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حتدثت وزارة الداخلية عن انخفا�ض يف ظاهرة الرمي الع�شوائي وانتهائها يف بع�ض
املناطق .وقال املتحدث با�سم الوزارة خالد املحنا� ،إن «الوزارة ت�سعى دائما اىل مبد�أ
التوعية الذي متار�سه اجلهات املجتمعية والت�شكيالت املجتمعية كمديرية ال�شرطة
املجتمعية ومديرية �ش�ؤون الع�شائر» .و�أ�ضاف املحنا� ،أن «الهدف من ذلك اتخاذ
الإجراءات ال�صارمة بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يطلقون النار ب�شكل ع�شوائي» .و�أ�شار،
�إىل �أن «ن�سبة الرمي الع�شوائي انخف�ضت باملجتمع وانتهت يف بع�ض املناطق بعد فر�ض
اجراءات �صارمة».
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في قائمة البدالء :زعيم كتائب حزب اهلل و 13نائب ًا خا�سراً ووزير واحد

«التن�سيقي» يحتل  %60من مقاعد ال�صدريين
والحلبو�سي� :سنم�ضي بت�شكيل الحكومة
 بغداد /تميم الح�سن
ا�سم ��اء مثرية و�شخ�صيات ت�صل اىل الربملان
لأول م ��رة �ضم ��ن قائم ��ة ب ��دالء ال�صدري�ي�ن
الذين �أعلن ��وا اول �أم�س ا�ستقالة جماعية من
الربملان.
وم ��ن ب�ي�ن الب ��دالء مر�ش ��ح يعتق ��د ان ��ه وراء
تهدي ��دات �سابق ��ة طال ��ت رئي� ��س احلكوم ��ة

م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ون ��واب �سابق ��ون
معروفون مبواقفهم �ضد «ن�شطاء ت�شرين».
وبح�سب قائمة البدالء �شبه النهاية ،ان هناك
�أكرث من  10ن ��واب �سابقني �سيحتلون مقاعد
ال�صدريني ومن بينهم وزير �سابق.
باملقاب ��ل ان تدقيق اال�سماء اظهر تفوق فريق
الإطار التن�سيقي بعدد املقاعد التي �سيح�صل
عليه ��ا وه ��ي متثل نح ��و  %60م ��ن اجمايل

املقاعد البديلة.
وتتقا�سم التحالف ��ات ال�شيعية البارزة وهي:
الفت ��ح ،ودول ��ة القانون ،وق ��وى الدولة �أكرب
احل�ص�ص من مغامن مقاعد ال�صدريني.
اىل جانب ذلك ،فان هناك  5من البدالء هم من
التيار ال�ص ��دري نف�سه ،وال ��ذي يتوقع ب�أنهم
�سيقدمون ا�ستقالتهم اي�ض ًا.
وكان ق ��د اوعز زعيم التي ��ار ال�صدري مقتدى

ال�ص ��در ،م�ساء االحد ،اىل رئي�س كتلته ح�سن
الع ��ذاري لتقدمي اال�ستق ��االت التي كتبت قبل
ذلك ب�أربعة ايام اىل رئي�س الربملان.
ويف اول ت�صري ��ح ومفاج ��ئ حللف ��اء ال�صدر
ع ��ن «�سيناريوه ��ات م ��ا بع ��د اال�ستقال ��ة»،
ك�شف رئي� ��س الربملان حمم ��د احللبو�سي عن
امل�ضي بت�شكيل احلكومة.

 التفا�صيل �ص3

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

العمليات الم�شتركة« :داع�ش»
يخ�سر مالذاته الآمنة
 بغداد /فرا�س عدنان

�أكدت قيادة العمليات امل�شرتكة ،ان اخلط البياين
للهجمات الإرهابية يظهر انهيار ًا كبري ًا يف �صفوف
تنظيم داع�ش االرهابي ،الفتة �إىل عدم قدرته على
�شن ما ي�سمى بـ «الغزوات» ،مبينة �أن القوات الأمنية
متكنت من مطاردته يف �أ�صعب املناطق اجلبلية
وال�صحراوية ،منوهة �إىل ا�ستمرار التعاون مع
ال�سلطات يف �إقليم كرد�ستان على �صعيد ت�سليم
املطلوبني والتن�سيق وتبادل املعلومات.
وقال املتحدث با�سم القيادة حت�سني اخلفاجي� ،إن
«وكاالت اال�ستخبارات ح�صلت الأ�سبوع احلايل
على معلومات مهمة تخ�ص خلية تابعة لتنظيم

داع�ش الإرهابي تتواجد يف �صحراء الرطبة
م�س�ؤولة عن هجمات �إرهابية عديدة منها وقع على
الطريق الدويل الرابط مع الأردن».
وتابع اخلفاجي� ،أن «تلك املعلومات قد متت
ترجمتها من خالل خلية اال�ستهداف يف قيادة
العمليات امل�شرتكة ورفعت النتائج �إىل �سالح اجلو
الذي �شن هجمات على الأهداف».
و�أ�شار� ،إىل �أن «العملية ا�شرتكت فيها �أكرث من جهة،
�إ�ضافة �إىل ال�ضربة اجلوية ،كان هناك جهد جلهاز
مكافحة الإرهاب بتجهيز قوة تابعة له يف االنبار
حملت �أربع طائرات تابعة لطريان اجلي�ش واثنتان
كانتا يف و�ضع هجومي».
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م�صالح م�س�ؤولين تمنع طمر �آبار
ت�سببت بجفاف «�ساوة»
 ترجمة :حامد �أحمد
ذك ��ر تقري ��ر لوكالة انب ��اء �أمريكي ��ة �أن حف ��ر �آالف الآبار غري
القانوني ��ة تع ��ود مل�صان ��ع ت�سبب بجف ��اف بح�ي�رة �ساوة يف
املثن ��ى ،منوه ��ا �إىل �أن طم ��ر تل ��ك الآب ��ار ق ��د يكون ل ��ه ت�أثري
مبا�شر على م�صالح اقت�صادية مل�س�ؤولني يف املحافظة ،م�ؤكد ًا
�أن ا�ستم ��رار جف ��اف البح�ي�رة �سي�سهم يف تغي�ي�ر العديد من
الطي ��ور الن ��ادرة املهاجرة م�ساره ��ا بعد �أن كان ��ت تعتمد يف
غذائها على ا�سماك غري �صاحلة لال�ستهالك الب�شري.
وذك ��ر تقرير لوكال ��ة (ا�سو�شيت ��د بر�س) الأمريكي ��ة ترجمته
(امل ��دى)� ،أن «ح�س ��ام العكيل ��ي يتذك ��ر جي ��د ًا املوق ��ع نف�س ��ه
بال�ضبط حي ��ث غمرت ابنتاه اقدامهما و�س ��ط املياه ال�صافية
عل ��ى امتداد بح�ي�رة �ساوة جنوبي الع ��راق ،الآن وبعد مرور

�سنت�ي�ن يق ��ف هن ��اك يف نف� ��س امل ��كان حي ��ث �أر� ��ض ج ��رداء
مت�صدعة حتت قدميه».
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أنه «للم ��رة الأوىل يف تاريخ هذه البحرية
املمتد لقرون تتعر�ض للجفاف ه ��ذا العام» ،الفت ًا �إىل «عوامل
مرتاكمة من �سوء �إدارة م�ستثمرين حمليني واهمال حكومي
وتغ�ي�ر مناخ ��ي �ساهم ��ت يف انكما� ��ش �شواطئه ��ا الزرق ��اء
وحتولها اىل قطع من ملح».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «بح�ي�رة �س ��اوة ه ��ي جم ��رد �آخر مث ��ال على
اخل�سائ ��ر يف خ�ض ��م ه ��ذا ال�ص ��راع الوا�س ��ع ال ��ذي تخو�ضه
البالد مع �شح املياه والذي يقول عنه خرباء انه من �آثار تغري
املناخ والذي ي�شتمل على تدين قيا�سي مبعدل هطول االمطار
وموا�سم جفاف متتالية».
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موعد جديد للكرة ال�شاطئية ..وربّاع �سابق يُطالب بالمحا�سبة! 5

الر�أ�سمالية المعولمة وقوانين التبعية والتهمي�ش
نحو  3.5مليون عراقي في الع�شوائيات
 بغداد /المدى
قدّرت وزارة التخطيط �أعداد ال�ساكنني يف الع�شوائيات بنحو  3.5مليون
ان�سان ،الفتة �إىل �أنهم موزعون على �أكرث من � 520ألف وحدة.
وقال املتحدث با�سم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ،ان «العراق يف الوقت احلايل
فيه � 4آالف جممع ع�شوائي» .و�أ�ضاف الهنداوي ،ان «تلك الع�شوائيات تنت�شر يف
جميع املحافظات ،تتقدم بغداد بواقع  1022جممع ع�شوائي تليها الب�صرة بواقع
 700جممع ع�شوائي� ،أما الأقل ف�أنها النجف بواقع  98جممع ع�شوائي وكربالء
بواقع  99جممع ع�شوائي».و�أ�شار� ،إىل �أن «التقديرات تفيد ب�أن الذين يقطنون
يف هذه الع�شوائيات يبلغ عددهم نحو  3ماليني و� 400ألف ان�سان موزعني على
� 522ألف وحدة» .ونوه الهنداوي� ،إىل �أن «الوزارة عملت على قانون متليك
الع�شوائيات بالتعاون مع املنظمات الدولية ،وعند �إقرار هذا القانون فلن يُ�سمح
بظهور �أي ع�شوائية جديدة».
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الغبار يحجب الر�ؤية في �ساحة الخالني و�سط بغداد ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

الزراعة تك�شف �أ�سباب ت�صاعد �إ�صابات
الحمى النزفية
 بغداد /المدى
�أف�صحت وزارة الزراعة عن �أ�سباب الت�صاعد الكبري يف
�إ�صابات فايرو�س احلمى النزفية ،م�ؤكدة �أن �سببها انح�سار
املجازر الر�سمية و�شراء اللحوم غري املفحو�صة بيطري ًا.
وقال مدير عام دائرة البيطرة يف وزارة الزراعة ثامر
حبيب� ،إن «�أغلب حاالت الإ�صابة باحلمى النزفية ح�صلت
نتيجة تناول حلوم غري مفحو�صة بيطري ًا ويتم �شرا�ؤها من
اجلزر الع�شوائي» .و�أ�ضاف حبيب� ،أن «العراق يعاين من

قلة املجازر ال�صحية» ،و�أن «هذا املو�ضوع يجب �أن يتابع
ب�شكل م�ستمر من قبل اجلهات البيئية».
من جانبه ،ذكر املتحدث با�سم وزارة ال�صحة �سيف البدر،
�أن «تو�صياتنا م�ستمرة ب�أن يتم �شراء اللحوم من حمالت
جمازة �صحي ًا ،و�أن يتم اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية».
وتابع البدر� ،أن «ت�شخي�ص الإ�صابة لو ح�صل مبكر ًا ف�أن
ن�سبة ال�شفاء �ستكون عالية بالعالج ال�ساند� ،أما �إذا ت�أخرت
احلالة �إىل مرحلة النزف الداخلي ومن فتحات اجل�سم ف�أن
الو�ضع �سيكون خطري ًا مع ت�صاعد يف احتماالت الوفاة.

الكهرباء تتحدث عن بوادر ا�ستقرار المنظومة وت�شكو نق�ص الوقود
 بغداد /ح�سين حاتم
م ��ا زالت �أزمة الكهرباء يف العراق متثل عائقا
للمواطن�ي�ن ال�سيم ��ا خ�ل�ال لهي ��ب �أي ��ام ف�صل
ال�صي ��ف ،ال ��ذي تتج ��اوز فيه درج ��ة احلرارة
يف بع� ��ض املناطق  50درج ��ة مئوية ،و�أكدت
وزارة الكهرب ��اء ان هن ��اك وح ��دات توليدي ��ة
جاهزة للعمل لكنها بانتظار الوقود.
وكانت �إم ��دادات الغاز الإي ��راين قد تراجعت
خ�ل�ال الف�ت�رة الأخ�ي�رة ،م ��ع وق ��ف ت�صدي ��ر
الكهرب ��اء م ��ن طه ��ران �إىل بغ ��داد ،م ��ا �أفق� � َد
منظوم ��ة الكهرباء يف الع ��راق ما يقرب من 8
�آالف ميغاواط�/ساعة.
باملقابل يحمل خمت�صون بال�ش�أن االقت�صادي
احلكوم ��ات املتعاقب ��ة بع ��د الع ��ام 2003
م�س�ؤولي ��ة التق�ص�ي�ر بقل ��ة جتهي ��ز �ساع ��ات
الكهرباء وافتقارهم اىل ايجاد حلول دائمة.
ويق ��ول املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م وزارة
الكهرب ��اء �أحم ��د العب ��ادي �أن «هن ��اك وحدات
توليدي ��ة جاهزة للعم ��ل حاليا لكنه ��ا ال تعمل

ب�سبب ع ��دم توفر الوقود ال�ل�ازم ومن املمكن
العودة للإنت ��اج ال�سابق يف حال توفر كميات
الغاز للت�شغيل».
و�أ�ضاف العبادي� ،أن «اجلانب الإيراين متفهم
الحتياجاتنا الت�شغيلية ه ��ذه املرة» ،الفتا اىل
�أن «املنظوم ��ة الكهربائي ��ة �ست�شه ��د ا�ستقرارا
يف �ساعات التجهيز فيما لو مت ت�سديد فواتري
مبالغ الغاز امل�ستحقة».
وتاب ��ع« ،وفق م ��ا �أعلن النائ ��ب الأول لرئي�س
جمل� ��س النواب ف�إن  4تريلي ��ون دينار عراقي
ق ��د مت تخ�صي�صها للكهرب ��اء و�إن دين العراق
لإي ��ران ه ��و مليار ومائ ��ة وخم�س ��ة و�أربعون
مليون دوالر لعام .»2020
و�أ�ش ��ار العبادي اىل �أن «�أ�سع ��ار الغاز العاملي
يف ت�صاعد م�ستمر ب�سبب حجم الطلب العاملي
و�أي�ضا لكونه ��ا مرتبطة �أ�سا�سا ب�أ�سعار النفط
مم ��ا ي�ؤث ��ر طردي ��ا عل ��ى ذل ��ك و�أن الأو�ض ��اع
الأمنية العاملية �أي�ضا ت�ؤثر على ارتفاع �أ�سعار
الغاز ب�سبب احلرب الأوكرانية الرو�سية».
م ��ن جهته ،يقول ع�ضو جلن ��ة الطاقة النيابية

داخ ��ل را�ض ��ي �إن «وزارة الكهرب ��اء �أجن ��زت
ا�ستعداداته ��ا لل�صيف احلايل و�أكملت �صيانة
جميع حمطات التوليد».
و�أ�ضاف �أن «هن ��اك اتفاقية مع �إيران تت�ضمن
تزويد العراق ب�ش ��كل م�ستمر بالغاز ،وقد زار
وزير الكهرباء عادل كرمي م�ؤخر ًا �إيران ب�ش�أن
ذل ��ك» ،مو�ضح� � ًا �أن «وزارة الكهرب ��اء �أبرم ��ت
�أك�ث�ر من عقد م ��ع ال�شركات املخت�ص ��ة لإنتاج
الطاقة النظيفة».
وتاب ��ع �أن «مل ��ف �إنه ��اء �أزم ��ة الكهرب ��اء يف
العراق يعتمد على ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي
وت�شكي ��ل احلكوم ��ة وتخ�صي� ��ص الأم ��وال
الالزمة �ضمن موازنات الأعوام املقبلة».
ب ��دوره ،يقول املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
�ضياء املح�سن� ،إن «احلكوم ��ات املتعاقبة منذ
العام  2005ولغاية الي ��وم تتحمل م�س�ؤولية
�أزم ��ة الكهرب ��اء والتق�ص�ي�ر يف ع ��دم ايج ��اد
احللول».
و�أ�ض ��اف املح�سن� ،أن «االم ��وال التي �صرفت
بع ��د الع ��ام  2003اىل الي ��وم تكف ��ي لتجهي ��ز

جمي ��ع املعام ��ل وامل�صان ��ع العراقي ��ة وت�أمني
اال�سته�ل�اك املن ��زيل» ،مت�سائ�ل�ا�« ،أين ذهبت
هذه الأموال؟».
وزاد�« ،سب ��ق وان طالبن ��ا بدم ��ج وزارة
النف ��ط م ��ع وزارة الكهرب ��اء حت ��ت م�سم ��ى
وزارة الطاق ��ة حل�ص ��ر امل�س�ؤولية ب�أ�شخا�ص
خمت�صني وعدم الت�شتت بني م�ؤ�س�ستني».
ودعا املح�سن ،اىل «ا�ستثمار الطاقة النظيفة
والغ ��از امل�صاحب وعدم االعتم ��اد على الغاز
امل�ستورد الذي يكلف العراق امواال طائلة».
وي�ست ��ورد الع ��راق الغاز الإي ��راين مبوجب
اتفاقيت ��ي توري ��د ُو ِّق َعت ��ا يف عام ��ي 2013
و ،2015وتغط ��ي �إحداهم ��ا ا�ست�ي�راد م ��ا
ي�ص ��ل �إىل  35ملي ��ون مرت مكع ��ب يومي ًا من
غاز خ ��ط الأنابيب �إىل حمط ��ة توليد كهرباء
بق ��درة � 3آالف ميغ ��اواط ،وه ��ي الأك�ب�ر يف
الع ��راق ،وتوف ��ر الطاق ��ة للعا�صم ��ة بغ ��داد،
ويغطي االتفاق الآخر الإمدادات �إىل جنوبي
الع ��راق ،والت ��ي ت�ص ��ل �إىل  35ملي ��ون م�ت�ر
مكعب يومي ًا.

م�شاريع لتحقيق االكتفاء
من البنزين
 بغداد� /سيف عبد اهلل
رغم الوفرة النفطية الكبرية يف العراق واالحتياطي الكبري الذي ميلكه� ،إال �أن
الأزمات تتواىل ب�ش�أن وقود ال�سيارات يف بغداد وعدد من املحافظات ..الربملان
يتحدث عن م�شاريع جديدة لإنتاج (البنزين) ..والنفط تك�شف عن �أ�سباب الأزمة يف
حمطات الوقود.
يف هذا ال�صدد� ،أكد ع�ضو جلنة النفط والطاقة يف جمل�س النواب ر�سول احللفي ،عدم
كفاية الكميات املنتجة من البنزين ل�سد احلاجة املحلية.
وقال احللفي يف حديث لـ (املدى)� ،إن “العراق ميتلك م�صايف كبرية ،لكن الكميات
املنتجة ال ت�سد احلاجة املحلية”.
و�أ�شار� ،إىل �أنه “خالل العام احلايل �أو بداية العام املقبل �سيتم افتتاح م�صفى كربالء
وطاقته الإنتاجية اليومية تبلغ � 140ألف برميل ،و�سي�سد النق�ص احلا�صل يف
اال�ستهالك اليومي”.
و�أو�ضح احللفي� ،أن “هناك م�شروعا يف الب�صرة اي�ضا وهو م�شروع الـ (�إف �سي
�سي) وطاقته الإنتاجية اليومية بحدود �أكرث من � 50ألف برميل”.
وتابع احللفي� ،أن” العراق يحتاج من  27اىل  29مليون لرت بنزين يوميا بينما
الإنتاج املحلي ،تقريبا  12مليون لرت وامل�ستورد من  14اىل  15مليون لرت يومي ًا”.

 التفا�صيل �ص2

التجارة :ت�أمين  8ح�ص�ص تموينية
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت وزارة التج ��ارة ت�أم�ي�ن
توزيع ثم ��ان ح�ص� ��ص متوينية �إىل
املواطنني للمدة املقبلة ،م�ؤكدة تهيئة
خطة ا�ستريادية مع �شركات �أمريكية
وكندية و�أ�سرتالية.
وق ��ال املتحدث با�س ��م الوزارة حممد
حن ��ون يف ت�صري ��ح تلفزي ��وين
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن «الإنتاج املحلي
والكمي ��ات امل�ست ��وردة �سيجع ��ل
اخلزين الغذائ ��ي كافيا لتوزيع ثمان
ح�ص�ص للبطاقة التموينية».
و�أ�ض ��اف حنون� ،أن «ال ��وزارة هي�أت

خط ��ة ا�ستريادي ��ة وا�ضح ��ة وم ��ن
منا�شئ كندي ��ة و�أمريكية و�أ�سرتالية
وفق مذكرات تفاهم مع تلك الدول».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «املبال ��غ الت ��ي
خ�ص�صها قانون الدعم الطارئ للأمن
الغذائ ��ي والتنمية ل ��وزارة التجارة
�ستك ��ون يف م�أم ��ن وهن ��اك جه ��ات
كا�شف ��ة ورقابية مثل دي ��وان الرقابة
املالية وهيئ ��ة النزاهة وكذلك اللجنة
االقت�صادية».
وبني حنون� ،أن «هذه اجلهات �سوف
حت�ض ��ر جميع مناق�ص ��ات الوزارة»،
نافي� � ًا «وج ��ود خماوف م ��ن ح�صول
جماعة يف العراق».
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خماوف من تغيري م�سار طيور مهاجرة نادرة تتغذى على �أ�سماك البحرية

م�صالح اقت�صادية لم�س�ؤولين تمنع طمر �آبار ت�سببت بجفاف "�ساوة"
ذك��ر تقري��ر لوكالة انباء �أمريكي��ة �أن حفر �آالف الآبار غ�ير القانونية تعود مل�صانع ت�سب��ب بجفاف بحرية �ساوة
يف املثن��ى ،منوه��ا �إىل �أن طمر تلك الآبار قد يكون له ت�أثري مبا�شر عل��ى م�صالح اقت�صادية مل�س�ؤولني يف املحافظة،
م�ؤك��داً �أن ا�ستم��رار جفاف البحرية �سي�سه��م يف تغيري العديد من الطي��ور النادرة املهاجرة م�ساره��ا بعد �أن كانت
تعتمد يف غذائها على ا�سماك غري �صاحلة لال�ستهالك الب�شري.
ترجمة :حامد �أحمد
وذكر تقرير لوكال ��ة (ا�سو�شيتد بر�س) الأمريكية
ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن "ح�س ��ام العكيل ��ي يتذك ��ر
جي ��د ًا املوق ��ع نف�سه بال�ضبط حي ��ث غمرت ابنتاه
اقدامهما و�سط املياه ال�صافية على امتداد بحرية
�س ��اوة جنوب ��ي العراق ،الآن وبع ��د مرور �سنتني
يق ��ف هن ��اك يف نف�س امل ��كان حيث �أر� ��ض جرداء
مت�صدعة حتت قدميه".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أنه "للم ��رة الأوىل يف تاريخ
ه ��ذه البح�ي�رة املمت ��د لق ��رون تتعر� ��ض للجفاف
ه ��ذا العام" ،الفت� � ًا �إىل "عوامل مرتاكمة من �سوء
�إدارة م�ستثمرين حمليني واهمال حكومي وتغري
مناخ ��ي �ساهم ��ت يف انكما�ش �شواطئه ��ا الزرقاء
وحتولها اىل قطع من ملح".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "بح�ي�رة �س ��اوة هي جم ��رد �آخر
مث ��ال عل ��ى اخل�سائ ��ر يف خ�ض ��م ه ��ذا ال�ص ��راع
الوا�سع الذي تخو�ضه البالد مع �شح املياه والذي
يق ��ول عنه خرباء انه من �آث ��ار تغري املناخ والذي
ي�شتمل على ت ��دين قيا�سي مبعدل هطول االمطار
وموا�سم جفاف متتالية".
و�شدد ،على �أن "الوط�أة ال�شديدة على موارد املياه
تدف ��ع اىل تناف� ��س �أ�صح ��اب م�شاري ��ع ومزارعني
ومرب ��ي موا�ش ��ي عل ��ى م�ص ��ادر املي ��اه الثمينة"،
مبين ًا �أن "�أكرث النا�س فقرا من العراقيني ي�شكلون
ال�شريحة الأكرث ت�ضررا من هذه الكارثة".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "العكيل ��ي 35 ،عام� � ًا ،من
�أه ��ايل مدينة ال�سم ��اوة القريبة ،ق ��ال وهو ينظر
يف الف ��راغ الكهفي اجل ��اف :هذه البح�ي�رة كانت
تع ��رف با�سم ل�ؤل�ؤة اجلنوب� ،أم ��ا االن فهي تعرب
عن م�أ�ساتنا".
�ضيق من الأرا�ض ��ي الزراعية على امتداد حو�ض و�أك ��د التقري ��ر� ،أن "البح�ي�رة لي�س له ��ا مدخل او
و�أف ��اد ،ب� ��أن "املثنى ،الت ��ي تقع ما ب�ي�ن العا�صمة نهر الفرات يف ال�شمال".
خم ��رج وان م�ص ��در مياهها قد ح�ي�ر العلماء على
بغداد وحمافظة الب�ص ��رة الغنية بالنفط ،هي من ون ��وه التقري ��ر� ،إىل �أن "التنمي ��ة االقت�صادي ��ة م ��دى �أجي ��ال كونه ��ا مت�شكل ��ة م ��ن حج ��ر جريي
بني �أفقر حمافظات العراق".
تعرقلت ب�سب ��ب تاريخ البالد امل�ضطرب والإهمال ومر�صع ��ة بت�شكي�ل�ات جب�سية هند�سي ��ة ،مما زاد
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "ع ��دد الذين يعي�شون حتت م ��ن قبل النظ ��ام ال�ساب ��ق منذ حقب ��ة الثمانينيات ذلك م ��ن ذك ��ر �أقاوي ��ل فولكلورية وخيالي ��ة عنها
خط الفقر يف هذه املحافظة هو �أكرث من متو�سط ومن ثم احلروب ومرحلة العقوبات".
وحت ��ى دينية يردده ��ا الأهايل كحقيق ��ة تاريخية
املعدل الوطني بثالث مرات".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الأه ��ايل املحلي�ي�ن يطلق ��ون عنها".
ولف ��ت� ،إىل �أن "الزحف ال�صح ��راوي يهيمن على عل ��ى املنطق ��ة املحيط ��ة ببح�ي�رة �س ��اوة عب ��ارة و�أردف� ،أن "العكيل ��ي ق�ضى مرحلة طفولته وهو
امل�شه ��د الع ��ام للم�ساح ��ات الأر�ضي ��ة م ��ع �شريط (العط�شان) ،التي تدل على غياب املياه".
ي�ت�ردد عل ��ى البح�ي�رة م ��ع ام ��ه وابي ��ه واخوته،

هكذا بدت بحرية �ساوة يف �صورة التقطت مطلع ال�شهر احلايل
يق ��ول انه يتمنى ان يفعل نف� ��س ال�شيء ما عائلته الأر�ضي ��ة" ،وحت ��دث ع ��ن �إمكاني ��ة �أن "تتلق ��ى
ال�صغرية الآن".
البحرية مياه االمط ��ار من االودية املحيطة بها"،
ً
وزاد التقرير� ،أن "البحرية ترتفع مبعدل � 5أمتار متابعا ان "االمطار الغزيرة يف ال�سنوات املا�ضية
ف ��وق �سطح البح ��ر ويبلغ طولها بح ��دود  4.5كم قد ت�سببت بفي�ضانات يف البحرية".
وعر�ضها بح ��دود  1.8كم" ،م�ؤكد ًا �أن "الروا�سب م ��ن جانبه ،قال لي ��ث علي العبي ��دي ،نا�شط بيئي
املعدني ��ة الغنية بها جتعلها مبثاب ��ة مياه �صاحلة من جنوبي العراق� ،إن "تدهور معدالت املياه يف
لعالج كثري من �أمرا�ض جلدية".
البحرية بد�أ منذ ع�شرة �أعوام ،ولكن هذا ال�صيف
ونقل ،ع ��ن "درا�سات بان البحرية تغذيها م�صادر كان مبثابة �أول مرة نفقد فيها البحرية ب�أكملها".
مياه جوفية عرب منظومة الت�صدعات والت�شققات و�أفاد التقري ��ر� ،أن "خرباء ذكروا بان البحرية مل

جت ��ف حلالها ولكن اختفاءها هذا العام كان جراء
عواق ��ب مقلقة بقيام �أ�صحاب م�شاريع بحفر �آالف
الآب ��ار غ�ي�ر القانوني ��ة مل�صانع ا�سمن ��ت ومناطق
�صناعي ��ة قريب ��ة منه ��ا ،وذل ��ك ب�سب ��ب اجلف ��اف
وتناق�ص منا�سيب مياه نهر الفرات".
ويوا�ص ��ل� ،أن "�أكوام ��ا م ��ن املل ��ح ممت ��دة عل ��ى
ط ��ول الطري ��ق امل� ��ؤدي اىل النه ��ر يف حمافظ ��ة
املثن ��ى ،وتتم رعايتها من قبل م�ستثمرين حمليني
ي�ستخرج ��ون املل ��ح ع ��ن طري ��ق حتوي ��ل املي ��اه
اجلوفي ��ة وحف ��ر االب ��ار ،وي�ستخدم املل ��ح كمادة
�أولية ب�صناعات خمتلفة يف املنطقة".
وبح�س ��ب التقرير ،ف�أن "مرت�ض ��ى علي 45 ،عام ًا،
م ��ن الذي ��ن يعملون مبهن ��ة جمع املل ��ح يف املثنى
ي�شك ��و الإهم ��ال احلكوم ��ي عل ��ى م ��دى �سن ��وات
لت�سبب ��ه باختفاء البح�ي�رة يف املحافظة ،ويقول:
على احلكوم ��ة ان توفر فر�ص عم ��ل للأهايل لكي
ال ي�ضطروا اىل حفر �آبار من اجل ك�سب العي�ش".
م ��ن جانبه ،قال م�ست�شار يف وزارة املوارد املائية
عون ذياب� ،إن "فر�ض غل ��ق الآبار غري القانونية
والإج ��راءات الوقائي ��ة الإ�ضافي ��ة كان من املمكن
لهم ��ا ان يحافظا على بحرية �س ��اوة من االندثار،
ولكن ه ��ذه الإجراءات قد يكون له ��ا ت�أثري مبا�شر
على م�صالح م�س�ؤويل املحافظة االقت�صادية".
ويع ��ود النا�ش ��ط البيئ ��ي لي ��ث عل ��ي العبي ��دي،
لي�ؤك ��د �أن "ه ��ذا اجلفاف �أثر عل ��ى النظام البيئي
احل�سا� ��س الذي كان ��ت حتافظ عليه ه ��ذه الواحة
ال�صحراوية".
و�أ�ضاف العبيدي� ،أن "�أنواع ًا كثرية من الأ�سماك،
غري ال�صاحل ��ة لال�ستهالك الب�ش ��ري ،كانت تعترب
م�صدرا غذائيا لأنواع كثرية من الطيور املهاجرة
الن ��ادرة الت ��ي كانت ت�أت ��ي ل�ضف ��اف البحرية يف
رحالتها".
"تغي الطي ��ور وجهتها يف
وتوق ��ع العبي ��دي �أن رّ
رحالته ��ا املو�سمية واال فانه ��ا �ستموت ،مع غياب
هذه الأنواع من الأ�سماك".
وم�ض ��ى العبي ��دي� ،إىل �أن "بحرية �س ��اوة تعترب
م ��ادة ملو�ضوع درا�سة التغري املناخي يف العراق،
فهي متثل امل�ستقبل".
عن :وكالة ا�سو�شيتد بر�س

وعدوا بت�سوية �أو�ضاعهم الوظيفية يف املوازنة املقبلة

العراق يعتمد على اال�سترياد يف تغطية  % 50من وقود العجالت

ن ّواب :الربملان �ألغى تثبيت العقود لتاليف
الطعن بقانون "الأمن الغذائي"

زيادة ملحوظة في طلب "البنزين" ..وم�شاريع مرتقبة
ل�سد االحتياج المحلي

 بغداد /املدى
�أف ��ادت اللجن ��ة املالية يف جمل�س النواب ،ب� ��أن رفع فقرة
تثبي ��ت �أ�صحاب العقود �سبب ��ه خ�شية رئا�سة الربملان من
طعن احلكوم ��ة بقانون الدع ��م الطارئ للأم ��ن الغذائي،
الفت ��ة �إىل �أن امل�ست�شاري ��ن حتدث ��وا ع ��ن تكلي ��ف الدولة
مبالغ طائل ��ة ،م�ؤكدة عزمها تثبتيه ��م يف قانون املوازنة
العام ��ة .وق ��ال النائ ��ب امل�ستقي ��ل وع�ضو اللجن ��ة املالية
مهند اخلزعلي� ،إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
والتنمي ��ة حل م�شكلة املحا�ضري ��ن واالداريني والأجراء
وقراء املقايي�س بتحويلهم �إىل القرار ."315
وتاب ��ع اخلزعلي ،ان "امل�شكلة كان ��ت يف تثبيت �أ�صحاب
العق ��ود" ،مبين� � ًا �أن "اللجنة املالية �صوت ��ت على تثبيت
العق ��ود كافة" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "رئا�س ��ة جمل�س النواب
وبع ��د الت�شاور م ��ع امل�ست�شاري ��ن القانوني�ي�ن كان لديها
ر�أي ب� ��أن تثبيت العقود �سيحمل الدول ��ة مبالغ كبرية قد
جتعل احلكومة تطعن بالقانون".
وب�ي�ن اخلزعلي� ،أن "جلوء احلكوم ��ة �إىل الطعن �سوف
ي� ��ؤدي �إىل ن�س ��ف القان ��ون مبجمل ��ه م ��ن قب ��ل املحكم ��ة
االحتادي ��ة العلي ��ا" .و�أو�ض ��ح� ،أن "الق ��رار  315ينظ ��م
الو�ضع القان ��وين للم�شمولني به ،وكذلك احلال بالن�سبة
للمبالغ التي ي�ستحقونها واالمتيازات".
وي�سرت�س ��ل اخلزعلي� ،أن "ر�سال ��ة نو�صلها �إىل املجتمع
العراق ��ي ب� ��أن جمي ��ع �أع�ضاء اللجن ��ة املالية ق ��د �صوتوا
على تثبيت العقود" ،م�ستغرب ًا "وجود خ�شية من تكليف
اخلزينة العامة مبالغ مالية ب�سبب تثبيتهم".
ون ��وه ،اىل �أن "�أغل ��ب �أ�صحاب العقود لي�س ��وا �أ�صحاب
�شهادات ،وبتثبيتهم ف�أنهم �سي�أخذون راتب ًا اقل مما كانوا
يتقا�ضون ��ه يف ال�سابق" ،مبين ًا ان "البع�ض من �أ�صحاب
العقود يعملون يف �ش ��ركات نفطية رابحة وت�ستطيع �أن
تتحمل تكاليف تثبيتهم".
و�أك ��د اخلزعلي� ،أن "ما ح�صل لي�س نهاية املطاف ،بل �أن
اللجن ��ة املالية عازمة على تثبيت العقود من خالل قانون

املوازن ��ة االحتادية ول ��ن تتخلى عنهم ،ب ��ل �ستعمل بجد
على ت�سوية �أو�ضاعهم الوظيفية و�ضمان حقوقهم".
وكان رئي�س ال�سن للجنة القانونية النيابية حممد عنوز
قد �أك ��د يف ت�صريحات �سابقة �أن �صاح ��ب احلق الوحيد
يف االعرتا�ض عل ��ى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
والتنمي ��ة ،ه ��و جمل� ��س ال ��وزراء ،وال ي�ستطي ��ع �أي من
الن ��واب الطعن في ��ه �أمام املحكمة االحتادي ��ة العليا لعدم
امتالكه امل�صلحة التي توجبها الدعوى الد�ستورية.
من جانبه� ،أفاد ع�ضو اللجنة املالية الآخر م�صطفى �سند،
ب� ��أن "اللجن ��ة املالية �صوتت عل ��ى فقرة تثبي ��ت العقود،
و�أدرجتها ب�شكل وا�ضح يف مقرتح قانون الدعم الطارئ
للأمن الغذائي".
وتاب ��ع �سند ،ان "ما ح�صل عن ��د الت�صويت على القانون
و�إلغ ��اء ه ��ذه الفقرة ،ه ��و ك ��ذب وخدعة بح ��ق �أ�صحاب
العق ��ود" .ولف ��ت� ،إىل �أن "جمي ��ع الن ��واب ق ��د ت�سابقوا
يف امل�ؤمت ��رات ال�صحفي ��ة بالق ��ول �إن �أ�صح ��اب العق ��ود
م�شمول ��ون بالتثب ��ت لك ��ن القان ��ون مل ي�شم ��ل ه ��ذه
ال�شريحة".
وكان جمل� ��س النواب ق ��د �صوت الأ�سب ��وع املا�ضي على
قان ��ون الدع ��م الطارئ للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمية ،وعلى
�إثره ب ��د�أت تظاه ��رات يومية لأ�صح ��اب العقود يف عدد
م ��ن حمافظات العراق تعبري ًا ع ��ن غ�ضبهم بعد رفع فقرة
تثبيتهم من القان ��ون .وتعد الب�صرة من �أكرث املحافظات
الت ��ي �شهدت تظاه ��رات لأ�صح ��اب العق ��ود العاملني يف
ال�ش ��ركات النفطي ��ة .وعلى �صعي ��د مت�صل� ،أف ��اد النائب
ع ��ن املحافظ ��ة �أحمد الربيع ��ي� ،أن "ن ��واب الب�صرة على
توا�ص ��ل م�ستمر من �أجل �إي�ص ��ال �صوت املتظاهرين �إىل
احلكومة وا�ستح�صال حقوقهم".
ودع ��ا الربيع ��ي� ،إىل "�ضب ��ط النف� ��س وتهدئ ��ة ال�ش ��ارع
الب�ص ��ري وع ��دم ح�ص ��ول فع ��ل وردة فع ��ل" ،وو�ص ��ف
املوق ��ف احلايل داخ ��ل الب�صرة ب� �ـ "املت�شن ��ج وال ي�صب
مب�صلح ��ة �أهايل املحافظة ،مع �ض ��رورة �أن ي�أخذ نوابها
دورهم يف ال�ضغط لتحقيق مطالب املتظاهرين".
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 بغداد� /سيف عبد اهلل
رغ ��م الوف ��رة النفطية الكب�ي�رة يف العراق
واالحتياط ��ي الكب�ي�ر ال ��ذي ميلك ��ه� ،إال �أن
الأزم ��ات تت ��واىل ب�ش� ��أن وق ��ود ال�سيارات
يف بغ ��داد وعدد من املحافظ ��ات ..الربملان
يتح ��دث ع ��ن م�شاري ��ع جدي ��دة لإنت ��اج
(البنزي ��ن) ..والنف ��ط تك�ش ��ف ع ��ن �أ�سباب
الأزمة يف حمطات الوقود.
الكميات املنتجة ال تكفي احلاجة املحلية
يف ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أك ��د ع�ضو جلن ��ة النفط
والطاق ��ة يف جمل� ��س الن ��واب ر�س ��ول
احللف ��ي ،عدم كفاي ��ة الكمي ��ات املنتجة من

البنزين ل�سد احلاجة املحلية.
وق ��ال احللف ��ي يف حدي ��ث ل� �ـ (امل ��دى)� ،إن
"الع ��راق ميتل ��ك م�ص ��ايف كب�ي�رة ،لك ��ن
الكميات املنتجة ال ت�سد احلاجة املحلية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن ��ه "خالل الع ��ام احلايل �أو
بداي ��ة الع ��ام املقب ��ل �سيتم افتت ��اح م�صفى
كرب�ل�اء وطاقت ��ه الإنتاجي ��ة اليومي ��ة تبلغ
� 140أل ��ف برمي ��ل ،و�سي�س ��د النق� ��ص
احلا�صل يف اال�ستهالك اليومي" .و�أو�ضح
احللف ��ي� ،أن "هناك م�شروع ��ا يف الب�صرة
اي�ض ��ا وه ��و م�ش ��روع ال� �ـ (�إف �س ��ي �سي)
وطاقت ��ه الإنتاجي ��ة اليومية بح ��دود �أكرث
م ��ن � 50ألف برميل" .وتاب ��ع احللفي� ،أن"

الع ��راق يحتاج م ��ن  27اىل  29مليون لرت
بنزي ��ن يوميا بينما الإنتاج املحلي ،تقريبا
 12ملي ��ون لرت وامل�ست ��ورد من  14اىل 15
مليون لرت يومي ًا".
العراق لن ي�صدر (البنزين)
م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د اخلب�ي�ر النفط ��ي حم ��زة
اجلواه ��ري� ،أن الع ��راق ل ��ن ي�ص ��ل اىل
مرحلة ت�صدي ��ر البنزين .وقال اجلواهري
يف حدي ��ث مع (امل ��دى)� ،إن "العراق ميتلك
م�صايف عدي ��دة للوق ��ود يف الب�صرة وهي
وحدات البنزين اجلدي ��دة ،واحدة طاقتها
� 100أل ��ف برميل يوميا و�أخرى يف حمطة

حمطات الوقود القريبة من اقليم كرد�ستان ت�شهد زخم ًا ملحوظ ًا
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ال ��دورة وواحدة يف م�صف ��ى بيجي جاري
العمل بها".
و�أ�ش ��ار اجلواه ��ري ،اىل "ع ��دم وج ��ود
�اف معطل ��ة لغاي ��ة الآن وجميعه ��ا
م�ص � ِ
م�شاري ��ع يج ��ري العم ��ل به ��ا يف كرب�ل�اء
والب�ص ��رة والت ��ي تعم ��ل به ��ا �ش ��ركات
معروف ��ة ،با�ستثن ��اء م�صف ��ى بيج ��ي ف ��ان
العمل فيه ما يزال متوا�ص ًال".
ولف ��ت اىل �أن "ه ��ذه امل�شاريع عن ��د اكتمال
العم ��ل فيها �سيك ��ون لدى الع ��راق فائ�ض،
ولكن ��ه ل ��ن ي�ص ��ل اىل الت�صدي ��ر ب�سب ��ب
عملي ��ات الف�س ��اد وال�سرق ��ة خا�ص ��ة �إذا
ا�ستمرت �أ�سعار النفط بال�صعود".
الك�شف عن �أ�سباب الأزمة
اىل ذل ��ك ،ك�ش ��ف مدي ��ر �شرك ��ة توزي ��ع
املنتج ��ات النفطي ��ة ح�سني طال ��ب� ،أ�سباب
الأزمة يف حمطات الوقود.
وق ��ال طال ��ب يف ت�صري ��ح �أدىل ب ��ه �إىل
(امل ��دى)� ،إن "م ��ا يج ��ري م ��ن حدي ��ث عن
وجود �أزمات بنزين فان احلقيقة هو وجود
زيادة يف الطل ��ب خ�صو�صا يف املحافظات
القريب ��ة من �إقليم كرد�ست ��ان حيث �أن فارق
ال�سع ��ر هو ما ي�سبب الزخ ��م على املحطات
الوقودية يف تلك املحافظات".
و�أ�ض ��اف طال ��ب� ،أن "احلاج ��ة الكلي ��ة
للم�شتق ��ات الوقودي ��ة ه ��ي  31مليون� � ًا
ي�ستهلكها العراق ب�شكل يومي ،يف حني �أن
الإنتاج احلايل يقدر بـ  15مليون ًا".
وتنف ��ي وزارة النفط عرب بيان ��ات متعددة
بني احلني والآخر وجود �أزمة للبنزين يف
حمطات الوقود بع ��دد من املحافظات ،رغم
الأزمة التي يتلم�سه ��ا املواطن يف حمطات
الوقود يف بغداد وعدد من املحافظات.
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في قائمة البدالء :زعيم كتائب حزب اهلل و 13نائب ًا خا�سراً ووزير واحد

«التن�سيقي» يحتل  %60من مقاعد ال�صدريين ..والحلبو�سي� :سنم�ضي بت�شكيل الحكومة
بغداد /تميم الح�سن
ا�سم ��اء مث�ي�رة و�شخ�صي ��ات ت�ص ��ل اىل
الربمل ��ان لأول م ��رة �ضم ��ن قائم ��ة بدالء
ال�صدري�ي�ن الذي ��ن �أعلن ��وا اول �أم� ��س
ا�ستقالة جماعية من الربملان.
ومن بني البدالء مر�ش ��ح يعتقد انه وراء
تهدي ��دات �سابقة طال ��ت رئي�س احلكومة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ون ��واب �سابق�ي�ن
معروف�ي�ن مبواقفه ��م �ض ��د «ن�شط ��اء
ت�شرين».
وبح�س ��ب قائم ��ة الب ��دالء �شب ��ه النهاية،
ان هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن  10ن ��واب �سابق�ي�ن
�سيحتلون مقاع ��د ال�صدريني ومن بينهم
وزير �سابق.
باملقاب ��ل ان تدقيق اال�سم ��اء اظهر تفوق
فريق الإطار التن�سيقي بعدد املقاعد التي
�سيح�ص ��ل عليها وهي متث ��ل نحو %60
من اجمايل املقاعد البديلة.
وتتقا�س ��م التحالف ��ات ال�شيعي ��ة البارزة
وه ��ي :الفت ��ح ،ودول ��ة القان ��ون ،وقوى
الدولة �أكرب احل�ص� ��ص من مغامن مقاعد
ال�صدريني.
اىل جان ��ب ذلك ،فان هن ��اك  5من البدالء
ه ��م م ��ن التيار ال�ص ��دري نف�س ��ه ،والذي
يتوقع ب�أنهم �سيقدمون ا�ستقالتهم اي�ض ًا.
وكان ق ��د اوع ��ز زعي ��م التي ��ار ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر ،م�ساء االحد ،اىل رئي�س
كتلته ح�سن العذاري لتقدمي اال�ستقاالت
الت ��ي كتب ��ت قب ��ل ذل ��ك ب�أربعة اي ��ام اىل
رئي�س الربملان.
ويف اول ت�صري ��ح ومفاج ��ئ حللف ��اء
ال�ص ��در ع ��ن «�سيناريوه ��ات م ��ا بع ��د
اال�ستقال ��ة» ،ك�شف رئي� ��س الربمل ��ان
حمم ��د احللبو�سي ع ��ن امل�ض ��ي بت�شكيل
احلكومة.
وذكر احللبو�سي يف �سل�سلة بيانات عقب
اال�ستقال ��ة اجلماعي ��ة لل�صدري�ي�ن ،بان ��ه
ي�سعى اىل «ت�شكيل حكومة تتحمل الكتل
ال�سيا�سية م�س�ؤولية جناحها وف�شلها».
وا�ض ��اف رئي� ��س الربمل ��ان ال ��ذي ي ��زور
االردن بان «هن ��اك تفاهمات خمتلفة بعد
ا�ستقال ��ة ن ��واب ال�صدري�ي�ن ..االن�س ��داد
ال�سيا�سي لن ي�ستمر».
وكان احللبو�س ��ي ق ��د كتب قب ��ل ذلك على
«توي�ت�ر» �أن ��ه «ن ��زو ًال عند رغب ��ة �سماحة
ال�سي ��د مقتدى ال�صدر ،قبلنا على م�ض�ض
طلب ��ات �إخواننا و�أخواتنا ن ��واب الكتلة
ال�صدري ��ة باال�ستقالة من جمل�س النواب
العراقي».
و�أ�ض ��اف� ،أنه «لق ��د بذلنا جه ��د ًا خمل�ص ًا
و�صادق ًا لثني �سماحته عن هذه اخلطوة،
لكنه �آث ��ر �أن يكون م�ضحي� � ًا ولي�س �سبب ًا
معط ًال؛ من �أج ��ل الوطن وال�شعب ،فر�أى
امل�ضي بهذا القرار».
باملقابل اكتفى زعيم احلزب الدميقراطي
م�سع ��ود ب ��ارزاين ،وهو ال�شري ��ك االخر
يف التحال ��ف الثالث ��ي ب�إعالن ��ه متابع ��ة
«التطورات» ما بعد اال�ستقالة.
وقال ب ��ارزاين يف تغريدة على «تويرت»:

وعام ��ر كان ق ��د خا� ��ض االنتخاب ��ات
االخ�ي�رة �ضم ��ن تي ��ار جديد ه ��و جتمع
الف ��او زاخ ��و ،وحاليا �أ�صب ��ح لديه مقعد
واحد عن الب�صرة.
وح�ص ��ل باملقابل حزب قادم ��ون للتغيري
ال ��ذي ق ��دم �أك�ث�ر م ��ن  180مر�شح ��ا
باالنتخاب ��ات ،على مقعدي ��ن اثنني لأول
مرة ،وح�صل عليهما يف بغداد وذي قار.
وعدن ��ان ال ��زريف ،وه ��و مر�ش ��ح �سابق
لرئا�س ��ة احلكوم ��ة عق ��ب ا�ستقال ��ة عادل
عبد املهدي ابان تظاهرات  ،2019ح�صل
اي�ضا على مقعدين لأول مرة يف النجف.
ونال ح ��زب النور ،ال ��ذي ير�أ�سه النائب
ال�ساب ��ق يف دول ��ة القان ��ون حمم ��د
الهن ��داوي عل ��ى مقع ��د واح ��د بدي ��ل يف
الب�صرة.
والهن ��داوي وه ��و �صاح ��ب م�ش ��روع
امتي ��ازات خمي ��م رفح ��اء ،كان ق ��د ر�شح
هو وابنت ��ه يف االنتخابات االخرية ومل
يح�صال على اي مقعد.
ا�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ح�ص ��ل ح ��زب منقذون
التاب ��ع للمر�ش ��ح ال�سابق اي�ض ��ا لرئا�سة
احلكومة اب ��ان «ت�شري ��ن» حممد عالوي
عل ��ى مقعد لأول مرة ع ��ن كربالء ،ومثله
حلركة العراق الوطنية عن بغداد.
م�ستقلون...

الحلبو�سي خالل الم�ؤتمر ال�صحفي الذي عقده �أم�س في االردن
«اح�ت�رم ق ��رار �سماح ��ة ال�سي ��د مقت ��دى
ال�صدر و�سنتابع التطورات الالحقة».
وقدم ال�ص ��در يف اع�ل�ان االن�سح ��اب،
ال�شك ��ر اىل اىل حتالف انق ��اذ وطن ،على
«ما �أب ��دوه م ��ن وطنية وثب ��ات» ،م�ضيف ًا
يف بي ��ان يوم االحد« :وه ��م الآن يف حل
مني».
مغازلة جعفر ال�صدر
كم ��ا �شك ��ر زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،ابن
عمه ومر�شح ��ه ال�سابق لرئا�سة احلكومة
جعفر ال�صدر ،قبل ان يحاول «التن�سيقي»
مغازل ��ة االخري وال�ضغط عل ��ى «ال�صدر»
من جهة اخرى.
وبح�س ��ب بي ��ان �صدر عن �شب ��ل الزيدي،
وه ��و زعي ��م كتائ ��ب االم ��ام علي-اح ��د
ت�شكي�ل�ات احل�شد -دعا الإطار التن�سيقي
اىل اع ��ادة طرح ا�سم جعفر ال�صدر ،كحل
لالزمة.
وق ��ال الزيدي عق ��ب ا�ستقال ��ة ال�صدريني
يف بي ��ان« :ان االوان لقادة الإطار لتبني
ال�سيد جعفر ال�صدر مر�شحا م�ستقال».
ودعا الزيدي اىل ان اعطاء جعفر ال�صدر
احلرية يف «ت�شكي ��ل حكومة يتنازل فيها
ال�شيعة عن فكرة املحا�ص�صة الوزارية».
وجاء طلب زعي ��م الكتائب مت�أخر ًا ،حيث
كان جعف ��ر ال�صدر ،قد �أعلن ان�سحابه من
الرت�شيح لرئا�سة احلكومة.

وق ��ال جعف ��ر ال�ص ��در يف تغري ��دة عل ��ى
«توي�ت�ر» «كن ��ت قبل ��ت تر�شي ��ح �سماحة
الوطني
ال�سي ��د ال�صدر دعم� � ًا مل�شروع ��ه
ّ
اال�صالحي ،وقد حان الآن وقت االعتذار
ّ
واالن�سحاب».
وكان «التن�سيق ��ي» ق ��د رف� ��ض يف وق ��ت
�سابق التنازل ع ��ن مواقعه يف احلكومة
املقبل ��ة ،او القب ��ول بـ»جعف ��ر ال�ص ��در»
لرئا�س ��ة ال ��وزراء قب ��ل ح�س ��م «الكتل ��ة
ال�شيعية الكربى».
خريطة البدالء

وبح�س ��ب القائمة �شب ��ه النهائي ��ة لبدالء
ال�صدري�ي�ن يف  12حمافظ ��ة ،وه ��م 72
نائبا (ح�سب نتائج االنتخابات امل�صادق
عليه ��ا) ،ف ��ان الإط ��ار التن�سيق ��ي �سوف
يحتل  42مقعدا منها.
وظه ��ر بني الب ��دالء ع ��دد م ��ن املر�شحني
ع ��ن التيار ال�ص ��دري نف�سه ،وه ��م اثنان
يف مي�س ��ان ،ومر�ش ��ح واح ��د يف كل من
الب�صرة ،باب ��ل ،وكربالء ،وه�ؤالء يعتقد
ب�أنهم �سيقدمون ا�ستقاالتهم.
وب�ي�ن رئي� ��س الربمل ��ان يف �سل�سل ��ة
ت�صريحات ��ه االخ�ي�رة عق ��ب مفاج� ��أة
ال�صدري�ي�ن ،ب ��ان« :تنته ��ي ع�ضوي ��ة �أي
نائ ��ب عن ��د تق ��دمي ا�ستقالت ��ه والأم ��ر ال
يحتاج �إىل ت�صويت».

وه ��ذه امل ��رة االوىل من ��ذ ( 2005اول
برملان بعد  )2003يخلو جمل�س النواب
م ��ن ال�صدري�ي�ن ،حي ��ث كان التي ��ار ق ��د
ا�ستق ��ال وزراءه م ��ن حكوم ��ات 2007
و 2016دون �سحب نوابه.
ووفق ��ا لت�صريح ��ات احللبو�س ��ي ،فق ��د
ح�ص ��ل حتالف الفت ��ح ( 17مقع ��دا) على
 11مقعدا ا�ضافيا من بدالء ال�صدريني.
ومن �أبرز البدالء عن التحالف يف بغداد
ه ��و ح�سن �س ��امل ،ع�ض ��و ع�صائ ��ب اهل
احل ��ق بديال ع ��ن نائ ��ب رئي� ��س الربملان
حاكم الزاملي.
و�س ��امل كان معروف ��ا بت�صريحات ��ه
املعار�ض ��ة لن�شط ��اء التظاه ��رات ،حي ��ث
اته ��م يف وق ��ت �ساب ��ق «جه ��ات» -مل
ي�سمه ��ا -بتدري ��ب ال�شب ��اب يف ا�سبانيا
وا�سرائيل عن طريق كرد�ستان.
واع ��اد الفتح اىل جان ��ب النائب ال�سابق
ح�س ��ن �س ��امل 6 ،ن ��واب اخري ��ن كبدالء،
من بينه ��م النائ ��ب عزيز املياح ��ي ،وليد
ال�سهالين ،كرمي عليوي ،وعال عودة.
و�سيح�ص ��ل الفتح عل ��ى  4مقاع ��د بديلة
يف بغ ��داد ،و 3يف ذي قار ،ومقعدين يف
مي�سان ،ومقع ��د واحد يف كل من كربالء
والقاد�سية.
يف املرتب ��ة الثاني ��ة بعدد الب ��دالء �ضمن
جماع ��ة االطاري�ي�ن� ،سيح�ص ��ل حتال ��ف

باملقابل فقد ح�صل النهج الوطني (حزب
الف�ضيلة �سابقا) وهو �شريك «التن�سيقي»
عل ��ى مقعدي ��ن �إ�ضافي�ي�ن اىل مقع ��ده
الوحيد ،وح�صل على املقاعد البديلة يف
املثنى وذي قار.
وحتال ��ف ت�صمي ��م ( 5مقاع ��د) برئا�س ��ة
حماف ��ظ الب�ص ��رة ا�سع ��د العي ��داين،
واملنق�س ��م بني التي ��ار و»الإط ��ار» ح�صل
على  3مقاعد بديلة كلها يف الب�صرة.
باملقاب ��ل ان حتال ��ف العق ��د الوطني �أحد
ت�شكي�ل�ات التن�سيق ��ي ،ح�ص ��ل عل ��ى 3
مقاعد ا�ضافة اىل مقاعده الـ 4اال�صلية.
وح�ص ��ل التحال ��ف الذي يتزعم ��ه رئي�س
احل�ش ��د فالح الفيا�ض ،عل ��ى مقعدين يف
بغداد ومقعد واحد يف النجف.
اىل ذل ��ك ا�ضي ��ف مقع ��دان اىل املقع ��د
الوحي ��د لتي ��ار الفرات�ي�ن �ضم ��ن الإط ��ار
التن�سيق ��ي ،والذي ير�أ�س ��ه وزير حقوق
االن�س ��ان اال�سب ��ق حمم ��د ال�س ��وداين،
وح�ص ��ل عل ��ى املقاعد البديل ��ة يف بغداد
ومي�سان.

قوى الدولة وه ��و �شراكة بني زعيم تيار
احلكمة عم ��ار احلكيم ورئي� ��س الوزراء
اال�سبق حيدر العبادي على  9مقاعد.
والتحال ��ف لدي ��ه  4مقاع ��د ،اع ��اد كبدالء
نائبتني اثن�ي�ن ،وهما ان�سجام الغراوي،
وزين ��ب وحي ��د ،وح�صل يف بغ ��داد على
 5مقاع ��د بديلة ومقعد واح ��د يف كل من
وا�سط ،ذي قار ،مي�سان ،والب�صرة.
وال�شري ��ك الثال ��ث يف «التن�سيق ��ي» ه ��و
دول ��ة القان ��ون ( 33مقع ��دا) ح�صل على
 7مقاع ��د ا�ضافية ،واعاد ن ��واب �سابقني
خا�سري ��ن ،مث ��ل عل ��ي الفيا� ��ض ،واحمد
البديري.
ام ��ا حرك ��ة حق ��وق – �ضم ��ن االط ��ار-
التابع ��ة لكتائب حزب الل ��ه ،فقد ح�صلت
على  5مقاعد ا�ضافة اىل مقعدها الوحيد
يف الربملان.
و�أب ��رز الب ��دالء م ��ن احلركة ه ��و ح�سني
م�ؤن� ��س ،م�ؤ�س�س احلرك ��ة ،والذي كانت
ت�سريبات ق ��د اتهمته بانه هو نف�سه «ابو
علي الع�سكري» الذي ن�شر عدة تغريدات
�سابقة هددت قوى �سيا�سية وم�ؤ�س�سات
�أول مقاعد
ر�سمي ��ة م ��ن �ضمنه ��ا رئي� ��س احلكوم ��ة
ام ��ا ال�شخ�صي ��ات اخلا�س ��رة يف
احلايل.
وح�صلت حق ��وق على  3مقاعد بديلة يف االنتخاب ��ات والت ��ي �صع ��دت لأول م ��رة
بغ ��داد ،ومقعد واح ��د يف كل من ذي قار ب�سبب ا�ستقالة ال�صدريني ،هو عامر عبد
اجلبار وزير النقل اال�سبق.
والب�صرة.

وفيم ��ا يخ� ��ص املر�شحني ال ��ذي خا�ضوا
االنتخاب ��ات حتت ا�س ��م «م�ستقلون» فقد
�صعد كبدالء عن ال�صدريني 11 ،مر�شحا
منهم.
وح�ص ��ل امل�ستقلون عل ��ى  3مقاعد بديلة
عن مي�سان ،ومقعدين يف بغداد ومثلهما
يف وا�س ��ط ،ومقع ��د واح ��د يف كل م ��ن
القاد�سية ،املثنى ،ذي قار ،والب�صرة.
وكان امل�ستقل ��ون ق ��د حقق ��وا  43مقعدا،
قب ��ل ان يتوزع ��وا ب�ي�ن التحالف ��ات
التقليدية ،وحتالفات جديدة �أن�شئت بعد
نتائج االنتخابات.
اما حركة امت ��داد التي تواجه ان�شقاقات
من ��ذ نهاي ��ة االنتخاب ��ات ،فق ��د ح�صل ��ت
عل ��ى  7مقاع ��د ا�ضاف ��ة اىل مقاعدها الـ9
ال�سابقة.
و�صع ��دت امت ��داد ب ��دال ع ��ن ال�صدري�ي�ن
يف  3مقاع ��د يف بغ ��داد ومقعدي ��ن يف
النجف ،ومقعد واحد يف كل من كربالء،
والقاد�سية.
باملقاب ��ل ان ا�شراق ��ة كان ��ون ( 6مقاع ��د)
نال ��ت مقع ��دا واح ��دا بدي�ل�ا يف كربالء،
واالخ�ي�رة م ��ع «امتداد» ت�صنف ��ان �ضمن
القوى امل�ستقلة.
ا�ضافة اىل ذل ��ك ح�صل حتالف تقدم (37
مقع ��دا) ال ��ذي يتزعم ��ه رئي� ��س الربملان
حمم ��د احللبو�س ��ي ،عل ��ى مقعدي ��ن ع ��ن
بغداد.
ومقع ��د واح ��د يف وا�س ��ط اىل جتم ��ع
اه ��ايل وا�س ��ط التاب ��ع للمحاف ��ظ حممد
املياح ��ي ،والذي كان ميل ��ك مقعدا واحد
اندمج �ضمن التي ��ار ال�صدري بعد نتائج
االنتخابات.

ا�ستمرار التن�سيق مع �إقليم كرد�ستان لت�سليم المطلوبين وتبادل المعلومات

العمليات الم�شتركة« :داع�ش» يخ�سر مالذاته الآمنة ولم يعد قادر ًا على �شن «الغزوات»
بغداد /فرا�س عدنان

�أكدت قيادة العمليات
الم�شتركة ،ان الخط البياني
للهجمات الإرهابية يظهر
انهياراً كبيراً في �صفوف تنظيم
داع�ش االرهابي ،الفتة �إلى
عدم قدرته على �شن ما ي�سمى
بـ «الغزوات» ،مبينة �أن القوات
الأمنية تمكنت من مطاردته
في �أ�صعب المناطق الجبلية
وال�صحراوية ،منوهة �إلى
ا�ستمرار التعاون مع ال�سلطات
في �إقليم كرد�ستان على �صعيد
ت�سليم المطلوبين والتن�سيق
وتبادل المعلومات.

قوة من الجي�ش العراقي تعثر على كد�س عتاد لتنظيم داع�ش االرهابي �أم�س

وق ��ال املتح ��دث با�س ��م القي ��ادة حت�س�ي�ن
اخلفاج ��ي� ،إن «وكاالت اال�ستخب ��ارات
ح�صل ��ت الأ�سب ��وع احلايل عل ��ى معلومات
مهمة تخ� ��ص خلي ��ة تابعة لتنظي ��م داع�ش
الإرهاب ��ي تتواج ��د يف �صح ��راء الرطب ��ة
م�س�ؤول ��ة ع ��ن هجم ��ات �إرهابي ��ة عدي ��دة
منها وقع عل ��ى الطريق الدويل الرابط مع
الأردن».
وتاب ��ع اخلفاج ��ي� ،أن «تل ��ك املعلومات قد
متت ترجمتها من خ�ل�ال خلية اال�ستهداف

يف قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة ورفع ��ت
النتائج �إىل �سالح اجلو الذي �شن هجمات
على الأهداف».
و�أ�شار� ،إىل �أن «العملية ا�شرتكت فيها �أكرث
من جهة� ،إ�ضافة �إىل ال�ضربة اجلوية ،كان
هناك جهد جلهاز مكافحة الإرهاب بتجهيز
ق ��وة تابع ��ة ل ��ه يف االنب ��ار حمل ��ت �أرب ��ع
طائ ��رات تابعة لط�ي�ران اجلي� ��ش واثنتان
كانتا يف و�ضع هجومي».
ولف ��ت اخلفاجي� ،إىل �أن «القوة ا�ستطاعت
الذه ��اب �إىل امل ��كان وتطويق ��ه ،وتب�ي�ن �أن
�أح ��د الإرهابي�ي�ن ق ��د قت ��ل مبا�ش ��رة و�آخر
�أ�صيب ومت القاء القب�ض عليه» ،منوه ًا �إىل
�أن «قي ��ادة عملي ��ات االنبار كان ��ت بدورها
تفر� ��ض طوق� � ًا �آخ ��ر �أو�س ��ع ملن ��ع �إف�ل�ات
الإرهابيني».
ون ��وه� ،إىل �أن «�أربع ��ة �إرهابي�ي�ن حاولوا
الف ��رار بوا�سط ��ة عجلة كب�ي�رة (�شاحنة)،
لكن ق ��وات مكافح ��ة الإره ��اب جنحت يف
مطاردتهم والقاء القب�ض عليهم».
وع ّد اخلفاجي« ،العملية ب�أنها نوعية وتدل
عل ��ى وحدة القي ��ادة وال�سيط ��رة و�إمكانية
الق ��وات الأمني ��ة يف مالحق ��ة ومط ��اردة
الإرهابي�ي�ن يف خمتلف الأماكن» ،مبين ًا ان
«املعلومات وردت من وكالة اال�ستخبارات
التابع ��ة ل ��وزارة الداخلي ��ة ومت حتويله ��ا
�إىل جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب م ��ع �ضربات
الطائرات التابعة للقوة اجلوية».
و�ش ��دد ،على �أن «�أهمية ه ��ذه العملية ت�أتي
اي�ض� � ًا م ��ن كونه ��ا ر�سال ��ة �إىل التنظيمات
الإرهابي ��ة ب�أنن ��ا �سنالحقه ��ا يف �أي م ��كان
داخل العراق».
و�أك ��د اخلفاج ��ي� ،أن «املتهم�ي�ن يعت�ب�رون
من اخلط الأول لتنظي ��م داع�ش الإرهابي،
والتحقي ��ق م ��ا زال م�ستمر ًا معه ��م وقد مت

اخ ��ذ عين ��ات ( ،)DNAوالنتائ ��ج �سيت ��م
الإعالن عنها يف حينها”.
وحت� �دّث ،ع ��ن “تط ��ور كب�ي�ر ح�ص ��ل يف
الق ��درات الأمني ��ة داخل املناط ��ق اجلبلية،
وق ��د ظه ��ر ذل ��ك وا�ضح� � ًا من خ�ل�ال جهود
ق ��وات ال�شرط ��ة االحتادي ��ة يف مط ��اردة
بقاي ��ا التنظيم الإرهاب ��ي يف �سل�سلة جبال
حمرين وقرة جوخ”.
و�أو�ضح اخلفاجي� ،أن “املهم بالن�سبة �إلينا
هو احل�ص ��ول على معلوم ��ات ا�ستخبارية
�صحيحة ودقيقة تتم ترجمتها �إىل �ضربات
جوية �أو �إنزال جوي �أو كمائن”.
و�أورد ،ان “التنظي ��م الإرهابي كان يعتقد
ب�أن تواج ��ده يف املناط ��ق ذات اجلغرافية
ال�صعبة مثل اجلبال والوديان وال�صحراء
�سيوفر له املالذ الآم ��ن ،لكن �أثبتنا العك�س
من خالل عمليات نوعية يومية”.
ولفت اخلفاج ��ي� ،إىل �أن “القوات الأمنية
تتعام ��ل مع ن�ش ��اط التنظي ��م الإرهابي من
خ�ل�ال خطوط بيانية تو�ضح ن�شاطه خالل
م ��دة زمنية حمددة ،وقد �أظه ��رت البيانات
انهيار ًا كبري ًا للتنظيم”.
ويوا�ص ��ل� ،أن “داع� ��ش توعّ ��د بع ��دد م ��ن
العملي ��ات منه ��ا ما ي�سمى بغ ��زوة رم�ضان
لكن ��ه ف�ش ��ل يف �شنه ��ا” ،وي ��رى �أن “ذل ��ك
يعط ��ي م�ؤ�شر ًا ب� ��أن هجم ��ات داع�ش بد�أت
تنح�سر”.
وم�ض ��ى اخلفاج ��ي� ،إىل �أن “التع ��اون
م ��ع ال�سلط ��ات يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ي�شهد
ت�صاع ��د ًا م�ستم ��ر ًا وتظه ��ر نتائج ��ه م ��ن
خالل عمليات م�شرتك ��ة وت�سليم �إرهابيني
وتبادل معلومات وتعاون يف جمال حركة
القطع ��ات الع�سكري ��ة وت�أم�ي�ن الأه ��داف
احليوية”.
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر اخلب�ي�ر الأمن ��ي �أحم ��د

ال�شريف ��ي �أن “تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي
وعلى الرغم من تراجع ن�شاطه لكنه ما زال
ي�ش ��كل خطر ًا ،و�أخذ يغيرّ من طريقة �إدارة
املعرك ��ة مبحاولة الو�ص ��ول �إىل مقرتبات
القطعات الع�سكرية ويعمل على ا�ستهدافها
م�ستفيد ًا من قدرته على املباغتة”.
وتاب ��ع ال�شريفي� ،أن “اللجوء �إىل مطاردة
التنظيم من خالل املعلومات اال�ستخبارية
و�سالح اجل ��و هو الو�سيل ��ة الأف�ضل ،على
اعتب ��ار ان حركة القطع ��ات الربية ال�سيما
يف املناط ��ق الربي ��ة تكون بطيئ ��ة وميكن
لعنا�ص ��ر ي�شكل ��ون خاليا من اف ��راد قليلني
االختباء والهرب”.
و�أورد� ،أن “تركي ��ز التنظي ��م الإرهاب ��ي
ين�ص ��ب على املناط ��ق التي تو�ص ��ف ب�أنها
رخ ��وة ال�سيم ��ا على �شري ��ط ال�سيطرة بني
القوات االحتادي ��ة والقوات التابعة لإقليم
كرد�ستان”.
وانته ��ى ال�شريفي� ،إىل “�أهمي ��ة ا�ستمرار
التع ��اون م ��ع �إقلي ��م كرد�ست ��ان وعق ��د
االجتماعات الأمني ��ة والفنية بهدف تاليف
�أي خط ��ر �أو �ضع ��ف للتواج ��د الع�سك ��ري
يف تل ��ك املناطق كم ��ا كان يح�صل يف املدة
املا�ضية”.
و�ش ��ن تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي بع� ��ض
العملي ��ات �ض ��د الق ��وات الأمني ��ة م�ستغ ًال
�سوء الأنواء اجلوية ،لكن قيادة العمليات
امل�شرتك ��ة حتدث ��ت ع ��ن و�ض ��ع �آلي ��ة متنع
تكرار مثل هكذا هجمات يف امل�ستقبل.
يذك ��ر �أن التنظي ��م الإرهاب ��ي كان قد خ�سر
جمي ��ع املناط ��ق الت ��ي �سيط ��ر عليه ��ا يف
الع ��راق ع ��ام  ،2014وتعر�ض ��ت اغل ��ب
قيادات ��ه �إىل قتل ،يف مقدمته ��م زعيمه �أبو
بكر البغدادي ومن بع ��ده عبد الله قردا�ش
اللذان قتاال داخل الأرا�ضي ال�سورية.
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الأطباء البيطريون يدخلون على خط االحتجاجات

ت�ص��اعد وترية التظاه��رات يف ذي ق��ار بغلق دوائ��ر حكومية وج�س��ور حيوية
 ذي قار /ح�سني العامل

ت�شهد حمافظة ذي قار
ت�صعيداً وا�سع ًا يف الفعاليات
املطلبية الداعية لتوفري
فر�ص عمل للخريجني
وتثبيت موظفي العقود
وحت�سني اخلدمات ،فيما
�أقدم عدد من املتظاهرين
على قطع ج�سري الزيتون
والن�صر واغالق قائممقامية
�سيد دخيل وناحية العكيكة
وتنظيم اعت�صامات امام
دوائر البيطرة وال�صحة
والبلدية.

و�شارك املئات من اخلريجني واملوظفني
واملواطن�ي�ن يف الفعالي ��ات التي تتجدد
بني احلني والآخر ومنذ �أكرث من عامني،
اذ �أعلن عدد من موظفي العقود يف دوائر
ال�صح ��ة وبلدي ��ة النا�صري ��ة االعت�ص ��ام
املفت ��وح ام ��ام دوائرهم احتجاج� � ًا على
عدم تثبيتهم �ضمن قانون االمن الغذائي
الذي اقره الربملان م�ؤخرا.
فيما ج ��دد املئات م ��ن خريج ��ي الكليات
واملعاه ��د التقني ��ة املطالب�ي�ن بالتعي�ي�ن
التظاه ��ر و�أق ��دم ع ��دد منهم عل ��ى اغالق
ج�س ��ري الن�ص ��ر والزيت ��ون و�س ��ط
النا�صري ��ة ب�إ�ضرام الن ��ار يف االطارات
امل�ستهلك ��ة وقط ��ع الطري ��ق ام ��ام مرور

املركبات.
وقال �أح ��د موظفي دي ��وان حمافظة ذي
ق ��ار �إىل (امل ��دى) ،ان "ج�س ��ري الن�ص ��ر
والزيت ��ون م ��ازاال مقطوع�ي�ن ومغلق�ي�ن
ام ��ام حركة امل ��رور" ،الفت ��ا اىل ان "ذلك
ت�سبب باختناقات مرورية وزحام �شديد
عل ��ى بقي ��ة اجل�س ��ور يف مرك ��ز مدين ��ة
النا�صرية".
وم ��ن جانب ��ه ،ق ��ال ميث ��م النا�ص ��ري،

وهو �أح ��د املتظاهري ��ن �إىل (املدى) ،ان
"اخلريج�ي�ن كانوا يعق ��دون االمل على
قانون االمن الغذائي بتوفري فر�ص عمل
لهم لكن للأ�سف خاب االمل بذلك".
و�أ�ضاف النا�صري� ،أن "مطالبنا احلالية
تتمث ��ل اما بتعدي ��ل القان ��ون وت�ضمينه
فر�ص عمل للخريجني او ادراج تعيينات
اخلريجني �ضمن موازنة عام ."2022
ويف ذات ال�سي ��اق ،نظم ��ت نقاب ��ة

حمتجون ي�شعلون اطارات عند ج�سور رئي�سة يف النا�صرية
االطب ��اء البيطري�ي�ن وقف ��ة ت�ضامني ��ة ا�سا�س ��ي يف مكافح ��ة االمرا� ��ض العامة
امام امل�ست�شف ��ى البيطري يف النا�صرية واالمرا� ��ض امل�شرتك ��ة وال�سيم ��ا مر�ض
ملطالب ��ة جمل� ��س ال ��وزراء بتطبيق بنود احلمى النزفية املنت�شر هذه االيام".
قانون التدرج الطبي.
و�أ�ضاف عبد غاطي� ،أن "دوائر البيطرة
وقال نقيب االطب ��اء البيطريني الدكتور بحاج ��ة اىل خدمات االطب ��اء البيطريني
جلي ��ل عب ��د غاط ��ي يف حدي ��ث �إىل العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل كونها تع ��اين من
(امل ��دى)� ،إن "النقاب ��ة تطال ��ب بتعي�ي�ن نق�ص حاد يف مالكاتها".
االطباء البيطريني ا�س ��وة باملهن الطبية و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "حاج ��ة امل�ست�شفي ��ات
وال�صحية كون الطبيب البيطري �شريك البيطري ��ة يف الع ��راق تق ��در ب�أك�ث�ر من

� 3آالف طبي ��ب بيط ��ري اال ان اجله ��ات
املعني ��ة تتجاه ��ل ذلك وال تب ��ادر بتعيني
ق�س ��م من االطب ��اء العاطلني ع ��ن العمل"
م�ؤك ��دا ت�سجي ��ل � 6آالف طبي ��ب بيطري
عاط ��ل عن العم ��ل يف عم ��وم العراق من
بينهم  300طبيب يف ذي قار".
ويق ��در اجمايل عدد االطب ��اء البيطريني
يف حمافظ ��ة ذي قار ب� �ـ  500طبيب �أكرث
من ن�صفهم عاطلون عن العمل.
وم ��ن جانب ��ه �أك ��د االعالم ��ي م�صطف ��ى
ال�سعيدي توا�ص ��ل اغالق مديرية ناحية
العكيك ��ة ( 35ك ��م جن ��وب النا�صري ��ة)
للأ�سبوع الثاين على التوايل.
و�أفاد ال�سعيدي ،يف حديث �إىل (املدى)،
ب� ��أن "مديرية الناحية مازالت مغلقة منذ
انطالق التظاهرات يف الناحية منذ نحو
�أ�سبوعني".
ولف ��ت� ،إىل �أن "املتظاهري ��ن يطالب ��ون
ب�إقال ��ة مدي ��ر ناحي ��ة العكيك ��ة وتوف�ي�ر
اخلدم ��ات اال�سا�سي ��ة وت�أمني احل�ص�ص
املائي ��ة للق ��رى واالرا�ض ��ي الزراعي ��ة"،
الفتا اىل ان "العديد م ��ن االنهر الفرعية
بات ��ت جاف ��ة او تع ��اين م ��ن ال�شح ��ة
الكبرية".
ويف ذات ال�سي ��اق ،تتوا�صل التظاهرات
وفعالي ��ات �إغ�ل�اق الدوائ ��ر احلكومي ��ة
ومبن ��ى قائممقامي ��ة ق�ض ��اء �سي ��د دخيل
( 20ك ��م �شرق النا�صري ��ة) لليوم الثاين
على الت ��وايل للمطالبة ب�إقالة القائممقام
وحت�س�ي�ن الواق ��ع اخلدم ��ي ،فيم ��ا لوح
املتظاه ��رون مبوا�صل ��ة التظاه ��ر حلني
حتقي ��ق كام ��ل مطالبهم ،و�شه ��د الق�ضاء
قط ��ع ع ��دد م ��ن ال�ش ��وارع الرئي�س ��ة
بالإطارات املحروقة.
وكان ��ت تن�سيقي ��ات املعت�صم�ي�ن يف

النا�صري ��ة من خريج ��ي النفط واالعالم
والهند�سة واملعاه ��د التقنية وغريهم قد
دعت يف مطلع اي ��ار اجلاري اىل جتديد
التظاه ��رات ام ��ام مبن ��ى حمافظ ��ة ذي
ق ��ار للمطالب ��ة بالتعي�ي�ن يف امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة ،فيم ��ا لوح ��ت بالت�صعيد يف
حال عدم اال�ستجابة ملطالبهم.
وغالبا م ��ا يلج�أ املتظاه ��رون املطالبون
بالتعيين ��ات يف ذي ق ��ار اىل االعت�ص ��ام
ام ��ام الدوائ ��ر وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
ويُقدمون يف بع�ض االحيان على اغالق
عدد من الطرق واجل�س ��ور وامل�ؤ�س�سات
احليوية كال�شركات النفطية واالنتاجية
والدوائر �صاحبة الق ��رار وذلك لل�ضغط
والتعجي ��ل بتنفي ��ذ مطالبه ��م ،اذ �شه ��د
العام املن�ص ��رم عدة فعالي ��ات ت�صعيدية
اغلق خالله ��ا مبنى دي ��وان حمافظة ذي
قار و�شركة نفط ذي قار وحقلي الغراف
والنا�صرية لع ��دة مرات ،ر�ضخت بعدها
ادارة املحافظ ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات املذك ��ورة
لتنفي ��ذ الكث�ي�ر م ��ن مطال ��ب املعت�صمني
وه ��و م ��ا حف ��ز جمامي ��ع اخ ��رى م ��ن
اخلريج�ي�ن والعاطل�ي�ن ع ��ن العمل على
تكرار فعاليات زمالئهم يف هذا املجال.
وتواج ��ه حمافظة ذي قار التي يبلغ عدد
نفو�سه ��ا �أكرث من ملي ��وين ن�سمة وت�ضم
 22وح ��دة �إداري ��ة  10منه ��ا متاخم ��ة
ملناط ��ق الأه ��وار م�شكل ��ة متنامي ��ة يف
ارتف ��اع مع ��دالت البطال ��ة وال�سيم ��ا بني
اخلريج�ي�ن اذ تقدر ن�س ��ب البطالة ب�أكرث
م ��ن  40باملئ ��ة ب�ي�ن او�س ��اط ال�شريح ��ة
املذكورة ،فيم ��ا تعاين املناطق واالحياء
ال�سكني ��ة م ��ن نق� ��ص ح ��اد يف اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة وتده ��ور وتق ��ادم البن ��ى
التحتية.

"زراعة الب�صرة" تطالب ب�إيقاف التجاوز على امل�سطحات املائية

النفايات واملياه الآ�سنة ُتبيد �أ�سماك "البلطي" يف نهر الع�شار
 الب�صرة /املدى
ع ��زا م�س�ؤول حملي نفوق الأ�سماك يف نهر
الع�ش ��ار بالب�ص ��رة �إىل حت ��ول النه ��ر ملكب
للنفاي ��ات واملي ��اه الآ�سن ��ة ،داعي� � ًا اجلهات
البلدي ��ة �إىل ممار�س ��ة دوره ��ا يف معاجل ��ة
تلك اال�ضرار البيئي ��ة و�إيقاف التجاوزات
التي حت�صل على امل�سطحات املائية.
وقال مدير ق�سم الأ�سماك يف مديرية زراعة
الب�ص ��رة �شاك ��ر عب ��د ال ��رزاق� ،إن "مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وبع ��د �أن تداول ��ت

م�شاه ��د لنف ��وق �أ�سم ��اك يف نه ��ر الع�شار،
اجتهنا �إىل املكان والحظنا هذا النفوق".
و�أ�ض ��اف عبد ال ��رزاق� ،أن "�أغلب الأ�سماك
التي نفق ��ت من نوع (البلط ��ي)" ،مبين ًا ان
"ه ��ذه احلالة متوقع ��ة يف هذا الوقت من
ال�سنة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "نهر الع�ش ��ار �أ�صبح مكب ًا
للنفاي ��ات واملج ��اري وه ��و �أم ��ر مع ��روف
للجمي ��ع" ،الفت� � ًا �إىل �أن "ال�س ��دة الت ��ي
ان�ش�أتها �إحدى اجلهات تعيق و�صول املياه
للنهر و�أ�صبحت مياهه �آ�سنة وغري �صاحلة

�صناعة ماء الورد ..مهنة
ح�سناوات (�أ�شنونا) تقرتب
من االندثار
 دياىل /خا�ص
لق ��رون م�ض ��ت �شكلت �صناعة م ��اء الورد مهنة توارثته ��ا الع�شرات
من العوائل يف دياىل باعتبارها م�صدر رزق كما �أنها ت�أتي ب�أ�شكال
خمتلفة من ناحية تراكم اخلربات لع�شرات ال�سنوات ل�صناعة مادة
ت�ستخدم يف الكثري من متطلبات احلياة اليومية.
�أم في�ص ��ل ام ��ر�أة م�سن ��ة من �سكنة به ��رز (جنوب بعقوب ��ة) تقول لـ
(امل ��دى)� ،إن "�صناع ��ة ماء ال ��ورد من ال�صناع ��ات القدمية يف بهرز
ومناط ��ق �أخرى يف دياىل ،وهي جتري وف ��ق �آليات حمددة ابتداء
م ��ن قط ��اف ورد اجل ��وري اىل حت�ض�ي�ره وتهيئته ،ثم ب ��دء مرحلة
التبخري للح�صول على املادة اخلام".
و�أ�ضافت� ،أنها "تزاول املهنة منذ � 40سنة ،وقد ورثتها عن والدتها
�أي �أنها مهنة �أجيال متعددة يف �أ�سرتها" ،م�ؤكدة �أن "تطور احلياة
وقل ��ة املعرو� ��ض م ��ن الورود كله ��ا �أ�سب ��اب دفعت اىل بداي ��ة نهاية
�صناعة الورد يف بهرز ودياىل ب�شكل عام".
�أم ��ا خ�ش ��ان الباوي وهو م�ؤرخ ،فق ��د �أ�ش ��ار اىل �أن "�صناعة الورد
لي�س ��ت مهنة م�ستج ��دة عمرها ع�ش ��رات ال�سنني ،بل ه ��ي قادمة من
مملك ��ة ا�شنون ��ا القدمي ��ة �أي الأل ��ف الأول قب ��ل املي�ل�اد" ،مبينا �أن
"ح�سن ��اوات تل ��ك اململكة كان ��ت ت�صنع هذه امل ��ادة ال�ستخداماتها
الكثرية ومنها الروائح العطرة".
و�أ�ضاف الباوي� ،أنه "لغاية  1980كانت هناك  26منطقة يف دياىل
توج ��د بها �أ�س ��ر ت�صنع ماء ال ��ورد لكن ما موجود حالي ��ا  3مناطق
وع ��دد الأ�س ��ر ال يزي ��د ع ��ن  10فق ��ط" ،الفت ��ا اىل �أن "ال�صناعة يف
�صورته ��ا التقليدي ��ة يف طريقها لالندثار خا�ص ��ة يف بهرز التي تعد
املركز الأ�سا�سي لعقود ل�صناعة ماء الورد".
�أم ��ا با�سم اخل�شايل وهو خمت� ��ص ب�صناعة ماء الورد �أ�شار اىل �أن
"�أكرث من  10ا�ستخدامات ملادة ماء الورد و�أف�ضل نوعية ت�صنع يف
بهرز من ناحية اجلودة العالية".
و�أ�ضاف اخل�ش ��ايل" ،حتى احللويات دخلت بها م ��ادة ماء الورد"،
مبين ��ا �أن "ال�صناعة التقليدي ��ة تتطلب جهود ًا م�ضاعف ��ة لكنها ذات
جودة عالية قيا�سا باملنتج التجاري".
و�أ�ضاف �أن "انح�سار الغطاء النباتي �أثر ب�شكل كبري على ال�صناعة
بالإ�ضاف ��ة اىل عدم وجود رغبة لل�شب ��اب يف وراثة خربة �آبائهم ما
�أدى اىل قلة ال�صناعة يف ال�سنوات الأخرية".

لرتبية وعي�ش الأ�سماك".
وبني عبد الرزاق� ،أن "هناك �أ�سبابا �أخرى
تتعلق بارتفاع درجات احل ��رارة" ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن "ه ��ذه الظاهرة لي�س ��ت جديدة بل
حدثت قبل عدة �سنوات".
و�أك ��د عب ��د ال ��رزاق� ،أن "�أ�سم ��اك البلط ��ي
غريب ��ة وغ�ي�ر مرغوب ��ة يف اال�ستهالك وال
ت�صلح للرتبية وا�سعارها رخي�صة جد ًا يف
الأ�س ��واق لك ��ن نفوقها �سوف ي�ؤث ��ر �سلبي ًا
على االحياء الأخرى".
ويوا�ص ��ل� ،أن "النه ��ر حت ��ول لون ��ه �إىل

�أخ�ض ��ر ب�سب ��ب ازده ��ار الطحال ��ب نتيجة
توفر املغذيات القادمة مع مياه املجاري".
وم�ض ��ى� ،إىل �أن "نه ��ر الع�ش ��ار ال يتب ��ع
ملديري ��ة الزراع ��ة ،لكننا نت�أمل م ��ن البلدية
�أن يح�صل هناك تعاون من �أجل �ضخ املياه
مع �ضرورة منع رمي النفايات يف النهر".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر الرا�ص ��د البيئ ��ي �صادق
عطي ��ة �أن نف ��وق اال�سماك يف نه ��ر الع�شار
بالب�ص ��رة ب�سب ��ب �ش ��دة التل ��وث وحت ��ول
مياه اغلب انهار املحافظة اىل مكب نفايات
جماري ثقيلة ت�صدر منها روائح عفنة.

و�أ�ضاف عطي ��ة ،ان "نف ��وق اال�سماك بهذا
ال�ش ��كل ينذر بكارثة بيئي ��ة ان�سانية ح�سب
املخت�صني يف جمال املياه".
وكان قائممق ��ام ق�ض ��اء �ش ��ط الع ��رب يف
الب�ص ��رة ،حيدر طعمة خ�ض�ي�ر ،قد ذكر يف
ت�صريحات �صحافية نهاية ال�شهر املا�ضي،
ان "جمي ��ع امل�ؤ�ش ��رات ت�ؤك ��د �أن الف�ت�رة
املقبل ��ة �ست�شه ��د نق�ص ��ا كب�ي�را يف املي ��اه،
و�أن حمافظ ��ة الب�صرة �ستك ��ون �أكرث املدن
ت�ضرر ًا".
وتاب ��ع خ�ض�ي�ر� ،أن "ال�ض ��رر �سيكون على

مياه امل ��وارد ب�صورة مبا�ش ��رة ،ف�ضال عن
احلق ��ول الزراعي ��ة وتربي ��ة احليوان ��ات؛
ب�سب ��ب غزو الل�سان امللح ��ي و�صعوده �إىل
�أعايل �شط العرب".
ي�شار �إىل �أن مع ��دالت �إيرادات نهري دجلة
والفرات ،انخف�ضت بحوايل  50باملئة عن
معدالتها الطبيعية خالل الأعوام املا�ضية،
لتت�سب ��ب بانخفا� ��ض ملي ��ار ل�ت�ر مكع ��ب
م ��ن املي ��اه ،وخ ��روج � 260أل ��ف دومن من
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة املنتجة ع ��ن اخلدمة،
ح�سب �إح�صاءات �شبه ر�سمية.

التحقيقات م�ستمرة ب�ش�أن ت�سريب �أ�سئلة الثالث املتو�سط

الكاظمي يو ّبخ وزير الرتبية وي�سحب يد م�س�ؤولني عن االمتحانات يف بغداد
 بغداد /املدى
ق ��رر رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،م�صطفى
الكاظمي ،اتخاذ ثالث ��ة �إجراءات ب�ش�أن
ت�سري ��ب �أ�سئل ��ة امتحان ��ات الثال ��ث
متو�س ��ط ،م ��ن بينه ��ا توجي ��ه توبي ��خ
لوزير الرتبية ،علي الدليمي.
وت�ضمن ��ت وثيقة �صادرة عن الكاظمي،
واطلع ��ت عليه ��ا (امل ��دى)� ،أن الكاظمي
"ن�سب بتوجيه توبيخ لوزير الرتبية،
ّ
ورئي� ��س و�أع�ضاء اللجنة االمتحانية"،
ب�سبب ت�سريب بع�ض الأ�سئلة.
ووج ��ه الكاظم ��ي ب� �ـ "�سح ��ب ي ��د كل
م ��ن رئي� ��س و�أع�ض ��اء اللجن ��ة الدائمة
لالمتحان ��ات ،وقا�س ��م العكيل ��ي ،مدير
عام تربية الر�صافة الثانية ،الذي ت�شري
املعلوم ��ات �إىل حدوث ت�سريب الأ�سئلة
م ��ن دائرت ��ه ،و�إحالته ��م �إىل التحقيق،
وحل�ي�ن �إجن ��از اللجن ��ة التحقيقي ��ة
امل�شكلة له ��ذا الغر� ��ض� ،أعمالها" .و�أكد
الكاظم ��ي وف ��ق الوثيق ��ة� ،أن "الرتبية
تتحم ��ل م�س�ؤوليتها لإجن ��از امتحانات
الثالث متو�س ��ط وال�صف ��وف الأخرى،
مبا ي�ضمن ت ��دارك الثغرات وال�سلبيات
وتعزيز الثقة ب�أداء الوزارة ،وب�إمكانها
التن�سي ��ق مع ال ��وزارات واجلهات غري
املرتبطة بوزارة كافة ،لتوفري متطلبات
�إجناز العمل بال�شكل املطلوب".
�إىل ذلك ،ك�شف كت ��اب ر�سمي موقع من
وزير الرتبية علي الدليمي حمل عنوان
(�أم ��ر وزاري /ت�سري ��ب الأ�سئل ��ة) ع ��ن
�سحب رئي� ��س و�أع�ضاء اللجنة الفرعية
لالمتحان ��ات العام ��ة ()2022 /2021
يف املديرية العامة للرتبية يف حمافظة
بغ ��داد /الر�صاف ��ة الثاني ��ة ،ومدير عام
تربي ��ة الر�صافة الثاني ��ة قا�سم العكيلي
ا�ستن ��اد ًا �إىل كت ��اب رئي� ��س جمل� ��س
الوزراء".
وعل ��ى �صعي ��د مت�صل ،ق ��ال النائب عن
حتالف ال�سيادة يحيى غازي املحمدي،

يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)� ،إن "الق ��رار
ال�ص ��ادر م ��ن مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
وال ��ذي ين� ��ص بتوبي ��خ وزي ��ر الرتبية
و�أع�ض ��اء اللجن ��ة االمتحاني ��ة نتيج ��ة
ت�سريب بع�ض ا�سئلة االمتحانات مثري
لال�ستغراب" ،مبين ًا �أن "الوزير م�شهود
له طيلة م�سريته يف ال ��وزارة بالنزاهة
واملهني ��ة" .و�أ�ض ��اف املحم ��دي" ،نحن
م ��ع معاقبة اجلهة الت ��ي كانت �سببا يف
عملي ��ة ت�سري ��ب اال�سئل ��ة االمتحاني ��ة،
و�ض ��د عملي ��ة املعاقبة اجلماعي ��ة التي
�ار
جتع ��ل النزي ��ه والفا�س ��د يف م�س � ٍ
واح ��د" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "عملي ��ة
الت�سري ��ب ا�صبح ��ت مك�شوف ��ة ل ��دى
القا�صي والداين ،حيث جرت من خالل
مديرية تربية الر�صافة الثانية".
وطال ��ب املحم ��دي ،ب� �ـ "احلف ��اظ عل ��ى
امل�سرية الرتبوية وحما�سبة كل مق�صر
يف جميع الوزارات ،وعدم الت�سرع يف

�إ�ص ��دار الق ��رارات الت ��ي قد ت� ��ؤدي اىل
نتائج عك�سية".
وكان ��ت نقاب ��ة املعلم�ي�ن العراقيني ،قد
ذهب ��ت �أم� ��س الأول �إىل �أن ت�سري ��ب
اال�سئل ��ة االمتحاني ��ة �سبب ��ه "الإدارة
ال�سيئة" واالعتماد على "غري املهنيني"
واملحا�ص�ص ��ة ،معت�ب�رة �أن ما �صدر من
ت�صريح ��ات للجهات املعني ��ة هذا االمر
"مغايرة للحقيقة".
وقال ��ت النقابة يف بي ��ان تلقته (املدى)
"نتابع بقلق يرافقه �أمل كبري جمريات
التحقي ��ق ح ��ول مو�ض ��وع ت�سري ��ب
الأ�سئل ��ة لالمتحان ��ات العام ��ة للمرحلة
املتو�سط ��ة ،ومل ��ا �آل ��ت �إلي ��ه الأمور يف
�إدارة �أه ��م قطاع من قطاعات الدولة �أال
وهو قطاع الرتبية والتعليم".
و�أ�ضافت �أن "جرمي ��ة ت�سريب الأ�سئلة
االمتحانية هي نتاج �إدارة �سيئة ،وهي
نتيجة االعتماد على �أنا�س غري مهنيني،

ب ��ل ه ��ي نت ��اج املحا�ص�ص ��ة والتهاون
على �أ�صغ ��ر اجلرائم التي ترتكب بحق
التعليم حتى �صار م�صريه الهاوية".
وتابع ��ت "نو�ض ��ح �أن البيان ��ات
والت�صريح ��ات الكثرية التي برزت يف
الإع�ل�ام م�ؤخ ��را و�إن كان ��ت �صحيح ��ة
وف ��ق الأدلة� ،إمنا هي مغاي ��رة للحقيقة
الت ��ي نعتق ��د �أنه ��ا �أبع ��د م ��ن ه ��ذه
الت�صريحات".
ودع ��ت النقاب ��ة �إىل "و�ض ��ع احلل ��ول
اجلذري ��ة واحلقيقية و�أن يك ��ون �أولها
�إظهار احلقيقة كاملة دون نق�صان".
وختمت النقابة بيانها مبطالبة "اللجان
التحقيقية امل�شكلة وخ�صو�صا اجلهات
الأمني ��ة وهيئ ��ة النزاه ��ة والربمل ��ان
العراقي �أن تقدم املجرمني ب�أ�سرع وقت
�إىل اجله ��ات الق�ضائي ��ة ملحا�سبتهم مبا
يليق وتاريخ هذا البلد".
و�أعلن ��ت وزارة الرتبي ��ة العراقي ��ة يف

وق ��ت �ساب ��ق ،ع ��ن ت�أجي ��ل امتحان ��ات
ال�ص ��ف الثالث املتو�س ��ط ،بعد ت�سريب
ا�سئل ��ة م ��ادة الريا�ضي ��ات .و�إث ��ر ذل ��ك
�أ�ص ��در رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،توجيه ��ا بت�شكي ��ل جلن ��ة
حتقيقي ��ة خا�صة لإج ��راء حتقيق كامل
يف تلك الت�سريبات.
وكان جه ��از الأم ��ن الوطن ��ي� ،أعل ��ن
ال�سب ��ت ( 4حزي ��ران اجل ��اري) اعتقال
ثالثة موظفني بوزارة الرتبية اعرتفوا
بت�سري ��ب �أ�سئل ��ة امتحان ��ات ال�ص ��ف
الثال ��ث املتو�س ��ط ،فيم ��ا مت اعتق ��ال
مروج�ي�ن للأ�سئل ��ة امل�سرب ��ة يف مواقع
التوا�ص ��ل يف �إط ��ار عملي ��ات التحقيق
التي يجريها حالي ًا.
وت�ؤك ��د وزارة الرتبي ��ة �أن مو�ض ��وع
ت�سري ��ب اال�سئل ��ة االمتحانية خرج عن
م�س�ؤوليته ��ا وحتول اىل جه ��ات �أمنية
بينها جهاز الأمن الوطني.

وزير الرتبية اثناء متابعته امتحانات الثالث املتو�سط بعد ا�ستئنافها
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ح�سني الربيعي :حلول الدوري تقت�ضي عدم التمييز بني الأندية
امل� ّؤ�س�ساتية والأهلية
 م�ؤتم��ر الهيئ��ة العام��ة يمن��ح االتح��اد �ش��رع ّية تنفي��ذ ر�ؤيت��ه وتغييرات��ه

 بغداد  /املدى
()2-2
طال ��ب اخلب�ي�ر الريا�ض ��ي د.ح�س�ي�ن
الربيع ��ي ،احت ��اد ك ��رة الق ��دم بو�ض ��ع
هدف ��ه احلا�س ��م الط�ل�اق مناف�س ��ات
ال ��دوري للمو�س ��م ،2023-2022
ا�س ��تجابة مل ��ن ي ��رى �ض ��رورة تطبيق
االح�ت�راف يف �أداء منظوم ��ة اللعب ��ة
ب� ��أن يكون امل�س ��توى الأول للم�س ��ابقة
الأوىل يف العراق ي�ض� � ّم � 14أو � 16أو
 18نادي ًا.
وق ��ال الربيعي لـ "امل ��دى" :هناك ر�أي
يلق ��ى تفاع�ل ً�ا يف الو�س ��ط الك ��روي
العراق ��ي ،يفي ��د ب� ��أن �ض� � ّم  16نادي� � ًا
ملناف�س ��ات ال ��دوري املمت ��از �س ��يحرم
املحافظ ��ات م ��ن التم ّت ��ع بك ��رة القدم،
و�ستبقى حم�صورة ب�أندية امل�ؤ�سّ �سات
الغنيّة ب�أموالها ،فالب ّد من زيادة العدد
الك ّل ��ي للم�ست ��وى الأول حت ��ى و�إن
تط ّل ��ب الأم ��ر زيادته �إىل �أك�ث�ر من 20
نادي� � ًا ،وهو ر�أي ال يتم ّكن من ال�صمود
كث�ي�ر ًا �أمام معادل ��ة الهب ��وط والت� ّأهل
املُتك ّرر كل عام.
ّ
و�أ�ض ��اف ":لغر�ض حل هذا اال�ش ��كال،
نحتاج اىل جهد حكومي ولي�س وزارة
�أو احت ��اد فقط ،وميكن الق ��ول بجر�أة
كب�ي�رة� ،أن احل ��ل يكم ��ن يف حتوي ��ل
جمي ��ع الأندي ��ة يف الع ��راق اىل �أندية
�أهلية �أو تف�صل متام ًا ن�شاطات الأندية
الأهلي ��ة وم�س ��ابقاتها ع ��ن ن�ش ��اطات
وم�س ��ابقات الأندي ��ة امل�ؤ�سّ �س ��اتية،
م ��ع مُراعاة ع ��دم التمييز ب�ي�ن الأندية
امل�ؤ�سّ �س ��اتية والأهلي ��ة عن ��د ط ��رح
احللول ملنظومة الدوري خالل الفرتة
الع�صيبة هذه".
عدم هبوط الفرق
و�أ�ش ��ار الربيع ��ي �إىل "وج ��ود ر�أي
ثال ��ث ،يتم ّث ��ل يف م ��زج الر�أي�ي�ن
ال�سابقني ،وملو�سم واحد فقط ،لنتم ّكن
من الو�صول �إىل هدف االحتاد يف عدد
الأندي ��ة ل ��كل م�س ��توى ،فع ��دد الأندية
امل�ش ��اركة يف ن�س ��خة ال ��دوري املمتاز
احلالية  2022-2021بالرقم  41التي
�أنتزع لقبها فريق ال�ش ��رطة يبلغ ()20
فريق� � ًا ،كل فري ��ق يلع ��ب ( )38مباراة
يف نهايتها ،ويقت�ض ��ي الر�أي هنا عدم
هبوط �أي ًّا منهم ،ولدين ��ا فريقني ت� ّأهال

د .ح�سني الربيعي

م ��ن الدرج ��ة الأوىل ولنجعلهم �أربعة،
ويك ��ون ع ��دد الف ��رق  ،24يتب ��ارون
ملرحل ��ة واح ��دة �أي يلع ��ب كل فري ��ق
 23مباراة ،وح�س ��ب ه ��دف احتاد كرة
الق ��دم لل ��دوري املمت ��از �أو املحرتف�ي�ن
الذي ال نعلم �أي عدد ي�س ��عى للتخطيط
عل ��ى �إبقائ ��ه � 12أم � 14أم � 16أم 18؟
لنفرت�ض �أن ه ��دف االحتاد هو الأبقاء
عل ��ى  16فريق ًا وهو عدد منا�س ��ب جد ًا
لبلد بحجم الع ��راق ،على الأقل لأربعة
�أو خم�سة موا�سم مقبلة ،وبعدها ميكن
زيادة العدد ح�س ��ب التطوّ رات ،ون�أخذ
�أوّ ل  16فريق� � ًا م ��ن الرتتي ��ب النهائ ��ي
للمرحل ��ة ب�ي�ن  24فريق ًا وتبق ��ى لدينا
ثماني ��ة ف ��رق ،ثم يتب ��ارى �أف�ض ��ل 16
فريق� � ًا من املرحل ��ة الأوىل ،فيما بينهم
ملرحل ��ة ثاني ��ة ،فكل فريق �س ��يلعب 15
مباراة يف املرحلة هذه ليكون جمموع
مباري ��ات املو�س ��م (� )15+23أي 38
مب ��اراة ،وه ��و نف� ��س ع ��دد مباري ��ات
املو�س ��م احل ��ايل ،ويف نهاي ��ة املو�س ��م

يهبط �آخر فريق�ي�ن ويت�أهل بد ًال عنهما
�أف�ضل فريقني من امل�ستوى الأدنى".
هدف الـ 20
وا�س ��تدرك الربيع ��ي "لدين ��ا الآن 8
ف ��رق يف م� ّؤخ ��رة ج ��دول ترتيب فرق
ال ��دوري املمت ��از للمرحل ��ة الأوىل،
وننتظ ��ر نتائ ��ج دوري الدرجة الأوىل
ليتم دجمها معهم يف مراحله النهائية،
وكذلك لدينا دوري الدرجة الأوىل 24
فريق ًا املو�س ��م احلايل ،يف جمموعتني
( )12+12وكان م ��ن املفرت� ��ض �أن
تهب ��ط  4ف ��رق من كل جمموع ��ة ليبقى
الع ��دد الكل ��ي  16فريق� � ًا ،م�ض ��اف ًا اليه
 4ف ��رق املفرت� ��ض هبوطها م ��ن املمتاز
ي�ص ��بح العدد النهائ ��ي  20فريق ًا وهو
هدف االحتاد لعدد فرق دوري الدرجة
الأوىل (امل�ستوى الثاين)".
ً
ناديا
بقاء 24
وب�ّي�نّ "يف مو�س ��م 2023-2022

بالمرصاد

�أعيدوا كرة ال�صاالت للكفاءة الوطنية

نقرتح ع ��دم هبوط الفرق من املو�س ��م
( )2022-2021ل ��ذا يبق ��ى الع ��دد
 24فريق� � ًا ،يت� ّأه ��ل له ��م  4ف ��رق م ��ن
الدرج ��ة الثاني ��ة (امل�س ��توى الثال ��ث)
يك ��ون عددهم  28فريق ًا حا�ص ��ل جمع
( )4+24ولدين ��ا الآن  28فريق� � ًا يف
دوري الدرج ��ة الأوىل يتناف�س ��ون
ملرحل ��ة واح ��دة �إم ��ا جمموعت�ي�ن
( )14+14تت� ّأه ��ل م ��ن كل جمموعة 6
ف ��رق� ،أو  3جمامي ��ع ( )8+8+8تت� ّأهل
م ��ن كل جمموعة  4فرق ،وجتري هذه
املباري ��ات يف نف� ��س توقي ��ت مباريات
املرحلة الأوىل للدوري املمتاز".
خيار املجموعتني
و�أك ��د اخلب�ي�ر الريا�ض ��ي "يف ح ��ال
اعتمدن ��ا خيار املجموعتني� ،س ��نختار
�أف�ض ��ل  6فرق من كل جمموعة ليكون
العدد  12حا�صل �ضرب (� )6×2أما �إذا
اعتمدنا خيار الـ  3جماميع �سنختار 4
ف ��رق من كل جمموعة ليكون العدد 12

فريق� � ًا حا�ص ��ل �ض ��رب ( )3×4وهذه
الف ��رق ال� �ـ 12تن�ض� � ّم اليه ��ا  8فرق من
املمت ��از بع ��د نهاي ��ة املرحل ��ة االوىل،
�سن�ص ��ل �إىل ه ��دف االحت ��اد بعدد 20
فريق� � ًا يف دوري الدرج ��ة الأوىل،
يتب ��ارون فيم ��ا بينهم ملرحل ��ة واحدة
عل ��ى �ش ��كل جمموعت�ي�ن ()10+10
ويت� ّأه ��ل فريق ��ان اىل ال ��دوري املمتاز
ويهبط مثلهما اىل الدرجة الثانية".
و�أ�ش ��ار الربيعي اىل �أن ��ه "رمبا يهبط
نا ٍد معينّ يف املو�سم املقبل من الدوري
املمتاز �ض ��من �آخ ��ر  8فرق بع ��د نهاية
املرحل ��ة الأوىل اىل ال ��دوري املربمج
م ��ع املت� ّأهل�ي�ن م ��ن دوري الدرج ��ة
الأوىل ،ورمبا �أي�ض ًا يتذيّل جمموعته
ويهب ��ط اىل دوري الدرج ��ة الثاني ��ة،
ُكر�س حقيق ��ة ال غبار
وه ��ذا الفري ��ق ي ِ ّ
عليه ��ا �أنه غري قادر على ممار�س ��ة كرة
القدم و�إثبات جدارته بالتواجد �ضمن
فرق اللعبة".

 متابعة � /إياد ال�صاحلي
عجي ��ب �أم ��ر احت ��اد ك ��رة الق ��دم ب�إ�ص ��راره عل ��ى
ا�س ��تمرار امل ��درب الإيراين حممد ال�ش ��ريعة بقيادة
املنتخ ��ب الوطني برغ ��م خروجه م ��ن بطولة غرب
�آ�س ��يا الرابع ��ة الت ��ي �أختتم ��ت �أم� ��س الإثن�ي�ن يف
الكوي ��ت ،ب� ��أداء ال يرتق ��ي اىل مكانة كرتن ��ا عربي ًا
وقاري� � ًا .الالف ��ت �أن جلنة كرة ال�ص ��االت مل تناق�ش
املدرب حممد ال�ش ��ريعة ومالكه امل�س ��اعد عن �س ��بب
االخفاق يف البطولة ،كيف خ�س ��ر مباراته الأخرية
�أمام ال�سعودية وودّع دور املجموعات برغم تقدّمنا
به ��دف يف ال�ش ��وط الأول ،ومل ��اذا تقهق ��ر الالعبون
يف ال�ش ��وط الثاين ومنحوا الفريق ال�شقيق فر�صة
ك�س ��ب النتيجة ( )2-3وقبلها تعادل ��وا مع الكويت
( )2-2ومت ّكن ��وا م ��ن الف ��وز على فل�س ��طني ()4-6
ب�صعوبة!
جلنة كرة ال�صاالت متنح املدرب فر�صة ثانية جلمع
الالعبني م ��ع تغيريات ب�س ��يطة بدع ��وة ثالثة جُ دد
للتدري ��ب الي ��وم الثالثاء يف قاعة جامع ��ة كلكام�ش
ا�س ��تعداد ًا للم�ش ��اركة يف بطولة ك�أ� ��س العرب التي
�ستقام يف ال�سعودية يوم  20حزيران اجلاري ،من
دون �أن تك ��ون هناك مواجهة فنية مع خرباء اللعبة
لتقييم ما جرى يف الكويت ،فاملنتخب مل يكن جيّد ًا،
وعانى م ��ن ا�س ��تنزاف طاقت ��ه بعد انتهاء ال�ش ��وط
الأول للمباري ��ات الث�ل�اث ،و�أفتق ��د ال�س ��يطرة على
الكرة معظم الأ�ش ��واط ،ما يعني وجود �ض ��عف يف
الأداء وعدم و�ضع املدرب احللول املنا�سبة ملعاجلة
تلك ال�سلبيات�.إن دعوة الأ�سماء ذاتها (حممد �سامي

رابطة الأندية
واختتم د.ح�سني الربيعي قائ ًال "ن�أمل
ع ��دم اخللط بني الهب ��وط والت� ّأهل من
جهة وبني تراخي� ��ص االحتاد لدوري
املحرتفني م ��ن جهة �أخرى ،لأن لوائح
الرتاخي� ��ص مل َتذ ُك ��ر وال تتم ّك ��ن �أن
تذ ُك ��ر ع ��دد الأندي ��ة املُراد ترخي�ص ��ها
وفق ًا لهدف االحتاد الذي عليه �أن يعلن
بو�ض ��وح عن نواي ��اه جتاه ت�أ�س ��ي�س
رابط ��ة الأندي ��ة ،ه ��ل يُري ��د ويرغ ��ب
يف ت�ش ��كيلها �أم �أن ��ه يري ��د �أن يبق ��ى
ه ��و وجلان ��ه يدي ��رون ال ��دوري؟ البد
�أن يُعل ��ن االحت ��اد عن تنظي ��م م�ؤمتر
ا�ستثنائي لهيئته العامة لإقرار ر�ؤيته
والتغي�ي�رات يف نظام ��ه الأ�سا�س ��ي
لتكت�سب ال�شرعية كاملة".

�صادم بني ت�شايف وبيكيه!
حديث ِ
 متابعة  /املدى
ي�س ��تمر احلديث ب�ش�أن �أو�ضاع بر�ش ��لونة الإ�سباين الأخرية ،ورغبة
النادي يف ا�ستعادة مكانته املحلية والأوروبية من جديد ،بعد تردّي
الأو�ضاع االقت�صادية والفنية يف املوا�سم.
وي�س ��عى الإ�س ��باين ت�ش ��ايف هريناندي ��ز ،املدي ��ر الفن ��ي احل ��ايل
لرب�ش ��لونة� ،إىل �إعادة الفريق ل�سابق عهده ،وم�ساعدة النادي حل�صد
الألقاب والبطوالت.
وك�شفت التقارير الإ�سبانية الأخرية ،عن ح�صول م�صادمة يف حديث
جلريارد بيكيه ،قائد بر�ش ��لونة مع املدير الفني ت�ش ��ايف هرينانديز،
يف الأيام املا�ضية داخل النادي.
ت�ش ��ايف �أبلغ بيكيه بعد جدارته باللعب ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي يف املو�س ��م
املقبل ،و�أنه لن يعتمد عليه ب�ش ��كل كامل ،ب�س ��بب الإ�صابات املتك ّررة
والراتب الكبري الذي يح�صل عليه الالعب.
بيكيه ال يريد الرحيل ،ويريد الوفاء مبا تب ّقى من عقده مع بر�شلونة،
بينم ��ا �س ��يجتمع وكيل �أعم ��ال الالعب م ��ع �إدارة البار�س ��ا يف الأيام
القادمة.
وي�ستمراهتمام بر�شلونة ،ب�ضم الأرجنتيني� ،أنخيل دي ماريا ،جنم

ومهن ��د هادي وزاه ��ر مهدي وغي ��ث ريا�ض وحامد
ع�ل�اء و�إبراهيم �أحمد وح�س�ي�ن عل ��ي وحمب الدين
وعلي حقي وقي�ص ��ر منتظر و�س ��امل في�صل وطارق
زياد ووليد خالد وفادي عالء وحيدر جميد وعبا�س
علي وعلي �ش ��هاب و�أحمد دريد) الدعوة هذه تحُ مّل
امل�ل�اك التدريب ��ي والالعب�ي�ن م�س� ��ؤولية كبرية يف
متثي ��ل العراق ببطولة العرب يف املجموعة الثانية
�إىل جانب منتخبي م�ص ��ر واجلزائر ،و�سط معاناة
فنية مل ي�س ��تطع امل ��درب الإيراين تذليله ��ا ،وتحُ ِّتم
عل ��ى جلن ��ة ال�ص ��االت الإق ��رار مب�س� ��ؤوليتها ه ��ي
الأخرى يف حالة عدم الظهور مبا يليق باللعبة!
نجُ ��زم �أن الكف ��اءات الوطني ��ة الت ��ي �س ��بق �أن
تو ّل ��ت امله ّم ��ة ويف مقدّمته ��ا الكاب�ت�ن القدي ��ر هيثم
بعي ��وي (لوال �أزدواجية املن�ص ��ب ال ��ذي �أبعده عن
التدري ��ب) هي �أك�ث�ر جاهزي ��ة يف تنظي ��م الفريق،
واعتم ��اد العنا�ص ��ر امل� ّؤهل ��ة بدني� � ًا وذهني� � ًا ،ونقل
الك ��رة ال�س ��ريعة ،واملن ��اورة يف حال ��ة ال�ض ��غط،
وع ��دم الرتاجع والإ�ص ��رار على الف ��وز مهما كانت
ق� �وّة املناف�س .بطولة العرب فر�ص ��ة ثانية و�أخرية
للم ��درب ال�ش ��ريعة ،وال جمال لتجري ��ب خربته يف
بطولة ثالثة فكرة ال�ص ��االت متتل ��ك مواهب جيّدة،
ومدرب�ي�ن حري�ص�ي�ن على حتقي ��ق �أف�ض ��ل النتائج،
وعبور احلواجز ال�ص ��عبة والثبات على امل�س ��توى
الفن ��ي م ��ع وجود دع ��م �إعالمي كبري ع�ب�ر تغطيات
تلفازي ��ة و�ص ��حفية م�س ��تم ّرة ترف ��ع م ��ن معنويات
الالعب�ي�ن وتثري حما�س ��تهم لالندفاع نحو �ص ��دارة
الف ��رق مهم ��ا كان حجمه ��ا وتاريخه ��ا واالمكانيات
املالية والفنية ال�ساندة لها.

جل�سات ا�ستماع
وتاب ��ع "احتاد الك ��رة بحاجة �إىل عقد
جل�س ��ة �أو عدة جل�سات ي�ستمع خاللها
خمتلف الآراء ويتخ ��ذ القرار النهائي
ب�ت�روٍّ  ،ليت� � ّم يف �ض ��وء ذل ��ك ت�س ��يري
دوري ك ��رة الق ��دم للمو�س ��م الق ��ادم،
وعندها تت� � ّم كتابة النم ��وذج النهائي
للدوري بجميع امل�س ��تويات مت�ض� �مّن ًا
لوائ ��ح امل�س ��ابقات كامل ��ة للمو�س ��م
اجلديد ،والب ّد م ��ن التنويه �إىل اتخاذ
الإجراء �س ��ريع ًا وجتيهزه حال انتهاء
امل�س ��ابقة احلالية ،لتتمك ��ن الفرق من
تهيئ ��ة �أموره ��ا ال�س ��تقبال امل�س ��ابقة
املقبلة.

الحدث األولمبي

باري�س �سان جريمان الفرن�سي.
وانتهت م�سرية النجم الأرجنتيني �أنخيل دي ماريا مع باري�س �سان
جريمان الفرن�س ��ي ،الذي �أعلن النادي الباري�سي مغادرته عقب نهاية
تعاقده يف �شهر حزيران.
وخ ��رج دي ماري ��ا م ��ن ح�س ��ابات امل ��درب الأرجنتين ��ي ماوري�س ��يو
بوكيتينو ،حيث وجّ ه له النادي الباري�س ��ي ر�سالة �شكر على امل�سرية
الطويلة له مع الفريق.

كلمة صدق
 محمد حمدي

�إ�شارات ريا�ضية
برحيل �ش ��يخ املُع ّلقني الريا�ض ��يني العرب م�ؤيد البدري رحمه
الل ��ه تك ��ون الريا�ض ��ة العراقي ��ة و�أر�ش ��يفها ق ��د خ�س ��رت قامة
ريا�ض ��ية فارعة طامل ��ا كان تواجدها حمور ًا ل ��كل ما هو جميل
و�أ�ص ��يل ور�ص�ي�ن على �أمتداد التاريخ ،وم ��ن النادر �أن ال جتد
من ال تربطه ذكرى جميلة وموقف و�س ��ند مع البدري للأ�س ��رة
الريا�ضية ب�صورة عامة.
يف ع ��ام  2016و�أثن ��اء وج ��ودي يف الدوح ��ة لتغطي ��ة بطولة
العامل للمالكمة التي جرت هناك �ضمن وفد �إعالمي دويل عربي
م�ش�ت�رك ،كان من حما�س ��ن العمل وجوالت ��ه �أن �إلتقينا الراحل
البدري يف النادي الدبلوما�سي ،واجلميل واملُذهل الذي يعبرّ
ع ��ن حد�س وفرا�س ��ة ن ��ادرة لديه �أن ��ه عرفني م ��ن العراق حتى
قبل �أن �أتقدّم لل�س�ل�ام عليه ،والأجمل تلك املحا�ض ��رة الب�سيطة
وقته ��ا والغن ّية مبعلوماتها التي قدّمها لن ��ا على عُجالة بالرغم
م ��ن حالته ال�ص ��حية ال�ص ��عبة ،وق ��د �أعجب اجلميع مب ��ا �أداله
م ��ن معلومات ق ّيمة ج ��د ًا تخ� �ّ�ص الألعاب الفردي ��ة وتغطياتها
التخ�ص�صية.
ّ
رح ��م الل ��ه املو�س ��وعي الريا�ض ��ي ،الإن�س ��ان م�ؤي ��د الب ��دري،
و�أ�سكن ُه ف�سيح جنانه.
�أندية حتت ّ
خط املُنحة
�ش� � ّكلتْ ُمن ��ح الأندية واالحتادات الريا�ض ��ية واح ��دة من �أكرب
معوّ قات العمل الريا�ضي لدينا الذي يرتبط بطريقة (الإر�ضاع
احلكومي) فقط كم�ص ��در وحيد � ّأو ًال و�أخري ًا من دون �أن ن�شهد
ب ��ادرة حقيقي ��ة لوقف هذه الفر�ض ��ية التي �أ�س ��همت اىل حدود
بعيدة يف ت� ّأخرنا وتراجع ريا�ضتنا ،بل وحت ّزبها!
عل ��ى مدار �س ��نتني وم ��ا زال ��ت تداعي ��ات املوازنة و�س ��وء فهم
القوان�ي�ن وال�ص�ل�احيات هو �س ��يد املوق ��ف ليتم بذل ��ك تدوير
ُمنح الأندية واالحتادات و�ص ��رف ّياتهم عرب م� ّؤ�س�س ��ات ُمتعدّدة
بروت�ي�ن �إداري و�ص ��و ًال اىل دي ��وان الرقابة الذي يخ�ض ��ع كل
دين ��ار ُي�ص ��رف للت�ص ��نيف ب�ي�ن الروات ��ب واملُنح الت�ش ��غيلية
الأخ ��رى للعم ��ل ويتوا�ص ��ل الت�أخ�ي�ر كنتيج ��ة طبيعي ��ة ج ��د ًا
لطلب ��ات ودي ��ون العامني املُن�ص ��رمني ول�ص ��عوبة �آلي ��ة العمل
و�ش ��مول ع ��دد ها ِئ ��ل م ��ن الأندي ��ة باملُن ��ح وحتى االحت ��ادات،
وباملُجمل ف�إن ما ُي�ص ��رف ال ّ
يغطي طلب ��ات الرواتب واملكاف�آت
وبع�ض االحتياجات ال�ضرورية.
مع كل ذلك ،ومع احلديث عن اال�ستثمار ومنافذه �إال �أن احللول
متي�س ��رة ونحن نعي�ش بون ًا �شا�سع ًا يف�صلنا عن العامل
ال تبدو ّ
من حولنا الذي ن�ش ��اهد ونر�ص ��د تقدّمه ،وال نبادر للعمل بهذه
العوملة املفيدة!
�سكوب الأوملبي
ودّع منتخبن ��ا الأوملب ��ي بطول ��ة �آ�س ��يا حت ��ت  23عام� � ًا يف
�أوزبك�ستان بخ�سارة دراماتيكية ب�ضربات احلظ الرتجيحية،
و�شخ�ص ��ي ًا �أرى �أن اخل ��روج به ��ذه الطريق ��ة حف ��ظ لن ��ا م ��اء
الوج ��ه والعُذر ال�ش ��رعي بالع ��ودة اىل الوطن وتربي ��ر ما �آلت
الي ��ه النتائ ��ج ،كل ذل ��ك ال يعن ��ي �أن املنتخ ��ب الأوملب ��ي مبعزل
ع ��ن االخفاق وامل�س ��توى املتذب ��ذب الذي ال يوازي اال�س ��تعداد
والإعداد وعدد الالعبني املحرتفني واملغرتبني املتواجدين فيه
�أو حتى العبي املنتخب الأول.
احلقيق ��ة �أن ت ��وايل ال�ص ��دمات الت ��ي يتع ّر� ��ض له ��ا جمهورنا
الك ��رمي م ��ن م�ش ��اركاتنا الدولي ��ة بر�س ��م املنتخ ��ب الوطن ��ي
والأوملب ��ي ت�ض ��عنا �أم ��ام �أحد �أه ��م احلواجز واملفا�ص ��ل التي
حتت ��اج اىل حلول �س ��ريعة ،فجمي ��ع اخلطوات املُتخ ��ذة ت�ؤ ّكد
تراجعن ��ا بتقهقر ملحوظ يف الوقت الذي ن�ش ��هد فيه ت�ص ��اعد ًا
�آ�س ��يوي ًا حاد ًا ملنتخبات مل يكن لها �أي وجود ُيذكر على �ص ��عيد
املناف�س ��ة فيما تبتع ��د دول الرتتيب املتقدّم ع ّنا بفارق �شا�س ��ع،
ف� ��إذا مل يك ��ن للم ��درب الأجنب ��ي والالعب املح�ت�رف دوره يف
تطوّ رن ��ا فبالت�أكيد �أن اخللل �أكرب من ذلك ،ويقف على مفا�ص ��ل
�أخرى.
منا�صب الآ�سيوي والعربي
منذ مطلع العام احلايل اىل الآن ح�ص ��لت �شخ�ص ��يات ريا�ضية
كثرية على منا�ص ��ب مهم ��ة يف االحتادين الآ�س ��يوي والعربي
لألع ��اب فردي ��ة وجماعية مل يكن لنا فيها وج ��ود ُيذكر ،واليوم
ف�إن ع�ص ��ا الإدارة �س� � ّباقة يف احلركة ،والبد لهذه املنا�صب �أن
تف َع ��ل فِعلها يف ا�س ��ناد ق�ض ��ايا الوط ��ن الريا�ض ��ية وانهاء قدر
تخ�ص م�ش ��اركة الريا�ض ��يني
كبري من امل�ش ��اكل املوروثة التي
ّ
العراقي�ي�ن يف بط ��والت خارجي ��ة �أو ت�ض ��ييف البطوالت على
�أر�ضنا.
مع كل ذلك ،ومع الحديث عن
اال�ستثمار ومنافذه �إال �أن الحلول
متي�سرة ونحن نعي�ش بون ًا
ال تبدو
ّ
�شا�سع ًا يف�صلنا عن العالم من حولنا
الذي ن�شاهد ونر�صد تقدّ مه ،وال
نبادر للعمل بهذه العولمة المفيدة!

موعد جديد للكرة ال�شاطئية ..وربّاع �سابق يُطالب بالمحا�سبة!

 بغداد  /املدى
ح� �دّد احتاد الك ��رة الطائرة موعد ًا جدي ��د ًا النطالق
بطول ��ة �أندي ��ة الع ��راق للك ��رة ال�ش ��اطئية ،والت ��ي
حتت�ض ��نها العا�ص ��مة بغداد بعد انته ��اء الرتتيبات
الالزمة لها بجهود اع�ض ��اء االحتاد واللجنة املكلفة
باجناحه ��ا .وق ��ال رئي�س اللجنة ال�ش ��اطئية ب�ش ��ار
عل ��ي "�إن اللجن ��ة حدّدت يوم الأحد التا�س ��ع ع�ش ��ر
من �ش ��هر حزيران اجلاري ،موع ��د ًا جديد ًا النطالق
البطول ��ة ،بد ًال من اخلام�س ع�ش ��ر ال�ش ��هر ذاته ملنح
�أنديتنا فر�ص ��ة �أكرب يف الت�س ��جيل وامل�شاركة نظر ًا
لع ��دم كفاي ��ة امل ��دة ورغبة بع� ��ض الفرق التح�ض�ي�ر
ب�ش ��كل جيد واختيار اال�س ��ماء امل�ؤهل ��ة للدفاع عنها
يف ظ ّل �سعيها الحتالل مراكز متقدّمة بني الأندية".
و�أ�ضاف "�سيكون �آخر موعد للت�سجيل يوم اجلمعة
ال�سابع ع�شر من حزيران ،وتر�سل اال�سماء مبوجب
بكت ��اب ر�س ��مي م ��ن قب ��ل الهيئ ��ة الإداري ��ة للنادي،
مُراعي ��ة �ش ��روط امل�ش ��اركة وتعليم ��ات امل�س ��ابقة"،
مبين ًا �أن "اللجنة �س ��تعتمد الزيّ الر�سمي بالرقمني
(1و )2لالعبني وبخالفه لن يُ�سمح لهم بامل�شاركة".
ون ��وّ ه ب�ش ��ار �إىل �أن ":بطول ��ة الك ��رة ال�ش ��اطئية
حتظ ��ى باهتم ��ام ومتابع ��ة املعني�ي�ن م ��ن مدرب�ي�ن

والعب�ي�ن وم�ش ��رفني ،ك ��ون جلن ��ة املنتخب ��ات يف
االحت ��اد �س ��تختار العبي املنتخ ��ب الوطني اجلديد
من بني الأ�س ��ماء املتناف�سة ا�ستعداد ًا لال�ستحقاقات
اخلارجية املقبلة وحتقيق النتائج امل�ش� � ّرفة ل�سُ معة
ريا�ضة البلد.
ويف �ش� ��أن ريا�ض ��ة رف ��ع الأثق ��ال ،ت�س ��اءل الرب ��اع
الدويل ال�س ��ابق حممد جا�سم اجل�صاين عن �أ�سباب

ع ��زوف الع ��راق ع ��ن امل�ش ��اركة يف بط ��والت العامل
لفئة ال�ش ��باب و�أحيان ًا بالعب واح ��د فقط ،وملاذا مل
يهت ��م احتاد رف ��ع الأثقال بالفئات العمرية الأ�ش ��بال
والنا�شئني وال�ش ��باب لبناء قاعدة قوية للعبة؟ جاء
ذلك يف من�شور ملحمد يف �صفحته مبوقع التوا�صل
االجتماعي (في�س ��بوك) ،م�س ��تغرب ًا من تهيئة العدّة
واالختبارات واملع�س ��كرات لبطولتي العرب وغرب

�آ�س ��يا يف ح�ي�ن �أن هاتني البطولتني لي�س ��تا �أهم من
املحك العاملي والآ�سيوي!
وتاب ��ع "قريب ًا ُنكمل ن�ص ��ف العام  ،2022وال يوجد
برنام ��ج لبط ��والت وم�س ��ابقات داخلي ��ة ،م ��ا يعني
بق ��اء املدرب والالعب والأندية �ض ��حية االنتخابات
و�ص ��راع الكرا�سي! ف�إذا مل ي�ش ��ارك العراق يف مثل
ه ��ذه البط ��والت فما م�ص�ي�ر امليزانية هل ي�ص ��حّ �أن
ت�صرف على م�شاركة خارجية واحدة؟
و�أو�ضح "ا�س ��تغرب من الأوملبية ووزارة الريا�ضة
عدم املحا�س ��بة و�ص ��رف املال باملجان مل�ش ��اركات ال
تنفع وال مت ّثل ّ
املحك الأ�سا�سي للريا�ضة واللعبة".
وقال "هذه الأ�س ��ئلة ا�ض ��عها على طاولة م�س� ��ؤويل
الريا�ضة باعتباري ابن اللعبة والبلد وهذه الأموال
ُت�ص ��رف م ��ن ح�س ��اب الدول ��ة ،ويج ��ب �أن تذه ��ب
مل�س ��تحقيها و�أن ت�أت ��ي بثماره ��ا للنفع الع ��ام ورفع
ا�س ��م البلد ،ولي�س احلفاظ على املنا�ص ��ب واملنفعة
ال�شخ�صية.
وت�س ��اءل حمم ��د "ه ��ل يُعق ��ل �أن نكت ��ب ونن ��ادي
الأوملبي ��ة وال ��وزارة والنزاهة والإع�ل�ام وال يُح َّقق
يف خروقات عدّة ،هل �أ�صبحنا يف زمن حكم القوي
على ال�ضعيف ،وهل �أ�ص ��بحت قوانني الدولة حرب ًا
على ورق؟!
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الكث�ي�ر من مواق ��ف و�إجراءات �ص ��دام ح�س�ي�ن
وحكومته بحق بع�ض الأفراد والفئات م�ستغ َربة
وغام�ضة ،وقد يتحول فيها «البطل» احلائز على
�أك�ث�ر �أنواط ال�ش ��جاعة ع ��دد ًا ،وعلى يد �ص ��دام
ح�س�ي�ن �شخ�ص ��ي ًا ،اىل «جب ��ان» �أو «خائ ��ن» يف
يوم �آخر وينفذ فيه حكم الإعدام بتهمة قد تكون
ملفقة .هذا ما جرى ل�ضباط اجلي�ش بارق احلاج
حنط ��ة وزم�ل�ا�ؤه من قادة اجلي� ��ش ،ويف تعيني
�ش ��خ�ص يف �أعلى امل�س ��تويات بعد �إعدام �شقيقه
كما جرى لناجي �صربي احلديثي وغريهم.
ينطب ��ق الأمر على املوقف من ال�س ��فراء �أي�ض� � ًا.
فف ��ي تل ��ك احلقب ��ة كان ال�س ��فراء يعامل ��ون على
اعتبارهم م ��ن كبار م�س� ��ؤويل الدولة امل�ؤمتنني
على �س ��يادتها ويج ��ري التعامل معه ��م على هذا
امل�س ��توى .وم ��ا ع ��دا بع� ��ض الإ�س ��تثناءات ف�إن
اختياره ��م كان يخ�ض ��ع اىل معاي�ي�ر حم ��ددة
ولي�س ��ت ع�ش ��وائية .وكذل ��ك كان ��ت �س ��ياقات
التعيني والتدرج الوظيفي والرتقية يف ال�س ��لك
الدبلوما�س ��ي حمرتمة اىل درجة معقولة� ،إذا ما
ا�س ��تثنينا الطبيعة القمعية والنزعة ال�ش ��كوكية
والتج�س�س ��ية للبعث ،التي كانت متار�س يف كل
م�ؤ�س�س ��ات الدولة ،والتي كان ينتج عنها �إقحام
عنا�ص ��ر معينة مبواقع وظيفية دون ا�س ��تحقاق
لأ�سباب معروفة.
�أم ��ا ال�س ��فراء الذين كانت تثار ب�ش� ��أنهم ق�ض ��ايا
�أو يتهم ��ون بتج ��اوز �ص�ل�احياتهم �أو وظائفهم،
فكانت ُت�ش� � َّكل جل ��ان رفيعة امل�س ��توى للتحقيق
معه ��م ب�س ��رية بالغ ��ة ،وترفع تو�ص ��يات اللجان
اىل �ص ��دام ح�سني �شخ�صي ًا للموافقة من عدمها.
ويف كلت ��ا احلالت�ي�ن يج ��ري االحتفاظ ب�س ��رية
الإجراءات دون الإ�ساءة اىل �سمعة ال�سفري لأنها
من �سمعة الدولة.

م ��ع ذل ��ك ا�س ��تمرت حكومة �ص ��دام برتهي ��ب �أو
�إهان ��ة م ��ن ترت�أي ��ه م ��ن �س ��فرائها دون خجل او
ت ��ردد .فال�س ��فري ونائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة
والوزير ال�س ��ابق ،و�أحد ق ��ادة الإنقالب البعثي
�صالح مهدي عما�ش �أ�س ��تدعي من مقر عمله اىل
جبه ��ة القتال �أثن ��اء احل ��رب العراقية-الإيرانية
“للمعاي�شة” وهو م�صطلح �أ�شيع حينها لإطالع
امل�س� ��ؤولني عل ��ى ظ ��روف احل ��رب يف جبه ��ات
القتال .وكان ذلك بق�صد �إهانته برغم كون �إبنته
ه ��دى �ص ��الح مه ��دي عما� ��ش مق ّربة من �ص ��دام
ح�س�ي�ن ويف قيادة حزب البعث احلاكم وع�ض ��و
يف القي ��ادة القطري ��ة للحزب وترت�أ� ��س برنامج
الأ�سلحة اجلرثومية يف العراق.
ج ��رى كذل ��ك ا�س ��تدعاء �س ��فراء وموظف�ي�ن كبار
م ��ن البعث ��ات العراقي ��ة يف اخلارج ليتعر�ض ��وا
للإعتقال والتعذيب ب�س ��بب و�ش ��ايات و�شكوك،
كما جرى لل�س ��فري العراقي ل ��دى هنغاريا حممد
ح�س�ي�ن ال�ش ��امي ،او القائ ��م بالأعم ��ال العراقي
حينه ��ا يف مدري ��د ال�س ��يد حمم ��د اجلاب ��ري يف
عام  ،1980وال�س ��فري مدلول ناجي املحنة الذي
�إختفت �آثارة يف ال�س ��جن ب�سبب انتقاده ل�صدام
ح�س�ي�ن كما يُعتقد ،وقا�سم ال�سماوي الذي �شغل
من�ص ��ب وكيل وزارة وقبلها �سفري ًا يف بريوت،
وقد متت ت�ص ��فيته يف ال�سجن ب�سبب �إتهام ابن
�ش ��قيقته بالإنتم ��اء اىل ح ��زب الدعوة ،و�س ��جن
ال�س ��فري معز اخلطي ��ب بتهمة “التخ ��اذل” ،وقد
حالف ��ه احل ��ظ يف البق ��اء عل ��ى قي ��د احلي ��اة �إذ
�أطلق �س ��راحه الحق ًا ،وهو �ش ��قيق ال�سفري حمي
اخلطيب الذي �ص ��ار �أمين ًا عام� � ًا ملجل�س احلكم،
ثم �سفري ًا لدى اليون�سكو.
هن ��اك بالطبع ع ��دد من ال�س ��فراء الذي ��ن �أعلنوا
ان�شقاقهم عن نظام احلكم يف عهد �صدام ح�سني
وطلبوا اللجوء ال�سيا�س ��ي يف دول �أخرى خوف ًا
م ��ن البط�ش �أو الإهان ��ة ،ومنهم حامد اجلبوري

 ح�سن الجنابي**

وه�شام ال�شاوي و�أر�ش ��د توفيق و�صفاء الفلكي
وغريه ��م م ��ن ذوي الوظائ ��ف الدبلوما�س ��ية
الرفيع ��ة ممن رف�ض ��وا العودة اىل الع ��راق بعد
ا�س ��تدعائهم او نقلهم اىل املركز وطلبوا اللجوء
يف بلدان �أخرى.
برغ ��م التقيي ��دات والتعليم ��ات وال�ص ��رامة
واملراقب ��ة ،كان �أداء الدبلوما�س ��ية العراقي ��ة
فاع�ل� ًا .ومل يك ��ن نظ ��ام �ص ��دام ح�س�ي�ن معزو ًال
ومنب ��وذ ًا برغ ��م الفظاعات واجلرائ ��م واملجازر
التي ارتكبها ،وب�ض ��منها ا�س ��تخدامه الأ�س ��لحة
الكيمياوي ��ة �ض ��د مواطني ��ه يف حلبجة وغريها
من املناطق.
�ص ��دام ح�سني نف�سه مل يق ْم بزيارات خارجية �إال
م ��ا ندر .مع ذل ��ك فقد احتفظ حت ��ى حلظة غزوه
للكوي ��ت ،بعالقات متطورة م ��ع الدول العظمى،
وبالأخ�ص �أع�ض ��اء جمل�س الأم ��ن الدويل .وقد
ارتبط مع الإحتاد ال�س ��وفيتي مبعاهدة �ص ��داقة
وتعاون و ّفرت له ،بالإ�ضافة اىل �إمدادات ال�سالح

حار�س «�أمالك» بطر�س الأكبر

ب ��كل �أنواع ��ه �أثن ��اء احل ��رب ،تغطي� � ًة �سيا�س ��ي ًة
�شاملة مع املع�سكر الإ�شرتاكي وحركات الي�سار
العامل ��ي ،برغم قمعه للحزب ال�ش ��يوعي العراقي
و�سحق اع�ض ��اءه وقتلهم وت�شريدهم .مل ي�صدر
�آن ��ذاك بيان �إدان ��ة واحد من الي�س ��ار الدويل او
حكومات الدول الإ�شرتاكية �ضد �سيا�سات القمع
والإعتقاالت والإعدامات التي طالت الي�ساريني
العراقيني وغريهم.
ومع فرن�س ��ا كان ��ت عالق ��ات العراق ال�سيا�س ��ية
والإقت�ص ��ادية والع�س ��كرية متميزة ،وقد وقفت
فرن�س ��ا مع الع ��راق يف حربه �ض ��د �إي ��ران بقوة
وو ّردت له خمتلف الأ�سلحة املتطورة من طائرت
و�صواريخ مدمرة حديثة .حتى ان مقر امللحقية
الع�س ��كرية العراقي ��ة يف باري� ��س كان �أك�ب�ر من
بناي ��ة ال�س ��فارة العراقية نف�س ��ها ،ومن الطريف
انه حتول اىل مقر لل�س ��فارة العراقية نف�سها بعد
 .2003ومن املثري لل�س ��خرية حينذاك� ،أنه �أثناء
زيارة �صدام ح�سني اىل باري�س اقيمت له وليمة

يحفر احلاك ُم القوي يف التاريخ .ين ّق ُب عن نبع� ،أو �سيف،
�أو غطاء .فالدميري بوتني يحفر .يبحث عن غاللة �شرعية
�ر احلري ��ق الأوكراين.
لالنق�ل�اب الكبري ال ��ذي �أطلقه ع�ب َ
انق�ل�اب عل ��ى عامل القط ��ب الواح ��د .على الق ��وة العظمى
أكرب جرناالتها
الوحيدة �س ��يدة الأ�س ��اطيل .على الدوالر � ِ
و�أعن ِفه ��م .على النموذج الغربي وجاذبيته .على الثورات
امللونة واملجتمع املدين.
ري �ش ��رعية انقالبه
�تع
�
س
ي�
أن
�
بوتني
كان من ال�ص ��عب على
َ
من �ستالني �أو لينني .يحتاج �إىل جد �أكرث الت�صاق ًا بالروح
الرو�سية وحلم الإمرباطورية .ميكن القول �إ َّنه عرث عليه.
�إ َّن ��ه بطر�س الأكرب ب ��اين الإمرباطوري ��ة والبحرية الذي
�أخ�ض َع الأرا�ضي املجاورة والبحار القريبة .يتالعب �سيد
الكرملني ب� ��إرث �أبرز جنوم التاريخ الرو�س ��ي .ي�س ��تعري
وروح الإمرباط ��ور ويتن ّكر لرغبته يف
من ��ه طب َع املحارب
َ
التعلم من الغرب وا�ستعارة �أ�سباب التقدم منه.
ال حتت ��اج احل ��رب الرو�س ��ية يف �أوكراني ��ا �إىل م ��ا ي�ؤ ّك ��د
�رب ت�ش� � ّنها دولة كربى
خطورته ��ا اال�س ��تثنائية� .إ َّنه ��ا ح � ٌ
متتل ��ك ع�ل�اوة عل ��ى الرت�س ��انة النووي ��ة الهائل ��ة مقع� � َد
الع�ض ��وية الدائم ��ة يف جمل�س الأمن .وهي �أي�ض� � ًا الدولة
التي وُ لدت من ركام الإمرباطورية ال�سوفياتية وتت�ص َّرف
منذ ذلك التاريخ ب�شعور املغبون واملجروح .ثم �إ َّنها حرب
ت ��دور عل ��ى الأر� ��ض الأوروبي ��ة ،ويتواجه فيها ال�س�ل�اح
الرو�س ��ي مع ال�سالح الأطل�سي الذي يحاول �إنقاذ اجلي�ش
الأوكراين من هزمية �س ��احقة تدفعه �إىل ا�ست�سالم كامل.
�سالحي الطاقة
ي�ضاف �إىل ذلك �أ َّنها حرب تت�ض َّمن حتريك
َ
والغ ��ذاء وتن ��ذر بتجوي ��ع مالي�ي�ن الأ�ش ��خا�ص ،و�إطالق
�أزمة اقت�صادية عامليةَّ .
ولعل العن�صر اجلديد الأخطر هو
الأنباء الواردة من رو�سيا ،والتي تفيد ب�أن �إعجاب بوتني
ببطر� ��س الأك�ب�ر بلغ ح� � َّد االندف ��اع يف تنفيذ �سيا�س ��اته،
و�أنَّ املعرك ��ة ترمي �إىل «ا�س ��تعادة» �أم�ل�اك الإمرباطورية
الرو�سية .وهذا يعني بب�ساطة �أنَّ احلرب تتجاوز ال�سعي
�إىل اقتالع امليول الأطل�سية من الروح الأوكرانية احلالية،
لت�ص ��ل �إىل حد انتزاع �أج ��زاء من اخلريط ��ة الأوكرانية.
ويعني �أي�ض� � ًا �أنَّ الرئي�س فلودميري زيلين�س ��كي ال يواجه
نزاع� � ًا حدودي ًا �أو عملية ت�أديب من ج ��ار قوي ،بل �إ َّنه يف
مواجه ��ة م ��ع روح الإمربطورية الرو�س ��ية و�إرث بطر�س
الأكرب.
يف �أي نقا� ��ش ح ��ول احل ��رب الرو�س ��ية يف �أوكراني ��ا ال
ي�ص � ُّ�ح جتاهل م�س� ��ؤولية الغرب .لقد جتاهل الغرب الذي
ا�س ��توىل علي ��ه غرور املنت�ص ��ر ،بع ��د انهيار ج ��دار برلني
َ
«حقائق» رو�س ��ية ال ي�ص � ُّ�ح
وتف ��كك االحت ��اد ال�س ��وفياتي
القف ��ز فوقها .فه ��ذه الدولة الت ��ي تعادل م�س ��احة قارة ،ال
يحكمه ��ا �إال رج ��ل ق ��وي ي�س ��تطيع تطوي ��ع االن�ش ��قاقات
و�ض ��بط احل�سا�س ��يات القومي ��ة والإثني ��ة .ث ��م �إ َّنها دولة
م�ص ��ابة �أ�ص�ل ً�ا بعُقدة احل�ص ��ار ،وت�ش ��عر ب�أ َّنها كانت عرب
التاري ��خ م�س ��تهدفة برياح الغ ��زوات .وهي �أي�ض� � ًا حتمل
جت ��اه �أوروب ��ا �ش ��عور ًا ميت ��زج في ��ه الإعج ��اب بالتق ��دم
باخلوف على خ�صو�ص ��ية الهوية .وما ال ي�ص � ُّ�ح تنا�س ��يه
�أي�ض� � ًا �أنَّ الإرث الإمرباط ��وري متجذ ٌر يف روح ال�ش ��عب
الذي يحنّ دائم ًا �إىل رو�سيا العظيمة.
�أ�س ��ا َء الغ ��رب الت�ص � َ
�رف م ��ع رو�س ��يا املثخن ��ة .مل يبلور
ت�ص ��ور ًا ي�س ��تدرجها �إىل الف�ض ��اء الأوروبي .فعل نقي�ض
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ذل ��ك .ح ��رك بيادق حل ��ف «النات ��و» باجتاه حدوده ��ا ك�أ َّنه
يدفعها �إىل حجم قوة �إقليمية ولي�ست وريثة لدور االحتاد
ال�سوفياتي .وارتكب الغرب خط�أ �آخر؛ توهَّ م زعما�ؤه �أن
بوتني �سيكتفي برتميم اجلي�ش وحماية االحتاد الرو�سي
من التفكك ،و�سين�ص ��رف لع�صرنة االقت�ص ��اد مع الت�سليم
بالقيادة الأمريكية للعامل .وال مبالغة يف القول �إنَّ الغرب
مل ي�س ��تطع التقاط الإ�ش ��ارات الت ��ي �أر�س ��لها «الكولونيل
ال�س ��وفياتي» يف العقد الثاين من الق ��رن احلايل ،و�أهمها
ت�أديب جورجيا وا�ستعادة القرم ،والتدخل الع�سكري يف
�سوريا ،و�إطالق تدخالت «جمموعة فاغرن» يف دول عدة.
ولأنَّ الغ ��رب مل يلتق ��ط الإ�ش ��ارات كان من ال�ص ��عب عليه
ت�ص ��ور القوات الرو�س ��ية تخو�ض حرب �شوارع يف مدن
�أوكراني ��ة ،ور�ؤية ماليني الأوكراني�ي�ن يهيمون هرب ًا من
جي�ش القي�صر اجلديد.
للمرة الأوىل حتدث بوتني كمن يك�ش ��ف �أوراقه بال وجل.
قال�« :إنه �أم ٌر مده�ش ،ك�أنَّ �ش ��يئ ًا مل يتغري .بطر�س الأكرب
خا� ��ض حرب ال�ش ��مال على مدى  21عام ًا .ي�س ��ود انطباع
�أ َّن ��ه خ�ل�ال احل ��رب مع ال�س ��ويد ا�س ��توىل على �ش ��يء ما.
هو مل ي�س ��تولِ على �أي �ش ��يء بل ا�س ��تعاد» .ورمبا هذا ما
كيان
كان يق�ص ��ده �س ��يد الكرملني حني ع ّد �أوكرانيا جمر َد ٍ
م�ص ��ط َنع .كان كال ُمه قاطع ًا ووا�ضح ًا .قال« :عندما � ّأ�س�س
(الإمرباط ��ور) عا�ص ��مة جديدة يف �س ��انت بطر�س�ب�رغ مل
يع�ت�رف �أي م ��ن بلدان �أوروبا ب� ��أنَّ هذه الأرا�ض ��ي تابعة
لرو�س ��يا .كان الع ��امل ب�أ�س ��ره يعدها جزء ًا من ال�س ��ويد».
وا�س ��تنتج« :كان ب�ص ��دد اال�س ��تعادة والتدعي ��م .يبدو �أ َّنه
يتعينَّ علينا حالي ًا �أن ن�ستعي َد و�أن ندعم».
كان االعتق ��اد ال�س ��ائد ه ��و �أنَّ بوت�ي�ن ج ��اء لتنفي ��ذ مهم ��ة
هند�س ��ها مطب ��خ اجلي� ��ش والـ«ك ��ي ج ��ي ب ��ي» ال�س ��تعادة
هيبة رو�س ��يا .م ��ا يبدو الآن ه ��و �أخطر من ذلك .و�ص ��ايا
بطر� ��س الأكرب �أ�ش� � ُّد هو ًال م ��ن رغبات املطبخ الع�س ��كري
والأمن ��ي� .إ َّنه ��ا ت�ش� �دّد عل ��ى دميوم ��ة التهدي ��د الرو�س ��ي
لفنلندا وال�سويد ،وعلى �إخ�ض ��اع مناطق القوقاز والقرم
والبلطيق و�أوكرانيا .وال�س� ��ؤال هو :هل ي�ستطيع العامل
احتم ��ا َل برنام ��ج به ��ذا احلج ��م؟ وه ��ل ي�س ��تطيع بوت�ي�ن
االن�س ��حاب م ��ن �أوكراني ��ا� ،إذا كان ��ت جم ��رد حمط ��ة يف
م�س�ي�رة �أك�ب�ر و�أخطر؟ وهل ي�س ��تطيع االقت�ص ��اد العاملي
العي�ش طوي ًال على نار املواجهة الرو�سية  -الغربية؟
م�س ��كينة �أوكرانيا .لن ير�س� � َل �أح ٌد َ
جي�ش ��ه لوقف اجلي�ش
الرو�س ��ي .ول ��ن ت�س ��تطي َع الأ�س ��لحة الغربية من� � َع بوتني
م ��ن ت�س ��جيل انت�ص ��ارات ع�س ��كرية� .أوكراني ��ا �س ��احة
لأو�س ��ع انق�ل�اب ي�ش ��هدُه العامل من ��ذ انهيار ج ��دار برلني.
اخل ��وف يتم� �دّد يف الع ��روق الأوروبي ��ة ،وال ��دول الت ��ي
تتح�س ���س تر�س ��اناتها وتطالب م�ص ��انعها
كان ��ت مطمئنة
ّ
الع�س ��كرية بالإنت ��اج بكامل طاقتها .خ ��رج الكولونيل من
عب ��اءة بطر� ��س الأك�ب�ر ،وجتاه ��ل �إعج ��اب الإمرباط ��ور
بالتقدم الأوروبي مكتفي ًا بحر�صه على تو�سيع اخلريطة.
خ ��رج من العب ��اءة و�أطلق انقالب ًا �س ��يثري �ش ��ه َّيات الدول
�رم بخرائطها احلالية .الت�ص ��ريحات ال�ص ��ينية
الت ��ي تت�ب َّ
ري دليل .م�س ��كني زيلين�سكي �أي�ض ًا.
خ
تايوان
عن
الأخرية
ُ
ك ّلفه مواطنوه دور ًا م�س ��تحي ًال .ك ّلفوه م�ص ��ارعة حار�س
«�أمالك» بطر�س الأكرب.
عن الشرق االوسط

ع�شاء غريبة يف حدائق ق�صر الإليزيه من ال�سمك
العراقي امل�شوي ،امل�سمى حملي ًا بـ”امل�سكوف”،
يف �إج ��راء غري م�س ��بوق يف تاريخ ذلك الق�ص ��ر
الذي تخلى عن تقاليده العريقة ل�ص ��الح �صفقات
ال�سالح الباذخة.
�أم ��ا العالقة الثنائي ��ة مع الوالي ��ات املتحدة فقد
�أوكل ��ت اىل دبلوما�س ��يني معروف�ي�ن م ��ن �أمثال
ن ��زار حمدون و َم ��ن هم على �ش ��اكلته ،وجنحوا
يف �إعادة العالقة الثنائية ،ورفع �إ�سم العراق من
القائم ��ة التي كانت تع ّده ��ا اخلارجية الأمريكية
للدول الراعي ��ة للإرهاب ،و�ص ��ار بعدها العراق
يتلقى دعم ًا لوج�ستي ًا مه ّم ًا من الواليات املتحدة
�أثناء احلرب العراقية الإيرانية ،ف�ض�ل� ًا عن دعم
ال ��دول الأخرى مثل ايطاليا والربازيل وبلجيكا
وغريها.
ال�شك �أن املعايري املزدوجة يف ال�سيا�سة الدولية
وخا�ص ًة لدى الدول الغربية ،قد لعبت دور ًا كبري ًا
يف الدعم الذي كان يتلقاه نظام �ص ��دام ح�س�ي�ن،
بتغا�ض ��يهم ع ��ن فظاع ��ات احل ��رب وانته ��اكات
حقوق الإن�س ��ان والقمع املمنهج يف العراق ،يف
�سبيل زيادة �أرباح ال�شركات امل�صدرة للأ�سلحة،
وتل ��ك العاملة يف العراق يف املجال الإن�ش ��ائي.
مع ذلك فقد كان ب�إمكان تلك ال�شركات �أو �شركات
�أخرى �أن ت�س ��تفيد م ��ن الطرف الإيراين �إي�ض� � ًا
�أثن ��اء احلرب لكنها مل تفعل ذل ��ك بنف�س الدرجة
الت ��ي كان يج ��ري فيه ��ا العم ��ل مع الع ��راق ،مع
ت�أ�ش�ي�ر ان املوق ��ف الأمريك ��ي �أثم ��ر الحق� � ًا عما
�س ��مي “الإحت ��واء امل ��زدوج” وه ��و مفه ��وم ال
�أخالقي بطبيعته وغ�ي�ر معني ب�إطفاء النزاعات
بقدر ت�أجيجها والإ�ستفادة منها ا�سرتاتيجي ًا.
ال تقوم ال�سيا�س ��ة العاملية والدبلوما�س ��ية قطع ًا
على املبادئ والأخ�ل�اق والنوايا الطيبة بل على
امل�ص ��الح .ومن الالفت ب� ��أن الطرفني املتحاربني
الع ��راق واي ��ران غ ��ادرا يف خ�ض ��م انغما�س ��هما

باحل ��رب الطويل ��ة واملدمرة املبادئ ال�سيا�س ��ية
والأيديولوجي ��ات املعلن ��ة للحكومتني و�ض ��ربا
بها عر�ض احلائط.
فالع ��راق ،وبغر� ��ض احل�ص ��ول عل ��ى الدع ��م
الأمريكي �أو�ص ��ى �س ��فريه يف وا�ش ��نطن حممد
امل�شاط بعدم التعر�ض لإ�سرائيل داخل الواليات
املتحدة� .أما �إيران فكانت ت�ش�ت�ري �س�ل�احها من
“ال�ش ��يطان الأكرب” �أي الواليات املتحدة التي
كان ��ت بدوره ��ا حت ��وّ ل الأم ��وال الإيراني ��ة اىل
مرتزقة نيكاراغوا الذين كانوا يقاتلون احلركة
ال�س ��اندينية يف ف�ض ��يحة �سيا�س ��ية و�أخالقي ��ة
مدوّ ي ��ة ك�ش ��فت يف عام � 1987س ��ميت ف�ض ��يحة
“�إيران  -كونرتا».
وكما ذكرت الأخب ��ار املتداولة بكرثة حينها ب�أن
ن�سبة كبرية من ال�س�ل�اح الإيراين �أثناء احلرب
مع العراق كان م�ص ��درها �ص ��ناعات ا�سرائيلية،
وهناك تقارير ر�ص ��ينة عن عالقةٍ ما بني ح�صول
الإيراني�ي�ن عل ��ى ال�س�ل�اح الأمريك ��ي وم�ص ��ائر
املختطف�ي�ن الأمري ��كان يف لبن ��ان .علم� � ًا �أن هذا
ال�سلوك الإيراين امل�ستهجن مل يكن يز ّكي �سلوك
�ص ��دام ح�س�ي�ن الذي مل يكن يرتدد يف ا�ستخدام
�أية و�س ��يلة ممكنة للح�ص ��ول على ال�سالح ومن
�أي م�ص ��در كان ،ومل يتورع عن ر�ش ��وة املعنيني
بكوبونات نفطية� ،إفت�ضح �أمرها الحق ًا لتح�شيد
الدع ��م لنواي ��ا و�أفع ��ال نظ ��ام احلك ��م ،وغ� ��ض
الطرف عن �أفعاله مبا فيها ا�س ��تخدام الأ�س ��لحة
املحرم ��ة دولي� � ًا .وقد ن�ش ��رت قوائم احلا�ص ��لني
على تلك الكوبونات يف �صحيفة املدى العراقية
ويف مواق ��ع و�ص ��حف �أخ ��رى وكانت ف�ض ��يحة
مدوية يف كل املقايي�س.

 لطفي حاتم

تتفاعل الأ�سباب الناتجة عن تحوالت عالمنا
المعا�صر من االحادية القطبية الى تعدد
الأقطاب الدولية مرتكزة  -التحوالت -على عدد
ً
ف�ضال
من اال�صطفافات ال�سيا�سية  -االقت�صادية
عن التدخالت الدولية في النزاعات الوطنية.

لغر� ��ض التق ��رب من م�ض ��امني التب ��دالت ال�سيا�س ��ية
املثارة والتوقف عند م�ض ��امينها الدولية �أ�س ��عى اىل
معاجلتها عرب املفا�صل التالية -
�أوال  -النزاعات الر�أ�سمالية حول الهيمنة الدولية.
ثانيا – مالمح التغريات الطبقية يف الدول الوطنية.
ثالث� � ًا –التحالف ��ات الوطني ��ة – الدولي ��ة املناه�ض ��ة
للتبعية واالحلاق.
اعتم ��ادا على املو�ضوعات املثارة ن�سعى اىل درا�ستها
بكثافة بالغة.
�أوال  -النزاعات الر�أ�سمالية حول الهيمنة الدولية.
اف�ض ��ى انتقال العالقات الدولية م ��ن ازدواجية خيار
التطور االجتماع ��ي اىل وحدانية التطور الر�أ�سمايل
اىل ا�ش ��تداد املناف�س ��ة بني املراكز الر�أ�سمالية الكربى
حول الهيمنة الدولية.
 ترافقت املناف�س ��ة الر�أ�س ��مالية وتغريات اجتماعية�سيا�س ��ية يف ال ��دول الك�ب�رى وتع ��دد حتالفاته ��االدولية.
 �سعي مراكز الهيمنة الدولية اىل ا�ستبدال ال�شرعيةالدولي ��ة بالقوان�ي�ن الوطني ��ة لل ��دول الر�أ�س ��مالية
الكربى.
علو قوانني دول الر�أ�س ��مالية الكربى على القواننيالدولي ��ة وم ��ا يحمله من ا�س ��تبدال قوانني ال�ش ��رعية
الدولية بقوانني ال�شرعية الوطنية للدول الر�أ�سمالية
املت�سيدة.
�إعاق ��ة تط ��ور ال ��دول الر�أ�س ��مالية ذات التاري ��خاال�ش�ت�راكي من التحول اىل دول فاعلة يف ال�سيا�سية
الدولية.
 التدخالت الدولية يف ال�ش�ؤن الوطنية واال�صطفافم ��ع �سيا�س ��ة الطبق ��ات الفرعية �ض ��د نه ��وج الطبقات
ال�ساعية اىل بناء دول دميقراطية وطنية م�ستقلة.
 -اث ��ارة ال�ص ��راعات الإقليمي ��ة والوطني ��ة وم�ؤازرة

الق ��وى الطبقي ��ة الهام�ش ��ية يف �سيا�س ��تها املناه�ض ��ة
مل�صالح البالد الوطنية.
 اثارة احلروب االهلية وم�س ��اعدة القوى الهام�شيةيف نزاعاتها الوطنية وم�ساندتها يف املحافل الدولية.
 بهذه التوجهات ال�سيا�س ��ية ت�شكل دول الر�أ�سماليةاملعوملة م�ص ��درا مناه�ض ��ا حلرية ال�شعوب وتطورها
االجتماعي.
ثانيا – مالمح التغريات الطبقية يف الدول الوطنية.
تنبثق تغ�ي�رات البنى الطبقية يف الدول الوطنية من
وحداني ��ة التطور الر�أ�س ��مايل ال�س ��اعية اىل تهمي�ش
ال ��دول الوطني ��ة لغر� ��ض ال�س ��يطرة عل ��ى �أ�س ��واقها
الوطنية وثرواتها الطبيعية.
تتزامن ا�شكال الهيمنة والتهمي�ش يف الدول الوطنية
وتغريات الت�ش ��كيالت االجتماعية يف الدول الوطنية
متمثلة ب–
 هيمن ��ة الطبق ��ات الفرعي ��ة عل ��ى ال�س ��لطة الوطنيةمب�ساعدة خارجية.
 اعتم ��اد انتخاب ��ات وطني ��ة ت�س ��تمد �ش ��رعيتها م ��نحتالفات طائفية – قومية.
 عقد اتفاقات اقت�صادية بني الدولة الوطنية واملراكزالدولية.
�إره ��اب امللي�ش ��يات االهلية امل�س ��لحة بهدف حتجيمكفاح القوى الدميقراطية.
 تعدد �أ�ش ��كال امل�س ��اندة اخلارجية للطبقات الفرعيةلغر� ��ض �إعاقة بن ��اء دول وطنية فاعلة يف ال�سيا�س ��ية
الدولية.
 ت�ش ��كل الطبقات الفاعلة �س ��ياجا وطنيا �ضد القوىاملناه�ضة ل�سيا�سة التحالفات مع اخلارج املعومل.
 الطبق ��ات املناه�ض ��ة للهيمن ��ة الدولي ��ة ت�س ��عى اىلبن ��اء تط ��ور الدول ��ة الوطني ��ة و�ص ��يانة م�س ��تقبلها
الدميقراطي.
لغر�ض تطوير الكفاح الوطني الدميقراطي املناه�ض
للتبعي ��ة والتهمي� ��ش البد م ��ن التوقف عند م�س� ��ألتني
�أولهما ت�سمية الأحزاب ال�سيا�سية الفاعلة يف حتقيق
برنام ��ج التحال ��ف الوطن ��ي .وثانيهما االتف ��اق على
مفردات برنامج الوطنية الدميقراطية.
 التحال ��ف الطبق ��ي ال�ض ��امن لتطوي ��ر برنام ��جالتحالف ��ات الوطنية يهدف اىل قي ��ادة الطبقة العاملة
للكفاح الوطني الدميقراطي لكرثة من الأ�سباب منها:
 متا�سك الطبقة العاملة يف الكفاح الوطني املناه�ضللهيمنة الأجنبية.
 الطبق ��ة العامل ��ة �أك�ث�ر الطبق ��ات االجتماعي ��ةاهتمام ًا مب�ص ��الح الدولة الوطنية وتطور ت�ش ��كيلتها
االجتماعية.
 الطبق ��ة العامل ��ة �أكرث الطبق ��ات االجتماعية معاناةمن اال�ستغالل الطبقي الوطني – اخلارجي.
قيادة الطبق ��ة العاملة للكف ��اح الوطني الدميقراطيق ��ادرة عل ��ى تنفي ��ذ الربنام ��ج الوطن ��ي الدميقراطي
الهادف اىل -
 �إع ��ادة بناء الدول ��ة الوطنية الدميقراطية ا�س ��تنادااىل ال�شرعية االنتخابية.

–�أدان ��ة ال ��روح االنقالبي ��ة والرتكي ��ز على �س ��لمية
التناق�ضات االجتماعية.
 -اعتم ��اد القوى ال�سيا�س ��ية املتناف�س ��ة على برامج�سيا�س ��ية اجتماعي ��ة مناه�ض ��ة للطائفي ��ة ال�سيا�س ��ية
واالنقالبات الع�سكرية.
 ارتكاز برامج الدولة االقت�صادية – ال�سيا�سية علىبناء التوازنات الطبقية.
تلبية احلاجات الأ�سا�س ��ية للطبقات الكادحة و�إلزامالدولة مب�ساعدة الطبقات الفقرية واملعدمة.
ان برنام ��ج الوطني ��ة  -الدميقراطي ��ة يتطلب االغناء
من قبل الأحزاب ال�سيا�س ��ية لكونه قادرا على �صيانة
الدولة وت�شكيلتها االجتماعية من التهمي�ش واالذالل.
 تناغ ��م الكفاح الوطني م ��ع الكفاح الدويل املناه�ضللهيمن ��ة الدولي ��ة االم ��ر ال ��ذي يتطلب بناء �سيا�س ��ية
وطني ��ة -دولي ��ة ت�س ��تند اىل مناه�ض ��ة التبعي ��ة
واالحلاق-
ثالث� � ًا –التحالف ��ات الدولي ��ة املناه�ض ��ة للتبعي ��ة
واالحلاق.
انطالقا من قوانني التبعية والتهمي�ش و�سعي املراكز
الر�أ�س ��مالية الكربى اىل الهيمنة الدولية البد من بناء
ا�صطفافات دولية جديدة فاعلة تتمثل بـ:
� -سيا�س ��ة التقاربات الدولية املرتكزة على مناه�ضةالهيمنة الدولية ونهوج التبعية للتكتالت الدولية.
 مكافحة مي ��ول التبعية والتحالفات اخلارجية التيتعتمدها الطبقات الفرعية يف نهوجها ال�سيا�سية.
 مناه�ض ��ة االحالف الع�س ��كرية والتدخل بالنزاعاتالوطنية الهادفة اىل الهيمنة واالحلاق.
 -دع ��م بن ��اء نظ ��م وطني ��ة دميقراطي ��ة مناه�ض ��ةللتدخالت الع�سكرية.
 توطي ��د عالقات التعاون االقت�ص ��ادي – ال�سيا�س ��يب�ي�ن الدول املناه�ض ��ة للتبعية وتعزيز مبد�أ ال�س ��يادة
الداخلية.
اح�ت�رام ال�ش ��رعية الدولي ��ة وادان ��ة التدخ�ل�اتالع�سكرية والتدخل يف ال�ش�ؤن الوطنية.
خال�ص ��ة الق ��ول ان عومل ��ة را�س امل ��ال تتطل ��ب عوملة
الت�ض ��امن االمم ��ي املناه� ��ض للع�س ��كرة واحل ��روب
االهلية.
اعتمادا على بنية املقال املنهجية ور�ؤاه ال�سيا�س ��ية -
الفكرية ن�صل اىل اخلال�صات التالية:
�أوال – ت�سعى املراكز الر�أ�سمالية اىل الهيمنة الدولية
و�سيادة قوانني التبعية واالحلاق.
ثاني ��ا –هيمن ��ة الطبق ��ات الفرعي ��ة عل ��ى ال�س ��لطة
ال�سيا�س ��ية ت�ش�ت�رط قيادة الطبقة العاملة للتحالفات
الوطنية املناه�ضة للتبعية االحلاق.
ثالثا –قوانني الر�أ�س ��مالية املعوملة املت�س ��مة بالتبعية
والتهمي� ��ش تطل ��ب بن ��اء حتالف ��ات وطني ��ة -دولي ��ة
مناه� ��ض للتدخالت الع�س ��كرية يف ال�ش� ��ؤن الوطنية
واثارة احلروب االهلية.
ت�ساعد الداالت امل�شار اليها على بناء حتالفات وطنية
– دميقراطي ��ة مباركة من القوى الدولية املناه�ض ��ة
للتبعية التهمي�ش.
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يرى �أن الخم�سينيات �شهدت فكرة االرتباط البنيوي بين العمارة والفن واالدب النتاج ثقافة جديدة

�أكــرم العـقـيـلـي:

ت�سيد القيم الع�شائرية على ح�ساب القيم المدينية
هما ال�سبب في االبتذال المعماري الحا�صل
حاوره :عالء املفرجي
الق�سم االول

ولد في بغداد و�أنهى درا�سته الأولية
والأكاديمية فيها ،حيث نال �شهادة
البكالوريو�س من كلية الهند�سة /جامعة
بغداد عام  ،1967ونال الماج�ستير من
جامعة لندن ..تمتد خبرة المعمار اكرم
العكيلي الكثر من  40عاما في مجاالت
العمارة و التخطيط الت�صميم الح�ضري و
ادارة م�شاريع كبيرة عديدة في القطاعين
العام و الخا�ص في منطقة ال�شرق االو�سط
و�شمال افريقيا وانكلترا وتت�ضمن
م�شروعات التخطيط الح�ضري و الت�صمـيـم
المعماري لمجمعات ذو ا�ستعماالت متعددة
ذات طابع ر�سمي و ح�ضاري كمراكز الدولة
وق�صور ال�ضيافة والم�ؤتمرات و االبنية
الثقافية و ال�صحية في القطاع العام
ومجمعات �أ�ستثمارية ل�شركات التطوير
العقاري و م�شاريع الحفاظ على التراث
و البيئة الم�ستدامة  ،فاز في العديد من
الم�شاريع من خالل الم�سابقات العمارية
المهمة في المنطقة والتكليف المبا�شر في
بغداد و الكويت و لندن و بيروت وباك�ستان
والجزائر والأمارات العربية وعمان
بالفترة من العام (.)2003 - 1972

حاورت ��ه امل ��دى للوقوف عن ��د �أه ��م املحطات يف
حياته العامة واملهنية
�أ�سال عن ن�ش�أتك وطفولتك ،ترى ما الذي هداك الى
الى م�سالك التخطيط وفن العمارة ،وما الم�صادر
التي غذت ميلك الى هذا االتجاه؟
يف بي ��ت بغ ��دادي تقلي ��دي ب�سي ��ط اليتج ��اوز
م�ساحت ��ه الثمان ��ون م�ت�را مربع ��ا يف اح ��د االزقة
املتفرع ��ة من «باب الدروازة « يف منطقة الكاظمية
حي ��ث تتوزع بيوت ع�ش�ي�رة العقيلي ( العكيلي)
املتفرعة من ع�شرية ابا اخليل العائدة لقبيلة عنزة
املهاجرة من �شمال اجلزيرة العربية التي ن�شطت
يف جتارة االبل وقيادة وحماية القوافل التجارية
ب�ي�ن اجلزي ��رة العربي ��ة وال�ش ��ام وكادالء للقوافل
الع�سكري ��ة العثمانية والتي ا�ستوطنت وا�ستقرت
خ ��ارج �سور املدينة التاريخ ��ي يف منت�صف القرن
ال�سابع ع�شر امليالدي قبل ان تنتقل لداخل حميط
املدين ��ة التاريخي العمراين مبوقع جماورا للباب
اجلنوبي ( باب الدروازة ) قبل ان تتطور عالقتها
يف املجتم ��ع الكاظم ��ي التقلي ��دي املحاف ��ظ ل�صبح
جزءا من تكوي ��ن ن�سيجه املجتمعي التي ان�شغلت
بزراع ��ة النخي ��ل يف املنطقة التي ا�ستق ��روا فيها
وتط ��ورت لب�ساتني كب�ي�رة مت حتويلها غالبيتها
اىل قط ��ع ارا�ض ��ي �سكنية يف بداي ��ة اخلم�سينات
اطلق عليها والتزال منطقة « العكيالت»
يف الع ��ام  1952ب ��د�أ الوال ��د بان�ش ��اء م�صن ��ع
للطابوق يف منطق ��ة التاجي مب�شاركة من مقربني
حيث توىل م�س�ؤولية اال�شراف على العمل بان�شاء
امل�صنع وم ��ن ثم ادارته حتى الع ��ام  .1958كنت
ارافق ��ه يف رحلت ��ه اال�سبوعي ��ة اىل موق ��ع البن ��اء
موعد ت�سلي ��م اجور العم ��ال اال�سبوعية بالدراهم
الف�ضي ��ة الت ��ي غالبا ماكان ��ت م�سكوك ��ة جديدة و
كنت ا�ش ��ارك يف عدها و�سم ��اع قرقعة و�ضعها يف
اكيا� ��س �صغرية عدا االج ��ور التي كانت بالدنانري
واجزائه ��ا الورقية لكبارهم  .كنت اراقب باهتمام
ونحن يف الطريق ابراج مداخن ( بوجة) امل�صانع
حت ��ت االن�شاء او املكتمل ��ة بارتفاعاتها وحجومها
املختلف ��ة وكان الوال ��د عادة ماي�س�ألن ��ي عن رايي
باالجم ��ل من بينها  .كان ال�س� ��ؤال يثريين البحث
بالفط ��رة عل ��ى ن�س ��ب البن ��اء كاالرتف ��اع واالبعاد
ون�سب ��ة املي ��ول املختلف ��ة ل ��كل منه ��ا الختياره ��ا
كاملدخن ��ة االجم ��ل وخا�ص ��ة يف انهاءه ��ا بالق�سم
العلوي امل�ستقيم منها “ العرقجني»»»
ا�ستطي ��ع القول م ��ن املقارب ��ة وجترب ��ة الطفولة
يف مراحلها املختلف ��ة بانني كنت ل�صيقا مبفردات
البن ��اء برائح ��ة الط�ي�ن والطاب ��وق و بالرم ��ل
واال�سمن ��ت وجمب ��وال مب�شاع ��ر احل ��زن العراقي
وال�ت�راث الطقو�س ��ي العا�شورائ ��ي والتفاعل مع
االر�ض والطني وانني وجع املراة الريفية العاملة
احلاملة لطفلها فوق ظهرها.
 وكيف اخترت درا�سة العمارة؟
ح�صل ��ت عل ��ى �شه ��ادة االعدادي ��ة
ممتلكا احل� ��س الفني يف الر�س ��م بت�شجيع ا�ستاذ
الر�س ��م املرح ��وم خلي ��ل ال ��ورد ،واالدب والنح ��و
وال�شع ��ر بتوجي ��ه املرح ��وم الب�ص�ي�ر جارنا الذي
كن ��ا ن ��زوره يف ام�سيات ال�شت ��اء اال�ست ��اذ �صفاء
اجللب ��ي ل ��ذا ا�ستطي ��ع االدعاء بان تل ��ك الظروف
و�س ��ط بيئة اجتماعية ملدين ��ة يختلط فيها الوعي
الفك ��ري الي�س ��اري التقدم ��ي والدين ��ي ويف ج ��و
طالب ��ي م�سي�س يتم فيها مبك ��را مطالعة م�ؤلفات
الع ��ام 1962

دي�ستوف�سك ��ي وغورك ��ي وتول�ست ��وي و�سالم ��ة
مو�سى ويتداول �شعر مظفر النواب واجلواهري
ونزار قباين والتعرف واال�ستماع اىل املو�سيقى
الكال�سيكي ��ة  ,مدين ��ة متار� ��س فيه ��ا طقو� ��س
عا�شوراء بتنوعها التعبريي اجلماهريي احلركي
ال�شع ��ري واللحن ��ي والل ��وين ورائح ��ة ال�شم ��وع
بلوح ��ة وعم ��ل متكام ��ل تعك� ��س وح ��دة املجتمع
االخالقي وتراث ��ه الطقو�سي والعقائدي املتوارث
يف الفك ��ر ال�شيع ��ي ال�سائد ال ��ذي كان ي�أخذ طابع
التحدي يف �شعر املواكب احل�سينية التي يتقدمها
موكب العائل ��ة وم�سريتها التي كنت احر�ص على
امل�شارك ��ة فيها ملت�صقا بعم ��ود علمي احل�سيني.
الذي نذرته يل املرحومة جدتي البي .
قدم ��ت اوارق طل ��ب القبول يف هند�س ��ة العمارة
متلهف ��ا ،وزاد م ��ن قلق ��ي بانتظ ��ار زي ��ارة رئي�س
الق�سم املرحوم الدكتور حممد مكية برفقة والدي
واال�سط ��ة ح�س ��ن ر�شي ��د ال ��ذي كان يق ��وم ببن ��اء
م�ساكن م ��ن ت�صميمه رغبة بالتع ��رف عليه وعلى
مباركت ��ه له ��ذه الرغب ��ة كم�ؤ�س� ��س لق�س ��م العمارة
ورئي�س ��ه ذهبن ��ا ع�صر ي ��وم من اي ��ام �آب 1962
اىل الباب ال�شرق ��ي يف عمارة مرجان التي التزال
قائمة يف الباب ال�شرقي حيث يقع مكتب د .مكية،
ودخلن ��ا عليه مرحب� � ًا وبادر الأ�سط ��ة ح�سن ر�شيد
مبهمة التعريف .
لقد كان مظهره �صارم ًا ،وهيئته تنم على �شخ�صية
قوية  ،وبعد ال�سالم و معرفته �سبب الزيارة توجه
يل بال�س� ��ؤال ع ��ن �سبب رغبت ��ي درا�س ��ة العمارة،
وكم ��ا تعلمنا يف ظ ��روف العواط ��ف وال�شعارات
ال�سيا�سي ��ة ان ��ذاك كان جواب ��ي “خلدم ��ة الوطن
ا�ست ��اذ” .اجلملة التي �أ�ستفزت ��ه و�أثارت لديه رد
فع ��ل وانفعاال �صدمن ��ي وا�ستمر موجها يل بكالم
والذع  “ :وان كان ��ت رغبتك خلدمة الوطن فعليك
�أن تك ��ون �ضابط ًا ع�سكري ًا ولي�س مهند�سا معماريا
فالعمارة علما وفنا وم�س�ؤولية اجتماعية ان�سانية
تتطل ��ب ح ��ب العم ��ارة وال�شغف به ��ا والت�ضحية
يف �سبيله ��ا خالل فرتة الدرا�س ��ة وبعد التخرج”.
احرجن ��ي و افاقني مما كنت اجهل ��ه عن العمارة
التي كن ��ت اعتربها مو�ضوعا جميال وجمردا من
تل ��ك املح ��ددات العلمي ��ة واملهنية لتق ��ودين ملنهج
م�س� ��ؤول وطري ��ق وا�ضح مل ��ا ينتظ ��رين من جهد
وعم ��ل ومثاب ��رة كان ��ت و التزال حمف ��زا يل على
البح ��ث واملعرفة والدرا�س ��ة املو�سوعية املطلوبة
..
 انح�سار الثقافة المعمارية رغم التراث المعماري
الكبير ،ووجود رموز معمارية يعتد بها؟ الى �أي مدى
نحن بحاجة الى ا�شاعة الوعي باهمية وخطورة هذا
الجن�س المعرفي المهم.
عندم ��ا نتح ��دث عن الثقاف ��ة يف العم ��ارة علينا
ان ن ��درك ب ��ان العم ��ارة و الف ��ن بكاف ��ة فروع ��ه،
ه ��م وحدة �شامل ��ة متما�سك ��ة م�صدره ��ا وو�سائل
عملهم واحدة حت ��ى وان ت�شعبت ا�ساليب التعبري
عنه ��ا يف الر�س ��م واملو�سيق ��ى وال�شع ��ر والتمثيل
والنح ��ت وال�سريامي ��ك واخلط والعم ��ارة والتي
يتعام ��ل معها الفك ��ر االن�ساين وجه ��ازه الب�صري
م ��ع م�ص ��در خارجي بتل ��ذذ النواع الف ��ن ومنهجه
املت�شاب ��ه كما اننا الني�ستطي ��ع ان نتجاوز مراحل
ت�شكله ��ا التاريخ ��ي وتطوره ��ا او ان نف�صله ��ا عن
دور وجترب ��ة رموزه ��ا الذي ��ن ي�شكل ��ون جمتمع
النخب ��ة القائ ��دة حلرك ��ة املجتم ��ع الثقافي ��ة بكل
�صوره ��ا و التي تطورت من خ�ل�ال تراكم معريف
ووع ��ي جمتمعي بقي ��م ح�ضارية متث ��ل مبجملها
�ص ��ورة تعك�س مرحل ��ة التك ��ون البنائي الثقايف
للمجتم ��ع يف مرحلة زمانية حم ��ددة ت�شكلت فيها
ب ��ذور وا�س� ��س وحرك ��ة النه�ض ��ة العمرانية التي
متث ��ل “ عم ��ارة احلداث ��ة “ (عم ��ارة احلداث ��ة يف
بغ ��داد �-سن ��وات الت�أ�سي� ��س  )-2014كم ��ا يطلق
عليه ��ا ال�صدي ��ق املعمار امل� ��ؤرخ والناق ��د الدكتور
خاتل ��د ال�سلطاين واح ��دة من خمرجات ��ه الفكرية
والثقافي ��ة التي ب ��د�أت بالظه ��ور يف اوائل القرن
الع�ش ��رن م ��ع ت�أ�سي� ��س الدول ��ة العراقي ��ة والذي
�شم ��ل اجن ��از البنائ�ي�ن واحلرفي�ي�ن وانتقالهامن
التقالي ��د احلرفي ��ة الت ��ي كانت �سائدة اب ��ان العهد
العثم ��اين والتي ب ��دات با�صالح ��ات وايل بغداد
مدح ��ت با�ش ��ا ( )1884-1822حي ��ث �شه ��دت
حتدي ��ث البن ��ى التحتي ��ة واخلدم ��ات العامة على
ان البيئة العمراني ��ة املبنية حافظت على ت�شكيلها
التخطيط ��ي يف �س ��ور املدين ��ة ال ��ذي مت ��ت ازالة
بع�ض اجزائه و�شبكة ازقة ع�ضوية ملناطق �سكنية
مرتابطة اعت�ب�رت املكون اال�سا�س ��ي لبيئة املدينة
ومث ��ل البي ��ت البغ ��دادي امل�ست ��دام فيه ��ا واملن�ش�أ
�ضمن م�ساحة �صغرية وحمدودة بفنائه الو�سطي
املك�ش ��وف بف�ضاء �سماوي حم ��اط باحياز الغرف
الوظيفي ��ة املختلف ��ة باعم ��دة اواوين ��ه اخل�شبي ��ة
الر�شيقة التي تنتهي بتيجان تكويناتها املقرن�صة
و�شنا�شيله ��ا اخل�شبي ��ة املطل ��ة عل ��ى ازق ��ة وفرت
متطلبات البيئة املتكافلة اجتماعيا واملحمية امنيا
وبيئي ��ا ومثلت منوذج ��ا رائعا للمنت ��ج العمراين
الرتاث ��ي املتميز لعمارة بغ ��داد  .لقد �ضمت املدينة
التقليدي ��ة ا�سوة بكل امل ��دن اال�سالمية ابنية عامة
ديني ��ة وخدمي ��ة وتاريخي ��ة ترج ��ع ا اىل ف�ت�رات
زمني ��ة خمتلف ��ة كاملدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة وخ ��ان
مرج ��ان وقباب مئاذن اجلوام ��ع وم�شاهد املراقد
الديني ��ة الت ��ي تكر�س ��ت فيه ��ا التقالي ��د البنائي ��ة

املحلي ��ة با�ستخ ��دام الطاب ��وق كمادة بن ��اء حملية
تقليدي ��ة ا�ضف ��ى خ�صو�صية على طبيع ��ة العمارة
البغدادي ��ة انعك�س ��ت ب�ش ��كل ا�سا�س ��ي يف عم ��ارة
امل�ساجد يف طرق ت�سقيف وا�شكال القباب واملاذن
وا�ستعم ��ال الطاب ��وق يف الواجه ��ات ا�ضافة اىل
اخل�ش ��ب يف ت�شكيل العنا�ص ��ر املعمارية اجلمالية
من زخ ��ارف هند�سية وكتابات بخط ��وط متنوعة
ومتداخل ��ة منح ��ت تل ��ك االبني ��ة طابعه ��ا املمي ��ز
وهويتها املحلية كمبن ��ى الق�شلة ( )1861ومبنى
املت�صرفي ��ة القري ��ب وال ��ذي مت حرق ��ه والن ��زال
بانتظار القرار الحيائ ��ه و�أعادة ت�شكيله املعماري
والوظيفي والعمراين �ضمن ن�سيج �شارع املتنبي
ومنطقة جدي ��د ح�سن با�شا وجنه ��ل �سبب اهماله
من ا�صحاب القرار .
متثل ��ت املرحلة الثانية بتاث�ي�ر ثقافة املهند�سني
واملعماري�ي�ن االنكليز الكال�سيكي ��ة التي ادخلوها
بع ��د االحت�ل�ال الربيط ��اين للع ��راق وت�سنمه ��م
الوظائ ��ف احلكومي ��ة التي �أنيط ��ت بهم بت�صميم
وتنفي ��ذ االبني ��ة الوظيفي ��ة �أج .مي�س ��ون و جي
 .ب ��ي .كوب ��ر وجاك�س ��ون وحت ��ى نهاي ��ة 1936
ا�ضاف ��ة اىل امليج ��ور �أ.جي .ويل�س ��ون من الذين
عمل ��وا يف الهند و اعتربه الدكت ��ور ال�سلطاين “
اح ��د م�ؤ�س�سي عمارة احلداثة البغدادية ورائدها
امله ��م” وم ��ن اوائ ��ل هذه املب ��اين الت ��ي �صممها
املعماريون االنكلي.
 ما هي �شواهد العمارة العراقية عن ذلك ..وبر�أيك
ماذا تمثل هذه المرحلة في تاريخ الفكر العراقي؟
يف تل ��ك الف�ت�رة “ جامع ��ة اه ��ل البي ��ت “ 1924
“وحمط ��ة بغداد لل�س ��كك احلديدي ��ة “ (-1949
 )1952و “ ال�ضري ��ح امللك ��ي “ )-1937 1934
يف االعظمي ��ة ومبن ��ى كلي ��ة الهند�س ��ة يف ب ��اب
املعظ ��م  1936ومبن ��ى معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة
و”مبن ��ى الكلي ��ة الطبي ��ة “  .1930حيث متيزت
عم ��ارة املرحلة بكونها عمارة بناء منفرد ة �سادها
اال�ستعم ��ال الكام ��ل للطاب ��وق كم ��ادة ان�شائي ��ة
رئي�سي ��ة ويغل ��ب علي اك�ث�ر تكويناته ��ا التناظر
الكال�سيك ��ي  .لق ��د حت ��ول الف�ض ��اء املك�شوف يف
ال ��دور ال�سكنية بهذه املرحلة بعد تو�سع املدي اىل
ف�ض ��اء مغل ��ق “ الهول” م ��ع احلفاظ عل ��ى توزبع
الغرف حوله كما بد�أ ا�ستخدام العقادة بالطابوق
على ج�س ��ور حديدية كا�سلوب جدي ��د يف �سقوفها
ومل تغب ت�أث�ي�رات الثالثينات عن تاثريات عمارة
النيوكال�سيكي ��ة الثراء مظهر الدور ال�سكنية التي
تعود اىل اثرياء املدينة وم�س�ؤوليها والتي �شكلت
تغريبا عن العمارة البغدادية ال�سائدة. .
مثل ��ت مرحل ��ة العم ��ارة والفن ��ون وال�شع ��ر بعد
احلرب العاملية الثانية اىل اخلم�سينات و اقرتنت
بهجرة العلماء والفنانني الت ��ي �ساعدت بتا�سي�س
مدار� ��س فكرية ومعمارية وفني ��ة حديثة �ساهمت
يف تطوي ��ر الدرا�س ��ات اجلامعي ��ة يف جم ��االت
التخطي ��ط والعم ��ارة والفن ��ون وفتح ��ت اف ��اق
فكري ��ة جدي ��دة وف ��رت للمبتعث�ي�ن العراقي�ي�ن يف
خمتل ��ف االخت�صا�ص ��ات فر� ��ص تطوي ��ر قدراتهم
العلمية والفني ��ة والت�أثر باحلركات احلديثة التي
انعك�س ��ت باعمالهم بعد العودة وظهور التجمعات
الفني ��ة واالدبي ��ة والت ��ي تعترب الف�ت�رة امل�ؤ�س�سة
ملرحل ��ة التح ��ول والت�أ�صيل واملنج ��ز املتميز يف
كافة مفا�صل احلداثة الفكرية و املعمارية والفنية
واالدبية التي قادها املعماريني والفنانني الرواد
بت�أثريات حرك ��ة احلداثة يف التخطيط العمراين
و العم ��ارة والفن وظهور التي ��ارات التي اقرتنت
بالتق ��دم يف تقنية البناء واالن�شاء  .ف�ساهم ظهور

زيارات ا�شراف.
واعادة ت�شكيله �ضمن �سياق مميز حمليا وعامليا .
ومل تقت�ص ��ر احلرك ��ة املعماري ��ة احلديث ��ة عل ��ى
املعماري�ي�ن ال ��رواد ب ��ل �ساهم بتطويره ��ا تكليف
حكومة جمل�س االعم ��ار معماريني عامليني بت�صيم
م�شاري ��ع جمل�س االعمار ملب ��اين حكومية وثقافية
وخدمية كجامع ��ة بغداد لولرت كروبيو�س 1956
وملعب ال�شعب للوكوربوزي ��ه 1957ودار اوبرا
بغداد لفرانك لويد رايت  1957ووزارة التخطيط
جليو بونتي  1958وال�سفارة االمريكية خلو�سيه
لوي� ��س �س ��رت  1955وعودة ج ��ون برايان كوبر
لت�صميم الب�ل�اط امللكي ( الق�صر اجلمهوري ) يف
1954

�أكــرم العـقـيـلـي
د.حممد مكية وجعفر عالوي ومدحت علي مظلوم
وعبد الله اح�سان كام ��ل وبعده رفعت اجلادرجي
وقحط ��ان املدفعي وقحطان ع ��وين يف ر�سم افق
احلداثة يف العمارة العراقية والتي كان تا�سي�س
جمعي ��ة الفنان�ي�ن مب�شارك ��ة املعماري�ي�ن ال ��رواد
اح ��دى منجزات تل ��ك املرحلة �ساهم ��ت يف بلورة
وت�ش ��كل حركة ت�أ�صي ��ل الفن والعم ��ارة العراقية
بحداثته ��ا املنطلق ��ة من حتليل ال�ت�راث الرافديني

اول عمل بعد التخرج مدخل جامع بنية مع

قحطان المدفعي 1968

السفارة العراقية في الكويت

قسم العمارة كلية الهندسة .مع رئيس القسم د .محمد مكية 1963

و�شه ��دت املرحلة تعزيز فك ��رة واهمية االرتباط
البنيوي ب�ي�ن العمارة والفن واالدب النتاج ثقافة
جدي ��دة ووعي جمتمعي متث ��ل يف ن�شاط احلركة
الفني ��ة واالدبي ��ة وظه ��ور املعار� ��ض الفني ��ة
وامل�شارك ��ة يف امل�ؤمت ��رات وامل�سابق ��ات الدولي ��ة
 .كم ��ا �شه ��دت املرحل ��ة ت�أ�سي�س ق�س ��م العمارة يف
كلي ��ة الهند�س ��ة يف العام  1958م ��ن قبل الدكتور
حمم ��د مكي ��ة واال�سات ��ذة عبدالل ��ه اح�س ��ان كامل
وه�ش ��ام منري وال ��ذي ا�س�س باختي ��ار ا�ساتذة من
دول اوربي ��ة عديدة معروف ��ة بخربتها االكادميية
ومت دع ��م منه ��ج الدرا�سة با�سات ��ذة خمت�صني يف
الر�سم واخلط والنحت وعلم االجتماع والتاريخ
 .وكان وع ��اء علميا وفنيا تخ ��رج منه و�ساهم يف
تعزي ��ز املنت ��ج العم ��اري الثق ��ايف املحل ��ي العديد
منه ��م و�ضمان ا�ستمراريت ��ه اىل ماقبل بد�أ كوارث
احل ��روب واحل�صار يف الع ��ام  1980التي عطلت
زخ ��م احلركة املعمارية والفني ��ة واالدبية وتوقف
الكث�ي�ر من امل�شاريع الت ��ي كانت متولها وت�شرف
عليه ��ا الدول ��ة الريعي ��ة و�ساهم ��ت يف م�سل�س ��ل
الرتاج ��ع ال ��ذي ح�ص ��ل يف كاف ��ة مفا�ص ��ل الدولة
االقت�صادية واالجتماعي ��ة وال�سيا�سية والتعلمية
والعلمي ��ة واخلدمية بغياب تل ��ك الرموزواجيال
تدربت على يدها يف فرتة ال�ستينات وال�سبعينات
والثمانين ��ات وال�سباب خمتلفة ادت اىل الهجرة
امل�ستم ��رة للنخ ��ب والكف ��اءات العلمي ��ة والفنية
واالدبي ��ة ا�ضاف ��ة التغي�ي�ر الدميغ ��رايف الكب�ي�ر
ال ��ذي ح�صل نتيج ��ة لهج ��رة �س ��كان االرياف اىل
امل ��دن وب ��د�أ مرحل ��ة الت�شظي املجتمع ��ي الثقايف
واالخالقي القيمي وتخلفها بانحدار ا�ستمر عجل
بانهيارها االحتالل العام 2003
 هل �أثرذلك في ر�أيكم بق�ضية الت�شويه وااالبتذال
اللذين تتعر�ض لهما العمارة العراقية ،وطغيان
الفو�ضى الحا�صلة في عمارة الوقت الحا�ضر
لق ��د �شه ��دت مرحل ��ة اخلم�سين ��ات كم ��ا ا�سلف ��ت
والدة حرك ��ة احلداثة الفني ��ة واملعمارية واالدبية
و�ساهم ��ت بت�شكي ��ل وتطوي ��ر الهوي ��ة املحلي ��ة
املتحرك ��ة يف ف�ض ��اء التط ��ور التقن ��ي العاملي يف
الفك ��ر و االنت ��اج املبن ��ي عل ��ى نظري ��ات علمي ��ة
واقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة يف خمتل ��ف القطاع ��ات
وا�ستم ��رت وبنج ��اح يف مرحل ��ة ال�ستين ��ات
وال�سبعين ��ات قب ��ل ان تتوق ��ف يف الثمانين ��ات
لرتق ��ى اىل م�ستوى حداثي مميز جت ��اوز املحلية
واالقليمية اىل العاملي ��ة وان الت�شويه واالبيتذال
الذي �ساد ثقافتنا املعمارية والفنية واالدبية يعود
ال�سب ��اب متعددة انتجتها انظم ��ة احلكم ال�شمويل
وكوارث احلروب العبثي ��ة التي انتهت باالحتالل
واالجهاز على ماتبقى من امل الحياءها
لق ��د ب ��د�أت احلرك ��ة املناهظ ��ة للثقاف ��ة والفك ��ر
ورم ��وز ت�شكله ��ا وحركته ��ا امل�ستم ��رة الوا�سع ��ة
الت ��ي انت�ش ��رت حملي ��ا وعاملي ��ا خ�ل�ال مراح ��ل
خمتلفة بد�أت خالل العام  1963ومااقرتن به من
ت�صفيات �سيا�سية للخ�صوم الذين كانوا ي�شكلون
طليع ��ة احلرك ��ة الفكري ��ة والفنية واالدبي ��ة منهم
يف قطاع ��ات العل ��وم والهند�سة والط ��ب والتعليم
والفن ��ون واالدب والهند�س ��ة واالدارة وادت اىل
هج ��رة كب�ي�رة مل ��ن متك ��ن منهم م ��ن اله ��رب اىل
اخل ��ارج كم ��ا اخ ��ذت املرحل ��ة يف االع ��وام التي
تلتها حماولة ادجلتها خلدم ��ة النظام ال�شمويل و
حتجيمه ��ا ب�سيطرة القطاع الع ��ام وادرات الدولة
يف الدرا�س ��ات و تنفي ��ذ امل�شاري ��ع وحتديد فر�ص
امل�شارك ��ة والعمل للمكات ��ب اال�ست�شاري ��ة املحلية
بح ��دود �ضيق ��ة والت�ضيي ��ق عل ��ى م ��ن تبق ��ى م ��ن
الكبار منهم وزجهم يف ال�سجن وا�صدار االحكام
بحقه ��م بته ��م الر�ش ��وة او التعام ��ل م ��ع �ش ��ركات
اجنبي ��ة ا�ستم ��رت اىل نهاي ��ة ال�سبعين ��ات لت�شهد
مطل ��ع الثمان�ي�ن انفراجا ن�سبيا بدع ��وة عدد منهم
للع ��ودة وامل�شاركة يف م�ؤمت ��ر “ العمارة العربية
اال�سالمي ��ة “ ايل انعقد يف ايلول  1980بح�ضور
وم�شارك ��ة الع�ش ��رات م ��ن املعماري�ي�ن الدولي�ي�ن
املعروف�ي�ن والتي بد�أت بدعوته ��م للقيام بت�صميم
م�شاريع التطوير العمراين ملواقع تراثية خمتلفة
يف بغ ��داد ومباين الفنادق ومراك ��ز ثقافية تهيئة

متحف اللوفر في ابو ظبي2018 .

مل�ؤمتر عدم االنحي ��از املزمع عقده يف بغداد العام
 1985والت ��ي توقف ��ت م ��ع ب ��د�أ احل ��رب العراقية
االيراني ��ة لي�شه ��د الع ��راق الف�ص ��ل اجلدي ��د م ��ن
م�سل�سل هجرة العقول والثقافة نتيجة احلروب
والكوارث االقت�صادية واالجتماعية .
لق ��د ول ��دت هج ��رة العق ��ول ونتيج ��ة الغ�ت�راب
املعماري�ي�ن واملفكري ��ن والعلم ��اء واال�سات ��ذة
والفنان�ي�ن واالدباء العراقي�ي�ن ب�شكل ا�سا�سي اىل
تخلف التعلي ��م ومناهجه بكاف ��ة مراحله وخا�صة
يف اجلامع ��ات والكلي ��ات وخلو ال�ساح ��ة املهنية
والعلمي ��ة م ��ن رم ��وز مرحل ��ة الت�ش ��كل الثق ��ايف
واجي ��ال نت ��اج تل ��ك املرحلة من ��ذ الثمان�ي�ن تلتها
مرحل ��ة الت�سعينات بعد مغام ��رة احتالل الكويت
الرعن ��اء وثم حتريرها وما تعر� ��ض له العراق من
احل�صار االقت�صادي والعلمي واخلدمي والثقايف
ط ��وال ثالث ��ة ع�ش ��ر ع ��ام ادى اىل ف ��راغ ثق ��ايف
جمتمع ��ي رهي ��ب تو�س ��ع ب�ش ��كل م�ستم ��ر حاولت
ال�سلط ��ة ان تت ��وىل فيه قي ��ادة الن�ش ��اط املعماري
ال ��ذي رك ��ز عل ��ى ع ��ادة اعم ��ار ماخلفت ��ه احل ��رب
مب ��ا توف ��ر م ��ن امكاني ��ات ما تبق ��ى م ��ن ا�صحاب
خ�ب�رات مهني ��ة يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ومكات ��ب
ا�ست�شاري ��ة مت ت�شكيلها يف اجلامعات من ا�ساتذة
الكلي ��ات الهند�سي ��ة مبحاول ��ة “ لتوف�ي�ر دخول
ا�ضايف’” بع ��د تدهور العملة وم�ست ��وى املعي�شة
ب�ش ��كل كب�ي�ر وبه ��دف امل�شارك ��ة باحي ��اء “روح
التح ��دي الرنج�سي للقيادة” بانتاج “عمارة وفن
�شم ��ويل “ متثلت بالن�صب و اجلوامع والق�صور
الرئا�سي ��ة التي كان يوجهه ��ا القائد ومبا ينا�سب
ذائقت ��ه الفنية الفج ��ة والتي مل يك ��ن مبقدور احد
مناق�شته ��ا او تعديله ��ا والتي خلق ��ت نوعا جديدا
من ك ��وادر موظفني دون خربة م ��ن خريجي هذه
املرحل ��ة املتداعي ��ة علمي ��ا وثقافي ��ا الت ��ي ت�ص ��دت
للعم ��ل احلكوم ��ي يف ه ��ذه املرحلة الت ��ي متيزت
بال�ضع ��ف املهن ��ي واالداري واالبت ��ذال املعم ��اري
والفن ��ي الذي متي ��زت به تلك املرحل ��ة و جتذرت
بعد االحتالل يف  2003مبظاهر التخلف اجلمعي
القيم ��ي والثق ��ايف (واالبت ��ذال املعم ��اري ) كم ��ا
و�صف ��ه الدكتور ال�سلطاين و ت�سي ��د القيم الريفية
والع�شائري ��ة عل ��ى ح�ساب القي ��م املدينية وتف�شي
ظاه ��رة تريي ��ف املدين ��ة والع�شوائي ��ة ال�سيا�سية
والثقافي ��ة وجن ��وح العم ��ارة والف ��ن اىل التعبري
ال�ساذج يف امثلة العديد من املنتج املرتدي نوعا
وكم ��ا وتردي الذائقة الفنية اىل م�ستويات خميفة
مل تخفي حماولته ��ا امل�ستمرة يف تخريب ماتبقى
من معامل املدينة احل�ضارية الفنية والثقافية.
 ماهي بر�أيكم اال�سباب؟
لقد �سب ��ق تدهور الذائقة املعماري ��ة والفنية بعد
الع ��ام  2003و�ساعد يف جتذيره ��ا ب�شكل او�سع
ت�شوي ��ه ال�ص ��ورة االك�ب�ر لواقع املدين ��ة امل�ستلبة
ثقاف ��ة وبيئ ��ة وعمران ��ا غي ��اب الر�ؤي ��ا التنموي ��ة
االقت�صادية واخلدمي ��ة واالجتماعية والتخطيط
والع�شوائي ��ة ال�سيا�سي ��ة و�ضعف االدارة وغياب
القوان�ي�ن وادوات تنفيذه ��ا الت ��ي �ساع ��دت عل ��ى
تف�ش ��ي ظاه ��رة الف�س ��اد يف كاف ��ة مفا�ص ��ل الدولة
وا�صبحت منظومة و�شبك ��ة هيمنت على قرارات
احلكوم ��ات املتعاقبة وعطلت كل الق ��رارات التي
اتخذت المكانية املبا�شرة باال�صالح بغياب االرادة
ال�سيا�سي ��ة وادوات تنفيذه ��ا وم ��ن اهمه ��ا تعطل
اعتم ��اد املخطط االمنائي ملدينة بغ ��داد اىل يومنا
هذا و الذي اجنز ومت تعديله يف العام  2010مما
ت�سب ��ب يف غي ��اب قوان�ي�ن ا�ستعم ��ال االرارا�ضي
والبن ��اء امل�صاح ��ب لزي ��ادة عدد النفو� ��س وتردي
وتده ��ور اخلدم ��ات و�ضع ��ف �سلط ��ة احلكوم ��ة
وادوات تنفي ��ذ القوان�ي�ن مم ��ا ادى اىل مظاه ��ر
اال�ستيالء على ارا�ضي وعقارات الدولة مب�شاريع
ماا طلق عليه م�سمى م�شاريع ا�ستثمارية �ساهمت
يف جتري ��ف الب�سات�ي�ن واالرا�ض ��ي اخل�ض ��راء
والف�ض ��اءات املفتوح ��ة داخ ��ل املدين ��ة وخارجها
وتو�س ��ع اخطب ��وط ال�سك ��ن الع�شوائ ��ي الكرث من
مليوين ن�سم ��ة يف وحول املناطق احل�ضرية التي
حولت املدينة ب�سكنها احل�ضري اىل مظاهر ريف
كبري مقطع االو�صال يقطنها ثمانية ماليني ن�سمة
وتنتق ��ل يف �شوارعها املح ��دودة والتي مل يجري
عليه ��ا اي تطوي ��ر منذ ت�سعين ��ات الق ��رن املا�ضي
ثالث ��ة ون�ص ��ف ملي ��ون �سي ��ارة دون تخطي ��ط او
تنفي ��ذ اي م�ش ��روع عل ��ى االر� ��ض لتطوي ��ر النقل
واخلدم ��ات يف املدين ��ة واقت�ص ��ار االهتم ��ام على
مايعلن وما ي�صرح به وب�شكل يكاد يكون م�سل�سل
كومي ��دي ف ��ج ب�شعارات اعالمية م ��رة بالق بغداد
و�أخ ��رى بنه�ض ��ة بغ ��داد تعلمن ��ا بني ��ة احلكومة
يف ب ��د�أ العمل على م�شاري ��ع مل تتجاوز القرارات
املتخ ��ذة دون ان يتوف ��ر لها اية درا�س ��ات واليات
تخطي ��ط وادارة وا�شراف وتنفيذ ومراقبة  .فهل
نتوقع ان تظهر معامل عمرانية او فنية.
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اقــــرأ
�شكل اخلرائب

�صدرت عن دار املدى رواية "�شكل اخلرائب" خلوان غابرييل
با�سك ��ت ترجم ��ة رفعت عطي ��ة ،الرواية تتحدث ع ��ن ال�صدفة
وكي ��ف تلعب دورا يف حي ��اة االن�سان .يف ع ��ام � ،2014ألقي
القب�ض على كارلو�س كاربال ��و ب�سبب حماولته �سرقة البدلة
القما�شية خلورخي �إليي�سري غايتان ،الزعيم ال�سيا�سي الذي
اغتي ��ل يف بوغوتا عام  .1948كاربال ��و رجل مُعذب يبحث
ع ��ن �إ�شارات لك�شف �ألغاز املا�ضي التي ت�ستحوذ عليه ..لكن
ال �أحد ،وال حتى �أقرب �أ�صدقائه ،ي�شك يف الأ�سباب العميقة
لهو�س ��ه .و�صل ��ت الرواي ��ة اىل القائم ��ة الق�ص�ي�رة جلائزة
البوك ��ر الدولية ع ��ام  ،2019وقد و�صفته ��ا ال�صحافة بانها
رواية نا�ضجة ووا�ضحة وجميلة.

�سنان ح�سني يقدم"كاكي" مبعر�ض ت�شكيلي يف ميونيخ الأملانية
 عامر م�ؤيد
اقام الفنان �سنان ح�سني معر�ضا �شخ�صيا
جديدا له �ضمن �سل�سلة معار�ض ،بد�أت يف
تركيا ثم االردن واالن ا�ستقرت يف مدينة
ميوني ��خ االملاني ��ة وب�شخ�صية جديدة يف
اعماله "كاكي".
وق ��ال ح�س�ي�ن يف حديث ��ه لـ(امل ��دى) ،ان
"املعار� ��ض خمتلف ��ة الت�شاب ��ه �ضم ��ن،
ايق ��اع احلي ��اة املعا�ص ��رة ال ��ذي نعي�ش ��ه
يومي� � ًا ،الفايرو�سات،احلروب،االقت�صاد،
والعلمانية الت ��ي �سيطرت على كل مفارق
احلي ��اة ،والر�أ�سمالي ��ة كذل ��ك ،ف ��كل ه ��ذه
االح ��داث تعا�ص ��ر حياتن ��ا ،لذل ��ك دعتني
الكمال م�س�ي�رة معار�ضي الت ��ي بد�أت من
ا�سطنبول قبل �شهر ثم املعر�ض الثاين يف
االردن وكان معر�ضا م�شرتكا مع جمموعة
ح

ول العا

لم

م ��ن الفنان�ي�ن واملعر� ��ض الثال ��ث ه ��و يف
مدين ��ة ميونيخ االملانية م ��ع جمموعة من

الإعالن عن مو�سم جديد من
م�سل�سل "لعبة احلبار"

�أعلنت �شركة نتفليك�س ،يوم �أم�س الأحد� ،أنها ّ
حت�ضر لإطالق اجلزء
الثاين من م�سل�سل "لعبة احلبار" (�سكويد غيم) الكوري اجلنوبي،
الذي حقق جناح ًا عاملي ًا كبري ًا ،بح�سب ما �أفادت به وكالة رويرتز.
وج��اء �إع�ل�ان "نتفليك�س" ع��ن املو�سم اجل��دي��د يف �إع�ل�ان ق�صري
ن�شرته على ح�ساباتها على من�صات التوا�صل االجتماعي املختلفة.
ك��ان "لعبة احلبار" ق��د ح� ّق��ق جن��اح � ًا �ضخم ًا م�ن��ذ ب��دء عر�ضه
على من�صة ّ
البث العمالقة يف �سبتمرب�/أيلول املا�ضي ،بح�سب
"رويرتز".
ق�صة مت�سابقني يعانون من م�شاكل مالية تدفعهم
ويتناول امل�سل�سل ّ
�إىل امل�شاركة يف �ألعاب للأطفال من �أج��ل احل�صول على فر�صة
بك�سب مبالغ مالية كبرية تغيرّ حياتهم.
من�صتها� ،صار "لعبة احلبّار"
بعد �أقل من �شهر على بدء عر�ضه على ّ
امل�سل�سل الأكرث م�شاهدة يف تاريخ "نتفليك�س" بعد �أن ا�ستقطب
 111مليون متابع ،بح�سب ما �أعلنت ال�شركة �آنذاك.

فناين اوروبا وامريكا".
وح ��ول جدي ��ده يف املعر� ��ض ،ذكر ح�سني

ان الكائ ��ن اجلدي ��د ه ��و (كاك ��ي) وه ��و
كائ ��ن مركب م ��ن بع�ض احليوان ��ات التي

�ستنقر�ض مث ��ل الك ��واال ،الباندا وغريهم
فوج ��ود كاك ��ي ه ��و حتذي ��ر االن�س ��ان من
ان الكث�ي�ر م ��ن احليوانات بات ��ت تنقر�ض
ب�سبب الكثري من االفع ��ال ال�سيئة امل�ضرة
له ��ا ،حي ��ث هو حمذر ب ��كل ظهور ل ��ه ،لكل
ح ��دث م�س ��يء م ��ن االن�س ��ان م ��ن حرائق
الغابات اىل القتل اجلماع ��ي للحيوانات،
كذل ��ك التج ��ارب الكيميائي ��ة ل�صناع ��ة
م�ساحي ��ق التجمي ��ل ،زراع ��ة احلي ��وان،
تدمري البحار".
وع ��ن كيفية تنظيم معر�ض ��ه اجلديد ا�شار
ح�س�ي�ن اىل ان "تنظي ��م املعر� ��ض يتم عن
طري ��ق التوا�صل معه مبا�شرة او مع مدير
اعمال ��ه والأم ��ر متعب عندما تك ��ون هناك
ع ��دة معار� ��ض باماك ��ن متفرق ��ة وخا�صة
عندم ��ا تك ��ون يف دول خمتلف ��ة ،فال ��كل
يتوقع ان الفن ��ان فقط يقوم بالر�سم ولكن
هنال ��ك تفا�صي ��ل كثرية متعبة ج ��د ًا يقوم
به ��ا الفنان لكي يكون املعر�ض الئقا ب�شكل
كب�ي�ر" .واك ��د �أن "هن ��اك ر�سال ��ة خا�ص ��ة
يطرحه ��ا الف ��ن  ،يت ��م م ��ن خالل ��ه ت�صدير

اليوم الدول العربية على موعد مع "قمر الفراولة"
ت�شه ��د ال ��دول العربي ��ة الي ��وم
الثالث ��اء ظهور القمر العمالق،
وال ��ذي يطل ��ق عليه ا�س ��م "قمر
الفراول ��ة" ،وال ��ذي �سيك ��ون
"الب ��در العم�ل�اق" الث ��اين يف
.2022
وذكرت اجلمعية الفلكية بجدة
ع�ب�ر ح�سابه ��ا الر�سم ��ي عل ��ى
"تويرت" �أنه�" :سري�صد ب�سماء
ال�سعودي ��ة والوط ��ن العرب ��ي
ي ��وم الثالث ��اء  14حزي ��ران
 2022القم ��ر الب ��در ل�شه ��ر ذي

القع ��دة و�سيزين ال�سماء طوال
الليل و�سيمثل ثاين بدر عمالق
ه ��ذا الع ��ام و�سيك ��ون �أك�ث�ر
�إ�شراق� � ًا بن�سب ��ة  16يف املائ ��ة
وحجم ��ه الظاهري �أكرب بن�سبة
 6يف املائ ��ة عن املتو�سط ،لذلك
ل ��ن يالح ��ظ ف ��رق يف حجم ��ه
الظاهري مقارن ��ة ب�أقمار البدر
املعتادة".
وت�أت ��ي الأ�سم ��اء التقليدي ��ة
للأقم ��ار الكامل ��ة م ��ن ع ��دد من
الأماكن والف�ت�رات التاريخية.

ويُ�ش ��ار ع ��ادة �إىل الب ��در الذي
ي�ص ��ادف �شه ��ر يوني ��و
(حزي ��ران) با�س ��م "قم ��ر
الفراول ��ة" وه ��و اال�س ��م
ال ��ذي ن�ش�أ م ��ع الأمريكيني
الأ�صلي�ي�ن ،وذل ��ك لأن �شهر
حزيران/يوني ��و ه ��و وقت
تقلي ��دي تكون في ��ه الفراولة
الربية جاه ��زة للح�صاد يف
�أم�ي�ركا ال�شمالي ��ة ،ح�سبم ��ا
�أف ��ادت جمل ��ة "نيوزوي ��ك"
الأمريكية.

حممد �صالح يك�شف� :أف�ضل ال�سو�شي..
و�أتناول البيتزا مرة �شهري ًا
ك�شف جنم املنتخب امل�صري وليفربول الإجنليزي
حممد �صالح ع��ن �أك�ثر امل ��أك��والت التي يتناولها
للحفاظ على لياقته البدنية العالية ،وذل��ك خالل
ت�صريحاته ملجلة "فران�س فوتبول" الفرن�سية.
وت�ط��رق حممد ��ص�لاح خ�لال ح ��واره �إىل النظام
ال�غ��ذائ��ي ال��ذي يتبعه ودوره يف حتويل ج�سده
لأع �ل��ى م�ستوى ول�ي��اق��ة ب��دن�ي��ة ،كا�شفا بالقول:
"�أتناول الربوكلي والبطاطا وال�سمك والفراخ
ودوما ال�سلطة".
وعن بقية الأن��واع التي يف�ضلها �أو التي يتناولها

ب�شكل ا�ستثنائي من حني �إىل �آخر� ،أجاب الفرعون
امل�صري بالقول" :حني �أت��واج��د يف مطعم كبري
يف لندن �أف�ضل ال�سو�شي ،و�أتناول البيتزا مرة
�شهريا ،كما �أحب الربغر ،ولكن من النادر جدا �أن
�أتناوله لأنه ي�سبب يل زيادة يف الوزن".
وك�شف النجم امل���ص��ري ال ��ذي يلقبه اجلمهور
الإجن �ل �ي��زي بـ"امللك امل �� �ص��ري Egyptian
 " Kingلو ك��ان موعد امل��ران  3ع�صرا ،ف�أنا
�أح�ضر قبلها ب�ساعتني �أو  ،3و�أغادر بعدها ب�ساعة
�أو �ساعة ون�صف".

الفك ��ر املعا�ص ��ر غري املرئ ��ي لالخرين اىل
فه ��م ب�ص ��ري فك ��ري ُت�ستنت ��ج م ��ن خالله
احلالة احلقيقية للحدث املعا�صر".
وبالت�أكي ��د ف ��ان الع ��راق ال يف ��ارق �سن ��ان
ح�س�ي�ن ،اذ ذك ��ر ان "ل ��كل معر� ��ض دالل ��ة
خا�صة وبكل دالل ��ة يكون العراق جزء من
ذل ��ك الن العامل كل ��ه ا�صبح قري ��ة �صغرية
وكل �شيء مت�شاب ��ه لدرجة كبرية فاحلدث
امل�ؤث ��ر يف ال�صني يكون م�ؤث ��را اي�ضا يف
العراق او امريكا".
وكتب الفنان ريا� ��ض الدليمي عن معر�ض
الفن ��ان االخري ،ب�أن "�سن ��ان ح�سنييطرح
جمل ��ة م ��ن املتناق�ض ��ات واملت�ض ��ادات
يف �أغل ��ب �أعمال ��ه تكم ��ن يف غرائبيته ��ا
امليتافيزيقي ��ة ال�سحري ��ة فه ��و يجمع بني
متناق�ض�ي�ن يف �آن واح ��د ،الأ�سط ��ورة
والواق ��ع ،الوع ��ي والالوع ��ي ،اخلراف ��ة
واليق�ي�ن ،ال�ش ��ك واال�ست�س�ل�ام ،اجلحي ��م
واجلن ��ة ،احلري ��ة والقيد ،الق ��درة والال
ق ��درة ،التناف ��ر م ��ا ب�ي�ن الزم ��ان واملكان،
الالزمان والال مكان ،اال�ستكانة والتمرد".

�آمرب هريد تك�سر �صمتها
وتقول :مل يكن هناك عدل
يف �أول مقابل ��ة تلفزيوني ��ة لها بع ��د �إ�صدار احلك ��م بق�ضية جوين
دي ��ب ،اعتق ��دت �آم�ب�ر ه�ي�رد �أن ت�صوي ��ر املحاكم ��ة عل ��ى و�سائ ��ل
التوا�صل االجتماعي مل يكن عاد ًال .ويف احللقة التي
�ستبث يوم  17حزيران يف برنامج "تودي
�شو" على قناة "�إن بي �سي" الأمريكية،
قال ��ت هريد يف حديثها عن حكم هيئة
املحلف�ي�ن�" :أنا ال �ألومه ��م� ،أفهم يف
الواقع �أن ديب �شخ�صية حمبوبة،
�إنه ممثل رائع" .و�أ�صدرت هيئة
حملف�ي�ن �أمريكية ،ق ��رار ًا يدين
املمثل ��ة� ،آم�ب�ر ه�ي�رد ،بتهم ��ة
الت�شه�ي�ر بزوجه ��ا ال�ساب ��ق،
جوين ديب ،من خالل ترويج
مزاع ��م ب�أن ��ه اعت ��دى عليه ��ا
وعر�ضه ��ا للعن ��ف الأ�س ��ري.
وج ��اء ذل ��ك بع ��د حماكم ��ة
ا�ستم ��رت نح ��و � 6أ�سابي ��ع
وحظي ��ت بتغطي ��ة �إعالمي ��ة
وا�سع ��ة غا�ص ��ت عميق� � ًا
يف خ�صو�صي ��ات جنم ��ي
هولي ��وود .وبع ��د انته ��اء
املحاكم ��ة الت ��ي ا�ستم ��رت 6
�أ�سابي ��ع ،ك�شف ��ت حمامي ��ة
ه�ي�رد� ،إيل�ي�ن بريدهوف ��ت،
�أن �آم�ب�ر ال ت�ستطي ��ع دف ��ع
تعوي�ض ��ات ،وتخط ��ط الآن
لتقدمي ا�ستئناف.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

"كاولية" الربملان
�أعتذر عن هذا العنوان فهو لي�س
من ابتكاري ،و�أعرتف �أمامك
ب�أنني �سرقته من النائبة عالية
ن�صيف التي حولت بو�صلتها
"الفكرية" من "القندرة" التي
لوحت بها ذات يوم يف قاعة
الربملان � ،إىل "الكاولية" حيث
طالبت ب�إدخال بع�ض النواب �إىل
دورات تثقيفية لأنهم ينتمون �إىل
"الكاولية" .النائبة " الهمامة "
قالت باحلرف الواحد�" :ضرورة
�إجبار املر�شحني الكاولية على
االنخراط يف دورات تثقيفية
وتلقي حما�ضرات عن املدنية
واالندماج باملجتمع العراقي� ،إذ
لي�س عيب ًا الدخول يف دورات
االندماج ،على غرار العراقيني
املوجودين يف اخلارج والذين
ي�شاركون يف دورات اندماج
باملجتمع ال�سويدي �أو الدمناركي
�أو غريه" .تخيل عزيزي القارئ
هذه النائبة التي تتنمر على
الآخرين ال تزال جتل�س على
كر�سي الربملان منذ �أكرث من
اثني ع�شر عام ًا ..تقلبت خاللها
من القائمة العراقية �إىل القائمة
البي�ضاء �إىل دولة القانون والآن
هي من "ال�صقور" ،وكل ميزاتها
عال .ال �أريد
�أنها �صاحبة ٍ
�صوت ٍ
�أن �أدخل يف �سجال حول امل�ستوى
املتدين الذي تنظر فيه عالية
ن�صيف ملن يختلف معها ،ولكني
�أ�س�أل �أال توجد يف جمل�س النواب
جلنة تراقب �سلوكيات النواب
وحتا�سبهم على �سوء �أفعالهم؟.
للأ�سف يف هذه البالد التي حتول
فيها احلذاء عند البع�ض �إىل
و�سيلة ا�ستعرا�ض� ،سنكت�شف
�أننا نعي�ش م�شهد ًا طوي ًال من
الرتاجع والتخلف احل�ضاري..
نعي�ش يف ظ ّل نواب ال ميلكون
مقايي�س ب�سيطة للكفاءة ،مل ن�شهد
معهم �سوى تراجع يف التعليم
وال�صحة واخلدمات والأمن،
وزمن من اخلراب  ،و�أن الكثري
ممن دخلوا عامل ال�سيا�سة يف هذه
البالد وعن طريق ال�صدفة واحلظ
وال�شطارة تت�سع حناجرهم
وت�ضيق ح�سب الطلب .يف
علي �أن �أوجه ال�شكر
هذا املكان ّ
والرحمة للراحل ميخائيل نعيمة
الذي دائم ًا ما ت�سعفني كتاباته
التي �أ�شعر �أنها كتبت لزماننا
هذا ،يف كتابه "الغربال" يكتب
عن �أ�صحاب احلناجر العالية يف
و�صف بارع" :كان �أ�شد الأيام
�سواد ًا يف حياة ال�ضفادع� ،إذ فيه
اكت�شفوا �أن هناك من يريد �أن
يناف�سهم على هذا امل�ستنقع ،فهب
يف احلال زعيمهم الأكرب ووقف
فيهم خطيب ًا وحنجرته تكاد تتمزق
من الغيظ :واق! واق! واق! �أما
ترجمة هذه اخلطبة البليغة فهي:
�أيها ال�ضفادع �إن م�ستنقعنا لفي
خطر ،ذلك امل�ستنقع الذي ت�سلمناه
وقطعنا على �أنف�سنا ميثاق ًا �أن
ن�سلمه �إىل الأبناء والأحفاد ،قد قام
اليوم من يريد �أن يدن�سه وي�شوه
مالحمه ،فيا لل�شناعة ويا للكفر،
و�أرى �أننا �إذا غ�ض�ضنا الطرف عن
هذا الأمر� ،سنعي�ش يف خطر كبري،
ف�صفق ال�ضفادع طوي ًال خلطبة
زعيمهم ودبت احلما�سة فيهم
و�صاحوا ب�صوت واحد" :واق!
واق! واق".
منذ اللحظة الأوىل الندالع معركة
عالية ن�صيف ،كان النقيق النيابي
ما �أخ�شاه ،لقد علمتنا جتربة
جمل�س النواب �أن الف�ساد يعاد
تدويره ب�أف�ضل من قبل.

بع�ضها يعود للقرن الـ ..19م�صور عراقي يجمع �آالف الكامريات بع�ضها عمره �أكرث من مئة عام

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة ترتفع
قليال ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجل ��و �سيكون م�شم�سا يف العديد من
مناطق البالد.
بغداد C° 27 - C° 41 /الب�صرة C° 31 -C° 47 /
�أربيلC° 22 - C° 37 /

النجف C° 27 -C° 42 /

املو�صلC° 28 - C° 38 /

الرماديC° 26 -C° 39 /

علي لفته �سعيد
ب�ي�ن ف�ت�رة و�أخ ��رى يفت ��ح ب ��اب
غرف ��ة كب�ي�رة ليق ��ف و�س ��ط �آالت
�س ��ود وف�ضية وحم ��راء ومبختلف
الأحج ��ام� ،أخرجه ��ا م ��ن �صناديقها
ليت�أمله ��ا ويلتق ��ط منه ��ا الأنفا� ��س
وي�ش ��م رائح ��ة �سن ��وات زادت على
ال� �ـ 40يف هواي ��ة جمع م ��ا له عالقة
بالكامريات والت�صوير.
امل�صور الفوتوغرايف خليل الطيار
يحر� ��ص من ��ذ عق ��ود عل ��ى �ش ��راء
واقتن ��اء �آالت و�أدوات الت�صوي ��ر
التي تقع عين ��اه عليها يف �أي مكان
يزوره من العامل.
الطي ��ار وم ��ع م ��رور ال�سن�ي�ن �صار
واح ��دا من �أب ��رز خ�ب�راء الت�صوير
وم ��ن �أك�ث�ر الن ّق ��اد يف الت�صوي ��ر
الفوتوغرايف ،لي� ��س على م�ستوى
العراق بل والعامل العربي.
ويقدر الطيار جمم ��وع الآالت التي
ا�شرتاه ��ا �أو ع�ث�ر عليه ��ا �أو ح�صل
عليه ��ا كهداي ��ا ب�أك�ث�ر م ��ن 4500
كامريا ومع� �دّة للت�صوي ��ر و�أقدمها

يعود ت�صنيعها للقرن الـ.19
الطي ��ار مول ��ود يف الب�ص ��رة ع ��ام
 1958وحا�صل على البكالوريو�س
من كلية الفنون اجلميلة يف الفنون
ال�سمعي ��ة واملرئي ��ة ،وحا�صل على
�شهادت ��ي املاج�ست�ي�ر والدكت ��وراه

تخ�ص� ��ص يف
بالإع�ل�ام و�شه ��ادة
ّ
(تاري ��خ الت�صوي ��ر) م ��ن احت ��اد
امل�صوري ��ن الع ��رب ،وكذل ��ك �شهادة
يف العالق ��ات العام ��ة الدولي ��ة م ��ن
اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
يق ��ول الطي ��ار ع ��ن هوايت ��ه يف

جم ��ع �آالت الت�صوي ��ر� ،إنه ��ا ب ��د�أت
من ��ذ مراح ��ل التع ّل ��م الأويل لف ��نّ
الت�صوي ��ر يف منت�ص ��ف �سبعينيات
القرن املا�ض ��ي ،وكان املد ّرب الأول
ه ��و الفنان امل�ص ��ور الراح ��ل م�ؤيد
ال�صاحلي الذي "�أخذ بيدي لدرا�سة

ف ��ن الت�صوي ��ر درا�س ��ة �أكادميي ��ة
وتع ّرف ��ت خالله ��ا عل ��ى �أب ��رز كتب
للدكتور عب ��د الفتاح ريا�ض وجم ّلة
الت�صوير ال�ضوئي العاملية� ،إ�ضافة
�إىل �إدخ ��ايل دورة بكيفية ا�ستخدام
الكامريا".
ولفت �إىل �أن �أوّ ل كامريا ا�ستخدمها
كانت من نوع "فال" رو�سية ال�صنع
حم ��دودة ال�سرع ��ة والفتح ��ات
وبعد�س ��ة ثابتة ،وهو ما �ساعده يف
الت ��درب عل ��ى املن ��اورة با�ستخدام
الكامريا بظروف �إ�ضاءة خمتلفة.
و�أ�ضاف �أنه بعد ذلك ا�شرتى كامريا
حتتوي على زوم �أو كامريا متغيرّ ة
العد�س ��ات �إ�ضاف ��ة �إىل كام�ي�رات
حتت ��وي عل ��ى �سرع ��ات وفتح ��ات
خمتلف ��ة ميك ��ن املن ��اورة فيه ��ا يف
ظروف ت�صوير خمتلفة.
وعن هواية جمع �أدوات وكامريات
الت�صوي ��ر يق ��ول الطيار"اقتن ��اء
الكام�ي�رات حتوّ ل م ��ن الهواية �إىل
�شغف ملعرف ��ة �أ�سرارها ،ل ��ذا �أخذت
�أتتبع موديالتها و�أجيالها و�أجمعها
تراتبي ��ا ح�سب تواري ��خ �صناعاتها

من خمتلف املنا�شئ".
ويح� �دّد �أن ��واع الكام�ي�رات الت ��ي
بحوزت ��ه ،فيق ��ول �إن منه ��ا م ��ا هو
مع ��دين ومنه ��ا بال�ستيك ��ي ومنه ��ا
ما ه ��و خ�شبي ،م�ش�ي�را �إىل �أن �أوّ ل
جمموعة تكونت عنده جعلته ينظم
�أوّ ل معر� ��ض من نوع ��ه يف العراق
ح�ي�ن بلغ عدد كامريات ��ه  100وذلك
عام .1986
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه عادة م ��ا يخ�ص�ص
الكث�ي�ر م ��ن الوق ��ت �أثن ��اء ال�سف ��ر
والتق�ص ��ي عن �أية
للخ ��ارج للبحث
ّ
�آلة.
ويعت�ب�ر الطي ��ار ما لدي ��ه جمموعة
ن ��ادرة ت�ستح ��ق احل�ص ��ول عل ��ى
�شه ��ادة م ��ن مو�سوع ��ة غيني� ��س
للأرق ��ام القيا�سي ��ة ،وه ��ي غ�ي�ر
متوف ��رة لدى الكثري م ��ن الهواة يف
العامل.
ويقول �إن ما لدي ��ه من �أدوات ت�ضم
كام�ي�رات ومع ��دات فوتوغرافي ��ة
ومع� �دّات �سينمائي ��ة و�أجه ��زة
الت�صوي ��ر واملع ��دات والب�صري ��ات
الأخرى �إ�ضافة �إىل ال�صور.

