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"التن�سيقي" �سيتنازل عن ن�صف الوزارات وطهران تعد الخطة "ب"

العامري �إلى "الحنانة" قريب ًا لإقناع ال�صدر
في مفاو�ضات "الفر�صة الأخيرة"

 بغداد /تميم الح�سن
�ستنطل ��ق قريبا جول ��ة مفاو�ضات جديدة
و"نهائية" للإطار التن�سيقي القناع زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري ،مقتدى ال�ص ��در ،برفع
الـ"الفيتو" عن بع�ض القيادات ال�شيعية.
و�ستك ��ون ه ��ذه اللق ��اءات الت ��ي يتوق ��ع
ان جت ��ري يف النج ��ف ،حيث مق ��ر اقامة
ال�ص ��در ،ه ��ي "الفر�ص ��ة االخ�ي�رة" قب ��ل

ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،والت ��ي يرج ��ح ان
تت�ضم ��ن "تن ��ازالت" جدي ��دة يقدمه ��ا
"التن�سيقي".
وال يع ��ول كث�ي�را عل ��ى ق ��رار املحكم ��ة
االحتادي ��ة ،بقانونية جل�سة الربملان التي
ق ��د حت�س ��م الي ��وم (الثالث ��اء) ،يف تغيري
�س�ي�ر املفاو�ض ��ات ب�سب ��ب وج ��ود غالبية
م�ؤيدة لل�صدر يف الربملان.
باملقاب ��ل ف ��ان طه ��ران ،والت ��ي حاول ��ت

م�ؤخ ��را ،دعم مل �شم ��ل الق ��وى ال�شيعية،
فانه ��ا تبدو و�صل ��ت اىل "طريق م�سدود"
يف اقناع ال�صدر ،لكنها تعد خطة بديلة.
وحتى االن مازال زعي ��م التيار ال�صدري
متم�سكا بـ"حكوم ��ة االغلبية" ،فيما ي�ؤكد
"التن�سيق ��ي" بانه "موحد" يف رده على
ت�سريبات عزل بع�ض قياداته.
وت�ش�ي�ر م�ص ��ادر مطلع ��ة ،اىل ان هن ��اك
"جم ��ودا" يف املواق ��ف من ��ذ املح ��اوالت

االخ�ي�رة الي ��ران بالتدخ ��ل يف االزم ��ة
وحم ��اوالت رئي� ��س حتالف الفت ��ح هادي
العامري ،تقريب وجهات النظر.
وت�ؤك ��د امل�ص ��ادر التي حتدث ��ت لـ(املدى)
ان "العام ��ري �سيق ��وم قريب ��ا بجول ��ة
مفاو�ض ��ات نهائي ��ة القن ��اع زعي ��م التي ��ار
ال�صدري ب�ض ��م جميع االط ��ار التن�سيقي
اىل حتالف الأغلبية".
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

�شمول البالغين بالجرعة الثالثة من اللقاحات الم�ضادة للفايرو�س

�أكثر من ثلث �إ�صابات كورونا في العراق
تعود لـ"�أوميكرون"
 بغداد /فرا�س عدنان
�أف ��ادت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،ب� ��أن �أكرث من
ثل ��ث �إ�صاب ��ات كورونا يف الع ��راق تع ��ود �إىل متحور
اوميك ��رون ،فيما ق� � ّررت �شمول الأعمار ف ��وق  18عام ًا
بجرع ��ة اللق ��اح الثالث ��ة ،جم ��ددة الدع ��وة �إىل االلتزام
باالج ��راءات الوقائي ��ة ،منوه ��ة �إىل �أن اتخ ��اذ قرارات
ت�شديدية �أو تغيري �آلية الدوام يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
والتعليمي ��ة مرتب ��ط ح�ص ��ر ًا باللجن ��ة العلي ��ا لل�صحة
وال�سالمة الوطنية.
وق ��ال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة �سيف الب ��در� ،إن "ما ال
يقل عن ثلث �إ�صاب ��ات كورونا الأخرية يف العراق هي
مبتحور �أوميكرون".
و�أ�ضاف الب ��در� ،أن "هذا التحول طبيع ��ي ،وقد حذرنا

من ��ه ب�ش ��كل ي ��كاد �أن يك ��ون يومي� � ًا م ��ن خ�ل�ال بيانات
ال ��وزارة وقلن ��ا م ��رار ًا وتكرار ًا ب� ��أن ا�ستم ��رار اهمال
االج ��راءات الوقائي ��ة �سي�ت�رك �آث ��ار �سلبي ��ة عاجلة �أو
�آجلة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "متح ��ور اوميك ��رون ينت�شر يف �أغلب
بل ��دان الع ��امل وم ��ن �ضمنه ��ا عل ��ى املحي ��ط الإقليم ��ي
بالع ��راق ودول اجل ��وار اي�ض� � ًا وبالت ��ايل تزايد ن�سب
اال�صابة به �أمر طبيعي ومتوقع بالن�سبة �إلينا".
و�أورد البدر� ،أن "ر�سالتنا التي نحاول �إي�صالها دائم ًا،
ب� ��أن �أوميك ��رون وم ��ا �سبق ��ه م ��ن متح ��ورات جميعها
ت�ش�ت�رك يف و�سائ ��ل احلماي ��ة ،و�سالحن ��ا الأول ه ��و
ارت ��داء الكمام ��ة والتباع ��د اجل�س ��دي وغ�س ��ل وتعقيم
اليدين با�ستمرار وتلقي اللقاح".
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الدكتور �سامي البدري يكتب:

عندما تربح الديمقراطية وتخ�سر الوطن 6
عالء المفرجي يكتب:

مثقفون  :ما ح�صل بما ي�سمى " منحة
الثقافة " ينطوي على دالالت ُمهينة

7

التحالف الدولي يحذر من �إمكانية تكرار
عملية الح�سكة في العراق و�سوريا
 ترجمة  /حامد �أحمد

النفط الأبي�ض ي�صل �إىل خميمات النازحني يف اقليم كرد�ستان

احتجاجات النا�صرية تت�صاعد..
والقمع يف�شل
 ذي قار  /ح�سين العامل
جت ��ددت التظاه ��رات يف �ساح ��ة احلبوبي ع�ص ��ر �أم�س
االثنني احتجاجا على رفع خيمة اعت�صام احد اجلرحى
من �ضحايا قمع التظاهرات.
و�شه ��دت التظاهرات قطعا لثالث ��ة ج�سور حيوية و�سط
النا�صري ��ة وتقاطع به ��و بلدية النا�صري ��ة ،فيما ت�صاعد
املوق ��ف عقب اطالق النار عل ��ى املتظاهرين من قبل قوة
ع�سكرية متمركزة بالقرب من ميدان التظاهرات.
فيم ��ا حتدثت م�ص ��ادر املتظاهرين ع ��ن ا�صابة �شخ�صني

�أ�شارت �صحيفة نيوي ��ورك تاميز يف تقرير
له ��ا اىل ان ق ��وات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة
الكردي ��ة املدعوم ��ة م ��ن الوالي ��ات املتحدة،
الت ��ي �شن ��ت على م ��دى �أربع ��ة �أي ��ام معارك
طاحنة لف ��ك ح�صار خطط ل ��ه تنظيم داع�ش
عل ��ى �سجن �شمال غرب ��ي �سوريا ،قد حذرت
االحد م ��ن ان م�سلحي داع� ��ش ي�ستخدمون
اك�ث�ر م ��ن  600طفل حمتجزي ��ن يف املجمع
ك ��دروع ب�شري ��ة ،وبينم ��ا ذك ��ر التحال ��ف
ال ��دويل ب ��ان هج ��وم احل�سك ��ة ل ��ن ي�ش ��كل
تهدي ��دا كب�ي�را للعراق فانه ح ��ذر يف الوقت
نف�س ��ه م ��ن احتمالي ��ة تخطي ��ط داع� ��ش الي
هجم ��ات �أخرى عل ��ى معتق�ل�ات يف العراق
و�سوريا.

وار�سلت الواليات املتحدة طائرات مروحية
هجومية ونفذت �ضربات جوية اىل ال�سجن
مل�ساعدة القوات ال�سورية الكردية يف ب�سط
ال�سيط ��رة على املجمع ،وا�ستنادا مل�س�ؤولني
ام�ي�ركان ،الذين �أيدوا ه ��ذه ال�ضربات ،فان
ق�سما من ال�سجناء قتلوا خاللها.
وقال اجلرنال ،جون برينان ،قائد التحالف
ال ��دويل �ض ��د داع� ��ش يف الع ��راق و�سوريا
"لق ��د اتخ ��ذ التحال ��ف �إج ��راءات ح ��ذرة
ل�ضمان املعامل ��ة الإن�سانية لل�سجناء ،ولكن
عندم ��ا حمل ال�سجن ��اء من م�سلح ��ي داع�ش
ال�س�ل�اح ،ا�صبح ��وا بذل ��ك ي�شكل ��ون تهديدا
كب�ي�را ثم دخلوا يف اال�شتباك ومت قتلهم من
قبل ق ��وات �سوريا الدميقراطي ��ة و�ضربات
التحالف اجلوية".
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تحذيرات من تكرار �سيناريو  2014عقب واقعة �سجن الح�سكة

"فر�ص مو�سمية" ترفع وتيرة هجمات داع�ش وترجيحات بزيادة "ال�صراع الإقليمي"

وان�سحاب قوات اجلي�ش من مركز مدينة النا�صرية.
وقبل ذلك ب�ساعات ،اقدم خريجون غا�ضبون يوم �أم�س،
على اغالق مبن ��ى حمافظة ذي قار وج�سر الن�صر و�سط
النا�صري ��ة وذل ��ك يف ت�صعيد جدي ��د يتوا�صل على مدى
يوم�ي�ن للمطالب ��ة بالتعيين ��ات ،وفيم ��ا ا�ش ��اروا اىل ان
الت�صعيد ي�أتي ردا عل ��ى الت�سويف بالوعود احلكومية،
اعرب ث ��وار �ساحة احلبوبي عن ا�ستنكارهم لرفع خيمة
اعت�ص ��ام ن�صبه ��ا احد اجلرح ��ى وعدد م ��ن املتظاهرين
للمطالبة بتوفري العالج ل�ضحايا قمع التظاهرات.

 تفا�صيل �أخرى على �ص4

 بغداد /ح�سين حاتم
م�ستغ�ل�ا الطق� ��س الب ��ارد وال�صراع ��ات
ال�سيا�سي ��ة ،ع ��اد تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي
لريفع وت�ي�رة هجماته ،منطلق ًا من "مالذات
�آمنة" م�ستهدف ًا فيها القوات الأمنية.
وينتقد خمت�ص ��ون يف ال�ش� ��أن الأمني قرار
الإ�سراع بخ ��روج القوات االمريكية يف ظل
وجود ثغرات امنية ت�سمح لعنا�صر التنظيم
مبمار�س ��ة ن�شاطات ��ه ،فيما ي ��رى خمت�صون
�أن ه ��روب ع ��دة عنا�صر لداع� ��ش من �سجن

غوي ��ران ال�سوري �أعط ��ى التنظيم ال�شعور
بـ"الن�ص ��ر املعن ��وي" ،حمذري ��ن يف الوقت
ذاته من تكرار �سيناريو .2014
ويقول الباحث بال�ش� ��أن ال�سيا�سي والأمني
علي البيدر يف حديث لـ(املدى)� ،إن "كل ازمة
�سيا�سية تعقبها �أزمة �أمنية" ،م�ستدركا "يف
بع�ض الأحيان يكون هناك تعمد يف �إحداث
بلبل ��ة لزي ��ادة ال�ضغ ��ط ال�سيا�س ��ي و�إرهاب
اخل�ص ��م املناف� ��س ،وم ��ن جانب اخ ��ر هناك
حترك للجماع ��ات الإرهابي ��ة املتطرفة على
م�ستوى دويل لتنفيذ عملياتهم الإرهابية".

و�أ�ض ��اف البي ��در� ،أن ��ه "�إ�ضاف ��ة اىل تل ��ك
العوام ��ل ف� ��إن ع�صاب ��ات داع� ��ش ا�ستغل ��ت
طق� ��س الع ��راق الب ��ارد ملمار�س ��ة ن�شاطاتها
بتنفي ��ذ هجم ��ات غ ��ادرة �ض ��د الق ��وات
االمنية".
ودع ��ا الباحث بال�ش� ��أن ال�سيا�سي والأمني،
القائد الع ��ام للقوات امل�سلحة اىل اال�شراف
املبا�ش ��ر ملجابه ��ة الإره ��اب ب ��كل �صنوف ��ه،
و�إبعاد �شبح التنظيم من داخل البالد.
وطالب البيدر بـ"اال�ستعانة باجلهد الدويل
ملحاربة ع�صابات داع� ��ش ،و�إي�صال ر�سائل

اىل العدو تدل على يقظة القوات الأمنية"
وي ��رى الباح ��ث البي ��در� ،أن "داع� ��ش �شعر
بالن�ص ��ر املعن ��وي عق ��ب ه ��روب ع ��دد م ��ن
عنا�ص ��ره من �سج ��ن غوي ��ران يف حمافظة
احل�سكة ال�سورية".
وح ��ذر م ��ن "تك ��رار �سيناري ��و داع� ��ش يف
ع ��ام  ،2014يف حال انت�ش ��ار تلك العنا�صر
داخ ��ل احل ��دود العراقي ��ة" ،م�ش ��ددا عل ��ى
"تنفيذ خطط �أمنية على احلدود العراقية
ال�سورية ملنع تنفيذ عمليات الت�سلل".
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تقرير ير�صد ارتفاع ًا هائ ًال لأ�سعار ال�سلع عالمي ًا ..وي�ستبعد وجود حل �سريع
 متابعة  /المدى

ك�ش ��ف تقري ��ر ل�صحيف ��ة "وا�شنط ��ن بو�س ��ت"
الأمريكي ��ة� ،أم� ��س االثنني ،ع ��ن ارتف ��اع �أ�سعار
الكث�ي�ر م ��ن ال�سل ��ع يف ع ��دة دول ح ��ول العامل،
وفيم ��ا ع ��زا �أ�سب ��اب ه ��ذا االرتف ��اع �إىل جائحة
كورون ��ا ،التي ب ��د�أت قبل نحو عام�ي�ن ،ا�ستبعد
التقري ��ر �أن يك ��ون هن ��اك "ح ��ل �سري ��ع" له ��ذه

امل�شكل ��ة ،وحت ��دث ع ��ن الأو�ض ��اع االقت�صادية
واملعي�شية يف بع�ض الدول.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن الأمريكيني يف الواليات املتحدة
يعان ��ون من "�أعلى معدل ت�ضخ ��م منذ  40عاما،
لكنهم لي�سوا وحدهم".
ويف االحتاد الأوروب ��ي ،ترتفع الأ�سعار ب�شكل
�أ�س ��رع م ��ن �أي وق ��ت م�ض ��ى من ��ذ اعتم ��اد عملة
الي ��ورو .وبل ��غ مع ��دل الت�ضخ ��م ال�سن ��وي يف
اململكة املتح ��دة  5.4يف املئة يف كانون الأول/
دي�سم�ب�ر املا�ضي ،وهو �أعل ��ى ن�سبة ت�سجل منذ
نحو  30عاما.
�أم ��ا يف كن ��دا ،ف� ��أن الأ�سع ��ار "“ارتفعت مرتني

�أ�س ��رع مم ��ا كان ��ت علي ��ه قب ��ل الوب ��اء" .ويف
اليابان ،نب ��ه البنك املركزي م�ؤخ ��را من ارتفاع
"خماطر الت�ضخم" للمرة الأوىل منذ � 8سنوات.
و�أمل ��ح التقري ��ر �إىل �أن ��ه م ��ن ب�ي�ن االقت�صادات
الك�ب�رى ح ��ول الع ��امل ،يوج ��د مع ��دل ت�ضخ ��م
منخف� ��ض اليوم يف ال�صني فق ��ط ،وذلك مقارنة
ب�أوائل عام .2020
ويف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل ،تعت�ب�ر الأ�سع ��ار
املرتفع ��ة "�سمة للتع ��ايف" يف ع�صر الوباء ،يف
حني ترك ��ز بع�ض البنوك املركزية جهودها على
مكافحة الت�ضخم.
وت�شكل اجلائح ��ة "حقبة جدي ��دة" ،منذ الأزمة

املالي ��ة العاملي ��ة ع ��ام  ،2008بالن�سب ��ة للق ��وى
العاملي ��ة ملحاولة ال�سيطرة عل ��ى الت�ضخم ،وفقا
للتقرير.
وتوج ��د هن ��اك عوام ��ل �أخ ��رى ق ��د ت�ساه ��م يف
ارتف ��اع الأ�سع ��ار م�ستقب�ل�ا ،ومنه ��ا انخفا� ��ض
املناف�س ��ة ،وارتفاع �أج ��ور العاملني يف امل�صانع
ال�صيني ��ة ،والتكي ��ف م ��ع �سيا�س ��ات خف� ��ض
االنبعاث ��ات الكربونية ،وفقا لبحث �أجراه معهد
"بالك روك" لال�ستثمار.
وت� ��ؤدي امل�ش ��اكل يف �سال�سل التوري ��د العاملية
املتع�ث�رة ،الت ��ي ت�صي ��ب املوان ��ئ يف روت ��ردام
و�شنغه ��اي ولو� ��س �أجنلو� ��س� ،إىل ارتف ��اع

التكاليف يف جميع �أنحاء العامل ،وذلك ينعك�س
�أي�ضا على ارتفاع �أ�سعار ال�سلع.
وذك ��ر التقري ��ر �أي�ضا بارتف ��اع �أ�سع ��ار الطاقة،
وخ�ل�ال الع ��ام املا�ض ��ي ،ارتفعت �أ�سع ��ار النفط
العاملية ب�أكرث من  55يف املائة .وارتفعت �أ�سعار
"الني ��كل" امل�ستخ ��دم يف �صناع ��ة ال�سي ��ارات
والف�ض ��اء بن�سب ��ة  27يف املئ ��ة .وق ��د ت�ضاعف
�سعر القهوة تقريبا.
ويف �أوروب ��ا ،ظل اال�ستهالك منخف�ضا ،ح�سبما
قال ��ت لوران� ��س ب ��ون ،كب�ي�رة االقت�صاديني يف
منظم ��ة التع ��اون االقت�ص ��ادي والتنمي ��ة ،يف
خطاب �ألقته الأ�سبوع املا�ضي.

و�أو�ضحت ب ��ون �أن "�أكرب حم ��رك للت�ضخم يف
منطقة اليورو هو �أ�سع ��ار الطاقة ،وكلنا نعرف
الأ�سب ��اب التي حت ��دد الأ�سعار ،وه ��ي الطق�س،
وانخفا�ض خمزون الغاز واحتياطياته ،وت�أخر
ال�صيان ��ة يف البني ��ة التحتي ��ة ،وع ��دم وج ��ود
ا�ستثم ��ارات كافي ��ة ال �سيما يف م�ص ��ادر الطاقة
املتج ��ددة ،وت�أثري اجلغرافي ��ا ال�سيا�سة مل�صادر
الغاز ،وكلها �أ�شياء ال ميكن حلها ب�سرعة".

سياسة

العدد ( )5112ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -الثالثاء ( )25كانون الثاين 2022
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

�شمول البالغين بالجرعة الثالثة من اللقاحات الم�ضادة للفايرو�س

�أكثر من ثلث �إ�صابات كورونا في العراق تعود لـ"�أوميكرون"
 بغداد /فرا�س عدنان
�أف ��ادت وزارة ال�صحة� ،أم�س االثنين ،ب�أن �أكثر
م ��ن ثلث �إ�صابات كورونا في العراق تعود �إلى
متح ��ور اوميكرون ،فيما ق ّررت �شمول الأعمار
ف ��وق  18عام ًا بجرع ��ة اللقاح الثالث ��ة ،مجددة
الدع ��وة �إل ��ى االلت ��زام باالج ��راءات الوقائية،
منوه ��ة �إل ��ى �أن اتخ ��اذ ق ��رارات ت�شديدي ��ة �أو
تغيي ��ر �آلية الدوام ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ات التربوية
والتعليمي ��ة مرتب ��ط ح�ص ��ر ًا باللجن ��ة العلي ��ا
لل�صحة وال�سالمة الوطنية.
وقال المتحدث با�سم ال ��وزارة �سيف البدر� ،إن
"م ��ا ال يقل عن ثلث �إ�صابات كورونا الأخيرة
في العراق هي بمتحور �أوميكرون".
و�أ�ضاف البدر� ،أن "ه ��ذا التحول طبيعي ،وقد
حذرن ��ا من ��ه ب�ش ��كل ي ��كاد �أن يكون يومي� � ًا من
خالل بيانات الوزارة وقلنا مرار ًا وتكرار ًا ب�أن
ا�ستمرار اهم ��ال االج ��راءات الوقائية �سيترك
اثار �سلبية عاجلة �أو �آجلة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "متح ��ور اوميك ��رون ينت�شر
ف ��ي �أغل ��ب بل ��دان العال ��م وم ��ن �ضمنه ��ا عل ��ى
المحيط الإقليمي بالعراق ودول الجوار اي�ض ًا
وبالتال ��ي تزايد ن�سب اال�صاب ��ة به �أمر طبيعي
ومتوقع بالن�سبة �إلينا".
و�أورد الب ��در� ،أن "ر�سالتن ��ا الت ��ي نح ��اول
�إي�صاله ��ا دائم� � ًا ،ب� ��أن �أوميك ��رون وم ��ا �سبق ��ه
م ��ن متح ��ورات جميعه ��ا ت�شت ��رك ف ��ي و�سائل
الحماي ��ة ،و�سالحنا الأول هو ارت ��داء الكمامة
والتباع ��د الج�س ��دي وغ�س ��ل وتعقي ��م اليدي ��ن
با�ستمرار وتلقي اللقاح".
وبي ��ن� ،أن "الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة لغاي ��ة
الوق ��ت الحال ��ي ق ��ادرة عل ��ى التعام ��ل م ��ع
المتغي ��رات ،بالنظ ��ر لوج ��ود �آالف الأ�س� � ّرة
ال�شاغ ��رة ،مع ا�ستم ��رار الحكومة ف ��ي تطوير
الق ��درات الت�شخ�صي ��ة والعالجي ��ة للمختبرات
وتحديثه ��ا" .ويرى الب ��در� ،أن "الو�ضع الفني
ف ��ي الم�ست�شفيات م�ستقر لغاية الوقت الحالي،
و�إذا ما حدث تف�شي وهو امر وارد في ظل عدم
االلتزام ،ف�أن وزارة ال�صحة تتابع الم�ستجدات

و�ستقدم التو�صيات والق ��رار النهائي �سيكون
للجنة العليا لل�صحة وال�سالمة".
ويوا�صل� ،أن "القرارات التي ا�صدرتها اللجنة
العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة وعمّمته ��ا االمان ��ة
العام ��ة لمجل� ��س ال ��وزراء ل ��م تطب ��ق بال�شكل
ال�صحي ��ح رغم �أنها ملزم ��ة لجميع الم�ؤ�س�سات
وتتعل ��ق بكيفية التعامل م ��ع الحاالت الم�شتبه
به ��ا والمالم�سي ��ن وغيره ��ا م ��ن ال�ضواب ��ط"،

وتح ��دث ع ��ن "تف ��اوت ف ��ي اال�ستجاب ��ة له ��ذه
الق ��رارات" .و�أكد الب ��در� ،أن "�أي ق ��رار يتعلق
بت�شدي ��د الإج ��راءات �أو تخفيفه ��ا �أو مو�ضوع
تحوي ��ل ال ��دوام ف ��ي الجامع ��ات والمعاه ��د
والمدار� ��س �إل ��ى الكتروني ي�ص ��در ح�صر ًا من
اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة
بح�سب الم�ستجدات الوبائية".
و�أردف� ،أن "زي ��ادة الإ�صاب ��ات يعن ��ي �أنن ��ا

تحذيرات من تكرار �سيناريو  2014عقب واقعة �سجن الح�سكة

بدعم من �ألمانيا وكندا

"فر�ص مو�سمية" ترفع وتيرة هجمات داع�ش وترجيحات
بزيادة "ال�صراع الإقليمي"

اليوني�سيف تحدد � 50ألف طفل ليعودوا
�إلى مدار�س العراق
 بغداد  /المدى

حددت منظمة اليوني�سيف بدعم من
�ألمانيا وكندا ،ام�س االثنين ،خم�سين
�ألف طفل ويافع ليعودوا �إلى المدار�س
في العراق ،فيما �أكدت دعمها لنحو
 14000طفل ويافع لأجل الت�سجيل �أو
�إعادة الت�سجيل .وذكر بيان لمنظمة
اليوني�سيف تابعته (المدى) انه
"بالتن�سيق مع وزارة التربية االتحادية
ووزارة التربية في اقليم كرد�ستان ،تم
دعم  14000طفل ويافع لأجل الت�سجيل �أو
�إعادة الت�سجيل في المدار�س"  ،مبينا "كما
�أعلن في اليوم العالمي للتعليم ،خم�سون
�ألف طفل ويافع تم تحديدهم و�أكثر
من �أربعة ع�شر �ألفا تم دعمهم لأجل
الت�سجيل �أو اعادة الت�سجيل في المدار�س
نتيجة لحملة "العودة للتعلم" التي تم
اكمالها نهاية العام ."2021

واو�ض ��ح البي ��ان "قد ح ��دد الم�ش ��روع ال ��ذي ن�سقته
اليوني�سي ��ف م ��ع وزارة التربي ��ة االتحادية ،ووزارة
التربي ��ة في �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،وبتمويل م ��ن �ألمانيا
وكندا ،ه� ��ؤالء االطفال واليافعي ��ن ،و�سهل ت�سجيلهم
في التعليم الر�سمي وغير الر�سمي ،عبر فرق جوالة".
وا�ض ��اف "لقد حظيت حملة العودة �إلى التعلم بقبول
وا�سع من قبل ال�س ��كان ،وال �سيما بين �أو�ساط الأ�سر
ذات الدخ ��ل المنخف�ض ،و�أولئك الذين فقدوا فر�صهم
ب�سب ��ب النزاعات وح ��االت النزوح ف ��ي نينوى؛ كان
الط�ل�اب �سع ��داء للغاية لمعرف ��ة �أن الفر�ص ��ة ما تزال
�سانحة �أمامهم بدعم من اليوني�سيف".
وف ��ي ه ��ذا ال�ص ��دد �أ�ش ��ارت ديم ��ان وال ��ي ،باحث ��ة

اجتماعي ��ة ف ��ي مديري ��ة تربي ��ة �أربي ��ل �إل ��ى �أن ��ه:
"خ�ل�ال زياراتي ،التقيت ب�أم قالت لي �أن ابنها لديه
احتياج ��ات خا�صة ومن ال�صع ��ب ت�سجيله .لكننا من
خالل هذا الم�شروع ،تمكنا من ت�سجيله في المدر�سة.
كانوا �سعداء للغاية!"
وتدعم اليوني�سف مديريات التربية في تنفيذ طريقة
�شب ��كات التح�شي ��د ه ��ذه ،والتي تع ��زز االرتباط بين
المنظوم ��ة التعليمي ��ة والمجتمعات ،وه ��و �أمر بالغ
الأهمي ��ة لتحقيق نتائ ��ج �أف�ضل .كما �أن ��ه ي�شجع على
ممار�س ��ة حل م�ش ��كالت المجتمع ،حي ��ث تتم معالجة
الم�ش ��كالت المح ��ددة من خالل الم�ؤ�س�س ��ات المحلية
و�أفراد المجتمع �أنف�سهم.
وقال ��ت دنيا ،وهي فت ��اة تبلغ من العم ��ر  13عاما من
�أربيل ،وهي �إح ��دى الفتيات اللواتي �أعيد ت�سجيلهن
ف ��ي المدار�س من خالل الحملة "لق ��د تركت المدر�سة
نتيجة لأ�سباب �صحية �أما الآن ،وبف�ضل هذه الحملة،
عدت �إلى المدر�سة .هذا �شيء عظيم".
وف ��ي ه ��ذا ال�ش�أن ،ق ��ال مارتن جاغ ��ر� ،سفي ��ر المانيا
االتحادي ��ة ف ��ي الع ��راق�" :إن التعلي ��م ه ��و الأ�سا� ��س
لتحقي ��ق الحي ��اة .ويج ��ب �أن يح�ص ��ل الأطف ��ال على
كاف ��ة الفر�ص الممكنة لتطوي ��ر تعليمهم و�أن يتعلموا
�أي �ش ��يء يحتاج ��ون �إليه لكي يتمكن ��وا من االم�ساك
بنا�صي ��ة الم�ستقبل" .وفي ه ��ذا ال�سياق ،قال جيم�س
كر�ستوف ،نائب القائم باالعمال في ال�سفارة الكندية
ف ��ي الع ��راق �إن "االزم ��ات المتفاقم ��ة ف ��ي الع ��راق،
بم ��ا فيه ��ا بقايا �آث ��ار الن ��زاع ،ف�ضال عن �آث ��ار جائحة
كورون ��ا ،ق ��د �أث ��رت ب�ش ��كل كبير عل ��ى فر� ��ص تعليم
االطف ��ال واليافعين" ،م�ضيفا �إنه "لمن دواعي �سرور
كندا �أن تدعم ال�شركاء كاليوني�سيف في �أعادة العديد
من الفتيات والفتيان الى التعلم".
ومن خ�ل�ال هذا التدخل ،قام ��ت اليوني�سيف بتدريب
 330معلم ��ا ،وباحثا اجتماعيا ،وكوادر تدري�سية في
دهوك ،و�أربيل ،وكرك ��وك ،ونينوى ،و�شمالي ديالى
وال�سليماني ��ة ليعمل ��وا جميعا ف ��ي مجتمعاتهم لدعم
عودة االطف ��ال للمدار� ��س عبر مختل ��ف الممار�سات،
مث ��ل تحدي ��د المواق ��ع المجتمعي ��ة ،والمناق�ش ��ات
الجماعية ،والتح�شي ��د من بيت �إلى بيت ،والجل�سات
الفردية.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

مقبل ��ون عل ��ى طف ��رة وبائي ��ة ،وبالتال ��ي ف� ��أن
التراخ ��ي ال ��ذي كان ل ��دى بع� ��ض المواطني ��ن
بع ��د تراج ��ع الإ�صابات بكورون ��ا هو من جعل
الموق ��ف الوبائ ��ي يرتفع م ��رة �أخ ��رى بالنظر
لتجاهل الإجراءات الوقائية".
وم�ض ��ى البدر� ،إل ��ى �أن "ن�سب التلقيح ما زالت
دون م�ست ��وى الطموح ونتطلع من المواطنين
بالتوج ��ه �إل ��ى مراك ��ز التطعي ��م المنت�شرة في

جمي ��ع المحافظ ��ات م ��ن �أج ��ل الح�ص ��ول على
اللقاح ��ات وهي جميعها معتمدة دولي ًا واثبتت
فاعليتها �ضد جميع المتحورات".
و�أ�ص ��درت وزارة ال�صح ��ة �أعمام� � ًا تلق ��ت
(الم ��دى) ،ن�سخ ��ة من ��ه ،ن� ��ص عل ��ى "�شم ��ول
الأعم ��ار ف ��وق  18عام� � ًا بالجرع ��ة الإ�ضافي ��ة
الثالثة من لقاح كورونا".
و�أ�ضاف ��ت ال ��وزارة� ،أن "ذل ��ك ج ��اء ا�ستن ��اد ًا

�إل ��ى تو�صي ��ات اللجن ��ة العلمي ��ة اال�ستث�شارية
للبرنام ��ج المو�س ��ع للتح�صي ��ن ف ��ي اجتماعها
المنعقد في ( )2022 /1 /15والم�صادق عليها
من الوزير ولغر�ض زي ��ادة مناعة الم�ستفيدين
من اللقاحات وحمايتهم من متحورات كورونا
وب�ضمنها متحور �أوميكرون".
و�سجل ��ت وزارة ال�صح ��ة �أم� ��س � 5756إ�صابة
جدي ��دة بفايرو� ��س كورون ��ا ،م ��ع  2756حالة
�شف ��اء� ،إ�ضافة �إل ��ى  13حالة وف ��اة ،فيما تلقى
� 57865شخ�ص ًا جرعة من اللقاح الم�ضاد.
م ��ن جانبه ��ا ،ذكرت ع�ض ��وة الفري ��ق الإعالمي
لل ��وزارة رب ��ى ف�ل�اح� ،أن "�أع ��داد الإ�صاب ��ات
�أ�صبح ��ت كبيرة مقارنة بم ��ا كان عليه الموقف
الوبائي في العراق خالل المدة الما�ضية".
وتابع ��ت فالح� ،أن "العراق يمر حالي ًا بالموجة
الرابع ��ة وال تعن ��ي بال�ض ��رورة �أنه ��ا ب�سب ��ب
�أوميك ��رون فح�س ��ب" ،م�ستدرك ��ة "ينبغ ��ي
التفري ��ق بي ��ن ه ��ذا المتح ��ور والموج ��ة التي
تعن ��ي هي زيادة في ع ��دد الإ�صابات خالل مدة
زمنية معينة لأ�سباب عديدة".
و�أو�ضح ��ت� ،أن "ه ��ذه الإ�صاب ��ات لي�س ��ت
بال�ض ��رورة �أن تك ��ون لأوميك ��رون ،فقد تعود
�إلى متحورات �أخ ��رى �سابقة مثل دلتا �أو حتى
ال�سالالت ال�سابقة".
انتق ��دت ف�ل�اح م ��ا و�صفت ��ه ب�أن ��ه "ا�ستم ��رار
الته ��اون الوا�ضح ل ��دى المواطنين باجراءات
الوقائي ��ة وه ��ذا كان الم�سب ��ب الأول للت�صاعد
الأخي ��ر ال ��ذي تحدثنا ع ��ن خطورت ��ه في وقت
�ساب ��ق" .وانته ��ت ف�ل�اح� ،إل ��ى �أن "الع ��راق
يمتلك المختب ��رات القادرة على ت�شخي�ص نوع
الإ�صاب ��ة وتتب ��ع التطور الجين ��ي للفايرو�س،
كم ��ا ب�إمكانه التعامل مع هذه الموجة من خالل
التطوي ��ر الم�ستم ��ر ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ة ال�صحي ��ة
والخبرات المتراكمة".
وكان الع ��راق ق ��د دخ ��ل ف ��ي الموج ��ة الرابعة
م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا قب ��ل �أي ��ام وت�صاعدت
الإ�صاب ��ات على نحو خطي ��ر ا�ستوجب ا�صدار
تحذي ��رات من تف�ش ��ي الو�ض ��ع الوبائي بنحو
ت�صعب ال�سيطرة عليه.

 بغداد /ح�سين حاتم
م�ستغال الطق�س البارد وال�صراعات
ال�سيا�س ��ية ،ع ��اد تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي ليرف ��ع وتي ��رة هجماته،
منطلق ًا من "مالذات �آمنة" م�ستهدف ًا
فيها القوات الأمنية.
وينتقد مخت�صون في ال�ش�أن الأمني
ق ��رار الإ�س ��راع بخ ��روج الق ��وات
االمريكي ��ة ف ��ي ظ ��ل وج ��ود ثغرات
امني ��ة ت�س ��مح لعنا�ص ��ر التنظي ��م
بممار�س ��ة ن�ش ��اطاته ،فيم ��ا ي ��رى
مخت�ص ��ون �أن هروب عدة عنا�ص ��ر
لداع�ش من �سجن غويران ال�سوري
�أعطى التنظيم ال�ش ��عور بـ"الن�ص ��ر
المعن ��وي" ،محذري ��ن ف ��ي الوق ��ت
ذاته من تكرار �سيناريو .2014
ويقول الباحث بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي
والأمن ��ي عل ��ي البي ��در ف ��ي حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "كل ازم ��ة �سيا�س ��ية
تعقبه ��ا �أزم ��ة �أمني ��ة" ،م�س ��تدركا
"ف ��ي بع� ��ض الأحيان يك ��ون هناك
تعم ��د ف ��ي �إح ��داث بلبل ��ة لزي ��ادة
ال�ضغ ��ط ال�سيا�س ��ي و�إره ��اب
الخ�ص ��م المناف�س ،ومن جانب اخر
هناك تح ��رك للجماع ��ات الإرهابية
المتطرف ��ة عل ��ى م�ست ��وى دول ��ي
لتنفيذ عملياتهم الإرهابية".
و�أ�ض ��اف البي ��در� ،أن ��ه "�إ�ضافة الى
تل ��ك العوامل ف� ��إن ع�صابات داع�ش
ا�ستغل ��ت طق� ��س الع ��راق الب ��ارد
لممار�سة ن�شاطاتها بتنفيذ هجمات
غادرة �ضد القوات االمنية".
ودع ��ا الباح ��ث بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي
والأمن ��ي ،القائ ��د الع ��ام للق ��وات
الم�سلح ��ة ال ��ى اال�ش ��راف المبا�شر
لمجابه ��ة الإره ��اب ب ��كل �صنوف ��ه،
و�إبع ��اد �شب ��ح التنظي ��م م ��ن داخل

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

البالد.
وطالب البيدر بـ"اال�ستعانة بالجهد
الدولي لمحارب ��ة ع�صابات داع�ش،
و�إي�ص ��ال ر�سائ ��ل ال ��ى الع ��دو تدل
على يقظة القوات الأمنية".
ويرى الباحث البي ��در� ،أن "داع�ش
�شعر بالن�صر المعنوي عقب هروب
عدد من عنا�صره من �سجن غويران
في محافظة الح�سكة ال�سورية".
وحذر من "تك ��رار �سيناريو داع�ش
في عام  ،2014في حال انت�شار تلك
العنا�صر داخل الحدود العراقية"،
م�ش ��ددا عل ��ى "تنفيذ خط ��ط �أمنية
عل ��ى الح ��دود العراقي ��ة ال�سوري ��ة
لمنع تنفيذ عمليات الت�سلل".
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال رئي� ��س خلي ��ة
الإع�ل�ام الأمن ��ي الل ��واء �سعد معن

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

في ت�صريح متلفز تابعته (المدى)،
�إن "العراق طب ��ق خططا كردة فعل
عل ��ى ما حدث في �سوري ��ا وتحديد ًا
ه ��روب عنا�ص ��ر داع� ��ش الإرهابية
من �سجن غويران في الح�سكة على
م�ستوى قيادة قوات حر�س الحدود
و�أي�ض ًا الق ��وات الأمنية المتواجدة
على ال�شري ��ط الحدودي مع �سوريا
�إ�ضافة �إلى الجهد اال�ستخباري".
و�أ�ض ��اف" :للأ�س ��ف كان ��ت هن ��اك
مبالغ ��ة كبيرة ف ��ي مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي تعقيب� � ًا عل ��ى ه ��روب
ال�سجناء تتعل ��ق بالأرقام والأعداد
وعملي ��ة اله ��روب والتروي ��ج ب� ��أن
هناك خطرا امت ��د للحدود العراقية
و�أن هناك قي ��ادات �إرهابية و�صلت
و�ستقوم بهجمات".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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وتاب ��ع" :بالت�أكي ��د كان ��ت هن ��اك
عملية هروب ونفذت قوات �سوريا
الديمقراطي ��ة �إج ��راءات وت ��م قت ��ل
مجموع ��ة م ��ن الإرهابيي ��ن و�أي�ض ًا
ح ��دث ق�ص ��ف ج ��وي ا�ستهدفه ��م
والبقي ��ة ت ��م الق ��اء القب� ��ض عليهم
وكم ��ا �أظه ��رت الفيديوه ��ات الت ��ي
انت�شرت".
و�أك ��د مع ��ن �أن "الق ��وات الأمني ��ة
ممثل ��ة بق ��وات حر� ��س الح ��دود
والجي� ��ش والبي�شمركة عل ��ى �أهبة
اال�ستع ��داد مدعوم ��ة بالخط ��وط
الخلفي ��ة و�أي�ض� � ًا طائ ��رات
اال�ستط�ل�اع والجه ��د اال�ستخباري
ون�ؤك ��د للمواطني ��ن �أن ��ه ال يوج ��د
�أي خطر داه ��م و�أن عنا�صر داع�ش
الإرهابية الهاربين ي�شكلون خطر ًا

على العراق".
ب ��دوره ،يق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن
الأمن ��ي احمد ال�شريف ��ي في حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "دواف ��ع �سيا�سي ��ة
زادت م ��ن ح ��دة هجم ��ات الإرهاب،
والدواف ��ع ال تتعل ��ق بالع ��راق فقط
وانما تمتد ل�سوريا".
و�أ�ض ��اف ال�شريف ��ي ،ان "المتغي ��ر
ال�سيا�سي في العراق م�ؤ�شر على �أن
المرحلة المقبل ��ة �ست�شهد مزيدا من
ال�صراع الإقليمي".
وا�ش ��ار المخت� ��ص بال�ش� ��أن االمني
ال ��ى �أن "�إمكاني ��ة ت�سل ��ل عنا�ص ��ر
داع�ش الى العراق متاحة المتالكهم
جماعات جوالة ومدربة".
ولف ��ت ال�شريف ��ي ال ��ى �أن "�ص ��د
محاوالت زعزعة االمن واال�ستقرار
يتطلب الإ�س ��راع بت�شكيل الحكومة
وع ��دم االعتم ��اد عل ��ى ال�سق ��وف
الد�ستوري ��ة العالي ��ة والأخ ��ذ بنظر
االعتب ��ار م�س�أل ��ة المل ��ف الأمن ��ي
والع�سكري وحتى االقت�صادي".
وي ��رى �أن "اخراج ق ��وات التحالف
الدولي من الع ��راق جاء في توقيت
غي ��ر �صحي ��ح ،لوج ��ود العدي ��د من
الثغرات الأمنية التي تتيح لداع�ش
ممار�سة ن�شاطاته".
و�شرع ��ت الق ��وات الأمني ��ة ،خ�ل�ال
اليومين الما�ضيي ��ن باطالق عملية
"وا�سع ��ة" ،لمالحق ��ة عنا�ص ��ر
التنظي ��م ف ��ي منطق ��ة "ح ��اوي
العظي ��م" ،وكذلك الح ��دود الفا�صلة
بين قي ��ادات عمليات ديالى و�صالح
الدي ��ن و�سام ��راء ،ب�أمر م ��ن القائد
العام للقوات الم�سلحة ،على خلفية
هج ��وم �شنه داع�ش عل ��ى �أحد نقاط
الجي� ��ش واودى بحياة  11منت�سبا
في محافظة ديالى.
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"التن�سيقي" �سيتنازل عن ن�صف الوزارات وطهران تعد اخلطة "ب"

العامري �إلى «الحنانة» قريب ًا لإقناع ال�صدر في مفاو�ضات «الفر�صة الأخيرة»
 ال��ت��ي��ار ي���رح���ب ب��ال��ف��ت��ح وال���ع���ب���ادي وال��ف��ي��ا���ض والـ"فيتو" ���ض��د ال��م��ال��ك��ي وال��خ��زع��ل��ي م�ستمر
 بغداد /متيم احل�سن

يت ��م التناف�س بني املر�شح�ي�ن احلا�صلني على اعلى
اال�ص ��وات ويعل ��ن رئي�س ًا من يح�ص ��ل على اكرثية
اال�صوات يف االقرتاع الثاين».
ويعول «التن�سيقي» عل ��ى ان�ضمام جزء من القوى
الكردي ��ة اىل �صف ��ه ،حي ��ث تت�س ��ع اخلالف ��ات ب�ي�ن
احلزب�ي�ن الكردي�ي�ن الدميقراط ��ي واالحت ��اد حول
ا�سم رئي�س اجلمهورية.

�ستنطل ��ق قريبا جولة مفاو�ضات جديدة و»نهائية»
للإط ��ار التن�سيقي القن ��اع زعيم التي ��ار ال�صدري،
مقت ��دى ال�ص ��در ،برف ��ع الـ»الفيت ��و» ع ��ن بع� ��ض
القيادات ال�شيعية.
و�ستكون هذه اللق ��اءات التي يتوقع ان جتري يف
النج ��ف ،حيث مق ��ر اقام ��ة ال�صدر ،ه ��ي «الفر�صة
االخ�ي�رة» قبل ت�شكيل احلكوم ��ة ،والتي يرجح ان
تت�ضمن «تنازالت» جديدة يقدمها «التن�سيقي».
وال يع ��ول كث�ي�را عل ��ى ق ��رار املحكم ��ة االحتادية،
بقانوني ��ة جل�س ��ة الربمل ��ان الت ��ي قد حت�س ��م اليوم
(الثالث ��اء) ،يف تغي�ي�ر �س�ي�ر املفاو�ض ��ات ب�سب ��ب
وجود غالبية م�ؤيدة لل�صدر يف الربملان.
باملقاب ��ل فان طه ��ران ،والتي حاول ��ت م�ؤخرا ،دعم
مل �شم ��ل الق ��وى ال�شيعية ،فانها تب ��دو و�صلت اىل
«طري ��ق م�سدود» يف اقناع ال�صدر ،لكنها تعد خطة
بديلة.
وحت ��ى االن مازال زعيم التي ��ار ال�صدري متم�سكا
بـ»حكوم ��ة االغلبية» ،فيما ي�ؤك ��د «التن�سيقي» بانه
«موحد» يف رده على ت�سريبات عزل بع�ض قياداته.

قرار «االتحادية» المرتقب

حوارات اللحظة الأخيرة

وت�شري م�صادر مطلع ��ة ،اىل ان هناك «جمودا» يف
املواقف من ��ذ املحاوالت االخرية الي ��ران بالتدخل
يف االزم ��ة وحماوالت رئي� ��س حتالف الفتح هادي
العامري ،تقريب وجهات النظر.
وت�ؤك ��د امل�ص ��ادر الت ��ي حتدث ��ت لـ(امل ��دى) ان
«العام ��ري �سيقوم قريبا بجول ��ة مفاو�ضات نهائية
القن ��اع زعيم التي ��ار ال�صدري ب�ض ��م جميع االطار
التن�سيقي اىل حتالف الأغلبية».
وا�ستط ��اع ال�ص ��در ان يعق ��د اتفاق ��ا ثالثي ��ا م ��ع
حتالف ��ي «تقدم»و»ع ��زم» ،واحل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ستاين� ،سيطر م ��ن خالله على اكرث من %60
من مقاعد الربملان.
وت�ضي ��ف امل�ص ��ادر الت ��ي طلبت عدم ن�ش ��ر هويتها
ان «ال�ص ��در وافق على �ضم العام ��ري وكل حتالف
الفت ��ح وحيدر العبادي وفالح الفيا�ض ،فيما اختار
عمار احلكيم البقاء خارج احلكومة».
وتابع ��ت�« :سيح ��اول زعي ��م حتال ��ف الفت ��ح يف
مفاو�ض ��ات �ستج ��ري يف احلنان ��ة ،اع ��ادة املالكي
واخلزعل ��ي اللذي ��ن يرف�ضهم ��ا ال�ص ��در اىل �ص ��ف
التحالف ،باال�ضافة للتفاو�ض على الوزارات».
وكان ��ت الفج ��وة ب�ي�ن الطرفني ق ��د تو�سع ��ت عقب

خالف ��ات ع ��ن ا�سم ��اء مر�شح ��ي رئا�س ��ة احلكومة،
وح�صة الوزارات.
تنازالت جديدة

ومت�ض ��ي امل�ص ��ادر املطلع ��ة« :العام ��ري واالط ��ار
التن�سيق ��ي �سيقدم ��ان ه ��ذه املرة تن ��ازالت جديدة
تتعل ��ق باالكتفاء بن�ص ��ف ال ��وزارات �ضمن ح�صة
ال�شيعة».
وكان ��ت ت�سريبات ق ��د ا�ش ��ارت اىل ان «التن�سيقي»
وب�ضغط من طهران ،م�ستعد البعاد رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق ن ��وري املالك ��ي ع ��ن امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي
لل�سنوات االربع املقبلة.
لك ��ن مقاب ��ل ذلك يت ��م منح ائت�ل�اف املالك ��ي (دولة
القانون) ح�صة يف ت�شكيلة احلكومة ،والتي كانت
تطال ��ب �سابقا ب� �ـ 6وزارات لوحدها م ��ن �ضمنها 2

�سيادية.
ويح ّم ��ل زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،ح ��زب الدع ��وة
وتو�ضح امل�ص ��ادر القريبة من اج ��واء املفاو�ضات واملالك ��ي م�س�ؤولي ��ة انت�شار «داع� ��ش» يف ،2014
ان «العام ��ري �سيطل ��ب ه ��ذه امل ��رة  6وزارات لكل وهدر نحو  450مليار دوالر يف حكومة االخري.
االطار من ا�صل  12خم�ص�صة للقوى ال�شيعية».
خطة جديدة لطهران
وي ��رى «التن�سيقي» نقال عن امل�صادر ان «هذا العدد
من ال ��وزارات اف�ضل م ��ن عدم احل�ص ��ول على اية وكان ا�سماعيل قا�آين ،قائد فيلق القد�س االيراين،
وزارة يف حال رف�ض ال�صدر �ضمهم اىل حتالفه» .قد حاول يف زيارته االخ�ي�رة اىل العراق «تذويب
وكان املالك ��ي ق ��د طل ��ب ا�ضافة اىل ال ��وزارات الـ 6اجلليد» بني الطرفني.
الئتالف ��ه ،ان يح�صل هو عل ��ى من�صب نائب رئي�س لك ��ن امل�صادر ت�شري اىل ان االخري «يئ�س من ايجاد
اجلمهورية ،ولدول ��ة القانون من�صب نائب رئي�س حل وينتظر مثل العامري نتائج جولة املفاو�ضات
التي �ستكون فر�صة اخرية».
الربملان.
لك ��ن مفاو�ض ��ات العام ��ري االخ�ي�رة ،ق ��د قل�ص ��ت وت�ضيف امل�ص ��ادر ال�سيا�سي ��ة ان «طهران يف حال
ه ��ذه احل�ص ��ة ،كم ��ا اب ��دى «التن�سيق ��ي» بح�س ��ب خ�سرت التفاو�ض م ��ع ال�صدر �ستذهب اىل تطبيق
الت�سريبات ،موافقته على عدم حماية اي ع�ضو يف خط ��ة بديلة واللعب بورق ��ة املعار�ضة لكن بطريقة
�سلبية وتعطل عمل الربملان واحلكومة».
حزب الدعوة تتم حماكمته.

وق ��د ت�ص ��ل جمموعة الفري ��ق املعار� ��ض لـ»حتالف
االغلبية» بنحو  100نائب ،وهو رقم ي�صفه قيادي
يف حزب الدعوة بـ»الثلث املعطل».
ويقول ر�سول ابو ح�سنة النائب ال�سابق عن حزب
الدعوة لـ(املدى) ان «االطار التن�سيقي موحد واما
يكون يف احلكومة او يف املعار�ضة».
اب ��و ح�سن ��ة ي�ضي ��ف قائ�ل�ا�« :سنكون ثلث ��ا معطال
و�سنوقف انتخاب رئي� ��س اجلمهورية ،و�سنوقف
بعد ذلك كل االجراءات لت�شكيل احلكومة».
وتن� ��ص امل ��ادة  70م ��ن الد�ست ��ور  /اوال« :ينتخب
جمل� ��س الن ��واب م ��ن ب�ي�ن املر�شح�ي�ن رئي�س� � ًا
للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اع�ضائه».
لك ��ن هذا الثل ��ث «املعط ��ل» �سيكون اق ��ل ت�أثريا يف
الفقرة «ثاني ��ا» من املادة نف�سها ،حي ��ث تقول« :اذا
مل يح�صل اي من املر�شحني على االغلبية املطلوبة

التحالف الدولي يحذر من �إمكانية تكرار عملية الح�سكة في العراق و�سوريا
داع�ش ا�ستخدم مئات الأطفال دروع ًا ب�شرية في عملية اقتحامه ال�سجن
 ترجمة  /حامد �أحمد
�أ�شارت �صحيفة نيويورك تاميز يف تقرير
له ��ا اىل ان ق ��وات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة
الكردي ��ة املدعومة من الوالي ��ات املتحدة،
الت ��ي �شنت عل ��ى مدى �أربعة �أي ��ام معارك
طاحنة لفك ح�صار خطط له تنظيم داع�ش
على �سجن �شمال غربي �سوريا ،قد حذرت
االحد من ان م�سلحي داع�ش ي�ستخدمون
اكرث م ��ن  600طفل حمتجزين يف املجمع
ك ��دروع ب�شري ��ة ،وبينم ��ا ذك ��ر التحالف
ال ��دويل ب ��ان هج ��وم احل�سكة ل ��ن ي�شكل
تهديدا كب�ي�را للعراق فانه حذر يف الوقت
نف�س ��ه م ��ن احتمالية تخطي ��ط داع�ش الي
هجمات �أخرى عل ��ى معتقالت يف العراق
و�سوريا.
وار�سل ��ت الوالي ��ات املتح ��دة طائ ��رات
مروحية هجومي ��ة ونفذت �ضربات جوية

اىل ال�سج ��ن مل�ساع ��دة الق ��وات ال�سوري ��ة
الكردية يف ب�س ��ط ال�سيطرة على املجمع،
وا�ستن ��ادا مل�س�ؤول�ي�ن ام�ي�ركان ،الذي ��ن
�أي ��دوا ه ��ذه ال�ضرب ��ات ،ف ��ان ق�سم ��ا م ��ن
ال�سجناء قتلوا خاللها.
وق ��ال اجل�ن�رال ،ج ��ون برين ��ان ،قائ ��د
التحالف ال ��دويل �ضد داع� ��ش يف العراق
و�سوري ��ا «لقد اتخ ��ذ التحال ��ف �إجراءات
ح ��ذرة ل�ضم ��ان املعامل ��ة الإن�ساني ��ة
لل�سجن ��اء ،ولك ��ن عندم ��ا حم ��ل ال�سجناء
م ��ن م�سلح ��ي داع� ��ش ال�س�ل�اح ،ا�صبحوا
بذل ��ك ي�شكل ��ون تهدي ��دا كبريا ث ��م دخلوا
يف اال�شتب ��اك ومت قتله ��م م ��ن قب ��ل قوات
�سوري ��ا الدميقراطية و�ضرب ��ات التحالف
اجلوية».
وذك ��ر التحال ��ف يف بي ��ان ل ��ه ان ��ه �ش ��ن
�ضربات جوية مع امداد القوات ال�سورية
الدميقراطي ��ة ،الت ��ي نف ��ذت عملي ��ات

متوا�صلة ،مبعلوم ��ات ا�ستخبارية ،وذلك
من ��ذ ب ��دء هج ��وم م�سلح ��ي داع� ��ش عل ��ى
ال�سج ��ن م�ساء اخلمي�س يف حماولة منهم
لتحرير اتباعهم املعتقلني هناك .وجاء يف
البي ��ان ان امل�سلح�ي�ن ا�ستخدم ��وا �أ�سلحة
حرا� ��س ال�سجن لقتل ق�س ��م منهم بعد بدء
احل�صار عليه.
وو�ص ��ف التحال ��ف التهديد احل ��ايل الذي
�شكل ��ه داع� ��ش بان ��ه ق ��د مت «احت ��وا�ؤه».
وق ��ال م�س� ��ؤول ع�سكري �أمريك ��ي انه يف
حماول ��ة منهم لكب ��ح اال�ض ��راب احلا�صل
يف ال�سج ��ن ،نف ��ذت طائ ��رات الأبات�ش ��ي
الهجومي ��ة �ضرب ��ات جوي ��ة وقام ��ت
بطلعات ط�ي�ران على ارتفاع منخف�ض يف
ا�ستعرا�ض للقوة.
وت�ش�ي�ر النيويورك تامي ��ز اىل ان ح�صار
�سج ��ن الغويران يف احل�سكة ،الذي ي�أوي
�آالف م ��ن الدواع� ��ش وعوائله ��م الذين مت

اعتقاله ��م بع ��د انهي ��ار اخلالف ��ة املزعومة
للتنظيم ،قد مت التخطيط له ب�شكل حمكم.
قائ ��د الق ��وات الدميقراطي ��ة ال�سوري ��ة،
مظل ��وم كوب ��اين ،ق ��ال ان تنظي ��م داع�ش
َح ّ�ش ��د خاليا نائمة وا�ستخ ��دم انتحاريني
يف خمططه لعملي ��ة ك�سر ال�سجن .م�شريا
اىل ان املعركة ال�سرتج ��اع ال�سيطرة على
ال�سج ��ن ق ��د تعرقلت با�ستخ ��دام م�سلحي
داع� ��ش ملعتقل�ي�ن �صغ ��ار يف ال�سج ��ن
ك ��دروع ب�شرية ،حيث ان ه� ��ؤالء الأطفال
كانوا حمتجزي ��ن يف ق�س ��م ت�أهيل خا�ص
داخل جممع ال�سج ��ن ،الذي بني كمدر�سة
تدريب.
وجاء يف بيان لقوات �سوريا الدميقراطية
«الق ��وات الدميقراطي ��ة ال�سوري ��ة حت ّم ��ل
م�سلحي داع�ش الإرهابيني امل�س�ؤولية عن
�أي �ض ��رر يتعر� ��ض له ه� ��ؤالء الأطفال يف
ال�سجن».
وبينما درب تنظيم داع�ش الأوالد ال�صغار
على حم ��ل ال�سالح واطلق عليه ��م ت�سمية
«ا�شب ��ال اخلالف ��ة» ،فانه من غ�ي�ر املعلوم
كم من ه�ؤالء الأوالد كانوا مقاتلني �سابقا
وك ��م منهم كان ��وا يف ال�سجن جم ��رد النه
�أ�صبح ��ت �أعمارهم اكرب م ��ن ان يبقوا يف
مع�سكرات عوائل داع�ش.
مرك ��ز روج �آف ��ا للمعلومات ،ال ��ذي يديره
ن�شط ��اء �سوري ��ون اك ��راد ،ق ��ال االحد ان
املعارك ما تزال م�ستمرة يف اجلناح الذي
بقي ي�سيط ��ر عليه داع�ش من ال�سجن وان
الق ��وات الدميقراطي ��ة ال�سورية مل تتمكن
بعد من ا�سرتجاع ال�سيطرة عليه.
وقال املركز ان � 650شخ�صا من املعتقلني
كان ��وا دون الـ 18عاما م ��ن العمر .م�شريا
اىل ان اغل ��ب ه�ؤالء الأطفال هم �سوريون
وي�شتمل ��ون �أي�ض ��ا على عراقي�ي�ن و150
�آخري ��ن �أجانب من غري الع ��رب .حيث ان
اغلب ه�ؤالء الأطفال قد مت جلبهم ل�سوريا
م ��ن قبل �آبائه ��م للعي�ش يف ب�ل�اد اخلالفة
املزعوم ��ة التي اعلنها داع� ��ش عام 2014
بني العراق و�سوريا.
قب ��ل ثالث �سنوات ومع �سقوط �آخر معقل
لداع�ش بقرية الباغ ��وز يف �سوريا ،قامت

ق ��وات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة بع ��زل كثري
م ��ن ه� ��ؤالء الأطف ��ال ع ��ن �آبائه ��م االحياء
وو�ضعوهم يف معتقل� .أما �آخرين فقد مت
ار�سالهم لل�سجن عندما �أ�صبحت �أعمارهم
ب�سن البل ��وغ ومل ي�صل ��ح بقاءهم بعد يف
خميمات اعتقال عوائل م�سلحي داع�ش.
ليتا تايل ��ر ،مديرة ق�سم االزمة والنزاعات
لدى منظمة هيومان رايت�س ووت�ش ،قالت
انه ��ا �سمعت ر�سائ ��ل �صوتية م ��ن مراهق
مرعوب حتدث ع ��ن ر�ؤيته جلثث ،ويبدو
ان ��ه كان يف ق�سم املطبخ من ال�سجن الذي
�سيطر عليه داع�ش.
وقالت تايل ��ر انه كان يقول« :هناك الكثري
م ��ن الأ�شخا�ص قتل ��ى امام ��ي ،اخ�شى ان
الق ��ى حتفي مثله ��م يف �أي وقت ،ال اعرف
ماذا افعل ،ارجوكم �ساعدوين».
وتقول تايلر بان الغالم ،وهو من جن�سية
اجنبي ��ة ،قد ذك ��ر بان ال�سج ��ن يُ�ضرب من
كل جانب .م�شرية اىل ان هذه احلالة كان
ميكن ان ال حت�صل لو ان البلدان الأجنبية
و االوروبية وافقت عل ��ى �سحب رعاياها
م ��ن امل�سلح�ي�ن الأجان ��ب واوالده ��م اىل
بلدانهم اال�صلية.
ويف العراق ال ��ذي يحتجز اي�ضا معتقلني
من م�سلح ��ي داع�ش وما ي ��زال يف معارك
ومط ��اردات م�ستمرة �ضد خالياه النائمة،
ت�شري النيوي ��ورك تاميز اىل ان احلكومة
ع ��ززت م ��ن �إجراءاته ��ا الأمني ��ة عل ��ى
املعتقالت وال�سجون.
ومن جانبه قال التحالف الدويل انه واثق
من ان هج ��وم احل�سكة لن ي�ش ��كل تهديدا
كب�ي�را عل ��ى الع ��راق او املنطق ��ة ولكن ��ه
م�ستمر بتقييمه لق ��درات التنظيم فيما �إذا
كان با�ستطاعت ��ه التخطي ��ط لأي هجم ��ات
مماثل ��ة �أخ ��رى على معتق�ل�ات يف العراق
و�سوريا.
وي�ش ��ار اىل ان اكرث م ��ن  10,000معتقل
اجنب ��ي م ��ن عوائ ��ل م�سلح ��ي داع� ��ش
غالبيته ��م من ن�س ��اء و�أطف ��ال يقيمون يف
خميمات اعتق ��ال يف �شمال �شرقي �سوريا
وذلك منذ حترير قرية باغوز عام .2019
•عن نيويورك تاميز

ويعتقد ابو ح�سنة ان املحكمة االحتادية �ست�ساعد
يف متك�ي�ن «التن�سيقي» من احل�صول على جزء من
«ا�ستحقاقه».
ومن املفرت� ��ض ان تعقد الي ��وم (الثالثاء) اجلل�سة
الثاني ��ة للمحكمة يف النظ ��ر بالطعنني املقدمني من
نائبني ب�شرعية اجلل�سة االوىل للربملان ،والتي مت
فيها انتخاب رئي�س الربملان ونائبيه.
القي ��ادي يف «الدع ��وة» يق ��ول« :نتوق ��ع ان ق ��رار
املحكمة �سيكون و�سطيا ،حيث يعرتف مبخرجات
اجلل�س ��ة الثانية الت ��ي ر�أ�سها بدي ��ل رئي�س ال�سن،
واالوىل التي اعلن فيها الكتلة االكرب».
وكان «التن�سيق ��ي» ق ��د اك ��د بان ��ه ق ��دم الئح ��ة اىل
حممود امل�شهداين وه ��و رئي�س ال�سن واحد الذين
قدموا دعوى الطعن ام ��ام «االحتادية» ،ت�ؤكد انهم
الكتلة االكرب بـ 80توقيعا.
لك ��ن م�ص ��ادر مقربة من «ال�صدر» كان ��ت قد ا�شارت
اىل ان الورق ��ة فيه ��ا تواقي ��ع «مزيف ��ة» و»ا�سم ��اء
متكررة».
كم ��ا يدور جدل قانوين فيما لو يحق لرئي�س ال�سن
ان ينظ ��ر بطل ��ب اع�ل�ان الكتل ��ة االك�ب�ر او انها من
اخت�صا�صات رئي�س الربملان املنتخب.
وكان ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة ق ��د �أعلن ��ت الأ�سبوع
املا�ض ��ي ،ت�أجيل مرافعة الطع ��ن بد�ستورية جل�سة
الربملان الأوىل �إىل يوم الثالثاء (اليوم).
وكانت املحكمة قد اكتفت يف اجلل�سة االوىل ب�أخذ
�إفادة الطرفني .وتوق ��ع النائب با�سم خ�شان ،وهو
النائ ��ب الثاين الذي قدم الطعن ،قبيل بدء اجلل�سة
ت�أجي ��ل �صدور الق ��رار ب�سبب ت�سلمه ��ا �أدلة جديدة
بح�سب تعبريه.
لكن اك�ث�ر الآراء القريب ��ة من اج ��واء املفاو�ضات،
ت�ش�ي�ر اىل ان ق ��رار املحكم ��ة �سيك ��ون «ت�أث�ي�ره
�ضعيفا».
وذلك الن حتالف االغلبية التي �شكلها ال�صدر ،لديه
االن اك�ث�ر من  200مقع ��د ورمبا �سيزي ��د العدد لو
�أعيدت �إجراءات اجلل�سة االوىل.

 %30من مت�سولي ديالى
لي�سوا عراقيين!
 بغداد  /املدى
اعلنت مفو�ضية حقوق االن�سان يف دياىل� ،أم�س االثنني ،عن نتائج
اول تقرير يخ�ص ظاهرة الت�سول خالل .2021
وقال مدي ��ر املفو�ضية� ،ص�ل�اح مهدي ،يف ت�صري ��ح �صحفي تابعته
(املدى) �إنه «يف ع ��ام � 2021شهدت ظاهرة الت�سول انت�شار ًا وا�سع ًا
و�س ��ط تدفق املزيد من االعداد �س ��واء من بغداد او كرد�ستان �صوب
مدن دياىل املختلفة وخا�صة بعقوبة».
وا�ض ��اف ان « %30م ��ن املت�سولني لي�سوا عراقي�ي�ن اغلبهم يحملون
اجلن�سي ��ة ال�سوري ��ة بينهم ن�س ��اء» ،الفتا اىل ان «ه� ��ؤالء املت�سولني
ينت�ش ��رون يف الطرق ��ات والتقاطع ��ات وداخ ��ل االحي ��اء تنتقل بني
االزقة».
و�أو�ض ��ح مه ��دي ان «ظاه ��رة الت�س ��ول يف تزاي ��د مط ��رد يف دياىل
وا�صدرن ��ا عدة مرات بيانات ر�صد حولها مع التحذير من تداعياتها
االمني ��ة واملجتمعية و�ض ��رورة ايجاد حلول له ��ا خا�صة وان هناك
ا�ستغالال وا�ضحا للأطفال والن�س ��اء وذوي االحتياجات اخلا�صة»،
م�ؤك ��دا �أن «وج ��ود مافيات حملية تدي ��ر ملف الت�س ��ول امر حقيقي
واالدلة كثرية».
وت�شهد مدن دياىل منذ �ساع ��ات ال�صباح االوىل تدفق الع�شرات من
املت�سول�ي�ن اغلبهم من الن�ساء واالطفال الخ ��ذ اماكنهم يف الطرقات
والتقاطعات فيما تتجول مف ��ارز بني االحياء واالزقة وحتى القرى
مع ت�ضاعف اعدادهم يف اال�شهر املا�ضية بن�سبة .%30
وبح�سب �صالح مهدي ان الت�سول بالفعل تفاقم يف اال�شهر االخرية
و %80منه ��م ه ��م لي�سوا من اه ��ايل دياىل بل ي�أت ��ون من حمافظات
اخ ��رى م�ؤكدا ب ��ان ما يقال ع ��ن �سيطرة مافيات عل ��ى ملف الت�سول
حقيقة وهي جتارة تدر املاليني يوميا».
وا�ض ��اف مه ��دي لوكال ��ة (بغ ��داد الي ��وم) ان «ا�سو�أ م ��ا يف الت�سول
ا�ستغ�ل�ال الطفول ��ة وذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة م ��ن اج ��ل ك�سب
تعاط ��ف النا� ��س م�ؤكدا ب ��ان املفو�ضية طرح ��ت العديد م ��ن االفكار
وال ��ر�ؤى حيال معاجلة مل ��ف الت�سول ب�شكل ع ��ام يف دياىل ون�أمل
ان تطبق».
ام ��ا هيثم عل ��ي ،نا�شط ،فقط ا�ش ��ار اىل ان الت�س ��ول ال يقت�صر على
العراقي�ي�ن ب ��ل هناك جن�سي ��ات اجنبية وعربية وه� ��ؤالء ي�أتون من
اقليم كرد�ستان �صوب مدن خانقني وقراها واغلبهم من الن�ساء الفتا
اىل ان «الدوائر االمنية حاولت املعاجلة من خالل اعتقال الع�شرات
منهم لكن الظاهرة يف تزايد».
وا�ض ��اف ،ان «الت�س ��ول ظاه ��رة تتفاقم ب�شكل كب�ي�ر واجلزء االكرب
منه ��م يجري ا�ستغاللهم من قب ��ل �شبكات هي ا�شب ��ه باملافيات توفر
له ��م ال�سكن والطعام والنق ��ل مقابل الت�س ��ول يف ال�شوارع واالزقة
م�ؤكدا بان بع�ض املت�سولني تورطوا يف عمليات �سرقة وهذا يعطي
م�ؤ�شرا على ان ملفهم له ت�أثري يف امل�شهد االمني».
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وثوار احلبوبي ي�ستنكرون رفع خيمة اعت�صام ل�ضحايا قمع التظاهرات

اخلريجون ي�صعدون ب�إغالق مبنى حمافظة ذي قار ويوا�صلون قطع اجل�سور
 ذي قار  /ح�سني العامل

اقدم خريجون غا�ضبون
يوم �أم�س ،على اغالق مبنى
حمافظة ذي قار وج�سر
الن�صر و�سط النا�صرية وذلك
يف ت�صعيد جديد يتوا�صل
على مدى يومني للمطالبة
بالتعيينات ،وفيما ا�شاروا اىل
ان الت�صعيد ي�أتي ردا على
الت�سويف بالوعود احلكومية،
اعرب ثوار �ساحة احلبوبي
عن ا�ستنكارهم لرفع خيمة
اعت�صام ن�صبها احد اجلرحى
وعدد من املتظاهرين
للمطالبة بتوفري العالج
ل�ضحايا قمع التظاهرات.

وجت ��ددت التظاه ��رات والفعالي ��ات
املطلبي ��ة ام ��ام دي ��وان حمافظ ��ة ذي قار
اذ احت�ش ��د املئ ��ات م ��ن خريج ��ي كلي ��ات
القان ��ون واالع�ل�ام واملعاه ��د التقني ��ة
وعاطل ��ون ع ��ن العم ��ل ام ��ام دي ��وان
املحافظ ��ة للمطالب ��ة بتوف�ي�ر فر�ص عمل
للخريج�ي�ن الذين م�ضت اك�ث�ر من اربعة
ا�شهر على اعت�صامهم امام املبنى.
وق ��ال اح ��د منت�سب ��ي دي ��وان حمافظ ��ة
ذي ق ��ار �إىل (امل ��دى)� ،إن "املئ ��ات م ��ن
اخلريج�ي�ن املطالب�ي�ن بالتعيين ��ات
احت�ش ��دوا ام ��ام مبنى الدي ��وان مرددين
هتاف ��ات واهازي ��ج تطال ��ب بالتعي�ي�ن"،

مبينا ان "عددا من املتظاهرين طلبوا من
منت�سبي الديوان مغادرة املبنى واغالقه
وان املنت�سب�ي�ن امتثل ��وا للأمر خ�شية من
تطورات حمتملة".
وا�ض ��اف املنت�سب الذي ف�ض ��ل عدم ذكر
ا�سمه ان "املتظاهرين قطعوا كذلك ج�سر
الن�ص ��ر بالإط ��ارات املحروق ��ة ومنع ��وا
مرور املركبات".
وج ��اء الت�صعي ��د االحتجاج ��ي بع ��د يوم
واح ��د من اق ��دام املئ ��ات م ��ن اخلريجني
واملعت�صم�ي�ن ال�سابقني ام ��ام �شركة نفط
ذي ق ��ار عل ��ى اغ�ل�اق ج�س ��ري الن�ص ��ر
والزيت ��ون و�س ��ط النا�صري ��ة للمطالب ��ة

بالتعيينات.
وكانت تن�سيقية املعاهد التقنية والكليات
ال�سان ��دة يف ذي ق ��ار ق ��د لوح ��ت ي ��وم
اول ام� ��س االحد بت�صعي ��د يف فعالياتها
املطلبية امام ديوان املحافظة ،ودعت يف
بيان ا�ستهلته ب�شع ��ار (ما جابت ذي قار،
اخلاي ��ف واليرتاج ��ف) جمي ��ع اع�ضائها
اىل امل�شارك ��ة يف التظاهرات واحل�ضور
�أمام ديوان حمافظ ��ة ذي قار �صباح يوم
االثنني لغر�ض االعت�صام.
وع ��ن مطال ��ب املتظاهرين الذي ��ن اغلقوا
دي ��وان املحافظ ��ة ،ق ��ال عل ��ي النا�ص ��ري
وه ��و اح ��د اخلريج�ي�ن �إىل (امل ��دى) ،ان

"اخلريج�ي�ن ق ��رروا الت�صعي ��د واغالق
مبن ��ى دي ��وان املحافظ ��ة بع ��د ان مل�س ��وا
الت�سوي ��ف واملماطل ��ة وع ��دم ا�ستجاب ��ة
امل�س�ؤولني ملطالبهم امل�شروعة" ،مبينا ان
"اخلريجني ام�ضوا اكرث من اربعة ا�شهر
معت�صمني امام دي ��وان املحافظة و�شركة
نف ��ط ذي ق ��ار غري انه ��م مل يح�صلوا على
�شيء �سوى الوعود".
وكان خريج ��و املعاه ��د والكلي ��ات
الهند�سي ��ة والتقني ��ة املعت�صم�ي�ن ام ��ام
�شرك ��ة نفط ذي قار �صع ��دوا يوم االثنني
( 17كان ��ون الثاين  )2022من فعالياتهم
املطلبي ��ة اخلا�صة بالتعيينات اذ انطلقوا

خرباء اقت�صاد يتفاءلون بارتفاع �أ�سعار النفط
ويدعون لتفعيل ال�صندوق ال�سيادي يف العراق
 متابعة  /املدى

عرب خرباء اقت�صاد ،عن تفا�ؤلهم
بارتفاع �أ�سعار النفط ،وفيما دعوا �إىل
هيكلة ال�سيا�سة النفطية يف العراق
المت�صا�ص �أزمة البطالة ،عر�ضوا
حلو ً
ال من �ش�أنها �إنعا�ش االقت�صاد
العراقي .اخلبرية االقت�صادية
�سالم �سمي�سم ،تقول �إن "الزيادة يف
�أ�سعار النفط من املفرت�ض �أن توجه
�إىل جماالت يعاين منها االقت�صاد
العراقي من نق�ص التمويل و�أهمها �سد
فجوة العجز يف املوازنة العامة ،و�أن
تكون موجهة للأغرا�ض التنموية
وحت�سني و�ضعية املواطن ال �سيما ملف
ال�صحة وخ�صو�ص ًا مع تف�شي اجلائحة
ووجود ظواهر اختناق امل�ست�شفيات
كذلك توفري نفقات ل�سد احتياجات
البطاقة التموينية وحت�سني
نوعيتها".

و�أ�ضاف ��ت �سمي�س ��م� ،أن "وزارة املالي ��ة �أك ��دت �أن
م�س�أل ��ة رف ��ع �سعر ال ��دوالر �ست�ستم ��ر � 5سنوات،
وم ��ن املمك ��ن معاجلة �آث ��ار ذلك ،وبالت ��ايل تقليل
املديوني ��ة الداخلي ��ة املتمثل ��ة باقرتا� ��ض الدول ��ة
م ��ن بع� ��ض امل�ؤ�س�س ��ات مث ��ل م�ص ��رف الرافدين
وامل�ص ��رف العراق ��ي للتجارة وم�ص ��ارف �أخرى،
�إ�ضاف ��ة �إىل حج ��م ال�سندات املقدم ��ة ،وهذا يبقى
على �أ�سا�س حجم ال�سيا�سة املالية للدولة".
ونوه ��ت �إىل �أن "هن ��اك م�س�أل ��ة مهم ��ة تتمثل يف
الر�ؤية االقت�صادي ��ة واال�ستفادة من هذه الأموال
واحل ��ذر من �ضياعها و�ضي ��اع الرقابة وال�شفافية
حي ��ث �أنه لي�س ��ت هنالك �أي ��ة تقاري ��ر فيما يخ�ص
احل�ساب ��ات اخلتامية التي يزودها ديوان الرقابة
املالي ��ة ف�ض ًال عن انتظ ��ار �إقرار الربمل ��ان موازنة
 ."2022بدوره ،يقول اخلبري االقت�صادي طارق
االن�ص ��اري� ،إن "ارتفاع �أ�سع ��ار النفط من املمكن
�أن نطلق علي ��ه (انتفا�ض ال�سوق النفطية) ب�سبب
ثالث حاالت �أو م�شاكل حدثت يف ال�سوق النفطية
وهي تزايد الطلب على الوقود يف �أوروبا ب�سبب
انخفا�ض املخزون الأوروبي بن�سبة  ،%11وقيام
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ب�سح ��ب املخزون
النفط ��ي ال�سرتاتيج ��ي ،وتراج ��ع ال�ص ��ادرات
بالن�سبة اىل كازاخ�ستان وهي ع�ضو يف �أوبك".
و�أ�ض ��اف الأن�ص ��اري� ،أن "هذه العوام ��ل الثالثة
�أدت �إىل ارتف ��اع ال�سع ��ر �إىل  85دوالر ًا وم ��ن

املتوق ��ع يف الأ�شه ��ر القادم ��ة �أن ي�ص ��ل �إىل 90
دوالر ًا" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "ه ��ذه الزي ��ادة متث ��ل
م�ؤ�ش ��رات ناجحة وجيدة عل ��ى �إنعا�ش االقت�صاد
العراق ��ي �إذا م ��ا ا�ستغل ��ت ب�شكل �سلي ��م و�صحيح
�ضم ��ن الهند�سة االقت�صادية يف ال�سيا�سة النفطية
للعراق و�صو ًال �إىل امت�صا�ص البطالة وتخفي�ض
القرو� ��ض والت ��ي �أ�صبحت تثقل كاه ��ل االقت�صاد
العراق ��ي واملوازن ��ة العام ��ة واملواط ��ن العراق ��ي
ب�ش ��كل خا�ص" .و�أكد� ،أن "ه ��ذه الزيادة يجب �أن
حتذو حذو م ��ا فعلته دول كالكوي ��ت وال�سعودية
واالم ��ارات وقطر عرب و�ضعها �ضمن �سرتاتيجية
دع ��م الأجي ��ال حي ��ث اجت ��ه االقت�صادي ��ون يف
ال�سيا�س ��ة النفطي ��ة نح ��و تعزي ��ز ال�صن ��دوق
ال�سي ��ادي لدوله ��م ب�ش ��كل مبا�ش ��ر" ،م�ش ��ددا على
"�ضرورة اتخاذ الإجراءات ال�صحيحة وال�سليمة
يف ال�سيا�س ��ة النفطي ��ة وحتقي ��ق الزي ��ادة عل ��ى
املنظومة االقت�صادي ��ة يف العراق كونها منظومة
ه�ش ��ة ال تعتم ��د املعاي�ي�ر يف كيفي ��ة توظيف هذه
الزي ��ادات حت ��ى تنعك�س على االقت�ص ��اد العراقي
واملواطنني".
و�أ�ش ��ار �إىل "�أهمي ��ة �أن تك ��ون هن ��اك �إع ��ادة لكل
الأداء احلكوم ��ي للفعالي ��ات االقت�صادي ��ة و�إعادة
هيكلة ال�سيا�سة النفطية وحتقيق التوازن ما بني
ال�سيا�سات املالية والنقدية واال�ستثمارية والعمل
عل ��ى تفعي ��ل ال�صن ��دوق ال�سي ��ادي ،كم ��ا ن�سمي ��ه
�صن ��دوق الأجي ��ال ،وبنائه بال�ش ��كل الذي ي�ضمن
اقت�صاد ًا متين ًا ور�صين ًا لأن الفر�ص يف االقت�صاد
ال ت�أت ��ي دائم ًا يف الظروف االعتيادية و�إمنا ت�أتي
دائم ًا يف الظروف ال�صعبة".
من جانب ��ه ،قال اخلبري االقت�ص ��ادي نبيل جعفر،
�إن "هن ��اك اجتاهات �صعودية يف م�سارات النفط
اخل ��ام ،وت�سجيل خام برنت �أك�ث�ر من  87دوالر ًا
يع ��د م�ؤ�شر ًا عل ��ى تعايف وانتعا� ��ش �سوق النفط
العاملي ��ة بفع ��ل عوامل عديدة بطلب ق ��وي يرافقه
عر�ض حمدود ب�سبب ع ��دم قدرة �أوبك على تنفيذ
الزيادات ال�شهرية البالغة � 400ألف برميل يومي ًا
واالكتف ��اء بـ(� )250ألف برميل فق ��ط� ،إ�ضافة اىل
ذل ��ك عدم قدرة منتجي النف ��ط ال�صخري وتوزيع
الأرباح واال�ستثمار يف ال�صناعة وهي م�ضطربة
وحتت ��اج اىل ر�ؤو�س �أم ��وال كبرية للتحول نحو
الطاقة النظيفة".
وتاب ��ع جعف ��ر" :ت�ض ��اف لذل ��ك التوت ��رات الت ��ي
ي�شهدها العامل خا�صة يف كازاخ�ستان والهجمات
امل�سلحة التي تعر�ضت له ��ا الإمارات والتي �ألقت
ال�شك يف مدى �سالمة الإم ��دادات النفطية ا�ضافة
اىل ذل ��ك الطق� ��س الب ��ارد ال ��ذي يعي�ش ��ه الن�صف
الغرب ��ي للك ��رة االر�ضية" ،مبين� � ًا �أن "جميع هذه
العوام ��ل دفعت �أ�سع ��ار النفط �إىل ه ��ذه اال�سعار
العالية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "�سع ��ر برميل النفط م ��ن امل�ؤمل �أن
يك�س ��ر حاجز  100دوالر ،وه ��ذا الو�ضع ينعك�س
�إيجاب� � ًا على الو�ضع العراقي حيث من املتوقع �أن

يبل ��غ حجم قيمة ال�ص ��ادرات  145تريليون دينار
�أي بزي ��ادة تبل ��غ ح ��وايل  25ملي ��ار دوالر عن ما
حتقق يف عام ."2021
و�أك ��د� ،أن "النفط ه ��و حمور االقت�ص ��اد العراقي
وم�ص ��در الدخ ��ل الأ�سا�س ��ي من العمل ��ة الأجنبية
حي ��ث ينعك� ��س ب�ش ��كل �إيجاب ��ي عل ��ى م�ست ��وى
جميع امل�ؤ�ش ��رات االقت�صادية وميزان املدفوعات
واملوازين اخلارجي ��ة وميزان احل�ساب اجلاري،
و�ستق ��ل ن�سب ��ة العج ��ز بها �أي�ض ��ا نتيج ��ة لزيادة
�أ�سعار النفط وارتفاع م�ستوى العائدات النفطية
العراقية".
ولف ��ت �إىل �أن ��ه "الي ��وم هن ��اك موج ��ة جدي ��دة
م ��ن ارتف ��اع �أ�سع ��ار النف ��ط اخل ��ام وم ��ن املمكن
ا�ستثم ��ار ذل ��ك لك�س ��ر القي ��د امل ��ايل ال ��ذي يحول
دون تنمية اقت�صادية حقيقي ��ة ،وا�ستثمار املبالغ
الكب�ي�رة الت ��ي م ��ن املمك ��ن �أن تخ�ص� ��ص لتفعيل
اجلانب اال�ستثماري وان�ش ��اء بع�ض امل�شروعات
ال�سرتاتيجية املولدة لل�سلع واخلدمات وامل�ؤثرة
يف حتقيق قفزة نوعية لالقت�صاد العراقي".
و�أ�ش ��ار �إىل "�أهمية العم ��ل على ت�أ�سي�س �صندوق
�سي ��ادي وم�صد م ��ايل واقت�ص ��ادي ك ��ون ارتفاع
ا�سعار النفط ل ��ن ي�ستمر و�سنواجه يف ال�سنوات
املقبل ��ة عوامل هبوط يف الأ�سعار لذلك ال�صندوق
مه ��م للمحافظ ��ة عل ��ى �ضم ��ان امل�ستقب ��ل للأجيال
املقبلة" .وكان امل�ست�ش ��ار املايل لرئي�س الوزراء،
مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح ،ق ��د ق ��دم يف وق ��ت �سابق،
مقرتح ��ا الن�ش ��اء �صن ��دوق �أو ح�س ��اب يعن ��ى
با�ستق ��رار املوازن ��ة ويغ ��ذى �سنوي� � ًا بن�سب ��ة من
فائ�ض ��ات الري ��وع النفطية ،للتح ��وط من خماطر
تقلبات الأ�سع ��ار ،فيما �أو�صى باعتماد االن�ضباط
امل ��ايل بع ��د ارتف ��اع ا�سع ��ار النف ��ط ،م�ش�ي�ر ًا اىل
�أن ذل ��ك يجنب اللج ��وء لال�ستدان ��ة ويتحوط من
�صدم ��ات �أ�سعار النف ��ط .وقال �صال ��ح �إن "ح�سن
ا�ستخدام املوارد ورفع انتاجية النفقة احلكومية
ب ��ات مطلب ��ا مهم ��ا م ��ن مطال ��ب الورق ��ة البي�ضاء
لال�ص�ل�اح املايل واالقت�صادي يف حتقيق التعزيز
او االن�ضب ��اط امل ��ايل يف الع ��راق" ،مبين ��ا �أن ��ه
"خالل العقود الزمنية الطويلة كان هناك �صرف
غري منت ��ج وت�ضييع للموارد املالي ��ة وخا�صة يف
احل ��روب وال�صراع ��ات الت ��ي �آل ��ت جميعه ��ا اىل
تبديد موارد املوازنات العامة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "االن�ضباط املايل يعني اال�ستخدام
االمث ��ل مل ��وارد املوازن ��ة ورف ��ع درج ��ات ح�س ��ن
التدبري دون هدر م ��ايل يرتب يف النهاية اللجوء
اىل اال�ستدان ��ة غ�ي�ر امل�ب�ررة ،كم ��ا �أن ��ه يتح ��وط
�ض ��د ال�صدمات ال�سعري ��ة اخلارجية التي تولدها
مفاج� ��آت ال�س ��وق النفطي ��ة وتقلب ��ات ا�سعاره ��ا
وهبوطه ��ا املفاج ��ئ م ��ن دون معرف ��ة اال�سب ��اب،
والذي ي�ت�رك اثار ًا �ضارة مبا�ش ��رة على ا�ستقرار
اال�ستدامة املالية للبالد".
• عن وكالة (واع)

بتظاهرات ت�ضم مئات اخلريجني �صوب
ديوان حمافظة ذي قار واعالن االعت�صام
املفتوح.
وي�ش�ي�ر متظاهر اخر اىل حج ��م املعاناة
ايل يكابده ��ا اخلريج ��ون العاطلون عن
العم ��ل قائ�ل�ا ان "الكثري م ��ن اخلريجني
واخلريج ��ات م�ضى عل ��ى تخرجهم اكرث
م ��ن  10اع ��وام ومازال ��وا عاطل�ي�ن ع ��ن
العم ��ل" ،مبين ��ا ان "ع�ش ��رات اجلامعات
تخ ��رج �سنوي ��ا االف م ��ن اخلريج�ي�ن
لين�ضموا اىل جي�ش العاطلني".
وبني ان "م�شكلة اخلريجني باتت تتفاقم
م ��ع كل عام وال نرى حال ناجعا او خططا

م�ستقبلي ��ة ملعاجلة البطالة ب�ي�ن ال�شباب
وال�سيما اخلريج�ي�ن منهم" ،م�شددا على
"�ض ��رورة تبني برامج اقت�صادية فاعلة
و�شامل ��ة لإنق ��اذ ال�شب ��اب م ��ن البطال ��ة
وتداعياته ��ا التي ق ��د تدفع به ��م لالدمان
واجلرمية".
وكان ��ت احلكومة املحلي ��ة يف ذي قار قد
ك�شف ��ت ي ��وم ال�سبت ( 22كان ��ون الثاين
 )2022ع ��ن حترك حكوم ��ي لبحث ملف
اخلريج�ي�ن م ��ع االمان ��ة العام ��ة ملجل�س
ال ��وزراء بح�ض ��ور ع ��دد م ��ن ممثل ��ي
تن�سيقي ��ات املتظاهري ��ن ،وذك ��رت يف
بي ��ان تابعته (املدى) ان "حمافظ ذي قار

الدكت ��ور حممد ه ��ادي الغزي وجمموعة
من ممثل ��ي اخلريجني ،وعوائ ��ل �شهداء
م�ست�شف ��ى النق ��اء التق ��وا ،االم�ي�ن العام
ملجل�س ال ��وزراء حميد الغزي" ،وا�ضاف
ان "اللق ��اء بح ��ث مطال ��ب اخلريجني من
خمتلف الكلي ��ات واملعاهد ،يف احل�صول
على التعيني ،وال�سعي اىل حلها ،وت�أمني
فر�ص عمل وفق االمكانات املتاحة".
وم ��ن جان ��ب اخ ��ر اع ��رب ث ��وار �ساح ��ة
احلبوب ��ي ع ��ن ا�ستنكاره ��م لرف ��ع خيمة
اعت�ص ��ام اقامه ��ا اح ��د �ضحاي ��ا قم ��ع
التظاه ��رات وع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن يف
�ساح ��ة احلبوبي لالحتج ��اج على اهمال
اجلرح ��ى وع ��دم ت�أمني الع�ل�اج املطلوب
له ��م ،ملوح�ي�ن بت�صعي ��د يف فعالياته ��م
االحتجاجية.
وكانت ق ��وة ع�سكرية م�سلح ��ة قد اقدمت
يف �ساع ��ة متقدم ��ة من فج ��ر االثنني على
رف ��ع خيم ��ة االعت�ص ��ام ونقله ��ا اىل جهة
جمهولة ،وذل ��ك بعد يوم واح ��د من قيام
حماف ��ظ ذي قار حممد ه ��ادي بزيارة اىل
موق ��ع االعت�ص ��ام والتعهد بدع ��م مطالب
اجلرحى وتقدمي كل ما يلزم لعالجهم.
وغالب ��ا ما يلج� ��أ املتظاه ��رون املطالبون
بالتعيين ��ات يف ذي ق ��ار اىل االعت�ص ��ام
ام ��ام الدوائ ��ر وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة
ويُقدم ��ون يف بع�ض االحيان على اغالق
عدد م ��ن الطرق واجل�س ��ور وامل�ؤ�س�سات
احليوي ��ة كال�شركات النفطية واالنتاجية
والدوائ ��ر �صاحبة الق ��رار وذلك لل�ضغط
والتعجي ��ل بتنفي ��ذ مطالبه ��م ،اذ �شه ��د
الع ��ام املن�صرم ع ��دة فعالي ��ات ت�صعيدية
اغل ��ق خالله ��ا مبنى دي ��وان حمافظة ذي
قار و�شرك ��ة نفط ذي قار وحقلي الغراف
والنا�صرية لعدة م ��رات ،ر�ضخت بعدها
ادارة املحافظ ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات املذك ��ورة
لتنفيذ الكثري من مطالب املعت�صمني وهو
ما حفز جماميع اخ ��رى من العاطلني عن
العم ��ل على تك ��رار فعالي ��ات زمالئهم يف
هذا املجال.

عمالة الأطفال يف النجف تتفاقم
 متابعة  /املدى
ت�سبب ��ت الظ ��روف االقت�صادي ��ة الت ��ي مت ��ر
بالعراق بتفاقم ظاه ��رة عمالة الأطفال يف معظم
املحافظ ��ات ،التي جتاوزت اع ��داد عمالتهم �أكرث
م ��ن ن�ص ��ف ملي ��ون طف ��ل دون ال�س ��ن القانونية
للعمل ،بح�س ��ب �إح�صائيات منظم ��ة اليون�سيف
العاملي ��ة .يق ��ول املواط ��ن عل ��ي احل�سين ��ي �إن
"و�ضعن ��ا املادي �صعب ،و�أطفايل بال عمل وبال
مدار�س ،ولي�س مبقدوري ت�سجيلهم يف املدار�س
وت�أم�ي�ن م�ستلزماته ��م م ��ن كت ��ب وقرطا�سي ��ة
ومالب� ��س ،لذل ��ك يقوم ��ون بالعمل مع ��ي يف بيع
املاء على زائري املقابر ،حيث ن�شرتي عبوة ماء
�صغرية بـ  500دينار ،ونبيعها بـ  1000دينار".
يف ح�ي�ن ع ��زا املواط ��ن ،عبا� ��س ح�س ��ن ،ازدياد
ظاه ��رة العمال ��ة ل ��دى الأطف ��ال �إىل الإهم ��ال

احلكومي قائ ًال �إن "ه� ��ؤالء الأطفال بال م�ستقبل و�أ�صح ��اب العم ��ل الذي ��ن يقوم ��ون بت�شغي ��ل
وب�ل�ا تعليم وال �ضمان �صح ��ي ،وهذا يعود لعدة الأطفال وا�ستغاللهم.
�أ�سب ��اب� ،أوله ��ا �إهم ��ال الدول ��ة لواجباتها جتاه مدي ��ر �شعب ��ة ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة يف النج ��ف
املواطن العادي".
املق ��دم� ،ضي ��اء الذبح ��اوي� ،أو�ض ��ح �أن "�أولياء
تل ��ك املخاوف حت ��دث عنه ��ا الباحث ��ون تخت�ص الأطفال يكونون عر�ض ��ة للمحا�سبة حتت طائلة
باجلوانب النف�سية واجل�سدية التي ترتتب على القان ��ون ،لأن الطف ��ل عندم ��ا ين ��زل �إىل ال�شارع
الأطفال اثناء تواجدهم يف �شوارع العمل.
يكون م�ضغوط ًا عليه ،ونحن وجدنا �أن االغلبية
الباح ��ث االجتماع ��ي ،ه�ش ��ام ال�سي ��اب ،ق ��ال �إن الذي ��ن يعملون هم �أنا�س ال يعملون بدافع العوز
"الأطف ��ال معر�ضون �أثن ��اء العمل ملجموعة من امل ��ايل ،ب ��ل لأن الآباء والأمهات ه ��م من يدفعون
االنته ��اكات اجل�سدي ��ة والنف�سي ��ة والذهني ��ة ،ب�أطفالهم �إىل ال�شارع".
وبالت ��ايل فرغ ��م �أن عمال ��ة الأطفال تق ��دم مورد ًا الفق ��ر واليت ��م والبطال ��ة وتدين الأج ��ور ت�ضيّع
اقت�صادي� � ًا لعوائله ��م الت ��ي غالب ًا م ��ا تكون حتت طفول ��ة الكثريي ��ن يف الع ��راق ،والت ��زال �أع ��داد
خ ��ط الفق ��ر ،لكن هذا امل ��ورد االقت�ص ��ادي تعقبه الأطف ��ال الذين يزج بهم يف �س ��وق العمل بتزايد
نتائج و�أبعاد خطرية جد ًا".
م�ستم ��ر ،يف ظ ��ل تفاق ��م الأو�ض ��اع االقت�صادية
�شعب ��ة ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة يف النج ��ف حذرت للأ�س ��ر العراقي ��ة وال �سيما تل ��ك التي حتت خط
م ��ن اتخ ��اذ اج ��راءات قانوني ��ة ل ��ذوي الأطف ��ال الفقر.
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كلمة صدق

ا�ستك�شاف الأ�شبال يخدم املنتخبات وين ّمي الروح االجتماع ّية

 محمد حمدي

ملعب املدينة يُنهي احلظر

 مراك��ز ال�ش��باب ُم َّ
حترفة ..ول��دى فيتنام �أب��رز النماذج!
عطل��ة ..ونفتق��د الإدارة ُ
الم ِ

بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أع ��رب حمم ��د كاظ ��م ،املدي ��ر الفن ��ي
ملرك ��ز املوهوب�ي�ن يف الك ��رخ ،ع ��ن
تفا�ؤله بح�صد ثمار عمل مالك املركز
م ��ع الفئ ��ات العمري ��ة الأرب ��ع الت ��ي
توا�ص ��ل التدري ��ب برعاي ��ة وزارة
ال�شب ��اب والريا�ضة "�إداري ًا" واحتاد
ك ��رة الق ��دم "فني� � ًا" ،خلدم ��ة الك ��رة
العراقي ��ة م�س ��تقب ًال� ،آم�ل ً�ا �أن تتوفر
للمركز جميع امل�س ��تلزمات امل�ساهمة
يف عملي ��ة تطوي ��ر الالعب�ي�ن داخ ��ل
امللع ��ب وخارجه الدام ��ة تفاعلهم مع
توجيهات املد ّرب�ي�ن .وقال حممد يف
حدي ��ث خ� �ّ�ص ب ��ه "امل ��دى" :مل يكن
م�ش ��وارنا م ��ع اللعبة �س ��ه ًال كاجليل
احل ��ايل ،فق ��د �أنتميت لن ��ادي الطلبة
مو�س ��م  1981- 1980حت ��ى ع ��ام
 ،1988و�أعتزل ��ت اللع ��ب نتيج ��ة
ا�ص ��ابتي يف الع�ض ��لة اخللفيّة برغم
بلوغ ��ي �س ��ن (28عام� � ًا) يف ق ّم ��ة
الن�ض ��وج الكروي ،ومن خالل نادي
الطلبة مت ا�ستدعائي لتمثيل منتخب
ال�ش ��باب ،وكذل ��ك املنتخ ��ب الوطني
الذي �ش ��ارك يف بطولة ك�أ�س اخلليج
العربي ال�ساد�س ��ة يف الإمارات (19
�آذار 4 -ني�س ��ان )1982حت ��ت قيادة
عمو باب ��ا وم�س ��اعديه با�س ��ل مهدي
وج�ل�ال عبدالرحم ��ن ،والت ��ي �أعل ��ن
الع ��راق ان�س ��حابه منه ��ا بق ��رار م ��ن
رئي� ��س اجلمهورية برغم �ص ��دارتنا
املنتخبات بالنقاط".
و�أ�ض ��اف "يف ع ��ام  1989توجّ ه ��تُ
للتدري ��ب يف ن ��ادي الطلب ��ة ،وكذل ��ك
التدري� ��س يف م ��ادة ك ��رة الق ��دم
بجامع ��ة بغ ��داد ،وتزام ��ن وقته ��ا
تكليف ��ي بتدري ��ب �أ�ش ��بال و�ش ��باب
ن ��ادي الطلب ��ة  ،1992-1990وبعد
ذل ��ك مت اختي ��اري مد ّرب� � ًا م�س ��اعد ًا
للم ��د ّرب �أك ��رم �س ��لمان م ��ع منتخب
ال�ش ��باب يف بطولة �آ�س ��يا التي جرت
يف العا�ص ��مة الأندوني�س ��ية جاكرتا
(� 25-11أيل ��ول ع ��ام  )1994ث ��م
مد ّرب ًا م�س ��اعد ًا للم ��د ّرب عدنان حمد
يف نهائيّات بطولة �آ�س ��يا للنا�ش ��ئني
التي جرت يف الدوحة (� 17-3أيلول
ع ��ام  )1998ورافق ��ت امل ��د ّرب ذات ��ه
يف ت�ص ��فيات الدور احلا�سم لبطولة
ك�أ�س العامل التي جرت يف بغداد عام
 ،2001وتوال ��ت مهمّاتي مع الأندية
املحليّة مثل الطلب ��ة وزاخو والدفاع

فيتن ��ام ال ��ذي �أخذ االحتاد الآ�س ��يوي
يعم ��ل عل ��ى تطوي ��ره وفق� � ًا لربنامج
�شامل وميتلك كل حقوقه نظري رعاية
الالعب�ي�ن ،بينما هن ��ا يتح ّم ��ل �أولياء
الأم ��ور اجلان ��ب الكب�ي�ر م ��ن توف�ي�ر
النق ��ل والتغذي ��ة وال�س ��كن لأبنائه ��م
حر�ص� � ًا منهم على ا�س ��تمرار التزامهم
مع مركزنا".

اجلوي ،وعرب ّي ًا مع فريقي احل�س�ي�ن
�إربد الأردين وال�ص ��فاء اللبناين ،ثم
انتقل ��ت اىل قط ��ر ومكث ��تُ 15عام� � ًا
�أ�ش ��رفتُ خالله ��ا عل ��ى تدري ��ب فرق
�أم �ص�ل�ال والعرب ��ي ما ب�ي�ن الرديف
وحتت 19عام� � ًا ،وعدتُ لال�س ��تقرار
يف بغداد عام ."2017
دعوة احتادية
و�أو�ض ��ح حممد "بعد ح�صويل على
�شهادة ( )PROعام � ،2016سعيتُ
للعم ��ل م ��ع �أح ��د �أندية الو�س ��ط يف
ال ��دوري نظ ��ر ًا ل�ص ��عوبة العمل مع
الأندية اجلماهريية حتت ال�ض ��غط،
ومل يحالفن ��ي احل ��ظ ،فتلقيتُ دعوة
يف الأول م ��ن �أيل ��ول ع ��ام 2021
للعم ��ل يف احت ��اد الك ��رة ب�ص ��فة
املدي ��ر الفن ��ي ملرك ��ز املوهوب�ي�ن يف
الك ��رخ ،ومت اختيار ملع ��ب الغزالية
التاب ��ع ل ��وزارة ال�ش ��باب للتدري ��ب
بع ��د مناق�ش ��ات م�ستفي�ض ��ة مع داود
الع ��زاوي م�ش ��رف املرك ��ز يف الكرخ
والر�ص ��افة ،وبتعاون كبري من مدير
منت ��دى الغزالي ��ة عل ��ي زغ�ي�ر العب
الق ��وة اجلوي ��ة واملنتخ ��ب �س ��ابق ًا،
ويعم ��ل معنا د�.أمنار �أحمد �ص ��بحي
(مدي ��ر �إداري) وح�س�ي�ن �ش ��اكر
وحمم ��د �أن ��ور ج�س ��ام (مد ّرب ��ا تولد
 )2007و�س ��نان فوزي وعلي ح�سن
كمال (مد ّربا تولي ��د 2008و)2009
وعبا� ��س فا�ض ��ل وفرا� ��س فا�ض ��ل

(مدربا تول ��د2010و )2011و�أو�س
�إبراهي ��م وعمر يو�س ��ف (مدربا تولد
2012و )2013ون ��وري ع ��ودة
وكرمي �س ��هيل (مد ّربا حرا�س مرمى)
ورائد هادي (مد ّرب لياقة بدنيّة) ".
برنامج متكامل
وك�ش ��ف "�أن برناجمن ��ا التدريب ��ي
التمهي ��دي يف املرك ��ز ب ��د�أ يف الأول
خ�ص�صنا
من �أيلول عام  2021حيث ّ
الف�ت�رة لغاي ��ة نهاي ��ة كان ��ون الأول
الع ��ام نف�س ��ه الختي ��ار  1500العب،
و�ص ��قلنا مه ��ارات م ��ن ي�ص ��لح منهم
لال�س ��تمرار معن ��ا ،وم ��ن �أوّ ل كانون
الفني
الثاين  2022بد�أن ��ا برناجمنا ّ
املتكام ��ل م ��ع املتميّزي ��ن الذي ��ن مت
اختياره ��م ( 25العب� � ًا و 4حرا� ��س
مرمى) ل ��كل فئة م ��ن ناحية الن�س ��ب
للحم ��ل التدريب ��ي ح�س ��ب
املئوي ��ة ِ
الفئ ��ات بهدف تنمية امله ��ارات ورفع
امل�ستوى البدين والقوّ ة اجل�سمانيّة
وتطوير الالعب".
زيارة املحافظات
وب�ّي�نّ "يت ��د ّرب الالع ��ب ثالث ��ة �أيام
�أ�س ��بوعي ًا ملدة �س ��اعتني �إ�ض ��افة �إىل
ي ��وم للمب ��اراة الود ّي ��ة �أو املهرج ��ان
الك ��روي م ��ع مرك ��ز املوهوب�ي�ن يف
الر�ص ��افة والأكادمي ّي ��ات ب�أعم ��ار
مُقارب ��ة ،ويت�ض� �مّن برناجمنا �ش ��رح
املنه ��اج وتنظي ��م ال�ش� ��ؤون الإدارية

�أك ��د حممد "يبق ��ى الهدف الرئي�س ��ي
م ��ن املرك ��ز ه ��و اكت�ش ��اف الالعب�ي�ن
املوهوبني وتنمية مهاراتهم وتطوير
قابليّاته ��م احلقيقية ،وم ��ن ثم زجّ هم
م ��ع الأندي ��ة يف امل�س ��ابقات ،بعد �أن
يت ��م توحي ��د التماري ��ن �أيام ال�س ��بت
والإثن�ي�ن والأربع ��اء ،واملرك ��ز بحد
ذات ��ه ه ��و راف ��د للأندي ��ة ومنتخبات
الأ�ش ��بال وعملنا ت�ش ��جيعي لالعمار
م ��ن 14عام ًا فم ��ا دون للمداومة على
التدريب".

حممد كاظم
ل ��كل فئ ��ة ،وبع ��د العطل ��ة الربيع ّي ��ة
�س ��يتم تدري ��ب كل فئت�ي�ن يف ن�ص ��ف
�س ��احة ،و�س ��يتم تخ�ص ��ي�ص برنامج
زي ��ارة اىل بابل والرم ��ادي وكربالء
ودي ��اىل لتنمي ��ة ال ��روح الريا�ض ��ية
واالجتماعي ��ة لالعب�ي�ن ال�ص ��غار
�أثن ��اء ال�س ��فر واملناف�س ��ة الودي ��ة
�أو التجريبي ��ة "االختباري ��ة يف
نف� ��س الوقت" م ��ع �أقرانه ��م يف هذه
املحافظات وغريها".
هدف املركز
وع ��ن م�ص�ي�ر �أك�ث�ر م ��ن مئ ��ة الع ��ب
يف املرك ��ز بنهاي ��ة مو�س ��م التدريب،

مراكز ال�شباب
وع ��ن ر�أي ��ه مبق�ت�رح ا�س ��تثمار
مراك ��ز املوهب ��ة وفق� � ًا للقان ��ون لدعم
احتياجاته وتهيئة م�ستلزمات تطوير
العبيه ،ق ��ال "مقرتح جيّد ،و�أ�ض ��يف
عليه �ضرورة ا�ستغالل مراكز ال�شباب
�أي�ض� � ًا لهذا الغر�ض� ،سيّما �أنها ُ�ض َّمتْ
�إىل جمال� ��س املحافظ ��ات ،ومعظمه ��ا
م ّ
ُعطلة وحتوّ لت اىل م�س ��ابح وحمال
جتاريّة ،وال متار� ��س واجباتها جتاه
ال�ش ��باب ،ح�س ��ب موجبات ت�أ�سي�سها،
مثلم ��ا كانت تعمل وفق� � ًا لذلك قبل عام
 ."2003وا�س ��تدرك "نبق ��ى بحاج ��ة
اىل مك ّم�ل�ات العم ��ل م ��ع الالعب�ي�ن
ال�ص ��غار مثل النقل والتغذية وقاعات
احلديد وامل�س ��ابح ومالع ��ب التدريب
وفن ��دق درج ��ة �أوىل ل�س ��كن الالعبني
وقاعة درا�س� �يّة ونظام �ص ��حي ،وهذا
ك ّل ��ه �أطلعن ��ا علي ��ه يف من ��وذج مرك ��ز

حتديث البيانات
ولف ��ت حمم ��د �إىل "�أهتم ��ام املرك ��ز
بتحديث بيان ��ات الالعبني بني احلني
والآخ ��ر ،مث ��ل بطاقت ��ي املوحّ ��دة
وال�س ��كن ،واملوق ��ف الدرا�س ��ي م ��ن
ال�ص � ّ�ف الأول اىل املرحلة املتو�سطة،
ف�ض�ل� ًا ع ��ن ترحيلهم من فئ ��ة اىل فئة
بع ��د م�ش ��اركتهم يف دوري الرباع ��م
والأ�ش ��بال والنا�ش ��ئني وال�ش ��باب
وهك ��ذا ،ويبق ��ى م�ش ��روع املوهب ��ة
ا�ستك�ش ��ايف وخ ��ادم للريا�ض ��ة
واملنتخبات والأندية ،وكل املعلومات
املُ�س ��جّ لة ع ��ن العبي ��ه حمفوظ ��ة لدى
وزارة ال�شباب واحتاد الكرة" .ويرى
�أن "تت� �ولىّ وزارة ال�ش ��باب الراعي ��ة
ملرك ��زي املوهوب ��ة يف الر�ص ��افة
والك ��رخ عملية فتح مراك ��ز يف �أغلب
املحافظ ��ات ،ليت�س ��نى لالعب�ي�ن هناك
االن�ض ��مام بع ��د �أداء االختب ��ار ،ومن
ثم �ضرورة تدعيم م�شاركة املراكز يف
بط ��والت حمليّة ودوليّة بعد تن�س ��يق
العالقات مع اجله ��ات املعنيّة لتحفيز
ال�ص ��غار على تقدمي العطاء ومواكبة
التمرين بطموحات كبرية".
الق�ضاء على التزوير
وختم حمم ��د حديثه بالقول "الب ّد من
وجود �ش ��خ�ص �أكادمي ��ي وف ّني ُكفء
على رئا�س ��ة اللجنة الفنية والتطوير
يف احتاد كرة القدم ،ي�أخذ على عاتقه
�إدارة الأمور الفنيّة للعبة ومنها ملف
الفئ ��ات العمريّة بعلم ّي ��ة واحرتافيّة،
وي�ض ��ع خط ��ة محُ كم ��ة للق�ض ��اء على
ّ
املتف�ش ��ي ،ويُ�س� �هّل عم ��ل
التزوي ��ر
املراك ��ز الت ��ي حتت ��اج اىل املالع ��ب
ب�أر�ض ��ية الع�ش ��ب الطبيعي ب ��د ًال من
(التارت ��ان) التي ت�ؤث ��ر على الالعبني
وتع ّر�ض ��هم للإ�ص ��ابات ،وكذل ��ك يهت ّم
مبعاي�ي�ر قب ��ول املد ّرب�ي�ن للعم ��ل مع
املنتخب ��ات الوطني ��ة كونها الأ�س ��ا�س
امل� ّؤهل لتمثيل الالعب املنتخب الأول
م�ستقب ًال".

بايرن ميونيخ خارج معترك الميركاتو ال�شتوي!
متابعة  /املدى
ت�س ��تم ّر ال�ش ��ائعات اخلا�ص ��ة ب�أنباء االنتقاالت بني
الالعب�ي�ن والأندي ��ة يف ف�ت�رة املريكات ��و ال�ش ��توي
اجل ��اري حالي� � ًا ،والت ��ي ترب ��ط ا�س ��م ن ��ادي بايرن
ميوني ��خ مبعظ ��م الالعب�ي�ن ح ��ول الدو ّري ��ات
الأوروبي ��ة الك�ب�رى وغريها .وارتبط ا�س ��م بايرن
ميوني ��خ م ��ع العدي ��د م ��ن الالعب�ي�ن ل�ض� �مّهم خالل
املريكاتو ،منهم �أندريا�س كري�ستين�سني ،وفرينكي
دي ي ��وجن ،وماتيا�س دي ليخ ��ت ،وديني�س زكريا.
ولكن يب ��دو �أن بايرن ميونيخ ال ينوي الدخول يف

�أي مع�ت�رك مع �أي من الأندية من �أجل �ض� � ّم �أي من
الالعبني لتدعيم �صفوفه ،مع وجود راحة كبرية يف
الت�ش ��كيلة احلالية للفريق البافاري ،وخالل الفرتة
املتبقية من املو�سم اجلاري .2022 - 2021
وخ�ل�ال املقابلة التي �أجراه ��ا هربرت هايرن رئي�س
ن ��ادي باي ��رن ميوني ��خ ،واملدي ��ر التنفي ��ذي ح�س ��ن
�ص ��الح حمديت�ش ،مع �شبكة "�سكاي �سبورت" ،قال
الأوّ ل" :لدين ��ا فري ��ق قوي جد ًا ،وال �أرى �أي �س ��بب
يجلعن ��ا نفعل �أي �ش ��يء يف ال�ش ��تاء احل ��ايل" .من
جانب ��ه �أكد املدي ��ر التنفيذي �أنه لي� ��س لديهم خطط
للقي ��ام بخط ��وات ه ��ذا ال�ش ��تاء ،قائ ًال ":ل ��ن يحدث

منتخبنا ي ّ
ُكثف تح�ضيراته لمواجهة �إيران
الحجر
بعد انتهاء ْ
 بغداد  /املدى
مو�ض ��وع �إ�ضافة العب مبركز قلب الدفاع
�أو من عدمه بعد الت�أ ّكد من �إ�صابة الالعب
يك ّث ��ف منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم علي فائز بفريو�س كورونا.
حت�ض�ي�راته ملواجه ��ة املنتخ ��ب الإيراين وبا�ش ��ر املنتخ ��ب �إج ��راء �أوّ ل تدريبات ��ه
يوم اخلمي�س املوافق ال�سابع والع�شرين �أم� ��س الإثن�ي�ن اقت�ص ��رت عل ��ى متاري ��ن
اخلا�ص ��ة بفندق
من كانون الثاين اجلاري ،بر�سم اجلولة القوّ ة يف �ص ��الة احلديد
ّ
ال�س ��ابعة م ��ن ت�ص ��فيات ال ��دور احلا�س ��م الإقامة يف العا�ص ��مة طهران ،وب�إ�ش ��راف
امل�ؤهّ ��ل اىل نهائيات ك�أ� ��س العامل  2022مدرب اللياق ��ة البدنية فالدمري كورني�ش،
يف قطر.
وتواج ��د يف التدري ��ب جمي ��ع الالعب�ي�ن
وف ��ور و�ص ��ول بعث ��ة الوطن ��ي ،ووفق� � ًا با�س ��تثناء من ��اف يون�س ويا�س ��ر قا�س ��م
لتو�ص ��يات االحت ��اد الإيراين ،وبح�س ��ب اللذي ��ن مت فر� ��ض �إج ��راءات احلج ��ر
الربوتوك ��ول ال�ص ��حي املُتب ��ع لديه ��م ،ال�ص ��حي عليهما بانتظ ��ار موعد الفح�ص
مين ��ع �إج ��راء �أي وحدة تدريبي ��ة �إال بعد اجلدي ��د ال ��ذي طالب ��ت ب ��ه �إدارة وف ��د
مرور (� )24ساعة من �إجراء الفحو�صات املنتخب بعد �أن �أظهرت الفحو�صات التي
 ، PCRالتزم ��ت احلج ��ر يف فن ��دق �أجري ��ت لهما �إ�ص ��ابتهما بفريو�س كوفيد
الإقامة ،وتوجب على جميع �أفرادها عدم .١٩
االختالط ملدة �س ��ت �س ��اعات لغاية ظهور واعرت�ض ��ت �إدارة وف ��د املنتخ ��ب عل ��ى
�ات الت ��ي �أجري ��ت �أم�س
نتيج ��ة امل�س ��حة ال�س ��البة ،وبع ��د ظه ��ور نتائ ��ج الفحو�ص � ِ
النتيج ��ة يطبّق نظام الفقاعة ،حيث مينع الأول الأحد للبعثة ،حيث ثبت فيها ظهور
االخت�ل�اط ب� ��أي �ش ��خ�ص خ ��ارج الفندق نتيج ��ة فح� ��ص ايجابي ��ة ل ��كل من يا�س ��ر
وبعك�س ��ه يت ��م حجر ال�ش ��خ�ص بعيد ًا عن قا�س ��م ومناف يون�س� ،إ�ض ��افة اىل املدير
الوف ��د ،وال يُ�س ��مح ل ��ه �إال بعد م�س ��حتني الإداري غيث مهنا ومدرب حرا�س املرمى
�س ��البتني .وال ي ��زال املالك الفن ��ي يدر�س �أحم ��د جا�س ��م واملعال ��ج يا�س�ي�ن خ�ض�ي�ر

واملُحا�سب م�صطفى خالد.
وطالب ��ت �إدارة الوف ��د ب�إع ��ادة الفح� ��ص
للأ�ش ��خا�ص الذي ��ن ظه ��رت فحو�ص ��اتهم
ايجابية لأنهم �أجروا فحو�ص ��ات PCR
قب ��ل ال�س ��فر اىل �إي ��ران ب�س ��اعات قليل ��ة
وكان ��ت نتيجة الفح�ص �س ��لبيّة ،وبالفعل
مت �أخ ��ذ ع ّين ��ات فح� ��ص جدي ��دة له ��م،
وبانتظار ظهور نتائجها ،على �أن ي�ستم َّر
تواجدهم يف غ ��رف احلجر ،ويف الوقت
ذات ��ه ات�ص ��ل اجله ��از الإداري للمنتخ ��ب
الوطني بالالعب ميث ��م جبار ليكون على
�أهبة اال�ستعداد يف حال احلاجة خلدماته
من �أجل االلتحاق ببعثة املنتخب الوطني
�إذا ما ثبت �إ�صابة مناف بالفريو�س.
ويف �سياق ُم ّت�ص ��ل ،ان�ضم الثالثي �أجمد
عطوان وب�شار ر�سن و�أمين ح�سني لبعثة
املنتخ ��ب الوطن ��ي �أم�س الإثن�ي�ن قادمني
م ��ن الدوح ��ة ،وف ��ور و�ص ��ولهم �أج ��روا
الفحو�ص ��ات املُتع ّلق ��ة بكوفي ��د  ،19فيما
من ��ع الفريو� ��س عل ��ي فائز املح�ت�رف مع
القاد�س ��ية الكويت ��ي عن اللح ��اق بزمالئه
ومتثي ��ل املنتخ ��ب يف جولت ��ي طه ��ران
وبريوت.

�ش ��يء" .لي�س من ال�ص ��ادم �أن بايرن ميونيخ لي�س
لديه خطط لإح�ضار �أي العب خالل فرتة االنتقاالت
ال�ش ��توية ،لكنني �أعتقد �أنه من املمكن �أن نرى العب ًا
�ش ��اب ًا �أو �أثن�ي�ن يخرجان على �س ��بيل الإع ��ارة هذا
ال�شتاء .و�إلتقى بايرن ميونيخ نظريه هريتا برلني
يف مب ��اراة اجلولة  20من بطول ��ة الدوري الأملاين
لكرة القدم "بوندزليغا" ،وانتهت بفوز البافاريني،
ب�أربعة �أهداف مقابل هدف .ويحتل بايرن ميونيخ
املرك ��ز الأول يف ج ��دول ترتي ��ب ال ��دوري الأملاين
بر�ص ��يد  49نقط ��ة ،بف ��ارق  6نق ��اط ع ��ن و�ص ��يفه
بورو�سيا دورمتوند.

�ش ��هد ملعب املدين ��ة الدويل يف بغداد الر�ص ��افة �س ��عة � 32ألف
متف ّرج �إقامة �أوّ ل مباراة ملنتخبنا الوطني على �أر�ض هذا امللعب
�أو الوافد اجلديد الذي ّ
ف�ض تف ّرد ملعب ال�ش ��عب الدويل القدمي
ك�أكرب مالعب العا�صمة امل�ؤهّ لة ال�ست�ضافة املباريات الر�سمية.
مباراة جماهريية ودّية جرت يوم اجلمعة املا�ضي بني منتخبنا
الوطني ومنتخب �أوغندا ال�ص ��ديق الذي و�ض ��ع ا�سمه للتاريخ
مو ّثق ًا هذا احل�ض ��ور امل�ش� � ّرف بكل ما حفل به من جمهور رائع
و�أج ��واء مثاليّة ،و ِّثقت ه ��ي الأخرى من االحت ��اد الدويل لكرة
الق ��دم واالحت ��اد الق ��اري �أي�ض� � ًا� ،إيذان ��ا بانتهاء مل ��ف احلظر
املفرو�ض على املالعب العراقية منذ زمن طويل.
وللأمان ��ة ،ف�إن ملعب املدينة اجلديد ق ��د ّ
متت فيه مُراعاة جميع
اال�ش�ت�راطات ومتط ّلب ��ات االحت ��اد ال ��دويل لكرة الق ��دم بعناية
فائقة ف�ض�ل ً�ا عن تطبيقات اجلودة ال�شاملة ( االيزو) وهو جهد
ا�س ��تثنائي يُح�س ��ب لإدارة امللعب ولوزارة ال�ش ��باب والريا�ضة
�أي�ض� � ًا ،وكان الب ��د من تنفيذ ه ��ذه االجراءات الفاعل ��ة طاملا ك ّنا
نن�شد انهاء احلظر وطي �صفحته اىل الأبد.
�س � ّ�جلنا �س ��يل االطراءات واملدي ��ح المكانيّة العراق ا�ست�ض ��افة
البط ��والت ،واملباريات الر�س ��مية على �أر�ض ��ه وبني جماهريه،
من جميع احل�ضور الر�سمي والإعالمي واملُتابع عن بُعد �أي�ض ًا،
مم ��ا يُلفت النظر بد ّقة ون�س � ّ�جله ك�س ��ا ِبقة مُهمّة جد ًا وت� ّؤ�ش ��ر
و ّ
حال ��ة �إيجاب ّي ��ة نح ��ن �أحوج م ��ا نكون اليه ��ا هي كلم ��ة �أخرى
م�ؤ ّثرة ملدير امللعب تقع على �أهميّة عظيمة ب�إ�شارته �إىل االلتزام
اجلماهريي ملباراتني �ش ��هدها ملعب املدينة ومل ت�س � ّ�جل يف ّ
كل
تخ�ص
منهم ��ا �أية �أ�ض ��رار �أو تلفيّات للملع ��ب وحمتوياته التي ّ
اجلماهري الكبرية.
جمهورن ��ا الرائع كان ملتزم ًا اىل حدود بعيدة ،وميتلك ال�ش ��يء
الكث�ي�ر من احلر�ص عل ��ى �إدامة موجودات امللع ��ب والعناية به
كمُنجز على الأر�ض طال انتظاره.
�أكي ��د �أن جميع ه ��ذه املالحظات املو ّثقة و�ص ��لت اىل االحتادين
ال ��دويل والق ��ا ّري لت�أخذ طريقه ��ا يف ت�س ��جيل املالحظات التي
ت�ص � ُّ�ب يف خدم ��ة فرقن ��ا الوطن ّي ��ة ،وتزي ��د م ��ن ر�ص ��يد نقاطنا
امل�ؤهّ ل ��ة نح ��و ال�س ��ماح الكامل للعب على �أر�ض ��نا وا�ست�ض ��افة
البطوالت.
م ��ن دون مُبالغ ��ةّ ،
كل ال ��ذي دار خ�ل�ال الأ�س ��بوع املا�ض ��ي كان
ل�ص ��احلنا ،ومن املمكن ا�س ��تثماره �إعالم ّي ًا �أي�ض ًا واال�شارة اليه
وتكثي ��ف الأجواء الت ��ي تعنى به لإظهار الع ��راق على �أكرب قدر
من امل�س�ؤوليّة يف تنظيم وا�ستيعاب املنا�سبات الريا�ضيّة.
وجن ��د من املهم جد ًا ا�ش ��راك بقيّة املالعب اجلاهزة ال�ست�ض ��افة
الفرق ،وتنويع ال�ص ��ور ل ��دى املُتل ّقي يف اخل ��ارج ،ومنها مث ًال
ملع ��ب الكوت الدويل �س ��عة � 20أل ��ف متف ّرج وه ��و من املالعب
احلديث ��ة املتكامل ��ة الذي �س ��بق الإع�ل�ان عن افتتاح ��ه ودخوله
العمل ر�س ��مي ًّا ،وي�ضاف له ملعب مي�سان الأوملبي �سعة  25الف
متف ّرج ،وملعب كركوك الذي هو الآن بحُ كم املُكتمل ومن املُمكن
افتتاحة خالل �ش ��هر �ش ��باط املقبل ،وملعب الزوراء الريا�ض ��ي
ال ��ذي �س ��يفتتح قريب ًا بح�س ��اب الأيام فقط ،ويُ�س� � ّلم اىل النادي
و�إدارته التي قطعت �ش ��وط ًا منا�س ��ب ًا يف التدريب الإداري على
حمتويات امللعب احلديث.
هذه املن�ش� ��آت الريا�ضيّة احلديثة �س ��تكون لها مكانتها بالت�أكيد
و�أثرها يف اي�ص ��ال �ص ��وت العراق واالف�ص ��اح ع ��ن ما يحتويه
من مالعب حديثة ومهمّة ت�ض ��اف اىل مالعب الب�صرة وكربالء
والنج ��ف املو ّثقة �أو تل ��ك التي تقع يف �إقليم كرد�س ��تان ،والتي
تو ّفر م�ساحة كبرية ال�ست�ضافة البطوالت الدولية والإقليمية.
اخلطوة املنتظرة الأخرى الحتاد الكرة وبعد حلحلة �أزمة النقل
التلفازي اىل حدود بعيدة تكمن يف ا�س ��تثمار املالعب احلديثة
على �أكمل وجه بالتن�س ��يق مع وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة وعدم
االعتماد مُطلق ًا على املالعب املُتهالكة بار�ضيّاتها وابنيتها لأنها
�س ��تكون �صورة �س ��البة َتهدِ م ما يُبنى ،وتعيدنا اىل الوراء ،وال
يج ��ب �أن ُن�ض � ّ�حي بكل ما ح�ص ��ل من �إ�ض ��افات كب�ي�رة يف عامل
من�ش�آتنا الريا�ضيّة.
جمهورنا الرائع كان ملتزم ًا الى
حدود بعيدة ،ويمتلك ال�شيء
الكثير من الحر�ص على �إدامة
موجودات الملعب والعناية
كمنجز على الأر�ض طال
به ُ
انتظاره.

 4مقاعد للعراق في اتحاد غرب �آ�سيا للكرة الطائرة

 بغداد  /املدى
عق ��د جمل� ��س �إدارة احت ��اد غ ��رب �آ�س ��يا
املن�صة
للكرة الطائرة اجتماع ًا مه ّم ًا عرب ّ
الإلكرتوني ��ة بح�ض ��ور رئي� ��س احت ��اد
اللعبة جميل العبادي.
وناق�ش جمل�س �إدارة االحتاد العديد من
الأمور املهمّة ف�ض�ل ً�ا عن ت�شكيل اللجان
اخلا�ص ��ة باالحت ��اد ،واتخ ��اذ ق ��رارات
ع� �دّة �أبرزه ��ا اعتم ��اد اململك ��ة العربي ��ة

ال�سعودية لت�ضييف بطولة ال�شباب.
وح�ص ��ل العراق خ�ل�ال االجتم ��اع على
�أربع ��ة مقاع ��د يف احت ��اد غ ��رب �آ�س ��يا
بت�س ��مية جمي ��ل العبادي رئي�س� � ًا للجنة
الفن ّي ��ة ،وب�ش ��ار عل ��ي خلف ع�ض ��و ًا يف
اللجنة ال�شاطئيّة ،والدكتور �آزاد ح�سن
ق ��ادر ع�ض ��و ًا يف جلن ��ة التطوي ��ر فيم ��ا
ح�صلت الدكتورة كازال حمه �سعيد على
ع�ضوية اللجنة الن�سويّة.
وعل ��ى �ص ��عيد املناف�س ��ة املحلي ��ة� ،أنهى

د.كازال حمه �سعيد
فريقا البي�ش ��مركة واجلي�ش مناف�س ��ات
ال ��دور الثاين م ��ن بطول ��ة دوري الكرة
الطائرة املمتاز مبواجهة مثرية ح�سمها
الأول بثالثة �أ�شواط لواحد.
وتقدّم البي�ش ��مركة �أوّ ًال ب�شوطني (-25
 )22و( )21-25وق ّل�ص اجلي�ش الفارق
بك�سبه ال�ش ��وط الثالث (� )15-25إال �أن
البي�ش ��مركة ع ��اد جمدّد ًا وح�س ��م الرابع
ل�صاحله (.)22 -25
ومن جهته ،حقق فريق م�صايف ال�شمال
ف ��وز ًا مه ّم� � ًا عل ��ى فري ��ق �أربي ��ل بثالثة
�أ�ش ��واط لواحد يف املب ��اراة التي جرت
�أحداثها يف قاعة البي�ش ��مركة مبحافظة
ال�سليمانية.

وتقدّم م�ص ��ايف ال�شمال ب�شوطني (-25
 )20و ( )15-25وق ّل� ��ص فري ��ق �أربي ��ل
الفارق بح�س ��م ال�ش ��وط الثالث ل�صاحله
( )23-25وعاد امل�صايف ليفوز بال�شوط
الرابع ( )16 -25وينهي املباراة حم ّققا
�أوّ ل انت�صاراته.
وق ��اد اللق ��اء طاق ��م حتكيم ��ي م�ؤلف من
الدويل �شوان علي (حكم �أوّ ل) والدويل
مو�س ��ى �س ��امل (حكم ثاين) واالحتادي
حممد غريب (م�سجّ ل).
ويف اجلول ��ة ذاته ��ا ،مت ّك ��ن فري ��ق غاز
اجلنوب م ��ن حتقيق انت�ص ��ار مهم على
فريق ال�ش ��رطة بثالثة �أ�ش ��واط من دون
مقاب ��ل ،يف املب ��اراة الت ��ي احت�ض ��نتها
قاعة الزبري مبحافظة الب�ص ��رة ،وكانت
نتيج ��ة الأ�ش ��واط كالآت ��ي ()21-25
و( )21-25و(.)21-25
ويف قاع ��ة الأوملبي ��ة مت ّك ��ن �أ�ص ��حاب
الأر� ��ض فري ��ق البحري م ��ن الفوز على
احلبّانية بثالثة �أ�ش ��واط لواحد ،وتقدّم
البح ��ري �أوّ ًال ( )24-26و()21-25
وق ّل� ��ص احلبّاني ��ة النتيج ��ة ب�إح ��رازه
ال�شوط الثالث (� )20 -25إال �أن البحري
كانت له كلمة الف�ص ��ل يف ال�شوط الرابع
وح�س ��م اللق ��اء ل�ص ��احله بع ��د �أن �أنه ��ى
ال�شوط (.)16-25
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عندما تربح الدميقراطية وتخ�سر الوطن

الترجمة والم�سبار

� سمري عطا اهلل

 الدكتور �سامي البدري

لع ��ب العراقيون دور الرواد يف الرتجم ��ة منذ الع�صر العبا�سي.
وبرع ��وا يف ذل ��ك براعة �شديدة فيم ��ا بعد .وبرغ ��م �أ�صالتهم يف
ال�شع ��ر واملواه ��ب الأدبي ��ة الأخرى ،فق ��د �أبقوا الرتجم ��ة حيز ًا
ممي ��ز ًا .وهو ما حققته م�صر ولبنان �إىل مدى �أبعد ،فيما تخلفت
عنه �سوريا عمد ًا بحجة احلفاظ على اللغة العربية.
وهن ��اك من ال يزال متحم�س ًا لهذا املب ��د�أ ،فيما يقوم خارجه عامل
م ��ن الثقاف ��ات والروائع الأدبي ��ة واحل�ضارات والعل ��وم التي ال
جمال لها من غري الرتجمة.
�أ�ش�ي�ر دائم ًا �إىل دار «املدى» وم ��ا ي�صدر عنها من ترجمات ،لأنها
عل ��ى الأرجح الأكرث نتاج� � ًا ،بالإ�ضافة �إىل ما تولي ��ه لهذا النتاج
م ��ن عناي ��ة ودق ��ة .ومع ازده ��ار حرك ��ة الرتجم ��ة برز ع ��د ٌد من
املرتجمني؛ خ�صو�ص ًا يف العراق .ويبذل العراقيون �أق�صى جه ٍد
تتطلب ��ه قواعد الن�شر ،بينما �أالح ��ظ ب�أمل بع�ض الدور اللبنانية؛
خ�صو�ص� � ًا العريق ��ة منه ��ا ،ب ��د�أت تدف ��ع �إىل قرائه ��ا كتب� � ًا مليئة
بالأغالط املطبعية ال�ساف ��رة ،والأخطاء اللغوية غري املربرة ،ما
يعني تلقائي ًا �أن هناك �إهما ًال يف الرتجمة نف�سها.
�أعت ��ذر عن عدم ت�سمية املجموعة التي �أرتاح جد ًا �إىل عملها ،لأن
الالئحة غري ق�صرية عل ��ى الإطالق .و�أحب �أن �أ�شري �إىل ال�سيدة
لُطفية الدليمي منوذج ًا للمرتجم املثقف واملتكر�س الذي يتحول
يف نهاي ��ة املط ��اف بعد حي ��اة يف العم ��ل املهن ��ي� ،إىل �أديب بحد
در�س �أكادميي يف
نف�س ��ه� .إن كتاب الدليمي «ع�صيان الو�صاي ��ا» ٌ
علم الرتجمة و�آدابها.
والرتجم ��ة ه ��ي �أي�ض� � ًا مه ��ارة االنتق ��اء ،وه ��ذا ما يت�ش ��ارك فيه
املرتجم ��ون و�أه ��ل ال ��دور ،وتك ��ون النتيج ��ة يف النهاي ��ة حالة
م ��ن احلاالت الثقافي ��ة التي ال تقل �أهمي ��ة يف ت�أثريها عن العمل
الأكادميي اجلديّ .
ُتق ��دم لُطفية الدليم ��ي يف «و�صاياها» خال�ص ��ة رحلة طويلة بني
الكتب� ،سواء التي قر�أتها �أو التي ترجمتها �أي�ض ًا.
وكذلك فعل عدد م ��ن خرية العاملني يف هذا احلقل� .أي م�ضاعفة
الفائ ��دة على القارئ وم�ساعدته على اخل ��روج من �أفق �ضيّق �أو
حمدود �إىل فناء ثقايف �شديد التنوع وكثري الغنى.
الرتجم ��ة لي�ست خيان ��ة للغة �أو تقلي�ل ً�ا من �أهميته ��ا ،و�إمنا هي
�إث ��راء له ��ا و�إث ��راء ل�سائ ��ر �آداب احلي ��اة والعل ��وم� .إن الت ��ذرع
باحلفاظ على اللغ ��ة كان ميكن �أن يقبل قبل امتالء العامل مبئات
القن ��وات و�آالف الكتب ال�صادرة كل ي ��وم ،وو�صول م�سبار دبي
�إىل املريخ.

منذ عام ( 1971عام
ت�أ�سي�س الدولة
االحتادية لدولة
االمارات العربية
املتحدة) وحتى
عام  ، 1991حتولت
االمارات ال�سبع
ال�صغرية التي �شكلت
الدولة الوليدة ،من
�صحراء �إىل دولة
زاهرة ينظر اجلميع
�إليها بالإعجاب.

حتقق هذا حل ��كام االم ��ارات ولكنه مل
يتحقق للطبقة ال�سيا�س ��ية التي خلفت
�ص ��دام يف حك ��م العراق ،خ�ل�ال نف�س
امل ��دة الزمني ��ة ،بب�ساط ��ة لأن احل ��كام
هناك �سعوا خمل�صني لت�أ�سي�س دولة،
يف حني �أن الطبقة ال�سيا�سية العراقية
مل ت�سع لغري ت�أ�سي�س احلكم وال�سلطة
لنف�سها ولف�صائلها.
�إذ ًا الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة مل
يك ��ن هدفها من الو�ص ��ول �إىل ال�سلطة
�سوى ت�أ�سي�س قواعد احلكم لف�صائلها
والقب� ��ض عليه ��ا بيد من حدي ��د ،وهذا
م ��ا ت�أكد لل�شعب ع�ب�ر ت�شكيل كل حزب
�أو تكت ��ل �أو كتل ��ة �سيا�سي ��ة ملجموع ��ة
م�سلح ��ة حتم ��ي له ��ا �سلطته ��ا وت ��دمي
نفوذه ��ا يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة وعلى
ال�شارع (املواطنني) طبع ًا.
وبالعودة للمقارنة مع املثال االماراتي
يف مرحل ��ة الت�أ�سي�س ،فدولة االمارات
العربي ��ة ال متتل ��ك �أي م�ؤ�س�س ��ة
دميقراطي ��ة (ال مفو�ضية انتخابات ،ال
انتخابات دورية ،ال قانون انتخاب ،ال
�صنادي ��ق اق�ت�راع ،وال تغيري للوجوه
احلاكمة) لكن هن ��اك دولة مب�ؤ�س�سات
ر�صين ��ة وتعم ��ل بج ��د (اقت�صادي ��ة،
خدمية ،اجتماعية ،و�سيا�سية حتر�ص
على �صيانة �أم البالد و�سيادتها وكرامة
الوط ��ن وعي�شه الكرمي ورفاه ��ه)� ،أما
يف الع ��راق ف� ��إن �ش ��كل الدول ��ة القائم
يتوفر عل ��ى جميع هي ��اكل امل�ؤ�س�سات
الدميقراطي ��ة �آنف ��ة الذك ��ر ،ولك ��ن من
دون �سي ��ادة وطني ��ة وم ��ن دون عملية
اقت�صادي ��ة ناجح ��ة وم ��ن دون كرام ��ة
عي� ��ش واح�ت�رام لإن�ساني ��ة املواط ��ن
ومواطنيته وحقه يف بلده.

ع�شرون عام� � ًا ت�أ�سي�سي ��ة� ،صنعت من
�صح ��راء ورم ��ال االم ��ارات العربي ��ة
املتحدة (ت ��كاد ال حت ��وي �أي �شكل من
�أ�ش ��كال امل�ؤ�س�سات ب ��ل وحتى املباين
حت ��ى عام ت�سل ��م ال�شيخ زاي ��د لل�سلطة
يف �أبي ظبي عام  )1969دولة حمكمة
امل�ؤ�س�س ��ات وتعم ��ل خلدم ��ة املواطن،
يقابلها عقدين من اله ��دم والته�شيم ملا
كان قائم� � ًا يف العراق من هيكل الدولة
وم�ؤ�س�ساته ��ا الت ��ي يزي ��د عمرها على
مئ ��ة ع ��ام .مل ��اذا؟ بب�ساط ��ة لأن ال�شيخ
زاي ��د وم ��ن خلف ��وه عمل ��وا عل ��ى بناء
دولة ،يف حني �أن من منحهم الأمريكان
حكم العراق ،بعد  /9ني�سان 2003/مل
يعملوا على غ�ي�ر ت�أ�سي�س احلكم الذي
يكر�س �سبل ا�ستحواذهم على ال�سلطة
وثروات البالد.
وج ��ه �آخ ��ر للمقارنة وه ��و �أن ال�سلطة
يف االم ��ارات العربية ،والت ��ي مل ت�أت
نتيجة عملية انتخاب ومل يغري وجوه
رموزها غري املوت ،تقيم على �أرا�ضي
بلده ��ا عملية اقت�صادية مبنتهى املتانة
والتن ��وع ،وعملية عمراني ��ة حت�سدها
عليها حتى دول �أوربا الغربية ،ورفاه
للمواط ��ن ه ��و م�ض ��رب مثل ب�ي�ن دول
ال�ش ��رق الأو�سط �أجمعه ��ا ،هذا �إ�ضافة
�إىل احرتام ��ه و�ص ��ون كرامت ��ه داخل
االم ��ارات وخارجه ��ا ،وباملقاب ��ل ماذا
قدم ��ت �سلط ��ات الع ��راق الدميقراطية
للع ��راق ككي ��ان ودول ��ة وللمواط ��ن؟
التطوي ��ح ب�سي ��ادة الدول ��ة وته�شي ��م
م�ؤ�س�ساته ��ا والبطال ��ة واهانة واذالل
املواطن قب ��ل قتله على دين ��ه وطائفته
ور�أي ��ه ال�سيا�س ��ي ،ب ��ل وحت ��ى عل ��ى
�ضمريه.

المدن ال�صناعية

رأي من الخارج

كيف نحقق العدالة الإجتماعية ؟
 فرانك فور*
ترجمة :عدوية الهاليل

تدور العدالة االجتماعية
حول حتويل العالقات
والأنظمة االجتماعية
غري العادلة والعنيفة من
خالل التوا�صل  ،والتنظيم
املنهجي  ،والتعبئة
ال�سيا�سية واالقت�صادية
والبيئية واالجتماعية
للأ�شخا�ص املهم�شني
وامل�ضطهدين.

والي�ستطيع �شخ�ص واحد حتقيق هذا
مبفرده،فنح ��ن بحاج ��ة �إىل �أن نك ��ون
جزءًا من ح ��ركات العدالة االجتماعية
الت ��ي ت�سع ��ى �إىل تغي�ي�ر ج ��ذري
وت�ضخي ��م �أ�ص ��وات من ال �ص ��وت لهم
 ،حمل ًي ��ا ودول ًي ��ا .اذ يج ��ب �أن ي�شارك
الف ��رد بن�ش ��اط يف ح ��ركات الت�ضام ��ن
الت ��ي تن�ش ��ئ وتغ ��ذي جمتمع ��ات م ��ن
الأ�شخا�ص امللتزمني الذين يت�ضامنون
مع الفقراء .وهذه بالفعل تخلق بدائل
مبتكرة للنظام االجتماعي احلايل غري
العادل واملنك�سر.
�أن رف ��ع م�ستوى الوع ��ي هو اخلطوة
الأوىل نح ��و العدال ��ة االجتماعي ��ة
“م ��ن الوا�ض ��ح �أننا نعي� ��ش يف عامل”
م ��ن ميلك ��ون “و” م ��ن ال ميلك ��ون “.
ويرج ��ع االخت�ل�اف �إىل ح ��د كبري �إىل
احلال ��ة الت ��ي نول ��د فيه ��ا والظ ��روف
املحيط ��ة بنا ،مث ��ل امل ��كان  ،واخللفية
العائلي ��ة  ،والأ�صل العرق ��ي  ،وما �إىل
ذل ��ك .وحت ��اول العدال ��ة االجتماعي ��ة
خل ��ق ظروف عادلة حيث تتاح للجميع
الفر�ص ��ة لتحقي ��ق �إمكاناته ��م الكامل ��ة
 ،فم ��ن ال�سه ��ل �أن ننج ��رف يف حياتنا
لأننا الن ��درك دائمًا ال ��دور الذي تلعبه
�أفعالن ��ا وطريق ��ة حياتن ��ا يف الظل ��م
ال ��ذي يواجه ��ه الآخ ��رون  ،ل ��ذا ف� ��إن
اخلطوة الأوىل ه ��ي الوعي .وحتاول
برام ��ج التنمي ��ة وال�س�ل�ام يف الع ��امل
تثقيف املجتمع ��ات حول �أ�سباب الظلم
والتغي�ي�رات ال�صغ�ي�رة الت ��ي ميكنن ��ا
�إجرا�ؤه ��ا يف حياتنا خلل ��ق عامل �أكرث
عد ًال.

العدال ��ة االجتماعي ��ة تعن ��ي” ال�س�ل�ام
“ ،لأن الظل ��م ه ��و �أ�ص ��ل العدي ��د م ��ن
النزاعات.وبد ًال م ��ن “ماذا ميكنني �أن
�أفعل؟” »� ،أج ��د �أنه من املثري لالهتمام
�أن �أ�س�أل نف�سي ال�س�ؤال« ما الذي �أفعله
بالفعل م ��ن �أجل العدال ��ة االجتماعية؟
“ .وم ��ا الراب ��ط بني �أفع ��ايل والعدالة
االجتماعي ��ة؟ اذ ي�ساعدن ��ا �إدراك م ��ا
نق ��وم ب ��ه بالفع ��ل (م ��ن �أج ��ل العدال ��ة
االجتماعية) على عمل املزيد» .
«�إن الن�ضال من �أجل العدالة وامل�شاركة
يف تغي�ي�ر الع ��امل يظه ��ران لن ��ا متامًا
كمحاول ��ة م ��ن �أج ��ل خال� ��ص الب�شرية
وحتريره ��ا م ��ن كل حال ��ة قمعي ��ة.
»وميكننا القيام بذلك بعدة طرق  ،على
�سبي ��ل املثال  ،من خ�ل�ال الدعم الفعال
لن�ض ��االت ال�شعوب الأ�صلي ��ة من �أجل
امل�س ��اواة يف احلق ��وق  ،وم ��ن خ�ل�ال
دعم مبادرات العدال ��ة االقت�صادية وال
�سيما تلك املتعلقة باملر�أة � ،أومن خالل
امل�شارك ��ة يف حركة ال�س�ل�ام  ،وما �إىل
ذل ��ك .فم ��ن الأف�ض ��ل ال�سع ��ي لإحداث
تغيري اجتماعي هادف داخل احلركات
 ،ب�ي�ن الأ�شخا� ��ص الذي ��ن �شاركوا يف
بن ��اء املجتم ��ع .والتنمي ��ة وال�س�ل�ام
ه ��ي واحدة م ��ن تلك املجتمع ��ات� .إنها
و�سيلة لل�سعي �إىل العدالة االجتماعية
وبالتايل بناء عامل �أف�ضل معًا» .
م ��اذا ن�ستطيع ان نفعل؟ وكيف نحاول
فه ��م ع ��دم التماثل يف عالق ��ات القوة ،
خا�ص ��ة يف البلدان النامية .هل ميكننا
حماول ��ة فهم من ي�ستفي ��د من ماذا؟ من
يتحك ��م يف الأر� ��ض؟ وم ��ن امل�ستبعد؟

والآن ن�ص ��ل �إىل ال�س� ��ؤال الأه ��م� :أين
الدميقراطي ��ة العراقية و�أدواتها مادام
املواطن غ�ي�ر قادر على تغيري الوجوه
التي حتكمه من خاللها؟
ث ��ار ال�شع ��ب العراق ��ي يف �أكتوب ��ر
م ��ن ع ��ام  2019عل ��ى طغي ��ان وف�ساد
واحت ��كار �أبطال النظ ��ام الدميقراطي
لل�سلط ��ة و�أ�سقط حكومتهم ،لي�صل يف
النهاية �إىل انتخاب ��ات مبكرة يزيحهم
ع ��ن طريقها عن �سلطة احلكم ،وهذا ما
حتق ��ق (جزئي ًا على الأق ��ل) ،ولكن هذا
مل يعج ��ب م ��ن تبجح وم ��ازال يتبجح
ب�إر�س ��اء قواع ��د و�آلي ��ات الدميقراطية
وه ��ا ه ��م يرف�ض ��ون مغ ��ادرة مقاع ��د
احلك ��م وال�سلط ��ة ب�شت ��ى احلج ��ج
واملمار�س ��ات غ�ي�ر الدميقراطي ��ة ،ب ��ل
�إن بع� ��ض اخلا�سري ��ن يف االنتخابات
يه ��ددون بح ��رق املعبد (البل ��د) كام ًال،
عل ��ى ر�ؤو� ��س الناخب�ي�ن العاق�ي�ن
الذي ��ن يري ��دون �إزاحته ��م ع ��ن مقاعد
احلك ��م وامتيازات ال�سلط ��ة .فما قيمة
م�ؤ�س�س ��ات و�آلي ��ات الدميقراطي ��ة مع
م ��ن ال ي�ؤمن بها �أو من يريد �أن يطبقها
خلدمة و�صوله للحكم فقط وال ير�ضى
بحكمه ��ا عندما يكون �ض ��د موقعه من
ال�سلطة؟
ع�ش ��رون عام ًا م ��ن حك ��م ال�شيخ (غري
الدميقراط ��ي!!) زايد �آل نهيان �أ�س�ست
دولة مب�شاري ��ع اقت�صادي ��ة وعمرانية
وخدمي ��ة وثقافي ��ة يعم ��ل فيه ��ا �آالف
العراقيني ،تقابلها ع�شرون عجاف من
حكم الدميقراطية العراقية التي فل�شت
خالله ��ا م ��ا كان قائم� � ًا م ��ن م�ؤ�س�سات
الدول ��ة وم�شاريعه ��ا االقت�صادي ��ة
وم�صانعه ��ا وبناه ��ا التحتي ��ة الت ��ي

كان يعم ��ل فيه ��ا العراقي ��ون ،لتك ��ون
ح�صيلته ��ا �ضي ��اع �أغل ��ب اخلدم ��ات
الأ�سا�سي ��ة حلياة املواط ��ن ،مع ن�سبة
�أربع�ي�ن باملئة من العاطلني عن العمل،
ممن يتطلعون للعمل يف م�شاريع دولة
االمارات العربية غري الدميقراطية!
وللمفارق ��ة �س�أذك ��ر هن ��ا ب� ��أن م ��ن
ب�ي�ن �أه ��م م ��ن �أر�س ��ى قواع ��د نه�ض ��ة
دول ��ة االم ��ارات ،غ�ي�ر الدميقراطي ��ة،
ووحدته ��ا ال�سيا�سي ��ة والوطنية ،كان
عراقي ًا ،وهو وزير اخلارجية الأ�سبق،
الدكت ��ور عدن ��ان الباج ��ه ج ��ي ،ال ��ذي
و�ض ��ع له ��ذه الدول ��ة قان ��ون وحدتها
و�أر�س ��ى له ��ا قواعده ��ا القانوني ��ة
و�سيا�سته ��ا اخلارجي ��ة؛ و�أي�ض� � ًا كان
لأ�ساتذة جامعة بغ ��داد ،التي ت�أ�س�ست
قبل ت�أ�سي�س دول ��ة االمارات بع�شرين
عام� � ًا ،دور ًا مهم� � ًا يف �إر�س ��اء قواع ��د
التعلي ��م الع ��ايل وتخري ��ج الكف ��اءات
الت ��ي تدي ��ر حالي� � ًا م�ؤ�س�س ��ات دول ��ة
االم ��ارات الناه�ضة عل ��ى كافة ال�صعد
واملجاالت!
فب ��ورك ع�ص ��ر دميقراطيت ��ك الزاه ��ر
ي ��ا ع ��راق ،لي� ��س لأن ��ه مل يب ��ق في ��ك
�سي ��ادة وطني ��ة وعملي ��ة اقت�صادي ��ة
وم�ؤ�س�س ��ات خدمي ��ة تكف ��ي مواطنيك
�ش ��ر البطال ��ة واحلاج ��ة فق ��ط ،ب ��ل مل
يب ��ق في ��ك م�ساحات خ�ض ��راء  -و�أنت
�أب ��و الرافدي ��ن و�أر� ��ض ال�س ��واد –
ت�ضاه ��ي مثيالته ��ا يف رم ��ال �صحراء
االم ��ارات ،التي ت�ست ��ورد الرتاب من
دول الع ��امل لتدفن ب ��ه الرمال ،وحتلي
ماء البحر الأجاج لت�سقي مزروعاتها،
من حدائق عام ��ة و�أ�شجار ،بل وحتى
حقول خ�ضار وب�ساتني!

ميكننا التفكري ب�شكل نقدي يف احللول
التقني ��ة ال�سهلة .ميكنن ��ا �أن ننظر �إىل
م ��ا تعني ��ه بع� ��ض �سيا�س ��ات الت�صنيع
الزراعي بالن�سبة للمجموعات الريفية
ولبيئته ��م املعي�شي ��ة .ميكن للم ��رء �أن
يفه ��م اال�ضطه ��اد ال ��ذي تتعر� ��ض ل ��ه
الن�ساء والأطف ��ال وغريهم من الفئات
ال�ضعيف ��ة م ��ن النا�س .وميكنن ��ا �أي�ضا
�أن نتحد! »
ان العدال ��ة االجتماعي ��ة ه ��ي اح�ت�رام
حقوق كل �شخ� ��ص حتى يتمكن جميع
الأف ��راد  ،عل ��ى نف� ��س الأ�سا� ��س  ،م ��ن
التمت ��ع بحي ��اة كامل ��ة �صحية.وللعمل
م ��ن �أجل العدال ��ة االجتماعية  ،ميكننا
�أن ن ��درك امتيازاتن ��ا ون�ستخدمه ��ا
لل�صال ��ح العام بد ًال من تكدي�س الرثوة
عل ��ى ح�س ��اب الأ�شخا� ��ص املهم�ش�ي�ن.
كم ��ا �إن العدال ��ة االجتماعي ��ة مت�ل��أ
الف ��راغ املوجود وف ًق ��ا ملب ��د�أ �إن�ساين.
و�إن امل�ساهم ��ة يف العدالة االجتماعية
تعن ��ي العم ��ل عل ��ى ا�ستع ��ادة حق ��وق
الفق ��راء وامل�ستبعدي ��ن حت ��ى يتمكنوا
م ��ن ا�ستع ��ادة كرامته ��م كب�شر.وميكن
ل ��كل ف ��رد � ،أو �أف�ض ��ل  ،كل جمتمع � ،أن
ي�ساهم يف ذلك من خالل �إلزام �أنف�سهم
 ،بطريقتهم اخلا�صة  ،ووف ًقا لقناعاتهم
ومواهبه ��م  ،م ��ن خ�ل�ال من ��ح ثروتهم
ال�شخ�صي ��ة � ،أي وقته ��م  ،و�صوته ��م ،
و�أفكاره ��م �أو �أموالهم  ،من �أجل تغيري
حياة بع�ض النا�س» .
*عامل اجتماع وع�ضو جلنة الربامج الدولية
االن�سانية

 ثامر الهيم�ص

الر�أ�سمالي ��ة الطفيلي ��ة ,م ��ن دالئله ��ا جت ��ارة اخلل�س ��ة يف �س ��وق
اال�سته�ل�اك  ,والو�سط ��اء الذي ��ن يغرق ��ون االم ��ة ب�سل ��ع ال�ت�رف
امل�ست ��ورد بامل�ش ��روع وغري امل�ش ��روع ’ وان �شئنا الدق ��ة اكتفينا
بغ�ي�ر امل�ش ��روع (.د .مراد وهبه  /الدي ��ن واالقت�صاد �/ص� 7سنة
.)1990
ال �ش ��ك ان اقت�صادنا م�أزوم ’ ال�سبات معروفة فت�أثريات احلروب
واحل�ص ��ارات والف�س ��اد واالحت�ل�ال ’ بات ��ت وا�ضح ��ة بتجلي ��ات
را�سماليتن ��ا الطفيلي ��ة ’ ولي� ��س مب�ش ��روع مار�ش ��ال عراقي  ,كما
وعدن ��ا احللف ��اء  ,رغ ��م بلوغن ��ا �س ��ن الر�شد بع ��د  18ع ��ام  ,وان
تبا�شري براعم اجليل اجلديد مل�سناها يف انتفا�ضة ت�شرين .
فامل ��دن ال�صناعي ��ة هي بارقة �أم ��ل  ,حيث يق ��وم امل�ستثمر باقامة
بني ��ة حتتي ��ة ملدين ��ة �صناعية  ,مثال كم ��ا علمن ��ا ان مدينة كربالء
املقد�سة ال�صناعية اقيمت بالق ��رب من م�صفى النفط فيها لغر�ض
ت�صني ��ع منتجهكمياوي ��ا وغريه  ,وهذه رم ��زا للتكامل ال�صناعي
الداخل ��ي ’ ام ��ا التكامل ال�صناع ��ي مع اجلريان ه ��و باقامة مدن
�صناعي ��ة م�شرتك ��ة وح�سب م�ش�ت�ركات احلاجة وامل ��واد االولية
واملهارات املتوفرة يف كال الطرفني .
فامل ��دن ال�صناعي ��ة ال يعني ب ��كل االحوال هي البدي ��ل عن البنية
ال�صناعي ��ة احلكومي ��ة واالهلية واملختلطة  ,ب ��ل العك�س ت�صبح
ه ��ذه ال�صناعةرافد ولها فروعها يف امل ��دن ال�صناعية �سواء مدن
املحافظ ��ات احلدودية او غري احلدودية  ,فاملدن احلدودية توفر
لنا كلف النقل ورمب ��ا الكهرباء التي حتددها اعتبارات اجلدوى
االقت�صادية فقط وجدول الكلف اوال واخريا .
كم ��ا ان املدين ��ة ال�صناعي ��ة الداخلي ��ة ينبغي ان تك ��ون م�صنعة
ملواده ��ا اخلام مث�ل�ا توفر معامل ل�صناعة معج ��ون الطماطة يف
ده ��وك والب�ص ��رة  ,ومعمل للزي ��وت النباتي ��ة يف ذرة و�سم�سم
وعباد �شم�س بابل  ,ومعمل ورق مي�سان او ذي قار يف الربدي
والق�ص ��ب وهكذا معمل �سك ��ر ق�صب مي�سان او معمل �سكر بنجر
املو�صل و�صوال لكن ��وز االنبار يف ال�سرياميك والزجاج ومعمل
لفواكه كربال ودياىل وتبوغ ال�سليمانية ...الخ .
ولن ��ا ان نت�صور احلراك االقت�ص ��ادي بعد حل م�شكلة ملف املياه
مع جرياننا  ,حيث �ست�صبح مدن �صناعة املحافظات احلدودية
قا�سم ��ا م�شرتكا بديال مل�ش�ت�ركات مل جتد حلد االن ن�أمل ان تكون
حمف ��زا  .اذ ينبغ ��ي وتعزيرا للعالق ��ة ان نن�ش�أ م ��دن جتارية مع
جرياننا ال�ستة  ,لت�صبح حمطات اخرية ومنافذ وحيدة لكل جار
معنا  .لكي نخرج نهائيا من تعدد املنافذ الر�سمية وغري الر�سمية
التي طامل ��ا كانت �سببا جوهريا يف تدم�ي�ر �صناعتنا وت�صديرنا
 ,بحيث ا�صبحنا حديقة خلفية يقذف بها فائ�ضهم ونفاياتهم .
وا�ضاف ��ة مل ��ا تق ��دم الب ��د م ��ن اال�ش ��ارة اىل ان امل ��دن ال�صناعي ��ة
والتجاري ��ة تنظم النقل حيث يقت�صر على ال�شاحنة العراقيه من
املنف ��ذ التجاري وال�صناع ��ي ’ لن�ضع حدا نهائي ��ا للتجاوز الذي
و�صل للمخدرات ومنتهي ال�صالحية .
ال يفوتنا من الناحية االمنية وال�سيا�سية حيث ت�ستتب العالقات
البيني ��ة بف�ضل اجل ��دوى االقت�صادية لكافة االط ��راف  ,لت�صبح
لغة م�شرتكة �سائده  ,نحو احتاد اقت�صادي حمرتم .
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ثقافة

طالبوا بقانون يحمي المثقفين وير�سخ اهمية الثقافة في المجتمع

مثقفون  :ما ح�صل مبا ي�سمى " منحة الثقافة " ينطوي على دالالت ُمهينة
�أث��ار توزي��ع م��ا ي�سم��ى بمنح��ة المثقفي��ن ،الكثير م��ن الج��دل والتعليق
وقد �ضج��ت و�سائ��ل التوا�صل االجتماع��ي بالتعليق��ات الم�ستهجنة ب�آلية
توزيع ه��ذه المنحة  ،وما جرى خاللها من اهان��ة وا�ضحة لمكانة المثقف
العراقي ..حيث الفو�ضى العارمة  .وكذلك ال�شروط التي فر�ضتها الوزارة
لجنة
ح��ول منحه��ا والت��ي ت�ضمن��ت �أن يك��ون اال�ستالم يدوي�� ًا من خ�لال
ٍ
مركزي��ة م��ن المحا�سبي��ن والمدققين �شكلت ف��ي مقر ال��وزارة ،و�أن يكون
ٍ
عالء المفرجي

م�ؤيد الحيدري :حث المبدع على
ا�ستمرار عطائه
م�شاه ��د التزاح ��م والتداف ��ع �أواالن�سيابي ��ة
واالنتظ ��ام للح�صول على»املنح ��ة الت�شجيعية»
املخ�ص�ص ��ة لالدب ��اء وال�صحفي�ي�ن والفنان�ي�ن
م�ؤخ ��را ،ج ��ددت الت�س ��ا�ؤل حول مفه ��وم تقييم
املبدع�ي�ن يف جمتمعاته ��م ،ومعاي�ي�ر ا�ستحقاق
امل�ستفي ��د ملث ��ل ه ��ذه املنح ��ة ،وه ��ل �أن املكاف� ��أة
النقدي ��ة هي ال�سبيل الأمثل املتاح لتقدير الفنان
واالديب وال�صحفي؟
ال �أدعي الإطالع ب�شكل وا�سع على �أ�شكال الدعم
والعناي ��ة الت ��ي يلقاه ��ا مبدع ��ون مماثل ��ون يف
دوله ��م :كرواتب �أو امتي ��ازات رعاية اجتماعية
و�صحية� ،أو هب ��ات وعطايا مو�سمية على �شكل
«م ��كارم» م ��ن القادة وكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن ،او من
خالل نقاب ��ات ومنظم ��ات خمت�صة..لكني ادرك
�أن الكثري من الدول توفر قوانني وانظمة رعاية
تتوفرعل ��ى ا�ستثن ��اءات وامتي ��ازات ل�شرائ ��ح
وافراد معينيني يف املجتمع.
م ��ع االطمئن ��ان للدوافع «النبيل ��ة واالن�سانية»
لق ��رارات تخ�صي� ��ص مبال ��غ يف املوازن ��ة ملن ��ح
املبدع�ي�ن العراقي�ي�ن مبال ��غ مادي ��ة ب�ي�ن ف�ت�رة
واخ ��رى وبح�سب موا�سم انتعا�ش موارد البالد
النفطية! �إال �أين �أميل اىل �أن ي�أخذ الدعم �أ�شكا ًال
م ��ن �ش�أنه ��ا ح ��ث املب ��دع عل ��ى ا�ستمرارعطائ ��ه
وتطويره وتوفري فر�ص ن�شره وتعزيزه.
وحل�ي�ن ت�شخي� ��ص �سب ��ل» الدع ��م الإبداع ��ي»
امل�أم ��ول ..يواجهن ��ا الت�س ��ا�ؤل �إن كان م ��ن
املو�ضوع ��ي �أن تكون هوية االنت�س ��اب النقابي
املهن ��ي ه ��ي املعي ��ار الوحي ��د للف ��وز بـ»منح ��ة»
دع ��م الفن ��ان والأديب و ال�صحف ��ي؟ وهل �أن كل
م ��ن انت�سب اىل هذه املنظم ��ات املهنية ذو عطاء
ابداعي وتخ�ص�صي فع ًال؟
خ�ضير الحميري :ال َنف�س الدعائي
ال�سيا�سي
ماح�ص ��ل ويح�ص ��ل يف توزي ��ع ما �أطل ��ق عليها
(منحة) ال�صحفيني والفنانني والأدباء ،ينطوي
على �أكرث من داللة مُهينة ،لي�س يف �آلية التوزيع
وحده ��ا ،ب ��ل حت ��ى يف الأع�ل�ان عنه ��ا وتق ��دمي
ا�ستم ��ارات خا�ص ��ة لطل ��ب ال�شم ��ول به ��ا ،ومن
الوا�ضح ان ال َنف�س الدعائي ال�سيا�سي والأداري
والنقابي كان �أهم دوافع هذه (امل ّنية)..
فق ��د ع ��ززت النقاب ��ات م ��ن مكانته ��ا م ��ن خ�ل�ال
حت�صي ��ل قيم ا�شرتاكات الأع�ض ��اء الراغبني يف
احل�صول عل ��ى املنحة واملتخلفني عن ت�سديد ما
بذمته ��م من ا�ش�ت�راكات ،وتول ��ت وزارة الثقافة
دوره ��ا الو�سي ��ط يف �إي�ص ��ال املمنوح ��ات اىل
م�ستحقيها بطريقة ال متت للع�صر الذي نعي�شه،
وكان بالإم ��كان حفظ ��ا لكرام ��ة املحتاج�ي�ن حقا
من ه ��ذه الفئة (وه ��م كرث) توزيعه ��ا عن طريق
بطاقات ال�سحب الألكرتونية.
ويف الأ�ص ��ل كان م ��ن الأف�ض ��ل �إي ��داع ه ��ذه
املبال ��غ الكب�ي�رة وغريها من املن ��ح يف �صندوق
ا�ستثماري قابل للنم ��و يهدف اىل توفري العون
والعالج للمر�ضى من �أفراد هذه الفئة وعوائلهم
بدال م ��ن الأ�ستغاثات اليائ�سة الت ��ي نقر�أها بني
فرتة و�أخرى لبع� ��ض املثقفني من غري القادرين
على تغطية نفقات العالج.
�شوقي كريم :ت�شريع قانون يحمي
حقوق المثقفين
املحن ��ة هك ��ذا يج ��ب ان ت�سم ��ى ،فع ��ل اهان ��ة
مق�ص ��ود جدا من اج ��ل اذالل املعرفي ��ة العراقية
ب ��كل تاريخه ��ا العري ��ق ،واح ��زم ان هن ��اك م ��ن
يق ��ف ب�إ�صرار واراء ه ��ذه الفعلة غري االن�سانية
والت ��ي خط ��ط لها بحرفي ��ة عالية حتم ��ل ر�سالة
تقول ان ه�ؤالء الذين ت�سمونهم مبدعني انظروا
اليه ��م كي ��ف ي�سعون وراء مبلغ تاف ��ه ال ي�ساوي

يحت ��اج اىل مراجع ��ة �أي�ض� � ًا ،و�أق�ت�رح ت�شكيل
جلن ��ة علي ��ا م ��ن ممثل ��ي املنظم ��ات امل�شمول ��ة
ووزارة الثقاف ��ة ،حل�صر املنح ��ة ملن ي�ستحقها
فع ًال ب�شكل دوري وثابت.

م�صرف ن�صف �س ��اعة لواحد من ابناء ال�سا�سة،
انظ ��روا كيف تنه ��ار القيم واالخ�ل�اق امام املال
حتى وان كان �ش ��حيحا ،لو مل يكن ق�ص ��د الدولة
هذا والدولة هنا متمثلة بوزارة الثقافة اما كان
االج ��در ان ت�س ��هل مهم ��ة اال�س ��تالم ع�ب�ر امكنة
معروف ��ة وح�ضارية،ام ��ا كان عل ��ى ال ��وزارة ان
حت�سب ح�ساب كل �شيء وبخا�صة والبالد مثلها
مثل العامل كل ��ه تعي� ��ش و�ضع ًاا�ستثنائيا نتيجة
تف�ش ��ي الوباء ب�سرع ��ة فائق ان ��ا �شخ�صيا اقوم
بحمل ��ة تواقيع لغر�ض رفع دع ��وى اهانة الراي
املعريف اىل الق�ضاء واطالب الوزارة باالعتذار
علنا.مكان ��ت م�شاه ��د حمزنةحق ��ا ومثلم ��ا الوم
الوزارة ال ��وم املثقف اي�ضا ال ��ذي قبل الوقوف
بطاب ��ور اقل م ��ا يقال عنه انه طاب ��ور مهني،كان
على اجلمعي ��ات والنقابات واالحت ��ادات اتخاذ
موقف واحد وهو الرف� ��ض ب�شدة ،والبحث عن
�سبل ح�ضارية حتفظ ان�سانية املثقف يف تقدمي
م ��ا ي�سمون ��ه منحه م�ضح ��ك ان يح�س ��ب املنتح
املح ��ريف مع ��وزا فيمن ��ح خم�س�ي�ن ال ��ف دين ��ار
�شهريا هي االذل عرب التاريخ.
�صباح مح�سن :الحال ا�شبه
باال�ستجداء
هن ��اك  ،ويف اغل ��ب دول الع ��امل  ،واي�ض ��ا يف
دول ج ��وار العراق  ،من يدع ��م �شريحة املثقفني
 ،كونه ��م خ ��ارج �سي ��اق التو�صيف ��ات التقليدية
للعامل�ي�ن يف جماالت اخرى  ،وتلك من مدعيات
ان يك ��ون للدول ��ة ترع ��ى اطي ��اف عدي ��دة م ��ن
املجتمع  ،واكرثها اف�ضلية هي �شريحة املثقفني
 ،والننا ال منتلك او ن�سن قوانني ترعى او تنتبه
لتل ��ك ال�شريح ��ة  ،ام�سى احل ��ال يرتبط مبفهوم
املكرمة او املنحة وك�أن احلال ا�شبه باال�ستجداء
 ،واالنتباه ��ة الت ��ي توحي بلف ��ت النظر من قبل
ال�سلط ��ات اجت ��اه �شريح ��ة املثقف�ي�ن وم ��دارات
احواله ��م ! ومبزايدات فارغة م ��ن م�س�ؤولني ال
يفقهون اهمية الثقافة واملثقفني !
له ��ذا البد من ت�شريع قان ��ون يحمي حقوق هذه
ال�شريح ��ة ويداف ��ع وير�س ��خ عن اهمي ��ة الثقافة
ودور املثقف�ي�ن دون مِ ن� � ٍة او تلوي ��ح بامل�ساع ��دة
كونها �شريحة ت�ساه ��م يف �إر�ساء دعائم جمتمع
خال من تر�سبات التخلف واملحو واالهمال .
عمر ال�سراي :المثقفون بحاجة
لقوانين تدعم عملهم
ان فك ��رة توزي ��ع منح ��ة مالي ��ة ،هي فك ��رة غري
الئق ��ة ،وتن ��م ع ��ن عق ��ل ديكتات ��وري ي�ؤم ��ن
بالأعطيات ،ويحاول التط ��ور ليكون م�ستفحال
ومانحا ومانعا.
وكان م ��ن الأج ��دى  -كم ��ا نادى �أرب ��اب العقول
 ان تفك ��ر الدولة ممثلة ب ��وزارة الثقافة توفريالرف ��اه للنا� ��س ع ��ن طري ��ق م�شروع ��ات حقيقة
متنح للجميع حقها ،وتكفل حقوقا للمميزين من
�صناع الوطن وم�ستقبله وحا�ضره ووجوده.
لقد تق�ص ��دت الدول ��ة االعتماد عل ��ى هيكل ظامل
مت ��وارث الظل ��م ،ومل ت�ستطع ان حت ��رر نف�سها
من قيود بريوقراطيته ��ا ،وهذا ما كان �سببا يف
تكبيل معظم ال�شرائح و�ضعفها وه�شا�شتها.
املثقف ��ون بحاج ��ة لقوان�ي�ن تدع ��م عمله ��م ،م ��ن
متويل مل�شروعاتهم ،وحماية لأفكارهم ،واطالق
مل�ؤلفاته ��م ونتاجاته ��م ،وقوانني تف ��رغ ابداعي
ل ��ذوي امل�شروع ��ات املفيدة ،مبا يخ ��دم الوطن،
ف�ضال عن رعاية �صحية واجتماعية.
الثقافة ال تعني التعايل على الأقران ،امنا تعني
اخل�صو�صي ��ة واحل�سا�سي ��ة التي تمُ ن ��ح املجال
لت�صنع الرخاء للآخرين.
الثقاف ��ة مواط ��نٌ فريد يخدم ،ولي� ��س عال ًة تنفق
وتكتفي بالركون اىل ال�سكون.
معد فيا�ض :هدفها اذالل
المثقفين
�أحالتن ��ي طريقة توزيع املنح ��ة البائ�سة لوزارة
الثقافة للكتاب واالعالميني والفنانني اىل بناية
اللجن ��ة االوملبي ��ة ومنحة «اال�ستاذ ع ��دي» التي
كان ي ��ذل م ��ن خاللها املثق ��ف العراق ��ي ويرتكه

اال�ستالم ح�صراً من قبل ال�شخ�ص نف�سه ،وال تقبل �أي وكالة �أو تخويل .
عدد م��ن المثقفين طرحوا �آرائهم ب�آلية توزي��ع المنحة ال�سنوية من قبل
وزارة الثقاف��ة..؟ و�إن كان��ت هذه االلي��ة تعني االهتمام م��ن قبل الدولة
ب�شريح��ة المثقفي��ن..؟ ام �أن هن��اك بدي�لا لذل��ك مث��ل قان��ون الرعاية
ال�صحي��ة وال�سك��ن ،وطب��ع النت��اج الثقاف��ي ،وتلبي��ة متطلب��ات المثق��ف
بالعي�ش الكريم ..ومنحه دخال �شهريا منا�سبا ..وغيرها.

منتظرا حتت ا�شع ��ة ال�شم�س لتطل عليه موظفة
�سليط ��ة الل�س ��ان وت�ص ��رخ باجلم ��وع»اذا م ��ا
تلزم ��ون �س ��رة م ��ا راح تاخذون فل� ��س واحد»..
توزي ��ع املنح ��ة البائ�س ��ة به ��ذه الطريق ��ة هدفها
اذالل املثقفني ،فهناك طرق حديثة م�ستخدمة يف
العراق وعرب امل�ص ��ارف واجهزة ال�صرف الآيل
وبطاق ��ات املا�س�ت�ر كارت الي�ص ��ال ه ��ذه املنحة
الفقرية اىل م�ستحقيها ..مبلغ املنحة ال يتنا�سب
مع م�ستحقيها.
االهتم ��ام باملثقف�ي�ن ورد اجلمي ��ل له ��م يجب ان
يت ��م من خ�ل�ال قوانني ثابت ��ة ور�صين ��ة ت�ضمن
لهم حياة كرمي ��ة ،مثل الت�أمني ال�صحي ،وت�أمني
ال�سكن ،بدال من ان ي�ستجدوا العالج من وزارة
ال�صح ��ة او م ��ن ه ��ذا امل�س� ��ؤول او ذاك ،بينم ��ا
ال تتوف ��ر لغالبيته ��م م�ساك ��ن تلي ��ق به ��م ..ففي
الدول املتط ��ورة ت�ضمن �شبكات الرعاية جلميع
املواطنني امل�ستحق�ي�ن ال�سكن والعالج ورواتب
حم ��دودة تكفيهم �شر ال�س�ؤال والعازة واملر�ض،
فكيف احلال باملثقفني الذين يعتربون اهم رموز
البل ��د احل�ضارية ،والذين افن ��وا حياتهم ابداعا
وعطاءا ومل يتاجروا مبنجزهم االبداعي ،بل مل
يتخل ��وا عن مواقعهم والذهاب نحو مهن اخرى
يرثون او ي�سدون حاجتهم منها.
كما اقرتح ت�أ�سي�س ن ��وادي او م�ؤ�س�سات مهنية
حتميه ��م اكرث مما يفعل احت ��اد االدباء او نقابة
ال�صحفي�ي�ن او جمعي ��ة الت�شكيلي�ي�ن ،وه ��ذه
امل�ؤ�س�س ��ات يت ��م متويله ��ا م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة
مبا�ش ��رة ،و�س ��ن قان ��ون تقاع ��دي خا� ��ص ملن ال
يتقا�ضى اي تقاعد من اية جهة.
جمال العتابي :ما هي ال�صيغة
االمثل في رعاية المثقف؟
مل�شكل ��ة تكم ��ن يف الأع ��داد املبال ��غ فيه ��ا وال
�سيم ��ا يف او�س ��اط ال�صحفي�ي�ن والفنان�ي�ن� ،إذا
هن ��اك �ض ��رورة باالعتم ��اد عل ��ى معاي�ي�ر دقيقة
و�أمين ��ة يف منح الع�ضوية له ��ذه ال�شريحة بكل
االخت�صا�ص ��ات ،الطريق ��ة �أو االلي ��ة املعتم ��دة
�سابق� � ًا (كارت الكي كارت) ،كان ��ت �أف�ضل بكثري
م ��ن الآلية احلالية املرهق ��ة واملتعبة ،وارجو ان
ال نلقي باللوم على �شخ�ص او م�س�ؤول ،يتق�صد
يف �إحل ��اق الأذى بامل�ستفيدي ��ن من املنحة� ،إمنا
هن ��اك خل ��ل وب ��طء يف �إداء م�ؤ�س�س ��ات الدولة
عموم� � ًا ،وروت�ي�ن ّ
معط ��ل ،،هناك تلك� ��ؤ وك�سل،
و�إرتب ��اك ،نعم ،علين ��ا ان جن ��د ال�صيغة االمثل
يف رعاي ��ة املثق ��ف والأدي ��ب ،واالعالمي ،وهي
م�س�ؤولية الدولة ،وبتقديري ان �شمول اجلميع

منذر عبد الحر� :إ�سقاط فر�ض
غير موفق
فك ��رة رعاي ��ة �شريحة املثقفني ،ق ��د تكون فكرة
ذات نواي ��ا و�أهداف ح�سن ��ة ،وتوجهات طيبة
م ��ن قب ��ل اجله ��ات احلكومي ��ة جت ��اه الثقافة،
ولكنه ��ا مل ت�ؤدِ الغر� ��ض املر�سوم له ��ا لأ�سباب
عديدة منها :
توا�ض ��ع املبل ��غ املر�صود �سنويا ل ��كل م�شمول
به ��ا ،والأ�سلوب غري الدقي ��ق الذي �سبب اذالال
ومهانة لعموم امل�شمولني فيها ،حتى �أن الكثري
منه ��م �أعلن رف�ض ��ه ت�س ّلمها ب�سب ��ب الآلية التي
اتبعت..
�أم ��ا ر�أي ��ي ال�شخ�صي به ��ا فهي عملي ��ة �إ�سقاط
فر� ��ض� ،أراد من ��ه امل�س�ؤول ��ون عنه ��ا �أن تكون
داعم ��ة ب�ص ��ورة �شكلي ��ة ل�شريح ��ة ه ��ي �أك�ث�ر
�شرائ ��ح املجتمع ع ��وزا وفقرا ،ب�سب ��ب انعدام
الإهتمام اجلدي بالثقاف ��ة وو�سائل ممار�ستها
من خالل �أ�ش ��كال التعبري عنها ،لذلك ف�إن احلل
ال يكمن يف ه ��ذه الفعاليات الرتقيعية ،بل �إىل
ت�أمني �سبل ت�سهيل العمل الثقايف املنتج ،وهو
النظ ��ر بجدية لقان ��ون تفرغ الأدي ��ب واملبدع،
لينت ��ج مقاب ��ل �ضمان ��ات مادية تت�ضم ��ن راتبا
جمزي ��ا م ��ع �ضمانات تروي ��ج عمل ��ه الإبداعي
ودعم ��ه وحث ��ه على املزي ��د من العط ��اءِ  ،وهذا
الأم ��ر لي� ��س �صعب ��ا عل ��ى دول ��ة تفك ��ر بعمقها
احل�ض ��اري والثقايف ،وبامكانه ��ا ان ت�ستقطع
ن�سب ��ا �ضئيلة م ��ن كل م�ش ��روع اقت�ص ��ادي لها
يك ��ون داعما للفع ��ل الثق ��ايف ،وبالتايل يحقق
املثقف غايت ��ه وال يكون م�ضطرا للوقوف امام
باب الوزارة منتظ ��را دوره يف احل�صول على
منح ��ة �سنوية م�ضحكة حقا .مع عميق حمبتي
وتقديري
عزام �صالح� :سن قانون التقاعد
للفنانين
م ��ا يخ� ��ص املنحه فه ��ي خيب ��ة امل بال ��وزارة
وبالنقاب ��ات واالحت ��ادات التي جعل ��ت املنحة
عن طريق ت�سديد اال�شرتاكات والهوية،
بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن مبل ��غ املنح ��ه ال يغن ��ي رغ ��م
الذي �شاهدنا يف مواقع التوا�صل يف توزيعها
وهذا ما ينم ع ��ن عدم احرتام الثقافة والفنون
م ��ن قبل الثقاف ��ة وانها ال متتلك �آلي ��ة تنظيمي
لتوزيعها وهذا �سوء يف �إدارة هذا امللف.
كن ��ت امتن ��ى ان يك ��ون هن ��اك رعاي ��ة �صحي ��ة
للمثقف والفن ��ان وخ�صو�صا ال ��رواد .ودعوة
لو�ضع برنامج اعالمي عنهم.
بالإ�ضاف ��ة �إىل �س ��ن قان ��ون التقاع ��د للفنان�ي�ن
واملثقف�ي�ن كما ه ��و حال ال�صحفي�ي�ن .وتوزيع
الأرا�ضي ا�س ��وه بالوزارات الباقية .او ان�شاء
جممعات �سكنية لهم وتوزيعه كما كان معمول
عليه �سابقا.
وكن ��ت �أمتنى �أن تكون هن ��اك ميزانية لالنتاج
ال�سينمائ ��ي وامل�سرح ��ي والت�شكيل ��ي ورعاية
املو�سيق ��ي واملطبوعات بدال من ه ��ذه البطالة
املقنعة.
اما مبلغ املنحة فيجب �إعادة النظر فيه وو�ضع
مبلغ� � َا منا�سبا للفنان الذي ميث ��ل واجهة البلد
وه ��و ال ��ذي يرتق ��ي باملجتمع ويخل ��ق �إن�سانا
حمرتما
محمد مزيد :ما احرانا بالحياة
الكريمة
�أمتن ��ى على الوزارة �أن جتهد نف�سها يف و�ضع
خط ��ط للنهو� ��ض بواقع االن�س ��ان العراقي يف
بلدنا ،ولي�س املثق ��ف ح�صرا ،من خالل توفري
م�ستلزم ��ات احلي ��اة ال�صحي ��ة الت ��ي نراه ��ا
معموال بها يف دول اجلوار.
ان ��ا هنا يف تركيا منذ ع�ش ��ر �سنوات ،ال نعاين
�أنا وعائلتي م ��ن امل�س�ألة ال�صحية ،لدينا �سجل

حمف ��وظ يف احلكومة االلكرتوني ��ة من خالل
بطاقة الهجرة او اللجوء التي نحملها ،ميكننا
به ��ا الذه ��اب اىل امل�شف ��ى مت ��ى ن�ش ��اء جمان ��ا
ونتلق ��ى العالج جمان ��ا ون�أخذ ال ��دواء جمانا،
هذا م ��ا يتعلق بنا نحن الغرب ��اء على البلد اما
�أبن ��اء البلد فه ��م �أبناء الدول ��ة وق�س انت كيف
يتعامل االب مع ابنه.
طريق ��ة توزيع املبالغ على املثقفني بهذا ال�شكل
ال ت�صل ��ح ،هن ��اك م�شاري ��ع �إمنائي ��ة �صحي ��ة
ميك ��ن اعتماده ��ا تعنى ب�ش� ��ؤون �صحة املثقف
م ��ع عائلت ��ه� ،أرى انه ��ا �أف�ض ��ل ،م ��ن توزي ��ع
املبال ��غ عليه ��م ع�شوائيا ومهين ��ا بال�شكل الذي
�شاهدن ��اه ،هذا املبل ��غ املخ�ص� ��ص للتوزيع لو
بن ��ي بدال عن ��ه عيادة كب�ي�رة و�س ��ط العا�صمة
تلتح ��ق ب ��وزارة الثقاف ��ة �ستك ��ون �أج ��دى من
توزيع الأموال ،ويف املحافظات ت�شيد عيادات
خا�صة باملثقفني لنف�س الغر�ض.
واذا كان الب ��د م ��ن التوزي ��ع ،ميك ��ن توزيعها
على طريقة و�ضعه ��ا يف امل�صرف ،حيث ميكن
ل ��كل م�ستفي ��د م ��ن املنح ��ة �أن تعم ��ل ال ��وزارة
عل ��ى و�ضع املبلغ يف ح�ساب ��ه  ،وتكون له على
�ش ��كل رات ��ب متوا�ض ��ع  ،كم ��ا يج ��ري هنا يف
تركيا على كبار ال�س ��ن واملعوقني توزع عليهم
مبالغ �شهرية تكفي حلي ��اة كرمية  ،فما احرانا
باحلياة الكرمية التي نن�شدها لأبناء بلدنا .
ر�ضا المحمداوي :الطريقة ال
تعك�س �أية نظرة �إحترام
�إذا �شئنا الدقة يف الإجابة فينبغي �أن �أقول �أن
هذه املنحة ال�سنوية كانت توزع عرب منافذ ال(
ك ��ي كارد) املعروفة وب�ش ��كل �إن�سيابي وي�سري
طوال ال�سنوات املا�ضية� ،إ ّال �أن الآلية الأخرية
الت ��ي �إعتمدته ��ا وزارة الثقاف ��ة كان ��ت بائ�س ��ة
وع�شوائي ��ة و�أحلق ��تْ الأذى والأمل النف�س ��ي
واجل�س ��دي للم�شمولني بها حيث َ�ش َع َر اجلميع
باملذل ��ة والإهان ��ة بطريق ��ة التوزي ��ع البدائية
والت ��ي ال تلي ��ق ب�شرائ ��ح الفنان�ي�ن والأدب ��اء
وال�صحفي�ي�ن ب�إعتباره ��م طليع ��ة املجتم ��ع
ونخبت ��ه املثقف ��ة الواعي ��ة ،فق ��د كان ��ت طريقة
التوزيع الأخرية و�شمول الأعداد الغفرية بها
�أق ��رب اىل توزيع امل�ساعدات واملعونات املالية
الطارئ ��ة للم�شمول�ي�ن بالرعاي ��ة الإجتماعي ��ة
والأرامل واملُط ّلقات !!
ث ��م �أن مبلغ املنحة كان يف حدود املليون دينار
يف ح�ي�ن مت تخفي� ��ض ه ��ذا املبل ��غ اىل 600
دين ��ار �سنوي ًا وهو مبلغ �سيب ��دو زهيد ًا �إذا مت
توزيع ��ه على �أ�شه ��ر ال�سنة وقيا�س� � ًا اىل ن�سبة
الت�ضخم املتفاقمة وارتفاع الأ�سعار ،واملفارقة
�أن املنح ��ة قد مت حجبه ��ا طوال الأزم ��ة املالية
مل ��ا يقرب من �سبعة �أع ��وام وحني �أعادوها اىل
املوازن ��ة العامة رجع ��تْ منقو�ص ��ة اىل حدود
الن�صف !!
والنتيج ��ة �أن املبلغ الزهي ��د وطريقة التوزيع
ال تعك� ��س �أية نظ ��رة �إح�ت�رام �أو تقدير للفئات
وال�شرائح امل�شمولة بها .
و�إذا عدن ��ا اىل �أ�ص ��ل املنحة والت ��ي هي عبارة
ع ��ن( مك�آف�أة ت�شجيعي ��ة) يق�صد به ��ا املبدعني
م ��ن �أ�صح ��اب النتاج الثق ��ايف ب�آد�آب ��ه وفنونه
املتع ��ددة فيتوج ��ب عل ��ى وزارة الثقافة القيام
بدرا�س ��ة وبحث و�إيجاد احلل ��ول واملقرتحات
لكيفي ��ة توزيع هذه املك�آف� ��آت الت�شجيعية على
َمنْ ي�ستحقه ��ا والقيام ب�إع ��داد وتبويب جديد
له ��ا ك�أن ت ��وزع وي�شمل بها كل م ��ن له م�شروع
ثق ��ايف (�أدب ��ي – فن ��ي) و�صاح ��ب منج ��ز �أو
م�شروع ويبحث له عن تع�ضيد �أوم�ساعدة.
املبلغ االجمايل املر�صود له ��ذه( املنحة) ي�صل
اىل اك�ث�ر من  20مليار دينار ول ��ك �أن تت�صور
ك ��م م�شروع� � ًا ثقافي ًا ميك ��ن �أن ينه� ��ض به هذا
املبل ��غ الكب�ي�ر للفنان�ي�ن والأدب ��اء احلقيقي�ي�ن
�أ�صحاب املنجز �أو امل�شروع الثقايف
ومن هنا تنبثق ال�ضرورة الإبداعية الق�صوى
يف �إع ��ادة النظر له ��ذه املنحة و�إعتم ��اد �آلي�آت
و�ضواب ��ط و�ش ��روط �أو موا�صف ��ات م ��ن �أجل
منحها ملن ي�ستحقها ..
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اقــــرأ
من حياتي

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى حديث ��ا الرتجم ��ة العربي ��ة ملذكرات
ال�ش ��اعر الأملاين يوهان غوته بعنوان "من حياتي :ال�ش ��عر
واحلقيق ��ة" ،يتح ��دث غوت ��ه يف ه ��ذه املذكرات ع ��ن حياته
منذ طفولته حتى عام  1775عندما كان على و�ش ��ك مغادرة
فامي ��ار .الرتجم ��ة الذاتي ��ة تتك ��ون م ��ن جز�أي ��ن ،تغط ��ي
�س ��نوات طويل ��ة من حي ��اة امل�ؤل ��ف .كتب غوت ��ه الرتجمة
الذاتي ��ة تزامن ًا مع ت�أليفه لروايته "�س ��نوات جتوال فلهلم
�أو الزاه ��دون" ،ويذك ��ر ان دار امل ��دى ا�ص ��درت م ��ن قبل
�ضمن �سل�سل ��ة االعمال اخلالدة م�سرحي ��ة غوته ال�شهرية
"فاو�ست".

�إع��ادة ط��رح ن�سخ��ة جدي��دة م��ن "الع��راب" يف ذك��رى عر�ض��ه ال��ـ50
متابعة املدى
حت ��دث فران�سي�س ف ��ورد كوبوال ،خمرج
فيل ��م "الع ��راب  ،عن جتربت ��ه بالعمل يف
الفيل ��م ،و�ص ��رح �أن الفيل ��م الكال�سيك ��ي
رفع ��ه يف نظ ��ر اجلمه ��ور ،كم ��ا مت ط ��رح
مقط ��ع دعائي جديد من الفيل ��م ا�ستعدادا
لإعادة طرحه يف ال�سينما.
يف حواره مع جملة" امبري" ،قال املخرج
فران�سي�س فورد كوبوال" :على الرغم من
�أن فيل ��م العراب من �أعظم الأفالم التي مت
�إنتاجها على الإط�ل�اق ،لكن عند مقارنتي
بـمخرج ��ي ال�سينم ��ا العظم ��اء ،مثل جي
ح

ول العا

لم

دبليو باب�ست ،وفريتز الجن ،وهيت�شكوك،
ث ��م املخرج�ي�ن الإيطالي�ي�ن والياباني�ي�ن
العظم ��اء ،عندم ��ا �أ�شاهد �أبط ��ال ال�سينما
حق ��ا ،يج ��ب �أن �أق ��ول �إنن ��ي �أعترب جمرد
خمرج من الدرجة الثانية باملقارنة بهم"،
و�أو�ض ��ح كوبوال �أن فيل ��م "العراب" غري
حياته وحوله �إىل �شخ�ص م�شهور ،حيث
و�ضعه عل ��ى قدم امل�ساواة م ��ع �أقرانه يف
املجال.
م ��ن جانبها� ،أ�ص ��درت �شرك ��ة باراماونت
مقطع ��ا دعائيا جديدا من فيل ��م "العراب"
للمخ ��رج فران�سي� ��س ف ��ورد كوب ��وال عام
 ،1972مبنا�سب ��ة الذك ��رى اخلم�س�ي�ن
لطرح الفيلم الذي يعترب عالمة مميزة يف
تاريخ ال�سينم ��ا ،وعر�ض املقطع الدعائي
م�شاه ��د كال�سيكية من الفيل ��م ،حيث ظهر
مارلون براندو يف دور فيتو كورليوين،

عائلة كاردا�شيان تهيمن على
ان�ستغرام بـ" 1.2مليار" متابع

و�آل بات�شين ��و يف دور مايكل كورليوين،
وك�ش ��ف �أي�ض ��ا �أن الفيل ��م مت ��ت �إع ��ادة
�صياغته بجودة �أعل ��ى ،ومن املقرر �إعادة
طرحه �سينمائيا يوم  25فرباير� /شباط.
بدوره ،اعرتف املمثل الأمريكي نيكوال�س
كي ��دج ب�أنه طلب من عمه فران�سي�س فورد
كوبوال �أن ي�أخذه �ضمن فريق متثيل فيلم
"العراب" اجلزء الثالث ،وكان نيكوال�س
كيدج قد �شارك يف �أفالم كثرية ،بع�ضها
نال ا�ستح�سان النق ��اد والبع�ض الآخر
لي� ��س كثريا ،لكن مل يقتن ��ع فران�سي�س
كوبوال ب� ��أن ابن �أخيه هو ال�شخ�ص
املنا�سب لهذا الدور.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن فيل ��م الع ��راب �أو
"الأب الروح ��ي" ه ��و فيل ��م جرمية
�أمريكي �صدر عام  ،1972من �إخراج
فران�سي� ��س ف ��ورد كوبوال ،وه ��و مقتب�س

عن رواية بنف�س اال�سم عام  ،1969الفيلم
من بطولة مارلون براندو و�آل بات�شينو،
دورهم ��ا يف الفيل ��م كق ��ادة �إح ��دى �أقوى
عائالت اجلرمية يف نيويورك ،وتتمحور
الق�صة حول حتول مايكل كورليوين (�آل
بات�شين ��و) م ��ن �شخ�ص ب�سي ��ط �إىل زعيم
مافي ��ا عدمي الرحمة ،بينم ��ا ت�ؤرخ الق�صة
�أي�ضا لعائلة كورليوين
حت ��ت زعام ��ة فيت ��و
كو ر لي ��و ين
(مار ل ��ون
براندو).

�ساندرا بولوك تتحدث عن �سبب عودتها بقوة عامليا
حتدثت املمثلة العاملية �ساندرا بولوك عن
نتفلك�س وع��ن فيلمها الأخ�ير ال��ذي و�صفته
ب��ان��ه ال�سبب الرئي�سي يف ع��ودت�ه��ا عاملي ًا
وبقوة يف الفرتة الأخرية.
وق��ال��ت ��س��ان��درا ب��ول��وك ع��ن نتفلك�س ب�أنها
تقوم بتوفري عمل ملجموعة كبرية من جنوم
هوليوود قائلة�" :إنها من�صة جيدة للفنانني
ول�صناعي الأف�لام ،ومن دونها كان �سيكون
العديد من الأ�شخا�ص بدون عمل ،فمن كان

يظن �أن امر�أة مثلي �ستظل يف ال�صدارة حتى
هذه املرحلة العمرية؟ ،بال �شك كنت �س�أكون
خارج نطاق الأ�ضواء".
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن "“�ساندرا بولوك"
تخو�ض الآن مغامرات مثرية ب��دوره��ا يف
فيلمها اجلديد "املدينة املفقودة" ،والذي من
املُفرت�ض �أن يتم �إطالقه يف الفرتة القادمة
وجت�سد فيه دور روائية ا�شتهرت برواياتها
الغرامية.

ً
�شخ�صا كل  12ثانية ..لكن نهايته ممكنة يف 2022
كورونا يقتل

جنح ��ت جنم ��ات عائل ��ة كاردا�شي ��ان الأمريكية يف جمع �أك�ث�ر من 1.2
مليار متابع لها على تطبيق "ان�ستغرام".
وتفتخرعار�ضة الأزياء واالبنة ال�صغرى للعائلة ،كايلي جيرن ،البالغة
م ��ن العمر  24عاما ،بامتالكها  304ماليني متابع ،تليها جنمة تلفزيون
الواق ��ع ،كي ��م كاردا�شي ��ان ،البالغة من العم ��ر  41عاما ،ب� �ـ  281مليون
متابع.
وح�صل ��ت النجم ��ة ،كورتني كاردا�شي ��ان 42 ،عاما ،عل ��ى  160مليون
متاب ��ع ،واملمثلة العاملية كلوي 37 ،عاما ،لديها  215مليونا ،و�شقيقتها
عار�ضة الأزياء كيندال 26 ،عاما ،لديها �أي�ضا  215مليونا.
ويف وق ��ت �سابق م ��ن �شهر كانون الثاين/يناي ��ر ،حققت كايلي �إجنازا
كب�ي�را على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث �أ�صبحت �أول امر�أة يف
تاري ��خ "ان�ستغ ��رام" ت�ص ��ل �إىل  300مليون متاب ��ع ،بينما يحتل العب
كرة الق ��دم الربتغايل ،كري�ستيانو رونالدو ،املرتبة الأوىل يف �صفوف
الرجال الأكرث متابعة ،بر�صيد  388مليونا.

 علي عبد النبي
الكات ��ب والفن ��ان الم�سرح ��ي يق ��دم

�سيدة ُتفاج�أ يف بريدها بجائزة يان�صيب بقيمة  3ماليني دوالر
ح�صل ��ت مواطن ��ة �أمريكية من مقاطع ��ة �أوكالند على
مفاج� ��أة عمرها عندم ��ا قادتها امل�صادف ��ة وهي تبحث
ع ��ن ر�سال ��ة يف قائمة الربي ��د الع�شوائ ��ي �إىل ر�سالة
تفي ��د ب�أنها فازت مببلغ  3مالي�ي�ن دوالر من يان�صيب
مي�شيغن.
ونق ��ل موق ��ع "مي�شيغ ��ن لوت ��ري" عن ل ��ورا �سبريز،
البالغ ��ة من العم ��ر  55عام ًا ،قولها" :كن ��ت �أبحث عن
بري ��د �إلك�ت�روين مفقود من �شخ�ص م ��ا ،لذلك حتققت
من جملد الر�سائل غري املرغوب بها يف �إمييلي".
و�أ�ضافت "عندما ر�أيت بريد ًا �إلكرتوني ًا من اليان�صيب

يقول �إنني فزت بجائزة .مل �أ�صدق ما كنت �أقر�أه ،لذلك
قم ��ت بت�سجيل الدخول �إىل ح�ساب اليان�صيب اخلا�ص
بي لت�أكيد الر�سالة يف الربيد الإلكرتوين .ال يزال الأمر
�صادم ًا جد ًا".
وزارت �سب�ي�رز �أخ�ي�ر ًا مق ��ر اليان�صيب حي ��ث ت�سلمت
اجلائ ��زة الكربى ،وقال ��ت �إنها تزم ��ع التقاعد يف وقت
�أبكر مما خططت له.
وختمت بالقول "لقد �أ�ضفت بالت�أكيد يان�صيب مي�شيغن
�إىل قائمة املر�سلني الآمنني فقط يف حال كنت حمظوظة
مبا يكفي لتلقي ر�سالة �أخرى حول جائزة �ضخمة".

 علي ح�سني

هل �سي�سدد �سا�ستنا
فاتورة ما يحدث ؟
مثل ماليني العراقيني �أتابع
يومي ًا خطب ال�سيا�سيني ومعهم
امل�س�ؤولني و�أ�ضف �إليهم ال�سادة
النواب وم�ؤمتراتهم ال�صحفية
التي ازدادت وتريتها يف الآونة
الأخرية ،وهي م�ؤمترات ي�سعى
القائمون عليها �إىل ا�ستخدام كل
الأ�سلحة املحرمة يف مواجهة
الآخرين.
ولنعد �إىل جردة ح�ساب مع
�سا�ستنا ،فهذا هو الأهم هنا..
والتي �ست�أتي على �شكل �س�ؤال
ي�شغل بال العراقيني جميع ًا وهم
ي�سمعون كل يوم حديث ًا عن
الدميقراطية والعدالة االجتماعية،
والنظام ال�سيا�سي اجلديد .طبع ًا
�إن �أحد ًا منا ال ميلك حق مناق�ضة
ال�سيا�سي او امل�س�ؤول والنيل
من �إرادة بناء بلد دميقراطي
يعي�ش فيه اجلميع مت�ساوين يف
احلقوق والواجبات ،وال�سيما
�أن الدالئل هي ما ن�سمعه كل يوم
من �أنا�شيد تتغنى بامل�صاحلة
والدعوة للحوار ،ال تعدو كونها
م�سرحية كوميدية تتحول يف
بع�ض املنا�سبات �إىل تراجيديا
تدمع لها كل العيون ،فنحن نعرف
�أن ما يقوله بع�ض ال�سا�سة يف
الغرف املغلقة يختلف كثري ًا عما
يقولونه يف الهواء الطلق من
كلمات مع�سولة لل�ضحك على
عقول الب�سطاء ،يدرك �سا�ستنا
"الأفا�ضل" جيد ًا �أن النا�س كانت
ت�أمل ببناء جمتمع يت�سع للجميع،
لكن الواقع يقول �إن البالد مل تعد
تت�سع �إال لأ�صحاب ال�صوت العايل،
وملن ينالون احلظوة عند قادة
الكتل ال�سيا�سية ،وهذا ما جعل
منطق الإق�صاء �أو الإلغاء ي�سري
يف احلياة ال�سيا�سية التي مل تعد
حتمل من ال�سيا�سة �سوى ا�سمها
فقط ،حيث حتولت �إاىل وكالة
جتارية تدار مبنطق الغنائم ،و�أن
املعارك التي يخو�ضها الكثري من
�سا�ستنا لي�ست على بناء نظام
�سيا�سي حقيقي ،و�إمنا على من
يح�صل على امتيازات ال�صفقة
ومنافعها.
�إن ترديد ال�شعارات والهتافات
اليطمئن الآخرين ،ذلك �أن منطق
املكيافيلية يتحكم يف كل مواقف
رئي�س الوزراء ،ناهيك عن العتمة
التي تخيم على معظم املواقف
وال�ضبابية التي اجتاحت معظم
خطواته يف احلكم .
�سا�ستنا الأعزاء� ،إن احلوار
احلقيقي هو يف �إ�شاعة مفهوم
املواطنة وحماربة الف�ساد وفر�ض
حكم القانون العادل على اجلميع،
وبغري ذلك فخطبكم و�شعاراتكم
لن جتلب لنا �إال الكوارث التي
�ست�ستمر حتى لو عقدمت مليون
جل�سة حوار مع ر�ؤ�ساء ووجهاء
الع�شائر ،فمن غري املعقول �أن متد
احلكومة يدها مل�صاحلة �سراق املال
العام ،ومثريي الفنت الطائفية،
بينما هي تغل يدها �أمام مكونات
رئي�سية من ال�شعب وتعاملهم ك�أنهم
مواطنون من الدرجة الثانية.
و�أنا �أكتب هذه ال�سطور� ،أود �أن
�أذ ّكر القارئ العزيز بالأيام التي
هبّت فيها رياح الإ�صالح على
جميع �سا�ستنا وما تبعتها من
خطابات و�أهازيج انتهت �إىل
اتفاقات ،توهم خاللها املواطن
الب�سيط ب�أن الأمور قد ح�سمت
ل�صاحله ،و�أن املحا�ص�صة حتولت
�إىل �أ�شياء من املا�ضي.

املفتاح تعيد القا�ص عبد ال�ستار نا�صر �إىل قاعة منتدى امل�سرح

 فاروق �صبري
المخ ��رج والممث ��ل الم�سرح ��ي
ا�ست�ضاف ��ه م�س ��رح كنع ��ان الوطن ��ي
�ضم ��ن �سل�سل ��ة لق ��اءات البرنام ��ج
الم�سرح ��ي "ا�ض ��اءات م�سرحية" في
ن ��دوة بعنوان "الم�س ��رح العربي في
المهج ��ر" يتن ��اول فيه ��ا تجربت ��ه في
المهج ��ر واالعم ��ال الم�سرحي ��ة التي
قدمها.
 ناهي العامري
القا� ��ص ي�ض ّيف ��ه ن ��ادي ال�س ��رد ف ��ي
االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء والكت ��اب
ف ��ي الع ��راق وبم�شارك ��ة الروائ ��ي
ناظ ��م جلي ��ل المو�س ��وي للحدي ��ث
ع ��ن تجربتيهم ��ا ال�سردي ��ة ،وذل ��ك
ف ��ي ال�ساع ��ة الحادية ع�ش ��رة يوم غد
االربع ��اء في قاع ��ة الجواهري ،يدير
الجل�س ��ة القا� ��ص والروائ ��ي ح�س ��ن
البحار.

�أعل ��ن مدي ��ر ع ��ام منظم ��ة ال�صح ��ة العاملية
تيدرو� ��س �أدهان ��وم غيربي�سو� ��س ام� ��س
االثن�ي�ن �أن من املمك ��ن و�ضع ح� � ّد للمرحلة
احل ��ادّة من جائحة كورونا هذا العام ،حتى
و�إن كان ��ت الإ�صاب ��ة بالفايرو� ��س تت�سب ��ب
بوفاة �شخ�ص ّ
كل  12ثانية يف العامل.

وق ��ال تيدرو� ��س �أدهان ��وم غيربي�سو� ��س:
"ميكنن ��ا و�ض ��ع ح� � ّد للمرحل ��ة احل ��ادّة
م ��ن اجلائح ��ة ه ��ذا الع ��ام ،ميكنن ��ا �إنه ��اء
كوفي ��د ،19-ب�صفته حالة ط ��وارئ �صحية
عاملية".
لك ّن ��ه ح� � ّذر م ��ن "خط ��ورة �أن نفرت� ��ض �أن

املتح ��ور �أوميك ��رون �سيك ��ون املتح ��ور و�أ ّك ��د مدي ��ر منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة �أنه
الأخ�ي�ر �أو �أن اجلائح ��ة انته ��ت" ،لأن "حت ��ى الآن ،مل تعق ��ب طف ��رة الإ�صاب ��ات
الظروف "مثالية" حالي� � ًا يف العامل لظهور اجلديدة بكوفيد 19-طفرة بالوفيات ،حتى
متح ��ورات جديدة م ��ن الفايرو�س ،مبا يف ل ��و �أن هذه الأخرية ت ��زداد يف ّ
كل املناطق،
ذل ��ك متح ��ورات �سريع ��ة االنت�ش ��ار و�أك�ث�ر خ�صو�ص� � ًا يف افريقي ��ا وه ��ي املنطقة ال ّ
أقل
�ضرر ًا.
و�صو ًال �إىل اللقاحات".

العمود
الثامن

م�سرحي ��ة "مي ��ت م ��ات" م ��ن ت�أليفه
واخراج ��ه على اح ��د م�س ��ارح مدينة
المو�ص ��ل ،الم�سرحي ��ة الت ��ي ت ��م
تقديمها ف ��ي العديد م ��ن المحافظات
العراقي ��ة تتن ��اول ثنائي ��ة االنتظ ��ار
والعجز ،م�ؤك ��دة �أن المنقذ الحقيقي
هو نحن ولي�س الآخ ��ر العاجز �أ�ص ًال
عن �إنق ��اذ نف�سه ،فالأمل هو الإن�سان.
وح ��ازت الم�سرحي ��ة عل ��ى اعج ��اب
الجمهور في الم�س ��ارح التي عر�ضت
عليه ��ا ،وكان �آخره ��ا في قاع ��ة ق�صر
الثقافة والفنون بمدينة الديوانية.

عامر م�ؤيد
تتوا�ص ��ل احلرك ��ة امل�سرحي ��ة يف
العراق ،بتقدمي عرو�ض خمتلفة على
م�س ��ارح العا�صم ��ة بغ ��داد �ضمن ايام
م�سرحية عراقية.
والالف ��ت يف ه ��ذه العرو� ��ض ه ��و
احل�ض ��ور اجلماه�ي�ري والتفاعل ��ي
معه ��ا ،ما يعطي حافزا ا�ضافيا لتقدمي
م�سرح حقيقي يلبي طموح اجلمهور.
و�ضمن (ايام م�سرحية عراقية) قدمت
الفرق ��ة القومي ��ة للتمثي ��ل يف دائ ��رة
ال�سينم ��ا وامل�س ��رح  /ق�س ��م امل�س ��ارح
العر�ض امل�سرح ��ي اجلاد الذي يحمل
عن ��وان (املفت ��اح) م ��ن عل ��ى خ�شب ��ة
منتدى امل�سرح.
وه ��ذا العمل من ت�ألي ��ف د.مثال غازي

الطقس

واخ ��راج  :ا�سامة ال�سلط ��ان حيث ان
فكرة العمل م�أخوذة عن ق�صة للكاتب
عب ��د ال�ست ��ار نا�ص ��ر ومتثي ��ل ها�ش ��م
الرفاع ��ي وا�سراء الع ��اين واال�شراف
الفني ل� �ـ د.علي حمم ��ود ال�سوداين -
مدير امل�س ��ارح بينما اال�ش ��راف العام
الحمد ح�سن مو�سى ،مدير عام دائرة
ال�سينما وامل�سرح.
وق ��ال احم ��د ح�س ��ن مو�س ��ى يف كلمة
له بعد ر�ؤية العر� ��ض امل�سرحي "بعد
جه ��ود كب�ي�رة م ��ن االعم ��ار والبن ��اء
ال�ستع ��ادة م�ؤ�س�ستن ��ا االم وم�س ��رح
الر�شيد م ��ن قبل كوادر دائرتنا بايثار
عال .هاهم اليوم يعودون اىل الإنتاج
الفني ب ��ذات الهمة واالب ��داع ،فتحية
لك ��وادر دائرتن ��ا ومبدع�ي�ن العر� ��ض
امل�سرح ��ي (مفت ��اح) وه ��م يط ��رزون

فرحنا بامل�سرح".
ويف حديث ��ه لـ(امل ��دى) اك ��د م�ؤل ��ف
العم ��ل امل�سرح ��ي د .مث ��ال غ ��ازي ان
"العم ��ل امل�سرحي مفتاح يتحدث عن

ق�صة وط ��ن و�شعب ي�ستح ��ق احلياة
وهي دعوة لالمل والت�سامح من اجل
بناء وطن �سعي ��د " .وبني ان "حكاية
مفتاح هي مر�آتنا التي تعك�س �صورنا

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درجات احل ��رارة ترتفع عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.

ومن ال�ضروري ان نطل عليها لنعرف
من نحن ،وقدمناها بال�شكل الذي ر�آه
امل�شاهدون".
ام ��ا املخرج ا�سامة ال�سلطان فذكر "ان
متزج الفكر باجلمال �شيء جميل وان
تناق� ��ش حدثا ما رمب ��ا مر يف مكان ما
وزم ��ن م ��ا �شيء ممت ��ع .االجم ��ل كما
نعتق ��د يف هذا العر� ��ض امل�سرحي هو
الت�سام ��ح" .وا�ش ��ار اىل ان "العر�ض
امل�سرح ��ي ح�ض ��ره جمه ��ور نخب ��وي
غف�ي�ر مل ت�ستوعب ��ه كرا�س ��ي املنتدى
بالرغم م ��ن انخفا�ض حاد يف درجات
احل ��رارة وال�ب�رودة ،وكان اداء
الفنان�ي�ن يف قم ��ة الروع ��ة وتفاع ��ل
اجلمه ��ور م ��ع العر� ��ض ب�ش ��كل ملفت
للنظر".
وف ��ور االع�ل�ان ع ��ن اي عر� ��ض

م�سرح ��ي من خالل مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي ،فانك على الفور �ست�شاهد
تفاعال كبريا مع هذا احلدث.
وم�سرحي ��ة املفت ��اح اي�ض ��ا �شه ��دت
تواجدا الفتا م ��ن اجلمهور الذي عرب
ع ��ن �سعادته بذل ��ك بح�س ��ب علي زيد
ال ��ذي ا�ضاف يف حديث ��ه لـ(املدى) ان
"اجلمهور متعط�ش لفن حقيقي".
وب�ي�ن ان "االعم ��ال وخ�ل�ال اي ��ام
االع�ل�ان عنه ��ا بني ح�ي�ن واخ ��ر غالبا
ما احر�ص عل ��ى التواجد فيها ور�ؤية
االنت ��اج العراق ��ي اجلديد يف خمتلف
امليادين الثقافية والفنية".
وتابع ان "اماكن ال�سياحة يف العراق
حم ��دودة لذل ��ك نبحث ع ��ن اي عر�ض
م�سرحي او حفل مو�سيقي او جل�سات
ثقافية من اجل الذهاب اليه".
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