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 بغداد/ تميم الح�صن

يتب���ادل �س���كان قري���ة يف غرب���ي دياىل من���ذ يوم���ن الواجبات 
حلماية املنطقة بعد هجوم نفذه "داع�ش" على املنطقة وت�سبب 

مبقتل وجرح 7 ا�سخا�ش بينهم امراأة.
وتاأخرت الق���وات المنية لوقت طويل حتى ا�س���تطاع التنظيم 
ته���دمي احد املنازل واله���روب، حيث ا�س���تمرت املواجهات بن 

الهايل و"داع�ش" اكرث من �ساعة.
وتتك���رر الهجم���ات على ق���رى حماذي���ة ملحافظة �س���اح الدين 
منطلق���ة من بل���دة اعلن عن حتريرها من "داع����ش" عدة مرات، 
م�س���تغا )التنظيم( وجود ق���رى فارغة يف طريق الت�س���لل اىل 

دياىل.
 وي�س���تهدف "داع�ش" يف العادة، ع�سائر و�سخ�سيات متعاونة 
مع القوات المنية يف املناطق التي كانت حتت �سيطرته. وهو 
ا�سلوب "انتقام" بداأ التنظيم تنفيذه منذ اكرث من عام على تلك 
الط���راف التي ُيطِلق على �س���اكنيها ا�س���م "املرتدين" ويفر�ش 

عليهم احكام العدام.
وبح�س���ب م�س���ادر يف دي���اىل فان م�س���لحن يقدر عدده���م باأقل 
م���ن 10 ا�س���خا�ش، هاجم���وا قري���ة البو بك���ر التابع���ة لناحية 
العظيم يف ق�س���اء اخلال�ش �س���مال غربي دياىل، بن ال�ساعة 8 

والتا�سعة من م�ساء الثنن.
وتقول امل�سادر و�سهود عيان من القرية توا�سلت معهم )املدى( 
اإن "امل�سلحن ا�ستخدموا العبوات وقذائف )اآربي جي( ون�سر 

عدة قنا�سن، م�ستهدفن �سيوخ الع�سائر يف القرية".
 التفا�صيل �س3

التنظيم  منها  يت�صلل  قرية   17 اأهالي  عودة  الف�صائل" يمنع  "فيتو 

"داع�ش" يهاجم قرى ناحية العظيم 
و�شط تعطل الكاميرات الحرارية

�����ص����ن����وات  5 م�����ن�����ذ  روات�������������ب  ب�������ال  ال�����م�����ق�����ات�����ل�����ون   بغداد/المدى 

ق����ررت اللجنة املالي����ة يف جمل�ش النواب، ا�ست�س����افة 
وزي����ر املالي����ة عل����ى خلفية رفع �س����عر �س����رف الدولر 
وعدم ا�س����تقراره يف ال�س����واق املحلي����ة، موؤكدة على 
انه����ا اتفقت مع البنك املركزي على و�س����ع اآلية لتقليل 
تداعيات تغيري �س����عر ال�س����رف من خ����ال تنظيم بيع 

العملة ال�سعبة.
وبين����ت اللجن����ة املالي����ة النيابي����ة يف بي����ان له����ا تلقت 
)املدى( ن�س����خة من����ه، اأنها بحث����ت اثناء ا�ست�س����افتها 
غال����ب  م�س����طفى  ال�س����يد  املرك����زي  البن����ك  حماف����ظ 
خمي����ف ونائب املحاف����ظ عمار حمد خل����ف اخلطوات 
الت����ي وع����د البن����ك بتنفيذها لتقلي����ل تداعي����ات تغيري 
�س����عر ال�س����رف والآث����ار املرتتب����ة علي����ه، ومو�س����وع 
ا�س����تنزافها و�س����بل  العمل����ة ومواجه����ة عملي����ة  بي����ع 

�س����ليم. ب�س����كل  وا�س����تثمارها  عليه����ا  احلف����اظ 
امل�س����اريع  ناق�����ش  "الجتم����اع  اأن  البي����ان  وا�س����اف 
واخلط����ط والقرو�ش التي وعد البن����ك بتنفيذها بعد 
تغيري �سعر �سرف العملة" لفتا اإىل اأن اللجنة �سددت 
على �س����رورة اللتزام بتلك الوعود و�س����رعة تنفيذها 
بالذات تلك التي ت�ساهم يف ت�سغيل ال�سباب العاطلن 
والزراع����ة  وال�س����ناعة  الإ�س����كان  قطاع����ات  وتدع����م 
ودع����م املنت����ج املحلي وتخفي����ف القي����ود والإجراءات 

الروتينية عليها". 
يف م�س����روع قان����ون املوازنة الحتادي����ة لعام 2021، 
خف�ش قيمة الدينار اإىل 1446 لكل دولر، بعد اأن كان 
1182 دينارا لكل دولر على مدى ال�سنوات املا�سية. 
واأثار القرتاح موجة ا�س����تياء وا�س����عة يف الأو�ساط 

ال�سعبية.
 التفا�صيل �س2

المالية النيابية تقرر ا�صت�صافة الوزير لالتفاق على تجاوز الم�صكلة 

البنك المركزي يرف�ش خف�ش 
�شعر �شرف الدولر ويتجه ل�شيا�شة 

جديدة ل�شتقراره

 بغداد/ فرا�س عدنان

جمل����ش  يف  النزاه���ة  جلن���ة  طالب���ت 
النواب، اأم����ش الثاثاء، بالإ�س���راع يف 
ت�سريع قانون ا�سرتداد عائدات الف�ساد، 
حمذرة من وجود م�س���اعي لتاأجيله اإىل 
ال���دورة النتخابي���ة املقبل���ة، لفتة اإىل 
اأن الأموال املراد ا�س���رتجاعها تت�س���من 
ال�س���ابق  للنظ���ام  يع���ود  الأول  �س���قن 
قمعي���ة،  اأجه���زة  يف  عامل���ن  باأ�س���ماء 
والآخ���ر ما مت اإخراجه بع���د عام 2003 

نتيجة عمليات الف�ساد والهدر.
وقال ع�سو اللجنة النائب ح�سن �ساكر، 
يف ت�س���ريح اإىل )امل���دى(، اإن "الع���راق 

لديه اأموال كثرية يف اخلارج، وذلك من 
قبل عام 2003".

واأ�ساف �س���اكر، اأن "تلك الأموال تكون 
على �س���كل ودائع اأو �سركات اأو اأرا�سي 
اأو م���زارع وباأ�س���ماء اأ�س���خا�ش كان���وا 
يعمل���ون يف الأجه���زة القمعي���ة للنظام 

ال�سابق".
ه���وؤلء  م���ن  "الكث���ري  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
الأ�سخا�ش هرب اإىل اخلارج والأموال 
م���ا زال���ت باأ�س���مائهم، الت���ي ه���ي غ���ري 

معروفة بالن�سبة اإلينا".
وبن �ساكر، اأن "جلان مت ت�سكيلها بهذا 
ال�س���اأن؛ ل�س���رتداد الأموال لكنها كانت 
غري جدّي���ة ومل تقم باأعمال حقيقية رغم 

تخ�س���ي�ش مكاف���اأة مل���ن ي�س���رتجع م���ن 
هذه الأم���وال، ولعل املو�س���وع مرتبط 

بال�سغوط ال�سيا�سية".
واأكد، اأن "التوجه الأخري هو لت�س���ريع 
قانون ل�س���رتداد الأموال، �س���واء لتلك 
التي هربت قب���ل 2003 اأو بعده نتيجة 
عملي���ات الف�س���اد، ولكن الربمل���ان وبعد 
اتخ���اذه ق���رارا بح���ل نف�س���ه، مل يعق���د 
اجتماعات منتظمة ب�س���بب النتخابات 

املبكرة".
و�س���دد �ساكر، على اأن "الربملان عليه اأن 
يوا�س���ل اأعماله اإىل اآخر يوم من عمره، 
وي�سن الت�س���ريعات ومنها هذا القانون 
املهم الذي يعالج وي�س���رتد اأموال كثرية 

وودائع حمجوزة يف الوليات املتحدة 
ودول الحتاد الأوروبي".

ودعا، اإىل "التعجيل يف اإقرار القانون"، 
حمذرًا من ترحيله اإىل "الربملان املقبل؛ 
خ�س���ية اإف�س���ال الت�س���ويت عليه نتيجة 

ال�سغوط ال�سيا�سية".
ويرى �س���اكر، اأن "رئا�سة الربملان عليها 
اأن تدرج القانون �س���من ج���دول اأعمال 
اجلل�سات املقبلة، واأن تتخذ الإجراءات 
الكفيل���ة لتحقي���ق الن�س���اب، لأنن���ا اأمام 
حت���د جدي���د يتعل���ق مبحارب���ة الف�س���اد 
وجمع الأموال التي هدرت واختفت يف 

الكثري من الدول".
واأورد، اأن "العراق مير باأزمة اقت�سادية 

والكثري من املعامل واملن�ساآت احليوية 
معّطل���ة؛ ب�س���بب ع���دم وج���ود �س���يولة 
مالية، واإرجاع ما يف اخلارج �سي�ساعد 

على حتريك الدورة القت�سادية".
ويوا�س���ل �س���اكر، اأن "املعلوم���ات التي 
يتح���دث عنه���ا البع����ش تفي���د ب���اأن م���ا 
موج���ود يف اخل���ارج ه���و 350 ملي���ار 
دولر، لكنن���ا نعتق���د اأن املبالغ هي اأكرب 
بكث���ري وال�س���بب ه���و عدم وج���ود اإطار 
قان���وين حقيق���ي اأو جلان جدي���ة تعمل 

على ا�سرتدادها".
وم�س���ى �س���اكر، اإىل اأن "الدورة املقبلة 
حتتاج اإىل �س���نة كاملة لكي يتم ت�سكيل 
جمل����ش النواب، من ث���م اختيار جلانه، 

وتنظي���م اأولويات���ه الت�س���ريعية، وهذا 
مبجمل���ه ه���در للوق���ت يف ح���ن نح���ن 
نحتاج اإىل الأموال على وجه ال�سرعة".
م���ن جانب���ه، ذك���ر ع�س���و اللجن���ة ط���ه 
اأن  )امل���دى(،  اإىل  الدفاع���ي يف حدي���ث 
اإقرار  وه���و  مهم  حت���د  اأمام  "الربمل���ان 

قانون عائدات الف�ساد املهربة".
العائ���دات  "تل���ك  اأن  الدفاع���ي،  وتاب���ع 
ت�س���مل �س���قن، الأول الت���ي مت تهريبها 
وتع���ود اإىل قب���ل ع���ام 2003، واأخ���رى 
بعد ذلك نتيجة الف�س���اد الذي ا�ست�سرى 

يف موؤ�س�سات الدولة".
ويع���رب ع���ن اأمله، ب���اأن "ينجح جمل�ش 
النواب احل���ايل باإق���رار القانون وعدم 

ترحيل���ه اإىل الدورة املقبلة، لأننا باأم�ش 
دع���م  يف  الأم���وال  تل���ك  اإىل  احلاج���ة 

القت�ساد الوطني".
"القان���ون  اأن  اإىل  الدفاع���ي  وانته���ى 
يتمث���ل بتوقي���ع اتفاق���ات م���ع البل���دان 
الإنرتب���ول  م���ع  التع���اون  وزي���ادة 
املتح���دة  والأمم  الدولي���ة(  )ال�س���رطة 
لتفعي���ل  املوؤ�س�س���ات  م���ن  وغريه���ا 

ا�سرتداد الأموال".
وكان���ت رئا�س���ة اجلمهورية ق���د اأعلنت 
عن تقدميها م�س���روع قانون ا�س���رتداد 
عائدات الف�ساد، داعية اإىل الإ�سراع يف 
اإقراره وتكامله مع الت�سريعات القائمة 

املخت�سة يف مكافحة الف�ساد.

اأموال منت�صرة في الدول على �صكل ودائع وقطع اأرا�صي ومزارع

النزاهة النيابية تحذر من م�شاعي تاأجيل قانون "ال�شترداد" للدورة المقبلة

 بغداد/ ح�صين حاتم

اأن احل���دود  الأمن���ي  ال�س���اأن  ي���رى خمت�س���ون يف 
العراقي���ة ما تزال غري موؤمنة ومتثل خطورة كبرية 
لدخول عنا�س���ر م���ن تنظي���م داع����ش، موؤكدين على 
�س���رورة التعاون الدويل وتدخ���ل التحالف الدويل 
للم�س���اندة بحماية احلدود، فيما رجحوا باأن تنظيم 
داع�ش ينوي اإعادة تاأهيل نف�سه م�ستغا ال�سراعات 

ال�سيا�سية والنتخابية.
ويق���ول املخت����ش بال�س���اأن الأمني احمد ال�س���ريفي 
احلراري���ة  "الكام���ريات  اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف 
وامل�سك احلدودي لي�سا �ساملن لكل احلدود وهناك 
الع�س���رات م���ن الكيلومرتات ما تزال غ���ري منظورة 

الكرتونيا وغري مم�سوكة امنيا".
الت�س���لل  "اإمكاني���ة  اأن  ال�س���ريفي،  وي�س���يف 
لفت���ا  كب���رية"،  ب�س���ورة  متاح���ة  احل���دود  ع���رب 

كام���ل". ب�س���كل  موؤمن���ة  غ���ري  "احل���دود  اأن  اىل 
واعلن���ت خلي���ة الإع���ام الأمن���ي، اجلمع���ة، القب�ش 
على �سخ�س���ن اثنن من حملة اجلن�س���ية ال�س���ورية 
حاول الدخول اإىل الأرا�س���ي العراقية بطريقة غري 

�سرعية.
وجرت العملية بح�س���ب بيان للخلية تلقته )املدى(، 
بناًء على معلومات ا�س���تخبارية دقيقة لأحد مفا�سل 
مديرية ال�س���تخبارات الع�س���كرية يف وزارة الدفاع 
ق�س���م ا�س���تخبارات قي���ادة عملي���ات غ���رب نين���وى.                                                                                                                                           
 ومتكنت القوات الأمني���ة من اإحباط حماولة اثنن 
من الأ�س���خا�ش دخ���ول الأرا�س���ي العراقية بطريقة 
غري �س���رعية ع���رب التهريب، وذلك م���ن خال متابعة 
حركة املت�س���للن ون�س���ب كمن لهما بعد اجتيازهما 
احلدود واإلقاء القب����ش عليهما يف منطقة جلبارات 

التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى.
 التفا�صيل �س2

رجحوا اإعادة تاأهيل داع�س لنف�صه م�صتغاًل ال�صراع ال�صيا�صي والنتخابي

مخت�شون بال�شاأن الأمني: الثغرات 
الحدودية خطر يهدد العراق وي�شهل 

اإمكانية ت�شلل الإرهاب 

 خا�س/ المدى

ك�س����فت وزارة التخطي����ط، ام�����ش الثاث����اء، 
عن حاج����ة العراق لنح����و 130 ملي����ار دينار 
لإجراء التعداد ال�س����كاين، فيما اأ�س����ارت اإىل 
اأن موازنة 2021 تخلو من اي تخ�سي�س����ات 

لهذا امللف.
وق����ال عبد الزه����رة الهن����داوي، مدي����ر اعام 
وزارة التخطيط ل� )املدى(، اإن "اجراء التعداد 
ال�س����كاين يف العراق ا�س����بح امرًا م�س����تبعدًا 
هذا العام، كون املوازنة املالية ل�س����نة 2021 

خلت م���ن اي تخ�سي�س���ات مالي���ة لتنفيذه".
واأ�ساف الهنداوي، اأن "تنفيذ التعداد يحتاج 
اإىل 130 مليار دينار لتغطية متطلباته، حيث 
ان غياب التخ�سي�سات املالية اف�سل تنفيذه"، 
م�سريًا اإىل اأن "التعداد بحاجة اإىل تهيئة 150 
الف عداد )�س����خ�ش( متدرب، ف�سًا عن �سراء 
وتاأمن ١٥٠ الف جهاز لوحي ل�ستخدامه يف 

التعداد الذي ينفذ الكرتونيًا".
واأ�س����ار الهن����داوي، اإىل اأن "التع����داد يحتاج 
بيان����ات خا�س����ة  تاأهي����ل مراك����ز  اإىل  اأي�س����ًا 
وتاأمن خط����وط النرتنيت و�س����بكة حممية 

وقوية"، م�س����تطردًا بالقول "كما يحتاج اإىل 
عملي����ة الرتقي����م التي ت�س����بق التع����داد والتي 

تتطلب امكانيات مادية وب�سرية كبرية".
واأو�س����ت اللجن����ة احلكومية العلي����ا للتعداد 
ال�س����كاين يف العراق، العام املا�سي، بتاأجيل 
اإج����راء التع����داد اإىل الع����ام املقب����ل، ب�س����بب 

جائحة "كورونا" والأزمة املالية.
وق����درت وزارة التخطيط، يف وقت �س����ابق، 
عدد �س����كان الع����راق خال ع����ام 2020، ب�40 
مليون����ًا و150 األف ن�س����مة، موزعون بواقع 

٪ للن�ساء. ٪ للرجال و49.5   50.50

التخطيط: التعداد ال�شكاني يحتاج اإلى 130 مليار دينار

 ترجمة / حامد اأحمد

ال�سبت املا�س���ي بتاريخ 19 حزيران 
مت انتخاب، اإبراهيم رئي�س���ي، رئي�سا 
جديدا جلمهورية اإيران الإ�س���امية. 
و�س���يتم ت�س���لمه مقاليد احلكم ب�سكل 
ر�س���مي يف بداية �س���هر اآب. ال�س���وؤال 
الي���ه  �س���توؤول  كي���ف  ه���و  املط���روح 
العاق���ة ب���ن اإي���ران والع���راق حتت 

اإدارة الرئي�ش الإيراين اجلديد؟
رئي�س���ي يعد من ال�سخ�سيات البارزة 
ان���ه  رغ���م  الإيراني���ة.  ال�سيا�س���ة  يف 
طرف من املع�س���كر املحاف���ظ، لكنه مل 
يدخ���ل يف �س���راع مع اأي م���ن زعماء 
طبق���ة  اىل  يرج���ع  فه���و  الإ�س���اح. 
رجال الدين ال�سيا�سين الذين حظوا 
مبنا�س���ب وظيفي���ة حكومي���ة عالي���ة 
من���ذ الف���رتة املبكرة للحك���م الإيراين 

اأ�س���بح   1981 الع���ام  ويف  اجلدي���د 
مدع���ي عام مدينة ك���ه راج عندما كان 

يف الع�سرين من عمره.
يف عام 2019 اأ�س���بح رئي�سا للنظام 
الق�س���ائي وه���و اأح���د اهم املنا�س���ب 
الك���ربى يف اإي���ران. بعد اأ�س���هر قليلة 
م���ن ت�س���لمه لذل���ك املن�س���ب، ادرجته 
قائم���ة  �س���من  الأمريكي���ة  اخلزان���ة 
مدعي���ة  بالعقوب���ات  امل�س���مولن 

تورطه بانتهاكات حلقوق الن�س���ان.
و�س���ط  باح���رتام  رئي�س���ي  يحظ���ى 
اأع�س���اء فيل���ق القد�ش الإي���راين وله 
عاق���ة جيدة م���ع �سخ�س���يات عديدة 
من مدينته التي ينحدر منها، م�س���هد، 
ب�س���منهم قائد فيلق القد�ش اإ�سماعيل 
باق���ر  الربمل���ان،  ورئي����ش  ق���ااآين، 

قاليباف.
 التفا�صيل �س2

المونيتر: من غير المحتمل حدوث تغيير ب�شيا�شة اإيران
الخارجية تجاه العراق

�سرطة بغداد تنفذ حملة تفتي�ش بوا�سطة الكالب في منطقة الجعيفر, بحثًا عن المخدرات والمواد المتفجرة.. عد�سة: محمود روؤوف



 بغداد/ ح�سين حاتم

يرى مخت�سون في ال�ساأن الأمني 
اأن الحدود العراقية ما تزال غير 

موؤمنة وتمثل خطورة كبيرة 
لدخول عنا�سر من تنظيم 

داع�ش، موؤكدين على �سرورة 
التعاون الدولي وتدخل التحالف 

الدولي للم�ساندة بحماية 
الحدود، فيما رجحوا باأن تنظيم 
داع�ش ينوي اإعادة تاأهيل نف�سه 

م�ستغال ال�سراعات ال�سيا�سية 
والنتخابية.

احم���د  الأمن���ي  ب�ل�ش����أن  المخت����ص  ويق���ول 
ال�شريفي في حديث ل�)المدى(، اإن "الك�ميرات 
الحرارية والم�ش���ك الحدودي لي�ص �ش�مال لكل 
الحدود وهن�ك الع�ش���رات من الكيلومترات م� 
تزال غي���ر منظورة الكتروني� وغير مم�ش���وكة 
"اإمك�ني���ة  اأن  ال�شريف���ي،  وي�شي���ف  امني����". 
الت�شلل عب���ر الحدود مت�حة ب�ش���ورة كبيرة"، 
لفت� الى اأن "الحدود غير موؤمنة ب�شكل ك�مل".

واعلنت خلية الإعالم الأمني، الجمعة، القب�ص 
عل���ى �شخ�شي���ن اثني���ن م���ن حمل���ة الجن�شي���ة 
الأرا�ش���ي  اإل���ى  الدخ���ول  ح����ول  ال�شوري���ة 

العراقية بطريقة غير �شرعية.
وج���رت العملي���ة بح�ش���ب بي����ن للخلي���ة تلقته 
)الم���دى(، بن����ًء عل���ى معلوم����ت ا�شتخب�ري���ة 
دقيق���ة لأح���د مف��ش���ل مديري���ة ال�شتخب����رات 
الع�شكرية ف���ي وزارة الدف�ع ق�شم ا�شتخب�رات 

قي�دة عملي�ت غرب نينوى.
 وتمكن���ت القوات الأمنية م���ن اإحب�ط مح�ولة 
اثنين من الأ�شخ��ص دخول الأرا�شي العراقية 
بطريق���ة غي���ر �شرعية عبر التهري���ب، وذلك من 
خ���الل مت�بعة حركة المت�شللي���ن ون�شب كمين 
لهم� بع���د اجتي�زهم���� الحدود واإلق����ء القب�ص 
عليهم���� ف���ي منطقة جلب����رات الت�بع���ة لن�حية 

ربيعة غربي نينوى.

ال�شتخب����رات  اأعلن���ت  �ش�ب���ق  وق���ت  وف���ي 
الع�شكرية العراقي���ة القب�ص على 10 مت�شللين 
م���ن �شوري���� وذلك من خ���الل التن�شيق مع ق�شم 
ا�شتخب����رات قي����دة عملي����ت غ���رب نين���وى. 
وذك���رت ال�شتخب�رات الع�شكري���ة في بي�ن اأن 
ه���ذه العملية ج����ءت �شم���ن م�ش�عيه���� لت�أمين 
الح���دود الم�شترك���ة مع �شوري����، ومنع ح�لت 
الت�شل���ل والتهريب، وب�ل�شتع�ن���ة ب�لك�ميرات 
الحراري���ة، وب�لتن�شيق مع ق�ش���م ا�شتخب�رات 
قي����دة عملي����ت غ���رب نين���وى تمكن���ت مف����رز 
�شعب���ة ال�شتخب����رات الع�شكري���ة ف���ي الفرقة، 
15 وب�لتع����ون مع الفوج الأول ل���واء الم�ش�ة 
71 وبكمي���ن محك���م من اإلق����ء القب�ص على 10 
مت�شللي���ن ح�ول���وا الدخول اإل���ى اأرا�شين� عبر 
منطق���ة جلب����رات الت�بع���ة اإل���ى ن�حي���ة ربيعة 

غربي نينوى.
اأن  ال���ى  الأمن���ي  ب�ل�ش����أن  المخت����ص  ويلف���ت 
كبيرة  خط���ورة  تمث���ل  الحدودي���ة  "الثغ���رات 
ج���دا"، داعي� ال���ى "تدخل التح�ل���ف الدولي". 
وي�شي���ر ال�شريفي الى اأن "ال�ش���رورة تقت�شي 
ب�خ���رى"،  او  ب�ش���ورة  الدول���ي  التع����ون 
م�شت���درك� ب�لقول "من���ذ مدة لي�ش���ت ب�لطويلة 
قدمت الولي�ت المتح���دة بحدود ال�5 ملي�رات 
دولر لن�ش���ب اأبراج الكتروني���ة ل�شد الثغرات 
الحدودي���ة". ويبين المخت����ص ب�ل�ش�أن الأمني 
تدفق����  م���رة  ت�شه���د  الحدودي���ة  "الثغ���رات  اأن 
وم���رة اأخرى ت�شلال"، م�شي���را الى اأن "البع�ص 
م���ن م��شكي الح���دود لديه���م قدرة عل���ى قراءة 
جغرافي���ة المنطق���ة ب�ش���كل دقيق كونه���م اأبن�ء 
المنطق���ة". ب���دوره، يق���ول المخت����ص ب�ل�ش�أن 
الأمني محمد ال�شعب���ري في حديث ل�)المدى(، 
اإن "الح���دود م���ع �شوري���� تمت���د بم�ش�ف���ة م���� 
بي���ن 600 ال���ى 700 كيل���و متر متمثل���ة بجب�ل 
ت�أمينه����  ال�شع���ب  وم���ن  وودي����ن  وه�ش����ب 

ب�شورة �ش�ملة".
لنح���و  ال�شوري���ة  العراقي���ة  الح���دود  وتمت���د 
620 كيلومت���رًا، تب���داأ من اأق�ش���ى �شم�ل غربي 
مح�فظة دهوك عند منطقة في�شخ�بور و�شوًل 
اإلى مثلث الح���دود العراقية ال�شورية العراقية 

الأردنية في مح�فظة الأنب�ر.
وي�شت���رك الع���راق م���ع �شوري���� ف���ي 4 مع�ب���ر 
منطق���ة  ف���ي  �شيم�ل���ك�  معب���ر  ه���ي  حدودي���ة، 
الخ�بور بمح�فظ���ة دهوك، ومعبر ربيعة الذي 
يربط المعبر بين مح�فظتي نينوى والح�شكة، 

اإ�ش�ف���ة اإل���ى معب���ر البو كم����ل - الق�ئ���م، الذي 
يربط مح�فظت���ي دير ال���زور والأنب�ر، ومعبر 
الوليد - التنف ال���ذي يربط كذلك الأنب�ر ودير 

الزور.
وي�شيف ال�شعب���ري، اأن "هن�ك معلوم�ت تفيد 
ب����أن عن��شر من تنظيم داع�ص ف���ي مدينة ع�نة 
تنوي اإع����دة ت�أهيل نف�شه� م�شتغلة ال�شراع�ت 
ال�شي��شية والنتخ�بية". ويلفت الى، اأن "هذه 
العن��شر متواجدة في العراق منذ وقت �ش�بق 
ب�ش���كل خالي� ن�ئم���ة ولي�ش���وا مت�شللين جدد". 
م���ن جهت���ه، اك���د ع�ش���و لجن���ة الم���ن والدف�ع 
الني�بي���ة ك�ط���ع الرك�ب���ي، اأن الق���وات الأمنية 

تحت�ج اإلى جهد اأكبر لت�أمين الحدود. 
وق�ل الرك�بي اإن "الح���دود العراقية ال�شورية 
تواج���ه تحدي�ت اأمني���ة كبيرة، لكنه���� تقل�شت 
بن�شب���ة كبيرة في ال�شن���وات الأخيرة"، م�شيرا 
اإل���ى مرحل���ة الإح���ك�م  "الو�ش���ول  ال���ى ع���دم 
النه�ئ���ي له���� في ظ���ل وجود ثغ���رات في بع�ص 
القواطع �ش�عدت على ا�شتمرار ت�شلل العن��شر 

المتطرفة الى العمق العراقي".
واأ�ش����ف الرك�ب���ي، "هن�ك جهود تب���ذل ح�لي� 
من اأج���ل تح�شين الحدود العراقي���ة ال�شورية 
واعتم����د اكبر على التقني����ت الحديثة، خ��شة 
الك�مي���رات م���ن اجل احت���واء جغرافي� من�طق 
معق���دة ج���دا"، لفت���� ال���ى اأن "ت�أمي���ن الحدود 
يمث���ل نقطة مهمة ف���ي الأمن القوم���ي العراقي 
وبداي���ة نه�ية قط���ع ت�شلل الإره����ب الق�دم من 

وراء الحدود".
واأ�ش����ر الى اأن "هن����ك انج�زات عل���ى الأر�ص 
ف���ي مل���ف ت�أمي���ن الح���دود ال�شوري���ة"، موؤكدا 
اأن "الق���وات الأمني���ة ت�شب���ط وتعتق���ل العديد 
م���ن المت�شللين بين فترة واخ���رى لكن نحت�ج 
ال���ى جهود اأكب���ر من اأجل ت�أمي���ن ك�مل و�ش�مل 
ه الق�ئد الع�م  للحدود". وفي وق���ت �ش�بق، وجَّ
للق���وات الم�شلح���ة م�شطف���ى الك�ظمي ب�شبط 

الحدود مع �شوري�.
للق���وات  الع����م  الق�ئ���د  ب��ش���م  الن�ط���ق  وق����ل 
الم�شلح���ة اللواء يحيى ر�شول في تغريدة على 
���ه ب�شبط الحدود مع  تويت���ر اإن "الك�ظمي وجَّ
�شوري� وتجهيز ال�شريط الحدودي ب�لك�ميرات 
الحراري���ة واأجه���زة الط�قة وتعزي���ز القطع�ت 
الع�شكرية"، موؤكدًا "موا�شلة وتكثيف الجهود 
ال�شتخب�ري���ة وتعزيز التن�شي���ق بين الأجهزة 

الأمنية وال�شتخب�رية ك�فة".
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قررت اللجنة املالية يف جمل�ش النواب، ا�ست�سافة وزير املالية على 
خلفية رفع �سعر �سرف الدولر وعدم ا�ستقراره يف ال�سواق املحلية، 

موؤكدة على انها اتفقت مع البنك املركزي على و�سع اآلية لتقليل 
تداعيات تغيري �سعر ال�سرف من خالل تنظيم بيع العملة ال�سعبة.

طبعت مبط�بع موؤ�ش�شة املدى لالعالم والثق�فة والفنون

 جريدة �سيا�سية يومية ت�سدر عن موؤ�س�سة
املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئي�ش جمل�ش الدارة رئي�ش التحرير
فخري كرمي

AL – MADA
Daily General Political 
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for 
Media، culture & Art

بغداد. �ش�رع اأبو نوا�ص
حملة 102 - زق�ق 13 - بن�ء 141

ه�تف: 9647702799999 +
+ 9647808080800           

كرد�شت�ن. اأربيل. �ش�رع برايتي
دم�شق. �ش�رع كرجية حداد

ه�تف: 9647706444490 +

بريوت. احلمرا.�ش�رع ليون
بن�ية من�شور. الط�بق الول

+ 96170615017

التوزيع: وك�لة املدى للتوزيع
مك�تبن�: بغداد/ كرد�شت�ن/ دم�شق/ 

بريوت/ الق�هرة/ قرب�ص

املدير العام
غادة العاملي 

رئي�ش التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

 مدير التحرير
يا�سر ال�سامل

 بغداد/المدى

وبين���ت اللجنة الم�لي���ة الني�بية في بي�ن 
له� تلقت )المدى( ن�شخة منه، اأنه� بحثت 
اثن�ء ا�شت�ش�فته� مح�فظ البنك المركزي 
ال�شي���د م�شطف���ى غ�ل���ب مخي���ف ون�ئ���ب 
المح�ف���ظ عم����ر حم���د خل���ف الخط���وات 
التي وعد البنك بتنفيذه� لتقليل تداعي�ت 
تغيي���ر �شع���ر ال�ش���رف والآث����ر المترتبة 
علي���ه، ومو�ش���وع بيع العمل���ة ومواجهة 
عملي���ة ا�شتنزافه���� و�شبل الحف����ظ عليه� 

وا�شتثم�ره� ب�شكل �شليم.
"الجتم����ع ن�ق����ص  اأن  وا�ش����ف البي����ن 
الم�ش�ريع والخطط والقرو�ص التي وعد 
البن���ك بتنفيذه���� بعد تغيي���ر �شعر �شرف 
العمل���ة" لفت� اإل���ى اأن اللجنة �شددت على 
�ش���رورة اللت���زام بتلك الوع���ود و�شرعة 
تنفيذه���� ب�ل���ذات تل���ك الت���ي ت�ش�ه���م في 
وتدع���م  الع�طلي���ن  ال�شب����ب  ت�شغي���ل 
قط�ع�ت الإ�ش���ك�ن وال�شن�ع���ة والزراعة 
ودع���م المنت���ج المحلي وتخفي���ف القيود 

والإجراءات الروتينية عليه�". 
في م�ش���روع ق�نون الموازن���ة التح�دية 
لع����م 2021، خف����ص قيم���ة الدين����ر اإلى 
 1182 ك�ن  اأن  بع���د  دولر،  ل���كل   1446

دين����را ل���كل دولر عل���ى م���دى ال�شنوات 
الم��شية. واأث�ر القت���راح موجة ا�شتي�ء 
وا�شع���ة ف���ي الأو�ش����ط ال�شعبي���ة. وت�بع 
اإل���ى م�ش�أل���ة  "اللق����ء تط���رق  اأن  البي����ن 
الرب���ط الإلكتروني بين وزارات التج�رة 
والم�لي���ة وهيئت���ي الكم����رك وال�شرائب 
م���ع البن���ك المرك���زي، ف�ش���اًل ع���ن اأتمتة 
الحدودي���ة"،  المن�ف���ذ  ف���ي  الإج���راءات 
م�شيف���� اأن الم�لي���ة الني�بي���ة دع���ت ال���ى 
�ش���رورة قي����م الحكومة بواجبه���� تج�ه 
ذلك، كم���� بينته اللجن���ة الم�لية ومجل�ص 
الن���واب من خ���الل ق�ن���ون الموازنة لع�م 

.2021
بي�نه����  ف���ي  الني�بي���ة  الم�لي���ة  وط�لب���ت 
البنك المرك���زي ب�تخ�ذ اأقوى الإجراءات 
ال�ش�رم���ة ب�ش����أن البن���وك الت���ي تخ�ل���ف 
ال�شواب���ط، موؤك���دًة دعمه���� للبن���ك ب�ش�أن 
ذلك ك���ون الفترة الح�لي���ة تتطلب ت�ش�فر 
الجه���ود بين جميع ال�شلط����ت، لفتة اإلى 
اأنه���� وجه���ت ب��شت�ش�ف���ة وزي���ر الم�لي���ة 
لمن�ق�شة م� طرح ف���ي ال�شت�ش�فة وبحث 
جمل���ة م���ن الق�ش�ي���� الت���ي ته���م الواق���ع 

القت�ش�دي.
من ج�نب���ه قدم مح�ف���ظ البن���ك المركزي 
تو�شيح���ً� ب�ش����أن م���� اتخ���ذه البن���ك وم� 

ي�شع���ى اإلى اتخ����ذه من خط���وات لتقليل 
الآث����ر ال�شلبي���ة لتغيي���ر �شع���ر ال�شرف، 
ك��شفً� في الوق���ت ذاته عن اإطالق مب�درة 
بقيم���ة 5 تريليون اإ�ش�ف���ة اإلى الم�ش�همة 
ل�شتكم����ل  الإ�ش���ك�ن  قط����ع  بتحري���ك 
المجمع�ت ال�شكنية الت���ي ك�نت متوقفة، 
ف�ش���اًل ع���ن ق���رب ا�ش���دار �شن���دات تمكن 

المواطنين من ا�شتثم�ر اأموالهم.
م���ن جهت���ه يوؤك���د محم���ود داغ���ر الخبير 
القت�ش����دي ف���ي ت�شري���ح ل�)الم���دى( اأن 
تخفي�ص �شعر �ش���رف الدولر اأو العودة 
اإل���ى �شع���ره ال�ش�ب���ق غي���ر ممك���ن ول���ن 
يتحق���ق، مبين���� اأن البنك المرك���زي لديه 
المك�ني���ة لل�شيط���رة عل���ى ا�شتق���رار �شع 
�شرف ال���دولر وعدم ارتف�ع���ه بين فترة 

واخرى.
وقب���ل فت���رة اأكد البن���ك المرك���زي "ثب�ت 
�شع���ر �ش���رف ال���دولر وعدم وج���ود اأية 
نواي���� للتغيي���ر"، واأن م���� يت���م تداوله ل 
�شح���ة له، اإذ اأن ال�شع���ر الذي تم اختي�ره 
نه�ي���ة ع�م 2020 ل�ش���رف الدولر ا�شتند 
اإل���ى درا�ش����ت معمقة لمتطلب����ت الو�شع 
القت�ش����دي والم�لي واأه���داف ال�شي��شة 
النقدية. واأ�ش�ر اإلى اأن مبيع�ته من العملة 
الأجنبية ت�شتند اإلى ا�شتقرار احتي�طي�ته 

الأجنبي���ة بم�شتوي�ت ممت�زة، حيث تمت 
زي�دة تل���ك المبيع�ت لتلبية ك�فة الطلب�ت 
ال�شع���ر  ي�شتق���ر  "و�ش���وف  الم�شروع���ة، 
نتيج���ة لالإج���راءات التي اتخذه���� البنك 

المركزي موؤخرا والتي �شيتخذه�".
ولفت البنك الى اأن الت�شريح�ت المتعلقة 
ترويجه����  يت���م  اإنم����  ال�ش���رف  ب�شع���ر 
لي�شتفي���د منه���� الم�ش�رب���ون، واأن للبنك 
المرك���زي قن���وات ات�ش�ل تمث���ل م�ش�در 

المعلوم�ت الر�شمية.
وارتفع���ت اأ�شع�ر الدولر ب�شكل تدريجي 
لي�ش���ل �شع���ر  الح�ل���ي  الأ�شب���وع  خ���الل 
ف���ي  الرئي�ش���ة  البور�ش���ة  ف���ي  ال���دولر 
الكف����ح 149.900 دين�ر لكل 100 دولر 
وليرتف���ع البيع في مح���الت ال�شرافة الى 
اأكثر من 150 األ���ف دين�ر. وي�شيف داغر 
اأنه "في ح�ل قي�م البنك المركزي بتوفير 
الطلب على الدولر ب�شكل منظم �شيتمكن 

م���ن ال�شيطرة والمح�فظة عل���ى ا�شتقرار 
المحلي���ة"  ف���ي ال�ش���واق  ال���دولر  بي���ع 
منوه� ال���ى اأن ا�شتمرار البن���ك المركزي 
ف���ي �شي��شت���ه الح�لي���ة ربم���� تع���زز م���ن 

ا�شتقرار �شعر �شرف الدولر.
وف���ي 20 ك�ن���ون الأول الم��ش���ي، ق���رر 
البن���ك المرك���زي خف����ص قيم���ة الدين����ر 
مق�بل الدولر اإلى 1450 بدًل من 1184، 
الق���رار  لك���ن  لحت���واء الأزم���ة الم�لي���ة، 

ت�شب���ب ف���ي رك���ود الحرك���ة القت�ش�دية 
وارتف����ع اأ�شع����ر ال�شل���ع ف���ي الأ�ش���واق 

المحلية.
وف���ي وق���ت �ش�ب���ق ق����ل البن���ك المركزي 
اإن ال�شب���ب الرئي����ص وراء تخفي�ص قيمة 
الدين����ر ه���و �ش���د فج���وة الت�شخ���م ف���ي 
ميزانية 2021 بع���د انهي�ر اأ�شع�ر النفط 
الع�لمي���ة، وهو م�ش���در رئي����ص للموارد 

الم�لية.

المالية النيابية تقرر 
ا�ست�سافة الوزير لالتفاق 
على تجاوز الم�سكلة 

البنك املركزي يرف�ض خف�ض �صعر �صرف الدوالر ويتجه 
نحو �صيا�صة جديدة ال�صتقراره

 ترجمة / حامد اأحمد

ال�شب���ت الم��ش���ي بت�ري���خ 19 حزيران ت���م انتخ�ب، 
اإبراهي���م رئي�ش���ي، رئي�ش� جدي���دا لجمهوري���ة اإيران 
الإ�شالمي���ة. و�شيت���م ت�شلم���ه مق�لي���د الحك���م ب�ش���كل 
ر�شم���ي ف���ي بداي���ة �شه���ر اآب. ال�شوؤال المط���روح هو 
كي���ف �شتوؤول اليه العالقة بي���ن اإيران والعراق تحت 

اإدارة الرئي�ص الإيراني الجديد؟
رئي�ش���ي يعد من ال�شخ�شي����ت الب�رزة ف���ي ال�شي��شة 
الإيرانية. رغم انه طرف من المع�شكر المح�فظ، لكنه 
ل���م يدخل في �شراع مع اأي م���ن زعم�ء الإ�شالح. فهو 
يرجع الى طبقة رج�ل الدين ال�شي��شيين الذين حظوا 
بمن��ش���ب وظيفية حكومية ع�لية منذ الفترة المبكرة 
للحك���م الإيران���ي الجدي���د وف���ي الع����م 1981 اأ�شبح 
مدع���ي ع�م مدينة كه راج عندم� ك�ن في الع�شرين من 
عم���ره. في ع�م 2019 اأ�شبح رئي�ش� للنظ�م الق�ش�ئي 
وهو اأحد اهم المن��شب الكبرى في اإيران. بعد اأ�شهر 
قليل���ة م���ن ت�شلمه لذل���ك المن�ش���ب، ادرجت���ه الخزانة 
الأميركية �شمن ق�ئمة الم�شمولين ب�لعقوب�ت مدعية 
تورط���ه ب�نته�ك�ت لحقوق الن�ش����ن. يحظى رئي�شي 
ب�حت���رام و�ش���ط اأع�ش�ء فيل���ق القد����ص الإيراني وله 
عالق���ة جيدة م���ع �شخ�شي�ت عديدة م���ن مدينته التي 
ينح���در منه����، م�شه���د، ب�شمنه���م ق�ئ���د فيل���ق القد�ص 

اإ�شم�عيل ق�اآني، ورئي�ص البرلم�ن، ب�قر ق�ليب�ف.
وت�شي���ر المونيتر في تقريره� الى ان �شي��شة وعالقة 
اإيران الخ�رجية تج�ه العراق تحت حكم رئي�شي من 
المتوقع ان ت�شبح اأكث���ر ثب�ت� وتن�غم� خ�شو�ش� اإذا 

م���� اأخذن� بنظ���ر العتب�ر عالقت���ه المقربة مع مختلف 
الموؤ�ش�ش�ت الإيرانية الم�شوؤولة عن ملف العراق.

عقب اغتي�ل ق�ئد فيلق القد�ص ال�ش�بق الجنرال ق��شم 
�شليم�ن���ي بهجوم ط�ئرة م�شي���رة اأميركية في ك�نون 
الث�ن���ي 2020، واجه���ت �شي��ش���ة اإي���ران الخ�رجي���ة 
ف���ي الع���راق تحدي����ت، مخلف���� ذل���ك فراغ���� وفو�شى 
بي���ن �شفوف المع�شك���ر الموالي لإيران ف���ي العراق. 
اأدى ذل���ك ف���ي اأوق�ت معينة الى قي����م بع�ص الف�ش�ئل 
الم�شلح���ة الموالي���ة لإي���ران ف���ي الع���راق ال���ى اتخ�ذ 
اج���راء دون التن�شيق مع اإيران. عالوة على ذلك، ف�ن 
التن�ف����ص بين موؤ�ش�ش�ت اإيراني���ة مختلفة، خ�شو�ش� 
جه����ز المخ�ب���رات والحر�ص الث���وري ق���د �ش�هم في 

احداث الفو�شى.
ي�شب���ح  ان  المحتم���ل  م���ن  ان���ه  المونيت���ر  وتق���ول 
رئي�ش���ي بمث�بة نقطة توازن بي���ن موؤ�ش�ش�ت اإيرانية 
مختلف���ة. فعالقت���ه ال�شخ�شي���ة المقرب���ة م���ع المر�شد 
الأعلى وق�اآني ورئي����ص البرلم�ن ق�ليب�ف، تعني انه 
�شيك���ون هن�ك ثب����ت وتن�غم اأكثر ف���ي �شي��شة اإيران 
تج����ه الع���راق. اإي���ران ت���درك ان موقفه� ف���ي العراق 
يواجه تحدي����ت بعد اغتي�ل �شليم�ني، وب�شبب الثقة 
المتزاي���دة للحكوم���ة العراقي���ة وموؤ�ش�ش�ته���� تح���ت 
الحكومة الجديدة، ف�نه من المتوقع ان تحتفظ اإيران 
بعالق�ت عمل جيدة م���ع الحكومة العراقية، بينم� لن 
تتخل���ى عن نفوذه� على بع����ص الف�ش�ئل التي تتطلع 
لإيران من اجل الدعم والتي تكون في بع�ص الأحي�ن 
عل���ى خ���الف م���ع الدول���ة العراقي���ة. ونقل���ت وك�ل���ة 
ا�شو�شييتدبر����ص عن رئي�ش���ي قوله خالل ت�شريح�ت 

ل���ه اول اأم�ص اإنه لن يتف�و�ص م���ع الولي�ت المتحدة 
ح���ول دعم طه���ران لف�ش�ئ���ل م�شلحة اإقليمي���ة، والتي 
ت�شتمل على ف�ش�ئل تدعمه� في العراق. الحتج�ج�ت 
ال�شعبي���ة التي انطلقت في العراق ف���ي ت�شرين الأول 
2019 والمواجهة بين الولي�ت المتحدة واإيران في 
العراق ق���د خلقت تحدي����ت خطيرة ب�لن�شب���ة لإيران 
و�شرك�ئه���� في الع���راق. عالقة الع���راق المتوازنة مع 
اأط���راف اإقليمية ودولية قد �ش�ع���دت في تالفي وقوع 
ح���رب على اأر�شه م���ع تحول البلد ال���ى دور الو�شيط 
ونقطة لق����ء بين اطراف مختلف���ة. ا�شت�ش�ف العراق 
ع���دة لق�ءات بين بل���دان اإقليمية، م���ن بينه� مب�حث�ت 
لأن  وي�شع���ى  واإي���ران،  ال�شعودي���ة  العربي���ة  بي���ن 
يك���ون ج�ش���را اأكث���ر مم� هو �ش�ح���ة نزاع بي���ن اإيران 
والولي����ت المتحدة. المف�و�ش����ت الم�شتمرة م� بين 
اإي���ران والولي�ت المتحدة حول خطة العمل ال�ش�ملة 
الم�شترك���ة JCPOA المعني���ة ب�لتف����ق الن���ووي، 
م���ن المحتم���ل ان تك���ون نتيجته���� اي�ش���� ف���ي �ش�لح 
الع���راق. حيث ان وجود عالقة اأكثر توازن� مع جميع 
الأط���راف في العراق قد يوؤدي الى عالقة اأكثر توازن� 
م���ع اإي���ران اأي�ش����. لي�ص هن����ك �شبب يدع���و لالعتق�د 
ب����ن المف�و�ش�ت م���� بين ايران والولي����ت المتحدة 
والعربي���ة ال�شعودي���ة وع���دة بلدان عربي���ة اأخرى لن 
ت�شتم���ر تحت اإدارة الرئي�ص الجدي���د رئي�شي. القرار 
ب�ش����أن هذه المف�و�ش����ت قد اّتخذ وت���م الطالع عليه 
وتخويل���ه من قبل المر�ش���د الأعلى ال���ذي يمثل اعلى 
�شلط���ة في اإيران. وك�ن رئي�شي قد اأ�ش�ر خالل حملته 
النتخ�بي���ة ال���ى رغب���ة بموا�شلة المب�حث����ت بخطة 
العمل ال�ش�ملة الم�شترك���ة المتعلقة ب�لتف�ق النووي 
اإذا م���� ت���م انتخ�به. وت�شي���ر المونيتر ال���ى انه بينم� 
من المحتم���ل ان ت�شتمر ال�شي��ش���ة الخ�رجية لإيران 
ب���كل توجه�ته����، ف����ن هن����ك تحدي����ت خطي���رة بين 
اإيران والعراق م�شيط���ر عليه� اأكثر مم� هي محلولة. 
ترتيب و�شع ف�ش�ئل الح�ش���د وجعله تحت ال�شيطرة 
الك�ملة للدولة هو في مقدمة اأولوي�ت رئي�ص الوزراء 
م�شطف���ى الك�ظم���ي. م���ن المتوق���ع ان ت�شتم���ر ه���ذه 

الق�شية كم�شدر احتك�ك بين بغداد وطهران.
تح���دي الخالي���� الن�ئمة لداع����ص هو اأولوي���ة اأخرى 
ب�لن�شب���ة للبلدي���ن، حي���ث ان اأي انهي�ر به���ذا ال�شدد 
ف���ي العراق �شيوؤثر على اإي���ران اأي�ش�. وكذلك العالقة 
القت�ش�دية بوج���ه العقوب�ت الأميركي���ة الم�شتمرة، 
خ�شو�ش���� م���� يتعلق ب��شتي���رادات الع���راق من الغ�ز 
والط�ق���ة الكهرب�ئي���ة م���ن اإي���ران، فهي ت�ش���كل اأي�ش� 

ق�شية مهمة جدا ب�لن�شبة للبلدين.

املونيرت: من غري املحتمل حدوث تغيري ب�صيا�صة اإيران 
اخلارجية جتاه العراق

رجحوا اإعادة تاأهيل داع�ش لنف�سه م�ستغاًل ال�سراع ال�سيا�سي والنتخابييتوقع اأن تكون اأكثر ثباتًا تحت اإدارة رئي�سي

خمت�صون بال�صاأن االأمني: الثغرات احلدودية خطر يهدد 
العراق وي�صهل اإمكانية ت�صلل االإرهاب



 متابعة/ المدى

قبلها بنحو عام، وتحديدًا في ال�ساد�س من 
اآذار 2020 �سجت و�سائل الإعالم المحلية 
ومواقع التوا�سل الجتماعي بخبر هروب 
بفايرو�����س  الم�س����اب  �سن����ة(   35( عثم����ان 
كورونا من محجر �سحي جنوب العا�سمة 
بغ����داد. برر ال�س����اب فعلته بافتق����ار المكان 

اإلى اأب�سط مقومات البيئة ال�سحية.
كان ذل����ك الخب����ر كفي����اًل باإث����ارة الهل����ع بين 
النا�س اإذ كانت �س����يرة الفايرو�س الغام�س 
في بداياتها. وقتها �س����ّب الموؤمنون بخطر 
الجائح����ة ج����ام غ�س����بهم عل����ى الموؤ�س�س����ة 
اإل����ى  تفتق����د  الت����ي  العراقي����ة  ال�س����حية 
البن����ى التحتي����ة والم�س����تلزمات والكوادر 
المتخ�س�س����ة، وتعج����ز ع����ن ان تكون محل 

ثقة المر�سى. 
لحقًا ت�س����درت ق�س�����س وفاة �سخ�س����يات 
عراقي����ة ب����ارزة ف����ي الم�ست�س����فيات كالعب 
كرة القدم الدولي اأحمد را�سي الذي توفي 
ف����ي م�ست�س����فى النعم����ان في العا�س����مة في 
حزي����ران 2020، قائم����ة "الأدلة ال�س����عبية" 
عل����ى نق�����س الخدم����ات العالجي����ة و�س����وء 
الرعاي����ة في الموؤ�س�س����ات ال�س����حية ف�س����اًل 
عن اتهام����ات للعاملين فيها ب�س����وء معاملة 
المر�س����ى. ط����وال نحو عام ون�س����ف العام 
م����ن عمر الجائح����ة ركن التج����اه العام اإلى 
تجنب الم�س����ابين الم�ست�سفيات الحكومية 

محتم". موٌت  نهايته  اإليها  "فاللجوء 
ل يتعلق تجن����ب العالج في الم�ست�س����فيات 
الحكومي����ة بمر�س����ى "كورون����ا" فق����ط، بل 
هي حالة عامة ظهرت مع انحدار م�س����توى 
الخدم����ات الطبي����ة، ف����ي ظ����ل تهال����ك البنية 
لالأدوي����ة  والفتق����ار  ال�س����حية  التحتي����ة 
والم�س����تلزمات والأجه����زة الطبية الحديثة 
نتيج����ة قلة تخ�سي�س����ات القطاع ال�س����حي 
اإن�س����اء م�ست�س����فيات  اإل����ى جان����ب تعطي����ل 
جديدة. وهناك من�س����اآت طبية كان يفتر�س 
اأن تفتتح قبل ع�س����ر �س����نوات لكنها ل تزال 
تنتظ����ر اإنجازه����ا ب�س����بب الف�س����اد و�س����وء 
الدارة، كما يقول م�س����وؤولون و�سيا�سيون 

با�ستمرار.

التمويل والف�ساد
ف����ي 30 حزي����ران 2020 وف����ي ظل �س����عف 
ق����درات الم�ست�س����فيات لمواجه����ة الجائحة 
التي و�س����لت اإلى الع����راق، مّولت الحكومة 
وزارة ال�س����حة بمبل����غ 50 ملي����ار دينار من 
احتياطي الط����وارئ، فوق ما خ�س�����س لها 

في الموازنة ال�سنوية.
لك����ن تلك الأرق����ام التمويلية ل تعني �س����يئا 
بالن�سبة اإلى منتقدي واقع القطاع ال�سحي، 
و�س����ط اتهامات م�ستمرة توّجه الى اإدارات 
و�س����يطرة  بالف�س����اد  العام����ة  الموؤ�س�س����ات 
اأحزاب �سيا�س����ية نافذة عليها وا�س����تغاللها 
لم�سالحها المالية، م�ست�سهدين باأمثلة عدة 
اأبرزه����ا ملف تعطل اإن�س����اء 9 م�ست�س����فيات 
في بغداد منذ 2008 )تتراوح �سعة الواحد 
منها بي����ن 200 و400 �س����رير( وعددا اآخر 
في محافظات اأخرى، نتيجة الف�ساد و�سوء 

الإدارة، على رغم توفر الأموال.
يق����ول الطبيب محم����ود ح�س����ين اإن الواقع 
المزري للم�ست�سفيات الحكومية "معروف 
منذ �سنوات طويلة ول يختلف عليه اثنان، 
لك����ن كورون����ا ك�س����ف حج����م اأزم����ة القطاع 
ال�س����حي واأظه����ر مق����دار عجزه وع����دم ثقة 

المر�سى به".
وي�سيف، "اأعداد ال�سكان ت�ساعفت مرتين، 
فيما الم�ست�سفيات هي ذاتها التي بنيت في 
الق����رن الما�س����ي. وتلك التي ت����م التخطيط 
الف�س����اد  الته����م  عام����ًا،   15 قب����ل  لبنائه����ا 
تخ�سي�س����اتها ول����م تكتم����ل، الأدوية نادرة 
والم�س����تلزمات الطبي����ة الحديث����ة المنق����ذة 
عليه����م  المر�س����ى  بع�����س  قليل����ة.  للحي����اة 
النتظار اأ�س����ابيع لإجراء عمليات قد يوؤدي 

تاأجيلها الى موتهم".
ط����وال نح����و ع����ام ون�س����ف العام م����ن عمر 
الجائح����ة رك����ن التج����اه العام اإل����ى تجنب 
الحكومي����ة  الم�ست�س����فيات  الم�س����ابين 

محتم". موٌت  نهايته  اإليها  "فاللجوء 
وتحولت القناعة بعجز الموؤ�س�سة ال�سحية 
الحكومي����ة وتخلفها اإل����ى اإيمان مطلق لدى 
معظم العراقيين، اإث����ر الحريق الذي اندلع 
ف����ي 24 ني�س����ان 2021 ف����ي م�ست�س����فى ابن 
الخطيب بالعا�س����مة بغداد واأدى اإلى مقتل 
82 �سخ�س����ًا وجرح 110 اآخرين، معظمهم 

كانوا م�س����ابين بكورونا ويرق����دون هناك 
لتلقي العالج. 

يقول خبير المناعة العامة والفايرو�س����ات 
الدكت����ور ماج����د العان����ي، اإن الرتف����اع ف����ي 
اأع����داد المتوفين جراء الإ�س����ابة بفايرو�س 
كورونا في الموؤ�س�س����ات ال�سحية العراقية 
�س����ببه "التعامل مع بروتوك����ولت عالجية 
خاطئة اأ�س����عفت عمل القل����ب وميعت الدم، 
وبع�س����ها اأدى اإل����ى الته����اب بكتي����ري عن����د 
الم�س����ابين". العاني الذي ينتقد با�ستمرار 
اإج����راءات وزارة ال�س����حة ف����ي تعاملها مع 
"كوفي����د- 19"، يق����ول اإن "هناك عالجات 
ك��"هيدروك�س����ي كلوروكوين والميرونيم" 
كانت ت�س����رف للمر�س����ى في الم�ست�سفيات 
الحكومي����ة على رغ����م اأنها ممنوع����ة دوليا، 

وت�سببت بقتل الم�سابين ل الفايرو�س".
وي�س����يف اأن بع�س الأدوي����ة ك��"الكلورفين 
اأع�س����اء  بتدمي����ر  �س����اهمت  والدي����كادرون 
داخلية لبع�س الم�سابين  كالكبد الذي يعد 
من اأه����م الأع�س����اء الم�س����نعة للبروتينات 
المناعي����ة واأ�س����عفت جه����از المناعة بنحو 
الفايرو�����س  بتن�س����يط  و�س����محت  ع����ام 

وتدمير الرئة وح����دوث التجلطات القلبية 
وم����ن ث����م الوف����اة". وف����ي تقرير �س����در في 
16 ت�س����رين الأول 2020 ح����ددت منظم����ة 
ال�س����حة العالمية، اأربعة اأدوي����ة قالت اإنها 
غي����ر �س����الحة ف����ي التعامل م����ع الفايرو�س 
ف����ي الم�ست�س����فيات، من حي����ث فاعليتها في 
تقلي����ل عدد الوفيات، وهي عقاقير بع�س����ها 
ل يزال معتمدًا ف����ي البروتوكول العالجي 
داخل م�ست�س����فيات الع����راق. لكن المتحدث 
�س����يف  العراقي����ة  ال�س����حة  وزارة  با�س����م 
البدر، يوؤكد اأَنّ العالجات الم�س����تخدمة في 
العراق لم�س����ابي "كورونا" يت����م تحديثها 
با�س����تمرار "وهي نف�س����ها التي ا�ستخدمت 
لمعالج����ة ح����الت الإ�س����ابة بكورون����ا ف����ي 

الدول المتقدمة". 
كان����ت  "الع����راق  اأن  الب����در،  ويو�س����ح 
لدي����ه خب����رات علمي����ة متقدم����ة ومتراكم����ة 
م����ن الأطب����اء المخت�س����ين خ����الل الأ�س����هر 
الما�س����ية"، لفتًا اإلى اأن "ال����وزارة حدثت 
م����ن  اأكث����ر  العالجي����ة  البروتوك����ولت 
م����رة، اعتم����ادًا عل����ى المراجع����ات العلمية 

والمعطيات الم�ستجدة".

نق�ص الأوك�سجين
ويعُدّ النق�س الحاد في تجهيز الأوك�سجين 
م����ن  الكثي����ر  ف����ي  تك����رر  وال����ذي  الطب����ي، 
الم�ست�س����فيات الحكومي����ة في ط����ول البالد 
بي����ن  م����ن   ،2020 ع����ام  خ����الل  وعر�س����ها 
الموؤ�س����رات المر�س����ودة على تردي الواقع 

الخدمي في الموؤ�س�سات ال�سحية.
ل ي�س����تطيع مع����اون مدي����ر �س����حة وا�س����ط 
�سعدون الأمير ن�سيان ليلة 21 تموز 2020 
حي����ن نفدت قنان����ي الأوك�س����جين المجهزة 
لحج����ر  المخ�س�����س  الزه����راء  لم�ست�س����فى 

الم�سابين في محافظة وا�سط.
ووفق����ًا لالأمي����ر، ل����م يك����ن بو�س����ع المالكات 
ال�سحية في رئا�سة �سحة المحافظة �سوى 
اإط����الق نداء ا�س����تغاثة، داعي����ًة الأهالي الى 
م�ساعدة المر�سى الراقدين، وبالفعل تبرع 
اأوك�سجين  ا�س����طوانة  "ُمح�سنون" ب�400 

في تلك الليلة. 
الم�ست�س����فيات  اعتم����اد  الم�س����كلة  يفاق����م 
الحكومي����ة عل����ى معام����ل اأهلي����ة لتجهيزها 
بالأوك�سجين، بح�سب الأمير، وهي معامل 

مخت�س����ة  لج����ان  لإ�س����راف  خا�س����عة  غي����ر 
الأوك�س����جين  ونق����اوة  ج����ودة  لمراقب����ة 
المنتج، وا�س����فًا الأمر بالتخب����ط والإرباك 
في الإجراءات ال�س����حية المتبعة لمواجهة 
الوب����اء. وير�س����د الأمي����ر م�س����كالت اأخرى 
مث����ل "نق����ل اأجه����زة الأوك�س����جين التي هي 
عر�س����ة للتلوث م����ن مري�س اإل����ى اآخر، في 
ظ����ل ن����درة م�س����تلزمات الوقاي����ة والع����الج 

والفتقار اإلى النظافة".

اأف�سل من الم�ست�سفى
مع تدهور الواقع الخدمي في الموؤ�س�س����ات 
ال�س����حية، يقول ب�س����يم ناهي )39 �س����نة(، 
اأحد الذي����ن تاأك����دت اإ�س����ابتهم ب�"كورونا" 
ورق����د ف����ي م�ست�س����فى مدين����ة الط����ب، باأنه 
�س����اهد خالل ال�ساعات التي اأم�ساها هناك، 
م�س����ابين يفتر�س����ون الممرات لع����دم كفاية 
ة ي�س����تنجدون بالممر�سين لمعاينة  الأ�س����ِرّ
اأو�س����اعهم واإل����ى جانبهم اأع����داد كبيرة من 
المرافقين ما يعني "حتمية انتقال العدوى 

اإليهم".
عل����ى  الم�ست�س����فى  غ����ادر  ال����ذي  ناه����ي 
م�س����وؤوليته ال�سخ�س����ية تاركًا خلفه وثائق 
المعاين����ات الطبية، يقول اإنه ف�س����ل البقاء 
17 يومًا محجورًا في غرفة �س����غيرة داخل 
منزل����ه المتوا�س����ع ف����ي حي البياع �س����رقي 
بغداد، عل����ى رغم الأعرا�س ال�س����ديدة التي 
عانى منها وخطر نق����ل العدوى اإلى عائلته 
والحر الخانق ج����راء انقطاع الكهرباء الى 
جان����ب م�س����اريف الع����الج الباهظ����ة، على 

البقاء داخل الم�ست�سفى.

قلة الكوادر المتخ�س�سة
ومراجعي����ن  لمر�س����ى  �س����هادات  وف����ق 
وبع�����س الكوادر ال�س����حية، ت�س����كو غالبية 
الموؤ�س�سات ال�س����حية الحكومية من غياب 
الأطباء الخت�سا�س عن ردهات الطوارئ، 
ويت����م العتم����اد بنح����و �س����به كام����ل عل����ى 

الطبيب الممار�س اأو الكادر التمري�سي.
غياب الكوادر المتخ�س�س����ة و�سح الأدوية 
والفتق����اد  الم�ست�س����فيات  �س����يدليات  ف����ي 
لبع�����س الأجهزة الحيوية وغي����اب النظافة 
وقلة الهتم����ام، اإلى جان����ب التباين الكبير 

ف����ي  المري�����س  م����ع  الطبي����ب  تعام����ل  ف����ي 
رده����ات الم�ست�س����فيات وعيادته الخا�س����ة، 
كله����ا اأ�س����باب تدف����ع لفق����دان ثق����ة المواطن 
بالموؤ�س�سات ال�س����حية الحكومية، مقارنة 
مع الم�ست�س����فيات الأهلية )الخا�س����ة( التي 
تتميز بخدمات اأف�س����ل. وه����ذا ما يجمعون 
المرك����زي  للجه����از  تقري����ر  يك�س����ف  علي����ه. 
لالإح�س����اء في العراق تدني ن�س����بة الأطباء 
مقارنة بعدد ال�سكان، اإذ اأن لكل األف عراقي 
هناك 20 ممر�س����ًا وممر�س����ة، و3 �سيادلة، 

واأقل من طبيب واحد.
وبح�سب تقرير للبنك الدولي عن موؤ�سرات 
التنمي����ة العالمية، ف����اإن ن�س����بة الأطباء اإلى 
مجم����وع ال�س����كان ف����ي الع����راق ل تتع����دى 
0.08 في المئة، اأي اأقل من طبيب لكل األف 
ن�سمة )مقابل 1.57 طبيب لكل األف كمعدل 

عالمي(.
ل ينف����ي المتحدث الر�س����مي با�س����م �س����حة 
الك����رخ زياد ح����ازم وجود هذه الم�س����كالت 
التي ت�س����ع القطاع ال�س����حي الحكومي في 
مو�سع انتقاد دائم، لكنه يردها الى �سخامة 
الم�س����وؤولية الملقاة على الأطباء والكوادر 
التمري�س����ية ف����ي ظل قل����ة الإمكان����ات "على 
رغم الجهود الم�سنية التي يبذلونها" وفقًا 

لتعبيره.
النظ����ام  و�س����ف  يمك����ن  "ل  ح����ازم  يق����ول 
ال�س����حي ف����ي الب����الد بمع����زل ع����ن المحيط 
الدول����ي وتداعي����ات كورونا، التي �س����هدنا 
خالل فترة انت�سار الفايرو�س انهيارها في 

اأغلب الدول".
ذل����ك الواق����ع ه����و ذات����ه ال����ذي دف����ع خلي����ة 
الأزم����ة النيابي����ة في الح����ادي والع�س����رين 
من اأي����ار/ مايو 2020، اإل����ى اإطالق جر�س 
الإن����ذار والتحذير مم����ا و�س����فته ب�"انهيار 
النظام ال�س����حي" في "الع����راق في حال لم 
تتخ����ذ الجه����ات المعنية اإجراءات �س����ارمة 
لمواجه����ة جائح����ة كورون����ا، ف����ي ظ����ل عدم 
مكافح����ة  بمتطلب����ات  المواطني����ن  الت����زام 
الفايرو�����س م����ن ارتداء الكمام����ات وتجنب 
الزي����ارات  ووق����ف  المزدحم����ة  المناط����ق 

العائلية".
"نيريج"  م�ؤ�س�سة  من  بدعم  التقرير  • اأنجز 
للتحقيقات اال�ستق�سائية 
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وتتك���رر الهجم���ات عل���ى ق���رى محاذي���ة 
لمحافظة �س���الح الدي���ن منطلقة من بلدة 
اعل���ن ع���ن تحريرها م���ن "داع����س" عدة 
م���رات، م�س���تغال )التنظي���م( وجود قرى 

فارغة في طريق الت�سلل الى ديالى.
 وي�س���تهدف "داع�س" في العادة، ع�سائر 
الق���وات  م���ع  متعاون���ة  و�سخ�س���يات 
المني���ة ف���ي المناط���ق الت���ي كانت تحت 
�س���يطرته. وه���و ا�س���لوب "انتق���ام" بداأ 
التنظي���م تنفيذه من���ذ اكثر م���ن عام على 
تلك الط���راف التي ُيطِلق على �س���اكنيها 
ا�س���م "المرتدين" ويفر�س عليهم احكام 

العدام.

كيف حدث الهجوم ؟
بح�س���ب م�س���ادر في ديالى فان م�سلحين 
يق���در عدده���م باأق���ل م���ن 10 ا�س���خا�س، 
هاجم���وا قري���ة البو بكر التابع���ة لناحية 
العظيم في ق�س���اء الخال�س �سمال غربي 
ديال���ى، بي���ن ال�س���اعة 8 والتا�س���عة م���ن 

م�ساء الثنين.
وتقول الم�سادر و�سهود عيان من القرية 
توا�س���لت معهم )المدى( اإن "الم�سلحين 
ا�س���تخدموا العب���وات وقذائ���ف )اآرب���ي 
جي( ون�س���ر عدة قنا�س���ين، م�س���تهدفين 

�سيوخ الع�سائر في القرية".
مع �س���ماع اطالق الر�سا�س خرج جميع 
رج���ال القرية مع ا�س���لحتهم، وا�س���تمرت 
المواجهات نحو �ساعة ون�سف ال�ساعة.

يقول عب���د الجب���ار العبيدي وه���و مدير 
"داع����س  ل�)الم���دى( ان  ناحي���ة العظي���م 
دم���ر من���زل ال�س���يخ احمد محم���ود الدلو 

بالعبوات بعد ان�سحابه".
ا�س���تغرق ظهور "داع�س" في قلب القرية 
ثواني فقط، حي���ث تطل "البو بكر" على 
وديان ما يجع���ل ظهور التنظيم �س���ريعا 
دون الم���رور بالقوات المنية التي كانت 

تبعد ع�سرات المتار فقط.
كان  الدل���و  من���زل  ان  العبي���دي  ويوؤك���د 
قتل  الوادي، حيث  قريب من  بيت  "اول 
الم�سلحون �ساحب المنزل وزوجته، ثم 

ن�سروا القنا�سة فوق �سطح المنزل".
بع���د مواجهات بي���ن الم�س���لحين وابناء 
القرية التي تبعد نحو 13 كم عن ال�سارع 
العام، ا�س���طر "داع�س" الى الن�سحاب، 
وحينه���ا فج���ر من���زل الدل���و بالعب���وات 

النا�سفة.
واأ�س���فر الهج���وم عن مقتل �س���خ�س اآخر 
م���ن �س���كان القري���ة ال���ى جان���ب الرج���ل 
وزوجته، وهو فا�سل �ساكر محمود، كما 
جرح دحام المانع، وال�س���قيقان يو�س���ف 

لطيف الدلو، واحمد لطيف الدلو.

اأجهزة مخترقة
وتك�س���ف تل���ك الهجمات التي ت�س���تهدف 
وجود  الحكومة،  الجي�س" او  "ا�سدقاء 
قب���ل  م���ن  المني���ة  لالأجه���زة  اخت���راق 

"داع�س".
وتقول م�سادر امنية في ديالى ل�)المدى( 
ان التنظي���م "لديه معلومات عن اأ�س���ماء 
الق���وات  م���ع  تتع���اون  الت���ي  الم�س���ادر 
المني���ة، وكذل���ك ع���ن اوق���ات وتحركات 

القطعات".
ويع���د الهج���وم الخير ه���و الرابع الذي 
ي�س���تهدف ق���رى تق���ع عل���ى نه���ر العظيم 

الفا�سل بين ديالى و�سالح الدين، خالل 
الع���ام الحال���ي. وكانت هجم���ات مماثلة 
ا�س���تهدفت ق���رى ام الكرامي، وت�س���ببت 
بمقت���ل 3 وج���رح 7 من الهال���ي، وقرى 
البط���رات، ث���م الهيتاويي���ن الت���ي ذه���ب 

�سحيتها 4 قتلى.
ه���ذه الهجمات تاأت���ي عبر مت�س���للين من 
�س���الح الدي���ن، وتحديدا م���ن مطيبيجة 
وه���ي منطق���ة تقع اأ�س���فل جب���ل حمرين 

وت�سم عدة من القرى المهجورة.
�س���يطرة  خ���الل  مطيبيج���ة  وجمع���ت 
الدين، 5 وليات  �س���الح  "داع�س" على 

داع�س���ية ه���ي: ولي���ة ديال���ى، كرك���وك، 
ال���ى  �س���الح الدي���ن، دجل���ة، بالإ�س���افة 
ولية الجبل. مثل���ت تلك المناطق خطرًا 
م�س���تمرًا عل���ى المحافظتين ا�س���افة الى 
كرك���وك، ومطيبيجة اأعل���ن اأنها تحررت 
5 م���رات، اآخره���ا كان في كان���ون الول 

.2017

قرى فارغة
لكن مدير ناحية العظيم ي�س���يف ا�سبابا 
اخ���رى عل���ى تك���رار الهجم���ات، ويقول 
:"هناك 17 قرية فارغة بين حدود ديالى 

و�س���الح الدي���ن، وهذه القرى ا�س���بحت 
مالذا للم�سلحين".

ويقف "فيتو" بع�س الف�س���ائل الم�سلحة 
امام عودة ال�س���كان. وي�س���يف العبيدي 
:"لم ي�س���مح لل�س���كان بالع���ودة ولم تمالأ 

تلك القرى بالقوات المنية".
يتوقع العبيدي ان ت�س���تمر الهجمات في 
العظي���م، ويوؤك���د ان "كل ق���رى حو����س 
العظيم مهددة"، لذل���ك يقوم ابناء القرى 
بحماية مناطقهم، كما يجري منذ يومين 

في قريبة البو بكر.
يقول احد منت�س���بي الح�س���د الع�س���ائري 

ف���ي القرية ل�)المدى( اإنهم "يقومون على 
حماي���ة القرية منذ خم�س �س���نوات ولكن 

من دون رواتب".
المنت�س���ب ال���ذي طلب عدم ن�س���ر ا�س���مه 
ا�س���لحتهم  "ي�س���تخدمون  انه���م  اك���د 
ال�سخ�سية كما تتبرع بع�س ال�سخ�سيات 
م���ن  يت�س���لموا  ل���م  فيم���ا  بالذخي���رة"، 
الحكوم���ة اي���ة ا�س���لحة او عج���الت من���ذ 

�سنوات.
ب���دوره ك�س���ف خ�س���ر العبي���دي، وه���و 
م�س���وؤول �س���ابق ومر�س���ح لالنتخاب���ات 
المقبلة في ديالى بات�س���ال مع )المدى(، 
عن "تعطل كاميرات المراقبة في العظيم 

منذ فترة".
وا�س���اف العبي���دي، وهو ع�س���و �س���ابق 
في مجل����س المحافظة ان "داع�س يهاجم 
في اغل���ب الحيان الكامي���رات الحرارية 
الموجودة في وادي العظيم، وا�سالحها 
يتطل���ب وقت���ا طوي���ال ول تع���ود للخدمة 

�سريعا".
وقب���ل يومي���ن فق���ط م���ن الهج���وم عل���ى 
عب���ر  اعل���ن  "داع����س" ق���د  كان  القري���ة، 
عجل���ة  ا�س���تهداف  الرقيم���ة،  من�س���اته 

ع�سكرية في العظيم.
وقال التنظي���م انه اأعط���ب "عربة )همر( 
اإ�س���تهدافها  اإث���ر  العراق���ي"  للجي����س 
)الب���و  قري���ة  ف���ي  الر�سا�س���ة  بالأ�س���لحة 

جمعة( باأطراف الناحية.
وف���ي مطل���ع حزي���ران الحال���ي، اعلن���ت 
حمل���ة  تنفي���ذ  ع���ن  الع�س���كرية  القي���ادة 
تم�سيط في العظيم، وا�سفرت عن العثور 
على "20 عبوة نا�س���فة" محلية ال�س���نع، 
و"3 خزان���ات �س���ي ف���ور"، ا�س���افة ال���ى 

زورق نهري.
ويقول خ�س���ر العبيدي وهو مر�س���ح عن 
تحالف ت�سميم في الخال�س ان "العظيم 
تحتاج الى اعادة نظر في ن�س���ر القوات، 
ودعم الح�سد الع�سائري، وتنفيذ حمالت 

تفتي�س وا�سعة واأكثر دقة".

تعطل  و�سط  العظيم  ناحية  قرى  "داع�ش" يهاجم 
الكامريات احلرارية

الف�سائل" مينع  "فيتو 
عودة اأهايل 17 قرية 
يت�سلل منها التنظيم 

يتبادل �سكان قرية في 
غربي ديالى منذ يومين 

الواجبات لحماية المنطقة 
بعد هجوم نفذه "داع�ص" 

على المنطقة وت�سبب 
بمقتل وجرح 7 ا�سخا�ص 

بينهم امراأة.
وتاأخرت القوات المنية 

لوقت طويل حتى ا�ستطاع 
التنظيم تهديم احد المنازل 

والهروب، حيث ا�ستمرت 
المواجهات بين الهالي 

و"داع�ص" اكثر من �ساعة.

النظ��ام ال�سح��ي العراق��ي يترّنح: نق���ش ف��ي الم�ست�سفيات والك��وادر الطبية
في مطلع ني�س��ان 2021 وبعد ثاثة اأيام من اكت�ساف علي ح�سن )38 �س��نة( اإ�سابة والده ال�سبعيني بفايرو�ص "كورونا"، قرر اإخراجه من م�ست�سفى 

حكومي في العا�سمة بغداد ونقله الى م�ست�سفى اأهلي بعد ا�ستداد الأعرا�ص عليه، في ظل معاناته من اأمرا�ص مزمنة.
ال�س��اب ال��ذي يعمل في متجر للهواتف النقالة ا�س��طر اإلى ال�س��تدانة لتاأمي��ن متطلبات الع��اج: "ل يمكن اأن نتركه هناك حيث الزحام و�س��عف 
الخدمات… �س��اعة واحدة تجعلك تكت�س��ف حجم الفو�سى وقلة الم�ستلزمات والأدوية والتلكوؤ في معاينة الم�س��ابين"، يقول وهو ي�سرع متوجهًا 

اإلى �سيدلية اأهلية ل�سراء اأدوية و�سفها الطبيب لوالده.
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العدد: 1740 
م/ �إعــــــالنالتاريخ : 2021/6/20 

يس��ر الش��ركة العامة لصناعة الزجاج واحلراريات إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن وجود فرص اس��تثمارية )على اس��اس 
املش��اركة باالدارة واالنتاج( إلنش��اء وتش��غيل معمل انتاج االواني املنزلية الزجاجية )احد معامل الش��ركة( الواقع في مجمع الزجاج 
– مقر الش��ركة / مدينة الرمادي وفق قانون الش��ركات رقم 22 لس��نة 1997 املادة 15 / ثالثاً من قانون الش��ركات املعدل النافذ الصادر 
اس��تناداً إلى نص الفقرة )تاس��عاً( من املادة )4( ونص الفقرة اوالً من املادة )5( من قانون وزارة الصناعة واملعادن رقم )38( لس��نة 2011 
املعدل ومبا ينس��جم مع النظام الداخلي للش��ركة على ضوء األس��س االسترش��ادية املعممة مبوجب كتاب وزارة الصناعة واملعادن / 

الدائرة اإلدارية واملالية )العدد /525/20/411 في 2020/1/5 ((. 

�لهدف من �العالن
تهدف الشركة من خالل املشاركة مع الشركات الرصينة واملصنعة واملنتجة للمنتج أعاله إلى املشاركة في اإلدارة واإلنتاج وتشغيل 
وزيادة الطاقات اإلنتاجية واملس��اهمة في هذه الفرصة القيمة للحاجة املاس��ة إلنتاج هذا املعمل واهميته لتلبية احتياجات الس��وق 
العراقية واجلدوى االقتصادية وملا حتققه من مزايا للمستثمر منها توافر املواد األساسية الداخلة في اإلنتاج وبأسعار مناسبة وحتسني 
جودة املنتج الوطني. وبإمكان الش��ركات الراغبة مراجعة مقر الش��ركة الكائن في مدينة الرمادي لش��راء امللف االس��تثماري مببلغ 
)250( )مائت��ان وخمس��ون ألف دينار( غير قابلة للرد. لالطالع على الش��روط اخلاصة باملش��اركة او االستفس��ار واالجابة على اي امور 
تخص العملية االس��تثمارية، والش��ركة على اس��تعداد لتقدمي كافة املعلومات التفصيلية والتس��هيالت لزيارة املعمل، ونلفت نظر 
ذوي االختصاص واملهتمني لتقدمي عروضهم وفق الش��روط الواردة في امللف االس��تثماري، وتتحمل الش��ركة الفائزة كافة أجور النشر 
واإلعالن، وسيكون التركيز على اجلانب الفني والتطويري والكفاءة املالية، على ان تقدم العروض وتوضع في صندوق العطاءات الكائن 
في مقر الشركة في الرمادي قبل نهاية الدوام الرسمي علماً بأنه سيتم فتح العروض بعد مضي 30 يوم عمل اعتباراً من تاريخ نشر 

 .  glass19612002@yahoo.com :االعالن في اجلرائد، وبإالمكان االستفسار من خالل العنوان االلكتروني
�ملهند�س ف�ؤ�د حماد عنيزي 
�ملدير �لعام

Announcement
The State Company for Glass & Refractories industry )SCG & R )one of the Ministry   of Industry and Minerals( MIM( has 
pleasure to announce its for Erect with Full Operation of The Glass Table Ware Factory )one of our company factories which 
locate in glass complex in Ramadi( in according with companies amended Law  No. 22 of 1997 Article 153/ of the companies, 
as per paragraph )Ninth) of Article )4( and paragraph( One( of Article )5( of the Ministry of Industry and Minerals amended Law 
No.)38( of 2011 and as per principles guiding instructions issued by the Ministry of Industry and Minerals )411 / 20 / 525 on 
1 /5 / 2020(. 

Announcement Target
(SCG & R) aims by participating with manufacturers and producers of above products in factory management and production 
to rehabilitate and increase the production capacity through this valuable opportunities to meet the Iraqi market needs and 
economic feasibility and benefits according to the investor, exploit the availability of raw materials which used in production 
at good prices improving National product quality. Investors are requested to obtain a copy investment files against a sum 
of ID 250.000 )Two Hundred Fifty Thousand Iraqi Dinar( not refundable, in addition our company ready to assist the investors 
with additional detailed information and take necessary arrangements to facilitate site visits to the factory. The investors 
must submit bids in accordance with the investment file conditions and shall focus on the company’s technical proposal, 
developmental and financial efficiency . The winner company shall bear all announcement charges, the bids must submitted 
and placed in the bidding box location at the company’s headquarters in Ramadi before the end of the official working hours, 
noting that the offers will be opened after 30 working days from the announcement publishing date in the newspapers,  for any 
urgent explanation please contact through company e-mail address: Glass19612002@yahoo.com 

Eng. Fouad H. Anizy 
General Director 

Republic of Iraq 
Ministry of industry and Minerals 

The state company for Glass & Refractoriness
Commercial Section 

جمه�رية �لعر�ق 
وز�رة �ل�صناعة و�ملعادن 

�ل�صركة �لعامة للزجاج و�حلر�ريات
�لتجارية / �ال�صتثمار 

 بغد�د/ خا�س

ويق���ول املتحدث با�ش���م وزارة الزراعة 
ل�)امل���دى(،  الناي���ف يف حدي���ث  حمي���د 
املنتج���ات  ا�ش���عار  ارتف���اع  "�ش���بب  اإن 
�ش���عر  الرتف���اع  يع���ود  احليواني���ة 
ال���دوالر"، مبين���ا اأن "اغل���ب االع���اف 
تكون م�ش���توردة والتعام���ل معها يكون 
الدين���ار  ولي����س  ال���دوالر  �ش���عر  وف���ق 

العراقي".
وارتفع���ت اأ�ش���عار العدي���د م���ن ال�ش���لع 
الغذائية ومنها بي����س املائدة والدجاج 
وغريه���ا يف االأ�شواق املحلي���ة موؤخرًا، 
وع���زا التجار ذل���ك االرتف���اع اإىل زيادة 
الدين���ار  اأم���ام  ال���دوالر  �ش���رف  �شع���ر 

العراقي.
واخلب���ري  امل�شت�ش���ار  يتف���ق  ب���دوره، 
الزراع���ي ع���ادل املخت���ار م���ع املتح���دث 

با�ش���م وزارة الزراعة باأن �شبب ارتفاع 
اأ�شع���ار املنتج���ات احليوانية يعود اىل 

ارتفاع �شعر الدوالر.
ويق���ول املخت���ار يف حدي���ث ل�)املدى(، 
اإن "رفع �شعر ال���دوالر اأدى بدوره اىل 
احليواني���ة  االع���اف  اأ�شع���ار  ارتف���اع 

وزيادة تكلفة االإنتاج".
"تكلف���ة انت���اج  اأن  وي�شي���ف املخت���ار، 
اعاف الدجاج ارتفعت بن�شبة 70% من 

امل�شتوردة".
اأن  اىل  الزراع���ي  اخلب���ري  ويلف���ت 
"اإ�شابات اإنفلونزا الطيور التي ظهرت 
بي���ع  يف  املرب���ون  وت�شاب���ق  موؤخ���را 
طيورهم ب�شكل وا�شع بني حجم ال�شرر 
الكب���ري يف القط���اع احلي���واين، اإ�شافة 
اىل تعط���ل بع����س احلقول ع���ن االإنتاج 
والذي ت�شبب يف ارتفاع اأ�شعار الرثوة 

احليوانية".
ودعا املختار اىل "و�شع برنامج وطني 
حلماي���ة املنت���ج املحلي وتفعي���ل حقول 
وجع���ل  ال�شحي���ح  بال�ش���كل  الدواج���ن 

االأ�شعار منطقية بالن�شبة للمواطن".
ك���رمي  حمم���د  الزراع���ة  وزي���ر  وح���دد 
اخلفاج���ي، مطل���ع االأ�شب���وع املا�ش���ي، 
البي����س  لطبق���ة  دين���ار   5000 مبل���غ 
الواحدة للتخفيف عن كاهل املواطنني.

وذك���رت وزارة الزراع���ة يف بيان تلقته 
)امل���دى( اأن "وزي���ر الزراع���ة �شدد على 
اأن يك���ون �شع���ر طبقة البي����س )5000 
- 5٢50( دين���ار وذلك للعم���ل على عدم 
اإثقال كاه���ل املواطن واإيج���اد ا�شتقرار 
لاأ�شعار، وذلك خ���ال مناق�شات تعاون 
ب���ني ال���وزارة والقط���اع اخلا����س م���ن 

امل�شتثمرين يف قطاع الدواجن".
واأك���د اخلفاجي بح�ش���ب البيان "م�شي 
املحل���ي  املنت���ج  بحماي���ة  ال���وزارة 
وحتقيق اجلدوى االقت�شادية املنا�شبة 
للم�شتثمرين، ف�شا ع���ن معاجلة املواد 
العلفي���ة م���ع مناق�ش���ة مل���ف الدواج���ن 

واال�شترياد والتهريب".
ب�"�ش���رورة  الزراع���ة  وزي���ر  ووج���ه   
ت�شغي���ل طبيب بيط���ري خمت�س يف كل 
حق���ل دواجن يق���وم مبتابع���ة اإجراءات 
االأم���ن احلي���وي والعاج���ات البيطرية 
بالتن�شي���ق م���ع دائ���رة البيط���رة، ف�شا 
ع���ن التاأكيد عل���ى �ش���روط اإقامة حقول 
الدواجن مع مراع���اة امل�شاحة اخلا�شة 
وال�شوابط العلمية، ف�شا عن ا�شترياد 
اللقاح���ات اخلا�ش���ة مبعاجل���ة مر����س 

اإنفلونزا الطيور".
بال�ش���اأن  املخت����س  ي���رى  ب���دوره، 

االقت�ش���ادي با�ش���م جمي���ل اأنطوان يف 
حدي���ث ل�)امل���دى( اأن "ارتف���اع ا�شع���ار 
املنتج���ات احليوانية هو دعم لاقت�شاد 

الوطني ون�شاطه".
وي�شيف اأنطوان، اأن "البلد الذي ميتلك 
كمي���ات كب���رية م���ن ال���رثوة احليوانية 
اأخ���رى  دول  م���ع  تناف�شي���ة  وباأ�شع���ار 
�شيكون يف و�شع اقت�شادي جيد يغنيه 

عن اال�شترياد".
وي�ش���ري املخت����س بال�ش���اأن االقت�شادي 
اىل، اأن "االرتف���اع ي�ش���كل ن�شبة كبرية 
من الدخ���ل القومي والن���اجت االإجمايل 

املحلي".
ودع���ا اأنط���وان اىل "تو�شي���ع احلق���ول 
وتوف���ري  مي�ش���رة  بقرو����س  ودعمه���ا 
ال�شحي���ة  الدميوم���ة  م�شتلزم���ات 

البيطرية".
من جهتها، طالبت جلنة الزراعة واملياه 
وااله���وار النيابية، احلكومة واجلهات 
املعني���ة بت�شدي���د االج���راءات الرقابي���ة 
وتق���دمي املتاعبني باالأ�شع���ار للق�شاء، 
فيما دع���ت اإىل فتح اال�شت���رياد ل�"كبح" 

ارتفاع اأ�شعار ال�شلع املحلية.
وق���ال رئي����س اللجن���ة �ش���ام ال�شم���ري 
يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى(، اإن "ا�شع���ار 
املنتجات احليواني���ة املحلية من بي�س 
ودج���اج �شه���دت خ���ال الف���رة القليلة 
املا�شي���ة ارتفاع���ا ملحوظ���ا اأث���ر ب�شكل 

وا�شح على عموم املواطنني". 
واأ�ش���اف اأن "هن���اك مطالب���ات �شعبي���ة 
البي����س  وخا�ش���ة  اال�شت���رياد  بع���ودة 
يف  الكب���ري  االرتف���اع  كب���ح  اج���ل  م���ن 
اأ�شع���ار املنت���ج املحلي وال���ذي يقوم به 
بع����س �شع���اف النفو����س الذي���ن همهم 
الوحي���د االث���راء الفاح�س عل���ى ح�شاب 

املواطنني".
و�شدد ال�شمري على �شرورة اأن "تو�شع 
الوزارة منافذ البيع املبا�شر للمواطنني 
وب�شعر منا�شب لبي�س املائدة والدجاج 
والب���دء باتخ���اذ االج���راءات القانونية 
املو�شوع���ة  باال�شع���ار  متاع���ب  ل���كل 

حكوميا".

خمت�ص�ن ر�أو� �أن �الرتفاع ي�صهم يف دعم �القت�صاد �ل�طني 

�لزر�عة تعزو �رتفاع �أ�صعار �ملنتجات �حليو�نية �إىل ت�صاعد 
�لدولر: �أغلب �لأعالف م�صتوردة 

 ذي قار/ ح�صني �لعامل

نظم���ت الع�ش���رات من امه���ات �شهداء التظاه���رات يف ذي ق���ار اأم�س، وقفة 
احتجاجي���ة ام���ام حمكمة ا�شتئن���اف ذي ق���ار للت�شامن مع وال���دة ال�شهيد 

ايهاب الوزين واملطالبة بالق�شا�س من القتلة.
ام���ام  "التظاه���رة  ان  ل�)امل���دى(  بالتظاه���رة  امل�ش���اركات  اح���دى  وقال���ت 
الق�ش���اء تعبري ع���ن ر�شالة احتجاج على الت�شوي���ف يف ملف حما�شبة قتلة 
املتظاهري���ن"، م�شرية اىل ان "اجلهات املتورط���ة بقتل املتظاهرين اخذت 
ت�شغ���ط على الق�شاء واحلكومة ب�ش���ورة علنية لافراج عن املتهمني بقتل 

النا�شطني واملتظاهرين مثلما ح�شل يف ق�شية ال�شهيد ايهاب الوزين".
فيما دع���ت متظاهرة اخرى للك�شف عن م�ش���ري النا�شطني املختطفني ومن 

بينهم النا�شط البارز �شجاد العراقي.
وكان���ت وال���دة ال�شهي���د حم���زة كامل قد دع���ت ع���ر تغري���دة ن�شرتها على 
مدونته���ا ال�شخ�شية "امهات ال�شه���داء يف النا�شرية للوقوف امام حمكمة 
ا�شتئن���اف ذي قار مل�شان���دة ام ال�شهيد ايهاب ال���وزين"، وختمت تغريدتها 
بالق���ول "دمنا واحد، من قتلني؟". وتوا�شل والدة النا�شط املغدور ايهاب 
ال���وزين امل�شاركة يف الفعاليات االحتجاجي���ة املطالبة بالق�شا�س من قتلة 
املتظاهري���ن وال�شيما ولده���ا ايهاب اذ تعر�شت للكثري م���ن امل�شايقات من 
قب���ل عنا�شر من القوات االمنية عند حماولتها ن�ش���ب خيمة اعت�شام امام 
املحكم���ة. واأحدث اغتيال النا�شط الكربائي ايه���اب الوزين، وهو مر�شح 
�شابق لانتخابات ومن قيادات االحتجاج ال�شعبي يف املحافظة املذكورة، 
اىل انط���اق تظاهرات كبرية يف بغ���داد يوم ٢5 ايار ٢0٢1، وقد جنم عن 
ال�شغ���ط ال�شعب���ي اعتق���ال القي���ادي يف احل�ش���د قا�شم م�شل���ح، الذي ربط 
توقي���ت اعتقال���ه بح���ادث مقتل ال���وزين اإال ان الق�شاء اأفرج عن���ه فيما بعد 
لع���دم كفاية االدلة. وتقدر ح�شيلة �شحاي���ا التظاهرات العراقية مبا يقرب 
م���ن 700 �شهيد واكرث م���ن ٢5 الف م�شاب الكثري منه���م تعر�س الإ�شابات 
ت�شبب���ت باإعاقة ج�شدي���ة فيما ما زال م�شري ع�ش���رات املختطفني واملغيبني 

من نا�شطي التظاهرات جمهوال.

�أمهات �صهد�ء �لتظاهر�ت يف 
ذي قار ينظمن وقفة �حتجاجية 

للت�صامن مع �أم �ل�صهيد �لوزين 

عــزت وز�رة �لزر�عــة �رتفاع �أ�صعار �ملنتجــات �حلي��نية �ىل �رتفــاع �صعر �لدوالر، 
م�صرية �ىل �ن �غلب �العالف تك�ن م�صت�ردة، فيما ر�أى م�صت�صار حك�مي �ن �ل�صرر 
�لذي حلق بالقطاع �حلي��ين وما ر�فقه من �إ�صابات باإنفل�نز� وتعطل بع�س �حلق�ل 
ت�صبــب بارتفاع �الأ�صعــار. ويف �صياق مت�صل، �أكــد خمت�ص�ن بال�صــاأن �القت�صادي �أن 
�الرتفاع ي�صكل ن�صبة كبرية من �لدخل �لق�مي و�لناجت �الإجمايل �ملحلي وه� دعم 

لالإنتاج �ملحلي وتفعيل ن�صاطه.

 متابعة/ �ملدى

يعاين �لقطاع �لزر�عي يف 
حمافظة �لب�صرة، من قلة 

�ل�صي�لة و�لتخ�صي�صات �ملالية 
�لتي �أثرت ب�ص�رة مبا�صرة 

على �الأر��صي و�حلق�ل 
�لزر�عية و�لب�صاتني من حيث 

�لتجريف و�لت�صحر و�رتفاع 
�لرت�كيز �مللحية، مما �أدى �إىل 

عزوف �أغلب �لفالحني عن 
تط�ير �أر��صيهم �لزر�عية.

مع���اون حماف���ظ الب�ش���رة ل�ش���وؤون االأق�شية 
والنواحي، عرب اجلزائري، قال يف ت�شريح 
�شحف���ي، اإن���ه "مت تاأ�ش���ري اهم���ال كبري جتاه 
االأرا�ش���ي الزراعي���ة يف حمافظ���ة الب�شرة"، 
اىل  يحت���اج  الزراع���ي  "القط���اع  اأن  موؤك���دًا 
�شيولة مالية للنهو�س بواقعه املهم�س ولي�س 
هناك ما ي�شجع ويدعم الفاح من اأجل اإحياء 

واإنعا�س احلقول والب�شاتني".
واأ�ش���اف اجلزائري، اأن "هن���اك حاجة ما�شة 
للتخ�شي�ش���ات املالية ملعاجل���ة الت�شحر واملد 
امللح���ي م���ن حي���ث الق�ش���اء عل���ى الراكي���ز 
امللحي���ة الت���ي اأث���رت ب�ش���ورة مبا�ش���رة على 
االأرا�شي الزراعية والتي تعتر واجهة مهمة 

للمدينة".
ولف���ت اإىل اأن "املحافظة و�شعت خطة كبرية 
لتطوي���ر القطاع الزراعي يف املحافظة، وذلك 
لت�شجيع املنت���ج املحلي"، مبين���ًا اأن "اإنعا�س 
ه���ذا املل���ف يحت���اج اىل �شيول���ة مالي���ة كافية 
لتطوي���ر  الف���اح  كاف���ة احتياج���ات  لتغطي���ة 

الب�شاتني واحلقول الزراعية".

م�صروعان زر�عيان
ويف ال�شي���اق ذاته، ق���ال قائممقام ق�شاء �شط 
"املل���ف  اإن  الع���رب، حي���در طعم���ة خ�ش���ري، 
بحاج���ة  الب�ش���رة  حمافظ���ة  يف  الزراع���ي 
اىل ت�شجي���ع الف���اح عل���ى تطوي���ر اأرا�شي���ه 

وب�شاتين���ه، والأجل ذلك و�ش���ع الق�شاء خطة 
لتنفي���ذ م�شروع���ني )االأول: م�ش���روع القن���اة 
االإروائية( و)الثاين: قيد التنفيذ يخ�س عمل 
مب���زل("، معربًا عن اأمله من وزارتي الزراعة 
وامل���وارد املائية يف اأن "ت�شع���ا خطة لزراعة 
املناط���ق احلدودية خ���ارج الت�شميم االأ�شا�س 
واملتاخم���ة للح���دود االإيراني���ة، بع���د عملي���ة 

تطهريها من االألغام".

�خلطة �لزر�عية
اأو�ش���ح  املع���دة،  الزراعي���ة  اخلط���ة  وع���ن 
زراعي���ة  خط���ة  اع���داد  "مت  اأن���ه  القائمق���ام، 
�شن���ة  كل  تتج���دد  اأي  و�شنوي���ة  مو�شمي���ة 
وت�شم���ل عدة حماور حيث تعتمد هذه اخلطة 
اأ�شا�ش���ا عل���ى زراع���ة املحا�شي���ل احلقلية اأي 
زراع���ة احلنطة وال�شعري واجل���ت والر�شيم 
وبكمي���ات كب���رية ج���دًا ومبتابع���ة م�شتم���رة 
يف  �شيم���ا  النخي���ل  ب�شات���ني  لكاف���ة  وج���ادة 
املناط���ق احلدودية املمتدة م���ن )احلوطة اإىل 
الزريج���ي( وكذل���ك ت�شمل اخلط���ة دعم مربي 
وتوف���ري  واجلامو����س  واملوا�ش���ي  االأغن���ام 

االأعاف".
الزراع���ي يف  "القط���اع  اأن  وتاب���ع خ�ش���ري، 
التحدي���ات  م���ن  العدي���د  يواج���ه  املحافظ���ة 
وال�شع���اب اأهمها تفتي���ت االأرا�شي الزراعية 
)الب�شات���ني( وذلك لعدم الق���درة على تطبيق ) 
قرار 634 ل�شنة 1980( و�شحب ال�شاحيات 
م���ن رئي����س الوح���دة االإداري���ة )اجلزائي���ة( 
وال���ذي م���ن �شاأن���ه اأن يحد من ه���ذه الظاهرة 
ب�ش���كل كب���ري، كذل���ك م���ن املعوق���ات االأخرى 
حي���ث  )التم���ر(  حم�ش���ول  �شع���ر  انخفا����س 
و�شل ثم���ن املح�شول بن�شب���ة ال يوازي فيها 
اخلدمات الواجب تقدميها اىل النخلة يرافقه 
انخفا����س بي���ع املحا�شي���ل الورقي���ة البينية 
ب�شبب قدومه���ا من املحافظات االأخرى وهذه 

التحديات االأربعة االأوىل".
خام����س  معوق���ان  "كذل���ك  بالق���ول:  واأردف 
حمافظ���ة  يف  الزراع���ة  يواجه���ان  و�شاد����س 
الب�ش���رة هما ارتفاع الراكي���ز امللحية ب�شكل 
متذب���ذب لعدم وجود �شيا�ش���ة مائية وا�شحة 
جمتمعة مما اأدى اىل عزوف الفاح عن اإدامة 
ب�شاتينه واللج���وء اىل الربح ال�شريع بالبيع 
والتوج���ه اىل مكات���ب العق���ارات الت���ي تقوم 
بتفتيته���ا، وعائ���ق �ش���م الت�شمي���م االأ�شا����س 
املح���دث ملحافظ���ة الب�شرة الأغل���ب املقاطعات 
الزراعي���ة وال���ذي �شج���ع عل���ى تغي���ري جن�س 

العقار ب�شورة غري قانونية".
ولف���ت اإىل اأن "املح�ش���ول املحل���ي اأي�شًا هو 
قطاع اأخ�شر وباالأحرى حزام اأخ�شر"، داعيًا 

الدول���ة اإىل "دعمه �شيما واأن ال�شيا�شة املائية 
لوزارة املوارد املائية غري م�شجعة".

�صح �ملياه
وفيما يخ����س ملف �شح املي���اه، اأو�شح مدير 
امل���وارد املائي���ة يف حمافظة الب�ش���رة، جمعة 
�شي���اع، اأن "وزارة امل���وارد املائي���ة ج���ادة يف 
ملحافظ���ة  الكامل���ة  املائي���ة  احل�ش���ة  اإي�ش���ال 
الب�ش���رة فيت���م حاليا اإطاق )90 م���رًا مكعبًا 
كان���ت  العملي���ة  وه���ذه  �شال���ح(،  قلع���ة  م���ن 

مقطوعة منذ فرة الت�شعينيات".
وبني، اأنه "اأحيانا ت�شل ن�شبة تراكيز االأماح 
م���ن )3000 اىل 4000( وحتدي���دا يف ناحية 
ال�شيب���ة، وملعاجل���ة ذل���ك مت و�ش���ع )القن���اة 
االروائية( والتي يك���ون ت�شريفها )٢5 مرًا 

مكعبًا بالثانية(".
�ش���ح  م�شكل���ة  "وملعاجل���ة  �شي���اع:  واأكم���ل 
املي���اه وجهن���ا كتابًا ل���وزارة البلديات لو�شع 
لتغ���ذي  االروائي���ة  القن���اة  عل���ى  م�شخ���ات 
كاف���ة املناط���ق الت���ي تع���اين �شح���ا يف املياه 
وباالأخ����س ناحي���ة ال�شيب���ة وق�ش���اء الف���او، 
وق���د ا�شتح�شلنا موافقة الوزارة بهذا ال�شدد 
وبذل���ك قمن���ا بفت���ح نهرين على احل���دود هما 
)نه���ر الن�ش���اب ونه���ر الرا�شد(، ك���ي يتم نقل 
املي���اه من خالهما م���ن القن���اة االروائية اىل 
كافة االأرا�ش���ي الزراعية يف املناطق االأخرى 
وكذل���ك االأرا�شي ال�شكني���ة وحتى اأبعد نقطة 

من احلدود العراقية االيرانية".
ولف���ت اإىل اأن "غل���ق نه���ر ال���كارون اأث���ر على 
املياه ب�ش���ورة مبا�ش���رة وكب���رية وبذلك فقد 
بع���دة  اخلارجي���ة  ووزارة  وزارتن���ا  قام���ت 
لقاءات م���ع اجلانب االإي���راين للح�شول على 
ح�شة من نه���ر الكارون �شيما واأن تاأثري قطع 
مي���اه نه���ر ال���كارون علينا كبري ج���دًا و�شلبي 
حيث اأن الكارون قرب )جزيرة اأم الر�شا�س( 

وتاأثريه مبا�شر على اأرا�شينا الزراعية".

�لت�صحر
وب�شاأن معاجلة مو�شوع الت�شحر، قال مدير 
امل���وارد املائي���ة، اإن "ه���ذا االم���ر يحت���اج اىل 
�شيولة مالية كبرية متنح اىل وزارة الزراعة 
ملعاجل���ة الت�شح���ر والق�شاء علي���ه، علما اأننا 
نغ���ذي النف���ط )15 م���رًا مكعب���ًا( و)4 اأمتار 
مكعبة للكهرباء(، اإ�شافة اىل حمطات االإ�شالة 
املنتج���ة يف عم���وم حمافظ���ة الب�ش���رة، كذلك 
نغ���ذي االأرا�ش���ي الزراعية كاف���ة واالأرا�شي 
ال�شناعية حي���ث يتم تزويده���ا باملياه جمانا 
وم���ن املتوق���ع اأن يعال���ج مو�ش���وع الت�شحر 

قريبا".

�لزر�عة يف �لب�صرة.. 6 حتديات ومعوقات تو�جه خطة تطويرها
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ن��م��ل��ك! م�����ا  ك�����ل  ����رة  ُم����ك���������سّ زان���������ات  و5   .. روات����ب����ن����ا  ن��ت�����س��ل��م  ل�����م  اأ�����س����ه����ر   5 م���ن���ذ   

 بغداد / اإياد ال�سالحي

ح���ّذر امل���درب فا�ش���ل عبا����س الهاليل من 
تداعي���ات عدم االهتم���ام باأبط���ال  األعاب 
فّعالي���ة  يف  وخا�ش���ة  العراقي���ة  الق���وى 
القف���ز الزانة على م�ش���تقبل اللعب���ة اإذا ما 
بقي حالهم متده���ورًا من دون اأموال وال 
معّدات، ُمطالبًا وزير ال�شباب والريا�شة 
عدنان درجال بتاأمني مبلغ �شراء ع�شرين 
زان���ة �ش���بق اأن اأم���ر ب�ش���رفه ك���ي يتمّكن 
العب���و املنتخ���ب م���ن اال�ش���تعداد اجلّي���د 

وموا�شلة حتقيق االجنازات.
وق���ال اله���اليل يف ات�ش���ال م���ع  )املدى( 
من العا�ش���مة التون�شية :”برغم ح�شول 
بعث���ة منتخبن���ا الوطن���ي عل���ى ع���دٍد من 
امليدالي���ات يف بطول���ة الع���رب بتون����س، 
اإال اأن���ه �شي�ش���ل احل���ال بن���ا يف ي���وم ما 
اىل ع���دم الق���درة عل���ى حتقي���ق ميدالي���ة 
واح���دة يف التناف����س العرب���ي اإذا مل نرَع 
الريا�ش���يني نوعيًا على ح�شاب الَكْم، فهو 
احلل الوحيد لالأخذ باأيدي خم�ش���ة ع�شر 
ريا�شيًا اىل البطوالت القارية واالأوملبية 

وفقًا لرعاية خا�شة من الدولة«.
وا�ش���اف :”يف كل ال���دول العربي���ة َم���ْن 
يجتاز حاجز اخلم�ش���ة اأمت���ار يف فّعالية 
القف���ز بالزان���ة ُه���م اأربع���ة فق���ط، اأثن���ان 
وجزائ���ري،  وتون�ش���ي  ال�ش���عودية  م���ن 
بينم���ا لديَّ يف حمافظة النجف االأ�ش���رف 
مدر�شة ُتعنى باإعداد خم�شة اأبطال حاليًا 
لهذه الفعالية كّلهم يجت���ازون هذا الرقم، 
وم�ش���كلتنا اأننا نفتقد االأدوات امل�ش���اعدة 
على �شناعة االجناز، وهنا يتجّلى الدور 
احليوي مل�ش���وؤويل الريا�شة يف خمتلف 
وحتفيزن���ا  جهودن���ا  بدع���م  مواقعه���م 
لنوا�شل �شقل مواهب الواعدين بجهود 
وال  املُنا�ش���دة  يطالع���ون  مل���اذا  ذاتي���ة، 

يحّركون �شاكنًا”؟

من ريا�ض الى درجال
وك�ش���ف الهاليل :”يف نهاي���ة عام 2018 

قّدمُت طلبًا اىل وزير ال�ش���باب والريا�شة 
ال�شابق د.اأحمد ريا�س بخ�شو�س تاأمني 
�شراء 20 زانة ا�شتعدادًا للبطولة العربية 
يف القاه���رة، فكت���ب الوزي���ر )توؤّم���ن ل���ه 
����َس مبلغ ع�شرين مليون  ب�شرعة( وَخ�شَّ
دينار، ومل ُت�ش���رف حينه، وقبل خم�ش���ة 
اأ�ش���هر زار الوزير احل���ايل عدنان درجال 
حمافظ���ة النج���ف وواجهتُه بخ�ش���و�س 
املو�شوع نف�ش���ه، ووّجه مدير عام دائرة 
املو�ش���وي  طال���ب  وزارت���ه  يف  االأقالي���م 
ب�ش���رف املبلغ ومل يتم �ش���رفه اأي�شًا، اأي 
م�ش���ى على طلب���ي ثالث �ش���نوات بال اأي 
اإج���راء، وه���ذا بحد ذات���ه احباط �ش���ديد 
مل اأج���د له اأي تف�ش���ر منطق���ي، ترى اىل 
ه���ذا احلد و�ش���ل تهمي����س اأمر م�ش���وؤول 
يف داخل وزارته من دون اأن يتحّرى عن 

ر«! املق�شّ

ارها�سات العمل
وذك���ر :”ليّطلع الوزير درجال، ح�ش���رُت 
زان���ات  بخم����س  تون����س  بطول���ة  اىل 
رة( و�شت اأخرى لفّعالية الع�شاري،  )ُمك�شَّ
بينم���ا الوف���د ال�ش���عودي اأح�ش���ر اإحدى 
وثالثني زانة، ومع ذلك ناف�شنا وح�شلنا 
على ميدالية برونزي���ة ملنتظر فالح حيث 
قف���ز العار�ش���ة عل���ى ارتف���اع 5.10 م���ر 
وحّل باملركز الثالث بني مناف�ش���يه، وكان 
ميداليت���ني،  عل���ى  نح�ش���ل  اأن  يفر����س 
لكن و�ش���عنا �ش���عب ج���دًا وخا�ش���ة عدم 
ح�ش���ولنا عل���ى الروات���ب اأن���ا والالعبني 
منذ خم�ش���ة اأ�ش���هر! فكيف اأعي����س ولديَّ 
عائل���ة كبرة واأوالدي يف مرحلة التعليم 
اجلامعي، هذه االرها�شات ال حتتمل يف 
زم���ن قاه���ر يتطلب من���ا موا�ش���لة العمل 

الريا�شي واالهتمام بالعائلة اأي�شًا”؟

مع�سكر النجف
دخ���ل  الزان���ة  :”فري���ق  اأن  اىل  واأ�ش���ار 
مع�ش���كرًا يف حمافظة النجف ا�ش���تعدادًا 
لبطول���ة تون�س، وُكّلفُت بتدريب خم�ش���ة 

الع�ش���اري  م���ن  ثالث���ة  ريا�ش���يًا،  ع�ش���ر 
وريا�ش���ّيتني اإ�ش���افة اىل ع�ش���رة العبني 
برفقتي يف الفّعالية، وا�ش���تمّر املع�ش���كر 
ملدة ع�ش���رين يوم���ًا من دون �ش���كن، ومت 
منحن���ا مبلغ���ًا مقطوع���ًا ق���دره 500 الف 
دينار لكل �ش���خ�س، بينما كل املتناف�شني 
يف  ُزّج���وا  تون����س  بطول���ة  يف  معن���ا 
ال�ش���عوديني  مث���ل  قوي���ة  مع�ش���كرات 
يف  والتون�ش���يني  اأمري���كا،  اأخت���اروا 
تركي���ا واجلزائريني ذهبوا اىل فرن�ش���ا، 

و�ش���راحة مل اأك���ن بحاج���ة اىل مع�ش���كر 
خارجي بقدر حاجتي اىل املُعّدات كونها 

تعادل ن�شف قيمة االجناز«.

رقما منتظر واأمير
تاأم���ني  ن�ش���تطع  :”مل  اله���اليل  وب���نّي 
تاأ�ش���رات الدخول اىل تركيا للم�ش���اركة 
يف ملتقى بور�ش���ة الدويل يومي الرابع 
م���ع  احل���ايل  حزي���ران  م���ن  واخلام����س 
بقي���ة الوفد لغر�س بيان قّوة اال�ش���تعداد 

واأختب���ار اأّي الزان���ات قوي���ة و�ش���عيفة، 
فجاء ح�ش���ورنا مبا�ش���رة من النجف اىل 
تون����س، و�ش���راحة راهنُت عل���ى قدرات 
البطل���ني منتظر فال���ح واأمر فال���ح، لكن 
�ش���رعة الري���اح كان���ت قوي���ة يف ملع���ب 
راد����س وزان���ات بقية املتناف�ش���ني القوية 
�شاعدتهم على الدفع واالجتياز وحتقيق 
االجناز بعك�س زاناتنا القدمية! وجاءت 
النتيج���ة اأن منتظر فال���ح قفز 5.10 مر، 
واأم���ر فال���ح 4.80 م���ر، وُهم���ا رقم���ان 

جّيدان قيا�ش���ًا للفرة الق�ش���رة التي مت 
تاأهيلهم���ا فيه���ا الت���ي مل تتجاوز خم�ش���ة 
وع�ش���رين يومًا، لكن���ي اأطمح لالأف�ش���ل، 
الفني���ة  باجلاهزي���ة  مرتب���ط  ذل���ك  وكل 

والنف�شية«.
التون�ش���ي يف  :التحكي���م  اأن  ولف���ت اىل 
اإذ من���ح  يع���ِدل يف مهّمت���ه،  فّعاليتن���ا مل 
الالع���ب التون�ش���ي ث���الث دقائ���ق متهيدًا 
للب���دء بالقف���ز، بينما يرف���ع الراية لالعب 
العراقي لي�شتعجل باالنطالق بعد ن�شف 

دقيقة من وقوفه حاماًل زانته، وهذا ما مل 
نَر مثيل���ه يف جميع البطوالت، واأ�ش���ّجل 
مالحظت���ي هن���ا لع���ّل جلن���ة احل���كام يف 
االحت���اد العرب���ي الألعاب الق���وى تراجع 
الفيدي���و الكام���ل للفّعالية وتوؤ�ّش���ر لديها 

تلك ال�شلبية«!

اإدارات فا�سلة
وردًا عل���ى االنتق���ادات الت���ي طالت���ُه باأنه 
حتقي���ق  عل���ى  يق���وى  ال  حمل���ي  م���دّرب 
اجن���ازات قارية، ق���ال :”اأوا�ش���ل عملي 
من���ذ ع���ام 2011 حت���ى االآن، ومل اأ�ش���عر 
بوجود رعاي���ة حقيقية لفّعاليتنا، فجميع 
ق���ادرة  وغ���ر  فا�ش���لة  الريا�ش���ة  اإدارات 
�ش���ة  عل���ى الدعم، وال توجد اأموال خُم�شّ
واالأوملب���ي،  الق���اري  االجن���از  لتحقي���ق 
ونفتقد للمع���ّدات واملع�ش���كرات اجليدة، 
وكذلك غياب املُقّيم الفني يف احتاد األعاب 
القوى، وميكن اأن ت�ش���األوا اأي خبر مبا 
اأوردت���ه م���ن ا�ش���باب �ش���يقول لك���م كيف 
يوا�شل املدرب مهمته و�شط هذا االهمال 
وما يج���ربه على حتّمل معان���اة اأكرب من 

طاقته”؟

الُمحاّباة والّلُمباالة
اله���اليل حديث���ه  وخت���م فا�ش���ل عبا����س 
يف  الع���راق  م�ش���اركة  :”تع���د  ال�ش���ريح 
اأه���م  م���ن  بتون����س  العربي���ة  البطول���ة 
امل�ش���اركات الت���ي �ش���هدتها اللعب���ة خالل 
ال�شنني االأخرة، وكافاأت جهود املدربني 
والالعبني ح�شب قدراتهم وحت�شراتهم، 
برغم ظروف التدريب ال�ش���عبة وتعّر�س 
االأبطال اىل الُغنب، فالبطل يجب اأن مُيّيز 
براتب���ه ومالب�ش���ه ومكانته حتى ي�ش���بح 
ق���دوة لالآخري���ن، ال اأن ت�ش���هم املُحاّب���اة 
والاّلُمب���االة يف تدمر معنويات االأبطال 
بالوزي���ر  لقائ���ي  وح���ال  مع���ًا،  واللعب���ة 
درجال �ش���اأطلُب منه اأن ي�ش���رَف لنا مبلغ 
�ش���راء الزان���ات اأو اأتوّج���ه اىل بيتي يف 

مدينة النجف ُمعتزاًل التدريب لالأبد«.

الهللي يك�سف عن معاناته في تون�ض: 

�لُمحاب��اة و�لّلمب��االة ُتدّمر �لق��وى.. �إما ُينّف��ذ درجال �أم��رُه �أو �أعتزل!

وثائق العطاء القيا�سية
وزارة ال�سناعة واملعادن / �سركة اأور العامة

لتجهيز ال�سلع
املناق�سة اال�ستريادية املرقمة 15/م/اأ/2021 معلنة )للمرة االأوىل(

جتهيز 1000 طن ق�سبان اأملنيوم 9.5 ملم على �سكل دفعتني
تاريخ الغلق : ال�ساعة الواحدة بعد الظهر ح�سب التوقيت املحلي ملدينة النا�سرية ليوم 2021/7/19 

Standard Bid Documents
 Issued on UR STATE COMPANY

To supply the Commodities
Tender No. 15 / T/ U/ 2021 Advertised for (First time)

Supply: 1000 ton Aluminum rods 9.5 mm in the form of (two batches)
Closing date at 1 pm according the local time in Nasiriya on 19 / 7 / 2021 



وت�ش���كيلتها  العراقي���ة  الدول���ة  مت���ر 
االجتماعية مبرحلةتاريخية ع�شيبة 
تتج�شد مالحمها بكرثة من الظواهر 
منه���ا  االجتماعي���ة   – ال�شيا�ش���ية 
وظائفه���ا  عل���ى  الهيمن���ة  ازدواجي���ة 
ال�ش���يادية، ومنه���ا �ش���يادة االأع���راف 
الع�ش���ائرية يف احلي���اة االجتماعي���ة 
وتراجع قوانني الدولة االن�شباطية، 
ومنها هيمنة اأحزاب الهويات الفرعية 
على منظومة البالد ال�شيا�شية ومنها 
ن�شوء حتالف���ات طائفي���ة - ع�شائرية 

ل�شمان الهيمنة الطائفية.
-ال�شم���ات امل�ش���ار اليه���ا واملتحكم���ة 
مبنظوم���ة الب���الد ال�شيا�شية �شاهمت 
باإ�شعاف �شيطرة الدولة الوطنيةعلى 
اىل  واف�ش���ت  االداري���ة  �شلطاته���ا 
امل�شلح���ة  امللي�شي���ات  م�شارك���ة 
والتجمعات الطائفي���ة ال�شيا�شية يف 

اإدارة �شوؤونها الوطنية.
ا�شتنادا من خماوف تف���كك وانق�شام 
الدولة العراقية نتوقف عندجتلياتها 

مبو�شوعات عامة اأهمها -
الدول���ة  – ازدواجي���ة وظائ���ف  اوالً 

ال�شيادية.
ثاني���ًا- خماطر تف���كك �شي���ادة الدولة 

العراقية. 
 – الوطني���ة  الق���وى  مه���ام  ثالث���ًا- 

الدميقراطية. 
املنهجي���ة  ال���روؤى  عل���ى  اعتم���ادا 

نتناولها بتكثيف بالغ--
– ازدواجي���ة وظائ���ف الدول���ة  اأوال 

ال�شيادية.
توؤك���د الوقائ���ع ال�شيا�شي���ة املعا�ش���ة 
عل���ى ان اأحزاب الطائفي���ة ال�شيا�شية 
ت�ش���ارك الدول���ة الوطني���ة وظائفه���ا 
موؤ�ش���رات  اىل  ال�شياديةا�شتن���ادا 

ا�شا�شية اأهمها–
احلزبي���ة  –م�شاهمةالف�شائ���ل   1
الدول���ة  وظائ���ف  يف  امل�شلح���ة 
ادارته���ا  ع���ن  ف�ش���ال  االن�شباطي���ة 
اجلماه���ر  �ش���د  اإرهابي���ة  الأن�شط���ة 
بحقوقه���ا  املطالب���ة  املنتف�ش���ة 

الد�شتورية.
احلزبي���ة  الف�شائ���ل  م�شارك���ة   --  2
امل�شلح���ة يف وظائ���ف الدولة االأمنية 
الكيف���ي  االعتق���ال  متار����س  حي���ث 
-التحقيق -االغتي���ال- وال�شجن يف 
اأماكن �شرية بعيدة عن اأجهزة الدولة 

االأمنية.
االأجه���زة  وظائ���ف  اقت�ش���ام   –  3
ب���ني  الوطني���ة  للدول���ة  االإداري���ة 
االأحزاب الطائفية وحمايتها من قبل 

امللي�شيات احلزبية امل�شلحة.
-4 ال�شيط���رة عل���ى واردات املناف���ذ 

واعتباره���ا م�شدرًاماليًا  احلدودي���ة 
امللي�شي���ات  متوي���ل  م�ش���ادر  م���ن 

احلزبية امل�شلحة.
امل�شلح���ة  امللي�شي���ات  تراب���ط   –  5
الوالئي���ة و�شيا�شة ال���دول االإقليمية 
الطائفي���ة م���ن خ���الل اتب���اع �شيا�شة 
والتوجه���ات  متجاوب���ة  خارجي���ة 

ال�شيا�شية لدولة اجلوار الطائفية.
احلزبي���ة  امللي�شي���ات  م�شارك���ة  ان 
امل�شلح���ة يف اإدارة وظائ���ف الدول���ة 
وح���دة  تف���كك  اىل  اأدى  ال�شيادي���ة 
خماط���ر  وتزاي���د  العراقي���ة  الدول���ة 

توزعها على اأقاليم طائفية.
ثاني���ا – خماطر تف���كك �شيادة الدولة 

العراقية 
املت�شم���ة  ال�شيا�شي���ة  املخاط���ر 
اىل  تف�ش���ي  الهيمن���ة  بازدواجي���ة 
تق�شيم الدولة الوطنية وتفكك بنيتها 

ال�شيا�شية. 
اال�شتنت���اج  �شرعي���ة  ترتك���ز   –
ال�شيا�ش���ي امل�شار اليه عل���ى الوقائع 

ال�شيا�شية – الفكرية التالية -
الدولة  اقت�ش���ام وظائف  1– ي�ش���كل 
-االأمني���ة-  -الع�شكري���ة  ال�شيادي���ة 

االإرهاب �شد  �شندًا)�شرعيًا(العتم���اد 
الف�شائل ال�شعبية املنتف�شة.

الهيمن���ة على  2– تق���ود ازدواجي���ة 
ال�شيا�شي���ةاىل  الدول���ة  وظائ���ف 
احلروب االهلي���ة وما ينتجه ذلك من 
دمار وخراب اقت�شادي – اجتماعي.

الهيمن���ة  ازدواجي���ة  تف�ش���ي   3-
عل���ى وظائ���ف الدول���ة الوطني���ة اىل 
انهي���ار قوان���ني الدول���ة االن�شباطية 

وا�شتبدالها باأعراف ع�شائرية.
-4تق���ود ال�شم���ات امل�ش���ار اليه���ا اىل 
ال�شيا�شي���ة  الدول���ة  �شلط���ة  تف���كك 

وتوزيعها على اأقاليم طائفية تتحكم 
بها القوى احلزبية الطائفية وتوؤدي 

اىل-
)اأ( حت���ول الت�شكيلة االجتماعية اىل 
كتل طائفية فاقدة ملالحمها الطبقية. 

)ب( حت���ول �شراعاته���ا الطبقية اىل 
نزاعات طائفية. 

-5 حتول الطبق���ات االجتماعية اىل 
طوائف �شيا�شي���ة يقود اىل ا�شتبدال 
بايدلوجي���ا  الوطني���ة  االأيدلوجي���ا 
طائفية،ناهي���ك ع���ن �شي���ادة م�شالح 
دول اجلوارالطائف���ي عل���ى امل�شالح 

الوطنية. 
-6 تف���كك الدول���ة الوطني���ة وحتول 
�شلطاتها اىل �شلطات اإقليمية طائفية 
الطائفي���ة  ال�شراع���ات  اىل  تق���ود 

واحتدام النزاعات االهلية.
الت���ي تعي�شه���ا  ان اللوح���ة القامت���ة 
وت�شكيلته���ا  العراقي���ة  الدول���ة 
االجتماعي���ة ناجت���ة ع���ن اال�شكاالت 
ازدواجي���ة  يف  املتمثل���ة  ال�شيا�شي���ة 
�شلط���ة الدول���ة و�شلط���ة امللي�شي���ات 

امل�شلحة احلزبية.
 – الوطني���ة  الق���وى  ثالث���ا- مه���ام 

الدميقراطية.
ا�شتنادًا على ما جرى تناوله اأرى ان 
اخلطر الرئي�شي ال���ذي يتهدد الدولة 

االجتماعي���ة  وت�شكيلته���ا  الوطني���ة 
والتف���كك  التق�شي���م  خط���ر  ه���و 
وتوزيع�شلطاتها على اأقاليم طائفية، 
علي���ه اأرى ان مهام االأحزاب الوطنية 
الدميقراطي���ة الفاعل���ة تتمثل بوحدة 
عمله���ا امل�ش���رك املرتكز عل���ى �شيادة 
الدول���ة و�شيطرته���ا عل���ى وظائفه���ا 

ال�شيادية املتمثلة ب� :
-- وحدانية وظائف الدولة الدفاعية 
املوؤ�ش�ش���ة  وحداني���ة  عل���ى  اعتم���ادًا 
مواقعه���ا  وتر�ش���ني  الع�شكري���ة 
ا�ش���كال  كاف���ة  وحت���رمي  الدفاعي���ة 

التنظيمات الع�شكرية االأخرى.
-- تاأكي���د �شي���ادة الدول���ة الوطني���ة 
عل���ى معاجل���ة تناق�ش���ات ت�شكيلته���ا 
االجتماعي���ة و�شب���ط تط���ور �شراع 
واحزابه���ا  االجتماعي���ة  طبقاته���ا 

ال�شيا�شية. 
االأمني���ة  الوظائ���ف  كاف���ة  الغ���اء   --
اىل  الهادف���ة  امل�شلح���ة  للملي�شي���ات 
قت���ل املتظاهرين واالعتق���ال الكيفي 
وادارة ال�شج���ون ال�شري���ة واعتب���ار 
ذلك اخالاًل ب�شيادة الدولة الوطنية. 

عل���ى  الدول���ة  هيمن���ة  وحداني���ة   -
اأجهزته���ا االإداري���ة والغ���اء �شيط���رة 
االأح���زاب الطائفي���ة عل���ى الوظائ���ف 

االإدارية.

-- تاأكيد �شلطة الدولة على اأجهزتها 
الف�ش���اد  مناف���ذ  ومكافح���ة  االإداري���ة 
الر�ش���وة  عل���ى  املعتم���د  االإداري 

و�شيطرة امللي�شيات امل�شلحة.
-- وحداني���ة ا�ش���راف اأجهزة الدولة 
احلدودي���ة  املناف���ذ  ع���ل  االإداري���ة 
وال�شيط���رة عل���ى ال���واردات املالي���ة 
م���ن خ���الل حرم���ان هيمن���ة االأحزاب 

الطائفية عن م�شادرها املالية.
- رعاية م�شالح الطبقات االجتماعية 
وتلبي���ة م�شاحله���ا االجتماعي���ة عرب 

توازن م�شاحلها الوطنية.
-- اعتم���اد الربام���ج االجتماعي���ة – 
ال�شيا�شية الدميقراطية اأ�شا�شا لعمل 

االأحزاب الوطنية 
م�شلح���ة  م���ن  انطالق���ا  وتطويره���ا 

البالد الوطنية.
ان ال���روؤى ال�شيا�شي���ة - االجتماعية 
اأهميته���ا  ت�شتم���د  اليه���ا  امل�ش���ار 
ال�شيا�شي���ة من خماطر تف���كك الدولة 
عل���ى  اقاليمه���ا  وتوزي���ع  الوطني���ة 
اتفاق���ات  ع���رب  الطائفي���ة  االأح���زاب 
حزبي���ة فوقي���ة ته���دف اىل حتوي���ل 
وت�شكيلته���ا  الوطني���ة  الدول���ة 
االجتماعي���ة اىل ت�شكي���الت هالمي���ة 
االع���راف  ادارته���ا  يف  تتحك���م 

الع�شائرية واملواعظ ال�شلفية.
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النظام ال�صحي :
يج���ب ان ي�شه���م النظ���ام ال�شح���ي يف حت�ش���ني حياة 
النا�س ب�شكل ملمو�س وبه���دف مكافحة الفقر وتعزيز 
التنمي���ة ال بد م���ن دعم النظام ال�شح���ي وجعله كفوءًا 
وق���ادرًا عل���ى مواجهة احلاج���ات ال�شحي���ة للمجتمع 
لي����س عل���ى م�شت���وى املعاجل���ة الطبي���ة واخلدم���ات 
ال�شحية فقط وامنا يتعدى ذلك لي�شمل حت�شني البيئة 
وتوف���ر �شروط احلماي���ة االجتماعي���ة. ان احلق يف 
ال�شح���ة من احلق���وق االأ�شا�شية لالإن�ش���ان �شواء على 
م�شت���وى الئحة حقوق االن�شان الدولي���ة او الد�شتور 
العراق���ي كما جاء يف ن�س املادتني 31،30 من الف�شل 

االأول منه. 
ان عل���ى الدولة ان تعي���د النظر يف مو�ش���وع االنفاق 
ال�شح���ي وال ب���د ان تنظ���ر الي���ه عل���ى ان���ه ا�شتثم���ار 
ذي عائ���ٍد كب���ر ولهذا فم���ن ال�شروري زي���ادة ن�شيب 
القط���اع ال�شح���ي يف املوازن���ة العامة للدول���ة للوفاء 
باالحتياج���ات ال�شحي���ة االأ�شا�شي���ة للمواطن���ني )يف 
دول���ة متقدم���ة ونظامه���ا ال�شح���ي م�شتق���ر كم���ا يف 
بريطاني���ا فه���ي تخ�ش�س بح���دود 178 ملي���ار دوالر 
لل�شح���ة يف مقابل 66 مليار دوالر للدفاع(، يف حني ال 
تتع���دى موازنة ال�شحة يف الع���راق لعام 2021 ثالثة 

مليارات دوالر.
امل�شت�شفى: ان ال�شيا�شات التي اتبعتها وزارة ال�شحة 
واحلكوم���ات العراقية املتعاقبة ا�شتن���دت اىل مفهوم 
�شائ���ع لكنه ملتب�س وه���و ان زيادة ع���دد امل�شت�شفيات 
العامة )وهي ركيزة اأ�شا�شية يف النظام ال�شحي( من 
�شاأنه ان يح�ش���ن ال�شورة النمطية للخدمات ال�شحية 
يف اذه���ان النا�س ولهذا اهتمت الدولة يف نهاية العقد 
االأول م���ن القرن اجلديد بهذا املو�ش���وع وعملت على 
ان�ش���اء م�شت�شفي���ات كب���رة ولالأ�ش���ف ال ت���زال اغلبها 
غ���ر مكتمل���ة او انها قي���د االن�شاء وهي م���ن امل�شاريع 
املتلكئة. وال بد من االإ�شارة اىل ان اأي م�شت�شفى كبر 
يت���م افتتاح���ه ينبغ���ي ان ي�شبق االفتت���اح تهيئة كاملة 
للكوادر الطبية والتمري�شي���ة والفنية واالإدارية وان 
يجري تدريبهم ب�شورة جي���دة واعدادهم للعمل وفق 
االأ�شالي���ب احلديثة لكي ال يعاد تك���رار واإنتاج اأمناط 
من العمل كما هو قائ���م حاليًا يف املوؤ�ش�شات ال�شحية 

والتي تفتقر اىل اأنظمة اإدارية حديثة.
ولق���د غاب عن اجلميع ان ان�شاء م�شت�شفيات حتى يف 
حال���ة ا�شتكماله���ا لن تكون ح���اًل ملا يعاني���ه النا�س مع 
انها ق���د ت�شاهم جزئي���ًا يف تقدمي خدم���ات اأف�شل مما 
ه���ي علي���ه االن يف امل�شت�شفي���ات احلكومي���ة القائمة. 
ان حت�ش���ني كفاءة قطاع واحد م���ن النظام ال�شحي قد 
ال يح�ش���ن من احلالة االجمالي���ة للنظام ال�شحي ما مل 
تك���ن االإ�شالح���ات متكاملة مع بقي���ة القطاعات ووفق 

ا�شراتيجية �شاملة.
هناك ثقاف���ة وميل لدى العراقيني ب�شف���ة خا�شة انهم 
يحتف���ون باجلدي���د حت���ى يبل���ى دون �شيان���ة )احيانًا 
تعترب ال�شيانة الدورية خ�شارة اأموال ومن يدري فقد 
ت�شمى ف�شاد وهدر اموال(. وي�شطبون على القدمي كما 
لو انه ال ميك���ن اإ�شالحه. امل�شت�شفيات القائمة حتتاج 
اىل مبالغ قد ال تتجاوز %20 من تلك التي خ�ش�شت 
اأف�ش���ل  و�ش���ع  يف  لتك���ون  اجلدي���دة  للم�شت�شفي���ات 
م���ن ناحية تق���دمي اخلدم���ات ال�شحي���ة ومبوا�شفات 
مقبولة. كما يجري احلديث باأنه هناك عوز يف الطاقة 
اال�شتيعابي���ة من ناحية ع���دد اال�شرة مع ان املعلومات 
املوؤك���دة ت�ش���ر اىل ان اال�ش���رة غ���ر امل�شغول���ة ت�شل 
ن�شبته���ا اىل %50 من الطاقة اال�شتيعابية )طبعًا هذا 
قب���ل جائحة كورونا وهي م�شكلة عاملية وح�شنًا فعلت 
وزارة ال�شح���ة يف زيادة الطاقة اال�شتيعابية ملواجهة 

احلاجة يف زمن الكورونا(.
ورغ���م اأهمية ان�ش���اء م�شت�شفيات حديث���ة وال نختلف 
عل���ى ذل���ك اال ان االأكرث اأهمي���ة هو الرعاي���ة ال�شحية 
االأولي���ة بالدرج���ة االأ�شا�س وم���ن ثم الثاني���ة والثالثة 

بح�شب الت�شل�شل من ناحية االأهمية.

فالرعاي���ة ال�شحي���ة االأولي���ة مل يجِر االهتم���ام بها مبا 
يكف���ي لتكون القاعدة االأ�شا�شي���ة للنظام ال�شحي فهي 
الت���ي توؤم���ن م���ا ن�شبت���ه %75 من حاج���ات املجتمع 
فالع���راق بحاج���ة اىل  اأرى  ال�شحي���ة. حالي���ًا وكم���ا 
اإ�شاف���ة -2000 3000 مركز للرعاية ال�شحية االأولية 
يف عم���وم الع���راق مبا يحق���ق ن�شب���ة 1/ 10000 من 
ال�شكان ولهذه املراكز موا�شفات لالأبنية وهي ب�شيطة 
وممكن���ة وكذلك للكادر العام���ل ولنظام تقدمي اخلدمة 
وهذه املراكز هي الوحيدة ان جنحت يف تاأ�شي�شها ان 
تتيح لنا احلديث عن االنتقال ال�شليم اىل نظام �شحي 

يوفر التاأمينات ال�شحية ومظلة ال�شمان املن�شودة.
ان الو�ش���ع ال�شح���ي حاليًا يقوم عل���ى معادلة مري�س 
يبح���ث ع���ن طبي���ب وه���و م���ا ي�ش���كل جوه���ر معان���اة 
املواطن���ني م���ع النظ���ام ال�شح���ي يف القطاع���ني العام 
واخلا����س وما مل تقلب هذه املعادل���ة لي�شبح الطبيب 
ه���و الباح���ث ع���ن املري�س ل���ن تك���ون هن���اك خدمات 
�شحي���ة �شليم���ة ومر�شي���ة وه���ذه ل���ن حتققه���ا اإقامة 
م�شت�شفي���ات كبرة وامنا التو�ش���ع االفقي باخلدمات 
للنا����س وحتققه���ا بدرج���ة كب���رة الرعاي���ة ال�شحي���ة 
االأولي���ة ومظلة احلماي���ة ال�شحية املتمثل���ة بال�شمان 

ال�شحي.
لق���د و�شعت منظم���ة ال�شحة العاملية تعريف���ًا وا�شحًا 
خلدمات الرعاية ال�شحية االأولية باال�شتناد اىل ثالث 

عنا�شر مهمة:
1.تلبي���ة حاج���ات النا����س ال�شحي���ة من خ���الل رعاية 
وعالجي���ة  ووقائي���ة  وحمائي���ة  وار�شادي���ة  �شامل���ة 
وتاأهيلية وملطفة طيلة فرة احلياة حتدد على اأ�شا�س 
االأ�شا�شي���ة خلدم���ات  امله���ام  اأولوي���ات  ا�شراتيج���ي 
الرعاي���ة ال�شحي���ة الت���ي ت�شته���دف االف���راد واال�ش���ر 
وت�شته���دف ال�شكان من خالل ال�شحة العمومية كغاية 

مركزية لتقدمي اخلدمات ال�شحية املتكاملة.
2 .التعام���ل مبنهجية م���ع املح���ددات االو�شع لل�شحة 
واالقت�شادي���ة  والبيئي���ة  االجتماعي���ة  كاخل�شائ����س 
والنف�شي���ة من خ���الل �شيا�شات واإج���راءات تقوم على 
معلوم���ات ا�شتق�شائي���ة وادلة علمي���ة وبيانات �شاملة 

جلميع قطاعات املجتمع.
3.حتويل منهجية ال�شحة للمجتمع بامل�شاركة الفاعلة 
للمواطنني يف ر�شم ال�شيا�شات وتفاعلهم مع اخلدمات 
وحتملهم لق�ش���ط من امل�شوؤولي���ة والتكلفة باعتبارهم 

االإداة والهدف من امل�شروع.
ان م�شت���وى الرعاية ال�شحية املقدم���ة جلميع االفراد 
يج���ب ان ترك���ز عل���ى امل�ش���كالت االأك���رث �شيوع���ًا يف 
املجتم���ع ومنها اخلدمات الوقائية وم���ن ثم العالجية 
ال�شح���ة  م���ن  االأق�ش���ى  احل���د  لتحقي���ق  والتاأهيلي���ة 

وال�شالمة والرعاية.
ان قل���ب معادلة اخلدمة يف اط���ار الطبيب الباحث عن 
املري�س ي�شتدع���ي توفر امل���الكات الطبية وال�شحية 
الكف���وؤة والقادرة عل���ى االرتفاع مب�شت���وى اخلدمات 
حتتاج���ه  م���ا  بتوري���د  النواق����س  تلبي���ة  وينبغ���ي 
املوؤ�ش�ش���ات الطبي���ة م���ن ك���وادر م���ن خ���ارج الع���راق 
كمرحل���ة اأوىل حلني ا�شتكمال ال���كادر الوطني للكفاية 
الالزمة وبح�شابات دقيقة فاأن كلفة التعليم والتدريب 
والتاأهي���ل لطبي���ب ه���ي كلف���ة عالي���ة اذا م���ا قورن���ت 
با�شتق���دام طبيب جاه���ز حلني تاأهيل ال���كادر الوطني 
وه���ذا ما تعمل به خمتلف ال���دول ومنها دول جماورة 

وحتى ال���دول املتقدم���ة، فدولة مث���ل بريطانيا ت�شغل 
ع�ش���رات االالف م���ن االأطب���اء وال�شيادل���ة يف نظامها 

ال�شحي من االأجانب كما هو معروف.
اجلانب الثاين الذي ي�شهم يف قلب املعادلة هو البحث 
ع���ن حل لكلف املعاجلة الطبية وهي كلف عالية تعاين 
منه���ا دول الع���امل كافة مبا فيه���ا ال���دول الغنية والتي 
يج���ب ان ال يتحملها املري����س ويتحقق ذلك عرب �شبكة 
م���ن اأنظم���ة ال�شم���ان ي�شب���ح فيه���ا املري�س ح���رًا يف 
املعاجلة والتوجه ملن يقدم له خدمة طبية اأف�شل ويف 
ذل���ك يندفع مقدم���و اخلدمة م���ن اأطب���اء و�شيادلة اىل 

تقدمي اأف�شل ما لديهم للمر�شى.
ا�ش���ارت ال�شيا�شة ال�شحي���ة الوطنية )2023-2014( 
ال�شادرة ع���ن وزارة ال�شحة يف كانون الثاين 2014 
ان مراك���ز الرعاية ال�شحية االأولي���ة واملراكز الفرعية 
)2538( مرك���زًا �شحي���ًا وان اأك���رث م���ن ن�ش���ف ه���ذه 
املراك���ز تعم���ل بطبيب واحد عل���ى االأقل وام���ا الباقي 
فاأنه يعمل باملعاون���ني الطبيني واملمر�شني وان معدل 
ع���دد ال�شكان الذين يتوفر له���م مركز للرعاية ال�شحية 

االأولية يراوح بني )20،000-30،000( ن�شمة.
م���ن املوؤك���د ان هناك تغ���رات حدثت بعد ع���ام 2014 
متثل���ت يف وج���ود تراجعات ب�شب���ب االأو�شاع العامة 
لدخ���ول داع����س وا�شتع���ادة احليوي���ة م���رة ثانية لكن 
ذل���ك موؤ�شر وا�شح عن وجود خلل ال بد وان تتجاوزه 

وزارة ال�شحة.
وقد ا�شارت الوثيقة اىل اهم التحديات وهي باملجمل 
حقيقي���ة لكن م���ا اجده ين�شاق مع االأف���كار الواردة يف 
ه���ذا املقال هو )تطوي���ر ا�شتثم���ارات القطاع اخلا�س 
يف تق���دمي خدمات الرعاي���ة ال�شحية وبن���اء ال�شراكة 
مع القطاع العام( وه���ذا بحد ذاته يحتاج اىل برنامج 

ا�شراتيجي للو�شول اىل الهدف.
لق���د و�شع���ت الدرا�ش���ة م���ا مت ت�شميت���ه باالفرا�شات 
)االفرا�ش���ات الرئي�شية الت���ي تقوم عليه���ا ال�شيا�شة 

ال�شحية الوطنية(، وكانت:
 - �شتظ���ل الدولة املم���ول الرئي�شي خلدم���ات الرعاية 

ال�شحية وتنمية املوارد الب�شرية.
 - �شتزي���د الدولة االنفاق العام عل���ى القطاع ال�شحي 
عل���ى م���دى العقد املقب���ل لوج���ود انتعا����س اقت�شادي 

وزيادة يف اإيرادات الدولة.
- �شتتبن���ى الدول���ة �شيا�ش���ة الالمركزي���ة يف قطاعات 
عل���ى  ال�شح���ي  القط���اع  املختلف���ة ومنه���ا  اخلدم���ات 

امل�شتوى الوطني يف اإطار قانوين.
 - �شتدعم الدولة القطاع ال�شحي اخلا�س واال�شتثمار 
يف ال�شح���ة م���ن اج���ل امل�شارك���ة يف تكام���ل خدم���ات 

الرعاية ال�شحية.
لق���د اثبتت الوقائع ان هذه االفرا�شات مل تكن �شوى 
رغب���ات ال ت�شتند على معطي���ات حقيقية وال اىل روؤية 

نقدية ومن ذلك:
1.مل���اذا يج���ب ان يك���ون التمويل الرئي�س م���ن الدولة 
وه���ل هذا يكف���ل حتقيق خدمات بامل�شت���وى املطلوب. 
واإذا مل تكن الدولة قادرة على التمويل وهي كذلك فما 

العمل؟؟
2.يف مرحل���ة حمددة تو�شف باالنتقالية هل ميكن ان 
ت�شب���ح الالمركزية يف اخلدم���ات ال�شحية اأف�شل مما 
ه���ي عليه االن وماهي حدود تقا�شم الوظيفة املطلوبة 

الأنعا�س النظام ال�شحي.

ال�شيول���ة  حال���ة  يف  وه���ي  الدول���ة  باإم���كان  3.ه���ل 
والبروقراطية والف�شاد ان ت�شع �شروط دعم القطاع 
اخلا�س وكل املوؤ�شرات ت�شر عك�س ذلك؟ وهنا يتقدم 

�شوؤال ال)كيف( الذي ال يجيب عليه اأحد.
ان م���ا ورد يف مو�شوع )ال�شيا�ش���ة الدوائية- 7( فقد 
كان مو�شوع���ًا ان�شائيًا ال اأكرث تعودنا على قراءته يف 
اأوق���ات متعددة ويف ظ���روف خمتلفة وه���و مو�شوع 
ينبغ���ي ان يعطى درجة كبرة من االهتمام ولي�س هنا 

جمااًل يت�شع للحديث عنه.
 

القطاع الخا�ص وال�صحة:
ثمة حقيقة ال ميكن اخفائه���ا وهي ان القطاع اخلا�س 
ه���و االأف�شل يف تقدمي اخلدمات ال�شحية للمواطنني. 
ورغ���م النجاحات غ���ر القليلة له���ذا القطاع يف جمال 
ال�شحة وقيام���ه باأن�شاء م�شت�شفي���ات حديثة يف اأكرث 
م���ن مكان يف العراق اال ان فق���دان الروؤية لدى الدولة 
فيم���ا ميك���ن ان تقدمه له���ذا القطاع لتحقي���ق ال�شراكة 
والتكام���ل ه���و ال�شب���ب الرئي�ش���ي يف حمدودي���ة هذا 

الن�شاط وهناك عدة اأ�شباب ناأتي على اأهمها:
1.�شع���ف قدرة املواطن���ني على حتمل الكل���ف العالية 

للمعاجلة الطبية.
2.ع���دم وج���ود قان���ون للتاأمين���ات ال�شحي���ة املتعددة 

الوجوه ومنها ال�شمان ال�شحي.
3.ع���دم وجود تع���اون وتخادم ب���ني القطاع���ني العام 
واخلا����س )هن���اك م���ن يت�ش���ور باإمكاني���ة ان يتحقق 
الع���ام  القاطع���ني  ل���كال  املنع���زل  بالتط���ور  النج���اح 
واخلا����س عن بع�شهم���ا وهي نظرة قا�ش���رة فالنظام 
ال�شحي الناجح لي�س حا�شل جمع بني ن�شاطني وامنا 

حا�شل تفاعل بينهما(.
ان باإمكان الدولة ان تتعاقد مع القطاع اخلا�س ملعاجلة 
بع�س االمرا�س التي يتعذر على وزارة ال�شحة القيام 
بها كما يجري حاليًا مبعاجل���ة املر�شى خارج العراق 
عل���ى نفقة الدولة وذلك �شيك���ون اأحد حمفزات القطاع 
اخلا����س للتطور املت�شارع الذي يعو�س النق�س الذي 
تعاني���ه وزارة ال�شح���ة الأ�شب���اب متع���ددة. وبالتاأكيد 
ف���اأن وزارة ال�شحة �شتواجه التح���دي الكبر املتمثل 
يف التموي���ل وهذه ق�شية اأ�شا�شي���ة ويجب ان تناق�س 
يف اإط���ار ا�شراتيجي���ة وزارة ال�شح���ة وم�شوؤولي���ة 

احلكومة باالإيفاء بالتزاماتها الد�شتورية.
م���ن الظواهر اجلدي���دة قيام القطاع اخلا����س باأن�شاء 
بغ���داد  عم���وم  يف  منت�ش���رة  بات���ت  طبي���ة  جممع���ات 
واملحافظ���ات وهي بديل مو�شوعي عن نق�س اخلدمة 

التي تقدمها الرعاية ال�شحية االأولية.
قبل اكرث من اأربعة عق���ود قامت الدولة باأن�شاء مراكز 
)العيادات ال�شعبية( لتناف�س القطاع اخلا�س وف�شلت 
يف حتقي���ق اأهدافها يف فرات الحقة لكن الدولة ظلت 
متم�شك���ة به���ذا النموذج حت���ى الوق���ت احلا�شر ليعاد 
ا�شتخدام���ه يف مراف���ق وزارة ال�شحة كحٍل )قانوين( 
لق�شي���ة اخلدم���ات مقابل املوارد املالي���ة وجرى اي�شًا 
توظيفه���ا يف �شفقات ال جمال لذكرها ويف حني قامت 
وزارة ال�شح���ة با�شتيفاء اأجور م���ن املواطنني فقد مت 
توزيع هذه االإيرادات اىل ن�شب توزع على امل�شوؤولني 
يف املوؤ�ش�ش���ة ال�شحي���ة وال���وزارة مب���ا فيه���ا مكت���ب 
الوزي���ر ومل ت�شتخدم ه���ذه املوارد لتح�ش���ني اأو�شاع 
امل�شت�شفيات و�شيانة املب���اين مثاًل، وقد الغى الوزير 
العلوان بع�س هذه اال�شتيفاءات التي كانت توؤخذ من 

املواطن دون تقدمي خدمة مقابلة.
ان كتاب���ة مقال ع���ن النظام ال�شحي به���ذه العجالة لن 
يق���دم ل�شان���ع القرار غ���ر حلظ���ة )الوق���وف( الأعادة 
النظ���ر يف كل م���ا يتعل���ق بالو�ش���ع ال�شح���ي ذل���ك ان 
الروؤي���ة الغائمة وغر الوا�شح���ة ال تقدم حلواًل وامنا 
تعطي الفر�شة الجرار جتارب اأكد الواقع انها مل تكن 
ناجحة اواًل واأنها تعيد انتاج اأنظمة جتاوزها الزمن، 
ه���ذه اللحظ���ة يجب ان ال تفلت من ب���ني اأ�شابع �شانع 
الق���رار اأيًا كان وزيرًا او حكومة او جمل�س ت�شريعي. 
وم���ن املوؤكد ان هناك خ���ربات يف وزارة ال�شحة ويف 
القط���اع اخلا�س قادرة على ا�شتيعاب املتغرات وهي 
بحاج���ة اىل تعزيز ثقة الدولة به���م ونزع كل ما يعيق 

االبداع واالبتكار واالجناز واملبادرة عن كواهلهم.

لع���ب العراق منذ قيام دولته امل�شتقل���ة احلديثة اأدوارًا هامة يف اأمن و 
اأ�شتق���رار املنطقة حتى �شار اأ�شتقراره و اأمن���ه مقررًا لالأمن و ال�شالم 
فيه���ا، و ق���د عا����س و اأ�شتمر عل���ى ا�شا����س الهوية الوطني���ة املت�شاوية 
اجلامعة ملكوناته التي اعتزت و تعتز الإنتماءها للعراق بالد اخلرات 
و الرثوات املت�شاعدة بال انقطاع، من ثروات ار�شه التي تزداد تنوعًا 
و اىل مياه���ه و موقعه ال�شراتيجي، ا�شافة لثقافته و فكره و انحياز 
ديانات���ه اىل حقوق الفقراء و املعدمني . . املوقع الذي يزداد اهمية يف 

عامل اليوم و �شراعاته الدولية الكربى ا�شافة اىل املحلية منها.
و ي�شر خرباء اىل االأهمية الكربى ملا تعّودته البالد على التعاي�س بني 
امنها و ا�شتقرار حياة مواطنيها مبكوناتهم، و على توالفها عمومًا مع 
ال�شيا�شات الدولية و االإقليمية و الداخلية على ا�شا�س املنافع املتبادلة 
الت���ي مل تعل���ن جميعها او مل ي�شتطاع ك�شفه���ا يف حينها، ااّل بعد مرور 
عق���ود و عقود بعد ان فقدت ال�شعارات الت���ي رفعتها االنظمة املتعاقبة 
بريقها او مل تعد تتوافق مع ال�شراعات االإقليمية و الدولية و م�شالح 

القوى العاملية اليوم، التي تبني توازنًا جديدًا . . 
 نعم �شقطت الدكتاتورية باالحتالل يف حلظة تاأريخية زاد فيها ظلمها 
و اعداماته���ا و غاب فيها البديل الذي متّناه ال�شعب مبكوناته، بعد ان 
�ش���ارت غالبية اطراف معار�ش���ة الدكتاتورية بيد الق���وى الفاعلة يف 
العامل و يف املنطقة و حتت قرارها و خططها و ااّل . . !! بعد ان لعبت 
تلك القوى الفاعلة و من ناب عنها ادوارًا كارثية يف البالد خرجت عن 

التعاي�س على ا�شا�س امل�شالح املتبادلة. 
و ظه���ر التدخ���ل اخلارجي علنًا و يف رابعة النه���ار و يف رم�شان، يف 
انق���الب 8 �شب���اط 1963 ، االإنقالب الدموي ال���ذي واجهته اجلماهر 
باطيافه���ا العراقية ببطولة يف مدن العراق �شعيًا منها الإيقافه و قدمت 
اآيات البط���والت و الت�شحيات منها يف حمالت بغداد، من عقد االكراد 
اىل ال�شاكري���ة و الكاظمية و عقد الن�شارى و و و االإنقالب الذي ادانه 
بع���د �شن���وات انف�شا�شه و انك�شاف ع���دم اآهليته للحك���م الإدانة او�شع 
االو�ش���اط ال�شعبية باديانها و طوائفه���ا و قومياتها له و عدم تعاونها 
مع���ه، و ادان���ة الراأي الع���ام العاملي له . . ادانه قائ���د االنقالب و البعث 
العفلق���ي ذاته )علي �شالح ال�شعدي( حني ق���ال : )جئنا بقطار امركي 

وياليتنا مل نفعل(.
 و بع���د عق���ود و حني ا�شتد �شاع���د معار�شة الدكتاتوري���ة التي اتبعت 
ان���واع احليل الإحتوائه���ا �شواء يف كرد�شتان الع���راق او يف اجلنوب 
. . ظه���رت م�شاري���ع البيوتات احلاكم���ة يف البالد و املنطق���ة م�شتغلة 
ال�شغوط العاملية على دكتاتورية �شدام، فدعت اىل لبننة العراق حني 
كان���ت احلرب االأهلي���ة اللبنانية يف اوجها حني تقا�شم���ت تلك البالد . 
. لبنن���ة الع���راق على ا�شا����س الطوائف و االنتم���اء القومي و العرقي، 
فر�شدت اموااًل فلكية و ا�شلحة و جمموعات م�شلحة و اعالم لذلك . . 
و اعلن���ت خطط���ًا . . م���ن خطط احت���الل تركيا للمو�ش���ل و كركوك، و 
خط���ط تق���ّدم اي���ران االإ�شالمية � �شواء م���ن ال�شرق او م���ن الغرب عرب 
�شوري���ا � وف���ق �شعارها اآن���ذاك ) طري���ق القد�س عرب كرب���الء(، ا�شافة 
ل�شع���ار دكتاتوري���ة �ش���دام )طريق القد����س عرب عب���ادان( . . و غرها 
م���ن حماوالت خطرة لتمزي���ق ال�شعب العراقي، للم���رور اىل بالده و 
اقتط���اع اج���زاء منها ان مل يكن كّلها . . يف حم���اوالت خائبة مل تلق ااّل 

ال�شدود و اال�شتهجان من او�شع اجلماهر العراقية . . 
ب���ل و حت���ى االإحت���الل االمركي الذي ع���رّب عنه وزي���ر خارجية بو�س 
االب جيم�س بيكر بانه �شرجع العراق اىل زمن ماقبل ع�شر الكهرباء 
. . االحت���الل ال���ذي وّظفته دوائر ايرانية ب�ش���كل خا�س بغ�س نظر او 
غب���اء امركي، لتت�شل���ل اىل اجهزة الدولة العراقي���ة و لت�شدد قب�شتها 
عل���ى االحزاب و الق���وى اال�شالموية احلاكمة )�شيعي���ة( ثم )�شيعية و 
�شني���ة( التي اثبتت ال�شنني بانه���ا ال تبايل بحقوق و او�شاع و معاناة 
طوائفه���ا و التهت���م قياداته���ا و املقّرب���ون منه���ا ااّل مب�شال���ح افراده���ا 
االأناني���ة ال�شيق���ة، و التبايل بتمزق الب���الد او ببقائه���ا موحدة قادرة 
عل���ى مواجهة احلياة ال�شاقة التي تواجهه���ا او�شع االو�شاط العراقية 
و خا�شة ال�شبابية منه���ا، و مواجهة حتديات الواقع القائم باإعتبارها 

دولة م�شتقلة ذات �شيادة.
 )يتبع( 

حادثة م�صت�صفى ابن الخطيب واأفكار عن النظام ال�صحي من اأجل بقاء العراق موحدًا !

 احمد علي ابراهيم

الأحزاب الطائفية وتفكك وحدة الدولة الوطنية
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جناح اجلبيلي

لطفية الدليمي

عالء المفرجيزهير بردى

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

ال�ّشعر الخ�شب 

 كان النقاد يعيبون على الحّلي اأن 
�سعره فارغ من زخارف البديع، 

وي�سّبهونه بالخ�سب. �ُسئل »�سومر�ست 
موم« عن �سّر اإبداعه فاأجاب: كّل ما 

اأنجزته �سببه واحد، وهو اأني تركت 
الت�سبيه، واإلى الأبد.

الّنقد االأدبي جزٌء من االأدب، اإذا انف�شل عنه جّف وذوى، و�شار 
هناك  اإمنا  وحديث،  قدمي  نقد  يوجد  وال  الّرياح.  تذروه  فًا  ع�شْ
�شيء.  اأّي  عنه  تقول  اأن  ت�شتطيع  ال  واآخر  وباهت،  المع  ناقد 
ومن النقد ما ياأتي عَر�شا، وقائله يق�شد به الذّم فاإذا هو ميدح. 
كان ال�شاعر حيدر احلّلي ميتلك اخل�شوم الذين يجهلون اأ�شرار 

نبوغه، اأو اأنهم يعرفونها وال يغبطون قائلها:
االأموُر بها  ت�شتبني  اإّن الوجوه َلَكالّزجاجة 
ظهـــــــوُر بـــــــها  اأبـــــــــــدا  فله        وت�شّف عّما خلفها 
�شفري لها  الّلحاظ  فمن  واإذا القلوب ترا�شلت 

زخارف  من  فارغ  �شعره  اأن  احلّلي  على  يعيبون  النقاد  كان   
�شّر  عن  موم«  »�شومر�شت  �ُشئل  باخل�شب.  وي�شّبهونه  البديع، 
تركت  اأين  وهو  واحد،  �شببه  اأجنزته  ما  كّل  فاأجاب:  اإبداعه 
ال�شعر  هو  اليوم  نعتربه  الذي  وال�ّشعر  االأبد.  واإىل  الت�شبيه، 
الكالم  وتعريف  واحلجر،  احلديد،  هذا  من  واأ�شلب  اخل�شب، 
املعنى”،  يف  ُينق�ص  اأو  ّل  مُيِ ومل  ودّل،  وجّل  قّل  »ما  هو  البليغ 
عا�شروا  الذين  الناقدون  عّرف  وحجر.  وحديد  خ�شب  وهذا 

حيدر احلّلي ال�شعر احلديث، والنرث احلديث، دون اأن يعلموا.
وهناك من النقد املعّقد والع�شّي، وهنالك النقد امل�شتحيل، وهو 
الذي ال يفهمه اأحد، حتى املوؤلف. روى يل ال�شديق �شعد حممد 
رحيم عن نّقاد يكتبون عن رواياته مقاالت معّقدة ت�شبه الطال�شم، 
فال يفهمها، وهو الكاتب، فرحمة بالقارئ اأخي الناقد الفيل�شوف 
والعامل اجلهبذ، فاأنت ت�شري يف طريق مهلكة ال حمالة الأن ال اأحد 
عن  العزل  هو  هذا  يفعل  من  لكل  املحتومة  والنهاية  عنك،  يفهم 
النا�ص، مثلما نفعل مع املجرمني واملجانني وامل�شابني بداٍء ُمعٍد.

عبا�ص  اجلبار  عبد  الراحل  �شّبهه  الذي  هو  النقد  اأنواع  واأ�شهل 
ال�شوق  يف  ب�شائع  يعر�شون  عندما  الداّللون،  به  يقوم  مبا 
باالإيجاز  هنا  امل�شتعملة  اللغة  ومتتاز  املالإِ،  اأمام  امل�شرتين  على 
الّتهاون يف م�شاألة  البالغة، وُيوؤخذ على هوؤالء  ال�شديد، والدقة 
وال  عمله،  يف  نابغة  الداّلل  الناقد  واحلني.  احلني  بني  ال�شمري 
ح�شب  احلال،  يف  نق�شها  يف  اأو  احلّجة،  اإثبات  يف  اأحد  يفوقه 
ما تتطّلبه ظروف العمل. فاإذا تناول كتابا ق�ش�شّيا جاء يف منت 
مقالته اأن بع�ص ق�ش�ص الكتاب طويلة، اأو ق�شرية، اأو متو�ّشطة 
احلجم، مثلما يفعل الداّلل وهو يعر�ص الّناقة، ويبلغ عمرها كذا 
غري  ومنها  جيدة،  الكتاب  ق�ش�ص  من  وق�شم  ال�ّشنني،  من  عدد 
ذلك، اأو بني بني، وال نعرف نحن مع�شر القّراء �شيئا عن اأ�شباب 
فاإذا  بني.  البني  هو  وما  الرجل،  هذا  علم  يف  والّرداءة  اجلودة 
اإحدى  ق�شائده  جعل  حزبه،  اإىل  ينتمون  ممن  ل�شاعر  عر�ص 
علم  ومن  �شيئا،  النف�ص  علم  من  الداّلل  وياأخذ  املعّلقات،  ال�ّشبع 
وتيات والب�شرّيات  البيان، ويردف عّدته يف النقد من علوم ال�شّ
اأجل  من  هذا  كّل  والفل�شفة،  والتاريخ  واالقت�شاد  واالجتماع 
فهذا  الليل،  �شّرار  من  يبلغنا  مّما  اأوطاأ  اأنها  يعرف  كلمة  اإعالء 
واإذا  والو�شيلة.  واملتعة  الغاية  فيه  والذي  املنّغم،  الكالم  يبدع 
كتب الناقد عن االأدب العظيم، كانت املواجهة ارتطاما يخرج منها 
م�شّوه الوجه، ويتعب الداّلل ويجهد، ويت�شّبب عرقا، وال يخرج 
يف النهاية بنتيجة ت�شاوي ُع�شر ما قام به نّقاد ال�ّشاعر احلّلي، 
على قّلة تقديرهم للقري�ص، فهم جاوؤونا باحلقيقة مقلوبة، وهذا 

اأعظم بكثري من �شغل الداّلل يف اأكرث عمله. 
قال حيدر احلّلي الكثري من ال�شعر الغزيّل، رغم مكانته الدينية 
الإحدى  مكانا  احلّج  ومنا�شك  احلرم  اّتخذ  وقد  املعروفة، 

مو�ّشحاته:
اأ�شلعي  يف  فاتكًة  فرنت  اللََّمى    ذات  نا�شكًة  َعَرَفْت 
عجبا راقبت فيها احلرما      وا�شتحّلت �شرب قلبي املوجع 

كم ق�شت يف حّجها من من�شك 
ما اأ�شاعت فيه اإال ن�شكي 

فلقد عدت بقلب م�شرك 
ديوان  وي�شّمها  طويلة،  والق�شيدة  عرفات.  يف  وقفْت  َعَرَفْت: 

ال�شاعر.  

حني وقعْت حرُب الثماين �سنوات،قراأُت "عندما تقرع الأجرا�س"،ثم 
ا�ستعارها �سديقي و�سّيعها يف الفاو.

يف حرِب الكويت، قراأُت "ال�ساعة اخلام�سة والع�سرون"، وتركتها يف 
ال�سحراء

اأثناء الهروب الكبري.
بعد الحتالل، قراأُت بل قلُت "وداعًا لل�سالح"، لكن القعقعة عادت من جديد.

يف انتفا�سة ت�سرين،  قراأُت "�سيكولوجيا اجلماهري"، وبدا يل اأن فورة 
ال�سباب

ل تف�سرها نظرية. 
اأما يف زمن كوورنا، ف�سوف اأعيد قراءة "الطاعون"، واقتب�س �سذرة كافكا:

 الكتاب هو الفاأ�س  الذي يحّطم اجلليد داخلنا.

دائمًا ال�سوُء يحاوُل اأْن ي�سرَق ما ي�سبهني يف 
املو�سيقى

لكّني اأخرج من ج�سدي كاماًل اليك
يف وقِت فراِغ قو�س قزح اأناُم مع املاء

ل�سُت باردًا لأذوب قريبًا باإبت�سامِة مّيت ماكر

يوم ي�سقُط من اللوحِة خ�سية من ر�ّساٍم ثمل
اآخر الليل يغيُظ باإ�سبعِه موؤخرة عّرافة 

يف اإنتظار ثلٍج من �سماٍء تهزُّ ذيَلها 
مبنديٍل طويٍل من ليٍل ي�سبُه ق�سبتي الوحيدة 

املثقوبة
بزيِت بئٍر ي�سخُر بال خجٍل من جتاعيد اأ�سابع 

هواء
ي�سهُم يف اأْن يجَد مكانًا لريفَع الرتاُب له ورَد 

ال�سهوة
...........

حينما وب�سبِب اأْن يثرَي ج�سده
يكوُن يف ذروِة ك�سِله متامًا

ل يرغُب اأْن يتذّكَر اأّنه كاَن طاعن اإبت�سامة
خالية من التجاعيِد يف ليٍل �سالح بحّجِة الربد

منذ اإن�سغاِله باإبت�سامة لّذته املهّمة يف رغبِة 
مكّعب ثلج

ل يحتاج �سوى اىل ل �سمعة ب�سوٍء ق�سري من 
عيوٍن 

تن�سُح ف�سحًا يجهُل اأنَّ اخلبَز يتاأّمله بورٍد 
كثيف الكالم

لري�سَم باأ�سود الليِل خيطَ حريٍر ب�سيغِة اأ�سابع
لنكهةِ جّنية نامْت يف قعِر فنجان ال�سل�سال مع 

عّراٍف
يبتكُر معنى بتاأويٍل بريء ي�سلُح يف هدوِء 

حكمة نبيذ

يبدو اأن ال�سديق الباحث الم�سرحي عقيل 
العطية، كان على عجلة في �سياغة عنوان 
كتابه الجديد )�سفحات من كتاب الم�سرح 

العراقي( ال�سادر حديثا عن مطبعة العين، 
فالعنوان لم يعبر عن م�سمون الكتاب 

وتبويبه. وكان المرور بكتاب الم�سرح 
العراقي بمختلف اأجياله، جزء منه ولي�س 

كل الكتاب.

ولكـــن رغم ذلـــك فالكتاب  بقدر ماهـــو رحلة ممتعة 
يف م�شـــرية امل�شـــرح العراقي، قدر مـــا يحمل نف�شا 
وثائقيا مهما، ي�شـــاف اىل ما كتبه الراحلني احمد 
فيا�ـــص املفرجـــي، وعلي مزاحم عبا�ـــص.. فالكتاب 
جتوال ممتع وذكـــي يف امل�شرح العراقي، فاملوؤلف 
اعطـــى لنا معلومـــات رغم معرفة البع�ـــص منها اال 

انها توؤ�شر تاريخا فنيا مهما. 
فالكتاب ي�شم جمموعـــة خمتارا مما ن�شره املوؤلف 
خالل العقـــود املا�شيـــة ، وظهر جّلـــه يف ال�شحف 
“ كتـــاب  واملجـــالت واأ�شمـــاه بـــــ  �شفحـــات مـــن 
امل�شرح  العراقي “ الذي عنى فيه جميع الفعاليات 

امل�شرحية يف خمتلف تالوينها وب�شقها النظري :                                                                          
تاأليـــف ، نقد ، بحث وما اىل ذلك ، وب�شقها العملي 
:  متثيل ، اخراج ، ومايتبعها من ن�شاطات وفنون 
�شانـــدة ذات �شلـــة تخدمهـــا        ) ا�شاءة ، ديكور ، 

مكياج ... الخ ( .   
اعــتــمــد املـــوؤلـــف يف كــتــابــه هـــذا عــلــى ا�ـــشـــارات 
مف�شال  تــاريــخــا  التــ�ــشــرد  كــانــت  واإن  تــاريــخــيــة 
وفن  العراقية  املـــراأة  مثل:  العراقيمن  للم�شرح 

ــيــف  املــ�ــشــرحــي،  ــاأل ــت يف ال ـــعـــنـــوان  ال و 
العراقية،  امل�شرحية 
ـــــامـــــون  ـــــش ـــــر� ال و 
امل�شرح  و  وامل�شرح، 
مئته  يف  الــعــراقــي 
االوىل،.. وغري ذلك 
ترتبط  عنواين  من 

بتارخ امل�شرح.
املـــراأة   ف�شل   ففي 
الــــعــــراقــــيــــــــــــــــــــــــة 
وفــــــن الـــتـــاألـــيـــف 
ـــرحـــي  ــــ ــــ ــــ املـــ�ـــشــــ
نتهم  لن  يقول:” 
وعدم  باالنحياز 
ـــة  ـــوعـــي ـــو�ـــش امل
فن  ان  ــنــا  لــوقــل
فن  هــو  امل�شرح 
بامتياز  رجايل 
موؤلفيه  لــكــرثة 
وكـــــتـــــابـــــه يف 

)اأثينا(  اأح�شان  يف  ون�شاأ  عــرف  مذ  فهو   ، االقــل 
وحتى   ، امليالد  قبل  اخلام�ص  القرن  يف  القدمية 
كــتــاب عظام  بــاأ�ــشــمــاء  ، وهـــو ي�شج  هـــذا  يــومــنــا 
ما  واذا  مقام،  ابعد  اىل  به  لواءه وارتقوا  رفعوا 
ا�شتعر�شنا اأ�شماء هوؤالء الكتاب ابتداء من الرواد 
يوربيد�ص  �شفوكلي�ص  “ا�شخيلو�ص،  املوؤ�ش�شني 
للمراأة  جنــد  مل  احلا�شر  وقتنا  وحــتــى  الخ”   ..
)الكاتبة( وجودًا كبريًا. وحتى ال نتهم باالنحياز 
غري املو�شوعي.. “ ثم ي�شري اىل ا�شهامات عدد من 

الكاتبات امل�شرحيات.
ذكيـــة  ا�شـــارة  ويف 
عن  املوؤلـــف  يتحـــدث 
ا�شهامـــات الر�شامـــني 
يف امل�شـــرح العراقي ، 
اإن من حيث م�شاركتهم 
العرو�ص  �شخ�شيا يف 
امل�شرحية، اأو من خالل 
عملهم يف ال�شنوغرافيا 
فيقـــول:  والت�شميـــم. 
الت�شكيليـــون  وكان   “
خا�شـــة  )الر�شامـــون 
الفنانـــني  هـــوؤالء  مـــن   )
لبع�شهـــم  قي�ـــص  الذيـــن 
خ�شبـــات  علـــى  الظهـــور 
ومن�شـــات امل�شارح ابطاال 

م�شرحيني.             
حيـــاة  وخ�شـــب  غنـــى  اإن 
الفنـــان تعـــد مـــن اال�شبـــاب 

التـــي تدعـــو اىل االحتفاء  واالحتفـــال به ، وكتابة 
�شريته الفنية واحلياتية م�شرحيا .                          

واذا كان ا�شتلهـــام �شري الفنانني مت يف فرتة التعد 
طويلة قيا�شا اىل تاريـــخ امل�شرح فاإن التعاون بني 
امل�شرحيني والت�شكيليني قد حدث منذ فرتة طويلة 
ن�شبيـــا ، حيث ت�شند يف الغالب اىل احد الر�شامني 
مهمـــة خلـــق بيئـــة تت�شـــارع فيهـــا ال�شخ�شيـــات ، 
وحتتـــدم فيها العواطـــف ، واحيانا التقت�شر مهمة 
الر�شـــام علـــى ت�شميـــم الديكور ، بل ي�شـــاف اليها 
 ، ت�شميـــم االزيـــاء واالك�ش�شـــوارات )املتممـــات( 
خ�شو�شـــا يف امل�شرحيات التاريخيـــة )الطرازية( 
التي حتتـــاج اىل مل�شات فنيـــة ، يتقنها الر�شام مبا 

ميتلكه من موهبة ، وابداع ، وح�ص فني.”     
وغنـــي عن البيان القول باأن امل�شرحية التعبريية ، 
التـي ظهرت يف العقود  االوىل من القرن الع�شرين 
، والتي بلغت قمـــة ن�شجها وتاأثريها ابان احلرب 
التـــي تلتهـــا، حيـــث  العامليـــة االوىل وال�شنـــوات 
�شاعـــت وانت�شـــرت يف انحاء خمتلفة مـــن العامل ، 
تبدو ا�شتعـــارة وا�شتلهاما ملجموعة من الر�شامني 
ممن احتـــذوا )فان كوخ( و) غوغـــان( يف الر�شم ، 
وانتجـــوا الكثري من الروائع  التي تفخر باقتنائها 

اح�شن متاحف العامل . 
�شفحـــات من كتاب امل�شـــرح العراقي ي�شهم بال�شك 
يف حفـــظ الكثـــري مـــن املعلومـــات عن تاريـــخ هذا 
الفـــن يف العـــراق.. واأرى اأنـــه كان مـــن االأجدر اأن 
يخ�ش�ـــص املوؤلف تفا�شيـــل اكرث يف كل عنوان يف 
الكتـــاب، ورمبـــا �شيكـــون يف القادم مـــن م�شاريع 

املوؤلف.

 

 االهتمــــام العاملــــي مبالحقة تطــــّورات الذكاء 
املو�شــــات  مــــن  لي�ــــص مو�شــــة  اال�شطناعــــي 
املتداولــــة بل هنــــاك اأ�شباب حقيقيــــة دافعة له 
وحمّفــــزة ملالحقتــــه. اأواًل : هنــــاك دافع عملي 
ناجــــم عن اهتمــــام النا�ص بخارطــــة الوظائف 
العامليــــة االأكرث دخاًل وطلبًا من �شوق بور�شة 
الوظائــــف ؛ وبالتــــايل البــــّد مــــن التمّكــــن من 
اأ�شا�شيــــات الذكاء اال�شطناعــــي وكّل املباحث 
العلمية امل�شاحبة له منذ وقت مبّكر من حياة 
االأ�شخا�ــــص، وثانيــــًا : هنــــاك �شغــــف فل�شفــــي 
واأخالقــــي وثقــــايف يف معرفــــة �شــــكل احلياة 
التــــي �شيكــــون الــــذكاء اال�شطناعــــي العن�شر 
املوؤثــــر فيهــــا يف العقــــود القادمة. ثّمــــة نق�ٌص 
هائل وق�شــــوٌر معيــــب يف معرفــــة اأ�شا�شيات 
الــــذكاء االإ�شطناعــــي علــــى م�شتــــوى الثقافــــة 
العامة الكفيلة بخلق تّيار جمعي دافع لتطوير 
هــــذا املبحث العلمي علــــى م�شتوى الدرا�شات 
اال�شطناعــــي  الــــذكاء  الزال  اإذ  ؛  والتقنيــــات 
يدّر�ــــُص علــــى م�شتــــوى الدرا�شــــة اجلامعيــــة 
�شمــــن برامــــج علــــوم احلا�شــــوب والهند�شــــة 
الرباجميــــة وبع�ــــص الفــــروع الهند�شية )مثل 
امليكاترونك�ص( يف اإطار نظري عتيق وعاجز 
عن خلق معرفة ن�شيطة بهذا املبحث الوا�شع. 
نعــــرف اأننــــا ل�شنــــا مطّورين يف حقــــل الذكاء 
اال�شطناعــــي ؛ لكّن هــــذا الينفــــي اأهمية ن�شر 
معرفــــة اأ�شا�شيــــة عامــــة ور�شينة بــــه بطريقة 
امل�شتهلكــــني  و�شــــف  عــــن  بعيديــــن  جتعلنــــا 
الغ�شمــــاء الذيــــن اليعرفون �شــــوى ا�شتخدام 
التقنيــــات املتاحــــة اأمامهم وكاأنهــــا » �شناديق 

�شوداء » اأو » األعاب ُحواة �َشَحَرة ». 
املناخــــي  التغــــرّي  مع�شلــــة  ماا�شتثنينــــا  اإذا   
الــــذي ينبئ بعواقب كارثية علــــى ا�شتمرارية 
احليــــاة البيولوجيــــة ؛ فــــاإّن املفاعيل املرتتبة 
على ارتقاء تطبيقات الذكاء اال�شطناعي هي 
املع�شلــــة االأكرث جلبــــًا لالهتمــــام العاملي على 
كّل م�شتويات الهياكل ال�شيا�شية واملجتمعية 
والفكرية، وقد �شار من الطبيعي احلديُث عن 
 Technological قرب حلــــول متفّردة تقنية
Singularity اأو �شيادة ع�شر اخلوارزميات 
Algorithms الفائقــــة بوتــــرية رمبــــا تكون 
اأعظــــم مــــن االأحاديــــث الثقافية التــــي ت�شّيدت 
ع�شــــر ال�شرديات الفكرية الكــــربى )البنيوية 
مثــــااًل(.  الفل�شفيــــة  الــــروؤى  مــــن  و�شاللتهــــا 
اأرى اأّن هــــذا االأمــــر لــــه ت�شويغاتــــه املعقولة ؛ 
فالــــذكاء اال�شطناعــــي لي�ص مدر�شــــة فل�شفية 
ينا�شرهــــا البع�ــــص ويعاديها البع�ــــص االآخر 
تبعًا لتوّجهات اآيديولوجية اأو فكرية حمّددة 
بل هــــو تطبيقات موؤثرة �شرنــــا نتعامل معها 
يوميــــًا – �شئنــــا اأم مل ن�شــــاأ – وعلــــى اأو�شــــع 

نطــــاق ؛ ثــــّم اأّن الــــذكاء اال�شطناعــــي هــــو - 
قبــــل كل �شــــيء - مبحــــث علمــــي / تقنــــي يتّم 
تناولــــه على اأو�شــــع النطاقــــات الب�شرية ويف 
املوؤ�ش�شات االأكادميية املرموقة، و�شار �شلطة 
موؤثــــرة يف خلــــق اأكــــرب الــــرثوات يف عاملنــــا 
املعا�شــــر. لقــــد جعلــــت هــــذه اخل�شائ�ص من 
الــــذكاء اال�شطناعي عن�شرًا فاعاًل يف ت�شكيل 
منــــط حياتنــــا احلاليــــة وامل�شتقبليــــة على كّل 
امل�شتويــــات )فكرية وفل�شفية وتقنية ومالية( 
؛ ومن اأجــــل هذا علينا جميعــــًا اإمتالك معرفة 
موثوقــــة ومعقولــــة باأ�شا�شيات هــــذا العن�شر 

لن�شتطيع التعامل مع نتائجه امل�شتقبلية. 
 هنــــاك العديــــد مــــن الكتــــب التــــي تتعامل مع 
االأوجــــه التقنية ملبحــــث الــــذكاء اال�شطناعي 
)ال�شبــــكات الع�شبية، متييــــز االأمناط، هياكل 
البيانات واخلوارزميــــات، على �شبيل املثال( 
؛ لكّنهــــا قليلــــة حقًا تلــــك الكتب التــــي تخاطب 
القارئ العــــام لتكوين ثقافة عاّمــــة موؤثرة له. 
�شاأتناول هنــــا كتابنْي اأح�شُب اأنهما من اأف�شل 
الكتــــب التــــي ت�شعــــى لت�شكيل ثقافــــة عامة – 

لكنها جاّدة – يف حقل الذكاء اال�شطناعي. 
 الكتــــاب االأّول عنوانه الــــذكاء اال�شطناعي : 
 Artificial مايحتــــاُج اجلميــــع اإىل معرفتــــه
 Intelligence : What Everyone
Needs to Know، وهــــو مــــن من�شــــورات 
جامعة كامربدج عــــام 2014، ظهرت ترجمته 

العربيــــة حديثــــًا. موؤلــــف الكتاب هــــو جريي 
كابالن Jerry Kaplan، الذي يتمتع بخربات 
االأكادمييــــة  املوؤهــــالت  اأعلــــى  علــــى  كبــــرية 
اإ�شافــــة لنجاحــــه يف حقــــل تاأ�شي�ــــص �شركات 
تقنيــــة وريــــادة االأعمال. من املثــــري معرفة اأّن 
كابــــالن ح�شــــل بداية تعليمــــه االكادميي على 
�شهــــادة البكالوريو�ــــص يف تاأريــــخ وفل�شفــــة 
العلــــم مــــن جامعــــة �شيكاغــــو عــــام 1972، ثّم 
وا�شــــل درا�شتــــه يف حقــــل علــــوم احلا�شوب 
واملعلوماتيــــة يف جامعــــة بن�شلفانيــــا حتــــى 
تّوجها باحل�شول على �شهادة الدكتوراه عام 
1979. كابــــالن اأحــــد رّواد االعمــــال يف قطاع 
املعلوماتيــــة والــــذكاء اال�شطناعــــي، و�شبــــق 
لــــه اأن ن�شــــر عــــام 1999 كتاباُ بعنــــوان �شركة 

نا�شئة : مغامرٌة يف وادي ال�شليكون.
كتاُب كابــــالن املمتع ي�شمُّ ثمانيــــة ف�شوٍل كلٌّ 
منهــــا ي�شــــم جمموعة اأ�شئلــــة ي�شعــــى املوؤلف 
لالإجابــــة عنها. يبــــداأ الكتاب بف�شــــٍل متهيدي 
يتناول تعريفًا )اإجرائيًا( للذكاء اال�شطناعي، 
وعماُد هذا الف�شل ثالثة اأ�شئلة : ماهو الذكاء 
اال�شطناعــــي ؟ هــــل الــــذكاء اال�شطناعي علٌم 
حقيقــــي ؟ هل ميكــــن للحا�شــــوب يومــــًا ما اأن 
يكون اأذكى من الب�شر ؟ وهكذا مي�شي املوؤلف 
يف تناول بقية الف�شــــول بالهيكلية التفاعلية 
ذاتهــــا التي جتعل القارئ يعي�ــــُص عاملًا �شرديًا 
تخييليــــًا وكاأنه يحــــاوُر حا�شوبه ال�شخ�شي. 
يتنــــاول الف�شــــل الثاين تاأريخــــًا فكريًا للذكاء 
�شديــــد  وجدتــــه  ف�شــــٌل  وهــــو  اال�شطناعــــي، 
االإمتــــاع واالثــــارة، ثــــّم يتنــــاول يف الف�شــــل 
الثالــــث بع�شــــًا من اجلبهــــات املتقّدمة ملباحث 
الــــذكاء اال�شطناعــــي ؛ اأمــــا الف�شــــل الرابــــع 
فيتناول فل�شفة الذكاء اال�شطناعي، واأرى اأّن 
هذا الف�شل مياثــــُل الف�شل الثاين يف االمتاع 
واالثــــارة و�شيجد كل عقل �شغــــوف ذي ذائقة 
فل�شفيــــة متعة كربى يف قراءة االجابات التي 
اأوردها املوؤلف لال�شئلة الفل�شفية التاأ�شي�شية 
يف هــــذا الف�شــــل. ميكن عّد الف�شــــول االأربعة 
االأوىل مبثابة خارطة فكرية ملو�شوعة الذكاء 
اال�شطناعــــي ؛ اأما الف�شــــول الباقية فتتناول 
مو�شوعــــات جمتمعيــــة ذات نتائــــج �شيا�شية 
/ اإقت�شاديــــة مرّكبــــة : الــــذكاء اال�شطناعــــي 
والقانــــون، تاأثــــري الــــذكاء اال�شطناعــــي على 
العمالــــة الب�شرية، تاأثري الــــذكاء اال�شطناعي 
علــــى العدالــــة املجتمعيــــة، بع�ــــص التاأثريات 
اال�شطناعــــي  للــــذكاء  املحتملــــة  امل�شتقبليــــة 
يف مو�شوعــــات حمــــّددة )االأطفــــال والــــذكاء 
التقنيــــة  املتفــــّردة  حلــــول  اال�شطناعــــي، 
النا�شئــــة ب�شبــــب الذكاء اال�شطناعــــي، الذكاء 
اال�شطناعــــي وال�شراعــــات امل�شتقبلية، عامل 

مابعد االن�شانية،،،،،(. 
 الكتــــاب االآخــــر هــــو كتــــاٌب غري مرتجــــم اإىل 
مارغريــــت  الربوف�شــــورة  اأّلفتــــه  العربيــــة، 
اال�شتــــاذة   Margaret Boden بــــوِدن 
املخ�شرمــــة ورئي�شــــة ق�شم العلــــوم االدراكية 
واملعلوماتية والذكاء اال�شطناعي يف جامعة 

�ش�ّشك�ص الربيطانيــــة. الكتاب بعنوان الذكاء 
اال�شطناعــــي : مقّدمــــة موجــــزة وقــــد ن�شرته 
جامعة اأك�شفورد عــــام 2019 �شمن �شل�شلتها 
ال�شهرية من كتب املُقّدمات املوجزة. يحتوي 
هــــذا الكتاب علــــى جرعة تقنيــــة وفكرية اأعلى 
مــــن جرعة كتــــاب كابالن ؛ لكنهــــا تبقى جرعة 
�شائغة املذاق للقاريء الذي يتوفر على �شغف 
حقيقــــي ورغبة را�شخــــة يف معرفة اأكرث عمقًا 
حول اخللفيات الفكريــــة والفل�شفية والتقنية 

للذكاء اال�شطناعي. 
 جــــاءت الربوف�شــــورة بــــودن حلقــــل الــــذكاء 
اال�شطناعــــي مت�شّلحــــة بخلفيتهــــا االأكادميية 
املعــــريف،  النف�ــــص  علــــم  الوا�شعــــة يف حقــــل 
وميكن حت�ّش�ص هذا االمر يف معاينة عناوين 
عقــــول   : ومنهــــا  �شابقــــًا،  املن�شــــورة  كتبهــــا 
وميكانيزمات )1981(، الــــذكاء اال�شطناعي 
يف علــــم النف�ص : مقاالت م�شتبكة االهتمامات 
)1989(، العقــــل اخلــــاّلق : اأ�شاطــــري واآليات 
 ،)1996( الذكيــــة  احليــــاة  فل�شفــــة   ،)1990(
العقــــل باعتبــــاره اآلة : تاأريــــخ العلم االدراكي 
االأخــــري  والكتــــاب   ،)2006( – بجزئــــني   –
ميثــــل مرجعيــــة عاملية يف تاأريخ علــــم النف�ص 

االإدراكي. 
 ي�شــــمُّ كتــــاب بوِدن عــــن الــــذكاء اال�شطناعي 
الف�شــــل  يتنــــاول  ف�شــــول.  و�شبعــــة  مقّدمــــة 
االأّول املعنــــون )ماهــــو الــــذكاء اال�شطناعــــي 

اإجرائيــــة  طبيعــــة  ذات  تعريفيــــة  مقاربــــة  ؟( 
للــــذكاء اال�شطناعي، وهنا يتــــّم متييز الذكاء 
�شيــــق  ا�شطناعــــي  ذكاء  اإىل  اال�شطناعــــي 
عــــام  ا�شطناعــــي  وذكاء   Narrow AI
العــــادة  يف  يكتــــب  )والــــذي   General AI
اال�شطناعــــي(.  الــــذكاء  اأدبيــــات  يف   AGI
يتناول الف�شل الثــــاين مو�شوعة الذكاء على 
اأ�شا�ــــص روؤيــــة علــــم النف�ص املعريف، ثــــّم تفرُد 
املوؤلفــــة جزءًا كبــــريًا من هــــذا الف�شل للبحث 
عــــن الكاأ�ص املقّد�شة يف الــــذكاء اال�شطناعي، 
واملق�شــــود بهذه البحث بلــــوغ مرحلة الذكاء 
التعّلــــم  وخوارزميــــات  العــــام  اال�شطناعــــي 
العميــــق لالآالت، وهــــذه هي املرحلــــة التي قد 
تقــــود لن�شوء متفّردة تقنية تتقّدم فيها القدرة 
االآالتيــــة )الروبوتــــات( على مقــــدرات الكائن 
الب�شــــري على اال�شعــــدة املعرفيــــة والذكائية 
اأمــــا  ؛  البيانــــات ال�شخمــــة  وقــــدرة معاجلــــة 
الف�شل الثالــــث فيتناول مو�شوعــــات )اللغة، 
االإبــــداع، امل�شاعــــر( والتي هــــي يف جوهرها 
مو�شوعــــاٌت تنتمــــي حلقل علــــم النف�ص العام 
واملعــــريف، ووا�شــــٌح اأّن املوؤلفة تعمُد هنا اإىل 
مقاربــــة توفيقية بني الكائــــن الب�شري واالآلة، 
وهذه املقاربة )وكثري من املقاربات املناظرة( 
هي التي ت�شّكُل جوهــــر اهتمام الربوف�شورة 
بــــوِدن. تتنــــاول املوؤلفــــة يف الف�شــــل الرابــــع 
الذكيــــة(،  الع�شبيــــة  )ال�شبــــكات  مو�شوعــــة 
الف�شــــل اخلام�ــــص مو�شوعــــة  وتتنــــاول يف 
)الروبوتــــات واحليــــاة الذكيــــة(، ثــــّم ت�شــــع 
عنوانًا للف�شل ال�شاد�ص بهيئة �شوؤال )هل هو 
ذكاٌء حقًا ؟( يف اإ�شارة اإىل الطبيعة اال�شكالية 
للــــذكاء اال�شطناعــــي واختالفهــــا عــــن الذكاء 
الطبيعــــي. تختتــــم املوؤلفــــة الكتــــاب بتنــــاول 
مو�شوعــــة )املتفــــّردة( التــــي ميكــــن اأن تن�شاأ 
عن تقــــّدم تطبيقــــات الــــذكاء اال�شطناعي اإىل 
حــــدود قد تاأذن بدخولنا عتبــــة ع�شر االن�شنة 
االنتقاليــــة مابعد االن�شانيــــة وال�شايبورغات 
Cyborgs التــــي هي كائنــــات ب�شرية معّززة 

بو�شائل تقنية عالية التعقيد. 
 مالحظتان اأودُّ التاأكيد عليهما يف اخلتام :

الــــذكاء  يكــــون  اأّن  الينبغــــي  هــــي   : االأوىل   
اال�شطناعــــي لعبــــة فكريــــة اأو �شغفــــًا ي�شعــــى 
اأو عمليــــًا  اأكادمييــــًا  البع�ــــص مّنــــا لتوظيفــــه 
للح�شــــول علــــى وظيفة مربحــــة اأو التاأ�شي�ص 
مل�شتقبــــل مهنــــي واعــــد يف قطــــاع �شناعــــات 
املعرفة الذكية التي �شت�شود امل�شتقبل القريب 
؛ بــــل يتوّجُب علينــــا التعامل معه على اأ�شا�ص 
روؤية موؤّكدة باأنه �شيكون القوة العظمى التي 
�شتعيــــد اإعادة ر�شم خارطــــة الوجود الب�شري 
علــــى كل اال�شعــــدة التفاعليــــة بــــني الكائنات 
الب�شرية، وبــــني الب�شر والطبيعــــة. املالحظة 
االأخــــرى هــــي اأنّ علــــى اجلامعــــات اأن تلعــــب 
دورهــــا املجتمعي يف اإ�شاعــــة املعرفة املتاحة 
الأو�شع قطاعات النا�ص يف املجتمع وبخا�شة 
يف احلقــــول ال�شرتاتيجية االأكــــرث تاأثريًا يف 

�شياغة معامل الوجود الب�شري امل�شتقبلي.

الذكاء اال�شطناعي والثقافة العاّمة

مارغريت بوِدن  جريي كابالن 

عزاء الكتب

�شفحات من كتاب الم�شرح العراقي.. توثيق اآخر لتاريخ اإبداعي مزمور ناي ابطك



عامر م�ؤيد 

ال���ذي  ق�ص���ر  بغ���داد" الفیل���م  "می�ص���ي   
اخرجه املخرج العراقي �صهیم عمر خلیفة 
والذي ن���ال 60 جائ���زة عاملی���ة، يعود من 
جدي���د وه���ذه امل���رة بانت���اج �صخ���م لفیلم 
الق�ص���ر  الفیل���م  وكان   طوي���ل،  روائ���ي 
"می�صي بغداد" قد انتج عام 2012 ونال 
�ص���هرة عاملیة، وكان �صمن الأفالم الع�صرة 
املر�ص���حة يف القائم���ة الق�ص���رة لالأف���الم 
املر�ص���حة جلائ���زة اأو�ص���كار اأف�ص���ل فیل���م 

ق�صر.
بطل���ه  لق���اء  يف  كب���ر  دور  للفیل���م  وكان 
بنجم نادي بر�ص���لونة الإ�ص���باين، لیونیل 
می�ص���ي، ون���ال دعم���ا وم�ص���اعدة م���ن قبل 
موؤ�ص�ص���ة خري���ة بريطانیة و�ص���ّنعت له 

قدما �صناعیة يف اإيران بعد فقدها �صابقا.
ونال �ص���هیم عمر خلیفة ع���ام 2017 دعما 
م���ن دائ���رة ال�ص���ینما يف بلجی���كا لتحويل 
�ص���یناريو الفیلم من فیلم ق�ص���ر اإىل فیلم 

روائي طويل لإنتاجه يف العام احلايل.
ويروي فیلم "می�ص���ي بغداد" حكاية طفل 
عراقي ب�صاق واحدة ا�صمه حمودي، يلقب 
ب�"می�صي"، لولعه بنجم كرة القدم العاملي 
لیونیل می�ص���ي، مينعه اأ�صدقاوؤه من لعب 
كرة القدم معهم ب�صبب اإعاقته التي حتول 
دون حرا�صة مرماهم، وي�صتبدلونه بفتاة.

برفق���ة  حم���ودي  يتطل���ع  الأثن���اء  ويف 
اأ�ص���دقائه اإىل متابعة نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا للعام 2009 بني بر�صلونة وفريق 
مان�ص�ص���ر يونايت���د واللق���اء ال���ذي ط���ال 
انتظ���اره ب���ني می�ص���ي ورونال���دو اأيامها، 

ولكن ي�صاء القدر اأن يكون جهاز تلفزيون 
حمودي به عط���ب يف ذلك الوقت، فیذهب 
م���ع وال���ده اإىل بغ���داد لإ�ص���الحه، اإّل اأن 

ر�صا�صة طائ�صة ت�صیب الأب وهو مي�صي 
مع ابنه يف �صوارع العا�صمة العراقیة.

يعود الطفل وحیدا اإىل البیت مع التلفاز، 
ويجتم���ع اأ�ص���دقاوؤه يف منزل���ه حل�ص���ور 
اأم���ه  اإ�ص���رار  وعن���د  النهائی���ة،  املب���اراة 
عل���ى معرفة �ص���بب ع���دم ع���ودة الأب معه 
ذل���ك امل�ص���اء، يخربه���ا الطف���ل ب���اأن جثته 
�صُتح�ص���ر يف الیوم التايل اإىل املنزل، ثم 
يبكي، و�صط فرحة اأ�صدقائه بهدف لفريق 

بر�صلونة الذي ي�صجعونه.
والفیلم الق�ص���ر الذي �صّور يف �صواحي 
بغ���داد كان حم���ل اهتمام الإع���الم العربي 
والأوروب���ي، نظ���را ملحت���واه الإن�ص���اين 
وال�صم الذي يحمله، وهو الذي حقق اأكرث 
من ملیون م�ص���اهدة يف موقع الیوتیوب، 
م�صجال رقما قیا�ص���یا كاأكرث فیلم م�صاهدة 

م���ن ب���ني الأف���الم الكردي���ة والبلجیكی���ة. 
و"می�ص���ي بغ���داد" �ص���یكون ث���اين فیل���م 
طوي���ل للمخ���رج �ص���هیم عم���ر خلیف���ة بعد 
فیل���م "زاغرو�س" الذي نال ت�ص���ع جوائز 
عاملیة، منها اجلائزة الرئی�صیة يف الدورة 
الرابع���ة والأربع���ني ملهرج���ان غین���ت يف 
بلجی���كا. و�ص���هیم عمر خلیفة م���ن موالید 
كرد�ص���تان الع���راق ع���ام 1980، حا�ص���ل 
عل���ى املاج�ص���تر يف الفن���ون والت�ص���میم 
من "جامعة �ص���ینت لوكا�س" يف بلجیكا، 
يحمل اجلن�ص���یة البلجیكی���ة، ويعی�س يف 
بروك�صل ويتم دعم اأفالمه من قبل بلجیكا 
وع���دد م���ن ال���دول الأوروبی���ة، ون���ال من 
خالل اأفالمه الق�ص���رة "اأر�س الأبطال"، 
"می�ص���ي بغداد" و"ال�صیاد ال�صیئ" اأكرث 

من 100 جائزة يف املهرجانات العاملیة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

�ص����درت عن دار املدى الرجمة العربیة لرواية "لكل اإن�ص����ان 
لیل" للكاتبة الفرن�ص����یة لیدي �صالفر، و�صدرت هذه الرواية 
عام 2017 وحتكي ق�ص����ة �ص����اب فرن�صي من اأ�صول ا�صبانیة، 
ي�ص����اب بال�صدمة ب�صبب اإ�صابته بال�ص����رطان، فیقرر التخلي 
ع����ن وظیفته وعن زوجت����ه ومنزله والهرب بعی����دًا لالنزواء 
يف قري����ة جنوبی����ة، يحاول "اأن�����س" اأن يبق����ى متحفظًا قدر 
الإمكان، لكنه ي�ص����بح م�ص����بوهًا على الفور ويجري ر�صده 
ومراقبته مما ي�ص����بب ل����ه الكثر من املتاع����ب.. الرواية من 

ترجمة عدوية الهاليل.

حالة من انعدام ال�صمر فى 
التعامل مع ال�صیدة والدة اإيهاب 
الوزين، بلغت حدًا غر م�صبوق 

فى تاريخ العتداء غر الإن�صاين 
وغر امل�صرف على امراأة عزلء 
ل تريد من الدولة قطعة اأر�س، 
ول قر�صًا م�صرفیًا، ول تطالب 

بالكهرباء واخلدمات، ول حتلم 
اأن تزاحم " نائمات " الربملان 

على كر�صي جمل�س النواب، 
مطلبها ب�صیط ووا�صح يتلخ�س 

يف ثالث كلمات: " معرفة قاتل 
ابنها " ، ول اأعرف ماذا كان 

ي�صر حمافظ كربالء لو اأنه ترك  
ال�صیدة متار�س حقا كفله لها 

الد�صتور ، واأن تقدم منوذجًا 
متح�صرًا لمراأة تطالب باإ�صاعة 

العدالة وحما�صبة اخلارجني 
على القانون، امراأة تخاف على 

اأبناء حمافظتها، ما الذي كان 
ي�صر الدولة لو اأنها قدمت نف�صها 
للعامل كنموذج لدولة  متح�صرة 

؟.
يجب اأن ن�صّجل للدميقراطیة 

العراقیة، انت�صارات كثرة 
و"مهمة"، فهي اأول دولة 

متار�س ال�صیا�صة من اأجل اإذلل 
املواطن، وال�صخرية من اآدمیته، 

وهي اأول دولة تعتقد اأّن هذه 
البالد منذورة ملهمة اأكرب، وهي 
احلفاظ على ال�صباط "الدمج" 
و�صیطرتهم على ال�صارع ، واإل 
ما معنى اأن يقوم �صابط برتبة 

عمید بالإ�صاءة اإىل �صیدة عراقیة، 
واإ�صراره على اإنهاء اعت�صامها، 

وطردها من خیمتها ؟، فیديو 
�صادم بال�صوت وال�صورة ن�صمع 

ونرى من خالله اأفعاًل ل ت�صدر 
عن قوات اأمنیة مهمتها الأوىل 

املحافظة على اأمن املواطن 
وتوفر احلماية له ، وامنا عن 

وحو�س يحكمهم قانون الغاب ، 
يف الوقت الذي مل يخرج علینا 

حمافظ كربالء ببیان عن هذا 
الفعل امل�صني، ولعّل الأق�صى من 

الطريقة الب�صعة التي عوملت 
فیها هذه ال�صیدة، اأننا من جديد 

نتجّرع احلقیقة مبذاق العلقم، 
وهي اأّن املواطن العراقي بال 

ثمن.
موؤمل وقا�ٍس، هذا الإ�صرار 

على ال�صخرية من العراقیني، 
حني يحاول البع�س اأن ين�صى 

ف�صیحة قتل اأكرث من 700 
متظاهر، وجرح اأكرث من ع�صرة 

اآلف، لی�صر على م�صادرة خیمة 
�صغرة جتل�س فیها �صیدة فقدت 

ابنها البكر، واحلجة اأن هذه 
اخلیمة ت�صر مب�صالح الدولة .

قرار العتداء على ال�صیدة اأم 
اإيهاب الوزين  يوؤكد، مبا ل 

يحتمل ال�صك، اأن البع�س من 
اأهل ال�صلطة قد عزلوا اأنف�صهم 

عن النا�س ، ميار�صون مبفردهم 
جنون القرارات والت�صريحات 

والألعیب، ويطلون على النا�س 
بوجوه �صارمة، تريد اأن تقول 

اإن كل هذا ال�صعب مّتهم ! .
يف ظل نظام اعتقد املواطن 

املغلوب على اأمره مثل جنابي 
اأنه دميقراطي، ويف ظل 

موؤ�ص�صات يفر�س اأنها يف خدمة 
ال�صعب، مازال البع�س يعتقد 

باأنه يحمل تراخی�س لإذلل 
النا�س واحلط من اآدمیتهم .
الیوم ونحن ن�صاهد فیديو 

العتداء على ال�صیدة الكربالئیة 
، يف الوقت الذي يتم فیه اإعفاء 

النهب  جرائم  " من  مازن  " اأبو 
وبیع املنا�صب، فاإننا جند 

اأنف�صنا اأمام عملیة ممنهجة 
ل�صتعادة ممار�صات الت�صلط على 

النا�س.

خيمة تهزم دولة!!

لكل �إن�سان ليل

 علي ح�سني

...
داً 
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الطقس
اأعلن���ت الهیئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقی���ة حالة الطق�س له���ذا الیوم 
)الأربع���اء( اأن درجات احلرارة تنخف�س قلیال عن معدلتها لیوم اأم�س، واأن 
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 بغد�د/ �ملدى

للی���وم الثالث عل���ى التوايل مُتن���ع والدة 
ال�ص���هید اإيهاب الوزين من ن�صب خیمتها 
امام مبنى حمكمة كربالء من دون مراعاة 

لفاجعتها وحزنها على ولدها.
ويف ال�ص���ابع من ال�ص���هر اجلاري اأمهلت 
وال���دة ال���وزين، رئی����س الق�ص���اء الأعلى 
فائق زيدان، وقا�ص���ي حمكم���ة الرهاب، 
12 يوم���ًا للك�ص���ف عن قتلة ابنه���ا، ال ان 
املهل���ة جرت كالع���ادة دون حتقیق �ص���يء 
اأقدم���ت  امل���دة  انته���اء  وبع���د  ملمو����س. 

والدة الوزين على العت�ص���ام امام مبنى 
حمكمة كربالء لكنها اكرث من مرة ن�صبت 
خیمته���ا وجوبه���ت بالق���وة. ويف مقط���ع 
فیدي���و مت���داول على و�ص���ائل التوا�ص���ل 
الجتماع���ي اأث���ار انتق���ادات كب���رة، قام 
ق���وة  �ص���من  "امللثم���ة"  العنا�ص���ر  اأح���د 
اأمنیة ح�ص���رت اىل موق���ع اخلیمة بقیادة 
�صابط برتبة عمید، بالعتداء على �صقیق 
ال���وزين، وج���ر اخلیمة بق���وة مفرطة يف 

حماولة لنهاء اعت�صام والدة الوزين. 
وقت���ل النا�ص���ط يف تظاه���رات ت�ص���رين، 
الأح���د  ال�ص���بت/  لیل���ة  ال���وزين،  اإيه���اب 
املواف���ق 9 اأي���ار املا�ص���ي، بعملی���ة نفذها 
م�ص���لحون جمهول���ون ي�ص���تقلون دراجة 

نارية و�صط حمافظة كربالء.
باملقاب���ل ذك���رت والدة ال���وزين يف مقطع 

فیديو، ظهرت فیه وه���ي تفر�س الأر�س 
اأم���ام حمكمة كربالء يف الی���وم الأول من 

اعت�صامها، اأن القوات الأمنیة منعتها من 
ن�صب خیمة اعت�ص���ام اأمام املحكمة، فیما 

عربت ع���ن ا�ص���تغرابها من اخلط���ر الذي 
من املمكن اأن ت�ص���كله خیمة يف ال�ص���ارع، 
موؤكدة على اإ�ص���رارها با�صتمرار املطالبة 
بقتل���ة ولدها، واأنه���ا �ص���تقوم باجللو�س 
اأمام باب املحكمة يف كل يوم من ال�ص���اعة 
8 �ص���باحًا وحت���ى انته���اء ال���دوام حلني 

الك�صف عن القتلة. 
حت���ى الن مل يظه���ر اأي موق���ف م���ن قبل 
منظم���ات املجتم���ع امل���دين او منظم���ات 
دولیة مل�ص���اندة والدة ال���وزين والوقوف 
معه���ا. فیما دعا احد املدون���ني على موقع 
وامل�ص���اندة  اخل���روج  اىل  "فی�ص���بوك" 

الفعلیة لوالدة ال�صهید.
وقال كمال عادل ل�)املدى(، اإن "�ص���فحات 
الفی�ص���بوك تدفع ب���اأم ال���وزين وبعائلتها 
للتهلك���ة وخ�صو�ص���ا وي���ه هی���ج )هك���ذا( 

اأح���زاب، لو تطلع���ون )تخرجون( وياهم 
كلك���م )الل���ي ت�ص���اندوهم بالفی����س!( ل���و 
تخلوهم يرجعون لأهلهم باأقل اخل�ص���ائر 

ل ت�صووهم حمرقة".
بدورها، قالت مرمي علي ل�)املدى(، "ب�س 
اري���د اع���رف لی����س خايف���ني م���ن الوالدة 
امل�ص���كینة الل���ي )التي( فجعتوه���ا بابنها 
�ص���ريدون منها لی�س خايفني من اخلیمة 
ترة ما عدها �ص���الح ب�س �صوتها و�صورة 

ال�صهید ح�صبنا الله ونعم الوكیل".
فیما دعا اآخرون اىل عودة والدة الوزين 
اىل املنزل خوفا من اغتیالها، وقال لفیف 
م���ن املدون���ني اإن "القاتل ل ي���رف له قلب 
�ص���واء كان املقابل مراأة او رجل او م�صن 
والدلیل على ذلك م���ا فعلوه بوالد املغیب 

جا�صب يف می�صان".عل���ي 

واليييييدة اليييييوزين تييتييحييدى اجلييميييييع وتيينيي�ييصييب خيييييميية �ييصييغييرة 
عنا�سر ملثمة متزق خيمتها من دون تدخل �ملنظمات �حلق�قية

حیاتك  يف  ���ص��ع��ی��د  غ���ر  رج���ال  ك��ن��ت  اإن 
ف��وات  اإي��ج��اد ح��ل قبل  ال��زوج��ی��ة، فعلیك 
���ص��ادم��ة  درا����ص���ة  ت��ن��ب��اأت  ف��ق��د  الأوان، 
بنهاية  ع��ام��ا   30 م��ن  اأك����رث  ا���ص��ت��غ��رق��ت 

حمزنة تنتظرك يف �صن مبكرة.
نحو  فیها  �صارك  التي  الدرا�صة  ووج��دت 
التع�صاء  الأزواج  اأن  رج���ل  اآلف   10
)ال����ذي����ن ي�����ص��ع��رون ب���ع���دم ال���ر����ص���ا عن 
ب�صكتة  امل��ط��اف  بهم  ينتهي  ق��د  ال���زواج( 
دماغیة ميوتون على اإثرها يف �صن مبكر، 

غالبا ما يكون اأقل من 50 عاما. واأ�صارت 
الدرا�صة اإىل اأن الرجال غر الرا�صني عن 
ب�صكتة  لالإ�صابة  عر�صة  اأك��رث  زواج��ه��م 
دماغیة واملوت مبكرا مقارنة مع الأزواج 
عن  بالر�صا  ي�صعرون  ال��ذي��ن  ال�صعداء 
الباحثون  واأج����رى  ال��زوج��ی��ة.  حیاتهم 
اخلطر  عوامل  جلمیع  اإح�صائیا  حتلیال 
امل���ع���روف���ة ل��وف��ی��ات ال��ق��ل��ب والأوع���ی���ة 
وارتفاع  ال�صكري  مر�س  مثل  الدموية، 
�صغط الدم وموؤ�صر كتلة اجل�صم واحلالة 

اأي�صا  وهنا  والقت�صادية.  الجتماعیة 
تبني  فقد  ك��ب��ر-  ب�صكل  ال��رق��م  ف��اج��اأه��م 
الأزواج  بني  للوفاة  الن�صبي  اخلطر  اأن 
مبن  مقارنة  م��رة   1.21 اأك��رب  التع�صاء  

ك��ان��وا ���ص��ع��داء وه���ذه امل��ع��دلت 
البیانات املعرف  مت�صابهة مع 

بني  املهنیة  الأدب��ی��ات  يف  بها 
الأ���ص��خ��ا���س  اأو  امل���دخ���ن���ني 

ال���ذي���ن ل مي��ار���ص��ون 
الريا�صة.

بعید  كیدمان،  نیكول  العاملیة  النجمة  احتفلت  
الأب العاملي الذي �صادف يوم 21 حزيران على 

من  �صورة  ن�صرت  حیث  اخلا�صة،  طريقتها 
دولب الذكريات جتمعها مع والدها و�صورة 
اأخرى جتمعها مع زوجها عرب ح�صابها على 
حب  ر�صالة  كیدمان  ووج��ه��ت  اإن�صتغرام. 
اأب  "عید  وكتبت  ر�صالتها  يف  ورومان�صیة 

الراحلني، حبي  الآباء والآباء  �صعید جلمیع 
و���ص��رع��ان  اخل�صو�س".  وج���ه  ع��ل��ى  ل��ه��ذي��ن 

التعلیقات  م��ن  ال��ك��ث��ر  ال�����ص��ور  ح�����ص��دت  م��ا 
بعید  حتتفل  كیدمان  اأن  خ�صو�صا  والعجابات 

میالدها حالیا بعد امتامها لعامها ال� 54 اأم�س.

���س��ي��ن��م��ائ��ي  ف��ي��ل��م  ف�����ي  ب���غ���د�د  �إىل  ي���ع����د  "مي�سي" 

�مل��ر���ض  ب��ه��ذ�  ���س��ري��ع��ًا  مي����ت����ن  �ل��ت��ع�����س��اء  �لأزو�ج 

نيك�ل كيدمان ج�رج كل�ين يفتتح مدر�سة لتعليم "�ملحرومني"  
حتتفل بعيد �لأب على 

طريقتها �خلا�سة 

 طه باقر 
�ص���تفتح  ال�ص���هر،  الث���ري  الع���امل 
هیئ���ة الآث���ار وال���راث قاع���ة با�ص���مه 
للمخطوط���ات داخل املتح���ف العراقي، 
اخلزان���ات  م���ن  ع���ددا  ت�ص���م  القاع���ة 
اخلا�ص���ة باملخطوطات والتي حتتوي 
على اكرثم���ن 84 خمطوطة و34 لوحة 
بالإ�ص���افة اىل اأدوات علمی���ة وخطی���ة. 
و�ص���یتم حف���ل الفتت���اح غ���دا اخلمی�س 
ال�ص���اعة التا�ص���عة �ص���باحا يف املتحف 

العراقي. 

 �سباح زيارة
امللحن واملو�ص���یقي اقامت ل���ه دار بابل 
للثقاف���ات والفن���ون والع���الم فعالی���ة 
مو�ص���یقیة تقدي���رًا لنتاج���ه يف جم���ال 
املو�ص���یقى، وتثمین���ًا مل�ص���واره يف رفد 
املمی���زة،  باحلان���ه  العراقی���ة  الغنی���ة 
اجلمه���ور  م���ن  كب���ر  ع���دد  بح�ص���ور 
الحتفالی���ة  وقدم���ت  للف���ن،  املت���ذوق 
الفنان���ة الت�ص���كیلیة ب�ص���رى �صمی�ص���م. 
زيارة  قدم العديد من الحلان ل�صوات 
عراقی���ة كبرة وجن���ح يف اظهار اجمل 

�ص���عدي  مث���ل  ال�ص���وتیة  امكانیاته���م 
احلل���ي ونهل���ة عب���د الوه���اب وحمم���د 

ال�صامر ور�صا اخلیاط واديبة.

 �أحمد ح�سن م��سى 
املخ���رج امل�ص���رحي ومدي���ر ع���ام دائرة 
وزارة  ان  اعل���ن  وامل�ص���رح  ال�ص���ینما 
املو�ص���م  فعالی���ات  بحث���ت  الثقاف���ة 
الهی���اأة  مهرج���ان  واإقام���ة  امل�ص���رحي 
العربی���ة للم�ص���رح ، واك���د مو�ص���ى ان 
وزي���ر الثقاف���ة ح�ص���ن ناظ���م دع���ا اىل 
الهتم���ام بالنت���اج امل�ص���رحي وزيادة 
اأجور الفنانني امل�ص���اركني يف املو�ص���م 

امل�صرحي. 

ي�������ص���ارك ال���ن���ج���م ال�����ص��ی��ن��م��ائ��ي 
الأم����رك����ي، ج�����ورج ك���ل���وين، يف 
لتعلیم  عمومیة  مدر�صة  تاأ�صی�س 
والتلفزيونیة،  ال�صینمائیة  الفنون 
يف لو�س اأجنلو�س، مل�صاعدة طالب 
املجتمعات  م��ن  الثانوية  املرحلة 
امل����ح����روم����ة ع���ل���ى دخ�������ول ع���امل 
اأعلن  م��ا  بح�صب  ال�صناعة،  ه��ذه 

م�صوؤولون، الثنني.
مقاطعة  "مدار�س  مع  وبال�صراكة 
جمل�س  ي��ق��ود  اأجنلو�س"،  ل��و���س 
ا�صت�صاري ي�صم جنوما كبارا بینهم 
كلوين، برناجما تعلیمیا حتت ا�صم 
"ماغنت"، لتزويد الطالب باملناهج 
ال���درا����ص���ی���ة وال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي 
�صناعة  يف  ال��داخ��ل��ي،  وال��ت��دري��ب 

الإنتاج التلفزيوين والأفالم.
"هدفنا  اإن  بیان،  يف  كلوين  وق��ال 
تنوع  اأف�صل  ب�صكل  نعك�س  اأن  هو 

باكرا"،  ن��ب��داأ  اأن  يعني  م��ا  بلدنا، 
يت�صمن  امل�����ص��روع  اأن  واأ����ص���اف 
تعلم  ث��ان��وي��ة  ب���رام���ج  "اإن�صاء 
ال�صباب عن الكامرات، واملونتاج، 
وال�صوت،  الب�صرية،  وامل��وؤث��رات 
التي  الوظیفیة  ال��ف��ر���س  وجمیع 

توفرها هذه ال�صناعة".
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