م�سل�سالت �إذاعية
كثرية لأذاع ��ه بغداد و �صوت اجلماهري
و اذاعة الكويت.واخرج وكتب للم�سرح
الكثري من الأعمال
هو من مواليد مدين ��ة الب�صرة ن�ش�أ فيها
وانهي املراحل الدرا�سية ومل يرتكها �إال
حبا بالف ��ن حيث التحق مبعه ��د الفنون
اجلميل ��ة ببغداد وكان عم ��ره حينها 18
عام ��ا .التقت به املدى لتحاوره عن ابرز
حمطات �سريته الفنية.
 حدثن ��ا ع ��ن ن�ش�أتك و ع ��ن �أي الم�صادر
و المراج ��ع ف ��ي طفولت ��ك نم ��ت موهبت ��ك
الفنية؟
 كان ��ت طفول ��ة غني ��ة مبحيطه ��االإدراك ��ي ..حي ��ث ب�سات�ي�ن الب�ص ��رة و
انهاره ��ا و طيبة اهله ��ا و انفتاحها على
الع ��امل كمين ��اء .و زادها ث ��راء �أن �أغلت
املعلم�ي�ن و املدر�س�ي�ن الذي ��ن تتلمذن ��ا
عل ��ى �أيديه ��م كان ��وا �شع ��راء او ع�شاق ��ا
ل�ل��أدب .ي�شجعوننا عل ��ى املطالعة و �أن
ال تنح�ص ��ر اهتماماتنا يف كتب املدر�سة
فق ��ط مم ��ا خل ��ق بينن ��ا و ب�ي�ن املجالت
و الكت ��ب عالق ��ة مبك ��رة و حميم ��ة .و
كان ��ت هناك جتربة الإذاع ��ة املدر�سية و
امل�س ��رح املدر�سي ،الذي ن�شطت فيه �أيام
املتو�سط ��ة خا�صة و قب ��ل دخويل معهد
الفن ��ون اجلميل ��ة لدرا�س ��ة امل�س ��رح ..و
حل�سن احلظ كانت هناك مكتبة ثرية يف
متو�سط ��ة الن�ض ��ال لها خزان ��ات ترتاكم
فيه ��ا الكت ��ب ..و باعتب ��اري جمتهدا يف
اللغ ��ة العربي ��ة و نا�شط ��ا يف حتري ��ر
الن�ش ��رات الأدبي ��ة فق ��دو �أوكل ��ت يل
الإدراة مهم ��ة ت�صنيف الكتب و ترقيمها
و نقله ��ا اىل بن ��اء خا� ��ص مقتط ��ع م ��ن
قاعتها الكبرية و جعلتني �أمينا للمكتبة
ي�شرف على اال�ستعارات و املرجوعات.
فكان ��ت فر�صة ثمينة يل �أن �أعي�ش معظم
وقتي داخل املكتبة و التحول اىل قارئ
نه ��م .و كان ��ت كتب ال�ت�راث ت�ستهويني
كم ��ا الرواي ��ات املرتجم ��ة و امل�ؤلف ��ات
العربي ��ة احلديثة لكي ��ار الكتاب العرب.
فح�ي�ن دخل ��ت املعه ��د كان ��ت يل ذخ�ي�رة
ادبي ��ة و ا�سعة مع اتق ��ان لقواعد النحو
و حم ��اوالت �شعري ��ة من ��ت فيم ��ا بعد و
در�س ��ت العوو� ��ض و ن�ش ��ر يل الراح ��ل

جربا ابراهيم ج�ب�را �أوىل ق�صائدي يف
جملة (العاملون يف النفط).
و ع ��ودة اىل الطفولة و ال�صبا فقد كانت
احلي ��اة �آمن ��ة اىل ح ��د ن�ستطي ��ع فيه ان
نبحر يف بح ��ر يومنا دون قلق �سابحني
يف �ش ��ط الع�ش ��ار و �صائدي ��ن لل�سمك و
العبني مع ال�سالحف و �صاعدين النخل
جلني التمر و العبني الكرة واملبارزة و
�ألوانا من الألع ��اب ال�شعبية يف عالقات
بعي� ��ش فيها ابن ��اء احلي و ك�أنه ��م �أبناء
عائلة واحدة.
و �أ�ضافة اىل امل�سرح املدر�سي كان هناك
خريج ��و م�س ��رح يقدم ��ون �أعمالهم على
م�س ��رح مديري ��ة الرتبي ��ة يف الع�شار و
خ�صو�ص ��ا الفن ��ان حمم ��د وهي ��ب الذي
به ��رين ب�أدائه �شخ�صي ��ة �أوديب متثيال
و اخراج ��ا .فنم ��ت رغبت ��ي ب� ��أن �أدر�س
امل�س ��رح و�أن ال اتوق ��ف عن ��د ح ��دود
الهواية بعد �أن مثلث بع�ض امل�سرحيات
م ��ع الفن ��ان الفط ��ري املوه ��وب عزي ��ز
الكعبي.
و قد ح�ص ��ل و حققت هذه الرغبة .فكان
معهد الفن ��ون اجلميلة بحلت ��ه اجلديدة
ح�ي�ن دخلت ��ه حي ��ث ع ��اد م ��ن اخل ��ارج
جمموع ��ة ذهبي ��ة م ��ن الأ�سات ��ذة منه ��م
حمي ��د حمم ��د ج ��واد و قا�س ��م حمم ��د و
حم�س ��ن العزاوي و فا�ض ��ل قزاز و خالد
�سعي ��د �أ�ضاف ��ة اىل الك ��وادر املخ�ضرمة
في ��ه .و حل�س ��ن احل ��ظ و ب�سب ��ب اجلهد
ال�شخ�صي تخرج ��ت الأول على دفعتي.
فح�صل ��ت عل ��ى بعثة اىل اخل ��ارج متت
�سرقته ��ا من ��ي ،و لهذا ق�ص ��ة طويلة ..و
لكن ب�سبب ك ��وين الأول على املعهد فقد
منحت درجة تعيني يف بغداد و مل �أر�سل
اىل مدينت ��ي الب�ص ��رة .و ه ��ذا منحت ��ي
فر�صة ا لقرب من ا لإذاعة و التلفزيون.
و مهد يل العمل فيهما و ب�شكل يومي.
 بد�أت م�سيرتك الفنية بداية ال�سبعينات..
ف�أذا نظرت الى الوراء هل �س ��تكون نظرتك
بغ�ضب؟
 انا فخور مبا قدمت يف وقت مبكر منحياتي �س ��واء يف امل�سرح او التلفزيون
او الإذاعة .فقد كتبت و مثلت و اخرجت
غ ��ددا من االعم ��ال التي ين ��در ان يتوفر
عليه ��ا اح ��د يف �سن ��ي �آنذاك و م ��ا نالته
م ��ن تقدير يف الو�سط الفن ��ي و الثقايف
عموم ��ا� .أمنا انظ ��ر بح�س ��رة اىل العمر
ال ��ذي قطعت ��ه الهج ��رة الق�سري ��ة و مل
ينج ��ز امل�ش ��روع داخ ��ل الوط ��ن و معي
جي ��ل من املبدع�ي�ن الذين ق�ض ��وا معظم
�سن ��وات حياته ��م يف املن ��ايف ..فلو كان
الو�ض ��ع طبيعي ��ا يف الع ��راق ك ��م كن ��ا
�سنقدم و ك ��م كان م�ستوى الفن و الأدب
عندنا الي ��وم .بع� ��ض البل ��دان ال�شقيقة
كان ��ت لدينه ��م الدرام ��ا التلفزيونية يف
ال�سبعين ��ات بدائية تقريبا بينما تفوقت
الدراما العراقية يومها نوعيا ..و اليوم
ا�صبح ��وا يف املقدمة كم ��ا و نوعا بينما
ت ��ردت عندنا م�ستوي ��ات االعمال من كل
ناحية.ه ��ذه ه ��ي اخل�س ��ارة امللمو�سة..
انها خ�سارة وطن و لي�س ا�شخا�ص.
و ادا كان يل ان �أنظ ��ر بغ�ض ��ب ف�إمن ��ا
للظ ��روف املتالحقة الت ��ي جعلت واقعنا
الإبداعي يتع�ث�ر و يرتاجع بهذا ال�شكل
املري ��ع .ح�ي�ن ب�ض ��ع ال�سيا�س ��ي قب�ضته
عل ��ى بواب ��ة الفن ��ون و الآداب ين ��زوي
الأبداع او يتح ��ول اىل مان�شيتات بلمع
�ص ��ورة احلاك ��م و ايديولوجيت ��ه الت ��ي
بفر�ضه ��ا على اجلمي ��ع .فتن�صرف روح
الأب ��داع ليحل حملها فن ت�سويقي زائف
ميجد حماقات احلاكمني.
 تنقل ��ت بي ��ن الكويت و ايطالي ��ا و مو�سكو
و �أخيرا ا�ستقر ب ��ك الحال في لندن ..على
م ��دى �أربع ��ة عق ��ود و �أكثر ،ما م ��دى ت�أثير
المنفى على ابداعك؟
 املنف ��ى نعمة و نقمة .ففي الوقت الذيتبتعد ق�سرا عن حميطك و جمهور بلدك
ال ��ذي ل ��ن يعو�ض ��ك عن ��ه جمه ��ور مهما
كان و يف الوق ��ت ال ��ذي ينخ ��ر عظام ��ك
و روح ��ك احلن�ي�ن و ال�ش ��وق للأه ��ل و
الأ�صدقاء و الأماكن تنفتح �أمامك فر�ص

االط�ل�اع عل ��ى ثقاف ��ة جمتمع ��ات اخرى
فتت�س ��ع ر�ؤيت ��ك للحي ��اة و الع ��امل م ��ن
حولك و العالق ��ات االن�سانية مبفهومها
الوا�سع.
الغربة �ش ��يء ال يو�صف ..و امنا يُح�س
فق ��ط� .ش�أن ��ه �ش� ��أن ال�سع ��ادة و احلب و
ال�ش ��وق� .شيء غري مرئي لكنه اح�سا�س
ال يعرف ��ه اال من يعي�ش ��ه .مت�شي و ت�ؤكد
و جودك و تختل ��ط و تتعلم و ت�شاهد و
تخت ��زن لكن �شيئا م ��ا يبقى خملوعا يف
اعماق ��ك ..ثمة نق�ص حت�سه يف داخلك..
روحك ترثى لكن كل �شيء ناق�ص .هكذا
حت�س� .أتذكر �أن النا�س يف بغداد كانوا
ي�ستوقفونن ��ي يف ال�ش ��ارع يت�ساءل ��ون
ع ��ن عم ��ل ق ��ادم بع ��د �أن يب ��ث اي عم ��ل
يل .ف� ��أرى يف عيونه ��م دفق ��ا م ��ن احلب
و التقدي ��ر الذي يدفعن ��ي لأن اجل�س يف
املكتب ��ات العامة �شه ��ورا من �أجل ان امل
مب�صادر عمل جديد.
ان ��ت يف اي مغرتب جمهورك هو عبارة
ع ��ن جالية ..ب ��ل الفئة املهتم ��ة بامل�سرح
مث�ل�ا م ��ن تل ��ك اجلالي ��ة .بنم ��ا اتذك ��ر
ان م�س ��رح بغ ��داد كان ممتل ��ئ يومي ��ا
بامل�شاهدي ��ن القادم�ي�ن م ��ن املحافظ ��ات
حني �أخرج ��ت م�سرحية (مهن ��ة جذابة)
مث�ل�ا وانقطعت الكهرباء يف اول خم�س
دقائق ،و كان عندي الفنان عزيز خيون
ال ��ذي ا�ستمر ب�صوته اجلهوري يف �أداء
دوره يف الظالم ،و اجلمهور مل يتحرك
م ��ن مكان ��ه رغم احل ��ر ال�شدي ��د فتقدمت
ان ��ا من �آخ ��ر القاع ��ة لأ�ض ��يء مب�صباح
ي ��دوي وج ��وه املمثل�ي�ن ،حت ��ى جل ��ب
م�ساع ��د املخ ��رج �شاكر �سالم ��ة ال�شموع
م ��ن اقرب بقالة و �ص ��ار كل ممثل يدخل
يجلب مع ��ه �شمعه ..و كان اجلمهور يف

غاي ��ة التفاع ��ل اىل نهاي ��ة امل�سرحي ��ة و
عند النهاية وق ��ف امل�شاهدون ي�صفقون
لوقت طويل.
اي ��ن يتحق ��ق ه ��ذا يف املغرتب ��ات الت ��ي
تتي ��ح فر�صا ن ��ادرة للعم ��ل و ب�إمكانات
اقل م ��ا يقال عنه ��ا انها �شحيح ��ة قيا�سا
بالتكالي ��ف و نح ��ن نعم ��ل ب�ل�ا دع ��م من
احد .و ق ��د �أحرقنا ال�سفن وراءنا ،و مع
ذلك مل ننقطع.
و ح ��ول الأب ��داع يف املنف ��ى فقد حظيت
بفر�ص عم ��ل ممتازة يف الكويت فكتبت
للم�س ��رح ن�صو�ص ��ا و �أغ ��اين لثم ��اين
م�سرحي ��ات للأطف ��ال ه ��ي الأ�شه ��ر يف
تاري ��خ امل�س ��رح الكويتي .كم ��ا �ساهمت
يف اخ ��راج م�سرحيت�ي�ن كبريت�ي�ن هم ��ا
(حرم �سعادة الوزير) و (ممثل ال�شعب)
و�ساهم ��ت يف برنام ��ج للأطف ��ال ف ��از
ك�أح�س ��ن برنام ��ج يف مهرج ��ان خليجي
لفن ��ون الطفل .كما كتبت لأذاعة الكويت
اعم ��اال مهم ��ة منه ��ا و �أهمه ��ا (جن ��م يف
الظه�ي�رة) و كن ��ت ق ��د تو�سع ��ت فيه عن
�شخ�صية الكندي على مدى ثالثني حلقة
و نال تقييما خا�صا و قد اخرجه الراحل
مهن ��د االن�صاري الذي كتب ��ت له للإنتاج
اخلا� ��ص عددا من امل�سل�س�ل�ات الدرامية
التي قدمتها خمتلف االذاعات اخلليجية
منه ��ا (�أمني ��ة ا�سمها التفاه ��م) (احلب و
اال الألف ��ة) (التحليق داخ ��ل ال�شبكة) (و
ارتفع ال�ستار) (وجهان لعملة واحدة)..
الخ
وجودي على مدى عق ��ود خارج العراق
�أن�ض ��ج روح ��ي قبل عقلي و ق ��د تتلمذت
عل ��ى ثقافات ما كن ��ت �س�أطالها او التفت
اليه ��ا ل ��و ع�شت حي ��اة م�ستق ��رة .و لهذا
حديث طويل.

 انت من خريجي ق�سم الم�سرح هل تعتبر
الف ��ن الم�سرحي محط ��ة انطلقت منها الى
باقي �أل ��وان الفن كالتلفزيون ،و ال�سينما ،و
الأذاعة �أم تراه خيارا ال بد منه؟
 ال �أزال �أعت�ب�ر نف�س ��ي فنان ��ا م�سرحياقبل كل �شيء .و قد قدمت خارج اللعراق
بق ��در م ��ا اتي ��ح يل م ��ن الفر� ��ص �أعماال
�أعتز به ��ا .منها هن ��ا يف بريطانيا مثلت
م ��ع زميلت ��ي املخرج ��ة رون ��اك �شوق ��ي
م�سرحي ��ة (كلكام�ش) حي ��ث مت اعدادها
ل�شخ�ص�ي�ن فق ��ط ..فمثل ��ت فيه ��ا جميع
االدوار ا ل�شخ�صي ��ات ا لرجالي ��ة ابتداء
م ��ن كلكام�ش و انكي ��دو و الكاهن �ألخ و
مثلت روناك كل ال�شخ�صيات الن�سائية.
وق ��د عر�ضناها يف لن ��دن و مان�ش�سرت و
كانت عمال نال اعجابا كبريا ولن ان�سى
يوم ��ا يف �أح ��د العرو� ��ض ان جمموع ��ة
م ��ن العراقيني املتحم�س�ي�ن �صعدوا اىل
امل�س ��رح و حمل ��وين عل ��ى االكتاف حني
انته ��ى العر� ��ض ،و اع�ت�رف ا لآن انن ��ي
ا�شتق ��ت اىل امل�س ��رح و افك ��ر به ��دوء
لأجناز عمل جديد.
� أنا افتر�ض ان مغادرتك الى الكويت
نهاية ال�سبعينات كانت منعطفا مهما في
اختياراتك الفنية ..حيث ال�شهرة التي
اكت�سبتها من خالل العمل في م�ؤ�س�سة
االنتاج البرامجي الم�شترك ..هال حدثتنا
عن هذه التجربة؟
 فن الدوبالج له طعم خمتلف و �شروطعم ��ل ا�ضافي ��ة� .ساع ��دين عل ��ى اتقانه ��ا
بوقت ق�صري جتربت ��ي الإذاعية الطويلة
م ��ن اي ��ام اذاع ��ة بغ ��داد و اذاع ��ة �صوت
اجلماهري ا�ضافة اىل التمثيل امل�سرحي.
وعالقت ��ي اليومي ��ة باللغ ��ة العربي ��ة
الف�صحى.
كان ق�سم الدوب�ل�اج يف م�ؤ�س�سة الإنتاج
الرباجم ��ي امل�ش�ت�رك ق ��د ت�أ�س� ��س للتو و
كان رئي� ��س الق�س ��م وقته ��ا الدكتور فائق
احلكي ��م و الذي دع ��اين للتعاون معه يف
باك ��ورة انت ��اج امل�ؤ�س�سة فمثل ��ت بطولة
م�سل�س ��ل الرج ��ل احلدي ��دي و بعده ��ا
مثل ��ت �شخ�صية عدن ��ان (عدن ��ان و لينا)
ث ��م تتال ��ت الأعم ��ال متثي�ل�ا و اخراجا و
كتابة اعاين ل�سن ��وات .فلما انتهت فرتة
د .فاي ��ق و غ ��ادر اىل ا ملغ ��رب ن�سب ��ت

يل رئا�س ��ة الق�س ��م و ا�ستمري ��ت بتق ��دمي
امل�سل�س�ل�ات ب�ل�ا توقف .وح�ي�ن �سافرت
اىل ايطالي ��ا يف اج ��ازة كن ��ت ق ��د �سلمت
امل�ؤ�س�س ��ة للأ�ستن�س ��اخ و التوزي ��ع اربع
م�سل�سالت جديدة .و �أثناء �سفري وقعت
احداث الكويت و بقيت معلقا يف ايطاليا
خم�س ��ة ا�شهر ثم �ساف ��رت اىل مو�سكو و
منه ��ا اىل لندن حيث ا�صبح ��ت بريطانيا
م ��كان اقامت ��ي حت ��ى الي ��وم .وانته ��ت
حقبة م ��ن حياتي لتبد�أ حقب ��ة جديدة .و
ع ��ودة اىل اعم ��ال الدبلجة فاملمث ��ل فيها
لي� ��س حرا يف التعب�ي�ر مب�ساحات زمنية
�ّب� و يك ��ون تعبريه
و امن ��ا علي ��ه ان يع رّ
مقنعا داخل امل�ساحة التي تتيح له حركة
�شفاه ال�شخ�صية و لذا فكثري من الفنانني
الناجدي ��ن يف امل�س ��رح او التلفزي ��ون مل
ينجحوا يف هذا اللون من الأداء ..و لأن
م�ؤ�س�سة الإنتاج الرباجمي امل�شرتك هي
م�ؤ�س�سة تنموية ال تهتم بالربح فقد كانت
تختار اعم ��اال نوعية و يت ��م اعدادها من
حي ��ث امل�ضامني و اللغة العربية ال�سليمة
لتكون مفيدة و ممتعة يف الوقت ذاته.
على مدى ع�شر �سنوات كان معظم وقتي
داخ ��ل ا�ستدي ��و ال�سينم ��ا يف تلفزي ��ون
الكويت من اج ��ل اجناز هذه امل�سل�سالت
و ل ��و جُ مع ع ��دد حلقاتها لبغ ��ت اكرث من
�ألف حلقة .و هو عدد مل يتوفر لأحد على
ما اظن.
ا�ضاف ��ة اىل عملي كمن�س ��ق عامل لربنامج
(قف) املروري و هو  76حلقة �سينمائية
للتلفزي ��ون و كذل ��ك م�ساهمت ��ي ككات ��ب
يف اجل ��زء الثال ��ث م ��ن برنام ��ج افتح يا
�سم�س ��م م ��ع كتاب ��ة اغاين في ��ه و دبلجة.
و قم ��ت ب�أعداد و �إخ ��راج برنامج اذاعي
ردي ��ف لربنام ��ج �سالمت ��ك التلفزيوين و
ق ��د �أخرجت ��ه يف اذاع ��ات دول ا خللي ��ج
العرب ��ي .و مثل ��ت يف بع� ��ض برام ��ج
امل�ؤ�س�سة مثل الك�شاف.
 كتب ��ت للتلفزيون العراق ��ي �أعماال درامية
مهم ��ة ف ��ي نوعه ��ا من ��ذ ال�سبعين ��ات مث ��ل
(الح�س ��ن ب ��ن الهيث ��م) (الكن ��دي) (اب ��ن
خلدون) (عز الدين الق�سام) الذي فاز في
مهرج ��ان فل�سطين الدولي الثان ��ي ك�أح�سن
عم ��ل درامي ا�ضافة ال ��ى اعمال ا خرى مثل
(بائعة البنف�سج) (�أحالم �سجين) (نماذج

من المقهى) و غيرها و نالت جائزة اح�سن
اعمال درامية .لم ��اذا ادرت وجهك للدراما
رغم ح�ضورك الكبير فيها؟
 ه ��ذا �س�ؤال ذو �شج ��ون .و مهما �أجبت�س�أبقى اح� ��س ب�أن اجلواب ناق�ص .رمبا
بع ��د ذك ��ر اي �سبب �س�أبقى اح� ��س ب�أنني
مق�صر فعال .لكنني قد �أ�شري اىل ما تفعله
الغربة من ابتعاد عن الواقع الذي يعي�شه
النا� ��س ..و ال اظ ��ن ان كاتب ��ا �سيك ��ون
�صادق ��ا اذا عا� ��ش بعيدا لعق ��ود ان يكتب
من خ�ل�ال متابع ��ات اعالمية عم ��ا يجري
يف بل ��ده .لأن اي �سائ ��ق تك�سي �سيكون
ا�ص ��دق منه يف �س ��رد الواقع .ا�ضافة اىل
اننا مقاطعون يف زمن النظام ال�سابق و
ال ارى نف�س ��ي كذل ��ك يف معطيات ما بعد
التغي�ي�ر .لأن الثقاف ��ة املطروحة اليوم ال
متثلني.
و ق ��د مت تزوي ��ر حقيق ��ة ال�ص ��راع يف
الع ��راق على اي ��دي االح ��زاب امل�سيطرة
حني حولوه م ��ن �ص ��راع ايديولوجيات
اىل �ص ��راع طائفي .فما هو الف�ضاء الذي
اكت ��ب في ��ه؟ رمب ��ا حتاججن ��ي ب� ��أن لدي
ا لفر�ص ��ة للكتاب ��ة ع ��ن عراقي ��ي اخلارج
و معاناته ��م ..مع ��ك حق .رمب ��ا لو كتبت
ف�سيك ��ون ه ��ذا ه ��و ف�ضائي لك ��ن مع ذلك
اقول :من يهتم ب�ش�أننا؟
 و ماذا عن عن عودتك ممثال مع المخرج
ح�س ��ن ح�سن ��ي ف ��ي ث�ل�اث م�سل�س�ل�ات هي
(ر�سائ ��ل من رجل مي ��ت) و (�آخر الملوك)
و (رجال و ق�ضية)؟
 بع ��د ثالث�ي�ن عاما م ��ن الغي ��اب دعاين�صديقي املخ ��رج ح�سن ح�سن ��ي للتمثيل
معه و كنت قد حتررت من العمل اليومي
يف اذاعت ��ي يف لن ��دن و الت ��ي كان ��ت
ت�شغلن ��ي على م ��دى احد ع�ش ��ر عاما من
التواجد اليوم ��ي على الهواء .و �سافرت
اىل دم�ش ��ق حي ��ث كان ��ت ور�ش ��ة الدراما
العراقي ��ة هناك بحكم تواج ��د الكثري من
املمثل�ي�ن و ل�سهول ��ة االنت ��اج يف �سوريا
م ��ن حيث التكاليف فكان ��ت هذه التجربة
التي ا�سعدتني كث�ي�را و �أح�س�ست ب�أنني
ع ��دت م ��ن جدي ��د بق ��وة .لك ��ن اح ��داث
�سوري ��ا مل تت ��ح فر�ص ��ة اك�ث�ر م ��ن ه ��ذه
للعراقيني و كذل ��ك توقفت املحطات التي
كان ��ت تنتج الدراما ب�سب ��ب عدم ت�سويق
االعم ��ال العراقية و توجه ��ت اىل اعمال
ا�سكيت�شيهات للت�سلية.
اعت ��ز ب� ��أدواري يف ه ��ذه امل�سل�س�ل�ات
خا�ص ��ة �شخ�صي ��ة كنع ��ان يف م�سل�س ��ل
رج ��ال و ق�ضي ��ة فه ��و �شخ�صي ��ة رئي�سية
يف امل�سل�سل و له ثقل مهم و قد بثته قناة
ال�سومري ��ة عدة مرات .كذالك دور فا�ضل
اجلمايل يف م�سل�سل �آخر امللوك.
 هل تحدثنا عن تجربتك في م�سرح الطفل
و هي كما نعلم تجربة غنية ت�أليفا واخراجا؟
 عالقت ��ي مب�س ��رح الطف ��ل تع ��ود اىلالعراق حيث عملت لت�سع �سنوات م�شرفا
م�سرحيا يف تربية بغ ��داد  -الر�صافة .و
ق ��د كتبت العديد م ��ن االعم ��ال و بع�ضها
كان اوبريت ��ات اتذك ��ر منه ��ا (�أوبري ��ت
ال�صخ ��رة) و (الف�ص ��ول املثم ��رة) و
(�أ�صدق ��اء) و كله ��ا م�سرحي ��ات غنائي ��ة
كتبته ��ا �شعرا .ث ��م عمل بالوظيف ��ة ذاتها
يف الكويت قب ��ل التفرغ مل�ؤ�س�سة االنتاج
الرباجمي امل�شرتك.
و كتب ��ت م�سرحي ��ات اخرجته ��ا ا�سمهان
توفي ��ق و حول ��ت م�سرحي ��ات اىل
اوبريتات بكتابة اغانيها مثل (�سندريال)
و (�سند� ��س) و (احل�ل�اق الرثث ��ار) و
(مدينة االح�ل�ام) و (دكو�ش يغزو وادي
القم ��ر) و (�آم ��ال) ال ��خ و ق ��د �ساه ��م يف
التلح�ي�ن ملحنون كبار مث ��ل طالب غايل
و �سعيد البنا و �سعاد احلفني و غريهم.
 المع ��روف ان ��ك عمل ��ت ف ��ي الم�س ��رح و
التلفزي ��ون و ال�سينم ��ا و الإذاع ��ة ف� ��أي هذه
اقرب الى نف�سك؟
 كل عم ��ل ل ��ه نكه ��ة و متع ��ة خا�ص ��ة .واملفا�ضل ��ة بينه ��ا لن تك ��ون دقيق ��ة  .امنا
توقي احلقيق ��ي للم�س ��رح و التلفزيون.
فق ��د �شبعت من امليكرف ��ون يف االذاعة و
الدوبالج.
 ل ��ك تجرب ��ة ف ��ي ال�سينم ��ا اخي ��را ه�ل�ا
حدثتنا عن الأفالم التي �شاركت فيها؟
 مثل ��ت بطولة فيلمني مع املخرج جعفرم ��راد هما (فطور انكلي ��زي) و قد مت بثه
يف �ص ��االت ال�سينم ��ا يف لندن ،و حتول
فيم ��ا بع ��د اىل م�سل�س ��ل تلفزي ��وين مل
يبث حت ��ى الآن .واما الفيل ��م الثاين فقد
اجنزن ��اه كام�ل�ا و ه ��و جاه ��ز للعر� ��ض
لوال ان جائح ��ة كورونا اخرت العر�ض،
و املخ ��رج حري� ��ص عل ��ى ع ��دم الب ��وح
با�س ��م الفيل ��م .وهن ��اك فيلم ثال ��ث مثلته
مع خمرج انكلي ��زي اخريا و هو جتربة
جميلة ا�سمه املوت قبل املوت عن جتربة
�صوفي ��ة احت ��دث فيه باللغ ��ة العربية .و
هو يف طور املونتاج الأخري .
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اقــــرأ
�سنة العجائب

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواية� :سن ��ة العجائ ��ب "حكاية
وب ��اء" ،ت�ألي ��ف :جريالدي ��ن بروك� ��س ،ترجم ��ة :حن ��ان
عل ��ي ،ت ��دور �أح ��داث الرواية ح ��ول واقع ��ة حقيقية يف
�إنكل�ت�را القرن ال�سابع ع�ش ��ر ،وحتديد ًا يف �إحدى القرى
الإقطاعي ��ة م ��ن مقاطع ��ة دربي�شاي ��ر� ،إذ يجتاحها مر�ض
الطاع ��ون ،فيقي ��م �أهله ��ا َح ْج ��ر ًا �صحي� � ًا عل ��ى �أنف�سهم
منع� � ًا النت�شار املر�ض خارج �أرج ��اء قريتهم .جريالدين
بروك� ��س كاتِبة� ،صحفي ��ة وروائي ��ة �أ�سرتالية .حا�صلة
على جائزة بوليتزر.

ن�شاطات و�إنتاج �أغاين خا�صة لهم ..

ج��ه��ود ل��دم��ج امل�����ص��اب�ين مب��ت�لازم��ة داون اج��ت��م��اع��ي � ًا
 عامر م�ؤيد
يع ��اين اطف ��ال م ��ن خل ��ل جين ��ي
نتيج ��ة انق�س ��ام يف الكرومو�س ��وم
 ،21ويطل ��ق عليه ��م متالزم ��ة داون
حيث تت�شابه ا�ش ��كال امل�صابني بهذا
املر�ض.
وخ�ل�ال الآون ��ة االخرية ،ظه ��ر دعم
غري حم ��دود له ��ذه الفئة ع�ب�ر حثهم
عل ��ى جت ��اوز م�صريه ��م احليات ��ي
باال�صاب ��ة به ��ذه املتالزم ��ة والعم ��ل
عل ��ى قدراته ��م الذاتي ��ة وتنميته ��ا
وتطويرها اي�ضا.
ويف حمافظ ��ة
و با لفع ��ل
ا لب�ص ��ر ة
ج ��ر ى
تخ ��ر ج

ال�صح ��اب "اكادميي ��ة املحارب�ي�ن..
ذوي الهم ��م" وفيه ��م الكث�ي�ر م ��ن
امل�صابني مبتالزمة داون حيث كانوا
يف غاي ��ة اجلم ��ال من خ�ل�ال تعلمهم
العزف وبع�ضه ��م الر�سم وهذا جرى
بع ��د تدري ��ب م ��ن قب ��ل متطوع�ي�ن
ومتطوعات لهذا العمل االن�ساين.
ورئي� ��س اكادميي ��ة املحاربني/ذوي
الهم ��م ت ��اال خليل تق ��ول لـ(املدى) ان
"االكادميية ال تقت�صر على امل�صابني
مبتالزمة داون بل ذوي االحتياجات
اخلا�صة وعملنا يك ��ون يف الوقوف
معهم وتنمية مواهبهم".
وذك ��رت خلي ��ل ان "الكث�ي�ر م ��ن
املتواجدي ��ن يف االكادميي ��ة عان ��وا
م ��ن نعته ��م ب�صف ��ات �سيئ ��ة ج ��راء
ا�صاباته ��م وه ��ذا اث ��ر نف�سي ��ا عليهم
ولكن ه ��م الي ��وم اقوي ��اء ويقومون
با�شياء جميلة".
تخف خليل معاناتها مع مغادرة
ومل ِ

بع� ��ض املر�ض ��ى للحي ��اة والتجرب ��ة
املري ��رة والقا�سي ��ة الت ��ي جترعته ��ا
ج ��راء ه ��ذا االم ��ر ،لكنه ��ا ت�شري اىل
ان "االه ��م هو اال�ستمرار بالعمل مع

هذه الفئات وكيفي ��ة جعلهم منتجني
وي�شع ��رون بوجوده ��م عل ��ى ه ��ذه
االر� ��ض" .واقي ��م حف ��ل قب ��ل ا�شه ��ر
لتخ ��رج ذوي الهم ��م ح�ض ��ره رئي�س

ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،حيث
قدم ابن ��اء االكادميية حفال مو�سيقيا
واخ ��ر فن ��ي وانته ��ى با�ستالمه ��م
ل�شهادات التخرج.

حت��دي��ث "�إن�ستغرام" الأخ��ي�ر يغ�ضب ك��ي��م ك��اردا���ش��ي��ان
تراجع "�إن�ستغرام" عن حتديث �أطلقه
م��ؤخ��را ،بعدما �أع��رب م�ستخدمون من
بينهم م�شاهري يف الفن ،عن غ�ضبهم
م��ن ت�شبهه بتطبيق "تيك توك"،
وعدم ح�صول التحديث على التفاعل
امل�أمول من جانب امل�ستخدمني.
وقدم "�إن�ستغرام" �إ�صدارا جتريبيا
م��ن التطبيق يعر�ض الفيديوهات
وال���ص��ور بو�ضع ال�شا�شة الكاملة
ليت�شابه �أكرث مع "تيك توك".

االن �ت �ق��ادات احل���ادة �أ��ش�ع�ل��ت �شرارتها
جنمتا تلفزيون الواقع ،كيم كاردا�شيان
وكايلي جيرن ،مبطالبتهما "�إن�ستغرام"
بالتوقف عن حماولة التحول �إىل "تيك
توك" ،والعودة لت�صميمه الأ�صلي من
جديد.لكن االن �ت �ق��ادات مل تكن وحدها
ف�سر
داف��ع "�إن�ستغرام" للرتاجع ،وقد ّ
ذلك الرتاجع ال�سريع ب�ضعف امل�شاهدة
وقلة تفاعل امل�ستخدمني م��ع املحتوى
بعد الت�صميم اجلديد.

ملاذا حتتفظ موناليزا بابت�سامتها؟

وتعليقا ع�ل��ى ق ��رار التطبيق الأخ�ي�ر،
ق��ال مدير "�إن�ستغرام" �آدم مو�سريي،
يف ح��واره مع من�صة "بالتفورمر"� ،إن
"الأخطاء هي التي تر�شد ال�شخ�ص �إىل
تغيري منط تفكريه لي�صبح �أف�ضل".
و�أ�ضاف �أن فريق "�إن�ستغرام" يف حاجة
�إىل "�إجراء خ �ط��وة وا� �س �ع��ة للخلف،
و�إع� � ��ادة ال�ت�ف�ك�ير يف ك�ي�ف�ي��ة اخل ��روج
ب�أفكار جديدة كليا .نحن نعمل على ذلك
بالفعل".

�صورة تغزو مواقع التوا�صل ..عراقية توقع "القرارات" يف الربملان
و�س ��ط التط ��ورات يف الع ��راق ،انت�شرت عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي الأحد �ص ��ور تظهر �سيدة داخل
الربملان وهي توقع على ما ُ�ش ّبه بالـ"قرارات".
ويف ت�ص ��رف يحاك ��ي دور امل�شرع�ي�ن يف جمل� ��س
الن ��واب ،تظه ��ر ال�سي ��دة ،ويناديه ��ا املحتج ��ون بـ"�أم
ح�س�ي�ن" ،وهي تقوم بالتوقيع عل ��ى �أوراق يقدمونها
لها ب�سرع ��ة .فيما �أثارت ال�ص ��ور والفيديو املرفق بها
تفاع ًال وا�سع ًا وتباين ��ت التعليقات ،حيث ر�آه البع�ض
طريف ًا وم�ضح ��ك ًا ولقبها بـ"نان�سي بيلو�سي العراق"،
يف ح�ي�ن ا�ستغل ��ه �آخ ��رون لتوجيه انتق ��ادات للنواب
العراقيني.

 عارف ال�ساعدي
ال�شاعر ومدير عام دائرة ال�ش�ؤون
الثقافي ��ة ،اعل ��ن عن �ص ��دور طبعة
جدي ��دة من مذك ��رات �شاعر العرب
االكب ��ر محم ��د مه ��دي الجواهري
"ذكريات ��ي" وق ��ال ال�ساع ��دي
ان مذك ��رات الجواه ��ري ت�ص ��در
بمنا�سب ��ة م ��رور رب ��ع ق ��رن عل ��ى
رحيله.
 عبد الكريم الكا�صد
ال�شاع ��ر والمترج ��م� ،ص ��در عن ��ه
كت ��اب بعن ��وان "ج ��دل الواق ��ع
وال�شعر :ح ��وارات مع عبد الكريم
كا�ص ��د" للكاتب خال ��د ال�سلطان..
الكت ��اب �ص ��در �ضم ��ن من�ش ��ورات
اتح ��اد االدب ��اء والكت ��اب ف ��ي
الب�ص ��رة .تمح ��ورت الح ��وارات
ح ��ول بع� ��ض الق�ضاي ��ا ال�شعري ��ة
والجمالية والفل�سفية وال�سيا�سية
والترجمية.
 فالح عبد الجبار
الباح ��ث والمترج ��م الراح ��ل،
�ص ��در كت ��اب بعن ��وان "�إ�شكاليات

وم�ؤخرا ج ��رى االهتم ��ام مبتالزمة
داون من خالل انت ��اج اغاين خا�صة
به ��م وبثه ��ا يف اليوتي ��وب ومواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي وح�صلت على
ن�سب م�شاهدات عالية.
وخالل اال�سبوع احلايل ،ن�شر الفنان
علي جا�سم اغنية بعنوان ا�شتاقيتلك
وح�صل ��ت على مليوين م�شاهد وهي
�ضم ��ن ع�ش ��ر اغ ��اين يف املحت ��وى
الرائ ��ج للمو�سيق ��ى وبطل ��ة فيدي ��و
كلي ��ب ه ��ي م ��ن امل�صاب�ي�ن مبتالزمة
داون .وفك ��رة فيديو الكليب تتحدث
ع ��ن اخ وه ��و يفتق ��د �شقيقت ��ه اثناء
ابتعاده عنها ،وفيه ت�أكيد على اهمية
معامل ��ة امل�صاب�ي�ن به ��ذه املتالزم ��ة
مثل االخري ��ن وعدم و�ضعهم بدرجة
ادن ��ى .وم ��ن �ضم ��ن امل�ساهم�ي�ن يف
هذه احلم�ل�ات هو ب ��راء كاظم الذي
قدم وانتج بع�ض االعمال للم�صابني
مبتالزم ��ة داون ويذك ��ر يف حديث ��ه

لـ(امل ��دى)" ،يف �أول الأم ��ر كن ��ت من
امل�ساهمني يف حملة حل�ضور رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي �إىل
جمعية خمت�ص ��ة مبتالزمة داون يف
الب�صرة كن ��وع من الدع ��م ،وبعد �أن
جنح ��ت احلملة ،فك ��رت �أن نقدم لهم
�شيئا �أكرث من هذا".
وا�ض ��اف كاظ ��م بالق ��ول "يف اليوم
العامل ��ي ملتالزم ��ة داون �أقدم ��تْ على
عم ��ل �أغنية م ��ن �إنتاجي له ��ذه الفئة
االجتماعي ��ة و�أردت �أن �أو�ص ��ل
ر�سال ��ة �أن هذه ال�شريحة هي منا وال
يختلفون عن ��ا لهم �أحالم وطموحات
وي�ستحق ��ون �أن نق ��ف معهم وقدمت
الأغنية وجنح ��ت و�أ�صبحت مبثابة
ن�شي ��د لهم".ويختت ��م كاظ ��م حديث ��ه
قائ�ل�ا ان "العم ��ل الإن�س ��اين ه ��و
م ��ن مهام ��ي به ��ذه احلي ��اة وا�ستغل
�إمكانيات ��ي اخلا�ص ��ة عل ��ى فقره ��ا
خلدمة الإن�سانية".

رمب� ��ا ك ��ان ��ت م��ون��ال��ي��زا حت ��اف ��ظ ع�ل��ى
ابت�سامتها الغام�ضة ال�شهرية لكونها
ت�ستفيد م��ن �أح��د �أك�ث�ر �أ� �س��رار باري�س
حفظ ًا ،وهو نظام التربيد املخفي الذي
��س��اع��د متحف ال�ل��وف��ر يف ال�ت�ع��ام��ل مع
درج��ات احل��رارة ال�شديدة التي حطمت
الأرق� � ��ام ال�ق�ي��ا��س�ي��ة يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء
�أوروبا.
تت�سلل �شبكة "التربيد احل�ضرية" غري
املعروفة حتت �أق��دام الباري�سيني بعمق
ي�صل �إىل  30مرت ًا ،وت�ضخ املياه �شديدة
ال�ب�رودة ع�بر متاهة م��ن الأن��اب�ي��ب متتد
مل�سافة  89ك�ي�ل��وم�تر ًا ،ال�ت��ي ت�ستخدم

لتربيد الهواء يف �أكرث من  700موقع.
النظام ال��ذي ي�ستخدم الكهرباء املولدة
م ��ن م �� �ص��ادر م �ت �ج��ددة ه ��و الأك �ب��ر يف
�أوروب ��ا ،ويعمل على م��دار ال�ساعة يف
ظل �ضو�ضاء ت�صم الآذان غري م�سموعة
نهائي ًا فوق �سطح الأر�ض.
وقعت بلدية باري�س حالي ًا عقد ًا طموحاً
مل�ضاعفة حجم ال�شبكة ثالث مرات بحلول
عام � 2042إىل  252كيلومرت ًا .ومن �ش�أن
ذلك �أن يجعل ال�شبكة �أك�بر نظام تربيد
ح�ضري يف العامل .ويهدف العقد اجلديد
�إىل م�ساعدة املدينة على التكيف مع خطر
االحتبا�س احلراري ومكافحة �آثاره.

�أرجوك عزيزي القارئ �أن حت�سب
معي كم مرة ردد فيها �سا�ستنا
عبارة " حرمة الدم العراقي"
و�أ�ضيف لها "الدم ال�شيعي
حرام" فيما �شدد البع�ض على
�ضرورة �أن يتم احلفاظ على
املتظاهرين ..و�أمتنى �أن ال ي�أخذك
الظن بعيد ًا وتعتقد �أن احلديث
يتعلق مبتظاهري ت�شرين يف
بغداد والنا�صرية والب�صرة
واحللة والنجف وكربالء..
و�إمنا ،يا�سادة ،احلديث يتعلق
بالتظاهرات الأخرية ..و�أمتنى
عليك �أي�ضا �أن تعرف �أن جنابي
لي�س �ضد التظاهر واالعت�صام،
فهذا حق ميار�سه كل عراقي يجد
�أن الدميقراطية التي متنى لها �أن
تنمو منو ًا �صحي ًا ،حتولت �إىل
ملعب للمناكفات وال�صفقات.
عجيبة �أمور هذه البالد التي
يتحول فيها ال�سيا�سي �إىل مقاول
وحمر�ض وفيل�سوف يف نف�س
الوقت ،ففي لفتة كوميدية اكت�شفنا
�أن النائبة عالية ن�صيف تريد �أن
تناف�س الفيل�سوف الأملاين املرحوم
هيغل .ففي تغريدة خفيفة ولطيفة
كتبت فيل�سوفة دولة القانون" :ما
نحتاجه اليوم هو رئي�س وزراء
جديل ولي�س حباب ،و�أن يكون
�صاحب قرار و�شجاع ،ويجب �أن
يكون عارف ًا لقيمة املكون الذي
خرج منه ،و�أن ال ينظر نظرة
دونية للمكون ال�شيعي".
ثم تتوقف عالية ن�صيف قلي ًال
لتخربنا من هو رئي�س الوزراء
الذي �سيدافع عن املكون..
وامل�شكلة �أنها مل ت�س�أل نف�سها،
وماذا عن مكون كبري ا�سمه
العراق ،من �سيهتم ب�أمره؟
�إياك عزيزي القارئ �أن ّ
تظن � ّأن
"جنابي" يهدف �إىل ال�سخرية
من فيل�سوفة دولة القانون،
فالدميقراطية العراقية تق�ضي ب�أن
يبقى املواطن العراقي متفرج ًا،
فيما جميع ال�سا�سة �شركاء ،ي�ضمن
ك ّل منهم م�صالح الآخر ،حامي ًا
لف�ساده ،مرت ّفق ًا بزميله الذي
يتقا�سم معه الكعكة العراقية يف
ال�س ّراء وال�ض ّراء.
من امل�ؤكد � ّأن كثري ًا من العراقيني
ي�شعرون باحل�سرة وهم ي�شاهدون
كل يوم �أمم ًا و�شعوب ًا كثرية
تتحرك لتعديل �أو�ضاعها� ،أو
ت�صحيح بع�ض الأخطاء يف
م�سريتهاّ � ،إن ما يفرقنا عن هذه
الأمم التي ت�سعى دوم ًا �إىل
ت�صحيح �أو�ضاعها املرتدية �أنهم
ميلكون قوى حيّة وفاعلة للتغيري،
يف الوقت الذي ال تزال مدن
العراق تعي�ش او�ضاعا م�أ�ساوية ،
�إال �أن جمل�س النواب يرفع �شعار ال
�أ�سمع ،ال �أرى .
اليوم لدينا �إعالم يوجه �أطنان ًا
من تهم الف�ساد كل حلظة للعديد
من امل�س�ؤولني كبار ًا و�صغار ًا،
ّ
لكن معظمهم يطبقون نظرية
اتركوهم يكتبون وي�صرخون حتى
لو كان الف�ساد مقرون ًا بوثائق،
وبع�ض الفا�سدين يتبجحون علن ًا
بف�سادهم.
والآن دعونا نت�ساءل :هل من �أجل
تغريدات عالية ن�صيف طالب
العراقيون بالتغيري؟ �أو من �أجل
�سا�سة وم�س�ؤولني يحر�صون
على املن�صب �أكرث من حر�صهم
على دماء العراقيني ابتهج �أهايل
الب�صرة والأنبار واملو�صل
وبغداد ومي�سان وذي قار بانتهاء
هيمنة الزعيم الأوحد ليجدوا
�أنف�سهم حما�صرين "بتقلبات"
حنان الفتالوي و�صولة م�شعان
اجلبوري ومذكرات �إبراهيم
اجلعفري عن الزهامير؟!

�أوروب����ا تنتظر امل���وت ال��ق��ادم يف �آب ع�بر م��وج��ة ح��ر غ�ير معتادة
متابعة املدى

الهوية وبن ��اء الدول ��ة والمجتمع
عن ��د فالح عبد الجب ��ار" من ت�أليف
و�ض ��اح فا�ض ��ل العنبك ��ي واحم ��د
عدن ��ان الميال ��ي ،ويمث ��ل الكت ��اب
رحل ��ة فكري ��ة �شيق ��ة ف ��ي التحليل
االجتماع ��ي للمجتم ��ع العراق ��ي،
وير�ص ��د اال�سه ��ام المعرف ��ي
للمفكر الراح ��ل .وتناولت ف�صول
الكت ��اب موا�ضيع البيئ ��ة المحلية
والفكرية والتن�شئ ��ة االجتماعية،
والخلفي ��ات والأ�ص ��ول المعرفية،
ومفه ��وم المجتم ��ع المحل ��ي
العراق ��ي ومعوق ��ات بن ��اء الدولة
والمجتم ��ع المدن ��ي ،والهوي ��ة
والأم ��ة والقومي ��ة ،والمقوّ م ��ات
ال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة والقانونية
واالقت�صادية لبناء الدولة.

قال علم ��اء �إن "درجات احلرارة الزائدة
يف جمي ��ع �أنح ��اء �أوروب ��ا يف مت ��وز
�ستعقبه ��ا موج ��ة ح ��ر طويل ��ة الأمد يف
مي ��اه البح ��ر املتو�س ��ط مم ��ا ميك ��ن �أن
يدم ��ر النظ ��م البيئي ��ة ويقت ��ل �أع ��دادا
م ��ن الكائن ��ات والأن ��واع البحري ��ة يف
الأ�سابي ��ع املقبل ��ة" .وت�سبب ��ت احلرارة
ال�شدي ��دة يف الأ�سابي ��ع الأخرية بالفعل
يف حرائ ��ق غاب ��ات ووفي ��ات تق ��در
بالألوف يف �أوروبا.
و�أ�ش ��ارت درا�س ��ة �أجراه ��ا فري ��ق م ��ن
العلماء الدوليني �إىل �أن التغري املناخي
ال ��ذي �سبب ��ه الإن�سان زاد م ��ن احتمالية
ح ��دوث املوجة احل ��ارة غ�ي�ر امل�سبوقة
الت ��ي تعر�ض ��ت له ��ا اململك ��ة املتح ��دة
الأ�سبوع املا�ضي بواقع ع�شرة �أمثال.

الطقس

كما حذر العلماء من �أن درجات احلرارة
املرتفع ��ة يف اململكة املتحدة كانت �أعلى
مما توقعته مناذج املناخ ،و�أ�شاروا �إىل
�أن تبعات التغري املناخي قد تكون �أكرث

�سوءا مما مت توقعه.
يف احتم ��االت مثل هذا احلر ال�شديد يف
وذكر الباحثون مببادرة الطق�س العاملية اململكة املتح ��دة نتيجة للتغ�ي�ر املناخي
املعني ��ة مبراقب ��ة الطق� ��س يف خمتل ��ف يعد تقديرا حمافظا.
�أنح ��اء الع ��امل �أن الزيادة لع�ش ��رة �أمثال لك ��ن ال ��دفء مل يقت�ص ��ر عل ��ى الياب�سة.
فق ��د ت�سب ��ب اله ��واء الداف ��ئ عل ��ى نحو
غ�ي�ر معت ��اد ،بالإ�ضاف ��ة �إىل التح ��والت
يف تي ��ارات مي ��اه املحيط م ��ع ا�ستقرار
مياه البح ��ر املتو�سط ،يف ارتفاع درجة
ح ��رارة املي ��اه عل ��ى ال�سواح ��ل بع ��دة
درج ��ات مئوية �أعلى م ��ن املتو�سط لهذا
الوقت من العام والذي يرتاوح بني 24
و 26درجة مئوية.
وقالت وكالة الأر�صاد اجلوية الإ�سبانية
�إن "املي ��اه بني ج ��زر البلي ��ار الإ�سبانية
وال�ساح ��ل الإيطايل �أكرث دفئا مبا ي�صل
�إىل خم�س درجات مئوية مقارنة بنف�س
الوق ��ت من العام املا�ض ��ي" ،فيما حذرت
�أي�ض ��ا م ��ن �أن درج ��ات احل ��رارة ح ��ول

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

ال�ساح ��ل الإ�سب ��اين �ستك ��ون �أعل ��ى مبا
ي�ت�راوح ب�ي�ن ث�ل�اث �إىل �أرب ��ع درج ��ات
مئوية حتى منت�صف �آب�/أغ�سط�س.
وقالت هيئة املوانئ الإ�سبانية يف بيان
�إن "ح ��رارة املياه يف كابو دي غاتا ،يف
الرك ��ن اجلنوب ��ي ال�شرق ��ي للب�ل�اد ،هي
�أعلى درجة حرارة يف ع�شر �سنوات".
و�أ�صبح ��ت موج ��ات احل ��ر البحري ��ة،
التي ال تخ�ض ��ع كثريا للبحث والدرا�سة
مقارن ��ة مبوج ��ات احل ��ر عل ��ى الأر�ض،
�أك�ث�ر توات ��را ب�سب ��ب تغري املن ��اخ ،مما
ي�ضغط على النظ ��م البيئية التي تعاين
بالفعل جراء ال�صيد اجلائر والتلوث.
وقال عامل املحيطات جان بيري جاتوزو
�إن "موج ��ة احلر هذا العام الأ�شد �سوءا
منذ �سنوات� ..إنها م�ستمرة لفرتة �أطول
وبق ��وة �أ�ش ��د ..م ��ن املحتم ��ل �أن ي�أت ��ي
املوت يف وقت الحق يف �أغ�سط�س".
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