
رغم التدهور يف القطاع التعليمي احلكومي، اإال اأّن ثمة مبادرات 
�شبابية من ال�شارع العراقي، توؤكد اأن ما مير به التعليم يف بالد 
ال�شيا�شي  بالواقع  ومرتبط  اأكرث،  ال  مرحلي  اأمٌر  هو  الرافدين، 
على  اأخ��ذوا  وكربالء،  بغداد  من  �شباب  مهند�شون  واالأم��ن��ي. 
وذلك  البالد،  يف  كبرياً  جناحًا  القى  م�رشوع  اإجن��از  عاتقهم 
االألعاب  و�شناعة  الربجمة  اأ�ش�س  االأط��ف��ال  تعليم  خ��الل  من 
املدار�س  به  تفتقر  وقت  يف  الكومبيوتر،  وعلوم  االإلكرتونية 

احلكومية لهذا النوع من الدرو�س. 
من  جمموعة  اأ�ش�شها  التي  ال�رشكة  هي   "IOT KIDS"
يجدوا  ومل  اجلامعية،  درا�شتهم  اأكملوا  الذين  العراقيني  ال�شبان 
ال�رشكة  تطورت  الدولة.  وموؤ�ش�شات  دوائر  للتوظيف يف  فر�شة 
ب�رشعة، وباتت مطلوبة من قبل اأولياء االأمور الذين قاموا بدفع 
اأبنائهم يف دورات وور�س للتعلم بها. ومل تف�شح وزارة الرتبية 
للفريق ال�شبابي املجال لتدريب االأطفال يف املدار�س احلكومية. 
فوجدوا �شالتهم يف املدار�س االأهلية التي ازدهرت يف العراق 
بعد عام 2003. املهند�شة دعاء نهاد، وهي من اأع�شاء الفريق، 
حتدثت عن اأن "فكرة تدريب االأطفال على الربجمة والروبوتات، 
قام  عندما   ،2016 ع��ام  قبل  ال��ع��راق  يف  م��وج��ودة  تكن  مل 
اأطلق عليه  ال�شباب بتاأ�شي�س م�رشوع،  جمموعة من املهند�شني 
ا�شم "IOT KIDS". ومت تطبيق الفكرة بالفعل بالتعاون مع 
عدد من املدار�س االأهلية يف بغداد وكربالء، ليتو�شع امل�رشوع 

بعدها باإدخال منهج الروبوت وكيفية برجمته". 
من  العديد  يف  تطبيقه  ليتم  امل�رشوع  "تو�شع  نهاد:  واأ�شافت 
االأطفال  من  ترحيبًا  القى  اإثرائي  كدر�س  االأهلية،  املدار�س 
وعوائلهم يف ثالث مدن عراقية هي بغداد وكربالء والديوانية، 
باالأطفال  خا�س  للروبوت  مهرجان  اأول  باإقامة  وليتّوج 
املوهوبني يف العراق، تبعه مهرجان اآخر يف مدينة كربالء، ثم 
اإقامة مهرجان ثالث تناف�س فيه االأطفال مع طالب اجلامعات 
من  الكثري  الق��ى  ح��دث  يف  الهند�شية،  م�شاريعهم  عر�س  يف 

الت�شجيع، كونه االأول من نوعه يف العراق".
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بغداد - الجورنال

عبد المهدي يؤكد وجود فرق متخصصة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي
الهجرة توزع اكثر من 11 الف حصة من 

المساعدات االغاثية بين العوائل النازحة

سائـرون : تفاهمـات تحالفي االصالح والبناء 
تخضع لمتغيرات كثيرة

امانة بغداد تواصل رفع التجاوزات ومتابعة 
المطاعم المجازة خالل شهر رمضان

ح�شة   11234 توزيعها  عن  واملهجرين  الهجرة  وزارة  اعلنت   : اجلورنال   - بغداد 
لال�رش النازحة يف خميمي ال�شالمية والنمرود التابعني اىل ق�شاء احلمدانية مبحافظة 
نينوى  . وقال م�شوؤول مكتب الوزارة يف ق�شاء احلمدانية حممد اياد احل�شيني يف بيان  
ان " فريق عمل مكتب هجرة احلمدانية وزع م�شاعدات اغاثية عاجلة متمثلة الغذائية 
وال�شحية ت�شمنت )5617(  �شلة غذائية جافة و )5617( �شلة �شحية  بني العوائل 

النازحة يف خميمي ال�شالمية والنمرود جنوب �رشق املو�شل " .
وا�شاف احل�شيني ان هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار امل�شاعدات التي تقدمها وزارة الهجرة 
واملهجرين من اأجل تخفيف معاناة اال�رش النازحة والتما�س حوائجهم وال�شعي لتح�شني 

اأحوالهم املعي�شية وتوفري احتياجاتهم من املواد الغذائية .

بغداد - اجلورنال : اك�د حتالف �شائرون  :" ان العالق�ة بني حتالفي اال�شالح والبناء 
حتكمها جمموعة تفاهمات �شيا�شية تخ�شع ملتغريات كثرية مع عام�ل الوقت " .

وذكر النائب عن التحالف رامي ال�شكيني ، ان " اتفاق حتالفي اال�شالح والبناء ب�شاأن 
نائبا  الوزارية  للحقيبة  املر�شح  يكون  ال  بان  يق�شي   ، الوزارية  الكابينة  ا�شتكمال 
حاليا او �شابقا ، وال وزيرا �شابقا ، وال رئي�س كتلة "، م�شريا اىل ان " ا�رشار حتالف 

البناء على تر�شيح وزير الداخلية عقد امل�شهد بينهما ".
وا�شاف ان " ا�شتثناء املر�شح حلقيبة وزارة الداخلية من كل التفاهمات واملعايري ، 
هو اول و�شوح لنكول االتفاق بني التحالفني "، مبينا :" ان هناك اداء �شيا�شيا بني 

التحالفني ، وهيحالة �شحية طبيعية تندرج �شمن اطار اجلو ال�شيا�شي العام ". 
وكان جمل�س النواب �شوت باالغلبي�ة ، يف اال�شبوع االخري من العام املا�شي ، على 
منح الثق�ة ملر�شحي حقيبة الرتبية التي متت اقالة وزيرتها مطلع �شهر كانون الثاين 
املا�شي ، وحقيبة املهجري�ن ، ومل يوافق على تر�شيح في�شل اجلربا حلقيب�ة وزارة 

الدفاع .

�شتوا�شل حمالتها  بلديتها  دوائر  ان   ، االحد  بغداد،  امانة  اعنلت   : اجلورنال  بغداد - 
�شهر رم�شان  منها  ايام  العا�شمة بغداد خالل  التجاوزات و�شط  ا�شكال  برفع  جميع 
التجاوزات ال�شكنية و�شبكات املياه وال�رشف ال�شحي او جتاوزات االر�شفة وال�شوارع 

الرئي�شية وجتاوزات ا�شحاب املولدات .
اأن  الزهرة  الر�شمي با�شم االمانه حكيم عبد  وقال مدير العالقات واالعالم واملتحدث 
"بلديات االمانه �شتنفذ حمالتها ب�شكل طبيعي خالل هذا ال�شهر برفع التجاوزات ا�شافة 
اىل متابعة االجازات الر�شمية املمنوحة  من حمافظة بغداد لال�شحاب املطاعم  يف 
املحافظة  والتي بلغت )400( اجازة ر�شمية الفتتاح املطاعم خالل �شهر رم�شان وهو 

رقم كبري يعادل ثالث ا�شعاف ما منحته املحافظة يف العام املا�شي  ".
واو�شح عبد الزهرة ،اأن" االجازات ن�شت على و�شع اغطية بي�شاء على ابواب املطاعم 
احرتاما  االفطار  واالجهاريف  للماكوالت  الرتويج  وعدم  لل�شائمني  مراعاة  والنوافذ 
لل�شهر الف�شيل "، مبينا اأن "اي خمالفه تر�شدها االمانة �شتيم حما�شبة ادارة املطعم".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

* من هو مهدي املعلم؟
 ١٩٧١ مواليد  من  املو�شوي  �شاله  الي��ذ  مهدي   _
التي كانت  الر�شم على يد جدتي  النحت قبل  تعلمت 
 . واالأل��ع��اب  الطني  من  ال�شغرية   التماثيل  ت�شنع 
 . واملتو�شطة  االبتدائية  يف  بالر�شم  متيزت  وبعدها 

وبعدها دخلت معهد الفنون اجلميلة .
* كيف كانت بداياتك ؟

حيث  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  بداياتي  كانت   _
ب��اخل��ط وال��ت��ل��وي��ن حيث كان  اق����راأين  مت��ي��زت ع��ن 
معهم  ي��اأخ��ذوين  ال��وق��ت   ذاك  يف  الكبار  اال�شاتذة 
حافزا  كان  وهذا  اعمايل  لعر�س  املراحل  باقي  اىل 
الفني يف عام  . وقد تخلفت عن امل�شار  بالن�شبة يل 
١٩٩٦ ب�شبب تخلفي عن اجلي�س.  وقد عدت ملمار�شة 

الفن يف عام ٢٠٠٥ واىل اليوم .
*  ما هي ابرز العقبات التي واجهتها يف 

م�شريتك الفنية ؟
_ العقبات التي واجهتها يف حياتي هي يف احلقيقه 
عقبتان. حيث كان العوز املادي ففي عام ١٩٨٧ . 
الفنون حتى  وعام ١٩٨٨ و ١٩٨٩ بقيت يف معهد 
العراقية  احل��رب  هناك  كانت  حيث   ١٩٩٥ ع��ام 
االإيرانية حيث كنت ا�شتقل اربع �شيارات للو�شول اىل 
املعهد . ووالدي كان مطارد من  اجلي�س ال�شعبي فلم 
اكن املك امكانية اكمال الدرا�شة . باال�شافة اىل اين 
اأ�شبت  مبر�س ال�رشطان  فكنت اخرج من امل�شت�شفى 
الأذهب اىل الكلية وذلك يف عام ٢٠٠٥  وهذه كانت 

ابرز العقبات التي واجهتها يف حياتي .
*. ما الذي دفعك لتنمية هذه املوهبة ؟

للر�شم  حبي  هو  موهبتي  لتنمية  دفعني  ال��ذي   _
حتديت  عندما  واي�شا  تلميذا  كنت  منذ  بجنون 
على  ر�شمت  كوين  عاقبني  ان  بعد  بالر�شم  معلمي 
الفن  لعامل  دخويل  واي�شا  اذنه  دون  املدر�شة  جدار 
جعلني حمبوب لدى الكل وخا�شة يف ايام املتو�شطة 
الفن  ا�شم يل يف عامل  ان   اجد  واملعهد و�شغفي يف 
ومن بني الفنانيني الكبار . لذلك جربت كل �شيء واي 
�شيء اجده امامي اليجاد عمل مميز ا�شتهر وامتيز به 

عن غريي.  
* . هل ح�شلت على دعم مادي او معنوي 
اجلهات  او  املدين  املجتمع  منظمات  من 
هذه  لتطوير  بالفن  املخت�شة  االخ��رى 

املوهبة؟
ورقة  �شوى  جهة  اي  من  دعم  اي  على  اح�شل  مل   _
هو  دائرتي  يف  حتى  وتقدير  �شكر  فيها  م�شتن�شخة 
هذا  حتى  لذلك  اوالرتفيع  عالوة  الأجل  مقبول  غري 
امل�شاركة  عن  امتنعت  واي�شا  ارف�شه  بداأت  الكتاب 

يف االعوام االخرية باأي مهرجان او معر�س فني .
*  ما هي االجنازات التي حققتها يف هذا 

املجال؟

ملوؤ�ش�شة  ف��ن��ان  اف�����ش��ل  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ح�شلت   _
االبداع  وو�شام  فنان  اف�شل  واي�شا  امليزوبوتاميا 
يف اقليم كرد�شتان  وجائزة اف�شل فنان لعام ٢٠١٦ 
لالحتاد العربي االإلكرتوين وح�شلت على لقب اف�شل 
والية  االمريكية  هيوت�شن  جامعة  من  مبدع  فنان 
تك�شا�س وباال�شافة اىل االجناز الكبري ح�شلت على 
لقب اال�شطورة والفنان املتميز عربيا واف�شل فنان 
..ومبدعا  االمريكية  للجميع  الفن  نعم  منظمة  من 
2012  هذا باال�شافة اىل الكثري  للعراق ومنذ عام 
من اجلوائز ودورع الفن واملراكز االأوىل التي ح�شلت 
توزيع  يف  ظلم  هناك  ان  بالذكر  اجلدير  ومن  عليها 
جائزة االبداع يف وزارة الثقافة .تعريف االبداع هو 

ولو  االقران  عنه  يعجز  الذي  امل�شتحيل  ال�شيء  عمل 
لفرتة .ولكن وزارة الثقافة مل جتعل اجلائزة على هذا 

النحو بال اعطتها لفنان معروف  .
*  .لوحاتك الفنية هل متثل م�شدر دخل 

لك ام هواية؟
دخل  م�شدر  اعمالهم  تكن  مل  العراق  فنانيني  كل   _
متملق  كان  او  ندر  من  اال  كثرية  وال�شباب  م��ادي 

جلهة معينة مع احرتامي لهم
اكرث  جعل  واالره��اب  ال�شائح  دخول  منع  االره��اب 
الفنانيني واملغتنني يغادرون البلد  ، وعدم االهتمام 
اىل  باال�شافة  والفنانيني  بالفن  احلكومة  م��ن 
الفنية  املوؤ�ش�شات  ان  ف�شال عن  الفنية   املواد  غالء 

ملنظمات املجتمع املدين
الفنان  م��ن  تاخذ  ه��ي  واالن  الفنان  تدعم  كانت 

مل�شاركته معهم لذلك ابتعد الفنان عن فنه
* .ماهي املدة التي ت�شتغرقها يف العمل 

الفني؟
_ لكل فنان نظرته  للعمل الفني فهكناك من يوؤ�ش�س 
وميلي ويفن�س ويبقى بالعمل لفرتة كبرية ومن كان 
مثقفا فنيا وممار�س وله اخلربة يعرف متى يتوقف 
حيث يجد ان العمل ا�شبح جميل يف هذه اللحظة او 
منجز  عمل  لر�شم  حمدد  وقت  لدي  لي�س  فلذلك  تلك 
بالدخان  الر�شم  ام��ا  اليه.  نظرتي  ح�شب  وموقع 

فينطبق عليه  االأمر نف�شه.
اعمالك  يف  ت�شتخدمها  التي  املواد  ما   *

الفنية ؟
يف  كبار  ا�شاتذة  حتت  االكادميية  لدرا�شتي   ان   _
جعلتني  مرتاكمة  خ��ربات  اعطتني  والكلية  املعهد 
فني  يولد عمل  ان  �شيء ممكن  وابحث يف كل  ار�شم 
املاء  على  الر�شم  وحتى  وكرافك  وزجاج  خ�شب  من 
فال  بالدخان  الر�شم  اما  وغريها.  باالبرة  والر�شم 

احتاج �شوى ورقة A4و�شمعة عراقية .
من  اي�شالها  تريد  التي  مالر�شالة   *
باملرحلة  والتعليم  الفنية  لوحاتك  خالل 

االبتدائية وكونك معلم جامعي
ان اخدم بلدي �شاحب اكرب ح�شارة عرفها  _ احب 
االبتكار  فليكن  عاليا  العراق  ا�شم  وارف��ع  التاريخ 
بالر�شم بالدخان هو ب�شمه عراقية خال�شة من حق 

كل عراقي ان يفتخر بها وانا منهم .
اما التعليم باملرحلة االبتدائية

الطفل  بروح  والثقافة   الفن  ازرع حب  ان  اريد  فاأنا 
الفن  ثقافة  يف  مثقف  فليكن  فنان  يكن  مل  ف��ان 
على  كالنق�س  ال�شغر  يف  التعلم  قيل  وكما  وا�شوله 
اىل  ي�شل  ان  العراقي  للفن  وامتنا  حتياتي  احلجر 
معايل  لل�شيد  نرفعها  مطالب  هناك  و   . العامل  كل 
باأ�شرتجاع  تبداأ  والفنون  وال�شياحة  الثقافة  وزير 
املنحة للفنان و �رشاء االعمال من الفنانيني وبيعها 
الهدائها  واخلارجية  والربملان  احلكومية  للوزارات 

لل�شفراء

فنان يصطاد دخان الشموع ولهيبها ويضمها في لوحاته
حوار -مرتضى العزال

االح��د،  املهدي،  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 
الربنامج  تنفيذ  ملتابعة  متخ�ش�شة  فرق  وجود 
االداء  الزمنية وموؤ�رشات  احلكومي وفق اجلداول 

املن�شورة فيه.
"رئي�س  اإن   ، بيان  يف  املهدي  عبد  مكتب  وقال 
النائب  ا�شتقبل،  عبداملهدي  ع���ادل  ال����وزراء 
"جرى  اأنه  مبينا  احلكيم"،  الهادي  عبد  ال�شابق 
اخلارجية  الزيارات  نتائج  مناق�شة  اللقاء  خالل 
املهمة التي قام بها رئي�س الوزراء، واخرها اىل 

املانيا وفرن�شا و�شملت توقيع اتفاقات و�رشاكات 
اتفاق خارطة طريق  ا�شرتاتيجية وخدمية، منها 
اخلطط  مناق�شة  وكذلك  الكهرباء،  واقع  لتح�شني 
الف�شاد،  �شد  احلكومة  نفذتها  التي  واخلطوات 
ملكافحة  االع��ل��ى  املجل�س  اج�����راءات  وم��ن��ه��ا 
اال�شا�شية  اخلدمات  تقدمي  مللف  اإ�شافة  الف�شاد، 

للمواطنني بح�شب اأولوياتها".
"احلكومة  اأن  البيان،  بح�شب  املهدي،  عبد  واكد 
املعطلة  البريوقراطية  لتجاوز  اهمية  ت��ويل 
املتابعة  وان  الف�شاد،  اخلدمات وحماربة  لتقدمي 
امل�شتمرة �رشورية لقطف ثمار اخلطط ال�شحيحة 

بحيث يتلم�س املواطن نتائجها"، مبينا اأن "فرقا 
الربنامج  تنفيذ  مبتابعة  تكليفها  مت  متخ�ش�شة 
االداء  الزمنية وموؤ�رشات  احلكومي وفق اجلداول 
املن�شورة فيه، وان عملية املتابعة م�شتمرة وتتم 
واتخاذ  مبكر  ب�شكل  والتباطوؤ  التقدم  لت�شخي�س 
اأجل  من  خلل  اي  ملعاجلة  الكفيلة  االج���راءات 

حتقيق النتائج وفق اخلطط املو�شوعة".
وا�شاف عبد املهدي، "اننا جنني ثمار �شيا�شتنا 
ر�شم  خالل  من  فر�س،  اىل  العقبات  حتويل  يف 
حتقق  حل��ني  تنفيذها  ومتابعة  دقيقة  خطط 
اىل  املثال  �شبيل  "على  اأن  اىل  م�شريا  النتائج"، 

عملية ادارة ملف درء خطر الفي�شانات وال�شيول 
�شاهمت  واثقة  وخطوات  عالية  بدقة  متت  والتي 
كبري،  ح��د  اىل  واملمتلكات  االرواح  حفظ  يف 
اإ�شافة خلزن كميات هائلة من املياه للم�شتقبل، 
يف  وجمعه  احلنطة  حم�شول  ا�شتالم  يف  وكذلك 
التي  الكونكريتية  الكتل  �شاحات خزن اعدت من 
املواطنني  حركة  وتعيق  ال�شوارع  تغلق  كانت 

وتف�شل بني مناطق العا�شمة بغداد".
املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  رئي�س  اأن  اىل  ي�شار 
وجه، يف )7 �شباط 2019(، بن�رش ن�س الربنامج 

احلكومي ليكون وثيقة ملزمة امام ال�شعب.

بغداد - الجورنال

فنان تميز عن أقرانه في مجال 

الرسم  حيث استغل الدخان 

الهارب من لهيب الشموع 

ليخلق به إبداعا في لوحاته التي 

تميزت عن سواها  من اللوحات 

بالحرفية والحس العالي . وهو 

يخلق اجواء خاصة لينتج بها 

اعماال فنية رائعة والتي  تتطلب 

منه جهدا ووقتا كبيرين على 

خالف غيرها من اساليب الرسم 

. هذا هو الفنان مهدي المعلم 

والذي كان لنا معه الحوار اآلتي  ..
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