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 ان�شقاقات تهدد تحالف الخنجر الجديد �إذا �أعيد اختيار الحلبو�سي

الطريق �إلى رئا�سة البرلمان يمر ب�أربعة �أنفاق
و 10مر�شحين للمن�صب
 بغداد /تميم الح�سن
و�صل عدد املر�شحني والطاحمني باحل�صول
على من�ص ��ب رئي�س الربملان املقبل اىل نحو
� 10شخ�صيات.
واختي ��ار املر�ش ��ح االخ�ي�ر له ��ذا املن�ص ��ب
يتطل ��ب "مغازل ��ة" ط ��رف �آخر غ�ي�ر القوى
ال�سني ��ة الت ��ي ج ��رت الع ��ادة ان يك ��ون هذا
املوقع من ن�صيبها.
وتذهب اطراف �سيا�سية اخرى اىل ابعد من
ذلك ،حي ��ث ت�ؤكد ان الرت�ضية للفوز برئا�سة

الربمل ��ان حتت ��اج اىل موافق ��ة  3اط ��راف
اخ ��رى .وت�شكل من ��ذ �شهر تقريب ��ا "لوبي"
راف� ��ض للتجديد اىل رئي�س الربملان ال�سابق
حمم ��د احللبو�س ��ي م ��ن التي ��ارات ال�شيعية
وال�سني ��ة .ويعتق ��د ان اختي ��ار احللبو�سي
م ��رة اخ ��رى ق ��د يث�ي�ر "ان�شقاق ��ات" داخ ��ل
التحالف ��ات ال�سني ��ة ،فيم ��ا الي ��زال حتالف ��ه
(تق ��دم) ي�ص ��ر عل ��ى تر�شيح ��ه رغ ��م وجود
مر�شح �آخر "احتياط".
وينتخب الربمل ��ان رئي�س ًا جديد ًا له ونائبني
لرئي� ��س املجل� ��س خ�ل�ال اجلل�س ��ة الأوىل

العراق مقبل على �أكبر معدالت
للنمو في المنطقة
 ترجمة /حامد احمد
توقع ��ت وكال ��ة متخ�ص�ص ��ة �أن ي�شه ��د الع ��راق �أعلى منو يف بل ��دان اخلليج
امل�صدرة للنفط العام املقبل ،الفتة �إىل �أن معدالته قد ت�صل �إىل .8.1%
وذك ��ر تقرير ملوقع ذي نا�شنال االخباري ترجمته (املدى)� ،أن "وكالة فيت�ش
الدولي ��ة للت�صنيف االئتماين ذكرت �أنه من املتوقع ان ت�شهد الدول امل�صدرة
للنف ��ط يف منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا من ��وا اقت�صاديا اقوى
خ�ل�ال الع ��ام الق ��ادم" .و�أ�ضاف التقري ��ر� ،أن "ذل ��ك مدفوع بت�س ��ارع برامج
التلقي ��ح وت�صاع ��د ب�أ�سعار النف ��ط ف�ضال ع ��ن �سيا�سة �أوبك بال� ��ص للزيادة
التدريجية ب�إنتاج النفط متا�شيا مع حت�سن وازدياد الطلب".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اقت�ص ��اد الع ��راق ،ث ��اين اكرب منت ��ج للنف ��ط يف �أوبك ،من
املتوق ��ع ان ي�شهد منو ًا اقوى خالل العام  2022بن�سبة تزيد على ،8.1%
وهي اعلى ن�سبة منو متوقعة �ضمن بلدان اخلليج امل�صدرة للنفط".
ولفت التقرير� ،إىل �أن "معدل النمو املتوقع يف الكويت بن�سبة  7.9%تليها
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،املنتج الأك�ب�ر للنفط يف �أوبك ،بن�سب ��ة  7.4%ودولة
االمارات بن�سبة  ."5.8%و�شدد ،على �أن "املوازنات املالية البارزة �ستزيد
اك�ث�ر من حت�سن الأو�ضاع االقت�صادية لكل بل ��دان جمل�س التعاون والعراق
خالل العام ،يف الوقت الذي �ستبقى فيه �أ�سعار النفط قوية".
و�أف ��اد التقرير ،ب�أن "ذلك ي�أتي م ��ع و�صول معدالت �سعر خام برنت اىل 70
دوالرا للربميل والزيادات احلا�صلة على نطاق وا�سع ب�إنتاج النفط متا�شيا
مع اتفاق �أوبك بال�ص".
التفا�صيل �ص3

بالأغلبي ��ة املطلقة ،وج ��رى العرف �أن يكون
رئي� ��س املجل�س من الع ��رب ال�سنة وله نائب
�شيعي و�آخر كردي.
وتن� ��ص امل ��ادة ( )55من الد�ست ��ور على ان
"ينتخ ��ب جمل�س النواب يف �أول جل�سة له
رئي�س ��ا ،ثم نائب ًا �أول ونائب� � ًا ثاني ًا بالأغلبية
املطلق ��ة لع ��دد �أع�ض ��اء املجل� ��س باالنتخاب
ال�سري املبا�شر" .وبح�سب م�صادر �سيا�سية
مطلع ��ة ان "ع ��دد املر�شح�ي�ن ل�شغ ��ل من�صب
رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب ق ��د ي�ص ��ل اىل 10
�شخ�صيات اىل جانب احللبو�سي".

�أيمن زيدان لـ (
 بغداد /ب�سام عبد الرزاق
ق ��ال النجم ال�سوري الكبري� ،أمين زيدان ،خالل
تواج ��ده واالحتف ��اء ب ��ه يف معر� ��ض الع ��راق
ال ��دويل للكت ��اب ،ان وج ��وده ب�ي�ن اجلمه ��ور
العراقي ا�سعده كثريا ،وانه �سعيد جدا بتوقيع
كتاب ��ه �شخ�صيا يف املعر�ض .وذكر زيدان خالل
توقي ��ع كتاب ��ه "�س�أ�ص�ي�ر ممث�ل�ا" ان "وج ��ود
الكات ��ب مع كتاب ��ه هي حالة تثلج قل ��ب الكاتب،
حني ي ��رى االحتفاء بكتابه وحني ي ��رى النا�س

ووفق تل ��ك امل�صادر التي حتدث ��ت لـ(املدى)
�شريط ��ة ع ��دم ذك ��ر هويته ��ا ،ان "اغل ��ب
املر�شح�ي�ن او الراغب�ي�ن ل�شغ ��ل املن�صب هم
من حتالف عزم".
وب ��د�أ التحالف الذي يقوده خمي�س اخلنجر
من ��ذ اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،بتو�سي ��ع ع ��دد
مقاع ��ده با�ستقط ��اب مر�شح�ي�ن فائزي ��ن من
"امل�ستقلني" واحزاب معار�ضة للحلبو�سي.
وتت�س ��رب م ��ن اروق ��ة املفاو�ض ��ات ا�سم ��اء
املر�شحني ،مثل :خالد العبيدي وزير الدفاع
ال�ساب ��ق وال ��ذي خ�س ��ر االنتخاب ��ات قبل ان

يع ��ود ليفوز م ��رة اخرى بع ��د تدقيق مراكز
االقرتاع يف االعظمية.
والعبي ��دي وهو قيادي يف حتالف اخلنجر،
متحم�س جدا للمن�ص ��ب خ�صو�صا وانه قبل
� 6سنوات متت اقالته من الوزارة بت�صويت
جمل�س النواب على اثر اتهامات بالف�ساد.
وتث�ي�ر �شكوك ح ��ول ق�ضية اع ��ادة العبيدي
اىل �صفوف الفائزين يف االنتخابات ،حيث
" ُت�شم رائحة �صفقة" من وراء ذلك وفق ما
تقوله امل�صادر.
 التفا�صيل �ص3

) :بغداد مدينة عظيمة
تقب ��ل عل ��ى اي كت ��اب" .وا�ض ��اف زي ��دان ان ��ه
"�ض ��روري ان يكون الكات ��ب بنف�سه موجودا
وي�ش ��ارك االحتف ��اء بكتابه وي ��رى الإقبال على
من�شورات ��ه االدبي ��ة واملعرفية ،وه ��ذا امر يثري
الغبط ��ة وال�س ��رور" .و�أكم ��ل ان "اجلمه ��ور
العراق ��ي بالن�سبة يل هم ي�سكنون القلب� ،شعب
ك ��رمي وطي ��ب ،وبينن ��ا الكث�ي�ر م ��ن الو�شائ ��ج
اخلا�صة وهم اخوتنا واهلنا" .واختتم حديثه
بالق ��ول :بغ ��داد مدين ��ة عظيمة وه ��ي اكرب من
الكلمات التي ممكن ان ت�صفها.

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

العامري يقدم 70
دفع ًا جديد ًا على طعن
االنتخابات
 بغداد /فرا�س عدنان
ق ّررت املحكمة االحتادية العليا� ،أم�س االثنني� ،إرجاء النظر يف الطعون
املقدمة من زعيم حتالف الفتح هادي العامري على االنتخابات �إىل 22
م ��ن ال�شهر املقبل ،فيما ك�شف وكيل املدع ��ي عن تقدمي  70دفع ًا جديد ًا،
م�ؤكد ًا �أنها ت�ساعد يف �إ�صدار حكم و�صفه باملنتج ل�صاحله.
وذك ��ر اخلب�ي�ر القانوين طارق حرب يف حدي ��ث �إىل (املدى)� ،أن "قرار
ت�أجيل دعوى الطعن باالنتخابات من قبل املحكمة االحتادية العليا كان
متوقع ًا وحتدثنا به �سابق ًا".
و�أ�ض ��اف ح ��رب� ،أن "اله ��دف م ��ن الت�أجيل ه ��و ال�ستكم ��ال االجراءات
الق�ضائية التحقيقية قبل القول الف�صل يف الدعوى".
من جانبه ،ذكر حمامي االطار التن�سيقي حممد ال�ساعدي يف حديث �إىل
(امل ��دى)� ،أن "املحكم ��ة تتمتع باحلياد والتوازن ووجه ��ت اال�سئلة �إىل
االطراف ب�شفافية عالية وا�ستمعت �إىل االجابات من جميع الأطرف".
ولف ��ت� ،إىل �أن "اجلل�س ��ة �شهدت الي ��وم �إعطاء �ص ��ورة وا�ضحة للكافة
ع ��ن تفا�صيل العملية االنتخابي ��ة وجميع ما ي�ساعدها يف الو�صول �إىل
احلقيقة وا�صدار القرار العادل".
ويوا�ص ��ل ال�ساعدي� ،أن "قرار الت�أجيل �إىل يوم  22من ال�شهر احلايل
كان متوقع ًا لالطالع والبحث والتق�صي ب�ش�أن االدلة".
و�أردف� ،أن "املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقلة لالنتخابات �أمنت ما مت تكليفها
بتقدميه املتمثل بالعقد اخلا�ص بينه ��ا وبني ال�شركة االملانية الفاح�صة
مع جميع التقارير ذات العالقة".
ون ��وه ال�ساعدي� ،إىل �أن "الئحة من  25ورق ��ة مت تقدميها �أم�س ب�ش�أن
االنتخاب ��ات وذلك بع ��د الرجوع �إىل اخل�ب�راء الفني�ي�ن واطالعهم على
بع�ض الق�ضايا �ساعدتنا يف احل�صول على دفوع ا�ضافية ت�صل �إىل 70
دفع ًا جند �أن من �ش�أنها �أن تولد قناعة للمحكمة با�صدار قرار عادل منتج
يحقق امل�صلحة العامة".
 التفا�صيل �ص2

"امت��داد" ت�س��عى لت�ش��كيل معار�ض��ة ت�ض��م  50نائب�� ًا
 بغداد /المدى
ك�شفت حرك ��ة امت ��داد املنبثقة عن انتفا�ض ��ة ت�شرين،
�أم�س االثنني ،عن عزمها عل ��ى ت�شكيل جبهة معار�ضة
ت�ض ��م  50نائب� � ًا ق ��ادرة عل ��ى ا�ستج ��واب وحما�سبة
احلكوم ��ة املقبل ��ة ،راف�ض ��ة اجللو� ��س يف ح ��وارات
ومفاو�ضات مع من و�صفتهم بـ "القوى التقليدية".
وقال القي ��ادي يف احلركة غ�س ��ان ال�شبيب يف حديث
تلفزي ��وين تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن "حركة امت ��داد تقود

تفاهم ��ات واتفاقي ��ات وتوا�ص ��ل م ��ع العدي ��د م ��ن اجلدي ��د واجلبه ��ة ال�شعبي ��ة و�شخ�صي ��ات م�ستقل ��ة،
ال�شخ�صي ��ات امل�ستقلة واجلدي ��دة واالحزاب النا�شئة وق ��وى م ��ن قوائ ��م تقليدي ��ة تري ��د �أن تك ��ون �ضم ��ن
حت ��ت متبني ��ات وطني ��ة؛ لت�شكي ��ل جبه ��ة معار�ض ��ة متبنياتنا الوطنية بعيد ًا عن الطائفية والقومية".
كبرية".
ولفت ال�شبيب� ،إىل �أن "حركتنا منذ انطالقها يف اليوم
و�أ�ض ��اف ال�شبي ��ب� ،أن "الهدف كبري م ��ن ت�شكيل هذا الأول عندما �أعلنت عن حرك ��ة �سيا�سية مدنية وطنية
التحال ��ف ،الذي قد يحقق مفاج�أة يف االيام املقبلة من كان ��ت متثل مفاج� ��أة يف الواق ��ع ال�سيا�س ��ي ،وقدمت
خ�ل�ال العمل م ��ع اجلهات التي نتف ��ق معها يف الطرح مبادئ وثوابت واهداف ت�سعى �إىل حتقيقها".
والر�ؤية".
ونب ��ه ال�شبي ��ب� ،إىل �أن "حديثن ��ا ع ��ن ال ��دور امله ��م
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "حواراتن ��ا �شملت ق ��وى مثل اجليل للمعار�ض ��ة ال يعن ��ي �أنن ��ا بعي ��دون ع ��ن م�ساعينا يف

ت�شكي ��ل الأغلبي ��ة ون�أمل من جميع الذي ��ن ين�سجمون
معنا �إىل التحالف والتقارب".
وي ��رى� ،أن "منه ��اج االغلبي ��ة ق ��د ال يح�ص ��ل يف هذه
الدورة� ،إمنا يف الدورات الالحقة ،لكننا يف �إطار عام
نحن حققنا نتائج طيبة يف االنتخابات".
وحتدث ال�شبيب ،عن "النجاح يف تكوين جبهة قادرة
عل ��ى ا�ستج ��واب �أي وزير �أو اي م�س� ��ؤول يف الدولة
وطرح مقرتحات قوانني".
 التفا�صيل �ص2
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العامري يقدم  70دفع ًا جديداً وينتظر قراراً ل�صالح المعتر�ضين

المحكم��ة االتحادي��ة ت�ؤج��ل ح�س��م الطع��ون االنتخابي��ة ع�ش��رة �أي��ام

 بغداد /فرا�س عدنان

قررت المحكمة االتحادية
ّ
العليا� ،أم�س االثنين� ،إرجاء
النظر في الطعون المقدمة
من زعيم تحالف الفتح هادي
العامري على االنتخابات �إلى 22
من ال�شهر المقبل ،فيما ك�شف
وكيل المدعي عن تقديم 70
دفع ًا جديداً ،م�ؤكداً �أنها ت�ساعد
في �إ�صدار حكم و�صفه بالمنتج
ل�صالحه.
وكانت المحكمة قد عقدت جل�سة
علنية �أم�س االثنين نظرت
من خاللها الطعن المقدم على
االنتخابات بح�ضور الأطراف
وعدد من قادة الإطار التن�سيقي
بينهم محمد �سالم الغبان و�أحمد
الأ�سدي وح�سين العقابي ،وبعد
جولة من النقا�شات مع االطراف،
قررت ت�أجيلها �إلى  22من ال�شهر
المقبل.

وذكر الخبي ��ر القانوني طارق حرب في حديث
�إلى (الم ��دى)� ،أن "قرار ت�أجي ��ل دعوى الطعن
باالنتخابات من قبل المحكمة االتحادية العليا
كان متوقع ًا وتحدثنا به �سابق ًا".
و�أ�ض ��اف ح ��رب� ،أن "اله ��دف م ��ن الت�أجيل هو
ال�ستكمال االجراءات الق�ضائية التحقيقية قبل
القول الف�صل في الدعوى".
ولفت� ،إلى �أن "مو�ض ��وع الدعوى لي�س �سه ًال،
وال يمك ��ن للمحكمة اال�ستعج ��ال بالف�صل فيها،
والنتائ ��ج التي قد تترتب خطي ��رة �سواء قبلت

الطعن� ،أو ردته".
وي�ستبعد حرب� ،أن "تقوم المحكمة االتحادية
بالم�صادق ��ة عل ��ى النتائج قب ��ل �أن تح�سم هذه
الدعوى" ،ور�أى �أن "�صدور قرار برد الدعوى
يمثل م�صادقة �ضمنية".
ويوا�ص ��ل� ،أن "المحكم ��ة �س ��وف تق ��وم خالل
م ��دة الت�أجيل هذه بدرا�س ��ة الطلبات واللوائح
المقدمة من قبل االطراف والنظر فيها و�صو ًال
�إل ��ى ا�ص ��دار الق ��رار ال ��ذي يتف ��ق م ��ع �أح ��كام

الد�ست ��ور والقان ��ون" ،مبين� � ًا �أن "القان ��ون
�أعطى للمحكمة كامل ال�صالحيات في مو�ضوع
الت�أجي ��ل بهدف ا�ستكم ��ال اجراءاتها وبالتالي
ال يوج ��د الزام ب ��ان ت�صدر القرار ف ��ي الموعد
الجديد".
وي ��رى ح ��رب� ،أن "مطالب ��ة بع� ��ض الق ��وى
ال�سيا�سية ب�أن يلغى القانون االنتخابي الحالي
ويج ��ري احت�س ��اب اال�ص ��وات عل ��ى القان ��ون
ال�سابق غير �صحيح وال يتفق مع الد�ستور".

مخت�صون يدعون �إلى ا�ستمرار التن�سيق بين القوات االتحادية والبي�شمركة

ترف�ض الجلو�س والتفاو�ض مع "القوى التقليدية"

حركة امتداد ت�سعى لت�شكيل معار�ضة قو ّية
ت�ضم ً 50
نائبا

 بغداد /المدى
ك�شفت حركة امت ��داد المنبثقة عن انتفا�ضة ت�شرين،
�أم�س االثني ��ن ،عزمها ت�شكيل جبه ��ة معار�ضة ت�ضم
 50نائب ًا ق ��ادرة على ا�ستجواب ومحا�سبة الحكومة
المقبلة ،راف�ض ��ة الجلو�س في حوارات ومفاو�ضات
مع من و�صفتهم بـ "القوى التقليدية".
وقال القيادي ف ��ي الحركة غ�سان ال�شبيب في حديث
تلفزيون ��ي تابعت ��ه (الم ��دى)� ،إن "حرك ��ة امت ��داد
تقود تفاهم ��ات واتفاقيات وتوا�ص ��ل مع العديد من
ال�شخ�صيات الم�ستقلة والجديدة واالحزاب النا�شئة
تح ��ت متبني ��ات وطني ��ة؛ لت�شكي ��ل جبه ��ة معار�ضة
كبي ��رة" .و�أ�ض ��اف ال�شبي ��ب� ،أن "اله ��دف كبي ��ر من
ت�شكي ��ل ه ��ذا التحالف ،ال ��ذي قد يحق ��ق مفاج�أة في
االي ��ام المقبل ��ة من خ�ل�ال العم ��ل مع الجه ��ات التي
نتف ��ق معها في الط ��رح والر�ؤي ��ة" .و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن
"حواراتنا �شملت قوى مثل الجيل الجديد والجبهة
ال�شعبي ��ة و�شخ�صي ��ات م�ستقل ��ة ،وقوى م ��ن قوائم
تقليدي ��ة تري ��د �أن تكون �ضم ��ن متبنياتن ��ا الوطنية
بعيد ًا عن الطائفية والقومية".
ولف ��ت ال�شبيب� ،إل ��ى �أن "حركتنا من ��ذ انطالقها في
الي ��وم الأول عندما �أعلنت عن حركة �سيا�سية مدنية
وطني ��ة كان ��ت تمثل مفاج� ��أة في الواق ��ع ال�سيا�سي،
وقدم ��ت مب ��ادئ وثواب ��ت واه ��داف ت�سع ��ى �إل ��ى
تحقيقه ��ا" .ويوا�ص ��ل� ،أن "الدخ ��ول ف ��ي المعت ��رك
ال�سيا�س ��ي ج ��اء بهدفي ��ن الأول �أم ��ا تحقي ��ق اغلبية
ق ��ادرة على ت�شكي ��ل الحكوم ��ة الوطني ��ة �أو اللجوء
�إل ��ى المعار�ضة االيجابي ��ة البناءة الت ��ي تعمل على
الت�شريع والمراقبة".
ونب ��ه ال�شبي ��ب� ،إل ��ى �أن "حديثن ��ا عن ال ��دور المهم
للمعار�ض ��ة ال يعن ��ي �أنن ��ا بعيدون ع ��ن م�ساعينا في
ت�شكيل الأغلبية ون�أمل م ��ن جميع الذين ين�سجمون
معنا �إلى التحالف والتقارب".
وي ��رى� ،أن "منه ��اج االغلبي ��ة قد ال يح�ص ��ل في هذه
ال ��دورة� ،إنما ف ��ي الدورات الالحق ��ة ،لكننا في �إطار

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

"داع�ش" يعزز تواجده في مناطق رخوة قرب �إقليم كرد�ستان
 بغداد /ح�سين حاتم

عام نحن حققنا نتائج طيبة في االنتخابات".
وتح ��دث ال�شبي ��ب ،عن "النج ��اح في تكوي ��ن جبهة
ق ��ادرة على ا�ستجواب �أي وزي ��ر �أو اي م�س�ؤول في
الدولة وطرح مقترحات قوانين".
وك�ش ��ف ،عن "م�ساع ��ي للو�صول �إل ��ى  50نائب ًا لكي
نثب ��ت ق ��درة ه ��ذه المعار�ض ��ة الت ��ي تجب ��ر النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي ف ��ي المرحل ��ة القادمة عل ��ى العمل �ضمن
�أطر د�ستوري ��ة ووطنية" .و�أفاد ،ب� ��أن "المن�ضوين
لهذه الجبهة �سيكونون متابعين ل�سلوكيات الجهات
التنفيذية في المرحلة المقبلة".
ون ��وه ال�شبي ��ب� ،إلى �أن "التجرب ��ة البرلمانية تظهر
�أن نائب� � ًا واح ��د ًا ي�ستطي ��ع �أن يحق ��ق الكثي ��ر م ��ن
المه ��ام الرقابي ��ة والت�شريعية فكيف �سيك ��ون الأمر
اذا نجحن ��ا ف ��ي ت�شكي ��ل جبهة ت�ضم ع ��ددا ي�صل �إلى
خم�سين نائب ًا؟".
و�أورد� ،أن "م�ش ��روع المعار�ض ��ة ال ��ذي ن�سعى �إليه
لي� ��س ت�صحيحي ًا فح�س ��ب �إنما للتغيي ��ر ،وقادر على
اجبار الحكومة ب�أن تلتزم بالد�ستور ،ولدينا برنامج
واع يتنا�سب وي�ستوعب �آليات ادارة الدولة".
و�أو�ض ��ح ال�شبي ��ب� ،أن "م ��ا يميز حرك ��ة امتداد هو
وجود دعم جماهيري لها بن�سب كبيرة من المجتمع
العراق ��ي ال ��ذي ا�صب ��ح يدع ��م الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
النا�شئ ��ة التي تعمل وف ��ق مب ��د�أ المواطنة وتحقيق
العدالة والم�ساواة".
وتاب ��ع ،ان "المعار�ضة �ستك ��ون �سيفا بوجه القوى
الت ��ي تفك ��ر باال�ستم ��رار ف ��ي الف�س ��اد والطائفي ��ة
وتخريب م�ؤ�س�سات الدولة".
وم�ض ��ى ال�شبي ��ب ،ال ��ى �أن "منهاجن ��ا يت�ضم ��ن
نقط ��ة مهمة ج ��د ًا ،وهي ع ��دم الجلو� ��س �أو التفاهم
�أو التفاو� ��ض �أو التحال ��ف م ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
التقليدية لأنن ��ا معار�ضة لن تقبل باي من�صب �ضمن
ال�شكل الحالي للدولة".
يذكر �أن حركة امتداد تعد من بين القوائم االنتخابية
الت ��ي ن�ش� ��أت بع ��د انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن ونجح ��ت في
تحقيق ت�سعة مقاعد في البرلمان المقبل.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الغ ��اء القان ��ون الحالي وفق
م ��ا تدعي ��ه ه ��ذه الكت ��ل يتطل ��ب حكم� � ًا بع ��دم
الد�ستوري ��ة ي�ص ��در ع ��ن المحكم ��ة االتحادية
العليا بموجب دعوى للطعن فيه".
وم�ضى حرب� ،إلى �أن "المحكمة حتى لو �ألغت
القان ��ون النافذ ،ف� ��أن اثر هذا االلغ ��اء ال يكون
على االجراءات ال�سابقة بل على الم�ستقبل".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر محام ��ي االط ��ار التن�سيق ��ي
محم ��د ال�ساع ��دي ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)،

�أن "المحكم ��ة تتمت ��ع بالحي ��اد والت ��وازن
ووجهت اال�سئل ��ة �إلى االطراف ب�شفافية عالية
وا�ستمعت �إلى االجابات من جميع الأطرف".
وتاب ��ع ال�ساع ��دي� ،أن "ادل ��ة قدمناه ��ا �إل ��ى
المحكم ��ة اطلع ��ت عليه ��ا ت�ؤي ��د ما ذهبن ��ا �إليه
م ��ن وجود مخالفات وتزوير ف ��ي االنتخابات،
وح�صلت هناك درا�سة كبيرة لهذه االدلة".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الجل�سة �شه ��دت اليوم �إعطاء
�ص ��ورة وا�ضحة للكاف ��ة عن تفا�صي ��ل العملية

االنتخابي ��ة وجميع ما ي�ساعده ��ا في الو�صول
�إلى الحقيقة وا�صدار القرار العادل".
ويوا�ص ��ل ال�ساع ��دي� ،أن "ق ��رار الت�أجي ��ل �إلى
يوم  22من ال�شهر الحالي كان متوقع ًا لالطالع
والبحث والتق�صي ب�ش�أن االدلة".
و�أردف� ،أن "المفو�ضي ��ة العلي ��ا الم�ستقل ��ة
لالنتخاب ��ات �أمن ��ت م ��ا ت ��م تكليفه ��ا بتقديم ��ه
المتمث ��ل بالعق ��د الخا�ص بينها وبي ��ن ال�شركة
االلماني ��ة الفاح�ص ��ة م ��ع جمي ��ع التقارير ذات
العالقة".
ون ��وه ال�ساعدي� ،إل ��ى �أن "الئحة من  25ورقة
ت ��م تقديمها �أم�س ب�ش� ��أن االنتخابات وذلك بعد
الرج ��وع �إلى الخبراء الفنيي ��ن واطالعهم على
بع� ��ض الق�ضاي ��ا �ساعدتن ��ا في الح�ص ��ول على
دف ��وع ا�ضافي ��ة ت�صل �إلى  70دفع� � ًا نجد �أن من
�ش�أنه ��ا �أن تول ��د قناعة للمحكم ��ة با�صدار قرار
عادل منتج يحقق الم�صلحة العامة".
�إل ��ى ذلك ،تح ��دث النائ ��ب ال�سابق ع ��ن تحالف
الفت ��ح محمد �سال ��م الغبان� ،إل ��ى (المدى) ،عن
"وج ��ود �شع ��ور لدى االط ��ار التن�سيق ��ي ب�أن
ا�صوات ��ه قد هدرت وت ��م التالعب به ��ا وتغيير
النتائ ��ج م ��ن خ�ل�ال ثغ ��رات� ،أوج ��دت ب�سب ��ب
مخالف ��ات فني ��ة وقانوني ��ة للمفو�ضي ��ة العلي ��ا
الم�ستقلة لالنتخابات".
وذكر الغبان� ،أن "الو�ص ��ول �إلى القرار العادل
م ��ن �ش�أن ��ه �أن يو�ص ��ل ر�سائ ��ل اطمئن ��ان �إل ��ى
جمهورن ��ا ب�أننا ا�ستطعن ��ا �أن نعيد الحق لأهله
ولنق�ض ��ي عل ��ى التزوي ��ر الذي راف ��ق االقتراع
ب�شكل �شبه وا�ضح للكافة".
وبين� ،أن "الأهم بالن�سبة �إلينا عدم تمرير هكذا
مخالف ��ات وا�شكاالت ف ��ي العملي ��ة االنتخابية
الت ��ي بالت�أكيد له ��ا �آثار �سلبي ��ة تتعلق بزعزعة
ثقة الناخبين والمواطنين بالعملية ال�سيا�سية
وت�ؤ�س� ��س لعرف مفاده �أن وجود مخالفات �أمر
طبيعي".
وم�ض ��ى الغبان� ،إلى �أن "اال�ص ��رار ب�أن ن�ستمر
بتقدي ��م ال�ش ��كاوى والطع ��ون �أم ��ام المحكم ��ة
االتحادي ��ة العلي ��ا مهم ��ا كان ��ت النتائ ��ج ،لك ��ن
طموحنا �أن نعيد حقوقنا وا�صوات ناخبينا".
وكان زعي ��م تحال ��ف الفتح ه ��ادي العامري قد
�أعل ��ن تقديم طع ��ون �إل ��ى المحكم ��ة االتحادية
العلي ��ا ق ��ال �إن م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تن�س ��ف العملية
االنتخابية وتلغي نتائجها.
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يرى مخت�ص ��ون بال�ش� ��أن الأمني ،ان التن�س ��يق
بي ��ن الجي� ��ش العراق ��ي وق ��وات البي�ش ��مركة
للح ��رب �ضد تنظي ��م داع�ش االرهاب ��ي لم يرتق
لم�ست ��وى االقناع لغاية الوق ��ت الحالي ،داعين
ال ��ى �ض ��رورة العمل الم�شت ��رك بي ��ن ال�سلطات
االتحادية واقليم كرد�ستان.
و�شه ��د الع ��راق ف ��ي الأي ��ام الأخي ��رة ا�ستنفار ًا
�أمني ًا وع�سكري ًا عقب هجمات داع�ش الإرهابية،
و�س ��ط ت�صعي ٍد اعتب ��ره مخت�ص ��ون "محاوالت
�إثبات وجود".
ويقول المخت�ص بال�ش�أن الأمني احمد ال�شريفي
في حديث لـ(الم ��دى)� ،إن "االحداث الأمنية في
الفت ��رة الأخيرة قد ت�شه ��د تحديات كبيرة خالل
الأيام المقبلة ال �سيما ما يتعلق بالحزام الأمني
الخا�ص ب�إقليم كرد�ستان".
و�أ�ض ��اف ال�شريف ��ي ،ان "التركي ��ز عل ��ى الإقليم
�سبب ��ه الم�ؤث ��رات الإقليمي ��ة والمحلي ��ة"،
م�ستدركا "�إقليم كرد�ستان ذو دور م�ستقبلي في
التوازنات على م�ستوى �صنع القرار ال�سيا�سي
ف ��ي الع ��راق ج ��راء مخرج ��ات االنتخاب ��ات
وح�صول الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني على
ن�سبة اغلبية".
اما عل ��ى الم�ستوى الإقليمي� ،أو�ضح ال�شريفي،
�أن "االنفت ��اح الإقليم ��ي والدولي ا�صبح تجربة
يمك ��ن ان ت�ستع ��ار في تركيا واي ��ران و�سوريا،
وه ��ذه كله ��ا ترفع م ��ن من�س ��وب التح ��دي على
الإقليم".
و�أ�ش ��ار ،ال ��ى ان "الع ��راق ام ��ام تح ��د يبدو من
الظاه ��ر يُعد امني ��ا اما من الداخ ��ل فهو بدوافع
وم�ؤثرات وفواعل �سيا�سية".
وتح ��دث ال�شريف ��ي ،ع ��ن "تقيي ��د لق ��وات
البي�شمرك ��ة ف ��ي المناطق التي يطل ��ق المناطق
المتنازع عليها" ،الفتا الى ان "تلك المناطق هي
متنازع عليه ��ا �سيا�سيا واداريا ومن ثم ال يمكن
ا�سقاط البع ��د الأمني والع�سكري ع ��ن الق�ضايا
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التي تتعلق بالبعد ال�سيا�سي والإداري".
وتمتد فراغ ��ات �أمنية بين الجي�ش والبي�شمركة
عل ��ى م�ساف ��ة طويل ��ة ،وت�شكل ��ت ج ��راء التوتر
بي ��ن الجانبي ��ن عق ��ب ا�ستفت ��اء �أج ��راه الإقليم
لالنف�صال عن العراق عام .2017
ور�أى المخت�ص بال�ش�أن الأمني وال�ستراتيجي،
ان "تقيي ��د ق ��وات البي�شمرك ��ة غير مب ��رر وغير
�صحيح؛ لخلقه مناطق فراغ بين قوات الجي�ش
والبي�شمركة".
ور�أى ال�شريف ��ي ،ان "التن�سي ��ق بي ��ن الجي� ��ش
وق ��وات البي�شمركة لم يرت ��ق لم�ستوى االقناع،
وما زال ينظر ال ��ى البي�شمركة واال�ساي�ش على
�أنهم من منظومة االمن والدفاع العراقية".
وكان ��ت قي ��ادات ع�سكري ��ة م ��ن الجي� ��ش
والبي�شمركة قد عقدت اجتماعا ،الأحد الما�ضي،
به ��دف تن�سي ��ق الجهود في محارب ��ة داع�ش في
المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
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ب ��دوره ،يق ��ول الباح ��ث بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي
والأمني علي البيدر في حديث �إلى (المدى)� ،إن
"المناطق التي يمكن ان نطلق عليها بالمناطق
الرمادية بقيت �ضحية �صراع �سيا�سي".
و�أ�ض ��اف ،ان "الحكوم ��ة االتحادي ��ة واقلي ��م
كرد�ست ��ان تو�ص�ل�ا الى قناعة مطلق ��ة هو تقديم
تنازالت فيما بينه ��م ومعالجة تلك المناطق بما
ين�سج ��م مع خل ��ق وحدة الق ��رار الأمني وتحت
امرة القائد العام للقوات الم�سلحة".
وا�ست ��درك البي ��در" ،المواط ��ن ه ��و �ضحي ��ة
ال�ص ��راع في تل ��ك المناط ��ق" ،مبين ��ا ان "هناك
تنوع ��ا مكوناتي ��ا ،واي خ ��رق امن ��ي يق ��وم به
داع�ش في تل ��ك القواطع قد يو ّل ��د ح�سا�سية من
خ�ل�ال ا�ستهداف الك ��رد على ح�س ��اب العرب او
العك�س ،وغيرهما من المكونات".
و�ش ��دد ،عل ��ى "�ض ��رورة العم ��ل الم�شت ��رك
والتن�سي ��ق بين الجي� ��ش وق ��وات البي�شمركة؛

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

لمعالجة اختالالت العمليات الإرهابية".
وا�ستطرد الباح ��ث بال�ش�أن ال�سيا�سي والأمني،
ان "تنظي ��م داع�ش وبعد تلقي ��ه �صفعات عديدة
يحاول ان يغير خطط ��ه و�ستراتيجاته محاوال
فر�ض وجوده في تلك المناطق واالنت�شار على
م�ستوى المحافظات".
وف ��ي �أواخر ع ��ام � ،2017أعلن الع ��راق هزيمة
تنظي ��م داع�ش الإرهابي بع ��د �أن ا�ستعاد غالبية
الأرا�ضي التي �سيطر عليها التنظيم في .2014
لك ��ن داع�ش لج� ��أ �إلى ح ��رب ع�صاب ��ات تزايدت
حدته ��ا وخطورته ��ا ف ��ي الأ�سابي ��ع الأخي ��رة،
ال�سيم ��ا ف ��ي محافظ ��ات ديال ��ى و�ص�ل�اح الدين
ونين ��وى وكرك ��وك ،وتمك ��ن في مطل ��ع كانون
االول الج ��اري م ��ن ال�سيط ��رة عل ��ى قري ��ة كان
داع�ش قد �سيطر عليه ��ا ل�ساعات ،قبل �أن تنجح
الق ��وات االمنية في ا�ستعادته ��ا وطرد م�سلحي
التنظيم.
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ان�شقاقات تهدد حتالف
اخلنجر اجلديد �إذا �أعيد
اختيار احللبو�سي

الطريق �إىل رئا�سة الربملان مير ب�أربعة حمطات
و 10مر�شحني للمن�صب

و�صل عدد المر�شحين
والطامحين بالح�صول على
من�صب رئي�س البرلمان المقبل
الى نحو � 10شخ�صيات.
واختيار المر�شح االخير لهذا
المن�صب يتطلب "مغازلة"
طرف �آخر غير القوى ال�سنية
التي جرت العادة ان يكون هذا
الموقع من ن�صيبها.
وتذهب اطراف �سيا�سية اخرى
الى ابعد من ذلك ،حيث ت�ؤكد
ان التر�ضية للفوز برئا�سة
البرلمان تحتاج الى موافقة 3
اطراف اخرى.

 بغداد /تميم الح�سن
وت�ش ��كل من ��ذ �شه ��ر تقريب ��ا "لوب ��ي" راف� ��ض
للتجدي ��د ال ��ى رئي�س البرلم ��ان ال�ساب ��ق محمد
الحلبو�سي من التيارات ال�شيعية وال�سنية.
ويعتق ��د ان اختي ��ار الحلبو�سي م ��رة اخرى قد
يثير "ان�شقاقات" داخل التحالفات ال�سنية ،فيما
الي ��زال تحالفه (تقدم) ي�صر عل ��ى تر�شيحه رغم
وجود مر�شح �آخر "احتياط".
وينتخ ��ب البرلمان رئي�س� � ًا جديد ًا ل ��ه ونائبين
لرئي�س المجل�س خالل الجل�سة الأولى بالأغلبية
المطلق ��ة ،وج ��رى الع ��رف �أن يك ��ون رئي� ��س
المجل� ��س م ��ن الع ��رب ال�سن ��ة وله نائ ��ب �شيعي
و�آخر كردي.
وتن� ��ص الم ��ادة ( )55م ��ن الد�ست ��ور عل ��ى ان
"ينتخ ��ب مجل� ��س الن ��واب ف ��ي �أول جل�سة له
رئي�س ��ا ،ث ��م نائب� � ًا �أول ونائب� � ًا ثاني� � ًا بالأغلبية
المطلق ��ة لع ��دد �أع�ض ��اء المجل� ��س باالنتخ ��اب
ال�سري المبا�شر".
�أبرز المر�شحين
وبح�س ��ب م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة مطلع ��ة ان "ع ��دد
المر�شحي ��ن ل�شغ ��ل من�ص ��ب رئي� ��س مجل� ��س
الن ��واب قد ي�صل ال ��ى � 10شخ�صيات الى جانب

الحلبو�سي".
ووف ��ق تلك الم�ص ��ادر الت ��ي تحدث ��ت لـ(المدى)
�شريط ��ة عدم ذكر هويتها ،ان "اغلب المر�شحين
او الراغبي ��ن ل�شغ ��ل المن�ص ��ب ه ��م م ��ن تحالف
عزم".
وب ��د�أ التحال ��ف ال ��ذي يق ��وده خمي� ��س الخنجر
من ��ذ اال�سبوع الما�ض ��ي ،بتو�سيع ع ��دد مقاعده
با�ستقطاب مر�شحين فائزي ��ن من "الم�ستقلين"
واحزاب معار�ضة للحلبو�سي.
وتت�س ��رب م ��ن اروق ��ة المفاو�ض ��ات ا�سم ��اء
المر�شحي ��ن ،مث ��ل :خالد العبي ��دي وزير الدفاع
ال�ساب ��ق والذي خ�سر االنتخاب ��ات قبل ان يعود
ليفوز مرة اخرى بعد تدقيق مراكز االقتراع في
االعظمية.
والعبي ��دي وه ��و قي ��ادي ف ��ي تحال ��ف الخنجر،
متحم� ��س ج ��دا للمن�ص ��ب خ�صو�ص ��ا وان ��ه قبل
� 6سن ��وات تم ��ت اقالته م ��ن ال ��وزارة بت�صويت
مجل�س النواب على اثر اتهامات بالف�ساد.
وتثي ��ر �شكوك ح ��ول ق�ضية اع ��ادة العبيدي الى
�صف ��وف الفائزين في االنتخاب ��ات ،حيث " ُت�شم
رائح ��ة �صفق ��ة" م ��ن وراء ذل ��ك وف ��ق م ��ا تقوله
الم�صادر.

والغري ��ب ان وزي ��ر الدف ��اع ال�سابق بع ��د اعادة
التدقي ��ق بالنتائ ��ج ،اخذ م ��كان مر�ش ��ح تحالف
العق ��د بزعامة رئي� ��س البرلمان فال ��ح الفيا�ض،
الذي تحالف كل نوابه الفائزين مع "عزم".
و�صع ��د العبيدي بف ��ارق  3ا�ص ��وات عن مر�شح
العق ��د عبا�س ح�سين في بغ ��داد ،قبل ان يقوم 3
من  4مر�شحين فائزي ��ن عن العقد باالندماج مع
تحالف الخنجر.
وحت ��ى اللحظ ��ة ال يفه ��م كيف ج ��رى االندماج،
خ�صو�صا وان المادة  45من قانون االنتخابات
تمن ��ع "ان�شق ��اق" المر�شحي ��ن داخ ��ل االحزاب
والتحالفات.
وكان القيادي في "العقد" زاهر العبادي اكد اول
ام� ��س لـ(المدى) "تما�سك التحالف" الذي يقوده
الفيا� ��ض ،م�ؤك ��دا ان ماج ��رى ه ��و "ا�صطف ��اف
�سيا�س ��ي م ��ن المر�شحي ��ن ال�سنة داخ ��ل تحالف
عقد الختيار رئي�س البرلمان".
تحالف �ضد الحلبو�سي
وكان احم ��د الجب ��وري (اب ��و م ��ازن) ق ��د ان�ضم
م�ؤخرا ال ��ى جانب "العقد" مع تحالف الخنجر،
واالول بح�س ��ب الت�سريبات من ا�ش ��د الراغبين

بالح�صول على من�صب رئا�سة البرلمان.
الجب ��وري ويمل ��ك  4مقاع ��د" ،لن يبق ��ى �صامدا
لفت ��رة طويل ��ة داخ ��ل تحال ��ف الع ��زم" ،بح�سب
تعبير م�صادر مطلعة ومقربة من المفاو�ضات.
حيث ت�ؤكد تلك الم�صادر ان "ابو مازن قد ين�شق
عن التحالف في حالة التجديد للحلبو�سي ومعه
اكثر من �شخ�ص".
هن ��اك اي�ض ��ا ثاب ��ت العبا�س ��ي واحمد عب ��د الله
الجب ��وري النائبان ع ��ن المو�ص ��ل �ضمن حركة
ح�س ��م الت ��ي ان�ضم ��ت ال ��ى البرلم ��ان ،وهم ��ا
وف ��ق الم�صادر "ا�ش ��د المعار�ضي ��ن للحلبو�سي
ويرغبان ب�شغل المن�صب بدال عنه".
وه� ��ؤالء االثن ��ان باال�ضافة الى زليخ ��ة اليا�س،
المر�ش ��ح الثالث الفائز عن "ح�س ��م" قد يغادروا
تحال ��ف الخنجر اذا تم التجديد للحلبو�سي مرة
اخرى.
وكان التحال ��ف الجديد الذي اعل ��ن عن ت�شكيله
الخنجر و�ض ��م  34مر�شحا فائزا ،قد ا�شترط ان
تكون الق ��رارت النهائي ��ة بيد رئي� ��س التحالف،
خوفا من االن�شقاقات او االتفاقات الجانبية.
وف ��ي ال�ضف ��ة االخ ��رى م ��ن المفاو�ض ��ات عل ��ى
من�ص ��ب رئي� ��س البرلم ��ان ،يت ��م الحدي ��ث ف ��ي

توقعات بعودة �أ�سعار النفط �إىل االرتفاع العام املقبل

وكالة دولية :العراق مقبل على �أكبر معدالت للنمو في المنطقة
 ترجمة /حامد احمد
توقعت وكالة متخ�ص�صة �أن ي�شهد العراق
�أعلى نمو في بلدان الخليج الم�صدرة للنفط
العام المقبل ،الفتة �إلى �أن معدالته قد ت�صل
�إلى .%8.1
وذك��ر تقرير لموقع ذي نا�شنال االخ�ب��اري
ترجمته (المدى)� ،إن "وكالة فيت�ش الدولية
للت�صنيف االئتماني ذك��رت �أن��ه من المتوقع
ان ت�شهد ال��دول الم�صدرة للنفط في منطقة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا ن�م��وا
اقت�صاديا اقوى خالل العام القادم".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "ذلك مدفوعا بت�سارع
برامج التلقيح وت�صاعد ب�أ�سعار النفط ف�ضال
عن �سيا�سة �أوب��ك بال�ص للزيادة التدريجية
ب��إن�ت��اج النفط تما�شيا م��ع تح�سن وازدي ��اد
الطلب".
و�أ�شار� ،إلى �أن "اقت�صاد العراق ،ثاني اكبر
منتج للنفط في �أوب��ك ،من المتوقع ان ي�شهد
نمو ًا اق��وى خ�لال العام  2022بن�سبة تزيد
على  ،%8.1وه��ي اعلى ن�سبة نمو متوقعة
�ضمن بلدان الخليج الم�صدرة للنفط".
ولفت التقرير� ،إلى �أن "معدل النمو المتوقع
ف��ي ال �ك��وي��ت بن�سبة  %7.9تليها العربية
ال�سعودية ،المنتج الأكبر للنفط في �أوب��ك،
بن�سبة  %7.4ودولة االمارات بن�سبة ."%5.8
و�شدد ،على �أن "الموازنات المالية البارزة
�ستزيد اكثر من تح�سن الأو�ضاع االقت�صادية
لكل ب�ل��دان مجل�س التعاون وال �ع��راق خالل
ال�ع��ام ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي �ستبقى فيه �أ�سعار
النفط قوية".
و�أف ��اد التقرير ،ب ��أن "ذلك ي��أت��ي م��ع و�صول
م �ع��دالت ��س�ع��ر خ ��ام ب��رن��ت ال ��ى  70دوالرا
للبرميل وال ��زي ��ادات الحا�صلة ع�ل��ى نطاق
وا�سع ب�إنتاج النفط تما�شيا مع اتفاق �أوبك
بال�ص".
وي�ستر�سل� ،أن "الدول الأع���ض��اء المنتجة

للنفط ف��ي �أوب ��ك ك��ان��ت ق��د ب��ا��ش��رت ب��زي��ادة
انتاجها للنفط الخام على نحو تدريجي وذلك
منذ مطلع �شهر �آب من هذا العام ل�سد الطلب
المتزايد على الخام".
ون�ب��ه� ،إل��ى �أن "االقت�صاد العالمي ي�ستمر
ب��ال�ت�ع��اف��ي م��ن ج��ائ �ح��ة ف��اي��رو���س ك��ورون��ا
وتبعات الوباء على االقت�صاد" ،وتحدث عن
"اتفاق بلدان �أوبك على البدء بزيادة انتاجها
بمعدل  400,000برميل باليوم ابتداء من
ال�شهر القادم".
وتوقع التقرير ،ان "ت�ؤدي ح��االت تناق�ص
انتاج اوبك بال�ص للخام الى زيادة بمعدالت
الإن�ت��اج بن�سب تتراوح ما بين  8ال��ى ،%15
والتي �ست�ؤدي ال��ى تزايد بالعوائد المالية
النفطية في وقت �سيبقى فيه معدل �سعر النفط
م�شابها لمعدالت ."2020
وذكر� ،أن "تخمينات م�ؤ�س�سة فيت�ش ا�ستندت
على م��ؤ��ش��رات التح�سن ب��ال�ع��وائ��د المالية
ل �م �ي��زان �ي��ات ال� ��دول ال �م �� �ص��درة ل�ل�ن�ف��ط ع��ام

."2021
و�أ�شار التقرير� ،إلى "عودة خام برنت ليتعافى
بو�صوله لما يزيد على  70دوالرا للبرميل
مرتفعا بذلك بمقدار  30دوالرا للبرميل عن
معدالت �أ�سعار ."2020
وي�ن�ق��ل ع��ن ت��وب��ي �أي �ل ����س ،م��دي��ر م�ؤ�س�سة
فيت�ش للت�صنيف االئتماني لمنطقة ال�شرق
الأو��س��ط ال�ق��ول� ،أن "النظرة العامة للنفط
وللإ�صالحات وال�سيا�سات الإقليمية ،هي
ب�شكل عام �أكثر بنيوية مما كانت عليه قبل
�سنوات قليلة م�ضت".
وت��اب��ع �أي�ل����س وف�ق� ًا للتقرير� ،أن "المنطقة
�ست�ستمر بمواجهتها مخاطر بنيوية ت�شتمل
على زي ��ادة بمعدالت البطالة بين ال�شباب
و�سوء �إدارة مع زيادة االعتماد على الوقود
الهيدروكربوني ،ف�ضال عن تحديات مالية
�أخ���رى متعلقة ب��االن �ف��اق ال�م��ال��ي ال�م�ح��دود
وتحديات مالية خارجية لبع�ض البلدان".
ونوه� ،إلى �أن "�أ�سعار النفط كانت قد �سجلت

ارت �ف��اع��ا ال�ج�م�ع��ة م �ظ �ه��رة اع �ل��ى اك�ت���س��اب
ا�سبوعي منذ �أواخر �آب بينما �أثرت مخاوف
انت�شار وب��اء المتحور ال�ج��دي��د لفايرو�س
كورونا� ،أوميكرون ،على �ضعف الطلب على
النفط".
و�أ� �ض��اف التقرير� ،أن "كال م��ن م�ؤ�شر خام
برنت وخام وي�ست تك�سا�س الأميركي اكت�سب
ارتفاعا الأ�سبوع الما�ضي بن�سبة  %8و�سط
توقعات تح�سن في الطلب على النفط".
وزاد� ،أن "برنت ،المعيار الدولي ل�سعر النفط،
ارت�ف��ع عند اغ�ل�اق بور�صة الجمعة بن�سبة
 % 0.98م�سج ًال �سعر  75.15دوالرا للبرميل،
في حين ارتفع خام وي�ست تك�سا�س ،معيار
�أ�سعار خام الواليات المتحدة ،بن�سبة 1.03
 %م�سجال �سعر  71.67دوالرا للبرميل".
كما ينقل التقرير ع��ن المحلل االقت�صادي،
ل��وي����س دي�ك���س��ون ،م��ن م��ؤ��س���س��ة ري�ستارد
اي��ن��ي��رج��ي ،ال �ن��روي �ج �ي��ة ل�لا� �س �ت �� �ش��ارات
االقت�صادية القول� ،إن "معظم خ�سائر �أ�سعار
ال�ن�ف��ط ال �ت��ي جلبها خ�ب��ر ان�ت���ش��ار متحور
اوم�ي�ك��رون اال��س�ب��وع الما�ضي ق��د تراجعت
وا�صبح االن ا�ستقرار ب�أ�سعار النفط ،والأهم
من ذلك هو �ضرورة الحفاظ على هذا الزخم
الإيجابي".
ً
وتابع ديك�سون ،وفقا للتقرير� ،أن "القلق من
اوميكرون قد هد�أ االن في وقت �أظهرت فيه
التحليالت ب��ان اع��را��ض��ه و�صفت على انها
معتدلة ،وهذا ال�شيء يعتبر نوعا من التعافي
بالن�سبة لمنتجي وبائعي النفط الذين توقعوا
الأ�سو�أ في البداية".
وم�ضى التقرير� ،إلى �أن "وزير النفط العراقي،
اح�سان عبد الجبار ،توقع �أم�س الأول االحد
�إبقاء منظمة البلدان الم�صدرة للنفط �أوبك،
خالل اجتماعها القادم ،على �سيا�ستها الحالية
القا�ضية بزيادة تدريجية للإنتاج بمعدل 400
الف برميل باليوم كل �شهر".
عن موقع ذي نا�شنال الإخباري

االو�س ��اط ال�سيا�سي ��ة ع ��ن يحي ��ى المحم ��دي،
النائ ��ب ال�ساب ��ق والمر�ش ��ح الفائز ع ��ن تحالف
تقدم.
وعلى الرغم من ان "تقدم" مازال متم�سكا بر�أيه
عل ��ى تر�شيح الحلبو�س ��ي ،اال انه يعد المحمدي
كبدي ��ل في حال �سمح للتحال ��ف ب�شغل المن�صب
واعترا�ضهم على اال�سم.
زعيم ال�سنة!
لك ��ن اثيل النجيف ��ي وهو قيادي �سن ��ي ي�ؤكد ان
كل تل ��ك التفاهم ��ات والتر�شيحات غي ��ر مجدية
"اال اذا وافقت القوى ال�شيعية".
النجيفي وه ��و �شقيق رئي� ��س البرلمان ال�سابق
ا�سام ��ة النجيف ��ي ،ق ��ال لـ(الم ��دى) ان "الق ��وى
ال�شيعي ��ة ه ��ي من تقب ��ل او ترف�ض ا�س ��م رئي�س
البرلم ��ان باعتباره ��ا �صاحب ��ة االغلبي ��ة ف ��ي
البرلمان".
وي�ضي ��ف" :ل ��و ح�ص ��ل المر�ش ��ح عل ��ى تواف ��ق
كل الق ��وى ال�سني ��ة لن ي�ستطي ��ع الح�صول على
المن�ص ��ب اذا كان هن ��اك فيت ��و م ��ن االح ��زاب
ال�شيعية".
وعل ��ى ه ��ذا اال�سا� ��س ت�شي ��ر الم�ص ��ادر المقربة

م ��ن اج ��واء المفاو�ض ��ات ،ال ��ى ان "الطام ��ع
برئا�س ��ة البرلمان عليه احت ��راف مغازلة القوى
ال�شيعية".
وبع ��د فت ��رة من ظه ��ور نتائ ��ج االنتخاب ��ات بد�أ
فري ��ق من المعار�ض ��ة ي�ستعد �ض ��د الحلبو�سي،
ا�ضافة الى القوى ال�سنية ،هم مجموعة ال�شيعة
المعروفي ��ن بـ"االط ��ار التن�سيق ��ي" الذين ذهب
ج ��زء منه ��م االن م ��ع الخنج ��ر �ضم ��ن "تحالف
عقد".
ولذل ��ك ،بح�س ��ب ماتقوله الم�ص ��ادر ،ترجح كفة
مجموعة الخنجر ف ��ي الح�صول على المن�صب،
اال اذا ق ��رر الحلبو�س ��ي التحال ��ف م ��ع زعي ��م
التيار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر "وهو امر لي�س
م�ستبعدا".
وينظ ��ر ال ��ى رئي� ��س البرلم ��ان غلى ان ��ه بمثابة
"زعي ��م لل�سنة" ،وه ��و �أمر يرف�ض ��ه النجيفي،
حي ��ث يقول بان "الق ��وى ال�شيعية اخترعت ذلك
الخ�ضاع القوى ال�سنية".
ويتاب ��ع ":الق ��وى ال�شيعي ��ة ترف� ��ض ان يك ��ون
رئي�س ال ��وزراء زعيما لل�شيع ��ة ،لكنها بالمقابل
تعط ��ي ا�ش ��ارات بان رئي� ��س البرلم ��ان هو قائد
ال�سنة وهي بالتالي من تحدده لزيادة ال�سيطرة
على المجتمع ال�سني".
وغالب ��ا ماينف ��رد رئي� ��س البرلم ��ان بع ��د فت ��رة
ق�صي ��رة م ��ن ت�سلم ��ه المن�ص ��ب ع ��ن الكتل ��ة او
الحزب الذي ر�شحه.
وح ��دث هذا مع �سليم الجبوري رئي�س البرلمان
ال�سابق الذي ف ��از عن ديالى هويتنا التابعة الى
رئي� ��س حزب الح ��ل جمال الكربول ��ي ،ثم انقلب
بع ��د ذلك ور�شح في  2018مع ائتالف الوطنية،
و"عزم" في االنتخابات االخيرة.
والحلبو�س ��ي كذل ��ك ف ��از ف ��ي  2018ع ��ن حزب
الكربول ��ي "االنبار هويتن ��ا" ،ثم انقلب بعد ذلك
و�شكل تحالف تقدم.
الطريق �إلى رئا�سة البرلمان
ب ��دوره ي�شي ��ر يحي ��ى الكبي�سي ع�ض ��و تحالف
"ع ��زم" الى ان اختي ��ار رئي�س البرلمان "لي�س
امرا �سنيا داخليا".
ويق ��ول الكبي�س ��ي في ات�ص ��ال مع (الم ��دى) �إن
تحدي ��د ه ��ذا المن�صب "ال يتطل ��ب تدخل القوى
ال�سيا�سي ��ة ال�شيعية فقط وانما النجف وطهران
والواليات المتحدة".
ويم�ض ��ي قائال" :بالتال ��ي �إذا ما تم االتفاق مثال
على ع ��دم التجدي ��د لأي من الرئا�س ��ات الثالث،
كم ��ا هو مقترح بع�ض �أطراف الإطار التن�سيقي،
فبالت�أكي ��د ل ��ن يك ��ون هن ��اك معن ��ى لتر�شي ��ح
الحلبو�سي".
وينف ��ي الكبي�سي بح ��ث ا�سماء مر�شح ��ة ل�شغل
المن�ص ��ب داخ ��ل تحالف عزم ،لكن ��ه يقول" :من
يح�صل عل ��ى من�ص ��ب رئي�س البرلم ��ان يح�صل
الط ��رف االخر �س ��واء ع ��زم او تقدم عل ��ى باقي
المنا�صب الوزارية".

�شكت �شحة املوارد املائية واالمدادات الوقودية

الكهرباء :خطة خم�سية ت�ستهدف
الو�صول �إلى � 54ألف ميغاواط
 خا�ص /المدى
ك�شفت وزارة الكهرباء� ،أم�س االثنين ،عن خطة
ت�ستهدف الو�صول �إل��ى انتاج  54الف ميغاواط،
الفتة �إل��ى �أن �أب��رز م�شكالتها تتعلق بعدم توفير
التخ�صي�ص المالي واالفتقار �إلى الخطة الوقودية،
داعية �إلى تفعيل الم�شاريع ال�ستراتيجية مع وزارة
التخطيط.
وق��ال المتحدث با�سم ال ��وزارة �أحمد مو�سى في
ت�صريح �إل��ى (المدى) �إن "وزارة الكهرباء تعمل
على مواكبة الطلب ،وت�ستعد لخطة خم�سية على
مديات ق�صيرة ومتو�سطة وطويلة الأمد.
و�أ�ضاف مو�سى� ،أن "الخطة الق�صيرة و�أمدها عام
واحد ت�ضمنت �إ�ضافة � 5000إلى  7000ميغاواط
�إلى المنظومة الوطنية".
و�أ�شار� ،إلى �أن "الخطة المتو�سطة وتمتد من عامين
�إلى ثالثة �أعوام تت�ضمن م�شاريع الطاقة ال�شم�سية
التي وقعت في وقت �سابق ،و�ستكون حا�ضرة بــ12
الف ميغاواط".
و�أردف مو�سى �أن "العراق ي�ستعد بانتهاء الخم�س
�سنوات المحددة للخطة طويلة الأمد للو�صول �إلى
 54الف ميغاواط".
و�أكد� ،أن "رئي�س مجل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
عند زيارته في وقت �سابق �إلى مقر وزارة الكهرباء
اطلع على الخطة التي تمت مناق�شتها ب�شكل مهني
والقت اهتمامه".
ويوا�صل مو�سى� ،أن "الوزارة طالبت بمقومات
هذه الخطة المتمثلة بالدعم الوقودي والقرارات
الحكومية التي ت�ساعدنا على انجاز عملنا".
ويجد� ،أن "ملف الكهرباء لي�س بال�سهل على نحو
عام ،لكن يمكن حله من خالل خطط قابلة للتطبيق،
ب�شرط �أن تتعاون جميع الجهات ذات العالقة".
و�أو�ضح مو�سى� ،أن "الكاظمي �أوعز لوزارة المالية
بتوفير الدعم ولوزارة التخطيط بادراج جملة من

الم�شاريع ال�ستراتيجية ،لكننا لغاية الوقت الحالي
نفتقر للدعم المالي".
ونوه� ،إلى �أن "ال�شحة المالية �إ�ضافة �إلى الخطة
ال ��وق ��ودي ��ة ي �� �ش �ك�لان ال �م �ع��رق��ل االب � ��رز لعملنا،
وب �ت��وف �ي��ره �م��ا ن�ستطيع �أن ن�ع�م��ل ب��ال�م�ح�ط��ات
الموجودة لمواكبة الطلب".
و�أف��اد مو�سى ،ب��أن "الوزارة مجبرة على �إ�ضافة
 %10زي ��ادة ف��ي ال�ط��اق��ة لمواكبة ال�ط�ل��ب ،فهناك
ان�شطارات وم�ضاعفة في اال�ستهالك".
و� �ش��دد ،على �أن "الزيادة ��س��واء ك��ان��ت ل��وح��دات
انتاجية �أو خطوط ناقلة �أو لتدعيم قطاع توزيع
الكهرباء تحتاج �إلى �أموال" ،منبها �إلى �أن "العراق
خ�سر  3400ميغاواط ب�سبب انح�سار ام��دادات
الغاز المورد".
وذكر مو�سى� ،أن "ال�صيف الما�ضي �شهد العمل على
تحديات عدة لم تكن خافية على ال��ر�أي العام منها
ا�ستهداف اب��راج لنقل الطاقة وانح�سار ام��دادت
الغاز واطفاء الخطوط االيرانية �إ�ضافة �إلى عدم
توفير المخ�ص�صات المالية ما �أدى �إل��ى التعامل
م��ع ال�شركات القطاع الحكومي التابعة ل��وزارة
ال�صناعة والقطاع الخا�ص بالآجل".
وي�ستر�سل� ،أن "الوزارة التي ف��ي ذمتها مبالغ
تجاه �شركات حكومية ،ف ��أن لها دي��ون عن �أج��ور
التجهيز بالكهرباء ف��ي ذم��ة م�ؤ�س�سات ر�سمية،
وبالتالي اقترحنا اللجوء الى المقا�صة ،من �أجل
�أن تت�ساقط جملة من الديون لكن هذا الحل لي�س
بال�ستراتيجي".
وم�ضى مو�سى� ،إلى �أن "الحل يكون بادراج جملة
م�شاريع من قبل وزارة التخطيط ،مع توفير الدعم
المالي وتزويدنا باالمدادت الوقودية".
ي���ش��ار �إل ��ى �أن ال �ع��راق ي�شهد ب�ي��ن م��دة و�أخ ��رى
ت �ظ��اه��رات �شعبية ل�لاح�ت�ج��اج ع�ل��ى ت ��ردي واق��ع
الكهرباء منذ عام  2003رغم �صرف مبالغ طائلة
على هذا الملف.
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�إيران تت�سبب بخروج بع�ض ال�سدود عن اخلدمة

اخلزين املائي يف �أدنى م�ستوياته ..وخماوف
من ت�أثريات التبخر
 خا�ص /املدى
ا�ست ��درك �أن "هذه الق ��درة مرتبطة
بظ ��روف �صيان ��ة ه ��ذه ال�س ��دود
ترتق ��ب مناطق الع ��راق كافة موجة وظ ��روف االمط ��ار واالطالق ��ات
مطري ��ة غزيرة خالل االي ��ام القليلة املائية القادمة من تركيا".
املقبلة ومتت ��د لعدة �أيام ،بح�س ��بما و�أ�ض ��اف الغ ��زي� ،أن "اخلزي ��ن
ت�ش�ي�ر خرائط الطق�س ،و�سط �آمال احل ��ايل م ��ن املياه ل ��دى الع ��راق ال
ب� ��أن مت�ل��أ الفراغ ��ات يف اخلزي ��ن يتجاوز ال� �ـ 25مليار م�ت�ر مكعب"،
املائي العراقي الذي انخف�ض ب�شكل مايعن ��ي �أن  %35فق ��ط م ��ن القدرة
كبري بفع ��ل اال�ستخدام امل�ستمر منذ التخزيني ��ة ممل ��وءة باملياه ،و%65
عامني ،حيث يبل ��غ حاليا  %35فقط من خزين ال�سدود فارغ".
من القدرة التخزينية الكاملة.
وم ��ع ذل ��ك يو�ض ��ح الغ ��زي �أن ��ه
وال توف ��ر وزارة امل ��وارد املائي ��ة "حت ��ى ال� �ـ 25ملي ��ار م�ت�ر مكع ��ب
�أرقام ��ا �صريحة ع ��ن حجم اخلزين الت ��ي ميتلكه ��ا الع ��راق حالي ��ا جزء
املائي احلايل اال انها تكتفي بالقول منه ��ا ي�سم ��ى اخلزي ��ن املي ��ت� ،أي
ب�أن ��ه و�ص ��ل ملراح ��ل حرج ��ة ومت الميك ��ن اال�ستف ��ادة من ��ه واخراجه
ا�ستهالكه ب�شكل كبري.
م ��ن ال�س ��دود لأن ��ه حت ��ت م�ست ��وى
وق ��ال اخلب�ي�ر املائي جن ��م الغزي� ،سط ��ح النهر اال اذا ا�ستعنا بتقنيات
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى) �إن "ق ��درة امل�ضخ ��ات لرفع ��ه اىل االنه ��ار مرة
ال�س ��دود العراقي ��ة لتحم ��ل اخل ��زن اخرى".
تبلغ  70مليار م�ت�ر مكعب"� ،إال �أنه ف�ض�ًل اً�ا عن ذل ��ك ي�ش�ي�ر الغ ��زي �إىل
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ال�شركة العامة لتجارة
احلبوب

تنويه

الحقا ً لكتابن��ا املرقم ()20738
في  2021/11/28املتضمن نشر
اعالن مناقص��ة حتميل وتفريغ
احلبوب في ف��رع كركوك حيث
ورد في الفق��رات العاملة فقرة
(تفري��غ ال��رز املكي��س) خط��أ
والصحي��ح هو (تفري��غ حبوب
مكي��س) وفق��رة (حتمي��ل رز
مكيس) والصحيح هو (حتميل
حب��وب مكي��س) ل��ذا اقتضى
التنويه.

�أن "الفاق ��د املائ ��ي ال ��ذي يتبخر من
ال�س ��دود العراقي ��ة دون ا�ستف ��ادة
كب�ي�رة �أي�ض� � ًا ويق ��در بح ��وايل 8
ملي ��ارات مرت مكع ��ب �سنويا ،حيث
يتبخ ��ر ب�سب ��ب درج ��ات احل ��رارة
العالي ��ة وامل�ساح ��ة ال�سطحي ��ة
لل�س ��دود ،وكذلك ي�ؤث ��ر على نوعية
املي ��اه املتبقية حيث ان الذي يتبخر
مي ��اه عذبة وتبقى مياه ذات تراكيز
عالية من االمالح".
وبه ��ذا ف� ��أن ماميتلك ��ه الع ��راق من
خزي ��ن اذا مل يت ��م مل�ؤه م ��ن جديد،
ف�أن � %32سيفقده متام ًا خالل العام
املقبل بالتبخري فقط دون ا�ستفادة،
ف�ضال عن ا�ستهالك املتبقي.
وفيما يتعلق بالقدرة على ا�ستيعاب
املوجات واالطالق ��ات املائية ،ي�ؤكد
الغ ��زي "وج ��ود ق ��درة عالي ��ة على
ا�ستيع ��اب اي �سيول خ�ل�ال الفرتة
املقبلة حيث مل تعد االطالقات املائية

كم ��ا كان ��ت يف ال�ساب ��ق وموج ��ات
الفي�ض ��ان م�ستبع ��دة ،واالن يعم ��ل
العراق على ان�ش ��اء �سد جديد وهو
�س ��د مكحول وطاقت ��ه اخلزنية تبلغ
 3مليارات مرت مكعب".
و�أك ��د �أن "ال�س ��دود عل ��ى االرا�ضي
االيراني ��ة كان ��ت ت�أتيه ��ا املي ��اه من
اخلزين االي ��راين واالن هذه املياه
متوقف ��ة ،لذلك لدين ��ا �سدود خرجت
ع ��ن اخلدمة مثل �س ��د خانقني و�سد
منديل وبع�ض ال�سدود ال�صغرية".
ولفت الغزي� ،إىل �أن "�سدّي دوكان
ودبرندخ ��ان لديهم ��ا طاق ��ة عالي ��ة
ووف ��ق م�ؤ�ش ��رات الطق� ��س هن ��اك
موجة مطري ��ة قريبة و�ستكون هذه
ال�س ��دود جاه ��زة ال�ستقب ��ال فائ�ض
املي ��اه ولي�س ��ت هناك خم ��اوف من
الفي�ض ��ان ب ��ل املخ ��اوف االكرب من
ال�شح ��ة املائية قب ��ل ان يتم احلديث
عن موجات مطرية جديدة".
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ثلث معامل العراق ّ
معطل ..ودول اجلوار تخنق
ال�صناعة الوطنية
 خا�ص /املدى

�شه ��د الكث�ي�ر م ��ن البل ��دان تط ��ور ًا كب�ي�ر ًا يف
جم ��ال القطاع ال�صناع ��ي وال ��ذي �أنعك�س على
تط ��ور التجارة واملناف�سة على دخول الأ�سواق
العاملي ��ة� ،إال �أن القط ��اع ال�صناع ��ي يف العراق
ورث واقع ��ا �صناعي� � ًا يت�سم بالتخل ��ف ومقيدا
ببع�ض ال�صناعات التحويلية التي يتعكز عليها
يف ظل توقف �أكرث من ثلث املعامل الإنتاجية.
يق ��ول اخلب�ي�ر يف ال�ش�أن االقت�ص ��ادي العراقي
ع�ل�اء اال�س ��دي ،يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن
"�أغل ��ب ال�صناعات يف الع ��راق هي عبارة عن
حتويلي ��ة غذائي ��ة ت�ص ��ل �إىل  %65م ��ن حج ��م
ال�صناعة املحلية".
وا�ض ��اف اال�س ��دي� ،أن "الع ��راق كان رائد ًا يف
قط ��اع الإنتاج وال�صناع ��ات الثقيلة خالل فرتة
ال�سبعيني ��ات ومطل ��ع الثمانيني ��ات" ،عازي� � ًا
ذل ��ك �إىل "القوان�ي�ن ال�صارمة الت ��ي �أدت حينها
�إىل �صعوب ��ة اال�ست�ي�راد ،وزي ��ادة ال�صناع ��ات
الإنتاجية املحلية".
وعن الو�ضع ال�صناعي احلايل وانعكا�سه على
االقت�صاد املحلي �أكد الأ�سدي� ،أن "الدولة تعتمد
عل ��ى القط ��اع النفط ��ي متجاهل� � ًة دور القط ��اع
ال�صناع ��ي" ،معت�ب�ر ًا �أن "�سهول ��ة اال�ست�ي�راد

وجودة امل ��واد امل�ستوردة وقلة �أ�سعارها دفعت
باجتاه �إهمال ال�صناعة واعتماد اال�سترياد".
وتاب ��ع الأ�س ��دي� ،أن "القطاع ��ات اخلا�ص ��ة مل
حت ��ظ بدع ��م وت�شجيع الدولة م ��ن خالل تقدمي
�أ�سعار غري مدعومة للنف ��ط الأ�سود وامل�شتقات
النفطية كما كان �سابق ًا" ،م�ضيف ًا �أن "رفع الدعم
ع ��ن تل ��ك املعامل دفعه ��ا �إىل التوق ��ف وت�سريح
عمالتها".
م ��ن جانبه ��ا ،ذك ��رت ع�ض ��وة جلن ��ة االقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار يف جمل� ��س الن ��واب ال�سابق ندى
�شاكر جودت �أن "دعم الدولة لل�صناعة العراقية
�ضم ��ن املوازن ��ات ال�سنوي ��ة ال يرق ��ى مل�ستوى
حجم هذا القطاع الإنتاجي املهم".
و�أ�ضاف ��ت جودت يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)� ،أن
"احلكوم ��ات العراقية من ��ذ  ٢٠٠٣عملت على
قت ��ل ال�صناع ��ة الوطني ��ة ب�سبب غي ��اب الإرادة
ال�سيا�سي ��ة والوطنية" ،متهم� � ًة "جهات متنفذة
تقف وراء قتل ال�صناعة العراقية".
و�أكدت �أن "هناك �شخ�صيات �أخذت اموالها من
الع ��راق و�أ�س�ست �صناع ��ات وقطاعات انتاجية
خارج العراق" ،مبينة �أن "دوالً جماورة عملت
م ��ن خ�ل�ال �أدواته ��ا داخ ��ل الع ��راق عل ��ى خنق
ال�صناعة املحلية الوطنية".
وا�ستط ��ردت ج ��ودت �أن "الع ��راق كان ينت ��ج

�صناع ��ات الكب�ي�رة و�صل ��ت �إىل ح ��د املناف�س ��ة
يف ال�صناعات الع�سكري ��ة واحلربية" ،مطالب ًة
"احلكومة بالبدء با�ستثمار امل�شاريع ال�صغرية
ودعمها وفر� ��ض اجلم ��ارك وال�ضرائب على ما
تنتجه ه ��ذه امل�شاري ��ع لإيق ��اف ا�ستريادها من
اخلارج".
�إىل ذلك� ،أفاد م�س�ؤول كبري يف وزارة ال�صناعة
العراقي ��ة طلب عدم ك�شف �إ�سمه ،ب�أن "البيانات
الر�سمي ��ة ت�ؤك ��د �أن الع ��راق كان مزده ��ر ًا يف
العق ��ود املا�ضي ��ة" ،م�ضيف� � ًا �أن "حج ��م �إنت ��اج
القط ��اع ال�صناع ��ي كان يلب ��ي حاج ��ة ال�س ��وق
املحلية ،ف�ض ًال عن الت�صدير �إىل اخلارج".
و�أ�ش ��ار امل�س�ؤول يف حديث ��ه �إىل (املدى)� ،إىل
�أن "العراق غني ومتنوع بالقطاعات التعدينية
و�صناعة الأدوية والبرتوكيماويات ،ف�ض ًال عن
ال�صناعات التحويلية".
وبني �أن "عدد املعامل التابعة لوزارة ال�صناعة
يبل ��غ  ٢١٢معم ًال ،واملتوق ��ف  ٨٣معم ًال ،بينما
عمل ��ت الوزارة عل ��ى ت�شغيل  ١٨معم�ل�اً وخط ًا
انتاجي ًا خالل الفرتة املا�ضية".
وختم حديثه بالق ��ول� ،إن "الوزارة ما�ضية يف
تنفيذ اخلط ��ط وفق الإمكان ��ات املتاحة� ،أو من
خ�ل�ال �إب ��رام عق ��ود امل�شارك ��ة واال�ستثمار مع
�شركات متخ�ص�صة يف القطاعات االنتاجية".

فقدان هوية

فق��دت مني الهوية الصادرة م��ن وزارة الصحة
 /دائرة صحة كركوك باس��م (ياسر مهدي عبد
الهادي عبد احلسني) املرقمة ( )13163يرجى ممن
يعثر عليها تسليمها الى جهة اإلصدار..
مع التقدير

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اجلامعة العراقية

تنويه

تعل��ن رئاس��ة اجلامع��ة العراقية عن
الغاء املزايدات العلنية اخلاصة بايجار
كش��ك املرطب��ات التاب��ع لرئاس��ة
اجلامعة ومكتبة االستنساخ التابعة
لكلية الط��ب( .لذا اقتض��ى التنويه
بإلغاء املزايدات أعاله)
رئا�سة اجلامعة

�إعـــالن متديد مزايدة
يعل��ن احتاد الصناعات العراقي  /املقر العام عن إجراء متديد مزايدة علنية إليجار املواقع
اآلتي��ة اس��تنادا ً للم��ادة ( / 13أوال ً) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ( )21لس��نة
 2013ونظ��را ً لعدم وصول املزايدة املنعقدة بتاريخ  2021/12/12القيمة املقدرة لها من
جلن��ة التثم�ين تقرر متدي��د املزايدة  15يوما ً تب��دا ً من اليوم التالي لنش��ر اإلعالن فعلى
الراغبني بالدخول في املزايدة دفع التأمينات القانونية واملثبتة إزاء كل منها من القيمة
املقدرة لاليجار السنوي علما ً ان موعد املزايدة سيكون بتاريخ  2021/12/28املوافق يوم
الثالثاء من الساعة العاشرة صباحا ً الى نهاية الدوام الرسمي في مقر احتاد الصناعات
العراق��ي الكائن في منطقة اجلادرية نهاية ش��ارع أبو نؤاس مقابل مطعم داوا ويعتبر
املبل��غ املدفوع كتأمين��ات غير قابلة للرد ف��ي حالة النكول ويتحمل من ترس��و عليه
املزايدة مصاريف اخلدمة اإلعالن البالغ ( )%2من قيمة االيجار.
أوالً :ساحة وقوف السيارات
إيجار ساحة وقوف السيارات والتي تبلغ مساحتها ( 275م )2ركن مقابل ساحة اخلالني
مباشرة ودفع التأمني البالغ  36.000.000ستة وثالثون مليون دينار عراقي.
ثانياً :إيجار احملالت والبناية العائدة الحتاد الصناعات العراقي
احملل األول :موقعه مقابل س��احة اخلالني مباشرتا ً املرقم ( )33/1ومساحة احملل ( 10م ×
4.50م) ويحتوي على طابق علوي مساحته ( )4.20 × 12.50مع أحد الطوابق في البناية
والبالغ مساحته ( 350م )2تقريبا ً ودفع تأمني البالغ  13.000.000ثالثة عشر مليون دينار
عراقي
احملل الثاني /موقعه مقابل ساحة اخلالني مباشرتا ً مجاور احملل السابق رقم احملل ()33/2
ومس��احته احمل��ل ( 12.50م ×  4.20م) يحت��وي على س��رداب مس��احته (4.20 × 12.50

م) م��ع احد الطوابق في البناية والبالغ مس��احته ( 350م )2تقريب��ا ً ودفع تأمني البالغ
 13.000.000ثالثة عشر مليون دينار عراقي.
احملل الثالث :موقعه مقابل ساحة اخلالني مباشرتا ً مجاور احملل السابق مساحته (2.50
م × 3.80م) يحتوي على طابق ثاني شبه مثلث قياسه (12م × 3م) مع احد الطوابق في
البناية والبالغ مس��احته ( 350م )2تقريبا ً ودفع تامني البالغ  10.000.000عشرة مليون
دينار عراقي.
احملل الرابع :موقعه مقابل س��احة اخلالني مباشرتا ً قرب مدخل البناية مساحته (5م ×
3.90م) مع أحد الطوابق في البناية والبالغ مساحته ( 350م )2تقريبا ً ودفع تأمني البالغ
 11.000.000أحد عشر مليون دينار عراقي.
احملل اخلامس :مجاور احملل الرابع على شكل مثلث مساحته (5م × 4م × 4.30م) مع احد
الطواب��ق في البناية والبالغ مس��احته ( 350م )2تقريبا ً ودف��ع تأمني البالغ 9.000.000
تسعة مليون دينار عراقي.
واحملل السادس :موقعه مجاور احملل اخلامس مقابل دائرة التسجيل العقاري في اخلالني
مس��احته (12.50م × 3.90م) م��ع احد الطوابق في البناية والبالغ مس��احته (350م)2
تقريبا ً ودفع تأمني البالغ  13.000.000ثالثة عشر مليون دينار عراقي .
احملل الس��ابع :موقعه مجاور احملل السادس مقابل دائرة التسجيل العقاري في اخلالني
اجلانب الشرقي للبناية مساحته ( 12.50م×  4.20م) يحتوي على سرداب قياسه (6.50
×  )3.90وطابق ثاني قياس��ه ( )4.20 × 12.50ودفع تأمني البالغ  11.000.000أحد عش��ر
مليون دينار عراقي.

احتاد ال�صناعات العراقي
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قبل دخول الفر�سان الأربعة الدور ن�صف النهائي

كلمة صدق

ك�أ�س العرب  ..ق ّمة فن ّية مبهارات �أفريقية  ..وح�صادها ك�شف
تكا�سل الآ�سيوية!
 متابعة � /إياد ال�صاحلي
تتج ��ه �أنظ ��ار الع ��رب �ص ��وب العا�ص ��مة
القطرية الدوحة غد ًا الأربعاء وهي ت�ش ��هد
�إقام ��ة ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي م ��ن بطولة
ك�أ�س العرب العا�ش ��رة  ،2021حيث يلتقي
منتخب ��ا تون� ��س وم�ص ��ر يف متام ال�س ��اعة
ال�ساد�س ��ة م�س ��اء يف ملعب  ،974ويواجه
�ص ��احب الأر�ض (قطر) نظ�ي�ره اجلزائري
يف ال�س ��اعة العا�ش ��رة م�س ��اء يف ملع ��ب
الثمامة ،و�س ��ط ح�ض ��ور جماهريي يتو ّقع
�أن يك ��ون الأكرث عدد ًا من ��ذ افتتاح البطولة
�س ��يزيد م ��ن حما�س ��ة الفر�س ��ان الأربع ��ة
لتقدمي امل�ستويات الفنية املُدهِ �شة.
وبالرغم من اخل ��روج احلزين للمنتخبات
الآ�س ��يوية الت�س ��عة "الع ��راق و ُعم ��ان
والبحري ��ن والإم ��ارات و�س ��وريا والأردن
وال�س ��عودية وفل�س ��طني ولبن ��ان" بع ��د
تباي ��ن نتائجها يف جماميعها بني القا�س ��ية
واملُعتدل ��ة واملُفاجئ ��ة ح�س ��ب ظ ��روف
�إعدادها وحظوظ �أ�شواطها� ،إال �أن درو�س
البطول ��ة كان ��ت مه ّم ��ة يف حتذي ��ر اللجان
التنفيذي ��ة الحتادات ه ��ذه املنتخبات وهي
ته ّم لو�ض ��ع �س�ت�راتيجياتها للع ��ام اجلديد
� 2022أن تتفادى �سلبيّات املناف�سة وتع ّزز
�إيجابيّاتها لالنطالق بر�ؤية مغايرة �س ��واء
مع امل�ل�اكات التدريبية والالعبني �أنف�س ��هم
�أم مع بدالء ي�س ��تفيدون من التجربة بدافع
�إع ��ادة التقيي ��م و�إيجاد حل ��ول ناجعة غري
مك ّررة!
يتفرد
القطري
ّ
وحد ُه املنتخب القطري تف ّرد عن منتخبات
عرب �آ�س ��يا ،و�أثبت مثل كل م ّرة� ،أن �أعتماد
"امل ��د ّرب والت�ش ��كيل" املن�س ��جمني فن ّي� � ًا
ونف�س� � ّي ًا بدعم م ��ن احتاد اللعب ��ة والإعالم
واجلمهور ل�سنني طويلة ميثل � ّأحد عوامل
التم ّي ��ز والتط ��وّ ر والتوا�ص ��ل لبل ��وغ قمّة
الطم ��وح يف ه ��ذه البطول ��ة ،ومل يقت�ص ��ر
الواج ��ب عل ��ى �أنه ��اء املباري ��ات بنتيج ��ة
الت�س ��جيل يف مرامي ال ُغرم ��اء ،بل �أبهرتنا
روحي ��ة الالع ��ب القط ��ري باملحافظة على
كرت ��ه واللع ��ب بطاق ��ة كب�ي�رة ال يُ�ش ��عرك
ب�إجه ��ادهِ  ،وي ��و ّزع جهده خالل ال�ش ��وطني
ب ��ذكاء وحر� ��ص ،ويع ��رف مت ��ى يُداف ��ع،

الكث�ي�رة التي خا�ض ��ها الأخري ،ف�ض�ل� ًا عن
انع ��دام ثق ��ة بع� ��ض االحت ��ادات ب ��الإدارة
الفنيّة للمد ّرب املواطن بالرغم من حما�ستهِ
وح�سن تعامله مع الالعبني بطريقة
وذكائهِ ُ
تث�ي�ر لديه ��م الرغب ��ة يف التعوي� ��ض عن ��د
االخف ��اق �أو م�ض ��اعفة اجله ��ود للمحافظة
عل ��ى النتيج ��ة ،بعك� ��س بع� ��ض املد ّرب�ي�ن
الأجان ��ب الذي ��ن ا�ست�س ��لموا بع ��د الدقيقة
( )60كمع� �دّل ،وعجزوا عن تقدمي احللول
ال�ش ��افية لفرقه ��م وتركوها (لقمة �س ��ائغة)
للفرق القوية!

ويُباغت يف الردّ ،والتنوّ ع يف ه ّز ال�ش ��باك
مبه ��ارة ف� � ّذة تد ّل ��ل على �ص ��واب ت�أ�س ��ي�س
جن ��وم "العناب ��ي" يف مراك ��ز التح�ض�ي�ر
للفئات ال�سنيّة ،فا�ستحق املنتخب ال�شقيق
التواج ��د يف ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي،
والتق ّرب من الك�أ�س الذهبية.
تدارك القرعة
ال جت ��وز مقارن ��ة ح�ص ��اد منتخب ��ات عرب
�أفريقي ��ا ال�س ��تة "تون� ��س وموريتاني ��ا
واملغ ��رب وم�ص ��ر واجلزائر وال�س ��ودان"
مع نظرياتها يف �آ�س ��يا ،نظ ��ر ًا لفارق العدد
يف خو�ض املباري ��ات ،وكذلك جتمّع �أربعة
ف ��رق م ��ن �آ�س ��يا يف جمموعة واح ��دة مثل
(الأوىل) وتواج ��د منتخب�ي�ن مث ��ل م�ص ��ر
واجلزائر يف جمموعة واحدة بخالف عدم
ت�س ��اوي فرق القا ّرتني �سوى يف (الثانية)
كل ذلك ي�ؤ ّثر على قوّ ة املناف�س ��ة و�ض ��عفها،
وينبغي تداركها يف قرعة البطولة التالية،

لك ��ن باملُجمل ال يمُ كن �إخفاء ك�س ��ل الالعب
العربي الآ�سيوي يف تطوير قدراته والذي
ك�شفه �صراع املجاميع مع �شقيقه الأفريقي!
هزائم موجعة!
�ش ��هد دورا البطول ��ة (املجموع ��ات و ُرب ��ع
النهائ ��ي) نتائج اخلما�س� �يّات والرباعيّات
حي ��ث هزم ��ت تون� ��س موريتاني ��ا ()1-5
وبنف� ��س النتيج ��ة ف ��ازت الأردن عل ��ى
فل�س ��طني ،وم�ص ��ر ك�س ��بت جولته ��ا م ��ع
ال�سودان ( )0-5وكذلك قطر مع الإمارات،
�أما الرباعيّات فقد قهرت اجلزائر مناف�ستها
ال�س ��ودان ( )0-4وهي النتيجة ذاتها التي
�أ�س ��فرت عنها مباراتي املغرب مع منتخبي
(فل�سطني والأردن) �ضمن جمموعتها ،وكل
ه ��ذه الأرقام (الفا�ض ��حة) تبقى حم ّفزة ملن
يعمل بجد على تقلي�ص فارق املهارة ويزيد
من جرعات التدريب لي�ص ��ل اىل امل�س ��توى
املثايل وال يتلقى هكذا �أهداف موجعة!

�أهداف بغداد
 77ك ��رة ه ّزت �ش ��باك منتخب ��ات البطولة،
وهو عدد فاق جميع بطوالت العرب الت�سع
حتى الآن ،با�س ��تثناء البطول ��ة الثالثة عام
 1966التي جرت يف بغداد �ص ��احبة الرقم
الأك�ب�ر يف ح�ص ��يلة الأه ��داف ( )88هدف ًا،
وو�ض ��ح تف ��وّ ق الك ��رة ال�س ��مراء بتم ّكنه ��ا
م ��ن �إي ��داع  48ك ��رة يف مرم ��ى فرق �آ�س ��يا
مقاب ��ل  29كرة ،ووحدهما فريقا فل�س ��طني
وال�س ��ودان تلقيا ع�ش ��ر كرات ل ��كل منهما،
يف ح�ي�ن تع ��ادل قطر م ��ع املغرب بـر�ص ��يد
الأه ��داف ( )11هدف� � ًا مع الفارق �أن �ش ��باك
قطر �أهت ّزت م ّرة واح ��دة �أمام عُمان ،بينما
املغرب م ّرتني مع اجلزائر.
املدرب املواطن
تباين ��ت كفاءة امل ��د ّرب العربي بني منتخب
و�آخ ��ر مقارن ��ة مع اخل�ب�رة الكب�ي�رة التي
حت ّل ��ى به ��ا الأجنب ��ي نتيج ��ة التج ��ارب

قرارات التحكيم
�أكدت حاالت ت�ص ��حيح تقنيّة الـ ()VAR
لق ��رارات احل� � ّكام �أن ك ��رة الق ��دم تبقى (�أم
الأخط ��اء) الطبيعية واملاك ��رة ،وقد غدرت
فرق� � ًا كث�ي�رة يف العق ��ود املا�ض ��ية قب ��ل �أن
ُيق ��دِ م االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم عل ��ى
اال�س ��تعانة به ��ا لإنقاذ احل ّكام �أنف�س ��هم من
�أعواد امل�ش ��انق الرمز ّي ��ة التي ُتقام من قبل
امل�ش � ّ�جعني تعب�ي�ر ًا ع ��ن ُ�س ��خطهم خلروج
فرقه ��م م ��ن املناف�س ��ات ب�ص� � ّفارات ظامل ��ة!
وهذا م ��ا تعاملت به جلنة التحكيم الدولية
خ�ل�ال البطولة و�أن�ص ��فت التقنية �أكرث من
بهدف غري
منتخب كاد �أن يدفع الثمن غالي ًا ٍ
�شرعي �أو ت�س ّلل غري حمت�سب �أو خط�أ غري
منظور.
عفوية اجلماهري
�أما احل�ض ��ور اجلماهريي فقد كان الأجمل
يف �إجن ��اح بروفة ك�أ� ��س العامل  2022عرب
تعاون ��ه مع اللجن ��ة املنظم ��ة لبطولة ك�أ�س
امل�شجعني)
العرب ،وهذا ما �أكد عليه (قادة
ّ
الذي ��ن �أعرب ��وا ع ��ن �س ��عادتهم يف تعزي ��ز
حما�سة جماهري املنتخبات التي زاد عددها
ن�ص ��ف مليون م�ش � ّ�جع مع ختام الدور ُربع
النهائ ��ي ،مثلما �أ�ش ��ادوا بالأث ��ر الإيجابي
لك ��رة الق ��دم وقدرته ��ا عل ��ى التقري ��ب بني
الأف ��راد واملجتمعات م ��ن خمتلف الثقافات
والذي ��ن يجمعه ��م ال�ش ��غف باللعب ��ة الأكرث
�ش ��عبية يف الع ��امل وترويجه ��ا ملع ��اين
الوح ��دة والتع ��اون والإخاء ب�ي�ن اجلميع
بح�س ��ب احاديث عفوية �أدل ��وا بها للموقع
الر�س ��مي للجن ��ة العليا للم�ش ��اريع والإرث
القطرية.

ّ
ّ
ت�صنيفهن عالم ّي ًا
ُح�سن
تحدي البنات �سلو ّي ًا ي ِّ
بغداد /املدى
�أك ��د د.ح�س�ي�ن العمي ��دي ،رئي� ��س احت ��اد كرة
ال�س ��لة� ،أن م�ش ��اركة الع ��راق ببطول ��ة الع ��امل
لتح� �دّي امله ��ارات بكرة ال�س ��لة ( )3×3للبنني
والبنات كان ��ت مثمرة برغم �أن منتخب البنني
مل يحالف ��ه احلظ يف حتقي ��ق النتائج املرجوّ ة
وودّع البطولة من دورها الأول.
وا�ض ��اف :منتخ ��ب البن ��ات وا�ص ��ل النتائ ��ج
اجليّدة ،ومت ّكن من هزمية فرق جمموعته يف
نهاية املناف�سة ،وح�ص ��ل على املركز اخلام�س
ع�ش ��ر عاملي ًا خمت ��ز ًال بذلك الزمن بع ��د �أن كان

ت�صنيفه يفوق حاجز املئة والأربعني.
و�أو�ض ��ح �:أن البطول ��ة كان ��ت لفئ ��ة ال�ش ��باب
حت ��ت  16عام� � ًا ،ومت ّكن منتخ ��ب الفتيات من
الفوز �ض ��من ثمانية فرق يف �آ�س ��يا لي�ش ��اركن
يف بطول ��ة الع ��امل م ��ع جمموع ��ة �ض� �مّت اىل
جانبنا تون�س وا�س ��بانيا وبورتوريكو وبعد
الف ��وز عليها ت� ّأهل منتخبن ��ا اىل الدور الأخري
مت�ص� �دّر ًا جمموعته .و�أ�شاد العميدي مببادرة
اللجن ��ة الأوملبية يف تكرمي الفتيات املتميّزات
والقائم�ي�ن على ه ��ذا املنتخب ،ال�س ��يما املدير
الفني د.رزكار حممد الذي بذل جهود ًا م�ضنية
يف تطوي ��ر ه ��ذه املنتخب والو�ص ��ول به اىل
مراكز متق ّدم ��ة عاملي ًا .وكانت اللجنة الأوملبية

الوطنية وجلنتها الن�سوية قد ك ّرمت املنتخب
الن�س ��وي لك ��رة ال�س ��لة ( )3×3عطف� � ًا عل ��ى
النتائ ��ج املميّزة التي حققه ��ا يف بطولة العامل
لتح� �دّي امله ��ارات التي ج ��رت عل ��ى طريقة الـ
(�أون الين) ب�سبب القيود التي فر�ضها الو�ضع
ال�صحي نتيجة ّ
تف�شي وباء كورونا يف �أرجاء
املعم ��ورة .والتق ��ى رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبية
الوطني ��ة رع ��د حم ��ودي العب ��ات املنتخ ��ب
واملالكات الفنية والإدارية ،وعائالتهم ،مُعرب ًا
ع ��ن �س ��عادته البالغ ��ة بلقائهم وتق ��دمي الدعم
املُمكن للمنتخب ،مطالبهن ب�ض ��رورة الرتكيز
عل ��ى اجلان ��ب العلم ��ي والتفوّ ق درا�س ��ي ًا لأنه
�أ�سا�س النجاح يف الريا�ضة.

بر�شلونة وبوكا جونيورز يك ّرمان مارادونا
 متابعة  /املدى
ي�ضيف ملعب مر�سول بارك يف جامعة امللك �سعود
يف العا�صمة ال�سعودية الريا�ض ،اليوم الثالثاء
يف متام ال�ساعة  10م�ساء ،املباراة اال�ستعرا�ضية
بني فريقي بر�شلونة الإ�سباين وبوكا جونيورز

الأرجنتيني تكرمي ًا لال�سطورة دييغو مارادونا.
وذك��رت و�سائل �إع�لام �سعودية �أن تنظيم املباراة
�ضمن فع ّاليات مو�سم الريا�ض  2021الذي تقيمه
الهيئة العامة للرتفيه التي و�صف رئي�سها تركي �آل
ال�شيخ مواجهة الفريقني بـ "التاريخية" عرب ح�سابه
الر�سمي يف تويرت ،الفت ًا �إىل �أن الفائز فيها �سيظفر
خ�ص�صت لهذه املنا�سبة.
بك�أ�س ّ
وعقد م��درب فريق بر�شلونة الإ��س�ب��اين ت�شافيري
هرنانديز ومدرب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني
�سبا�ستيان باتاغليا م�ؤمتر ًا �صحافي ًا فور و�صولهما
ال��ري��ا���ض�� ،س� ّل�ط��ا ف�ي��ه الأ�� �ض ��واء ع�ل��ى امل��واج�ه��ة
التكرميية للأ�سطورة مارادونا.
و�أك��دت �صحيفة (الريا�ضية) �أنه �سيتم عر�ض فيلم
ق�صة �أ�سطورة
وثائقي ق�صري قبل املباراة ،يحكي ّ
كرة القدم منذ طفولته ،وبداية م�شواره الكروي،
ّ
حمطاته الريا�ضية ،والفرق التي
�إىل جانب �أب��رز
لعب لها ،والإجنازات التي حققها يف �صفوفها ومع
املنتخب الأرجنتيني ،ومدى تع َّلق اجلماهري يف كل
العامل مبهاراته الكروية.
ولفتت ال�صحيفة اىل انه "�سيتم ر�سم لوحة فنية
ع �م�لاق��ة مل���ارادون���ا خ�ل�ال ف�ت�رة اال���س�ت�راح��ة بني
ال���ش��وط�ين ،م��ع ت �ق��دمي و� �ص�لات غ�ن��ائ�ي��ة� ،ستنقل
م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى �شا�شة امل�ل�ع��ب ع�بر ك��ام�يرا ط��ائ��رة
(درون) ،تر�صد تفا�صيل ر��س��م ال�ل��وح��ة وتنا ُغم
اجلماهري م��ع املقطوعات الغنائية ،وب�ع��د نهاية
املباراة �سيجرى حفل تتويج الفريق الفائز بك�أ�س
مارادونا".
يذكر �أن دييغو م��ارادون��ا ت��ويف ب�سكتة قلبية يف
 25ت�شرين الثاين  ،2020عن عمر  60عام ًا ،بعد
�أ�سبوعني من خ�ضوعه جلراحة يف الدماغ.

 محمد حمدي

�صناعة البطل الأوملبي!
م�ش ��روع �ص ��ناعة البطل الأوملبي م�ص ��طلح �س ��معناه كثري ًا من
م� ّؤ�س�س ��اتنا الريا�ض ��ية الت ��ي حتاول ك�س ��ر حاج ��ز النح�س يف
�أكرب جتمّع ريا�ض ��ي متن ��وّ ع يف العامل يُقام كل �أربع �س ��نوات،
ونق�صد به "الدورة الأوملبية" التي كانت �آخر ن�سخة لها الثانية
والثالث�ي�ن يف طوكي ��و حي ��ث مل ت�س � ّ�جل للع ��راق �أي ��ة ميدالية
با�س ��تثناء تلك التي �أحرزها البطل الراح ��ل الربّاع عبد الواحد
عزي ��ز الربونزي ��ة الوحي ��دة للع ��راق خ�ل�ال �أوملبي ��اد روما عام
.1960
ومنا�سبة احلديث الذي يبدو للوهلة الأوىل يف غري �أوانه نظر ًا
لبُعدن ��ا عن دورة باري�س الأوملبية عام  ،2024هو ما ّ
مت اقراره
يف وزارة ال�شباب والريا�ضة يوم الأحد املا�ضي يف هي�أة الر�أي
بح�ض ��ور الوزير الكابنت عدنان درجال ونق�صد م�شروع البطل
الأوملبي وت�ش ��كيل جلنة متع� �دّدة الأطراف من وزارة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة واللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة ووزارت ��ي الرتبي ��ة
والتعلي ��م العايل ،بهدف تقدمي درا�س ��ة نظرية عملية ل�ص ��ناعة
البطل الأوملبي للم�س ��تقبل بامل�ش ��اركة بني هذه امل� ّؤ�س�س ��ات ،مع
اختيار وتف�ضيل الألعاب املنا�سبة لهذه املهمّة والرتكيز عليها.
اعتقد �أن املو�ض ��وع يف غاية الروعة واجلمال وال يختلف عليه
الغ�ص ��ة �س � ّ
�تظل تالزمن ��ا كل دورة �أوملبية،
�أي �أح ��د �إطالق ًا لأن ّ
نعيد ون�صقل باحلديث نف�سه ،ولو تتبّعنا امل�ؤمترات وامل�شاريع
ال�س ��ابقة التي ف�شلت جملة وتف�ص ��ي ًال لوجدناها جميلة ومهمة
عل ��ى الورق فق ��ط ،وال وج ��ود لها عل ��ى �أر�ض الواقع لأ�س ��باب
كث�ي�رة يقف يف مقدّمتها تبدّل الوزراء وامل�س� ��ؤولني ف�ض�ل ً�ا عن
عدم جديّة التنفيذ!
ول ��و �أردن ��ا �أن نخطو اخلطوات الأوىل للم�ش ��روع بحق فعلينا
�أن ن�ستعيد �شريط الأخطاء ال�سابقة ،والنقع فيها ،كما يجب �أن
ال تغ ّرنا �أبد ًا تلك البطوالت التي ال طائل منها ونق�صد الإقليمية
تتبج ��ح بها احتاداتنا الريا�ض ��ية ،وه ��ي �أوّ ل من يعرتف
الت ��ي ّ
بزي ��ف هذه البط ��والت واجنازاتها ،وامل�ش ��كلة الأكرب �أن جميع
الدول العربية قد �سبقتنا و�صنعت لها �أبطا ًال ب�ألعاب معيّنة ومل
يتبق يف امللعب �سوانا!
م ��ن املفيد ج ��د ًا �أن تك ��ون جتارب الآخري ��ن حا�ض ��رة ونطبّقها
بال�س�ؤال الأهم :ترى ماذا �سنناله يف دورة الألعاب الأوملبيّة يف
باري�س؟ وهل حق ًا بد�أنا م�س ��ايرة الركب بتح�ض�ي�ر العب معينّ
لثالث �س ��نوات مقبلة وكيف يُ�ص ��نع البط ��ل الأوملبي؟ هل الأمر
بتلك ال�سهولة؟ وهل الإجناز الأوملبي �سيكون متاح ًا لنا بالكالم
فق ��ط؟ وك ��م �س ��تك ّلفنا عملية �ص ��ناعة البطل؟ وما ه ��ي الطريقة
الأن�سب لذلك؟ هل �س ��تكون للألعاب الفرديّة �أم اجلماعية؟ وهل
�س ��يكون البطل املُعَد ب�ألع ��اب القوى �أم امل�ص ��ارعة واملالكمة �أم
تن�س الطاولة �أم الرماية؟
كل تلك اال�س ��ئلة يجب �أن ُتط ��رح وتتم الإجابة عليها من اللجنة
املقرتحة �إذ تختلف تكلفة �إعداد بطل �أوملبي من لعبة �إىل �أخرى،
وه ��ذا الأمر ُي َع ُّد منطق ّي ًا للغاية ،حيث تتط َّلب كل لعبة ريا�ض� �يّة
خا�صة تمُ يِّزها عن نظرياتها ،ولكنها
�أدوات وتدريبات و�أجواء ّ
ت�ش�ت�رك جميع ًا يف التكلف ��ة الباهظة التي يتط َّلبه ��ا �إعداد العب
ي�س ��تطيع الو�ص ��ول �إىل الدورة الأوملبية �أو ًال ،ثم املناف�سة على
ميدالية ثاني ًا ومقارنة نتائجه ب�أبرز املناف�سني له.
احلقيق ��ة �أن ال�ص ��ناعة للبط ��ل الأوملب ��ي ال تتح� �دّد فق ��ط يف
ال�ص ��عوبات اللوج�س ��تية والتكلفة املالية والربام ��ج التدريبية
القا�س ��ية ،ولكن هناك الإ�صابات �أي�ض� � ًا املتوقعة وغري املتوقعة
يف ّ
ظل �أي ظرف كان حلماية الريا�ضي املوهوب و�إعداده.
�إنن ��ا �إذ ن�ض ��ع بع�ض الأمور املهمّة يف م�ش ��روع �ص ��ناعة البطل
الأوملب ��ي وك ّلن ��ا �أم ��ل يف جناح التجرب ��ة لنجن ��ي ثمارها ،و�أن
نعج ��ل يف االختي ��ار والإعداد من الآن ،وال ن�ض� �يّع �أية فر�ص ��ة
ّ
للبن ��اء املن�ش ��ود ،وهن ��اك م ��ن القام ��ات التدريب ّي ��ة العلمية يف
حتب �أن تخدم ريا�ض ��ة وطنها بكل �أمانة
الع ��راق ب�أعداد كبرية ّ
لو مُنحت لها الفر�صة.
من المفيد جداً �أن تكون تجارب
الآخرين حا�ضرة ونط ّبقها بال�س�ؤال
الأهم :ترى ماذا �سنناله في دورة
الألعاب الأولمب ّية في باري�س؟ وهل
حق ًا بد�أنا م�سايرة الركب بتح�ضير
العب مع ّين لثالث �سنوات مقبلة
وكيف يُ�صنع البطل الأولمبي؟ هل
الأمر بتلك ال�سهولة؟

ال���ك���وت وك���رب�ل�اء ي��ف��ت��ت��ح��ان ال�����دور ال��ت��ا���س��ع ب��ك��رة ال��ي��د
بغداد  /املدى
تنطلق بعد غد اخلمي�س مباريات
ال��دور التا�سع من املرحلة الأوىل
ل��دوري ك��رة اليد املمتاز للمو�سم
 2022-2021بلقاء فريقي الكوت
وك��رب�ل�اء يف ق��اع��ة ن ��ادي ال�ك��وت
بتمام ال�ساعة الثانية ظهر ًا ،بينما
ي ��واج ��ه ال �� �ش��رط��ة ��ض�ي�ف��ه دي ��اىل
التخ�ص�صية
يف ق��اع��ة امل��در� �س��ة
ّ
بالتوقيت ذاته.
�أعلن ذلك للمدى ح�سام عبدالر�ضا،
املن�سق الإعالمي الحتاد كرة اليد،
ّ
م�ضيف ًا �:أن فريق الكوفة �سيواجه
فريق امل�سيب يف قاعة نادي الكوفة
بال�ساعة الثانية ظ �ه��ر ًا ،وبعدها
ت�ست�أنف مباريات الدور ذاته يوم
اجلمعة بلقاء ف��ري��ق ال�سليمانية
م��ع فريق اجلي�ش يف قاعة ن��ادي
ال�سليمانية عند ال�ساعة الثانية
ّ
ويحل فريق احل�شد ال�شعبي
ظهر ًا،
�ضيف ًا على فريق التعاون يف قاعة
جامعة امل �ع��ارف ب��ذات التوقيت،
و�أخ�ير ًا جتمع قاعة نادي الب�صرة
ف��ري�ق��ا ب�ل��دي��ة ال�ب���ص��رة واخل�ل�ي��ج
العربي يف نف�س املوعد.
وذكر ح�سام �:أن الدور الثامن الذي
�أختتم ي��وم ال�سبت املا�ضي� ،شهد

م �ب��اري��ات م�ت�ف��اوت��ة يف امل�ستوى
ال �ف �ن��ي ،ومت ���ّ�س��ك ف��ري��ق ال�شرطة
ب�صدارة ال��دوري بـ  24نقطة بعد
تغ ّلبه على �ضيفة فريق التعاون
بـ  31-43هدف ًا يف امل�ب��اراة التي
التخ�ص�صية
جرت يف قاعة املدر�سة
ّ
يف بغداد و�أداره��ا احلكمني �أ�سعد
ح�سن وق�صي ح�سني.
وتابع :ظ��ل فريق اجلي�ش يطارد
فريق ال�شرطة حمقق ًا ف��وز ًا كبري ًا

ع�ل��ى م�ضيفه ف��ري��ق ال �ك��وت -41
19هدف ًا حمافظ ًا على املركز الثاين
بـ  21نقطة وب�ف��ارق مواجهة �أقل
م��ن ب�ق�ي��ة ال� �ف ��رق ،وق� ��اد امل �ب��اراة
الثنائي التحكيمي االحت��ادي علي
�صالح وحيدر فالح.
ولفت �إىل �أن :قمة مباريات الدور
�أقيمت يف قاعة املرحوم على �سالم
بني فريق دياىل وفريق ال�سليمانية،
حيث ا�ستمتع اجلمهور بعرو�ض

الفريقني ال�ت��ي ح�سمها ا�صحاب
ومت�سك
الأر� ��ض ب�ـ 25-29ه ��دف� � ًا
ّ
باملركز الثالث ب�ـ  21نقطة بينما
هبط فريق ال�سليمانية �إىل املركز
اخلام�س بـ  16نقطة وقاد املباراة
ال�ث�ن��ائ��ي التحكيمي ع�م��ار نا�صر
وحيدر �سلمان.
�أم � � ��ا ف���ري���ق احل� ��� �ش ��د ال �� �ش �ع �ب��ي
(واحل��دي��ث حل���س��ام) مل يجد �أي��ة
�صعوبة يف ّ
تخطي فريق امل�سيّب

يف امل �ب��اراة ال�ت��ي ج��رت يف قاعة
نادي و�سام املجد وح�سمها بنتيجة
18-32ه��دف � ًا وارت�ق��ى �إىل املركز
الرابع بـ  18نقطة ،بينما بقي فريق
امل�سيّب ب��امل��رك��ز التا�سع ونقاطه
الأرب��ع ،و�أدار املباراة حمزه علي
وح�سن مهدي.
ّ
و�أ�شار اىل �أن :فريق الكوفة حقق
�أول انت�صاراته يف ال ��دوري بعد
تغ ّلبه على فريق اخلليج العربي
القادم من الب�صرة الفيحاء بـ -38
 24هدف ًا يف املباراة التي جرت يف
قاعة نادي الكوفة لريتقي الفريق
�إىل امل��رك��ز العا�شر ب�ث�لاث نقاط،
بينما هبط فريق اخلليج �إىل املركز
احل��ادي ع�شر بنقطة يتيمة وق��اد
امل �ب��اراة منتظر ��ص��اح��ب وحممد
عامر.
وخ �ت��م ح���س��ام ت���ص��ري�ح��ه :مت� ّك��ن
فريق بلدية الب�صرة من الفوز على
م�ست�ضيفة فريق كربالء بنتيجة
17-20ه� ��دف � � ًا يف امل� �ب ��اراة ال�ت��ي
�أقيمت يف قاعة احلكيم بكربالء،
ليحافظ فريق البلدية على املركز
ال�سابع بـ  12نقطة م�ساوي ًا فريق
التعاون بالنقاط ،و�أدار املباراة
احلكمني ب�سام عبد احلمزة و�سامر
مهدي.
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م�شروع ا�صالح وتطوير جودة التعليم العايل

في �أي مجال من مجاالت
الن�شاط الب�شري ،ال تقل
�أهمية النوعية عن الكمية.
ال�شيء نف�سه ينطبق ب�صورة
كبيرة في مجال التعليم.
وبينما نجد النمو العددي
يحدث بوتائر مقبولة ،ال
يرافق ذلك نمو في جانب
النوعية وجودة التعليم.
وب�سبب عدم وجود بنية
تحتية منا�سبة من حيث
م�ستويات �أع�ضاء هيئة
التدري�س والمكتبات
والمعدات والمختبرات
وتكنولوجيا المعلومات ،ف�إن
الجودة في التعليم العالي
تواجه العديد من العقبات.

ادن ��اه ندرج بع�ض العوائ ��ق التي تعرقل
حت�سني اجلودة يف التعليم العايل:
 انت�ش ��ار الغ� ��ش والتزوي ��ر واالنتحالوال�سرقات الفكرية وال�شهادات الزائفة.
 تعيني م�س�ؤويل اجلامعات على ا�سا�سحزبي و�سيا�سي وندرة التعينات املبنية
على ا�سا�س الكفاءة واملعرفة واخلربة.
 ظل ��ت املناه ��ج الدرا�سي ��ة راك ��دة �إىلح ��د م ��ا لعدد م ��ن ال�سن ��وات ،يف حني �أن
التغي�ي�رات والتوجه ��ات يف املجتم ��ع
حتدث يف تتابع �سريع.
 �إن تطوي ��ر نه ��ج اجل ��ودة يب ��د�أ دائم ��اعال من الإدارة واملعرفة ولكنه
مب�ستوى ٍ
كاف يف رئي�س
غري موجود حاليا ب�شكل ٍ

الق�سم �أو العميد �أو رئا�سة اجلامعة.
 تقييم الأداء دون �أي م�ساءلة يفقد دافعالتدري�سي�ي�ن وتتدهور جودة التعليم يف
نهاية املطاف تدريجي ًا.
 التدري�س التقليدي التلقيني غري املنظمجي ��دا وغ�ي�ر امل�صح ��وب مبه ��ارة عر�ض
قوية ي�ؤثر �سلبا على اهتمام الطالب.
 �إ�ضف ��اء الطابع التجاري عل ��ى التعليمالعايل عن طريق ا�ستيفاء اجور ،ال �سيما
من قب ��ل الكليات االهلي ��ة الهادفة للربح،
هو ال�سبب يف توف�ي�ر عدد �أقل من البنى
التحتي ��ة للط�ل�اب وع ��دم كفاي ��ة املرافق
واحلوافز للتدري�سيني.
 ل�س ��وء احل ��ظ ،لي� ��س هن ��اك اهتم ��امكايف بقواع ��د الكف ��اءة املهني ��ة يف مهن ��ة
التدري�س.
 بالن�سب ��ة للمتعين�ي�ن اجل ��دد خ�صو�صايف الكلي ��ات االهلية ،ي�ؤثر الراتب القليل
ن�سبي ��ا �إىل ح ��د كبريعلى ج ��ودة التعليم
املمنوح للعق ��ول ال�شابة يف البالد .وهذا
ي� ��ؤدي �إىل فق ��دان احلاف ��ز واحلما� ��س
ويدف ��ع اىل البح ��ث ع ��ن م�ص ��ادر مالي ��ة
جانبية.
 العم ��ل البحث ��ي للتدري�س ��ي ه ��و �أح ��دالعوام ��ل املهمة يف رق ��ي اجلامعة .يت�أثر
ه ��ذا �سلبا ب�سبب عبء العم ��ل الثقيل يف
�أعم ��ال التدري� ��س واالدارة الروتيني ��ة
وع ��دم توف ��ر االم ��وال الالزم ��ة او املنح
البحثية من االموال العامة.
 يف الواق ��ع ،التدري�سي ��ون املتحم�سونه ��م املهند�س ��ون احلقيقي ��ون للجي ��ل
ال ��ذي يدخ ��ل �س ��وق العمل مبه ��ارة حلل
م�ش ��اكل احلياة احلقيقي ��ة .ال يجد ه�ؤالء
التدري�سي ��ون �ضروف ��ا مواتي ��ة لتحقيق
اف�ضل النتائج.
 احلقيق ��ة ال�صعب ��ة تتمث ��ل يف طريق ��ةالق ��اء املحا�ض ��رة ال�سيئ ��ة للتدري�سي�ي�ن،
حيث يق ��دم التدري�سي من ��ط تعليمي من
ن ��وع التلق�ي�ن ،با�ستخ ��دام نف� ��س امل ��ادة
ل�سنوات و�سن ��وات .هذا يح ��رم الطالب
م ��ن التدري ��ب الأ�سا�سي ملواجه ��ة العامل
احلقيقي.
 ال يوج ��د ا�ستقاللي ��ة يف العم ��ل �أوم�ساحة �صغرية من الوقت للعمل بطريقة
�إبداعي ��ة ،وال متنح اي فر�صة للبحث عن
معرفة جديدة .حتى التدري�سيني الأكفاء
حمروم ��ون م ��ن ه ��ذا النوع م ��ن احلرية
الأكادميي ��ة لت�شكيل م�ستقبل مهني مالئم
للطالب.
 القب ��ول غري الع ��ادل يف التعليم العايلووجود القنوات الكثرية للقبول.
 املجتم ��ع احلايل يتطلب معرفة متعددةالتخ�ص�ص ��ات وه ��ي واح ��دة م ��ن �أك�ث�ر
ال�سمات املفقودة يف نظام التعليم العايل
احلايل.

� أ.د .حممد الربيعي

 الط�ل�اب الذي ��ن �أكمل ��وا درا�سته ��ماجلامعية لي� ��س لديهم الكث�ي�ر من فر�ص
يف �سوق العمل.
ما العمل؟

للتخل� ��ص من هذه احلواجز ،نقرتح على
احلكوم ��ة ت�شكي ��ل جلن ��ة وطني ��ة بهدف
ا�ص�ل�اح التعليم العايل و�إن�ش ��اء اقت�صاد
قائم على املعرفة باالعتماد على مدخالت
فكرية من داخل وخارج البالد.
مهمات جلن ��ة املعرفة الوطنية مبا يتعلق
بالتعلي ��م الع ��ايل :يت ��م ت�شكي ��ل جلن ��ة
املعرف ��ة الوطنية كهيئة ا�ست�شارية رفيعة
امل�ستوى لرئي� ��س الوزراء بهدف حتويل
الع ��راق �إىل جمتم ��ع معرفة .تق ��دم هيئة
املعرف ��ة تو�صيات يف ع ��دة جماالت منها
التعلي ��م العايل .ومتنح تفوي�ضا لتوجيه
ال�سيا�س ��ات والإ�صالح ��ات املبا�ش ��رة
يف جم ��االت مث ��ل التعلي ��م والعل ��وم
والتكنولوجي ��ا والزراع ��ة وال�صناع ��ة
واحلوكم ��ة الإلكرتوني ��ة .لإلق ��اء نظ ��رة
�سريع ��ة� ،ساق ��دم بع� ��ض التو�صيات مبا
يتعلق باملرحلة الأوىل للتعليم العايل:
 نظ ��ام التعلي ��م الع ��ايل بريوقراطي ��الدرجة كبرية ولكنه �ضعيف اداريا .لذلك
هناك حاجة ما�سة لتفعيل جمل�س الرتبية
والتعلي ��م الع ��ايل الذي ا�س� ��س يف ايلول
 2016كو�سيل ��ة للتن�سي ��ق ب�ي�ن املدار�س
واجلامع ��ات والذي ميك ��ن ان يعمل على
حتقي ��ق ا�ستقاللية اجلامع ��ات (حكومية
واهلي ��ة) وبحي ��ث ميك ��ن للجامع ��ات
الوطني ��ة توف�ي�ر تعليم ب�أعل ��ى جودة مع
القبول على �أ�سا�س امل�ساواة ال�شاملة.
 زيادة معدل االلتحاق االجمايل بن�سبة ٪20بحل ��ول ع ��ام  2025ومراجع ��ة او

�إع ��ادة هيكل ��ة املناه ��ج مرة واح ��دة على
الأقل كل ثالث �سنوات.
 يت ��م تطبي ��ق نظ ��ام املق ��ررات عل ��ى كلاال�صع ��دة يف اجلامع ��ات احلكومي ��ة
والكليات االهلية.
 بد ًال من جمرد االمتحان مرة واحدة يفال�سنة يقر نظام التقييم امل�ستمر.
 ا�ستب ��دال نظام القب ��ول املركزي بنظامحدي ��ث مبن ��ي عل ��ى ا�سا� ��س امتح ��ان
�سيكومرتي.
 يج ��ب �أن ت�صب ��ح اجلامع ��ات مراك ��زللبحث احلقيقي وي�سهم يف حل م�شكالت
املجتمع والبالد.
 ب ��ذل جهود واعية جل ��ذب �أع�ضاء هيئةالتدري� ��س املوهوب�ي�ن وت�شجيعه ��م م ��ن
خالل توفري ظروف عمل اكادميية �أف�ضل
م�صحوبة بحوافز للأداء.
 �ض ��رورة حت�سني املكتبات واملخترباتومراكز االت�ص ��ال املعلومات ��ي وترقيتها
اىل و�ضع اف�ضل وعلى �أ�سا�س منتظم.
 �ض ��رورة حترير اجلامع ��ات من �سلطةاالحزاب ال�سيا�سية والتدخالت املبا�شرة
�أو غ�ي�ر املبا�ش ��رة م ��ن جان ��ب احلكومة،
ويج ��ب �أن ي�ستن ��د التموي ��ل �إىل تقيي ��م
االداء ومقارنة الأقران فقط.
 هن ��اك حاج ��ة ما�س ��ة لإ�ص�ل�اح هي ��كلحوكم ��ة اجلامعات ومنحه ��ا اال�ستقاللية
االدارية واملالية واالكادميية.
 تقييم الكور�سات والتدري�سيني من قبلالطالب وكذلك تقييم الأقران للتدري�سيني
من قبل اال�ساتذة املرموقني.
 تعزي ��ز البن ��ى التحتي ��ة لتكنولوجي ��ااملعلومات واالت�صاالت.
حت�سني جودة ال�شهادات والبحث

العلمي املرتبط بال�شهادات

يعتمد حتول الب�ل�اد �إىل اقت�صاد املعرفة
وامله ��ارات ب�ش ��كل حا�س ��م عل ��ى البح ��ث
والتطوير اجلاري داخل الدولة ،وندرج
ادن ��اه التو�صي ��ات ذات ال�صل ��ة لتح�سني
جودة ال�شهادات:
 �إن�ش ��اء جمل� ��س اعل ��ى للتطوي ��رال�سري ��ع للمه ��ارات الالزم ��ة يف التنمية
االقت�صادية.
 متك�ي�ن البيئ ��ات البحثي ��ة امل�س�ؤول ��ةيف اجلامع ��ات مث ��ل الو�سائ ��ط الرقمية،
بالت ��وازي م ��ع الأم ��وال ،واملكتب ��ات
واملختربات الأف�ضل.
 تق ��دمي كور�س ��ات خمطط ��ة جي ��دا ملدة�سنتني مت�ضمنة تدري ��ب املهارات وفرتة
بح ��ث ال تق ��ل عن ثالث ��ة �سن ��وات للبحث
لتمكني احل�صول على �شهادة الدكتوراه.
 متت�ي�ن البح ��ث العلم ��ي ع ��ن طري ��قالتعاون اخلارج ��ي وذلك بجعل التعاون
واال�ش ��راف امل�ش�ت�رك ا�سا�س ��ا لبح ��وث
الدكتوراه.
 و�ض ��ع �شروط تعيني مبنية على �شهادةدكت ��وراه متميزة وخربة بحثي ��ة ملا بعد
الدكت ��وراه جلذب �أف�ض ��ل العقول ال�شابة
ل�شغ ��ل وظائ ��ف يف التدري� ��س والبح ��ث
على جميع امل�ستويات.
 �ضم ��ان �إدارة كف� ��ؤة ير�أ�سه ��ا رئي� ��ساجلامع ��ة وعمي ��د الكلية لال�ش ��راف على
تعيني الكف ��اءات كمدر�سني يف اجلامعة،
ويج ��ب �أن ت�ستن ��د ه ��ذه التعيين ��ات اىل
التناف� ��س و�شروط املقابل ��ة و�إىل �أوراق
اعتماد �أكادميية و�إدارية وتقييم خارجي
لزي ��ادة الكفاءة وال�شفافي ��ة يف التعينات
على جميع امل�ستويات.
 -دع ��م وتعزيز برامج التدري�س والبحث

متع ��ددة التخ�ص�ص ��ات ،وتعزيز التعاون
ب�ي�ن وح ��دات البح ��ث والتطوي ��ر ب�ي�ن
ال�صناع ��ة واجلامع ��ات وا�ش�ت�راط ان
يك ��ون بح ��ث الدكت ��وراه مقرون ��ا بح ��ل
م�شكلة حقيقية تواجه املجتمع والبلد.
 يج ��ب �أن تن ��درج الهيئ ��ات التنظيمي ��ةاحلالية �ضمن جلن ��ة وطنية عليا للتعليم
العايل والبحث.
 ال تقت�ص ��ر مهم ��ة اجلامع ��ات عل ��ى نقلاملعرف ��ة اىل ال�شب ��اب فح�س ��ب ،بل تتمثل
�أي�ض ��ا يف منحه ��م الفر�ص ��ة لتكوي ��ن
معارفهم اخلا�صة.
 يج ��ب �أن يكون اخلريج ��ون معر�ضنيكاف خل�ب�رة متعددة التخ�ص�صات
ب�شكل ٍ
ميك ��ن �أن حتاف ��ظ عليه ��م عندم ��ا تتغ�ي�ر
متطلبات �سوق العم ��ل .ويجب �أن تكون
املعرف ��ة النظري ��ة م�صحوب ��ة باخل�ب�رة
العملية.
 للتدري� ��س بفعالي ��ة عل ��ى امل�ست ��وىاجلامعي يحتاج التدري�سي �إىل م�شاركة
فعالة يف البحث.
 يج ��ب تغي�ي�ر ا�سرتاتيجي ��ة ت�صمي ��مو�إع ��ادة ت�صمي ��م املنه ��ج الدرا�س ��ي،
ويج ��ب تغيري من ��ط التقيي ��م واالمتحان
وا�ستخدام املمار�سات الرتبوية احلديثة
من قبل التدري�سيني.
 تطوي ��ر املناه ��ج يف خمتل ��فالتخ�ص�ص ��ات مث ��ل العل ��وم الإن�ساني ��ة
والعلوم االجتماعية وما �إىل ذلك بطريقة
متكاملة.
 ت�صمي ��م برنام ��ج توجي ��ه كام ��لللتدري�سيني املعينني حديثا ،والذي يجب
�أن يركز على املناهج الدرا�سية ومهارات
االت�صال والتقييم.
 ا�ستخ ��دام �أن ��واع جدي ��دة م ��ن ت�صميمالكور�س ��ات للمهنيني مبني ��ة على ا�سا�س
التعل ��م يف جمي ��ع املج ��االت م ��ن الإدارة
�إىل الهند�س ��ة املعماري ��ة وم ��ن الطب �إىل
الهند�سة.
 يج ��ب �أن يح�ص ��ل الطالب عل ��ى فر�صللتفاعل مع �أف�ضل �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة ،وخا�صة من هم بدرجة ا�ستاذ.
 يجب �أن يتمت ��ع التدري�سي با�ستقالليةكامل ��ة يف الأم ��ور الأكادميي ��ة لت�أط�ي�ر
مقرره ونظام التقييم.
 ت�أ�سي� ��س هيئ ��ة اعتم ��اد وج ��ودةم�ؤ�س�س ��ات الرتبية والتعلي ��م وان تكون
هذه الهيئة م�ستقل ��ة وخالية من �ضغوط
القوى ال�سيا�سية وال�سلطة املركزية.
 يج ��ب تكثي ��ف حمل ��ة توعي ��ة حقيقي ��ةيف اجلامع ��ات ملفاهي ��م وا�ساليب حتقيق
اجلودة واالعتماد.
 دور التدري�س ��ي ه ��و �ش ��يء يتج ��اوزاملناه ��ج الدرا�سي ��ة ،لذل ��ك يج ��ب عليه ��م
�أي�ض ��ا م�شاركة جتارب التعل ��م احلياتية

املختلفة مع الطالب.
 يجب ت�شجيع التدري�سيني على متابعةالعم ��ل البحثي لأنه الطريق ��ة ال�صحيحة
لتطوي ��ر املعرف ��ة ح ��ول املمار�س ��ات
االكادميية العاملية.
 يج ��ب تطوير خربة التدري�س ل�سنواتعدي ��دة م ��ن خ�ل�ال التغذي ��ة الراجع ��ة
املنا�سب ��ة م ��ن التدري�سي�ي�ن الأق ��ران
ور�ؤ�س ��اء االق�س ��ام ،كم ��ا يج ��ب �إدخ ��ال
ت�صني ��ف التدري�سي�ي�ن م ��ن ع ��دة زواي ��ا
�أخرى جلعلهم قادرين على املناف�سة.
 م ��ن ال�ض ��روري ج ��د ًا تدري ��ب الطالبح�س ��ب حاجة �سوق العمل .ميكن حتقيق
ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال �إع ��ادة ت�صمي ��م املناهج
الدرا�سية يف املجاالت الأ�سا�سية.
 يج ��ب لنظ ��ام التعلي ��م الع ��ايل الكام ��لتزوي ��د الط�ل�اب لي� ��س فق ��ط م ��ن خ�ل�ال
التخ�ص� ��ص �أو التخ�ص� ��ص الفائق ولكن
�أي�ضا باملعرفة متعددة التخ�ص�صات.
 يج ��ب عل ��ى الكلي ��ات واجلامع ��ات �أنت�أخ ��ذ زمام املبادرة لتطوي ��ر عالقة قوية
م ��ع ال ��وزارات والقطاع اخلا� ��ص لزيادة
ن�سبة التوظيف للموارد الب�شرية املدربة
واملهنية للمجتمع.
 ميك ��ن تقلي ��ل حاج ��ز القي ��ود املالي ��ةللإ�ص�ل�اح م ��ن خ�ل�ال �إقام ��ة ات�ص ��ال مع
املنظم ��ات العلمي ��ة العاملي ��ة ورج ��ال
االعم ��ال املحلي�ي�ن الذي ��ن لديه ��م �أم ��وال
كافي ��ة قي ��د البح ��ث والتطوير م ��ن �أجل
النهو�ض باملجتمع والبلد ككل.
ا�ستنتاج

�سيك ��ون من دواع ��ي �س ��روري �أن تعتمد
وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث العلمي
م�ش ��روع مبن ��ي عل ��ى ه ��ذه االقرتاح ��ات
لتجدي ��د و�إ�ص�ل�اح نظ ��ام التعليم احلايل
ولتعزيز التميز يف التعليم العايل بهدف
امل�ساهم ��ة يف نهو�ض االقت�صاد الوطني.
ميك ��ن �أن ينج ��ح امل�ش ��روع بالكام ��ل �إذا
عملت احلكوم ��ة املركزية وحكومة اقليم
كرد�ستان جنب ��ا �إىل جنب مع �أق�صى قدر
من التعاون من خالل التعامل مع التعليم
باعتباره ق�ضية وطنية .عالوة على ذلك،
ف�إن ع ��بء التنفي ��ذ الناج ��ح للإ�صالحات
التعليمي ��ة يقع عل ��ى عات ��ق التدري�سيني
املعرفيني واملتحم�سني واملتفانني .ميكن
�أن تزدهر �صف ��ات ه�ؤالء التدري�سيني يف
بيئة �أكادميية مواتي ��ة وم�شجعة ،والتي
يج ��ب �أن تن�شئه ��ا اجلامع ��ات والكلي ��ات
بدعم م ��ايل ن�شط من احلكوم ��ة دون �أي
تدخل �سيا�سي .من �أج ��ل التنفيذ ال�سليم
لأي �سيا�س ��ة تعليمي ��ة ،يج ��ب �أن يك ��ون
للتدري�سي�ي�ن مكان ��ة مركزي ��ة ويج ��ب
�أن يك ��ون �شرط ��ا ال غن ��ى عن ��ه لنج ��اح
الإ�صالحات التعليمية.

�أين العراق من اليوم العاملي لإ�صحاب الهمم وذوي القدرات اخلا�صة ؟
�إن تخ�صي�ص االمم المتحدة يوما الثالث من كانون االول  /دي�سمبر يوما
عالميا للتذكير ب�ضرورة االهتمام باال�شخا�ص ذوي االعاقة (�أف�ضل
الت�سمية التي �أطلقتها دولتي االمارات العربية المتحدة وم�صر عليهم
�أ�صحاب الهمم وذوي القدرات الخا�صة) يعد معلما �أ�سا�سيا التخاذ ر�ؤية
ا�ستراتيجية جديدة تتفق �أبتداء مع �شرعة حقوق االن�سان اال�سا�سية
التي تدعو لإحقاق الم�ساواة والعدالة بين جميع الب�شر دون �أي تمييز
او تمايز من جهة متما�شية مع متطلبات وم�سار التنمية االن�سانية
الم�ستدامة وفقا لخطة  2030التي تدعو لعدم التخلف عن الركب No one
 should be left behindمن جهة �أخرى.

بب�س ��اطة �ش ��ديدة ف�إن "االلت ��زام ب�إعمال حقوق
اال�شخا� ��ص ذوي الع ��وق لي� ��س م�س�أل ��ة عدال ��ة
وح�س ��ب  ،و�إمن ��ا ه ��و �إ�ستثم ��ار يف م�ستقب ��ل
م�شرتك" .الد�ستور العراقي له قولة مهمة جاءت
يف املادة  32ل�سن ��ة  2005تن�ص على �أن "ترعى
الدول ��ة املعاق�ي�ن وذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة
 ،وتكف ��ل ت�آهيله ��م بغي ��ة دجمه ��م يف املجتم ��ع
 ،وينظ ��م ذل ��ك بقان ��ون"� .ضم ��ن ه ��ذا الت�ص ��ور
ال�سرتاتيج ��ي يفرت�ض �أن نتحل ��ى جميعا بر�ؤية
د�ستوري ��ة – قانونية وااله ��م �ضمريية �إن�سانية
ت�ؤك ��د �إنن ��ا جميع ��ا يف مرك ��ب واح ��د متلزمون
بتحقق �أهدافن ��ا التنموية االن�ساني ��ة امل�ستدامة
دون ت�أخ�ي�ر غ�ي�ر م�ب�رر خا�ص ��ة و�إنن ��ا نواج ��ه
حتدي ��ات وجودي ��ة غ�ي�ر م�سبوق ��ة م ��ن �أبرزه ��ا
�أزمت ��ي كوفيد -19ب ��كل حتوراته ��ا وتطوراتها
غري املتيقن منها �صحي ��ا و�أزمة التغيري املناخي
القا�سي ما يعرف ب"االحتبا�س احلراري" الذي
�أ�ض ��اف معان ��اة �إن�سانية الحدود له ��ا �ستت�صاعد
م�ستقب�ل�ا ب�ص ��ورة الفتة تتمث ��ل ب�صورعدة منها
ت�صاعد �أزمات الهج ��رة البيئية والتلوث البيئي
مع كل ما يجلبه من �إمرا�ض وحاالت عوق  .علما
ب�إن العراق ع ��د من بني املجموعة الرئي�سة لدول
العامل الت ��ي �ستعاين معاناة �شدي ��دة من ت�سارع
ثورة التغي�ي�ر املناخي التي عمت الكون :تلوث،
ت�صح ��ر ،جفاف ،حرائ ��ق و �سيول عارم ��ة ت�ؤثر
�سلب ��ا على بقاء ومناء حي ��اة املاليني من �شعوب

االر�ض ب�ضمنهم "�أ�صحاب الهمم وذوي القدرات
اخلا�صة" يف بالدنا .
م ��ن ناف ��ل الق ��ول و�صل ��ت ممار�س ��ات �إ�ستبع ��اد
و�إهم ��ال بل وعدم م�شارك ��ة و�إدماج ذوي العوق
(ا�صح ��اب الهم ��م وذوي الق ��درات اخلا�صة) يف
املجتمع ��ات االن�ساني ��ة حدودا غ�ي�ر مقبولة بكل
املقايي� ��س االخالقي ��ة – القيمي ��ة -املجتمعية –
"االن�ساني ��ة" خا�ص ��ة و�إن عددهم جتاوز عامليا
امللي ��ار ن�سم ��ة رق ��م ج ��د ع ��ال� .أم ��ا يف الع ��راق
وبالرغ ��م من ع ��دم توفر �إح�ص ��اءات دقيقة �إال �أن
االمم املتح ��دة (م ��ن خ�ل�ال معلوم ��ات اوردته ��ا
منظمة ال�صحة العاملية) ت�شري �إىل وجود حوايل
 4ماليني عراق ��ي من ذوي القدرات اخلا�صة رقم
عال قاب ��ل للزيادة ولي�س النق�ص ��ان طاملا ت�ستمر
تراكم ��ات احل ��روب  ،احل�ص ��ار و�أعم ��ال العنف
 ،مكافح ��ة االره ��اب واالزم ��ات البيئي ��ة ب�شت ��ى
�أ�شكالها و�صورها .
من منظور مكمل  ،ا�شارت "منظمة ق�صار القامة"
يف الع ��راق �إىل رقم مماثل لل ��ذي اوردته منظمة
ال�صح ��ة العاملي ��ة عن اع ��داد فئة ا�صح ��اب الهمم
وذوي الق ��درات اخلا�صة ( 4ماليني) رقم خميف
حقا  .جدير بالذكر �أن "منظمة ق�صار القامة" يف
الع ��راق قد �أ�س�ست لها دورا حيويا يت�سم ب�أهمية
نوعي ��ة خا�ص ��ة  -برغ ��م قل ��ة الدع ��م احلكومي -
تتمث ��ل برعاية  ،ت�آهيل و�إدماج هذه الفئة �صحيا
ونف�سي ��ا وريا�ضي ��ا يف جمتمعاتن ��ا  .من االمثلة

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

املفرح ��ة حق ��ا ت�شكل فري ��ق عراقي �صغ�ي�ر لكرة
الق ��دم م ��ن ق�ص ��ار القام ��ة للتناف� ��س العاملي على
البطولة العاملية للكرة التي �ستقام يف االرجنتني
ع ��ام  .2023حق ��ا �إن م�شارك ��ة الع ��راق بوف ��ود
ريا�ض ��ة يف االلعاب الباراوملبي ��ة يف ريو 2016
وطوكي ��و يف  2021حقق ��ت نتائ ��ج باه ��رة تثلج
ال�ص ��دور� .أمثل ��ة تبث يف نفو�سن ��ا تفا�ؤال جميال
ولكن ��ه ح ��ذر بامل�ستقب ��ل ال ��ذي ينتظ ��ر ا�صحاب
الهم ��م وذوي الق ��درات اخلا�ص ��ة  .الينف ��ي ذل ��ك
كون العراق بحاجة جله ��ود �إ�ستثنائية حكومية
وغري حكومي ��ة "جمتمعية" لإنق ��اذ وتنمية هذه
ال�شريح ��ة املهمة م ��ن جمتمعنا ب�ص ��ورة الترتك
�أي �أن�س ��ان يع ��اين م ��ن ع ��وق مع�ي�ن متخلف عن
ركب التط ��ور والتنمية احل�ضارية  ،ما ي�ستدعي
غلق كل الفج ��وات (بريوقراطية�/إدارية  ،فنية ،
مالية ،او �سيا�سية ) التي تهدر ب�أ�ستمرار طاقات
ب�شري ��ة نح ��ن يف �أم� ��س احلاج ��ة لها .م ��ن هنا ،
�أهمي ��ة توافر برام ��ج هادفة وم�ستدام ��ة للرعاية
االجتماعي ��ة وال�صحي ��ة تتع ��زز معه ��ا خط ��ط
االبداع ��ات التنموي ��ة االن�ساني ��ة املع ��دة من قبل
وزارة التخطيط �أو امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري
احلكومي ��ة ذات العالق ��ة من "منظم ��ات املجتمع
امل ��دين" � .إنطالق ��ا مما تقدم البد م ��ن �إنهاء حالة
االهم ��ال املجتمع ��ي واحلكوم ��ي امل�ستم ��ر لهذه
الفئة �إذ الزال اال�ستخفاف بالقيمة احلقيقية لهذه
ال�شريح ��ة احليوي ��ة �سي ��د املوقف "رغ ��م �صدور

ت�شريع ��ات وقوان�ي�ن داعم ��ة حلقوقه ��م كقان ��ون
رعاية ذوي االعاق ��ة واالحتياجات اخلا�صة رقم
 38للع ��ام ." 2013م ��ن التحدي ��ات الت ��ي ت�ل�ازم
ال�صورة الذهنية ال�سلبية القائمة يف العراق عن
ا�صحاب الهم ��م وذوي القدرات اخلا�صة املفارقة
التالي ��ة " :بينما يوج ��د نظام ر�سم ��ي للت�سجيل
يف الع ��راق ي�سم ��ح لال�شخا� ��ص ذوي االعاقة �أن
يع�ت�رف به ��م ر�سمي ��ا � ..إال �أن الدول ��ة لي� ��س لها
تعري ��ف وا�ضح وحمدد لال�شخا�ص ذوي االعاقة
لإن ل ��كل وزارة لديه ��ا تعريف ��ا خا�ص ��ا بهم" .من
منظ ��ور مكمل ووفق ��ا لن�ص امل ��ادة (– 9 – )15
من قان ��ون رعاية اال�شخا� ��ص ذوي االعاقة متت
دع ��وة وزارة التخطي ��ط لتوف�ي�ر قاع ��دة بيانات
كاملة عن اال�شخا�ص ذوي االعاقة واالحتياجات
اخلا�صة يف العراق ولكن واقع احلال ي�شري �إىل
العك� ��س حي ��ث مل يت ��م ترجمة هكذا خط ��ة عملية
م ��ا ي�ضيف مزي ��دا من التعقيد يف ت�ش ��كل الر�ؤية
ال�سرتاتيجية ويف كيفية التعامل املو�ضوعي مع
ابنائنا االعزاء من هذه ال�شريحة املجتمعية � .إن
توف ��ر االح�صاءات الدقيق ��ة ن�سبيا عن هذه الفئة
يع ��د �أمرا ا�ستثنائيا يجب توفره للقيام مبعاجلة
�شامل ��ة لكافة �ش� ��ؤون ومتطلبات ه ��ذه ال�شريحة
احليوية � .إن الف�شل يف هذه املهمة النبيلة يعني
مزي ��دا م ��ن املعان ��اة االن�سانية ال�صح ��اب الهمم
وذوي الق ��درات اخلا�صة ما ي�ؤخ ��ر كثريا عملية
توظيفه ��م (حال ��ة التمك�ي�ن Empowerment

مث�ل�ا) وك ��ذا تق ��دمي كل اخلدم ��ات  ،االمتي ��ازات
واال�ستثناءات الالزمة لهم.
�إن تط ��ور ت�ص ��ور االمم املتح ��دة ح ��ول �إدم ��اج
هذه ال�شريح ��ة املجتمعية يف كيان او�سع وطنيا
� ،إقليمي ��ا وعامليا م�س�ألة ت�سرتع ��ي االنتباه  .من
هن ��ا �أهمي ��ة تق ��دمي االم�ي�ن العام ل�ل�امم املتحدة
�أنطوني ��و غوتريي�ش يف ع ��ام  2020اول تقرير
�شامل للمنظمة الدولية عن اخلطوات اال�سا�سية
لتعمي ��م ا�سرتاتيجي ��ة �إالدم ��اج املجتمعي لذوي
الع ��وق �ضم ��ن �إط ��ار �شرع ��ة حق ��وق االن�س ��ان
وهن ��ا نفتب� ��س ما ا�شار اليه غوتريي� ��ش � " :إنني
�أح ��ث جيمع البلدان عل ��ى تنفي ��ذ �إتفاقية حقوق
اال�شخا� ��ص ذوي االعاق ��ة تنفيذا كام�ل�ا ،وزيادة
الت�سهي�ل�ات اخلا�ص ��ة ب ��ذوي االعاق ��ة  ،وتفكيك
احلواجز القانوني ��ة واالجتماعية واالقت�صادية
وغريه ��ا م ��ن العقب ��ات م ��ع توخ ��ي الفعالية يف
�أ�شراك اال�شخا�ص ذوي االعاقة واملنظمات التي
متثلهم" .ال�شك �أن هناك دورا حيويا �أخرا مكمل
البد م ��ن االهتمام ب ��ه مرتبط �ض ��رورة االعتناء
ورعاية �أال�س ��ر (ماديا ومعنوي ��ا) التي حتت�ضن
ابناءه ��ا م ��ن ذوي االحتياج ��ات والق ��درات
اخلا�ص ��ة ب�ص ��ورة م�ستدام ��ة �أخ ��ذا باالعتب ��ار
تنوع  ،تعق ��د وخطورة ح ��االت االعاقة ب�ضمنها
النف�سي ��ة – العقلية/الع�صبي ��ة .جدير بالذكر �أن
بعثة يونامي لالمم املتحدة /املفو�ضية ال�سامية
حلق ��وق االن�سان قد �أقرت عقب �إجرائها عددا من
املقاب�ل�ات مع بع�ض مراكز الت�آهي ��ل �إن ما تقدمه
هذه املراكز من م�ساعدات اليزال حمدودا ولي�س
بنوعية منا�سبة وفقا للمعايري العلمية العاملية.
منظ ��ور �آخ ��ر مكمل يتعل ��ق ب�ضحاي ��ا النزاعات
امل�سلح ��ة والعن ��ف واحلروب الت ��ي ترجمت من
خ�ل�ال اح�صائي ��ات منه ��ا مايتب ��ع وزارة الدفاع
ا�شارت �إىل �أن  35000ع�سكري ا�صيبوا بجروح
ادت �إىل عاه ��ات خمتلفة يف الفرتة بني – 2003
 2016االمر الذي يتطلب تخ�صي�ص مبالغ مالية
كبرية ترتافق مع رعاية م�ستمرة �صحيا ونف�سيا
لتعوي� ��ض كل م ��ن ت�ض ��رروا ج�سدي ��ا ونف�سي ��ا
(حاالت عوق) من ج ��راء مراحل عدم اال�ستقرار
(ال�سيا�س ��ي – االجتماع ��ي  -االقت�ص ��ادي
واالمن ��ي) .ي�ضاف مل ��ا تقدم ف�إن ح ��االت التغيري

املناخ ��ي احلاد وازمة كورون ��ا �أنعك�ست ب�آثارها
ال�سلبي ��ة اخلط�ي�رة عل ��ى حي ��اة الب�شرم�سبب ��ة
بدوره ��ا ح ��االت م ��ن االعاق ��ة امل�ضاف ��ة لالع ��داد
ال�ضخم ��ة ا�سا�سا نراه ��ا ونح ��زن ونت�أكثريا يف
كل يوم.
البد �إذن م ��ن جتاوز حاالت �إعالمي ��ة م�ستهجنة
ت�ص ��ور ا�صحاب الهم ��م وذوي القدرات اخلا�صة
ب�أنه ��م ي�شكل ��ون �ضعف ��ا للج�س ��د ال�سيا�س ��ي –
املجتمعي – االقت�ص ��ادي للدولة او انهم بحاجة
لالح�س ��ان فق ��ط  .علم ��ا ب� ��إن م ��ا يح ��دث كل يوم
ت�ش ��رق �شم�س فيه جند مب ��ادرات علمية  -تقنية
وفنية وثقافية �إبداعية �إ�ستثنائية تعك�س مناذج
م�شرف ��ة م ��ن الر�ؤي ��ة االن�سانية لإ�صح ��اب الهمم
وذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة  .م ��ن االح ��داث
االخ�ي�رة التي تناقلته ��ا وكاالت االنباء �إحتفالية
جميلة م�ؤثرة عقدت يف م�صر عنوانها  :قادرون
ب�أخت�ل�اف ،لأ�صح ��اب الهم ��م ول ��ذوي الق ��درات
اخلا�ص ��ة" حت ��ت الرعاي ��ة الكرمي ��ة لرئي� ��س
اجلمهوي ��ة امل�صرية ال�سيد عب ��د الفتاح ال�سي�سي
 .دور كه ��ذا �سيت�صاع ��د يف االهمي ��ة كلم ��ا �أح�س
�صن ��اع الق ��رار ب�إهمي ��ة �إندم ��اج ه ��ذه الفئ ��ة يف
عامل الغد ال ��ذي ب�إذن الله �سيك ��ون اف�ضل ن�سبيا
م ��ن خالل ممار�س ��ة القوى الدولي ��ة – االقليمية
والوطني ��ة �أدوارا حيوي ��ة هدفه ��ا �أط�ل�اق حوار
مثم ��ر يوطد العالق ��ات االن�ساني ��ة ويدميها وفقا
للت�سل�س ��ل التايل  :االدماج املجتمع ��ي  ،الت�آهيل
والتدري ��ب "التمك�ي�ن" ،و�أخ�ي�را امل�شارك ��ة يف
احلي ��اة العامة برغ ��م كل التحدي ��ات � .إن حتول
م�س ��ار ه ��ذه ال�شريح ��ة املجتمعي ��ة م ��ن و�ضعها
البائ� ��س �إىل و�ض ��ع ت�ستحق ��ه بج ��دارة و�أمتياز
يعتمد عل ��ى ترجمة االق ��وال �إىل �أفع ��ال حقيقية
� .إن �أجتم ��اع ال�سي ��د م�صطف ��ى الكاظمي رئي�س
ال ��وزراء العراقي بوف ��د من هذه الفئ ��ة م�ستمعا
ب�آناة ومتعن لهمومها و�آمالها م�س�ألة م�شرفة وما
�صدر م ��ن بيان �صحفي عن مكتب ��ه بعبارة تقول
�":إن اليوم العاملي ل ��ذوي االحتياجات اخلا�صة
يعد فر�صة لتعزيز حقوقهم" باعتبارهم �أ�صحاب
هم ��م وا�ستله ��ام  -كم ��ا اك ��د ال�سي ��د الكاظم ��ي -
حول ��وا الع ��وق �إىل ق�ص�ص جن ��اح .ترتيبا على
ذلك ،
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الدكتورة الهاي عبد الح�سين مخت�صة بعلم االجتماع ،ولدت في بغداد عام  .1952وهي من �أ�سرة
تنحدر من مدينة الديوانية في الفرات الأو�سط .ح�صلت على البكالوريو�س في علم االجتماع /
كلية الآداب  /جامعة بغداد عام  .1977والماج�ستير من جامعة والية يوتا مدينة لوجان الواليات
المتحدة الأمريكية عام  ،1985والدكتوراه في علم االجتماع  /جامعة يوتا  /مدينة �سولت ليك
�ستي  /الواليات المتحدة الأمريكية  .1991 /التخ�ص�ص الدقيق التنظيم االجتماعي .التخ�ص�ص
الثانوي  :ال�سكان.
قامت بتدري�س المواد التالية  :المدخل �إلى علم االجتماع ،التنظيم االجتماعي ،علم اجتماع المر�أة
نظريات اجتماعية (جامعة يوتا منذ عام  .)1990 – 1987المدخل �إلى علم االجتماع ،ح�ضارة
و�شخ�صية ،نظريات اجتماعية مفاهيم ون�صو�ص باللغة الإنكليزية (جامعة بغداد منذ عام – 1992
 .)1998ت�صميم البحوث االجتماعية ،علم االجتماع ال�صناعي  ،تاريخ الفكر االجتماعي.

ترى �أن الكثيرمن ميادين المعرفة الإن�سانية التي لم تدخل بعد في علم االجتماع في العراق

د .الهاي عبد الح�سين :نحن نتوارث الأزمات والمعوقات توارث ًا من�ضبط ًا ومنظم ًا
حاورها عالء المفرجي
الق�سم الأول

لها العديد من امل�ؤلفات يف علم االجتماع منها:
املالم ��ح االجتماعية يف �أعم ��ال عدد خمتار من
الفال�س ��فة العرب امل�س ��لمني  ،ومقدم ��ة يف علم
االجتم ��اع ،وم�صطلحات ون�صو�ص اجتماعية
باللغت�ي�ن العربي ��ة والإنكليزي ��ة .نظري ��ات
اجتماعي ��ة (�سو�سيولوجي ��ة) ع�ض ��و اجلمعية
العراقية للعلوم االجتماعية .ن�ساء عراقيات..
وجهة نظلر �إجتماعي ��ة ،وترجمت عددا الكتب
منه ��ا  :العرقي ��ة والقومي ��ة ..وجه ��ات نظ ��ر
انرثوبو لوجي ��ة ،وكتاب العالمة علي الوردي
يف علم �إجتماع املعرفة ،من االدب اىل العلم.
 ه ��ل كان ��ت هناك �إ�ش ��ارات يف الطفول ��ة على ميلك
لدرا�س ��ة عل ��م االجتم ��اع؟ حدثينا ع ��ن طفولت ��ك و�أهم
املراجع الفكرية التي قادت خطواتك يف هذا املجال؟
 قد تك ��ون الطفولة مبكرة ج ��د ًا ولكني �أتذكر�أنّ وعي ��ي الثق ��ايف ب ��د�أ بالت�ش ��كل بو�ض ��وح
من ��ذ دخ ��ويل مرحل ��ة الدرا�س ��ة املتو�س ��طة
حي ��ث ا�س ��تلهمت �س ��لوك بع� ��ض ال�ص ��حافيات
العربي ��ات والعراقي ��ات .ظه ��رت ه� ��ؤالء يف
ن�ش ��رات الأخب ��ار ،يدخل ��ن مكاتب امل�س� ��ؤولني
احلكوميني وغري احلكوميني ب�أناقتهن العملية
والب�سيطة .وكنّ يحظني بدعم املجتمع كونهن
يدخل ��ن ميدان� � ًا جديد ًا غ�ي�ر تقلي ��دي باملقارنة
لتوجه ��ات الغالبية العظمى من الن�س ��اء �آنذاك
مم ��ن ق�ص ��دن التعلي ��م االبتدائي ويف �أح�س ��ن
الأح ��وال التعلي ��م الثان ��وي للعم ��ل كمعلم ��ات
�أو مدر�س ��ات .كان ذل ��ك يف �س ��تينيات الق ��رن
املا�ض ��ي .ب ��دا العمل بال�ص ��حافة بالن�س ��بة يل
مغري� � ًا .ولكني �س ��رعان م ��ا �ش ��عرت باحلاجة
�إىل عمق فكري بق�ضايا املجتمع فكان �أنْ بد�أت
�أحل ��م بعل ��م االجتم ��اع لتوفريه ركي ��زة فكرية
عملية باملقارنة �إىل الفل�سفة التي بدت بالن�سبة
يل �آن ��ذاك كطائر يحلق بعيد ًا عن �أر�ض الواقع
املبا�ش ��ر ال ��ذي كن ��ت �أتعج ��ل فهم ��ه وحماولة
و�ض ��ع احللول مل�شكالته وارها�ص ��اته العملية
املبا�ش ��رة .اخلال�ص ��ة� ،أنن ��ي رغب ��ت بالعم ��ل
ك�ص ��حافية بخلفي ��ة فكري ��ة �سو�س ��يولوجية ال
تكتف ��ي مبالحقة احل ��دث بل تتوج ��ه �إليه وفق
ت�ص ��ور �أويل ي ��روم املزيد من الفه ��م والتعمق
والتحلي ��ل .ج ��اءت بعد ذل ��ك املكتب ��ة الوطنية
الت ��ي كن ��ا ن�ؤمه ��ا يف العطل ��ة ال�ص ��يفية لقت ��ل
وق ��ت الفراغ الثقيل مما عانين ��ا منه كفتيات ال
ي�س ��مح لن ��ا بغريه ،كون ��ه من الأماك ��ن الآمنة.
هن ��اك طلب ��ت كتب� � ًا اجتماعي ��ة فتعرف ��ت عل ��ى
كتاب "ثورة عل ��ى القيم" للدكتور متعب مناف
ال�س ��امرائي ال ��ذي �أ�ص ��بح فيم ��ا بعد �أ�س ��تاذي
وبعد التخ ��رج والتعي�ي�ن يف الق�س ��م ،زميلي.
تطورت النزعة لدي للتعرف على االجتماعيني
العراقي�ي�ن ف ��كان �أنْ ق ��ر�أت كت ��اب ال ��وردي،
"درا�س ��ة يف طبيعة املجتمع العراقي" ،الذي
بدا جاذب ًا ومطمئن ًا للغاية وهو ي�شرح وير�سم
وي�ص ��ور ما نحن فيه كمجتمع .وعندما عانيت
م ��ن اخللط بني ال�ص ��حافة كمي ��دان عمل وعلم
االجتم ��اع تو�ص ��لت �إىل ق ��رار �أنّ ال�ص ��حافة
تتطلب م�ؤهالت فنية ميكن اكت�سابها باخلربة
والتجرب ��ة �أم ��ا عل ��م االجتماع فيتطل ��ب تفرغ ًا
لدرا�سته والتمكن منه نظري ًا وفكري ًا .وهذا ما
دفع بي �إىل التخ�ص�ص يف علم االجتماع.
 در�س ��ت عل ��م االجتم ��اع يف جامعة بغ ��داد و�أكملت
درا�س ��تك يف جامع ��ة يوت ��ا الأمريكي ��ة حي ��ث نل ��ت
الدكتوراه .رحلة طويلة ن�سبي ًا ما الذي �أ�ضافته �إليك؟
 مل تكن ظروف الدرا�س ��ة يف ق�س ��م االجتماعيف جامع ��ة بغداد لتلب ��ي الطموح .كن ��ا كطلبة
نتعط� ��ش لنق ��ر�أ لأ�س ��اتذتنا ونتع ��رف عل ��ى
اجنازاته ��م الفكرية ولكننا مل جند الكثري .كان
هناك نوع من التكتم يف هذا املجال .كما مل يكن
الكتاب املنهجي معروف ًا �آنذاك يف �س ��بعينيات
القرن املا�ضي .وما توفر من كتب مل نكن لنوجه
�إليه .كان هناك الكثري من املحا�ضرات والقليل
من الزي ��ارات امليدانية والبح ��وث التدريبية.

در�س ��نا كت ��اب (حممد عاطف غيث) يف ال�س ��نة
الأوىل كتق ��دمي لعل ��م االجتم ��اع .وكانت هناك
بع� ��ض الكتب الكبرية حجم ًا ولك ّنها بدت ثقيلة
يف معانيه ��ا وم ��ا ته ��دف �إليه ب�س ��بب الطريقة
الوع ��رة الت ��ي كتبت فيه ��ا .وكان هن ��اك مالزم
ي�ضعها بع�ض الأ�ساتذة وهي الأخرى ال تغطي
احلاج ��ة للفهم .على �س ��بيل املثال ،كيف لطالب
�أنْ يفه ��م كارل مارك� ��س �أو �إميي ��ل دوركه ��امي
�أو �أوك�س ��ت كوم ��ت ب�س ��طرين �أو فق ��رة كتبت
بطريق ��ة فني ��ة .كما مل يكن يطل ��ب منا مراجعة
املكتب ��ة واال�س ��تزادة والبح ��ث با�س ��تثناء م ��ا
نفعل ��ه برغب ��ة �شخ�ص ��ية ت�ت�راوح ب�ي�ن اجل ��د
واله ��زل .مل يكن مل ��ا نتعلمه م ��ن قراءاتنا مريد
�أو و�س ��ط نتبادل معه� .أ�س ��تثني من هذا كتاب
"ال�س ��كان" للدكتور يون�س حمادي التكريتي
ال ��ذي كان كتاب� � ًا ممت ��از ًا وكان هو �أي�ض� � ًا �أول
م ��ن �أقحمن ��ا بالعم ��ل �ض ��من جمموع ��ات عمل
ح ��ول بلد م ��ن البلدان با�س ��تخدام �إح�ص ��اءات
�سكانية نح�صل عليها من خالل مراجعة الكتب
ال�س ��نوية لل�سكان ال�ص ��ادرة عن الأمم املتحدة
وذل ��ك مبراجع ��ة الق�س ��م املخت� ��ص يف مكتب ��ة
اجلامعة .وكانت لدينا جتربة تدريب حمدودة
م ��ع الدكتور عالء الدين جا�س ��م البياتي للقيام
بدرا�س ��ة توطني ع ��دد من الفالحني امل�ص ��ريني
يف قري ��ة "اخلال�ص ��ة" .فيم ��ا مل تك ��ن هن ��اك
جماع ��ات عمل خا�ص ��ة بالطلبة وب�إ�ش ��راف من
قبل �أحد الأ�س ��اتذة �أو ن�ش ��اطات من هذا النوع
�أو حتى حما�ض ��رات ا�ستثنائية خارج اجلدول
املخ�ص ���ص لكل مرحلة درا�س ��ية .مل تكن هناك
م�ؤمت ��رات علمي ��ة ميك ��ن �أنْ نح�ض ��رها عل ��ى
الأق ��ل وحت ��ى مناق�ش ��ات علمية على م�س ��توى
درا�س ��ات املاج�س ��تري والدكتوراه .ولكن كانت
هن ��اك مناق�ش ��ات علمية يف �أق�س ��ام �أخرى مثل
اللغ ��ة العربي ��ة �أو الإدارة واالقت�ص ��اد ذهب ��ت
حل�ضورها ب�شوق بالغ.
ذهب ��ت للدرا�س ��ة �إىل جامع ��ة والي ��ة يوت ��ا
الأمريكية لنيل �شهادة املاج�ستري وهناك تطور
وعي ��ي العلمي واملنهجي حي ��ث كان يطلب منا
يف كل م ��ادة علمية القيام ببحث �أو درا�س ��ة �أو
تقري ��ر من نوع م ��ا� .إىل جانب اكت�س ��اب اللغة
فق ��د كان هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن االهتم ��ام بالربط
ب�ي�ن النظ ��ري واملي ��داين التطبيق ��ي .ب ��دا يل
وك�أنن ��ي اكت�ش ��ف الع ��امل يف كل م ��ادة علمي ��ة
�أ�س ��جل فيها ب�س ��بب التو�س ��ع وكرثة امل�ص ��ادر
وال�ض ��غط لتحقيق امل�س ��توى املطلوب للنجاح
ال ��ذي ح ��دد باحل�ص ��ول عل ��ى درج ��ة  .%80مل
يك ��ن هن ��اك تعاط ��ف �أو ت�س ��اهل معن ��ا كطلبة
�أجان ��ب .كان هناك الكثري من الر�ص ��د واجلزم
وال�صرامة خلف تلك االبت�سامات اللطيفة التي
يظهره ��ا الأ�س ��اتذة والطريقة الب�س ��يطة التي
يخاطبونن ��ا فيها كطلبة .كم ��ا كان هناك الكثري
م ��ن املطالبة لتطوير النزعة النقدية وعدم �أخذ
املادة املكتوبة على عالتها .ن�صحني �أ�ساتذتي
باالنتق ��ال بع ��د ني ��ل املاج�س ��تري �إىل جامع ��ة
خمتلف ��ة لأتعرف عل ��ى �أجواء جديدة وو�س ��ط
طالبي وتدري�س ��ي خمتلف الكت�ساب املزيد من
املعرف ��ة واخل�ب�رة .وهذا م ��ا كان حيث انتقلت
�إىل جامعة يوتا يف عا�صمة الوالية .كان علينا
يف ه ��ذه املرحلة �أال نكتفي بالدرا�س ��ة للمرحلة
التح�ض�ي�رية والعم ��ل عل ��ى الأطروح ��ة و� مّإنا
ممار�س ��ة التدري�س على م�س ��توى الدرا�س ��ات
الأولي ��ة كج ��زء م ��ن متطلب ��ات ني ��ل �ش ��هادة
الدكت ��وراه الكت�س ��اب اخل�ب�رة .د ّر�س ��ت لثالث
�سنوات مواد متنوعة على هام�ش كوين طالبة
دكت ��وراه كان منه ��ا مقدم ��ة يف عل ��م االجتماع
ونظري ��ات �سو�س ��يولوجية وتنظيم اجتماعي
وعلم اجتماع املر�أة .وكانت هذه التجربة بحد
ذاتها �إ�ض ��افة نوعية ال تقل �أهمية عن الدرا�سة
املنهجي ��ة .مل نك ��ن نعمل بال توجيه وا�ش ��راف
غري مبا�شر� .إذ كان ب�إمكاننا االطالع على خطط
التدري�سيني الآخرين وكان ب�إمكاننا احل�صول
على �أحدث امل�صادر العلمية املنهجية ال�صادرة
عن دور ن�ش ��ر متخ�ص�صة جمان ًا توزع من قبل
ال�سكرترية ح�سب االخت�صا�ص .وعندما تكون
لدينا رغبة باحل�ص ��ول على م�ص ��در ا�ستثنائي
ف�إنّ ال�س ��كرترية جاهزة لتق ��وم بتوفري الالزم
الذي ي�أتينا مرزوم ًا باال�س ��م وباحرتام .وكان

ب�إمكاننا كتدري�س ��يني القي ��ام بتجميع قراءات
خمت ��ارة هي عبارة عن �أجزاء من �أعمال علماء
معروف�ي�ن بغي ��ة ت�ش ��جيع الطلبة عل ��ى حتقيق
التما�س املبا�شر مع �أ�ساليبهم ولغتهم ومنطقهم
و�إر�س ��الها �إىل مكت ��ب يرتب ��ط باجلامعة يقوم
بتهيئتها .ت�س ��مى هذه امل�ل�ازم املنظمة بعناية
تبع� � ًا لهدف املادة العلمية املق ��ررة" ،قراءات"،
يق ��وم الطلب ��ة با�س ��تالمها مبا�ش ��رة بع ��د دف ��ع
الثمن املطلوب للمكتب .وعلى هام�ش الدرا�سة
والتدري� ��س كان ��ت هن ��اك ن ��دوات وم�ؤمترات
علمية وحما�ض ��رات بع�ضها ا�س ��تثنائي يتعلق
بق�ضايا �سيا�سية عوملية ُن�شجع على ح�ضورها
وامل�شاركة فيها.
ت�س ��تطيع �أنْ ت ��رى �أنّ هن ��اك �إ�ض ��افات مهم ��ة
ح�صلت من خالل الدرا�سة يف اخلارج .حاولت
نق ��ل ما ميكنني منه ��ا �إىل طلبت ��ي يف العراق،
� مّإنا لي�س بال معاناة ا�ستثنائية.

وامل�س ��رح .هل ت�س ��تغني حكومة �أو م�ؤ�س�س ��ة
ديني ��ة ع ��ن قاعدتها ال�ش ��عبية! هذا م ��ا ت�أخذنا
الق�ص ��ة والرواي ��ة �إليه وبخا�ص ��ة �إذا ما كتبت
بقدر ع ��ايل من حري ��ة التفك�ي�ر والتخل�ص من
املواق ��ف املتحفظ ��ة لأن احلي ��اة االجتماعي ��ة
ت�شتمل على �أكرث من جانب و�أو�سع من جمال.

� أ�شرت يف ا�سهامك يف كتاب (م�ستقبل الدرا�سات
االجتماعي ��ة يف الوطن العرب ��ي) � ّأن املتقدمني الع�شرة
للح�ص ��ول عل ��ى الدكت ��وراه يف عل ��م االجتم ��اع مل
يتمكنوا من كتاب ��ة تعريفات ملخ�صة مقبولة عن الآباء
امل�ؤ�س�س�ي�ن لذلك الق�سم؟ ام ��ا الذي ي�سهم بتقديرك يف
االهتمام بالدرا�سات االجتماعية؟
 كان ذل ��ك ج ��زء م ��ن ا�س ��تفتاء قم ��ت ب ��ه علىجمموعة م ��ن الطلبة الذين در�س ��تهم يف العام
الدرا�س ��ي  2013 – 2012وكان �أولها �س� ��ؤال
لتعريف "علم االجتماع" ،لتعقب ما ن�ض ��ح �إىل
�أفهامهم عنه .لفت نظ ��ري �أنّ �أحدهم عرف علم
االجتم ��اع ب�أ ّن ��ه "العل ��م الذي يدر�س الإن�س ��ان
ككائ ��ن ح ��ي �أو كائ ��ن بيولوج ��ي" .وعلق ��ت
على ذل ��ك ب�أ�س ��ى لأنّ الطالب جه ��ل واحدة من
�أبجدي ��ات العل ��م وه ��ي �أنن ��ا ندر�س الإن�س ��ان
ك�ص�ي�رورة متحول ��ة ولي� ��س ككائ ��ن ع�ض ��وي
حي يعرف ب�آلي ��ات غرائزية معروفة .وبدا يل
ذلك جزء مما �أ�ص ��اب امل�ؤ�س�س ��ة الأكادميية من
�ض ��عف لعله كان نتيجة التدهور الذي ح�ص ��ل
يف العراق �سيا�س ��ي ًا �أثن ��اء ويف �أعقاب احلرب
العراقية االيرانية واجتياح الكويت واحل�صار
الأممي الذي عزل العراق عن العامل.
 ال تت�ضم ��ن مناه ��ج الدرا�س ��ات ال�سو�سيولوجي ��ة
مو�ضوع� � ًا يخت�ص ب� �ـ (�سو�سيولوجيا الأدب) مث ًال يف
فرع الأنرثوبولوجيا االجتماعية �إىل من تعزين ذلك؟
 هن ��اك الكثري م ��ن ميادين املعرفة الإن�س ��انيةالت ��ي مل تدخ ��ل بع ��د يف عل ��م االجتم ��اع �أو
الأنرثوبولوجي ��ا يف الع ��راق كم ��ا يف عل ��م
اجتم ��اع الوظيف ��ة وعل ��م اجتم ��اع و�س ��ائل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وعل ��م اجتم ��اع التغري
املناخ ��ي وعلم اجتم ��اع ال�س�ي�رة الذاتية وعلم
اجتم ��اع احلي ��اة اليومي ��ة وعل ��م اجتم ��اع
احل ��ركات االجتماعية وغريها مما ي�س ��تحدث
الدخ ��ول في ��ه .يدخ ��ل عل ��م االجتم ��اع يف كل
مناحي احلياة وما يطر�أ عليها من تغريات لأ ّنه
علم وا�سع وهو كما �أ�سماه �أوك�ست كومت منذ
القرن التا�سع ع�شر�" ،سيد العلوم الإن�سانية".
يعتم ��د التنوع والدخ ��ول يف ميادينه املختلفة
على اجلهد الف ��ردي وامل�ؤ�س�س ��ي الذي يتطلب
تفرغ� � ًا و�أحيان� � ًا كث�ي�رة متوي�ل� ًا لل�ش ��روع يف
�أي منه ��ا .قدم بيري بورديو على �س ��بيل املثال،
درا�سة ممتازة حول احلياة الثقافية يف فرن�سا
م ��ن خ�ل�ال تعق ��ب زوار املتاح ��ف الفرن�س ��ية
وتوجهاته ��م .كان ذل ��ك بتكلي ��ف م ��ن وزارة
الثقاف ��ة الفرن�س ��ية لتطوي ��ر املواق ��ع الثقافية
منح فيه تفرغ ًا تام ًا للقيام بها على مدى عامني
كاملني وحرية فكر ون�ش ��ر .باملقارنة ،قد يكون
علم اجتماع الأدب �أي�سرها لأ ّنه يعتمد على مادة
متوفرة فيما ين�ش ��ر من �أعمال .وهذا ي�ش ��به ما
قام به د .علي الوردي الذي �أخذ التاريخ كمادة
يف درا�س ��ته للجوانب االجتماعية والتي �أنتج
م ��ن خاللها عمله "ملح ��ات اجتماعية من تاريخ
الع ��راق احلديث" .ظهر عل ��م اجتماع الأدب �أو
�سو�سيولوجيا الأدب يف العامل يف �سبعينيات
القرن املا�ض ��ي وانتع�ش يف اخلم�س �س ��نوات
الأخرية نتيجة لغ ��زارة الأعمال الأدبية ومنها
الق�ص ��ة والرواية .ميك ��ن لهذا الف ��رع �أنْ ميتد
لي�ش ��مل ال�ش ��عر وامل�س ��رح والفنون الت�شكيلية

وحتى املقالة .وهو امتداد ملا ن�سميه يف العراق
"فك ��ر اجتماعي" ،نتعقب في ��ه وجهات النظر
االجتماعي ��ة التي ع�ب�ر عنها ك ّت ��اب وروائيون
بطريقة م�س ��تقلة متحررة من مقيدات النظرية
واملنهج الذي يت�سم به امل�شتغل ب�صورة مهنية
يف ميدان علم االجتماع .ميكن له�ؤالء املبدعني
�أنْ ي�س ��جلوا ف�ض�ل� ًا على الباحث املتخ�ص ���ص
ودفع ��ه للخو� ��ض فيم ��ا مل يخ� ��ض في ��ه ،بع ��د.
بالن�سبة لنا يف العراق ،لعب النظام ال�سيا�سي
دور ًا مهم� � ًا يف �إدارة وح�ص ��ر امل�ش ��تغلني يف
ميدان العلم لالهتمام بق�ض ��ايا تهمه كال�سيا�سة
والدين وامل�ؤ�س�س ��ات الإ�ص�ل�احية والتعليمية
وم ��ا ي�ش ��بهها .عل ��ى ال�ض ��د يخو� ��ض الروائي
يف ميادين �أرح ��ب للحي ��اة االجتماعية ويهتم
ب�ش ��رائح اجتماعية بطريقة "ال�شخ�صنة" مما
يبث فيها احليوية والن�شاط ويلفت النظر �إىل
املجه ��ول واملهم ��ل واملهم�ش فيها .ه ��ذه �أعمال
ال ت�ص ��ب م�صب ًا مبا�ش ��ر ًا يف �ص ��ناعة النظرية
يف عل ��م االجتماع ولك ّنه ��ا تلع ��ب دور ًا ثانوي ًا
وملهم ًا وميك ��ن �أنْ تعد مكملة بطريقة ال ميكن
اال�س ��تغناء عنها للعمل كما يحدث يف ال�سينما

 م ��ا هو ت�صورك ب�شكل عام يف تطوير درا�سة علم
االجتم ��اع والدرا�س ��ات الأنرثوبولوجي ��ة عندنا  ...ما
هي اخلطوات التي نعتمدها يف هذا املجال؟
 نح ��ن نت ��وارث الأزم ��ات واملعوق ��ات توارث ًامن�ض ��بط ًا ومنظم� � ًا .كل م ��ا كت ��ب يف عل ��م
االجتماع والأنرثوبولوجيا كان خال�صة ملا مت
القيام به يف مرحلتي الدرا�سة لنيل املاج�ستري
والدكت ��وراه زائ ��د ًا اخل�ب�رة والب�ص�ي�رة التي
توف ��رت للبع� ��ض دون البع� ��ض الآخ ��ر بع ��د
التخرج واالنخراط يف العمل وبن�س ��ب جناح
متفاوت ��ة .كت ��ب عل ��ي ال ��وردي مث�ل� ًا ،كتاب ��ه
"درا�س ��ة يف طبيعة املجتمع العراقي" معرب ًا
ع ��ن نظرته مل ��ا ر�ص ��ده م ��ن ظواهر وم�ش ��اهد
اجتماعي ��ة .ومل يك ��ن ذل ��ك العم ��ل ليعتمد على
درا�س ��ات ميداني ��ة دقيق ��ة منظم ��ة وا�ض ��ع ًا
خال�ص ��ة فك ��ره وقناعته واجته ��اده فيه .وقدم
يف "خ ��وارق الال�ش ��عور" ملي ��دان عل ��م النف�س
االجتماع ��ي م�س ��تخدم ًا امل�ص ��ادر العلمية التي
توفرت لديه معزز ًا �إياها ب�أمثلة عراقية م�ألوفة
جعلت منه كتاب� � ًا مقرو ًء وممتع ًا ومفيد ًا .ويف
"ا�س ��طورة الأدب الرفي ��ع" عرب ال ��وردي عن
انتق ��ادات ح ��ادة للمتم�س ��كني ب�أه ��داب الأدب
واللغة واملن�شغلني عن هموم النا�س وغاياتهم
اليومي ��ة امللح ��ة .وكذل ��ك فع ��ل يف "وع ��اظ
ال�س�ل�اطني" عندما هز عر�ش خطباء اجلوامع
واملتزلف�ي�ن لل�س ��لطة عل ��ى ح�س ��اب مطال ��ب
عم ��وم املواطنني .وكانت درا�س ��ة "الچباي�ش"
للدكت ��ور �ش ��اكر م�ص ��طفى �س ��ليم ()1977
ترجمة لأطروحته لنيل �ش ��هادة الدكتوراه عام
 1957م ��ن جامعة لندن .عندما ع ��اد �أو تخرج
االجتماعي ��ون �أو الأنرثوبولوجي ��ون الأوائل
بع ��د ني ��ل �ش ��هاداتهم العلي ��ا وج ��دوا �أنف�س ��هم
يف �أق�س ��ام تزدح ��م بالطلب ��ة �س ��نة بع ��د �أخرى
بدون م�س ��تلزمات مادية وتقنية فنية ملوا�صلة
البح ��ث العلمي .خذ على �س ��بيل املث ��ال �أننا ال
منل ��ك بن ��ك معلوم ��ات فيم ��ا يتعل ��ق بالتوزيع
ال�س ��كاين والدين ��ي واملذهب ��ي والع�ش ��ائري
للمجتم ��ع العراق ��ي .حتتك ��ر وزارة التخطيط
البيانات يف هذا املجال وت�ض ��ع مقيدات كثرية
للح�ص ��ول عليها .ه ��ذا �إىل جان ��ب �أننا بحاجة
�إىل تكييف الإح�ص ��اءات لتخدم �أغرا�ض ��نا يف
البح ��ث العلم ��ي الأم ��ر ال ��ذي ال يتوف ��ر بدون
االعتم ��اد على وحدات �أو مراك ��ز جمع بيانات
متخ�ص�صة ت�ص ��مم بدقة لال�ستجابة ملتطلباتنا
يف البح ��ث العلمي .مر العراق بظروف كثرية
�ص ��عبة ومنها التعر�ض ملختلف الأمرا�ض التي
انت�ش ��رت نتيجة التلوث البيئ ��ي وتغري املناخ
و�آخره ��ا جائح ��ة كورون ��ا ولكنن ��ا مل نتمك ��ن
كاجتماعيني من القيام بدرا�س ��ات وافية ميكن
�أنْ حتظى بامل�ص ��داقية الالزمة ب�سبب امل�شاكل
واملعوقات امل�شار �إليها .نقر�أ بني فرتة و�أخرى
م ��ا ي�ش ��به التقري ��ر عن ح ��االت ال تق ��دم قراءة
وحتلي ��ل يعتم ��د علي ��ه علمي� � ًا لأن ��ه يف الغالب
يقوم على عينات ع�شوائية غري �صاحلة للعمل
علمي ًا .تتطلب "الع�شوائية" بالعلم االجتماعي
�أنْ تك ��ون هن ��اك قواعد يعرفها امل�ش ��تغلون يف
مي ��دان العل ��م ال يتمكن ��ون بدونها من �س ��حب
عين ��ات ممثل ��ة مقبول ��ة علمي� � ًا .ولك ��ن ال ��ذي
يحدث غ�ي�ر ذلك .وه ��ذا م ��ا �أدى �إىل تنوع يف
التوجه ��ات تراوح م ��ن "درا�س ��ات" ميدانية ال
تت�سم بامل�ص ��داقية �أو خروج على ميدان العلم
االجتماع ��ي �إىل غ�ي�ره كالتوثيق والتعبري عن
الر�أي .ال خري يف ر�أي لباحث علمي ال ي�س ��تند
�إىل حجة علمية موثقة ت�ستند �إىل درا�سات قام
بها �أو �أخرى ي�ست�ش ��هد به ��ا مع الأمانة يف ذكر
من �أجنزها.
كان لدين ��ا يف الع ��راق وح ��دات بح ��وث يف
كل امل�ؤ�س�س ��ات والدوائ ��ر املهني ��ة كاملدار� ��س
واجلامع ��ات وامل�ست�ش ��فيات واملحاك ��م
وال�سجون وحتى بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية.

ت�أ�س�س ��ت وحدة بحوث يف ق�سم علم االجتماع
يف جامع ��ة بغداد بعد  2003اعتمدت على عدد
م ��ن اخلريجني ممن ح�ص ��لوا على �ش ��هاداتهم
العليا من الق�س ��م .بيد �إنّ ه ��ذه الوحدة عطلت
ووج ��ه امل�ش ��تغلون فيه ��ا �إىل القي ��ام مبهم ��ات
�أخرى �إدارية وتدري�س ��ية مم ��ا �أدى �إىل وقفها
وع ��دم متكنه ��ا م ��ن القي ��ام مب ��ا انتدب ��ت �إليه،
�أ�ص�ل� ًا .وكذل ��ك احل ��ال يف م�ؤ�س�س ��ات �أخ ��رى
مث ��ل املدار� ��س واملحاكم وامل�ست�ش ��فيات .لي�س
وا�ض ��ح ًا م ��ا �إذا كان ال�س ��بب يف ه ��ذا التحول
واهم ��ال الغر�ض الأ�سا�س ��ي للوح ��دة البحثية
املعني ��ة ف�ش ��لها بالقي ��ام ببحوث علمي ��ة يعتمد
عليها �أم �إنّ امل�ؤ�س�سات �شعرت بانتفاء احلاجة
فكان �أنْ �أ�صبحت الباحثة/الباحث االجتماعي
يف املدر�سة �أ�ش ��به ما تكون باملعني �أو املوظف
الذي ي�س ��اعد املديرة/املدير برتتيب �س ��جالت
املدر�س ��ة �أو تقدمي خال�صات كيفية يف املحاكم
واال�ص�ل�احيات .يح ��ق لن ��ا �أنْ نت�س ��اءل �ألي�س
�ض ��روري ًا ر�ص ��د �أمن ��اط املر�ض ��ى م ��ن حي ��ث
خلفياته ��م التعليمية واالقت�ص ��ادية واملناطقية
لنبحث عن �أ�س ��باب ا�ص ��ابة بع�ض ��هم ب�أمرا�ض
معين ��ة دون غريه ��م .م ��ا املناطق الت ��ي حققت
ن�س ��بة �إ�ص ��ابة ب�أمرا� ��ض ال�س ��رطان �أك�ث�ر من
غريها �أو الكورونا وغريها مما يهدد حياتهم.
منْ هم الأ�ش ��خا�ص �أو اجلماع ��ات الذين ميكن
�أنْ يكون ��وا �أك�ث�ر عر�ض ��ة للت�أث ��ر باجلماع ��ات
امل�س ��لحة م ��ن حي ��ث التع ��اون معه ��ا �أو الت�أثر
بفعالياته ��ا وملاذا؟ ما الذي يف�س ��ر ه ��ذا التدفق
الكب�ي�ر يف موا�س ��م الزي ��ارات الديني ��ة الت ��ي
ت�شدد على التم�سك بقيم الإيثار والف�ضيلة فيما
تنت�ش ��ر خمتلف �أنواع اال�ساءات واالعتداءات
والفقر لدى جمهور وا�س ��ع من هذه اجلماعات
على مدى �أيام ال�سنة؟ ما الذي �أدى باجلامعات
�إىل �أنْ تك ��ون مراكز للفكر االنهزامي و�ش ��يوع
ح ��االت الغ� ��ش والتالع ��ب و�ش ��راء الدرج ��ات
وكتاب ��ة البح ��وث م ��ن مكاتب ال تق ��وى وزارة
التعلي ��م الع ��ايل عل ��ى مواجهتها؟ كيف تف�س ��ر
ظاه ��رة انت�ش ��ار التدري� ��س اخل�صو�ص ��ي يف
وقت ازداد فيه عدد املعلمني اجلامعيني ولي�س
خريج ��ي دور ومعاه ��د املعلمني ،فح�س ��ب .ما
ال ��ذي تفعله ال�ش ��رطة املجتمعي ��ة يف مواجهة
ح ��االت العنف الأ�س ��ري وبيع الأبن ��اء وتبادل
الزوج ��ات وغريه ��ا م ��ن الظواه ��ر الغريب ��ة
يف جمتمعن ��ا والت ��ي ته ��دد بانهي ��اره وتفككه
بالكام ��ل .هن ��اك الكثري جد ًا من الق�ض ��ايا التي
ميك ��ن �أنْ يبح ��ث فيها الباحث العلمي لت�ص ��مم
ال�سيا�س ��ات وف ��ق نتائجه ��ا ال �أنْ ت�ت�رك مل ��زاج
املوظ ��ف �أو امل�س� ��ؤول وثقافت ��ه وتقديرات ��ه
ال�شخ�صية .ال ميكن للبحث االجتماعي العلمي
�أنْ يبل ��غ مرحلة التنظ�ي�ر �إال بعد حتقيق تراكم
كبري يف مثل املو�ض ��وعات امل�ش ��ار �إليها وهذه
مهمة جمعية ولي�ست فردية.
باملقاب ��ل ،تخ�ص ���ص اجلامع ��ات الأوروبي ��ة
والأمريكي ��ة فق ��رات يف برام ��ج ت�أهيله ��ا لدفع
الطلبة والباحثني ليقوموا بدرا�س ��ات ميدانية
يف بل ��دان �أجنبي ��ة كم ��ا يف العديد م ��ن الدول
الأفريقي ��ة والآ�س ��يوية �أو درا�س ��ة اجلالي ��ات
املقيمة يف بلدانها .لي�س لدينا اهتمام على هذا
ال�ص ��عيد .يق ��وم الطلبة يف الغال ��ب يف بالدنا
بدرا�س ��اتهم على نفقتهم اخلا�ص ��ة مما يرهقهم
كثري ًا ولهذا ال�س ��بب ف�إ ّنه ��م يتجنبون الرتحال
خ ��ارج حمافظاته ��م فكي ��ف بخ ��ارج بالده ��م.
ل ��ن يك ��ون ممكن� � ًا النهو� ��ض بعل ��م االجتم ��اع
والأنرثوبولوجي ��ا خارج تخ�ص ��ي�ص الأموال
الالزم ��ة لدع ��م الدرا�س ��ات امليداني ��ة للخ ��روج
م ��ن عباءة ال ��ر�أي والب�ص�ي�رة املج ��ردة لأنهما
ال يكفيان م ��ع مالحظة �أنّ تخ�ص ��ي�ص الأموال
وحده ال يكفي لأنه ميكن �أنْ يكون بوابة للهدر
والف�س ��اد املايل .ينبغي للأموال �أنْ تو�ضع يف
ميزانيات حتت ا�ش ��راف علم ��اء �أكفاء ب�إدارات
فني ��ة تعمل بنزاهة وان�ض ��باط قان ��وين للت�أكد
م ��ن توجيهه ��ا الوجه ��ة ال�س ��ليمة �إىل جان ��ب
الت�أك ��د م ��ن ر�ص ��انة البحوث العلمي ��ة املنجزة
ون�ش ��رها ليتمكن مريدوها من اال�ستفادة منها
واعتماده ��ا .ال قيمة لبحث �أو درا�س ��ة علمية ال
تخ�ض ��ع للتقومي والتعديل وبالتايل الن�شر يف
جمالت علمية حمكمة.
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اقــــرأ

مظفر النواب يف �أعايل ال�شجن
�ص ��در عن دار املدى كت ��اب بعنوان "مظفر الن ��واب يف اعايل
ال�شج ��ن" للباح ��ث والكاتب ح�س�ي�ن الهنداوي ال ��ذي قال عن
كتاب ��ه" :ظلت الكتابة عن �أبي عادل ت ��راودين دائما ،وطوال
م ��ا ينيف عل ��ى اربعة عقود م ��ن الزمن ام�ضين ��ا معظمها يف
املنف ��ى اال�ضطراري مبعرثي ��ن هنا او هن ��اك .الوفاء ،ازعم،
كان الداف ��ع اال�سا�س ل ��دي .وجاء مبك ��ر ًا .واذكر جيدا انني
بد�أت الكتابة عنه مبقالة اوىل اثارت اهتماما" ،وي�ضيف ان
عبقري ��ة مظفر النواب جتمع بني �شعر �شعبي يتدفق عراقي
ال ��روح ،وبني �شعر ري ��ادي وحداثوي وملحم ��ي ،يت�سامى
غالبا بلغته العربية الرفيعة اجلذلة واخل�صيبة".

 :معر�ض العراق للكتاب ال يهدف �إىل الربح ونثمن مواقف رئي�س الوزراء يف دعم الثقافة
 متابعة املدى

ح

منذ ان اقامت م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
اول ن�شاط ثقايف كبري لها وهو
ا�سبوع املدى الذي اقيم يف
دم�شق ومن ثم يف بغداد ،اكدت
ان اقامة مثل هذه الفعاليات
الثقافية ال يحمل طابعا
ربحيا .وامنا الهدف اال�سا�سي
هو ا�شاعة الثقافة والفنون
ودعم �صناعة الكتاب .وهذا
ما ح�صل مع معر�ض اربيل
الدويل للكتاب ومعر�ض
الب�صرة الدويل للكتاب ،وما
يح�صل يف معر�ض العراق
الدويل للكتاب يف دورته
فاله ��دف ه ��و �إث ��راء احلرك ��ة الثقافي ��ة،
الثانية
وتو�سيع دائ ��رة ن�شاطاتها وب�شكل خا�ص
�اب فيه ��ا،
�
ت
ك
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ي
تنظ
ٍ
ول العا
دون تقاط ��ع �أو تعار�ض بينه ��ا ،مبا يعزز
لم
م�ساهمتها يف �إ�شاعة عادة القراءة وتداول

الكتاب وتي�سريه ب ��كل الو�سائل ،وهو ما
�ات تفوق كل ما هو
يتطل ��ب تظافر �إمكاني � ٍ
قائ� � ٌم حتى الآن .ان امل ��دى ظلت ت�ؤكد يف
كل منا�سبة عل ��ى التزامها بو�ضع خربتها
وامكانياته ��ا حتت ت�ص ��رف كل الفعاليات

ريهانا وتايلور �سويفت وبيون�سيه
يف قائمة �أقوى �سيدات عام 2021

حقق ��ت ال�سي ��دات يف ع ��امل املو�سيق ��ى جناحا
هائ�ل�ا يف ع ��ام � ،2021إذ احتلت"ريهان ��ا"
املرتب ��ة  68عل ��ى قائم ��ة فورب� ��س لأك�ث�ر
الن�ساء قوة يف عامل الرتفيه ،حيث دخلت
"ريهانا" التاريخ بعد �أن �أ�صبحت �أغنى
مغني ��ة يف الع ��امل ،وان�ضم ��ت �إىل نادي
امللياردي ��رات ،فيما احتل ��ت "بيون�سيه"
املرتب ��ة  76بعد �أن �أ�صبح ��ت �أكرث فنانة
ترب ��ح جوائ ��ز غرامي يف تاري ��خ احلفل،
وا�ستطاع ��ت "تايل ��ور �سويف ��ت" �أن تدخ ��ل
�سب ��اق �أق ��وى ن�س ��اء الع ��امل املئ ��ة ،وحتتل
املرتب ��ة  78عل ��ى قائم ��ة فورب� ��س ،حي ��ث
�شه ��دت ثروتها زي ��ادة هائل ��ة .وتعهدت
"�سويف ��ت" ب�إعادة ت�سجي ��ل �ألبوماتها
ال�ست ��ة الأوىل بع ��د �أن �أع ��ادت ت�سجيل
�ألبومها "طريق".

الثقافية ،والتعاون مع من ي�سعون الغناء وم ��ن يلح ��ق به ��ا وه ��ي ت�سع ��ى لت�أ�صيل
احلرك ��ة الثقافي ��ة ون�شطائه ��ا .و�إذ ت�ؤكد دوره ��ا يف احلرك ��ة الثقافي ��ة ،و�إغنائه ��ا
عل ��ى مبادرته ��ا ه ��ذه ،فهي ت�ؤك ��د جمدد ًا ،بدع ��م كل جه ��دٍ ي�شاركه ��ا ذات الأه ��داف.
�أنه ��ا حتر� ��ص عل ��ى �أن تك ��ون راف ��د ًا من و�إذ ت�ؤك ��د م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى الطاب ��ع غ�ي�ر
رواف ��د الثقاف ��ة ،مكمل ��ة لدور م ��ن �سبقها الربح ��ي ملعر� ��ض العراق ال ��دويل للكتاب

كل م ��ن بغ ��داد والب�ص ��رة و�أربي ��ل،
يف ٍ
فانه ��ا تتق ��دم بال�شك ��ر لكل اجله ��ات التي
دعم ��ت املعر�ض معنوي ��ا او �سهلت اقامته
يف بغ ��داد العزي ��زة ،وباالخ� ��ص رئا�س ��ة
الوزراء متمثلة برئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي وقطاعات الدولة االخرى وعلى
ر�أ�سه ��ا وزارة التج ��ارة وادارة معر� ��ض
بغ ��داد الدويل .ان امل ��دى اذ ت�ؤكد �شكرها
وامتنانه ��ا اىل جمي ��ع من وق ��ف معها يف
اقام ��ة هذا املعر�ض ال ��ذي يعد اليوم اكرب
تظاهرة ثقافية يف العراق ،فانها ت�ؤكد ان
املعر�ض اقيم بجهود وامكانيات م�ؤ�س�سة
امل ��دى لالع�ل�ام والثقافة والفن ��ون وانها
عازم ��ة عل ��ى ان تخ�ص� ��ص م ��ا يدخ ��ل لها
م ��ن ايرادات املعر�ض بع ��د �إطفاء النفقات
لتزوي ��د اجلامعات احلكومي ��ة واملكتبات
العام ��ة بالكت ��ب والإ�ص ��دارات العراقي ��ة
والعربي ��ة والأجنبي ��ة ،كم ��ا خ�ص�ص ��ت
ج ��زء ًا م ��ن تل ��ك امل ��وارد لدع ��م الفعاليات
والأن�شطة الثقافي ��ة للمثقفني ومنظماتهم
والت ��ي ت�ستمر عل ��ى مدى اي ��ام املعر�ض،
وامل�ؤ�س�س ��ة اذ ال تن�س ��ى �شك ��ر جمي ��ع
اجله ��ات الداعمة القامة املعر� ��ض ،تتقدم
بال�شك ��ر اىل �شرك ��ة ا�سيا�سي ��ل الت ��ي مل
ترتاجع يوما عن دعم االن�شطة الثقافية.

بايدن ينعى مطربا مك�سيكيا" ..العامل املو�سيقي فقد �أيقونة"
نع ��ى الرئي� ��س الأمريك ��ي ،ج ��و باي ��دن ،ام� ��س
االثن�ي�ن ،املطرب املك�سيكي ،في�سنت ��ي فرنانديز،
الذي تويف �أم�س الأحد عن عمرناهز  81عاما.
و�أك ��د بايدن ع�ب�ر ح�ساب ��ه على موق ��ع "تويرت"
�أن "الع ��امل املو�سيق ��ي فق ��د �أيقون ��ة برحي ��ل
فرناندي ��ز" .و�أ�ض ��اف" :لق ��د �صنع ��ت مو�سيقى
في�سنت ��ي فرناندي ��ز ذكري ��ات للمالي�ي�ن ،نر�س ��ل
تعازين ��ا لأ�سرت ��ه ول ��كل م ��ن �أحب ��ه� ،سيت ��م ذكر
في�سنت ��ي لأجي ��ال قادم ��ة" .ويعت�ب�ر الراح ��ل،

في�سنتي فرنانديز� ،شخ�صية رمزية يف مو�سيقى
الران�ش�ي�را ،وكان يع ��اين م ��ن م�ضاعف ��ات طبية
بع ��د �سقوط ��ه يف منزل ��ه ،مم ��ا �أدى �إىل �إ�صاب ��ة
عموده الفقري العنقي ،وتطلب خ�ضوعه لعملية
جراحي ��ة .وول ��د فرناندي ��ز يف والي ��ة خالي�سكو
الغربية ،وامت ��دت كلماته عن احلب واالمل لأكرث
م ��ن  5عق ��ود ،وتعت�ب�ر حيات ��ه املهني ��ة الغزي ��رة
عل ��ى نطاق وا�سع ج ��زءا �أ�سا�سيا م ��ن املو�سيقى
ال�شعبية املك�سيكية.

كمامة ت�ضيء عند ر�صد "كورونا"
ب�أنفا�س مرتديها

براد بيت يبحث عن ق�صة حب
بعيداً عن �أجنلينا جويل

ط ��ور علماء قناع وجه جدي ��د ًا ي�ستخدم الأج�سام امل�ض ��ادة للنعام لك�شف فايرو�س
"كورون ��ا" عن طري ��ق التوهج حتت الأ�شعة فوق البنف�سجي ��ة .ووفق ًا ل�صحيفة
"ديل ��ي مي ��ل" الربيطانية ،ف�إن القناع اجلديد يحتوي على مر�شح (فلرت) مغطى
ب�أج�س ��ام م�ضادة ميتلكها النعام ت�ستهدف فايرو�س "كورونا" ،بعدما بيّنت �أبحاث
�سابقة �أن هذه الطيور لديها مقاومة قوية للأمرا�ض .ومت ا�ستخراج هذه الأج�سام
امل�ض ��ادة من بي�ض النعام الذي حُ ق ��ن بجرعة غري ن�شطة وغري مهددة من فايرو�س
"كورونا" .ويف درا�سة �صغرية �أجراها باحثون من جامعة حمافظة كيوتو يف
غرب ��ي اليابان ،ارت ��دى � 32شخ�ص ًا الأقنعة اجلديدة ملدة ثم ��اين �ساعات قبل �إزالة
املر�شحات ور�شها مبادة كيميائي ��ة ت�ضيء حتت الأ�شعة فوق البنف�سجية يف حالة
وج ��ود فايرو� ��س "كورون ��ا" يف �أنفا�س مرتديها .ووج ��د الباحث ��ون �أن تلك التي
كان ي�ضعه ��ا الأ�شخا�ص امل�صابون بالفايرو�س توهج ��ت بالفعل عند منطقة الأنف
والف ��م .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قال الفري ��ق �إن الإ�ضاءة اخلا�صة بالهاتف الذكي ميكن
ا�ستخدامها �أي�ض ًا لك�شف الفايرو�س.

�أعرب ممثل هوليوود ال�شهري براد بيت عن رغبته يف جتربة عالقة رومان�سية
م ��رة �أخرى ،بعد انف�صاله عن زوجت ��ه ال�سابقة املمثلة �أجنلينا جويل ،وك�شف
ع ��ن رغبت ��ه يف �أن يك ��ون مع امر�أة جدي ��دة ،مو�ضح ��ا �أنه يبحث ع ��ن �إن�سانة
ممي ��زة ،ت�ستمر معه يف عالق ��ة على املدى الطويل ،حيث يبحث عن اال�ستقرار
حالي ��ا ،وك�شفت م�ص ��ادر �أي�ضا �أن امل�شكل ��ة تكمن يف �أنه يك ��ره كونه م�شهورا
�أحيان ��ا ،وكيف �أنه ال ي�ستطيع حتى اخلروج لتناول القهوة مع �أي امر�أة دون
�أن تطاله ال�شائعات ،يف �سياق مت�صل� ،أفاد م�صدر مقرب �أنه يف حني قد يبحث
ب ��راد بيت عن ق�صة حب طويل ��ة الأمد ،ف�إن احلياة يف دائرة ال�ضوء جتعل من
ال�صع ��ب متابعة عالق ��ة جديدة ،وكان براد بيت قد ك�ش ��ف عن وجهة نظره يف
تطبيق ��ات املواعدة معلنا ،خالل حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي ال�شا�شة لعام
 ،2020بع ��د طالق ��ه من �أجنلينا ج ��ويل� ،أنه لي� ��س لديه ح�س ��اب مواعدة عرب
الإنرتنت ،و�أكد م�ؤخرا رغبته يف حياة عاطفية جادة م�ستقرة.

منذ �أن بد� ُأت بكتابة هذه الزاوية
اليومية التي �ستدخل عامها الثالث
ع�شر ،و�أنا لديّ م�شكلة �أ�سا�سية
مع ما يقوله العاملون يف "مزاد"
ال�سيا�سة ،وتراين �أ�ضحك كلما
�أ�سمع �أحدهم يجل�س ،ي�ضع رج ًال
على رجل ،ويتوهم نف�سه نيوتن
ع�صره ،وهو ي�صرخ "وجدتها"،
ويطلق الزفرات والآهات على
�أحوال البالد والعباد لأنهم تخلوا
عنه.
بالأم�س خرج علينا ال�سيد
عزت ال�شابندر ليقول �إن الإطار
التن�سيقي لن يوافق على رئي�س
وزراء غري متدين!! مطالب ًا
اجلماهري التي تهتف با�سمه �أن
تعفيه من اجللو�س على كر�سي
رئا�سة الوزراء!!  .ال �أريد �أن �أذ ّكر
القارئ مبا قاله عزت ال�شابندر قبل
�أكرث من عامني من هذا التاريخ
حني خرج علينا وهو ي�صرخ �أن
�سبب دمار العراق هو الأحزاب
الدينية وكتب على �صفحته يف
تويرت بتاريخ الأول من �آب عام
 2019هذه التغريدة�" :إن الفقر
واملر�ض واجلهل والفو�ضى
واملخدرات ونهب املال العام
وتدمري �سيادة العراق ووحدته
كل هذا ال يه ّز �ضمري الدين لدى
بع�ض قيادات �أحزاب الإ�سالم
ال�سيا�سي".
لي�ست هذه املرة الأوىل التي
يحاول فيها عزت ال�شابندر �أن
يتالعب بذاكرة املواطن العراقي،
فقد فعلها قبل �سنوات حني قرر
�أن ينتقل من �صراعه مع حزب
الدعوة� ،إىل معركة ك�سر العظم مع
مارك�س ،ليقول ملقدم برنامج يف
�إحدى الف�ضائيات" :ملاذا نحظر
حزب البعث وال نحظر احلزب
ال�شيوعي؟ ،فالأول �أفكاره جميلة
وراقية ووطنية ،والثاين مي�شي
وراء مارك�س الذي �أفكاره كلها
ظالمية و�سوداوية وكفر و�إحلاد
ومادية وحتمية تاريخية".
ل�ست يف وارد الدخول يف جدل
مع الفيل�سوف عزت ،حول
مو�ضوعات تخ�ص�ص بها املفكرون
من �أمثاله ،فالرجل م�صر على
حتويل النكتة �إىل �أمر واقع ،حني
يقرر �أن يكتب �سيناريو اجلزء
الثاين من فيلم الر�سالة ،طبع ًا
و�أنا �أقر�أ ما قاله ال�شابندر ،كنت
�أت�صور الأمر جمرد نكتة �أو �أن
ال�سيد عزت ال�شابندر ي�سعى يف
هذا اجلو ال�سيا�سي امل�أزوم �إىل
ترطيب الأجواء وك�سر امللل ،وال
�أدري من هو رئي�س الوزراء الذي
جل�س على كر�سي امل�س�ؤولية منذ
عام  2004حتى هذه اللحظة مل
يكن متدين ًا ؟ غري �أنه بات من
الوا�ضح �أن منطق ال�ضحك على
عقول الب�سطاء �سيظل يحكمنا
بف�ضل جهود كتيبة من ال�سيا�سيني
مهمتها اطالق النكات .
للأ�سف نحن نعي�ش اليوم مع
�سيا�سيني يتوهمون �أنهم �أ�صحاب
ر�سالة ،ويعتقدون �أن خال�ص
العراق يكمن يف العودة �إىل
الوراء� ،سيا�سيون وم�س�ؤولون
يرتكون تعهداتهم �أمام ال�شعب
ليمار�سوا لعبة خلط احلق
بالباطل ،التي تدفع النا�س
للت�سا�ؤل :هل هناك قوانني تراعي
م�صالح �آالف اليتامى والأرامل؟
هل حق ًا نعي�ش ع�صر التغيري؟،
وهل حتققت �أهداف العراقيني
بالعدالة االجتماعية والعي�ش يف
ظل نظام ي�ؤمّن كرامة املواطن؟
هذه اال�سئلة تطرحها النا�س
دون ان ت�س�أل هل رئي�س الوزراء
متدين ام غري متدين !.

�س��وق البح��ر الأحم��ر يعل��ن جوائ��زه للأف�لام قي��د االنت��اج

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة
تنخف�ض ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم�س،
و�أن اجلو �سيكون غائم ًا وممطر ًا يف
بع�ض مناطق البالد.
بغداد C° 8 - C° 21 /الب�صرة C° 11 -C° 24 /
�أربيل C° 6 - C° 17 /النجف C° 8 -C° 20 /
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الرماديC° 8 -C° 20 /

جدة /عالء املفرجي
�أعل ��ن مهرج ��ان البح ��ر الأحم ��ر ال�سينمائ ��ي
ال ��دويل الي ��وم ع ��ن الفائزي ��ن بجوائ ��ز �سوق
البح ��ر الأحمر ،الت ��ي ت�ضمنت �أربع ��ة �أيام من
املحادث ��ات يف املج ��ال ال�سينمائ ��ي ،وور� ��ش
العم ��ل ،و�س ��وق امل�شاريع الن�شط ��ة ،وجل�سات
التوا�ص ��ل .حي ��ث مت تداول جمي ��ع الأفالم يف
�س ��وق البحر الأحم ��ر ،من قب ��ل جلنتي حتكيم
خمتلفت�ي�ن ل�س ��وق امل�شاري ��ع ،والأعم ��ال قي ��د
الإجن ��از ،ملن ��ح جوائز �س ��وق البح ��ر الأحمر.
كم ��ا مت منح �أكرث من  700.000دوالر �أمريكي
للم�شاري ��ع املخت ��ارة يف جوائ ��ز �س ��وق البحر
الأحم ��ر ،بتمويل من �صن ��دوق البحر الأحمر،
ورع ��اة املهرج ��ان .ي�ش ��ار �إىل �أن جلنة حتكيم
�س ��وق البح ��ر الأحم ��ر ،قدم ��ت خم� ��س جوائز
نقدي ��ة م ��ن خ�ل�ال ال�صن ��دوق .حي ��ث مت من ��ح
جائزة �س ��وق البح ��ر الأحمر بقيم ��ة 30.000
دوالر �أمريك ��ي� ،إىل "كون�ت�را" للطف ��ي ناث ��ان
ع ��ن فيل ��م يف مرحل ��ة م ��ا بع ��د الإنت ��اج .كم ��ا
�شمل ��ت اجلوائ ��ز الأربع املتبقي ��ة املدعومة من
قب ��ل �صن ��دوق البح ��ر الأحم ��ر :جائ ��زة �سوق

البح ��ر الأحم ��ر مبنحة بقيم ��ة � 25أل ��ف دوالر
�أمريك ��ي لناي�شة ح�س ��ن نياموبايا ،ع ��ن الفيلم
قي ��د التطوي ��ر "�أكا�شينج ��ا" ،وجائ ��زة �س ��وق
البح ��ر الأحمر مبنحة � 100ألف دوالر �أمريكي
مت تقدميه ��ا مله ��دي م .بر�ص ��اوي ،ع ��ن فيل ��م
"عائ�شة" .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت منح جائزتني
من معمل البحر الأحمر مبنح بقيمة 100.000
دوالر �أمريك ��ي للفائزي ��ن "فت ��اة الزرقاء" لزيد
�أبو حمدان ،و"م�صورة املدينة" لداليا بخيت.

كم ��ا مت تقدمي جائزة �إ�ضافي ��ة من �سوق البحر
الأحم ��ر ،جائزة تكرمي خا� ��ص مبنحة � 15ألف
دوالر �أمريكي� ،إىل "عي ��د ميالد" لالرا زيدان.
ومن خالل الرعاة ،قدمت �شركة خدمات ما بعد
الإنتاج املتكاملة� ،سيل �ستوديوز ،ثالث جوائز
لأف�ل�ام يف مرحل ��ة م ��ا بع ��د الإنت ��اج .مت من ��ح
اجلائزة الأوىل التي تتكون من باقة �سينمائية
رقمي ��ة متكاملة بقيمة � 10آالف دوالر �أمريكي.
�إىل "مق�ب�رة ال�سينم ��ا" لثيرين ��و �سليم ��اين

ديال ��و� .أم ��ا اجلائ ��زة الثانية الت ��ي تتكون من
باقة ت�سويقي ��ة متكاملة تبل ��غ قيمتها � 10آالف
دوالر �أمريك ��ي ،فق ��د مت منحه ��ا لفيل ��م "ق ��ذر
و�صع ��ب وخطر" لو�سام �ش ��رف .كما مت تقدمي
اجلائ ��زة الثالثة املكوّ نة من باقة تلوين الأفالم
بقيم ��ة � 15أل ��ف دوالر �أمريك ��ي �إىل "�شظاي ��ا
ال�سماء" لعدنان بركة .وانطلقت �أم�س فعاليات
�أي ��ام املواه ��ب املخ�ص�ص ��ة للجي ��ل اجلديد من
املنتج�ي�ن واملخرجني والك ّتاب م ��ن ال�سعودية
ومنطق ��ة اخللي ��ج .ته ��دف ه ��ذه املب ��ادرة �إىل
اكت�ش ��اف وت�أهي ��ل املواه ��ب اجلدي ��دة ،حيث
تتيح فر�صة �صق ��ل املواهب وتطوير امل�شاريع
ودفعها �إىل الأم ��ام .تغطي الور�ش املقامة على
مدى يومني كاف ��ة اجلوانب املتعلق ��ة بالعملية
الإبداعي ��ة م ��ن الإنت ��اج �إىل التموي ��ل ،يقدمها
خ�ب�راء �صناع ��ة ال�سينما يف جم ��االت الإنتاج
والتمويل والتوزي ��ع .مت ت�صميم هذه الور�ش
ح�صري� � ًا للمواه ��ب بهدف تزويده ��ا بالأدوات
الالزمة للمناف�سة عاملي ًا.
وتوا�صل ��ت عرو� ��ض االف�ل�ام يف املهرج ��ان
يف الي ��وم قب ��ل االخري من ��ه ..فق ��د عر�ض فيلم
(�أبط ��ال) �ضم ��ن برنام ��ج "جيل جدي ��د" حيث

ت�ست�ضيف ال�سجادة احلمراء املخرج الإ�سباين
مانويل كالف ��و يف �أول �أفالمه الطويلة ،والذي
اخت ��ار �أن يك ��ون �سعودي� � ًا ،من بطول ��ة فاطمة
البنوي ،يا�سر ال�س ّق ��اف ،عمر الزهراين ،خالد
احلرب ��ي .الفيلم هو مقتب�س ع ��ن عمل �إ�سباين
ح�ص ��ل عل ��ى العدي ��د م ��ن اجلوائ ��ز .وعر� ��ض
كذلك فيلم (غرف ��ة التلوين) الذي يروي الق�صة
احلقيقي ��ة لكالري�س كليف الت ��ي �أحدثت ثورة
يف �صناعة ّ
الفخار يف بريطانيا يف ع�شرينيات
القرن املا�ضي.
وفيل ��م (دوالب ّ
يف) حي ��ث تعي� ��ش البطل ��ة
يف �شق ��ة منعزل ��ة ،ال يعيقه ��ا ع ��ن مغادرته ��ا
واالخت�ل�اط بالعامل اخلارجي �س ��وى �شقيقها.
فيل ��م م ��ن �إخراج �أن� ��س باطهف و�إنت ��اج املنتج
واملمث ��ل ها�شم فقيه ،الذي ميث ��ل دور البطولة
م ��ع املمثلة �صوفي ��ا الأ�سري .وم ��ن تون�س فيلم
(جمن ��ون ف ��رح) حي ��ث ت ��روي ليل ��ى ب ��و زي ��د
ق�ص ��ة �ش ��اب باري�س ��ي م ��ن �أ�ص ��ول جزائرية،
يلتق ��ي بطالبة و�صلت للت ��و من تون�س .حكاية
هي �أ�شب ��ه مبرثية للأدب وال�شع ��ر واملنفى .مت
اختيار الفيل ��م الختتام �أ�سب ��وع النقاد يف كان
لهذا العام.

