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�إجراءات التق�شف تتوا�صل وت�أكيد �إلغاء  % 70من الدرجات الوظيفية للعام احلايل

املالية الربملانية :ناق�شنا خ�صخ�صة الكهرباء و�إحالة
�آالف من موظفي ال�صناعة �إىل التقاعد
 بغداد  /املدى
تتج ��ه اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س النواب
�إىل �إلغ ��اء م ��ا يق ��ارب  %70م ��ن الدرجات
الوظيفية املخ�ص�صة يف املوازنة االحتادية
ل�سنة  ،2015كما �أعلنت �أنها با�شرت فعليا
مفاحتة الوزارات ب�ض ��رورة اخل�صخ�صة
وفتح قط ��اع الكهرباء على اال�ستثمار� ،إىل
جانب مناق�شة مقرتح ��ات تق�ضي بتحويل
موظفي �شركات وزارة ال�صناعة اخلا�سرة
�إىل التقاع ��د بعدم ��ا كان ��ت تخ�ص� ��ص له ��ا
�أم ��واال ت�ص ��ل �إىل  10ملي ��ارات دوالر

�سنوي� � ًا .وكانت اللجنة املالي ��ة الربملانية،
ق ��د �أكدت م�ؤخرا عن وج ��ود مبالغة "غري
م�ب ّ�ررة" يف موازن ��ة بع� ��ض ال ��وزارات
وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،وقال ��ت �إنه ��ا تعكف
عل ��ى �ضغ ��ط النفقات ال ��واردة يف موازنة
 2015ومناقلته ��ا �إىل الأبواب التي تعاين
من �شحة التمويل.
ويذك ��ر ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة �سرح ��ان
�سليفاين يف ت�صريح لـ"املدى" �أن "العراق
مير ب�أزمة اقت�صادية كبرية ب�سبب التدهور
واالنخفا�ض امل�ستمر لأ�سعار النفط".
ويتاب ��ع �سليف ��اين �أن "اللجن ��ة املالي ��ة يف

جمل� ��س النواب عاكفة ومنذ �أيام عدة على
و�ض ��ع الآلي ��ة املنا�سبة ملعاجل ��ة العجز يف
املوازنة وال ��ذي يقدر بحوايل  25ترليون
دين ��ار" ،م�شريا اىل "التوجه العام للمالية
الربملاني ��ة بتخفي� ��ض جمي ��ع خم�ص�صات
ونفقات الوزارات غري ال�ضرورية".
وكان ��ت اللجن ��ة االقت�صادي ��ة الربملاني ��ة
ك�شف ��ت يف وق ��ت �سابق ان عج ��ز املوازنة
ق ��د يرتف ��ع �إىل  43ترلي ��ون دين ��ار ب�سبب
الهبوط امل�ستمر لأ�سعار النفط.
ويلفت �إىل �أن "�أهم النفقات واملخ�ص�صات
امل�شمول ��ة ب�إجراءات التق�شف والتخفي�ض

القوات الأمنية حت�شد عند مداخل الفلوجة
وتدخل "الرطبة" مب�ساندة �أمريكية
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كيف �ساعدت �إيران العراق يف حربه �ضد "داع�ش"؟
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عاطلون عن العمل يقعون �ضحية �شركات وهمية
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ذي قار :ازمة �سيا�سية تع�صف باملحافظة ودعوات
للحوار
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يف املوازن ��ة �ستت ��م دون امل�سا�س برواتب
املوظفني والرعاي ��ة االجتماعية ومفردات
البطاقة التموينية".
ويرف� ��ض النائ ��ب الكرد�ست ��اين الإف�صاح
ع ��ن ال ��وزارات الت ��ي �سي�شمله ��ا التق�شف
والتخفي� ��ض يف موازناته ��ا ،قائ�ل�ا �أن من
"غ�ي�ر املمكن الك�شف عن ه ��ذه الوزارات
االن ،على اعتب ��ار �أنها حني تعلم �سرتاجع
اللجن ��ة املالي ��ة م ��ن �أج ��ل ع ��دم �شموله ��ا
ب�إجراءات التق�شف التي �سنتبعها".
 التفا�صيل �ص3
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العبادي ي�شكل جلنة لدرا�سة ملفات امل�ستفيدين من القرار

العفو اخلا�ص ي�شمل جرائم القتل وال�سرقة
ويهدف لـ "تخفيف زحام ال�سجون"
 بغداد  /املدى
ينتظ ��ر �آالف ال�سجن ��اء �شموله ��م بق ��رار "العف ��و اخلا�ص"
ال ��ذي تعك ��ف جلن ��ة حكومي ��ة �شكل ��ت م�ؤخ ��را ،بطل ��ب م ��ن
رئي� ��س جمل�س الوزراء حيدر العبادي لدرا�سة ملفات بع�ض
املدانيني امل�ستفيدين من القرار.
وتق ��ول اللجنة القانونية ان القرار �سي�شمل متهمني بق�ضايا
خمتلف ��ة با�ستثن ��اء "االره ��اب" والف�ساد امل ��ايل واالداري.
باملقاب ��ل تنتق ��د اللجن ��ة بطء االج ��راءات ب�ش� ��أن امل�شمولني
بق ��رارت �سابقة للعف ��و والتي ت�ستغرق احيان ��ا قرابة العام،
مم ��ا يقلل من قيمة "العفو" الذي يرمي اىل الر�أفة باملعتقلني
وتخفي ��ف الزح ��ام ع ��ن ال�سج ��ون الت ��ي تكت� ��ض بالن ��زالء
واالهتمام بربامج ا�صالحية وت�أهيلية لباقي ال�سجناء.
وكانت احلكومة ،بناء على طلب من رئي�سها حيدر العبادي،
ق ��د �شكلت جلنة لدر�س ملف ��ات ال�سجناء لإ�صدار عفو خا�ص

بحق بع� ��ض منهم .وحم ��ل العبادي وزير الع ��دل م�س�ؤولية
متابع ��ة هذا املل ��ف ورفع تقارير �شهري ��ة ب�ش�أنه .يف موازاة
ذلك تقول ع�ضو اللجنة القانونية يف جمل�س النواب ابت�سام
اله�ل�ايل ب ��ان "قرار العف ��و اخلا� ��ص �سي�شم ��ل االف النزالء
املتهم�ي�ن بق�ضاي ��ا خمتلف ��ة ،و�ستقوم وزارة الع ��دل بتحديد
ان ��واع اجلرائم التي �ستكون يف العف ��و ،وتر�سل قوائم اىل
رئا�س ��ة اجلمهورية ال�ست�ص ��دار مر�سوم جمه ��وري باملفرج
عنه ��م" ،م�ش�ي�رة اىل ان "اجلرائ ��م التي �سي�شم ��ل املدان بها
بالعف ��و ه ��ي ق�ضاي ��ا القت ��ل وال�سرق ��ة وتزوي ��ر ال�شه ��ادات
الغرا�ض التعيني ،وق�ضايا اخرى ب�سيطة".
باملقاب ��ل ت�ؤك ��د اله�ل�ايل يف ت�صري ��ح لـ"امل ��دى" بان"العفو
اخلا�ص لن ي�شمل املدانني بق�ضايا االرهاب او الف�ساد املايل
واالداري" ،الفتة اىل ان "املدانني بجرائم قتل �سيفرج عنهم
بعد ان يتنازل ذوو القتيل عن احلق ال�شخ�صي".
 التفا�صيل �ص2

بابل ت�ستقبل � 10آالف نازح وتطالب بـ  70مليار دينار لدعمهم

حقوق االن�سان الربملانية :فقدنا �أثر عدد من النازحني
 بابل /املدى بر�س
ك�شف رئي�س جلنة حقوق الإن�سان الربملانية
ار�شد ال�صاحلي ،عن وجود اعداد من الن�ساء
والرج ��ال النازحني هم يف ع ��داد املفقودين،
وال متل ��ك اللجن ��ة معلوم ��ات ع ��ن مناط ��ق
تواجده ��م .يف حني ق ��ال ان حمافظ ��ة بابل
ا�ستقبل ��ت و�ضيفت �أكرث م ��ن  10االف عائلة

نازحة من املناطق ال�ساخنة ،بينهم نازحون
من نينوى.
ي�أتي ذلك فيما �أعلنت بابل عن حاجتها لـ 70
ملي ��ار دين ��ار ،لإي ��واء العوائ ��ل النازحة يف
املحافظة ،وطالب ��ت جمل�س النواب بالإيعاز
اىل اللجن ��ة العليا اخلا�صة ب�إيواء النازحني
بتخ�صي�ص املزيد من املبالغ.
وقال رئي�س جلنة حقوق الإن�سان الربملانية

ار�شد ال�صاحلي يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك
مع حمافظة بابل �ص ��ادق مدلول ال�سلطاين،
وح�ضرته"املدى بر�س"� ،إن "بابل ا�ستقبلت
و�ضيفت �أكرث م ��ن  10500عائلة نازحة من
املناطق ال�ساخنة ،منها �أربعة �آالف عائلة من
نينوى" ،مبينا �أن "�أداء احلكومة املحلية يف
بابل يف التعامل مع ملف النازحني واملوقف
امل�ش ��رف ملواطن ��ي املحافظ ��ة يف احت�ض ��ان

النازحني ،كان �أكرث من جيد".
وطال ��ب ال�صاحل ��ي ،احلكوم ��ة االحتادي ��ة
"ب�ض ��رورة تخ�صي� ��ص مبال ��غ �إ�ضافي ��ة
ملحافظ ��ة باب ��ل ،لت�ستطي ��ع اال�ستم ��رار يف
تق ��دمي اخلدمة ،ك ��ون ح�ص ��ة املحافظة من
امليزانية العامة قليلة جدا".
 التفا�صيل �ص4

2

شؤون الوطن

سياسة

شناشيل
 عدنان ح�سني
adnan.h@almadapaper.net

العامل الرتكي يف حرب داع�ش
م ��ا �س� � ّر "العالقة الغام�ض ��ة" بني تركي ��ا وتنظي ��م داع�ش؟..
ت�سا�ؤل طرحته �صحيف ��ة "�إندبندنت" الربيطانية يف الثاين
والع�شري ��ن من �أيلول املا�ضي يف �إطار تقرير لها غداة �إفراج
التنظي ��م الإرهابي عن نح ��و  50من دبلوما�سي ��ي القن�صلية
الرتكي ��ة يف مدينة املو�صل وعائالتهم اختطفهم التنظيم �إثر
ا�ستيالئه على املدينة قبل ذلك مبئة يوم.
مبع ��ث الت�س ��ا�ؤل ان عملي ��ة الإف ��راج ّ
متت م ��ن دون �أي ثمن
دفعت ��ه �أنقرة بح�سب ما �أعلن يومه ��ا رئي�س الوزراء الرتكي
(رئي�س اجلمهورية حالي ًا) رجب طيب �أردوغان الذي زعم ان
"ح ِرروا" يف عملية �سرية ن ّفذها جهاز املخابرات
املحتجزين ُ
الرتكية ورف�ض الك�شف عن تفا�صيلها.
يومه ��ا �أي�ض ًا نقلت ال�صحيفة يف تقريرها عن �أكراد �سوريني
�شعورهم باال�ستياء حي ��ال احلكومة الرتكية التي قالوا �أنها
تتواط�أ مع داع�ش لتدمري اجليوب امل�ستقلة لأكراد �سوريا.
"الظ ��روف الغريبة" الت ��ي تلت عملية اعتق ��ال الرهائن ثم
الإف ��راج عنهم دفعت ال�صحيف ��ة الربيطانية – كما �سواها –
اىل التخم�ي�ن ب ��ان تركيا جتمعها م ��ع داع�ش عالق ��ة خمتلفة
و�أك�ث�ر ودية من غريها م ��ن الدول .وما زاد من قوة التخمني
ان املواق ��ع الإلكرتوني ��ة الرتكي ��ة امل�ؤي ��دة لداع� ��ش �أعلن ��ت
�أن الإف ��راج ع ��ن الرهائ ��ن الأتراك ج ��اء ب�أوام ��ر مبا�شرة من
"اخلليفة" �أبو بكر البغدادي .وبالطبع فان ال�صحيفة –كما
غريه ��ا �أي�ض ًا – قارن ��ت بني معاملة داع�ش ل ��كل من الرهائن
الأت ��راك وال�صحفيني الأوربيني والأمريكي�ي�ن الذين ذبحهم
التنظي ��م �أمام الكامريات م ��ن دون حتى �أن يطلب عقد �صفقة
لإطالق معتقلني للتنظيم يف مكان مث ًال.
بعد �أق ��ل من �أربع ��ة �أ�شهر عل ��ى ن�شر ال�صحيف ��ة الربيطانية
تقريرها ما عاد يف �أمر العالقة بني �أنقرة وداع�ش �أي غمو�ض
 ..ان ��ه يف منتهى الو�ضوح  ،فال�سلط ��ات الرتكية ت�سهّل على
املك�شوف الآن ملقاتلي داع�ش عبورهم اىل �سوريا والعراق..
انه ��م يتدفقون بالع�ش ��رات يومي ًا قادمني م ��ن �شتى الأ�صقاع
يف عملي ��ة ال ميكن اال �أن تكون بعلم جهاز املخابرات الرتكي
املنظم تنظيم ًا متين ًا ومبوافقته ،ولي�ست الإرهابية الفرن�سية
اجلزائرية حياة بو مدين �آخر العابرين!
يف ت�سعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي وحت ��ى مطلع الع ��ام 2003
اعت ��دت ،حينم ��ا كنت �أعم ��ل يف �صحيفة "ال�ش ��رق االو�سط"
اللندنية ،عل ��ى التنقل مرة �أو مرتني يف ال�سنة بني العا�صمة
الربيطاني ��ة و�إقليم كرد�ست ��ان العراق عرب تركيا � ..أطري اىل
�إ�سطنبول ثم اىل ديار بكر ،ومنها بال�سيارة اىل زاخو  ..كان
عل � ّ�ي دائم� � ًا �أن �أُخفي طبيعة مهنتي ومهمت ��ي ال�صحفية ..ما
من م ��رة ذهبتُ اىل هناك منفرد ًا �أو م ��ع زمالء اال وتع ّر�ضت
مرت�ي�ن �أو ثالثة يف الأق ��ل للتحقيق من ق ��وات اجلندرمة �أو
املخاب ��رات الرتكي ��ة ..ي�س�أل ��ون عن كل �ش ��يء ،ويد ّققون يف
كل الوثائ ��ق ،ويف ّت�شون حتى املالب�س الداخلية ...على طول
الطري ��ق الربية كانت �أكرث الالفت ��ات انت�شار ًا هي التي تقول
( )DURالتي تعني (توقف) ،من �أجل امل�ساءلة والتفتي�ش
بالطبع.
ذات م ��رة ،عل ��ى �سبيل املثال ،كنت �أحم ��ل جمموعة ق�ص�صية
للكات ��ب الرتك ��ي ال�ساخ ��ر ال�شه�ي�ر عزي ��ز ني�س�ي�ن مرتجم ��ة
اىل العربي ��ة ..ح ّق ��ق معي عن�ص ��ر املخابرات مط ��و ًال ب�ش�أن
الكت ��اب ..مل ينف ��ع ان ��ه لكاتب ترك ��ي ،فقد �ص ��ادره لأن حمل
الكت ��ب من واىل �إقليم كرد�ستان حمظ ��ور كما قال .ويف مرة
�أخرى �صادر عن�صر �آخر �صور ًا تذكارية يل وللزميلني �إقبال
رفيقي يف تلك ال�سفرة.
القزويني وحممد خلف،
َّ
كان الأت ��راك ي�ستخدمون مرتجمني م ��ن الرتكمان العراقيني
للت�أكد من ان العابر اىل �إقليم كرد�ستان �أو منه عراقي فع ًال.
احل ��رب الدولية عل ��ى الإرهاب قا�صرة ما مل ت�ض ��ع �أطرافها،
مب ��ا فيها حكومتن ��ا العراقي ��ة ،يف ح�سبانه ��ا العامل الرتكي
 ..ان ��ه عامل خط�ي�ر يف الواقع ،فدعم �أنق ��رة لداع�ش وا�ضح
متام ًا ،وهو عامل قوة كبري بالن�سبة للتنظيم الإرهابي.
ينبغي �أن ُيقال للرتكي الآن بنربة عالية وقوية DUR :
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ّ
ي�شكل جلنة حكومية لدرا�سة ملفات امل�ستفيدين من القرار
العبادي

القانونية الربملانية :العفو اخلا�ص ي�شمل جرائم القتل وال�سرقة
ويهدف لتخفيف زحام ال�سجون
 بغداد /وائل نعمة
ينتظر �آالف ال�سجناء �شمولهم
بقرار "العفو الخا�ص" الذي
تعكف لجنة حكومية �شكلت
م�ؤخرا ،بطلب من رئي�س
مجل�س الوزراء حيدر العبادي
لدرا�سة ملفات بع�ض المدانين
الم�ستفيدين من القرار.

وتق ��ول اللجن ��ة القانوني ��ة ان الق ��رار
�سي�شم ��ل متهم�ي�ن بق�ضاي ��ا خمتلف ��ة
با�ستثن ��اء "الإره ��اب" والف�س ��اد امل ��ايل
والإداري .باملقاب ��ل تنتق ��د اللجن ��ة بطء
الإج ��راءات ب�ش� ��أن امل�شمول�ي�ن بقرارات
�سابق ��ة للعف ��و والت ��ي ت�ستغ ��رق احيانا
قرابة الع ��ام ،مما يقلل من قيمة "العفو"
ال ��ذي يرم ��ي اىل الر�أف ��ة باملعتقل�ي�ن
وتخفي ��ف الزح ��ام ع ��ن ال�سج ��ون التي
تكت ��ظ بالن ��زالء واالهتم ��ام بربام ��ج
ا�صالحية وت�أهيلية لباقي ال�سجناء.
وكان ��ت احلكوم ��ة ،بن ��اء عل ��ى طلب من
رئي�سها حيدر العب ��ادي ،قد �شكلت جلنة
لدرا�س ��ة ملف ��ات ال�سجناء لإ�ص ��دار عفو

خا�ص بحق بع�ض منهم .وحمل العبادي
وزي ��ر العدل م�س�ؤولية متابعة هذا امللف
ورفع تقارير �شهرية ب�ش�أنه.
يف م ��وازاة ذل ��ك تق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب ابت�سام
الهاليل ان "قرار العفو اخلا�ص �سي�شمل
االف الن ��زالء املتهم�ي�ن بق�ضايا خمتلفة،
و�ستق ��وم وزارة الع ��دل بتحدي ��د انواع
اجلرائم التي �ستكون يف العفو ،وتر�سل
قوائم اىل رئا�سة اجلمهورية ال�ست�صدار
مر�سوم جمهوري باملفرج عنهم" ،م�شرية
اىل ان "اجلرائ ��م الت ��ي �سي�شم ��ل املدان
به ��ا بالعفو ه ��ي ق�ضايا القت ��ل وال�سرقة
وتزوي ��ر ال�شه ��ادات لأغرا� ��ض التعيني،

وق�ضايا �أخرى ب�سيطة".
باملقاب ��ل ت�ؤك ��د اله�ل�ايل يف ت�صري ��ح
لـ"امل ��دى" ان "العفو اخلا� ��ص لن ي�شمل
املدان�ي�ن بق�ضاي ��ا الإره ��اب او الف�س ��اد
املايل والإداري" ،الفتة �إىل �أن "املدانني
بجرائم قتل �سيفرج عنهم بعد �أن يتنازل
ذوو القتي ��ل ع ��ن احل ��ق ال�شخ�ص ��ي،
ويتح ��ول الأم ��ر �إىل الت�صال ��ح يف
جمل� ��س ع�شائري ،وي�سج ��ل التنازل يف
املحكمة".
ي�أت ��ي ذل ��ك فيما ق ��ال وزير الع ��دل حيدر
الزامل ��ي� ،إن وزارت ��ه "تعك ��ف عل ��ى
�إمتام �إج ��راءات العفو اخلا� ��ص للنزالء
امل�شمول�ي�ن ب ��ه ،بغية االرتق ��اء مبعايري

�سجناء يف �أحد ال�سجون العراقية
حق ��وق الإن�س ��ان املعتم ��دة يف �سج ��ون
الوزارة" .و�أ�ض ��اف ،انه "�أ�شرف ب�شكل
مبا�شر عل ��ى التقارير املع ��دة من اللجنة
املركزية للعفو اخلا�ص يف الوزارة ،التي
تقوم مبتابعة ملف ��ات النزالء امل�شمولني
بالعف ��و اخلا� ��ص" .و�أ�ش ��ار الزاملي �إىل
�أن "ع ��دد املطلق �سراحهم م ��ن ال�سجون
الإ�صالحية خ�ل�ال �شهر كانون الأول من
ع ��ام  ،2014بل ��غ ( ،)447لي�ص ��ل معدل
املف ��رج عنهم خ�ل�ال الع ��ام املا�ض ��ي �إىل
( )4216نزي ًال".
باملقاب ��ل تقول ع�ضو اللجن ��ة القانونية
الربملاني ��ة ان "االم ��ر ال�سي ��ئ يف اوامر
العف ��و اخلا� ��ص ه ��و ب ��طء الإج ��راءات

القانونية بحق املفرج عنهم".
وت�ش�ي�ر اله�ل�ايل اىل �ص ��دور �أوامر يف
ال�سن ��وات ال�سابقة للعف ��و اخلا�ص ،لكن
"امل�شمولني بالقرار انتظروا قرابة العام
حتى مت االفراج عنهم" .وطالبت الهاليل
اجله ��ات امل�س�ؤول ��ة يف وزارة الع ��دل
باال�سراع يف اجناز معامالت ه�ؤالء.
وكان خ�ب�راء قان ��ون اك ��دوا لـ"امل ��دى"
ان "ق�ض ��اة حمدودي ��ن يتابع ��ون يوميا
ع�شرات امللف ��ات ،بع�ضه ��ا ق�ضايا ثقيلة،
حتت ��اج ق ��راءة املل ��ف الواح ��د منها 48
�ساع ��ة" .اىل ذل ��ك طال ��ب رئي� ��س جلن ��ة
حق ��وق االن�س ��ان يف جمل� ��س الن ��واب
ار�ش ��د ال�صاحلي يف ت�صري ��ح لـ"املدى"
احلكومة ورئا�سة اجلمهورية باال�سراع
يف ا�ص ��دار "العفو اخلا� ��ص" عن بع�ض
املحكوم�ي�ن يف ق�ضاي ��ا ب�سيط ��ة مث ��ل
ق�ضاي ��ا "تزوير" �شه ��ادة للح�صول على
وظيف ��ة يف الأجه ��زة الأمني ��ة لتخفي ��ف
زحم ال�سجناء.
وكان ��ت وزارة الع ��دل اعت�ب�رت يف
وق ��ت �ساب ��ق� ،أن �أمر رئي� ��س احلكومة،
حي ��در العب ��ادي ،بت�سريع ح�س ��م ق�ضايا
املوقوفني الذين �ص ��درت �أوامر ق�ضائية
بالإف ��راج عنه ��م� ،سيقل ��ل م ��ن اكتظ ��اظ
ال�سج ��ون ،وي�سهل م ��ن تطبيق الربامج
الإ�صالحي ��ة لت�أهي ��ل الن ��زالء "نف�سي� � ًا
ومهني� � ًا وثقافي� � ًا" ،مبين ��ة �أنه ��ا وجهت
دائ ��رة الإ�ص�ل�اح للإ�س ��راع ب�إجن ��از
معام�ل�ات املطل ��ق �سراحه ��م وتق ��دمي
الت�سهي�ل�ات الالزم ��ة لأي جلنة حكومية
�أو نيابية تتابع املو�ضوع.
وي�أت ��ي ذل ��ك بع ��د �أن و ّقع العب ��ادي �أمر ًا
ديواني ��ا ين� ��ص عل ��ى منع الق ��اء القب�ض
�أو توقيف �أي �شخ� ��ص �إال مبقت�ضى �أمر
�صادر م ��ن قا� ٍ��ض �أو املحكم ��ة املخت�صة
�أو يف الأح ��وال التي يجيز فيها القانون
ذل ��ك ،داعيا اىل الإ�س ��راع ب�إطالق �سراح
املوقوفني الذين �ص ��درت �أوامر ق�ضائية
بالإف ��راج عنهم خالل م ��دة �أق�صاها �شهر
واحد.

"داع�ش" مينع � 12أ�سرة من مغادرة املقدادية ويحتجز  5رجال
ديالى /المدى بر�س
�أف ��اد م�ص ��در يف �شرط ��ة حمافظة دياىل ،ب� ��أن تنظيم
(داع� ��ش) منع خ ��روج � 12أ�سرة م ��ن منطقة خا�ضعة
ل�سيطرت ��ه يف ق�ضاء املقدادية� ،شمايل �شرق بعقوبة،
فيم ��ا �أ�شار �إىل احتج ��از خم�سة من الرج ��ال و�سرقة
امل�صوغات الذهبية للن�ساء.
وق ��ال امل�ص ��در يف حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س)� ،أم�س
الأول� ،إن "تنظي ��م (داع�ش) منع خروج � 12أ�سرة من
منطق ��ة �أبو الده ��ن التابعة لق�ض ��اء املقدادية35( ،كم
�شم ��ايل �ش ��رق بعقوب ��ة)" ،مبين� � ًا �أن "التنظي ��م ق ��ام
ب�سرقة امل�صوغات الذهبي ��ة للن�ساء واحتجاز خم�سة
من الرجال".

ع�ث�رت على جثت�ي�ن تع ��ودان لعن�صري ��ن �سابقني يف
ال�صح ��وة مرميت�ي�ن يف منطق ��ة الوجيهية20(،ك ��م
�شم ��ايل �ش ��رق بعقوب ��ة)" ،مبين� � ًا �أن "اجلثتني بدت
عليهم ��ا �آث ��ار طلق ��ات ناري ��ة يف منطقت ��ي الر�أ� ��س
والظهر".
و�أ�ضاف امل�ص ��در مف�ضال عدم الك�شف ع ��ن ا�سمه� ،أن
"ال�ضحيت�ي�ن مت اختطافهم ��ا قبل يومني من املنطقة
ذاتها".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "القوة نقلت اجلثتني �إىل دائرة الطب
العديل متهيد ًا لت�سليهما لذويهما ،فيما فتحت حتقيق ًا
ملعرفة مالب�سات احلادث واجلهة التي تقف وراءه".
ويذك ��ر �أن م�ص ��درا امني ��ا يف حمافظ ��ة دي ��اىل ،ذكر،
االثنني ،ب� ��أن � 17شخ�ص� � ًا بينهم �أطف ��ال �سقطوا بني

و�أ�ض ��اف امل�صدر الذي طلب ع ��دم الك�شف عن ا�سمه،
�أن "تل ��ك الأ�س ��ر كان ��ت حت ��اول الذه ��اب �إىل ناحي ��ة
بروان ��ة يف ق�ض ��اء �شهربان" ،م ��ن دون �إعطاء املزيد
من التفا�صيل.
و�شه ��دت حمافظة دياىل يف اليوم ذات ��ه العثور على
جثت ��ي عن�صري ��ن �سابق�ي�ن يف ال�صح ��وة بعد يومني
على اختطافهما ق�ضيا رمي ًا بالر�صا�ص� ،شمايل �شرق
بعقوبة.
و�أفاد م�صدر حملي ب�أن قوة �أمنية عرثت على جثتني
تعودان لعن�صرين �سابقني يف قوات ال�صحوة ق�ضيا
رمي� � ًا بالر�صا�ص بعد يومني على اختطافهما� ،شمايل
�شرق بعقوبة.
وق ��ال �إن "ق ��وة من ال�شرط ��ة التابع ��ة ملحافظة دياىل

قتيل وجري ��ح ب�سقوط قذيفتي ه ��اون� ،شمايل �شرق
بعقوبة .وقال امل�ص ��در يف حديث اىل (املدى بر�س)،
�إن "قذيفت ��ي ه ��اون �سقطتا يف منطق ��ة العزي وحي
فل�سطني ،و�س ��ط ق�ضاء املقدادية ،مما �أ�سفر عن مقتل
�شخ�ص�ي�ن و�إ�صاب ��ة � 15آخري ��ن بينهم ت�سع ��ة �أطفال
بجروح متفاوتة".
يذكر �أن حمافظة دياىل مركزها مدينة بعقوبة� ،شهدت
�سيطرة تنظيم (داع�ش) واملجاميع امل�سلحة املتحالفة
مع ��ه ،كجي�ش النق�شبندية ،عل ��ى بع�ض مناطقها ،بعد
�سيطرته على مدينت ��ي املو�صل وتكريت ،يف العا�شر
م ��ن حزي ��ران  2014احل ��ايل ،لك ��ن الق ��وات الأمنية
واحل�شد ال�شعبي متكنت من حترير غالبية مناطقها،
فيما بقي عنا�صر "داع�ش" يف مناطق قليلة جدا.

البو منر تتهم � 100أنباري بالتورط يف جمازر �ضد رجالها

القوات الأمنية حت�شد عند مداخل الفلوجة ..وتدخل "الرطبة" مب�ساندة �أمريكية
الأنبار /المدى بر�س
نقلت مديري ��ة �شرطة الفلوج ��ة ،جميع عنا�صرها
ومالكاته ��ا القتالي ��ة والع�سكري ��ة م ��ن عامري ��ة
الفلوج ��ة اىل املحيط�ي�ن ال�شرق ��ي واجلنوب ��ي
للفلوجة ا�ستعداد ًا لتطهريه ��ا من "داع�ش" ،فيما
بيّنت �أن العملية �ستنطلق خالل ال�ساعات القليلة
املقبلة.
وق ��ال العقي ��د في�ص ��ل الزوبع ��ي ،مدي ��ر �شرط ��ة
الفلوج ��ة يف حديث �إىل (امل ��دى بر�س) ،الثالثاء،
�إن "امل�ل�اك القت ��ايل والع�سك ��ري ملديري ��ة �شرطة
الفلوج ��ة وجميع عنا�صره ��ا الذين كان ��وا داخل
ناحي ��ة العامري ��ة ،مت نقله ��م بكام ��ل �أ�سلحته ��م
وعجالته ��م �إىل مدخ ��ل الفلوج ��ة اجلنوب ��ي يف
منطقة النعيمي ��ة واىل مع�سكر املزرعة من اجلهة
ال�شرقية ا�ستعداد ًا لتطهري الفلوجة من داع�ش".
و�أ�ضاف الزوبعي "مت حت�شيد قوات ال�شرطة من
�ضب ��اط وعنا�صر وعج�ل�ات و�أ�سلح ��ة يف اجلهة
اجلنوبي ��ة وال�شرقي ��ة م ��ن املدين ��ة" ،مبين� � ًا ان
"عملية تطهري الفلوجة من دن�س داع�ش �ستنطلق
خ�ل�ال ال�ساع ��ات القليل ��ة املقبل ��ة بدع ��م مقاتل ��ي
الع�شائر".
وتابع مدير �شرط ��ة الفلوجة "لن ن�سمح مل�سلحي
داع� ��ش بالهروب من املدينة مطلقا وم�صريهم اما
القتل او االعتقال".

و�أك ��د الزوبعي �أن "الق ��وات الأمنية �ستعمل على
حتري ��ر املناط ��ق املحيط ��ة بالفلوجة م ��ع �ضمان
حماية املدني�ي�ن الأبرياء من مواق ��ع اال�شتباكات
وتفكي ��ك العب ��وات النا�سف ��ة الت ��ي يت ��م و�ضعه ��ا
بجان ��ب الط ��رق الرئي�س ��ة والفرعي ��ة يف مدين ��ة
الفلوجة".
ويف ق�ض ��اء الرطب ��ة غرب ��ي الأنبار� ،أف ��اد م�صدر
�أمن ��ي يف قي ��ادة عمليات الأنب ��ار ،الثالث ��اء ،ب�أن
 22عن�صر ًا من تنظيم (داع�ش) قتلوا با�شتباكات
عنيفة مع القوات الأمنية ومقاتلي الع�شائر اثناء
عملي ��ة لتحري ��ر ق�ض ��اء الرطب ��ة ،غرب ��ي الأنبار،
فيم ��ا �أك ��د �أن القطع ��ات الربية م�ستم ��رة بالتقدم
نح ��و �أط ��راف الق�ض ��اء م ��ن اجلهت�ي�ن ال�شمالي ��ة
واجلنوبية.
وق ��ال امل�صدر يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر�س)� ،إن
"ا�شتب ��اكات عنيفة اندلعت ب�ي�ن القوات الأمنية
ومقاتلي الع�شائر ت�ساندهم طائرات تابعة للقوات
الأمريكي ��ة م ��ع عنا�صر م ��ن تنظي ��م (داع�ش) يف
حمي ��ط ق�ضاء الرطب ��ة 420( ،كم غرب الرمادي)،
ما �أ�سفر عن مقتل  22عن�صر ًا من التنظيم" ،مبين ًا
�أن "اال�شتباكات مازالت م�ستمرة".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم الك�شف عن
ا�سم ��ه� ،أن "القوات الأمني ��ة امل�شرتكة ومب�ساندة
ط�ي�ران التحالف متكنت م ��ن تدمري �سبع عجالت
وتفج�ي�ر خم� ��س �شاحن ��ات حممل ��ة بالأ�سلح ��ة

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

وال�صواري ��خ" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "القطعات الربية
من اجلي� ��ش ومقاتلي الع�شائ ��ر م�ستمرة بالتقدم
�إىل �أطراف مداخل الرطبة من اجلهتني ال�شمالية
واجلنوبي ��ة متهي ��د ًا لدخ ��ول الق�ض ��اء وحتريره
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غادة العاملي
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بالكام ��ل" .وق ��ال امل�ص ��در يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "قوات �أمريكية حممولة جو ًا ت�شارك
�إىل جان ��ب الق ��وات الأمني ��ة ومقاتل ��ي الع�شائ ��ر
مبعارك تطهري ق�ضاء الرطبة ،غرب الرمادي ،من

تنظي ��م (داع�ش)" ،مبين ًا �أن "املعارك جتري بدعم
من �سالح اجلو الأمريكي".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم الك�شف عن
�أ�سم ��ه� ،أن "القوات الأمنية تتق ��دم الآن �إىل عمق
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الق�ضاء ،بعد مقتل الع�شرات من م�سلحي التنظيم
وهروب عدد �آخر منهم �إىل مدن القائم".
ويف الأنبار �أي�ضا ،ك�شف نعيم الكعود النمراوي،
�شيخ ع�شرية البو منر� ،أم�س الأربعاء ،عن تورط
�أكرث من  100عن�صر م ��ن تنظيم (داع�ش) بتنفيذ
جرائ ��م "ب�شع ��ة �ضد املدني�ي�ن و�إع ��دام املئات من
ع�شريت ��ه" .وقال النمراوي يف حديث اىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "مقاتل ��ي ع�شائ ��ر املناط ��ق الغربي ��ة
وخ�ل�ال مع ��ارك التطه�ي�ر والتحقي ��ق وجم ��ع
املعلوم ��ات عن خاليا تنظي ��م (داع�ش) يف الأنبار
ك�شف ��ت �أكرث من  100عن�ص ��ر متورطني بارتكاب
�أب�شع اجلرائم �ضد املدنيني وخ�صو�ص ًا ب�إعدامهم
املئات من الأبرياء من ع�شرية البو منر".
و�أ�ض ��اف النم ��راوي �أن "املتورط�ي�ن بقتل �أهايل
الأنب ��ار م ��ن عنا�ص ��ر (داع� ��ش) الذي ��ن مت ك�ش ��ف
�أ�سمائه ��م وحتدي ��د مناط ��ق �سكنه ��م �سنالحقه ��م
ع�شائري� � ًا" ،م�ؤك ��د ًا �أن "ح�سابهم ه ��و القتل وفق
الع ��رف الع�شائري ولن جنل�س للح ��ل الع�شائري
(الف�صل) كون م�صري عنا�صر (داع�ش) القتل ولن
تكون هناك تر�ضية مع �أهلهم وع�شريتهم".
و�أ�شار النمراوي �إىل �أن "�أ�سماء عنا�صر (داع�ش)
وم ��ن ت ��ورط و�ساعده ��م يف الأنب ��ار �سنك�شفه ��ا
للق ��وات الأمنية و�سنقدم املعلوم ��ات الكاملة �ضد
كل �إرهاب ��ي وجمرم و�سنالحقه ��م �أي�ض ًا ع�شائري ًا
حتى و�إن هربوا اىل مناطق �أخرى".
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�إجراءات التق�شف تتوا�صل وت�أكيد �إلغاء  %70من الدرجات الوظيفية للعام احلايل

املالية الربملانية :ناق�شنا خ�صخ�صة الكهرباء و�إحالة �آالف من موظفي ال�صناعة �إىل التقاعد
 بغداد /محمد �صباح
تتج ��ه اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي مجل�س
الن ��واب �إل ��ى �إلغ ��اء ما يق ��ارب %70
من الدرج ��ات الوظيفية المخ�ص�صة
ف ��ي الموازن ��ة االتحادي ��ة ل�سن ��ة
 ،2015كم ��ا �أعلن ��ت �أنه ��ا با�ش ��رت
فعليا مفاتح ��ة ال ��وزارات ب�ضرورة
الخ�صخ�ص ��ة وفتح قط ��اع الكهرباء
على اال�ستثم ��ار� ،إلى جانب مناق�شة
مقترحات تق�ض ��ي بتحويل موظفي
�ش ��ركات وزارة ال�صناع ��ة الخا�سرة
�إل ��ى التقاعد بعدما كان ��ت تخ�ص�ص
لها �أم ��واال ت�ص ��ل �إل ��ى  10مليارات
دوالر �سنوي ًا.
وكانت اللجن ��ة المالي ��ة البرلمانية،
ق ��د �أكدت م�ؤخرا ع ��ن وجود مبالغة
"غي ��ر مب� � ّررة" في موازن ��ة بع�ض
ال ��وزارات وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة،
وقال ��ت �إنه ��ا تعك ��ف عل ��ى �ضغ ��ط
النفقات ال ��واردة في موازنة 2015
ومناقلتها �إلى الأب ��واب التي تعاني
من �شحة التمويل.
ويذكر ع�ضو اللجنة المالية �سرحان
�سليفان ��ي ف ��ي ت�صري ��ح لـ"الم ��دى"
�أن "الع ��راق يم ��ر ب�أزم ��ة اقت�صادية
كبيرة ب�سب ��ب التدهور واالنخفا�ض
الم�ستمر لأ�سعار النفط".
ويتابع �سليفاني �أن "اللجنة المالية
في مجل�س النواب عاكفة ومنذ �أيام
ع ��دة عل ��ى و�ض ��ع الآلي ��ة المنا�سبة
لمعالج ��ة العج ��ز ف ��ي الموازن ��ة
وال ��ذي يق ��در بحوال ��ي  25ترليون
دين ��ار" ،م�شيرا ال ��ى "التوجه العام
للمالية البرلماني ��ة بتخفي�ض جميع
مخ�ص�ص ��ات ونفق ��ات ال ��وزارات

غي ��ر ال�ضرورية".وكان ��ت اللجن ��ة
االقت�صادي ��ة البرلماني ��ة ك�شف ��ت في
وق ��ت �ساب ��ق ان عج ��ز الموازن ��ة قد
يرتفع �إل ��ى  43ترليون دينار ب�سبب
الهبوط الم�ستمر لأ�سعار النفط.
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "�أه ��م النفق ��ات
والمخ�ص�صات الم�شمولة ب�إجراءات
التق�ش ��ف والتخفي�ض ف ��ي الموازنة
�ستت ��م دون الم�سا� ��س بروات ��ب
الموظفي ��ن والرعاي ��ة االجتماعي ��ة
ومفردات البطاقة التموينية".
ويرف� ��ض النائ ��ب الكرد�ستان ��ي
الإف�ص ��اح ع ��ن ال ��وزارات الت ��ي
�سي�شمله ��ا التق�ش ��ف والتخفي� ��ض
ف ��ي موازناته ��ا ،قائ�ل�ا �أن م ��ن "غير
الممك ��ن الك�شف عن ه ��ذه الوزارات
االن ،عل ��ى اعتب ��ار �أنه ��ا حي ��ن تعلم
�ستراج ��ع اللجن ��ة المالية م ��ن �أجل
ع ��دم �شموله ��ا ب�إج ��راءات التق�شف
التي �سنتبعها".
ويو�ضح �أن "التخفي�ض و�إجراءات
التق�شف التي �ستتبع �ستكون بحجم
نفق ��ات وتخ�صي�ص ��ات كل وزارة
وم�شاريعه ��ا المقدم ��ة ف ��ي م�شروع
قان ��ون الموازنة االتحادية" ،م�ؤكدا
�أن "اتباع �إجراءات التخفي�ض يجب
�أن يتما�شى من االنخفا�ض الم�ستمر
في �أ�سعار النفط".
ب ��دوره يق ��ول الع�ض ��و الآخ ��ر ف ��ي
اللجن ��ة المالي ��ة عل ��ي ال�صج ��ري
�إن "اجتماعاتن ��ا م�ستم ��رة داخ ��ل
اللجن ��ة م ��ن �أج ��ل تقلي� ��ص النفقات
غي ��ر ال�ضروري ��ة" ،مو�ضح ��ا �أن
"اللجن ��ة ا�ست�ضافت وزير الكهرباء
ف ��ي اجتماعه ��ا الأخي ��ر للبح ��ث عن
الموازنة المخ�ص�صة �إلى وزارته".

ويبي ��ن ال�صج ��ري ف ��ي لق ��اء م ��ع
"الم ��دى" �أن "�ضمن ما ركزنا عليه
ف ��ي اجتماعنا م ��ع وزي ��ر الكهرباء،
�ض ��رورة التوج ��ه �إل ��ى خ�صخ�ص ��ة
قط ��اع الكهرب ��اء وعر�ض ��ه عل ��ى
اال�ستثم ��ار كج ��زء م ��ن �إج ��راءات
التق�ش ��ف والتخفي�ض الت ��ي �ستلج�أ
�إليه ��ا الدول ��ة العراقي ��ة ف ��ي الفترة
المقبلة".
ويك�ش ��ف �أن "االعتم ��ادات الت ��ي
فتح ��ت خ�ل�ال الع�ش ��ر �سن ��وات
الما�ضية ل ��وزارة الكهرب ��اء و�صلت

�إل ��ى  22ملي ��ار دوالر ت�ض ��اف �إليها
ملي ��ارات �أخ ��رى �صرفت لك ��ن دون
ج ��دوى" ،معتب ��را �أن م ��ن �أف�ض ��ل
الحل ��ول لمعالجة الكهرب ��اء وتوفير
الأموال هو "اللجوء �إلى اال�ستثمار
والخ�صخ�صة".
ويتاب ��ع �أن "اللجن ��ة المالي ��ة حث ��ت
وزارة الكهرب ��اء عل ��ى تفعي ��ل
الجباي ��ة االلكتروني ��ة لدعم واردات
الدول ��ة العراقية كج ��زء من عمليات
اال�ستع ��داد للب ��دء بتنفي ��ذ �إجراءات
التق�ش ��ف والتخفي� ��ض وفر� ��ض

ال�ضرائب" ،م�شيرا �إلى �أن "ت�سعيرة
هذه ال�ضرائب والجباية �ستحدد من
قبل وزارة الكهرباء".
ويلف ��ت النائب ع ��ن محافظة �صالح
الدين الى �أن "اللجنة المالية ركزت
ف ��ي اجتماعاتها الأخيرة �أي�ض ًا ،على
معالجة م�صروفات وزارة ال�صناعة
والمع ��ادن الت ��ي ت�ص ��ل �سنوي ��ا �إلى
( )10ملي ��ارات دوالر لل�ش ��ركات
الخا�سرة ورواتب موظفيها".
ويعل ��ق �أن ��ه "م ��ن غير ممك ��ن لدولة
ما ف ��ي العالم ،ان تدف ��ع كل �سنة 10

موظفو وزارة االعمار واال�سكان يف تظاهرة �سابقة

�ساينز مونيتور :كيف �ساعدت �إيران العراق في
حربه �ضد "داع�ش"؟
 ترجمة :احمد عالء
خالل االحداث المت�سارعة في العراق وفي
اطار خو�ض الحرب �ضد "تنظيم داع�ش"،
ي�صبح ال ��دور االيران ��ي عميق ��ا بالعراق
بعد ت�سريب المعلومات المتتالية لالعالم
الغرب ��ي ب�ش� ��أن ه ��ذا ،اذ تتح ��دث وكال ��ة
اال�سيو�شيت ��د بر� ��س عن وج ��ود الجانب
االيران ��ي بالع ��راق من ��ذ ث�ل�اث �سن ��وات
"ب�شكل فعلي" ف� ً
ضال عن تقديمه اال�سلحة
والذخيرة الثقيلة و�إر�ساله للم�ست�شارين
الع�سكريين للجان ��ب العراقي في الحرب
�ضد "تنظيم داع�ش".
ول ��م يقف الدور االيران ��ي عند هذا الحد،
اذ باع ��ت طه ��ران ع ��ام  2014ا�سلح ��ة
بملي ��ارات ال ��دوالرات ،بح�س ��ب تقري ��ر
الوكالة الأميركية ال�صادر االثنين.
وال ��ى جان ��ب ذل ��ك ،ي ��رى عراقي ��ون �أن
الحملة الع�سكرية التي تقودها طهران في
العراق اكثر فعالية م ��ن التحالف الدولي
عموم� � ًا وهذا م ��ا تفاخر ب ��ه الم�س�ؤولون
الإيراني ��ون حينم ��ا قال ��وا ":ان ال ��دور
االيراني كان له الف�ضل في "�إنقاذ" بغداد
من الوق ��وع بيد "تنظيم الدول ��ة" ،ف� ً
ضال
عن "براعة" الجنرال قا�سم �سليماني قائد
فيل ��ق القد� ��س االيراني ،ف ��ي ايقاف تقدم
الم�سلحي ��ن تج ��اه العا�صم ��ة ومحافظ ��ة
ديالى بالتحديد".
وي�ؤك ��د الم�س�ؤول ��ون االيراني ��ون ،ان
ال ��دور الأميرك ��ي ف ��ي الع ��راق غير جدي
ولي�س "فعاال" كما ي�صور االعالم.
ع ��دي الخ ��دران ،رئي� ��س بلدي ��ة الخال�ص
ال�شيعي ��ة يق ��ول ف ��ي ه ��ذا ال�ش� ��أن  ":دور

ملي ��ارات دوالر لإح ��دى وزاراته ��ا
بدون �أن تجد �أي حل لهذه ال�شركات
الخا�س ��رة ،وت�ستم ��ر الم�شكل ��ة
اعواما" ،معتبرا �أن �أي حكومة غير
ق ��ادرة عل ��ى معالجة ه ��ذه الأموال،
ل ��ن ت�ستطي ��ع ادارة حت ��ى (�سوب ��ر
ماركت)".
وي�شي ��ر �إل ��ى �أن "اللجن ��ة المالي ��ة
ف ��ي مجل�س الن ��واب تناق� ��ش �ضمن
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة مقترحا
يق�ض ��ي ب�إحال ��ة موظف ��ي ال�شركات
الخا�س ��رة ف ��ي ال�صناع ��ة والتي هي

عاطل ��ة ع ��ن العم ��ل� ،إل ��ى التقاع ��د
و�إيق ��اف التخ�صي�ص ��ات المالية �إلى
هذه ال�شركات والم�صانع".
ويو�ض ��ح �أن "اله ��دف الرئي�س ��ي
له ��ذا المقت ��رح ،تحري ��ر الم�صان ��ع
وال�ش ��ركات م ��ن جيو� ��ش العاطلين
داخله ��ا ،و�إحالته ��ا �إل ��ى اال�ستثم ��ار
والخ�صخ�صة" ،م�شددا على �أن "من
ال�ض ��روري تحويل قط ��اع ال�صناعة
�إلى قط ��اع منتج وغي ��ر عاطل يكون
خير رافد لموازنة الدولة".
وطالب وزير الدولة ال�سابق اللجنة

�إيران ف ��ي العراق موجود وه ��ذا وا�ضح
من خالل م�ساعدتهم للجماعات الم�سلحة
ال�شيعي ��ة الت ��ي تعمل جنب ًا ال ��ى جنب مع
الق ��وات االمنية ل�صد هجم ��ات "داع�ش"،
كم ��ا الي ��ران "الف�ض ��ل" في تقدي ��م الروح
المعنوي ��ة والدع ��م الع�سك ��ري للمقاتلين
ال�شيعة".
رئي� ��س الوزراء العراق ��ي حيدر العبادي،
عب ��ر عن ترحيبه بال�ضربات الجوية التي
ينفذه ��ا التحال ��ف الدول ��ي ال ��ذي تق ��وده
وا�شنط ��ن ،لكن ��ه انتقد في الوق ��ت نف�سه،
الب ��طء االميرك ��ي ف ��ي بع� ��ض الجوان ��ب
اللوج�ستية ومنها دع ��م وتدريب القوات
العراقي ��ة ،على الرغم م ��ن ت�أكيدات البيت
االبي� ��ض الت ��ي تق ��ول ان الم�ست�شاري ��ن
االمري ��كان يعمل ��ون ب�سرع ��ة لتطوي ��ر
قدرات الجي�ش.
وا�ض ��اف العب ��ادي ف ��ي ت�صري ��ح ي ��وم
االح ��د الما�ض ��ي ،ان �ضرب ��ات التحال ��ف
الدول ��ي كان ��ت "بطيئة" ف ��ي اال�سبوعين
الما�ضيين.
ودافع ��ت وزارة الدف ��اع االمريكي ��ة ع ��ن
نف�سه ��ا بالق ��ول  ":ان التحال ��ف الدول ��ي
يعمل ب�سرعة من ناحية توجه غاراته �ضد
مواقع جهاديي التنظيم المتطرف".
وينق�س ��م المجتم ��ع ال�شيع ��ي بي ��ن م�ؤيد
ومعار� ��ض للوج ��ود االميرك ��ي ف ��ي
الع ��راق وم ��ن ناحي ��ة الغ ��ارات الجوي ��ة
والم�ست�شاري ��ن الذي ��ن ي�شرف ��ون عل ��ى
تدري ��ب القوات االمنية ،كم ��ا يوجد ق�سم
ي�شكك بق ��درة ا�ستعادة المو�ص ��ل عراقي ًا
م ��ن دون اال�ستعان ��ة بالتحال ��ف الدولي،
ب�سب ��ب الف�س ��اد ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ة االمنية.

ُيذك ��ر ان المرجع الدين ��ي االكثر احترام ًا
ف ��ي العراق ال�سيد عل ��ي ال�سي�ستاني ،دعا
بعد يوم من �سق ��وط المو�صل الى الدفاع
عن االرا�ضي العراقية ممن يجد في نف�سه
القدرة على حمل ال�سالح.
وركزت ال�ستراتيجية االيرانية في العراق
على ن�ش ��ر الجماعات الم�سلح ��ة ال�شيعية
ف ��ي الخط ��وط االمامي ��ة �ض ��د م�سلح ��ي
"داع� ��ش" ،وا�ستطاع ��ت تل ��ك الجماعات
تحقيق انت�ص ��ارات ملحوظة ،بينما ي�صر
م�س�ؤولون من المجتم ��ع ال�سني بالقول،
ان بع�ض تلك الجماعات الم�سلحة مار�ست
اعمال عنف وانته ��اكات لحقوق االن�سان
ف ��ي االرا�ض ��ي الخا�ضع ��ة ل�سيطرته ��ا
اليوم .وت�ص ��ر بع�ض الجماعات ال�شيعية
الم�سلحة اثناء اقتحامها المدن الخا�ضعة
لتنظي ��م "داع�ش" ،على رف ��ع �صور رموز
دينية ايراني ��ة وترديد �شعارات مناه�ضة
للوجود اال�سرائيلي.
ط�ل�ال الزوبع ��ي ،برلمان ��ي �ساب ��ق
ي�ص ��ف الجماع ��ات الم�سلح ��ة ال�شيعي ��ة
"بالملي�شي ��ات" من خ�ل�ال قوله ":ه�ؤالء
يحاول ��ون ا�ستف ��زاز المجتم ��ع ال�سن ��ي
ب�ش ��كل دائمي من خالل رف ��ع �صور رموز
ديني ��ة ايراني ��ة في العراق وه ��ذا ما يثير
النعرات الطائفية ب�شكل مت�صاعد".
وي ��رى المحل ��ل ال�ستراتيج ��ي ه�ش ��ام
الها�شم ��ي ،ان الملي�شي ��ات ال�شيعي ��ة
�ست�صب ��ح قوي ��ة وه ��ذا االم ��ر م ��ن �صالح
اي ��ران ،لك ��ن طه ��ران ل ��ن ت�ستخ ��دم هذه
القوة لتغيير الم�س ��ار ال�سيا�سي بالعراق
الن الواقع هنا �شائك ومعقد.
وم ��ن �سخرية الق ��در والمفارقات الكبيرة

اجلرنال االيراين قا�سم �سليماين مع افراد من احل�شد ال�شعبي قرب �آمريل

ف ��ي الع ��راق الي ��وم ،ان الجن ��راالت
االيرانيي ��ن الموجودي ��ن ف ��ي البل ��د مثل
قا�سم �سليماني ،كانوا يقاتلون �سابق ًا �ضد
نظ ��ام �صدام ح�سين في الحرب العراقية ـ
االيرانية ف ��ي ثمانينات الق ��رن الما�ضي،
اما اليوم فيعود لهم الف�ضل بحماية بغداد
م ��ن ال�سق ��وط بي ��د الم�سلحي ��ن ،بح�سب
م�ؤيدي الجنرال �سليماني.
وفر�ضت متغيرات الو�ضع الراهن ،تزايد
الوج ��ود االيران ��ي ف ��ي البل ��د وت�أكد هذا
االم ��ر ف ��ي اال�سب ��وع الما�ض ��ي على وجه
التحديد ،بعد اعالن طهران بعدم �سماحها
لتنظي ��م "داع�ش" بالتق ��دم على نطاق 25
كيلومتر من الحدود العراقية ـ االيرانية.
ويرى عراقيون ،ان الحرب �ضد "داع�ش"
الي ��وم اعط ��ت ذريع ��ة �سهل ��ة للجان ��ب
االيران ��ي للدخ ��ول ب�ش ��كل اعم ��ق ف ��ي
العراق .ويق ��ول نائب رئي�س الجمهورية
اياد عالوي  ":نحن نبحث كيفية الحد من
نف ��وذ ايران في الع ��راق ،ونحاول ايقاف
توري ��د اال�سلحة االيراني ��ة الى الحكومة
العراقي ��ة الآخ ��ذة باالزدي ��اد ف ��ي الفت ��رة
االخيرة".
و�أ�ضاف عالوي ،ان الم�ساعدات االيرانية
للع ��راق يج ��ب ان تك ��ون "م�شروطة" وال
ت�ؤث ��ر عل ��ى ال�سيا�سة العراقي ��ة ،الن بقاء
االم ��ر على ه ��ذا الح ��ال �سيخل ��ق م�شاكل
�سيا�سية م�ستقبلية.
ويرى نائب رئي�س الجمهورية ،ان العراق
ف ��ي ح ��ال بقائ ��ه باالعتم ��اد على اي ��ران،
�سيواج ��ه م�شاكل كبيرة ،ل ��ذا من االف�ضل
االنفتاح على الالعبين االقليميين العرب
للتع ��اون م ��ن اج ��ل ت�سلي ��ح الم�ؤ�س�س ��ة
الع�سكرية ،لتخفي ��ف االعتماد على ايران
ف ��ي جان ��ب الت�سليح الذي يب ��دو مجهول
الم�ص ��در وقيمة ال�صفق ��ة ،بح�سب تعبير
عالوي.
في مناط ��ق القتال وتحديد ًا في االرا�ضي
ال�شمالي ��ة ال�شرقية ،يح�ص ��ل الم�سلحون
والمقاتلون ال�شيعة على ال�سالح المجاني
من اي ��ران لتعزي ��ز النظ ��ام الدفاعي �ضد
م�سلح ��ي "داع�ش" ،وهذا م ��ا اكده العقيد
مروة ،حينما ق ��ال  ":كنا في منطقة
�سعد ّ
كثير ًا م ��ا تحدث به ��ا ا�شتب ��اكات م�سلحة
وكنا بحاجة ال�سالح ،ف�سارعنا الى اطالق
نداءات للجانب االمريكي ليق�صف مواقع
الجهاديي ��ن جوي� � ًا ،لك ��ن ل ��م نح ��ظ ب�أي ��ة
ا�ستجاب ��ة ،فتوجهنا ال ��ى طلب الم�ساعدة
م ��ن فيلق بدر ،واذا بهم ير�سلون اكثر من
 250قذيف ��ة هاون ايراني ��ة ال�صنع الينا.
وه ��ذه اال�ستجابة كان ��ت اال�سرع لذا نجد
ان الجانب االيراني فعال اكثر".
مروة ،ان الدعم االيراني
وي�ضيف العقيد ّ
ل ��م يخذل الجانب العراقي ابد ًا ،الن هناك
خ ��ط مبا�ش ��ر بي ��ن ال�ضب ��اط العراقيي ��ن
والم�ست�شارين االيرانيين الذين يوفرون
ال�سالح والدعم الع�سكري ال�سريع للقوات
االمني ��ة ،على عك� ��س الجان ��ب االمريكي
ال ��ذي يت�أخ ��ر ف ��ي اال�ستجاب ��ة للن ��داءات
العراقية.

القانونية في مجل�س النواب ب�إنجاز
قانون العم ��ل وال�ضمان االجتماعي
وتقديم ��ه �إل ��ى مجل� ��س الن ��واب من
اج ��ل ت�شريع ��ه ،كم ��ا ي�شير ال ��ى �أن
اللجنة المالية �ست�ضمن في م�شروع
الموازن ��ة العامة "بن ��ودا و�ضوابط
م�شددة على �شركات القطاع الخا�ص،
بااللت ��زام بن�صو�ص قانون ال�ضمان
االجتماعي في حال ت�شريعه".
ويتاب ��ع �أن "تجرب ��ة �صن ��دوق
ال�ضم ��ان ف ��ي جمي ��ع ال ��دول ،فاعلة
وناجح ��ة وه ��ي �صنادي ��ق تقوم في
بع�ض الأحيان بت�سلي ��ف الدولة في
حال تعر�ضها �إلى �أزمات اقت�صادية"
الفتا �إلى �أن المالية "�ألغت ما يقارب
 %70م ��ن الدرج ��ات الوظيفية التي
حددت في الموازنة العامة".
وت�ستعد اللجن ��ة المالية في مجل�س
الن ��واب لمزي ��د م ��ن الإج ��راءات
التق�شفي ��ة الت ��ي ت�شم ��ل خف� ��ض
الموازن ��ات اال�ستثماري ��ة لجمي ��ع
ال ��وزارات وبن�سبة ت�ص ��ل �إلى %30
بع ��د هب ��وط �أ�سعار النف ��ط العالمية
�إل ��ى  40دوالرا للبرمي ��ل الواح ��د،
كم ��ا �أن عمليات التق�ش ��ف �شطبت ما
يق ��ارب � 26أل ��ف درج ��ة وظيفية من
ح�صة وزارت ��ي الدف ��اع والداخلية،
الت ��ي �ستوفر �أم ��واال تق ��در بن�صف
مليار دوالر �شهريا لخزينة الدولة.
ويو�ض ��ح النائ ��ب �أن " ت�شري ��ع
قان ��ون العم ��ل �سيقل ��ل م ��ن توج ��ه
المواطني ��ن بتقديم طلب ��ات التعيين
�إل ��ى م�ؤ�س�سات الدولة من خالل دعم
القطاع الخا�ص في الموازنة العامة
ل�سنة  2015كجزء من اال�ستعدادات
لحاالت التق�شف".

جون �آلن 12 :دولة تدرب العراقيين ..ولم ن�سقط م�ساعدات لم�سلحي داع�ش

مبعوث �أوباما ي�ؤكد لبغداد ت�سليح الع�شائر في اطار
الدولة ..ويك�شف عن خطط الم�ساعدات الع�سكرية
 بغداد /المدى بر�س
�أعل ��ن المبع ��وث الخا� ��ص بالرئي�س الأميرك ��ي باراك
اوباما� ،أم�س الأربعاء� ،أن  12دولة تقوم بمهمة تدريب
الق ��وات الأمنية العراقية ،فيم ��ا �أ�شار �إلى �أن الواليات
المتح ��دة الأميركي ��ة زودت الع ��راق ب�أ�سلحة ومعدات
بقيمة  500مليون دوالر خالل العام الما�ضي وتبرعت
للجي�ش العراقي بـ 250عجلة مقاومة للألغام.
وق ��ال جون �آل ��ن ،مبعوث الرئي� ��س الأميركي ومن�سق
التحال ��ف الدولي خالل م�ؤتمر �صحاف ��ي عقده بمبنى
ال�سفارة الأميركية ببغ ��داد وح�ضرته (المدى بر�س)،
�إن "هناك  12دولة م�شاركة في التحالف الدولي تقوم
بتدري ��ب الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة في مواق ��ع عدة،
ف�ض�ل� ًا عن ثمان ��ي دول من ال�ش ��ركاء يقومون بتوجيه
�ضربات جوية �ضد تنظيم (داع�ش) في العراق".
و�أ�ش ��ار �آل ��ن �إل ��ى وج ��ود "م�ش ��اكل تواج ��ه الجي� ��ش
العراقي" ،الفتا �إلى ان "هذه الم�شاكل تكمن بخطورة
العبوات والألغام المزروعة".
و�أو�ض ��ح �أن "�أغل ��ب ال�ضحاي ��ا يذهب ��ون ع ��ن طري ��ق
الألغام الذي يزرعها التنظيم".
وتاب ��ع �أن "ج ��زءا م ��ن تدريبن ��ا للق ��وات العراقية هو
�إبط ��ال مفع ��ول المتفج ��رات وكيفية التعام ��ل معها"،
م�شير ًا �إلى �أن "الإدارة الأميركية تبرعت بـ 250عجلة
مقاوم ��ة للألغام �ست�سهم في دع ��م القوات العراقية في
هذا الجانب".
و�أكد �آلن وجود "تن�سيق وثيق بين قوات (البي�شمركة)
والقوات الأمنية العراقية" ،م�شير ًا �إلى انه زار "قاعدة
الأ�سد ومدينة �أربيل والتقى الم�ست�شارين والمدربين
الأميركان هناك".
و�أك ��د المبع ��وث الأميرك ��ي �إن "وا�شنط ��ن �سلم ��ت
العراق  500ملي ��ون دوالر على �شكل معدات وذخيرة

وتجهي ��زات ع�سكري ��ة العام الما�ض ��ي ،ف� ً
ضال عن 1.6
مليار دوالر خ�ص�صت للعراق خالل �شهر كانون االول
الما�ضي".
و�أ�ض ��اف �آل ��ن �أن "�آلي ��ة ت�سلي ��ح الع�شائ ��ر ل ��ن تك ��ون
ب�صورة مبا�شرة و�إنما �سنعمل ب�شكل وثيق مع وزارة
الدفاع والقوات الأمنية العراقية على توفير المعدات
لهم من خالل الحكومة العراقية" ،م�ؤكدا �أن "الواليات
المتحدة لن تقوم بت�سليح الع�شائر ب�شكل مبا�شر".
وتابع �آلن �أن "وا�شنطن �ستقوم بمراجعة �ستراتيجية
دعم العراق لتكون م�ؤثرة" ،مو�ضح ًا "�أننا نقوم بذلك
با�ستمرار".
وجدد مبع ��وث الرئي�س الأميركي ب ��اراك اوباما ،نفي
بالده �إلق ��اء �أ�سلحة �إلى تنظيم (داع� ��ش) ،في العراق،
وفيم ��ا �أك ��د �أن الأنب ��اء الت ��ي تحدثت عن ذل ��ك "عارية
ع ��ن ال�صح ��ة" ،ا�شار �إل ��ى �أن هزيمة التنظي ��م "لي�ست
م�س�ؤولية العراق وحده".
وق ��ال جون �آل ��ن خ�ل�ال الم�ؤتم ��ر �إن "هزيم ��ة تنظيم
(داع�ش) لي�ست م�س�ؤولي ��ة العراقية فقط و�إنما العالم
ب�أجمعه".
وكان ��ت ال�سف ��ارة الأميركية في بغداد نف ��ت ،في وقت
�سابق ،الأنباء التي تحدثت عن القاء طائرات ع�سكرية
�أميركية م�ساعدات لتنظيم داع�ش قرب ق�ضاء بلد.
وقال ��ت ال�سف ��ارة الأميركي ��ة ان ��ه "لم يكن هن ��اك �إلقاء
�أيّ م ��واد م ��ن الجو للوالي ��ات المتح ��دة الأميركية �أو
ح ��ول المج ��ال الجوي بمنطق ��ة الخ�ضيرة ف ��ي ق�ضاء
بل ��د" ،وا�صفة ،التقارير الإعالمي ��ة التي تحدثت عنها
بـ"الخاطئة".
وج ��ددت ال�سفارة "دعم الوالي ��ات المتحدة الأميركية
وقوفها م ��ع حكومة و�شع ��ب العراق �ض ��د المتطرفين
الذي ��ن يمار�س ��ون العنف ودعم ا�ستم ��رار التقدم نحو
بناء عراق موحد".

الجبوري للمحمود :الق�ضاء يحتاج الحياد
واالبتعاد عن الم�ساومات
 بغداد /المدى بر�س
دع ��ا رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب �سلي ��م
الجب ��وري ،ام� ��س الأربع ��اء ،الق�ضاء
العراقي �إلى "االبتعاد عن الم�ساومات
ومظاه ��ر الت�سيي�س" ،فيم ��ا �أكد على
�ض ��رورة االنطالق للعم ��ل على مبد�أ
"الف�صل" بين ال�سلطات.
وقال �سليم الجبوري في بيان �صدر،
عل ��ى هام� ��ش لقائ ��ه رئي� ��س مجل� ��س
الق�ض ��اء الأعل ��ى مدح ��ت المحم ��ود
وتلقت (الم ��دى بر� ��س) ،ن�سخة منه،
�إن "الق�ض ��اء العراق ��ي يجب �أن يبقى
بعيد ًا ع ��ن الم�ساومات والت�سيي�س"،
م�ؤكد ًا انه "البد �أن ننطلق للعمل على
مبد�أ الف�صل بين ال�سلطات".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن ��ه "ج ��رى خ�ل�ال
اللقاء بح ��ث �أطر التع ��اون الم�شترك
بي ��ن ال�سلطتي ��ن الت�شريعي ��ة
والق�ضائي ��ة و�سب ��ل تطويرها.وتتهم

بع� ��ض الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ،وجه ��ات
دولي ��ة عدي ��دة ،الق�ض ��اء العراق ��ي
باالنحي ��از �إلى الحكوم ��ة في قراراته
وت�ست�شه ��د بح ��وادث ع ��دة �أ�ص ��درت
فيها المحكم ��ة االتحادية وغيرها من
المحاك ��م العراقي ��ة ،ق ��رارات "�صبت
ف ��ي م�صلح ��ة الحكومة" ،ف�ض�ل ً�ا عن
اتهامات �أخ ��رى با�ستخدام الحكومة
"ال�س�ل�اح الق�ضائ ��ي" �ضد خ�صومها
من خ�ل�ال اتهامه ��م بـ"الإره ��اب" في
�إط ��ار "ت�سقيطه ��م �سيا�سي ًا".وف ��ي
�سي ��اق مت�ص ��ل دعا رئي� ��س البرلمان،
�إل ��ى �إطالق حمل ��ة لإزال ��ة الألغام من
المناطق المحررة من تنظيم (داع�ش).
وق ��ال الجبوري في كلمة �ألقاها نيابة
عن ��ه �أحم ��د مح�س ��وب خ�ل�ال م�ؤتمر
نظمت ��ه وزارة البيئ ��ة ،وح�ضرت ��ه
(الم ��دى بر� ��س)� ،إن "ال ��وزارة ف ��ي
�صدارة �أولوياتنا الحياتية فهي تحتل
مقام ًا في مجاالت ال�صحة واالقت�صاد

وحت ��ى المج ��ال ال�سيا�س ��ي وه ��ي
م�س�ؤولي ��ة عابرة للح ��دود متجاوزة
للجغرافية".و�أ�ض ��اف الجب ��وري �أن
"العراق تعر�ض في العقود الأخيرة
�إل ��ى ظ ��روف قل م ��ا يتعر�ض له ��ا بلد
م ��ن البل ��دان عب ��ر �سل�سل ��ة ح ��روب
قا�سي ��ة �أثرت ف ��ي الأر� ��ض والإن�سان
والأج ��واء وترك ��ت �آث ��ار ًا وجراح� � ًا
وخلف ��ت ظواه ��ر بيئي ��ة خطي ��رة
وتلوث� � ًا مخيف� � ًا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الأ�سلحة
غي ��ر التقليدي ��ة الت ��ي ا�ستخدمت في
مراح ��ل �شت ��ى وعل ��ى �أر�ضنا".و�أكد
�أن "ه ��ذا القطاع يحت ��اج �إلى ت�شريع
قواني ��ن و�سيتحم ��ل مجل� ��س النواب
كامل ال ��دور لإعطاء م ��ا يحتاجه هذا
القط ��اع ،و�سن�ضاع ��ف الجه ��د ف ��ي
ه ��ذه ال ��دورة الوزاري ��ة والعمل على
المناطق التي ح ��ررت من الإرهاب"،
داعي ًا �إلى "حملة �أخرى لإزالة الألغام
بعد الق�ضاء على الإرهاب".
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يوم سياسي
قانون الأحزاب
�سي�ضبط
فو�ضى احلركة
ال�سيا�سية
علي الأديب

قال رئي�س كتلة دولة القانون يف جمل�س النواب علي الأديب �إن
"قانون الأحزاب �سيمرر ،لكنه بحاجة اىل مناق�شة م�ستفي�ضة".
م�شريا اىل "ان الكتل الكبرية لها احلق يف مناق�شة القانون".
و�أكد الأديب"ال ت�ستطيع احلالة الدميقراطية الثبات بوجود كتل
متعددة" ،الفتا اىل "ان ال��دول الدميقراطية الكربى تخت�صر
على حزبني او ثالثة" .م�شريا اىل ان "الفو�ضى يف احلركة
ال�سيا�سية العراقية ينبغي ان ت�صل �إىل درجة االن�ضباط ،وت�سري
عرب القانون".
و�أ�ضاف الأديب انه ال يوجد يف العراق قانون ينظم عمل الأحزاب،
فيما �شهد العراق ما بعد العام  2003ت�أ�سي�س ع��دد كبري من
احلركات والأحزاب �شارك الكثري منها يف االنتخابات.

العراق بحاجة
�إىل تن�سيق دويل
مكثف لوقف
تدفق امل�سلحني

هو�شيار عبداهلل

�أك��د ع�ضو جلنة الأم��ن وال��دف��اع النيابية ،هو�شيار عبد الله ،ان
العراق بحاجة اىل تن�سيق �أكرث واجتماعات م�شرتكة مع الدول
اجلوار واالقليمية ملنع تدفق االرهابيني له.
وق��ال عبد الله ان "منع تدفق االرهابيني هو م�س�ؤولية تقع على
ع��ات��ق دول اجل ��وار خا�صة ال���س��وري��ة والرتكية" ،الف�ت��ا اىل ان
"الو�ضع االمني يف �سوريا االن متلكئ ،ويجب على دول اجلوار
جميعا �ضبط احلدود مع �سوريا والعراق".
و�أ�ضاف عبدالله "زارت جلنة االمن والدفاع نيابية ،وزارة الدفاع،
والتقينا بالوزير خالد العبيدي ،وتباحثنا معه �ضبط حدود العراق
ومنع تدفق االرهابيني له ،ولكن يبقى هذا امللف بحاجة اىل تن�سيق
�أكرث مع الدول املجاورة واالقليمية".

احلكومة تتجه
حلل م�شاكل
املياه مع الدول
املجاورة

الق�ضاء على
الف�ضائيني من
�أولويات برنامج
مكافحة الف�ساد

عبا�س البياتي

قال ع�ضو جلنة العالقات اخلارجية النيابية عبا�س البياتي� ،إن
احلكومة تتجه نحو حل امل�شاكل املائية مع دول اجلوار ب�صورة
نهائية.
وي�ؤكد الربنامج احلكومي على �ضرورة �إب��رام اتفاقيات بني
ال�ع��راق وتركيا ودول املنطقة لتنظيم ال ��واردات املائية خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية.
و �أ�ضاف البياتي �أن "العراق �أبدى مرونة وح�سن نوايا مع دول
اجلوار ،لذلك ينبغي على تركيا وايران ال�سعي لتخفيف معاناة
العراق املائية" .الفت ًا �إىل �أن "�أزمة املياه التي مير بها العراق
هي م�شكلة �سيا�سية ،لذلك ينبغي على احلكومة حلها وت�أمني
ح�صة البالد املائية".

على ال�سيا�سيني
ال�سنة �إعادة
احلقوق وحتقيق
التوازن الوطني
علي ال�صايف

وحدة اجلميلي

�أكد النائب عن التحالف الوطني علي ال�صايف ان "احلكومة
العراقية عازمة على حماربة الف�ضائيني واملف�سدين" .
وقال ال�صايف ان "الق�ضاء على الأ�سماء الوهمية يف الوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية �أمر مهم جدا واالنتهاء منه يعترب جناحا
للحكومة يف حماربة الف�ساد".
وا�ضاف " نحن منر مبرحلة �إقرار املوازنة العامة لعام 2015
التي تعاين من العجز ال��ذي يعود اىل ع��دة ا�سباب من بينها
الف�ساد امل��ايل والإداري واحلكومة ج��ادة مبحاربة الف�ساد".
وك��ان رئي�س ال� ��وزراء ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ق��وات امل�سلحة حيدر
العبادي اعلن يف وقت �سابق عن ك�شف  50الف ف�ضائي يف
�أربع فرق ع�سكرية .

دعت م�ست�شارة رئي�س جمل�س النواب ل�ش�ؤون امل�صاحلة الوطنية
وحدة اجلميلي ال�سيا�سيني ال�سنة �إىل ا�ستثمار الأر�ضية اخل�صبة
التي �أوج��دت�ه��ا التفاهمات ال�سيا�سية ال�ستعادة احل�ق��وق وحتقيق
ال�ت��وازن الوطني .وق��ال��ت اجلميلي "الحظنا م��ن خ�لال التفاهمات
املوجودة بني الكتل ال�سيا�سية املمثلة جلميع مكونات ال�شعب العراقي
وجود �أر�ضية خ�صبة للتفاو�ض الع��ادة حقوق املكون ال�سني التي
�سلبت خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،م�ؤكدة انه ال توجد فر�صة
اثمن من هذه الفر�صة التي اوجدتها حكومة رئي�س ال��وزراء حيدر
ال�ع�ب��ادي " .و�أ��ض��اف��ت ان "على ال�سيا�سيني ال�سنة ال�ت��وح��د يف
ا�ستثمار هذه التفاهمات للو�صول اىل حلول عقالنية من اجل نيل
كافة احلقوق و�إعادة التوازن الوطني �إىل م�ؤ�س�سات".

بابل ت�ستقبل � 10آالف نازح وتطالب بـ  70مليار دينار لدعمهم

حقوق الإن�سان الربملانية  :فقدنا �أثر عدد من النازحني
ك�شف رئي�س لجنة حقوق الإن�سان البرلمانية ار�شد ال�صالحي ،عن وجود اعداد من الن�ساء والرجال النازحين
ه��م في ع��داد المفقودين ،وال تملك اللجن��ة معلومات عن مناطق تواجدهم .في حين ق��ال ان محافظة بابل
ا�ستقبلت و�ضيفت �أكثر  10االف عائلة نازحة من المناطق ال�ساخنة ،بينهم نازحون من نينوى.
 بابل /املدى بر�س
ي�أت���ي ذلك فيم���ا �أعلنت بابل ع���ن حاجتها لـ
 70مليار دين���ار ،لإي���واء العوائل النازحة
يف املحافظ���ة ،وطالب���ت جمل����س الن���واب
بالإيع���از اىل اللجنة العليا اخلا�صة ب�إيواء
النازحني بتخ�صي�ص املزيد من املبالغ.
وقال رئي�س جلنة حقوق الإن�سان الربملانية
ار�شد ال�صاحلي يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك
مع حمافظة بابل �صادق مدلول ال�سلطاين،
وح�ضرته"امل���دى بر����س"� ،إن "باب���ل
ا�ستقبل���ت و�ضيفت �أكرث من  10500عائلة
نازحة م���ن املناطق ال�ساخن���ة ،منها �أربعة
�آالف عائل���ة م���ن نين���وى" ،مبين���ا �أن "�أداء
احلكوم���ة املحلية يف باب���ل يف التعامل مع
ملف النازحني واملوق���ف امل�شرف ملواطني
املحافظة يف احت�ضان النازحني ،كان �أكرث
من جيد".
وطال���ب ال�صاحل���ي ،احلكوم���ة االحتادي���ة
"ب�ض���رورة تخ�صي����ص مبال���غ �إ�ضافي���ة
ملحافظ���ة باب���ل ،لت�ستطي���ع اال�ستم���رار يف
تق���دمي اخلدمة ،كون ح�ص���ة املحافظة من
امليزانية العامة قليلة جدا".
ولف���ت ال�صاحل���ي� ،إىل �أن "منح���ة املليون
دين���ار ال تكف���ي ،وه���ي مبالغ قليل���ة جد ًا"،
مو�ضح��� ًا �أن "املو�ض���وع يكم���ن يف كيفي���ة
�إدارة العوائ���ل النازح���ة �صحي��� ًا وتعليمي ًا
و�آية خدمات �أخرى".
و�أو�ضح ال�صاحلي� ،أن "نواب بابل يعملون
كخلية نحل للمطالب���ة بتخ�صي�صات مالية
للمحافظ���ة من اجل �إغاث���ة النازحني لعدم
وج���ود وف���رة مالي���ة وقل���ة التخ�صي�صات
املخ�ص�صة لها" ،مو�ضحا "كان يجب على
اللجن���ة العليا لإي���واء و�إغاث���ة النازحني
�أن تق���وم بتقدمي الأم���وال املخ�ص�صة لها
�إىل املحافظ���ات الت���ي ا�ستقبل���ت العوائل
النازح���ة ،كونه���ا اع���رف مب���ا حتتاج���ه
العوائل النازحة".
و�أ�ش���ار رئي����س جلنة احلق���وق الربملانية،
�إىل �أن "هن���اك م�س�أل���ة مهم���ة وهي وجود
�أعداد م���ن النازحني املفقودين ،من الن�ساء
والرج���ال" ،مبينا "نحن نعمل مع اجلهات
املخت�ص���ة ملعرف���ة �أية معلوم���ات عنهم ،وال
توجد لدينا اية اح�صائية ر�سمية حولهم".
وتاب���ع رئي����س هيئ���ة حق���وق الإن�س���ان

الربملاني���ة ،انه"لغاي���ة الآن مل ت�ص���ل اي���ة
�شكوى حول �أو�ضاع وانتهاكات النازحني
مبحافظة بابل وهم يعي�شون بني �أهلهم"،
الفت���ا �إىل "كن���ا نريد هيئ���ة م�ستقلة لرعاية
النازحني ترتب���ط مبجل�س الوزراء ولي�س
جلنة عليا".
وبخ�صو����ص املنظم���ات الدولي���ة اخلا�صة
بدعم النازحني� ،أكد ال�صاحلي  ،انها "قليلة
الدع���م للنازح�ي�ن ،وكن���ا نتمن���ى �أن تكون
�أك�ث�ر فعالية الن الع���راق مير بفرتة �صعبة
ب�س���ب وج���ود �إعداد كب�ي�رة م���ن النازحني
وكان عليها حتمل امل�س�ؤولية الإن�سانية".
فيم���ا ق���ال حماف���ظ باب���ل� ،ص���ادق مدل���ول
ال�سلطاين "نطالب جمل�س النواب العراقي
بالإيعاز ایل اللجنة العليا لإيواء النازحني

بتخ�صي����ص املزيد من املبال���غ ایل العوائل
النازح���ة يف حمافظة باب���ل ،ل�سد متطلبات
واحتياج���ات النازح�ي�ن املتزاي���دة ،ا�ضافة
ایل ال�ضغط الكبري الذي تعانيه م�ؤ�س�سات
املحافظة اخلدمية والتعليمية وال�صحية".
و�أ�ضاف ال�سلطاين� ،أن "الظروف احلرجة
الت���ي مرت باملحافظة ،ف�ضال عن عدم اقرار
املوازنة وانخفا����ض التخ�صي�صات ب�سبب
التق�ش���ف احلكوم���ي ،اثر �سلب���ا علی معظم
مفا�صل املحافظة ،الأمر الذي ينعك�س علی
اخلدم���ات الت���ي يت���م تقدميه���ا للنازحني"،
الفت��� ًا �إىل �أن "املحافظ���ة مازال���ت ت�ستقب���ل
النازحني من خمتلف املحافظات ال�ساخنة".
و�أو�ضح ال�سلط���اين ،ان "املحافظة حتتاج
ایل مبل���غ يق���در م���ن ( 60ایل  70ملي���ار

دينار) تك���ون خم�ص�ص���ة للنازحني فقط،
ل�ش���راء كرفان���ات �أو �إن�ش���اء دور واطئ���ة
الكلف���ة" ،م�ضيف���ا �أن "احلكوم���ة املحلية
يف املحافظ���ة وف���رت الأر����ض بالتن�سيق
مع دائرة البلدية لإن�شاء كرفانات او دور
واطئة الكلفة".
وك�ش���ف ال�سلط���اين ،ع���ن "تخ�صي����ص
وزارة الهج���رة واملهجري���ن مبلغ ع�شرة
ملي���ار دوالر للعوائل النازحة وهو مبلغ
ال يكف���ي العوائل النازحة علی اعتبار ان
ال���وزارة تطال���ب ب�إن�شاء البن���ی التحتية
له���ذه الكرفان���ات علی ح�س���اب احلكومة
املحلي���ة يف املحافظ���ة ،ومبال���غ ان�ش���اء
البنی التحتية التتوفر لدی املحافظة".
و�شدد ال�سلطاين" ،علی �ضرورة التن�سيق

ال�صاحلي وحمافظ بابل خالل امل�ؤمتر
بني احلكومة املركزية واحلكومة املحلية
لإيج���اد حلول �سريعة لأو�ض���اع العوائل
النازحة يف املحافظة".
ي�ش���ار اىل �أن باب���ل ا�ستقبل���ت االالف
م���ن العوائ���ل النازحة م���ن جميع مناطق
العراق ال�ساخنة ،وقد وفرت لهم ال�سكن
واملواد الغذائية ومواد الإغاثة.
يذك���ر �أن تنظي���م (داع����ش) ق���د فر����ض
�سيطرت���ه عل���ى مدين���ة املو�ص���ل ،مرك���ز
حمافظة نينوى 405( ،كم �شمال العا�صمة
بغداد) ،يف (العا�شر من حزيران ،)2014
كم���ا امتد ن�شاطه "الإرهابي" بعدها� ،إىل
حمافظ���ات ومناطق �أخرى م���ن العراق،
مم���ا �أدى �إىل موج���ة ن���زوح كب�ي�رة �إىل
مناطق �إقليم كرد�ستان وخارج العراق.

اعتقال خلية انتحارية
خططت ال�ستهداف
حمافظ كركوك
 كركوك /املدى بر�س
ك�شف حمافظ كركوك ،ام�س الأربعاء ،عن اعتقال خلية
انتحارية مرتبطة بـ(داع�ش) كانت "تخطط الغتياله"،
وفيم���ا عد دخول � 72أل���ف عائلة نازح���ة �إىل حمافظة
ً
دلي�ل�ا عل���ى "بط�ل�ان مزاعم" البع����ض ،اته���م التنظيم
مبن���ع توج���ه النازح�ي�ن �إىل املدينة.وق���ال جنم الدمي
ك���رمي ،يف حدي���ث �إىل (امل���دى بر����س)� ،إن "الأجه���زة
الأمنية يف كرك���وك اعتقلت االثنني املا�ضي ،جمموعة
من االنتحاريني املرتبط�ي�ن بتنظيم (داع�ش)" ،م�ؤكدا
�أن "االعرتاف���ات الأولي���ة �أ�ش���ارت �إىل �سعيه���م لتنفيذ
عمليات انتحارية �ضدي".
و�أ�ضاف كرمي �أن "التنظيم مينع خروج النازحني من
املناطق الت���ي ي�سيطر عليها بغي���ة ا�ستعمالهم كدروع
ب�شري���ة" ،كما اتهم النائب الدهلكي ب�أنه "يكذب ب�ش�أن
طرد  40عائلة نازحة من كركوك".
ولف���ت ك���رمي �إىل �أن "قوات البي�شمرك���ة حتمي �أهايل
املحافظة والعوائل النازحة �إليها من دون �أي متييز"،
مبين���ا �أن "الهجم���ات الت���ي قام به���ا تنظي���م (داع�ش)
على كرك���وك قبل ثالثة �أيام ،كان���ت يف ثالثة حماور،
ت�سته���دف املدين���ة واملناط���ق الت���ي كان يتجم���ع به���ا
النازحون الذي �أدخلوا �إليها قبل يوم من ذلك".
و�أك���د ك���رمي� ،أن "البي�شمرك���ة متكن���ت م���ن �ص���د تلك
الهجم���ات وقت���ل العدي���د م���ن الإرهابيني" ،مبين��� ًا �أن
"قوات البي�شمركة قدمت خالل تلك العملية �شهيدين
و 11جريح ًا من �أجل كركوك".
وج���دد حمافظ كرك���وك ،هجومه عل���ى الذين "يدعون
من���ع �إدارة املحافظ���ة دخ���ول النازح�ي�ن �إىل املدينة"،
ً
مت�سائ�ل�ا "كي���ف دخل���ت كرك���وك �إذن � 72أل���ف عائل���ة
نازح���ة �إذا ما �صدق���ت مزاعم من يدع���ون ذلك ،وكيف
ا�ستقبل���ت مدار����س املدين���ة �أكرث م���ن � 50أل���ف طالب
وطالب���ة من �أبنائهم ،بدون �أن تت�سلم �أي دعم مايل من
احلكومة االحتادية".
يذك���ر �أن �إدارة كرك���وك� ،أعلن���ت االثن�ي�ن املا�ضي ،عن
انخفا����ض مع���دل الأعم���ال "الإرهابي���ة" يف املدين���ة
بن�سب���ة  95باملئة ،ويف حني ج���ددت الت�أكيد على �أنها
ا�ستقبل���ت �أكرث من � 71ألف عائل���ة نازحة ،من دون �أن
تتلقى �أي دع���م حكومي لإغاثتهم ،فن���دت "افرتاءات"
النائب رعد الدهلك���ي بحقها ،واتهمته بدعم (داع�ش)،
عادة �أنه كان الأجدر به �أن يكون �ضمن "ال�ساكنني يف
خميم���ات النازحني �أو املتربع�ي�ن براتبه ل�شهر واحد،
بدال من كيل التهم الباطلة".
ي�ش���ار اىل �أن مناط���ق جن���وب وغرب كرك���وك وت�ضم
ق�ضاء احلويجة ونواحي الزاب والريا�ض والعبا�سي
والر�شاد تخ�ضع ل�سيطرة داع�ش منذ العا�شر من �شهر
حزيران املا�ضي.

الق�ض��اء ي�ؤج��ل النظ��ر بطع��ن حماف��ظ وا�س��ط يف ق��رار �إقالت��ه �إىل الأربع��اء املقب��ل
 وا�سط /المدى بر�س
�أعلن محافظ وا�سط محمود عبد الر�ضا طالل،
ام����س الأربع���اء� ،أن محكم���ة الق�ض���اء الإداري
�أجل���ت الب���ت بقرار الطع���ن الذي تق���دم به �ضد
ق���رار �إقالته م���ن قبل مجل����س المحافظ���ة الى،
ي���وم الأربع���اء المقب���ل ،فيم���ا ع���زا ال�سبب الى
مقت�ضي���ات طلبته���ا المحكم���ة تتعل���ق بتحقيق
العدالة.
وق���ال محمود عبد الر�ضا ط�ل�ال في حديث الى
(المدى بر����س)� ،إن "محكمة الق�ض���اء الإداري
�أرج�أت لدى ح�ضوره �إلى الجل�سة التي عقدت،
ام����س ،الب���ت بق���رار الطعن الذي تق���دم به �ضد
قرار �إقالته من قبل مجل�س المحافظة �إلى ،يوم
الأربعاء المقبل.
وع���زا ط�ل�ال ال�سبب �إل���ى "مقت�ضي���ات تحقيق
العدالة التي تريدها المحكمة".
وكان مجل����س محافظ���ة وا�س���ط ق���د �صوت في
( / 11ت�شري���ن الثان���ي  )2014عل���ى �إقال���ة
محافظ وا�سط محمود عب���د الر�ضا طالل لعدم
قناعته ب�أجوبته بعد �أن ا�ستجوبه في جل�ستين

متتاليتي���ن عل���ى خلفي���ة تلك����ؤ الم�شاري���ع ف���ي
المحافظة.
وف���ي الثام���ن والع�شري���ن م���ن كان���ون الأول
 ،2015ذات���ه ق���دم المحافظ طعن��� ًا الى محكمة
الق�ض���اء الإداري �ض���د قرار �إقالته ع���اد ًا القرار
غير قانوني.
وكان مجل����س محافظة وا�س���ط قد انتخب مالك
خل���ف وادي ع���ن كتلة المواطن ف���ي الرابع من
ال�شه���ر الحال���ي ليك���ون محافظ ًا لوا�س���ط خلف ًا
للمحافظ المقال.
و�ص���وت مجل����س محافظ���ة وا�س���ط ،ف���ي الـ(4
كانون الثان���ي  ،)2014على اختيار مالك خلف
وادي محافظ��� ًا جدي���د ًا بع���د �إعف���اء المحاف���ظ
ال�سابق محمود عبد الر�ض���ا طالل ،الذي �أعفي
في وقت �سابق من من�صبه.
وكان مجل����س محافظة وا�سط �صوت ،في (11
ت�شري���ن الثان���ي  ،)2014ب�أغلبي���ة الحا�ضرين
وغي���اب كتل���ة المواطن ،عل���ى �إقال���ة المحافظ
محم���ود عبد الر�ضا ط�ل�ال من من�صب���ه لـ"عدم
قناعت���ه" ب�أجوبته خ�ل�ال جل�س���ة اال�ستجواب
التي �أجريت ام�س.

فيما �أكد ائتالف دولة القانون بمجل�س محافظة
وا�سط ،في الـ 15ت�شرين الثاني � ،2014أن �إقالة
المحافظ لي�س ا�ستهداف ًا ل�شخ�صه �أو كتلته �إنما
عملي���ة "ت�صحيح" لم���ا يجري ف���ي المحافظة،
باق لكتلة المواطن،
و�أك���د �أن من�صب المحافظ ٍ
وفيما �أ�ش���ار تيار الأحرار �إل���ى ان قرار الإقالة
محل���ي ولن "ي�ؤثر" ف���ي التفاهم���ات المركزية
بي���ن المواطن والأحرار� ،شددت كتلة المواطن
عل���ى �أن �إجاب���ات المحاف���ظ "دقيق���ة" وكافي���ة
لـ"تفني���د" �أ�سئل���ة م�ستجوبي���ه ،و�أنه���ا �ستلج�أ
ال���ى المحكم���ة الإداري���ة للطعن بق���رار الإقالة.
يذكر �أن مجل�س محافظة وا�سط ،يت�ألف من 28
ع�ض���و ًا موزعين بواقع �سبعة عن ائتالف دولة
القان���ون ،ومثلهم عن ائت�ل�اف المواطن ،بينهم
المحاف���ظ محم���ود عبد الر�ضا ط�ل�ال ،وخم�سة
ع���ن التي���ار ال�ص���دري وع�ضوان اثن���ان عن كل
من دول���ة العدالة االجتماعي���ة وتجمع الأيادي
المخل�ص���ة ،وع�ض���و واح���د عن قائم���ة الت�آخي
للك���رد الفيلية والقائمة العراقي���ة وتيار الدولة
العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وقائمة
عراق الخير والعطاء.

حممود عبد الر�ضا خالل جل�سة �أ�ستجوابه

اعــالنـــات

العدد ( )3262ال�سنة الثانية ع�شرة  -اخلمي�س ( )15كانون الثاين 2015
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املناق�صة رقم )97( :وفورات

ال�������ـ�������ى /ك������اف������ة امل������ق������اول���ي��ن وال�����������ش�����رك�����ات

م /اعـــــــــــــالن

العدد262 :
التاريخ2015/1/13 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود) عن اعالن مناقصة مشروع (االعمال التكميلية لطريق امين الفرات وطريق آل نياز) ضمن
مبلغ الوفر (فرق االحالة) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2013واستنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة
 2014الصادرة من وزارة التخطيط وتراعى الشروط العامة ملقاوالت الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني ولألعمال
الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط في حال تعلق أي فقرة من فقرات الكشف الفني
مبا مذكور أعاله.
فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة أدناه على األقل والشركات العربية
واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم حسابات املشاريع حملافظة ذي قار لشراء نسخة من العطاء وتسعيره
بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاءه) غير قابلة للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية
عند شراء العطاء يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
 -1هوية تصنيف الشركات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق تأسيس الشركة بالنسبة للشركات العراقية
و وثائق تسجيل الشركات العربية واألجنبية بالعراق بالنسبة لألخيرة.
 -2التأمينات األولية تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات
اجلنوبية حصرا ً باملبالغ املذكورة أدناه وال يقبل الصك الغير مصدق مطلقا ً على أن يقدم الصك أو خطاب الضمان من قبل
املقاول او الشركة حصرا ً ومبدة نفاذ العطاء ويجب على املناقص الفائز (الشركة أو املقاول) الذي رست عليه املناقصة
مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد تقدمي صك مصدق أو خطاب ضمان بحسن التنفيذ على أن يكون
خطاب الضمان صادرا ً من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية حصرا ً نافذا الى ما بعد انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3استشهاد من الهيئة العامة للضرائب يؤيد سالمته الضريبية وبراءة ذمته نافذة (اصلية ومصورة) /قسم الشركات.
 -4تقدمي ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال املقاولة املعنية مع إبراز ما يثبت تنفيذ الشركة لألعمال املماثلة من جهة
رسمية ان وجدت مؤيدة من جهات التعاقد املعنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب اجنازها.
 -5تكون األسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وأن يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع بيان مدة اجناز العمل والعنوان الكامل
للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزما ً واصوليا ً وكما يقدم
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن.
 -6الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -7شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة أو جزء منها الى مقاول ثانوي.
 -8على الشركة أن تقوم بتقدمي ( )C.Vيتضمن أسماء الكادر الفني (االختصاصيني املتفرغني وغير املتفرغني) واالداري
واالليات التي تعود للشركة معززة بوثائق رسمية.
ً
 -9تعتبر استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزءا من وثائق املناقصة.
 -10عدم إدراج أي حتفظات أو شروط غير مقبولة.
ً
ً
 -11تقدمي ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني على ان يكون كشفا للسنة املاضية معدا من قبل محاسب قانوني ويصدق

من قبل نقابة احملاسبني واملدققني املركز العام.
 -12تقدمي كشف حساب من املصرف يبني القدرة املالية وباألرقام.
 -13تقدمي منهاج العمل املطلوب (جدول تقدم العمل).
 -14تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واجور االعالن أي
مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -15العطاء نافذ ملدة تسعني يوما من تاريخ غلق املناقصة.
 -16احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -17إرفاق وصل شراء العطاء عند التقدمي (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -18على الدائرة املستفيدة تنظيم مؤمتر في مقرها لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل سبعة أيام
من تاريخ غلق املناقصة على األقل.
 -19إن هذه احملافظة سوف تستبعد املقاول او الشركة الغير كفوءة من خالل جتربتها معه في املقاوالت السابقة التي
نفذها ،وسيتم تقييم وحتليل العطاءات املقدمة وترجيحها بنا ًء على املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس احملافظة
املوقر بكتابهم  14488في  2013-10-8واملرفق مع جدول كميات (تندر) املناقصة.
ً
 -20يعد هذا اإلعالن جزءا ً من مستندات املقاولة وجزءا ً ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي
العطاء.
 -21تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها
ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -22تلتزم الشركات املقاولة واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات
خالل مدة خمسة ايام من تاريخ فتح العطاءات وبخالفه الميكن استقبالها.
 -23جواز منح الطرف الثاني سلفة نقدية أولية مبا ال يزيد على ( )%10من مبلغ اإلحالة لشركات القطاع اخلاص و()%20
لشركات القطاع العام استنادا ً للمادة ( )14من صالحياتنا املمنوحة بتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام  2012وحسب
شروط املنح واالسترداد الواردة بالفقرات (أ،ب،ج) من املادة املذكورة.
 -24يقدم العطاء في ثالثة ظروف مختومة األول للعرض الفني واآلخر بقائمة األسعار والثالث باملستمسكات أعاله وان
آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم االحد املصادف  2015/1/25الى جلنة فتح العطاءات وعند توافق
املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي يلي العطلة ويكون تسليم العطاءات الى قسم العقود احلكومية في
مقره الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد/ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً)...
 -25على مقدمي العطاءات او من ميثلهم احلضور في مقر جلنة فتح العطاءات (مبنى احملافظة القدمي) بالوقت واملكان
احملددين أعاله عند فتح العطاءات.

يحيى حممدباقر النا�صري
حمافظ ذي قار
13/1/2015

ت

�سعر الك�شف
امل�صدق

ا�سم امل�شروع

الدائرة
امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

الت�صنيف
على الأقل

�سعر العطاء
بالدينار

1

198,600,000

االعمال التكميلية لطريق
امين الفرات وطريق آل نياز

طرق وجسور

ناصرية

 % 1من كلفة العطاء

انشائية
عاشرة

150,000
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العدد263 :
التاريخ2015/1/13 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود) عن اعالن مناقصة مشروع (االعمال التكميلية للطريق احملوري جسر فهد  -البطحاء) ضمن
مبلغ الوفر (فرق االحالة) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2013واستنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة
 2014الصادرة من وزارة التخطيط وتراعى الشروط العامة ملقاوالت الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني ولألعمال
الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط في حال تعلق أي فقرة من فقرات الكشف الفني
مبا مذكور أعاله.
فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة أدناه على األقل والشركات العربية
واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم حسابات املشاريع حملافظة ذي قار لشراء نسخة من العطاء وتسعيره
بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاءه) غير قابلة للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية
عند شراء العطاء يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
 -1هوية تصنيف الشركات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق تأسيس الشركة بالنسبة للشركات العراقية
و وثائق تسجيل الشركات العربية واألجنبية بالعراق بالنسبة لألخيرة.
 -2التأمينات األولية تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات
اجلنوبية حصرا ً باملبالغ املذكورة أدناه وال يقبل الصك الغير مصدق مطلقا ً على أن يقدم الصك أو خطاب الضمان من قبل
املقاول او الشركة حصرا ً ومبدة نفاذ العطاء ويجب على املناقص الفائز (الشركة أو املقاول) الذي رست عليه املناقصة
مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد تقدمي صك مصدق أو خطاب ضمان بحسن التنفيذ على أن يكون
خطاب الضمان صادرا ً من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية حصرا ً نافذا الى ما بعد انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3استشهاد من الهيئة العامة للضرائب يؤيد سالمته الضريبية وبراءة ذمته نافذة (اصلية ومصورة) /قسم الشركات.
 -4تقدمي ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال املقاولة املعنية مع إبراز ما يثبت تنفيذ الشركة لألعمال املماثلة من جهة
رسمية ان وجدت مؤيدة من جهات التعاقد املعنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب اجنازها.
 -5تكون األسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وأن يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع بيان مدة اجناز العمل والعنوان الكامل
للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزما ً واصوليا ً وكما يقدم
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن.
 -6الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -7شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة أو جزء منها الى مقاول ثانوي.
 -8على الشركة أن تقوم بتقدمي ( )C.Vيتضمن أسماء الكادر الفني (االختصاصيني املتفرغني وغير املتفرغني) واالداري
واالليات التي تعود للشركة معززة بوثائق رسمية.
ً
 -9تعتبر استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزءا من وثائق املناقصة.
 -10عدم إدراج أي حتفظات أو شروط غير مقبولة.
 -11تقدمي ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني على ان يكون كشفا ً للسنة املاضية معدا ً من قبل محاسب قانوني ويصدق

ت

�سعر الك�شف
امل�صدق

ا�سم امل�شروع

1

268,880,000

االعمال التكميلية للطريق احملوري
جسر فهد  -البطحاء

الدائرة
امل�ستفيدة

من قبل نقابة احملاسبني واملدققني املركز العام.
 -12تقدمي كشف حساب من املصرف يبني القدرة املالية وباألرقام.
 -13تقدمي منهاج العمل املطلوب (جدول تقدم العمل).
 -14تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واجور االعالن أي
مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -15العطاء نافذ ملدة تسعني يوما من تاريخ غلق املناقصة.
 -16احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -17إرفاق وصل شراء العطاء عند التقدمي (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -18على الدائرة املستفيدة تنظيم مؤمتر في مقرها لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل سبعة أيام
من تاريخ غلق املناقصة على األقل.
 -19إن هذه احملافظة سوف تستبعد املقاول او الشركة الغير كفوءة من خالل جتربتها معه في املقاوالت السابقة التي
نفذها ،وسيتم تقييم وحتليل العطاءات املقدمة وترجيحها بنا ًء على املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس احملافظة
املوقر بكتابهم  14488في  2013-10-8واملرفق مع جدول كميات (تندر) املناقصة.
ً
 -20يعد هذا اإلعالن جزءا ً من مستندات املقاولة وجزءا ً ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي
العطاء.
 -21تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها
ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -22تلتزم الشركات املقاولة واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات
خالل مدة خمسة ايام من تاريخ فتح العطاءات وبخالفه الميكن استقبالها.
 -23جواز منح الطرف الثاني سلفة نقدية أولية مبا ال يزيد على ( )%10من مبلغ اإلحالة لشركات القطاع اخلاص و()%20
لشركات القطاع العام استنادا ً للمادة ( )14من صالحياتنا املمنوحة بتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام  2012وحسب
شروط املنح واالسترداد الواردة بالفقرات (أ،ب،ج) من املادة املذكورة.
 -24يقدم العطاء في ثالثة ظروف مختومة األول للعرض الفني واآلخر بقائمة األسعار والثالث باملستمسكات أعاله وان
آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم االحد املصادف  2015/1/25الى جلنة فتح العطاءات وعند توافق
املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي يلي العطلة ويكون تسليم العطاءات الى قسم العقود احلكومية في
مقره الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد/ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً)...
 -25على مقدمي العطاءات او من ميثلهم احلضور في مقر جلنة فتح العطاءات (مبنى احملافظة القدمي) بالوقت واملكان
احملددين أعاله عند فتح العطاءات.

يحيى حممدباقر النا�صري
حمافظ ذي قار
13/1/2015

املوقع

طرق وجسور البطحاء

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

الت�صنيف
على الأقل

�سعر العطاء
بالدينار

 1%من كلفة العطاء

انشائية تاسعة

150,000

6

شؤون الوطن

محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

حزب "ابو ي�سر "
و�سائ ��ل �إعالم عربية وغربي ��ة وعرب مان�شرته م ��ن تقارير ت�شري اىل
انه ��ا تتابع �أداء رئي� ��س جمل�س الوزراء حيدر العب ��ادي منذ ت�شكيل
احلكومة وحتى الآن  ،فتوفرت لديها قناعة بان توجهات الرجل تعرب
ع ��ن حر�صه على �إجراء �إ�صالحات �شامل ��ة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
كاف ��ة وتفعيل دورها لتك ��ون يف خدمة �أبناء ال�شع ��ب العراقي  ،عرب
اتخ ��اذ خط ��وات جدي ��ة وجريئ ��ة للق�ضاء عل ��ى املف�سدي ��ن  ،و�إحالة
امل�س�ؤول�ي�ن ال�سابق�ي�ن واحلاليني املتورطني ب�سرق ��ة املال العام اىل
الق�ضاء.
وثيق ��ة الإ�صالح ال�سيا�سي اعتمدتها احلكومة احلالية خريطة طريق
لتج ��اوز اخلالفات ال�سابقة وح�سم امللفات ال�شائكة  ،والعملية ال تقع
عل ��ى كاه ��ل العبادي وح ��ده بل يتحمله ��ا الفريق احلكوم ��ي لتطبيق
فق ��رات الوثيق ��ة بدع ��م م ��ن جمل� ��س الن ��واب  ،وخا�ص ��ة م ��ن القوى
ال�سيا�سي ��ة املمثلة يف الربملان ،وهي جربت االن�شغال باخلالفات يف
الدورات الت�شريعة ال�سابق ��ة  ،وحققت االجناز التاريخي يف بطولة
تب ��ادل االتهامات على م ��دى ال�سنوات املا�ضي ��ة  ،فانعك�ست تداعيات
اخلالف وجت�سدت ب�سوء ادارة امللف االمني  ،وبروز مافيات الف�ساد
املنظ ��م  ،و�سيط ��رة تنظيم داع�ش على ثلث م�ساح ��ة العراق  ،وفقدان
ثق ��ة ال�شعب بقواته امل�سلحة  ،وهذه الرتكة الثقيلة بحاجة ما�سة اىل
ت�ضاف ��ر جه ��ود جبارة من كل الأطراف للوقوف �ض ��د �أ�صحاب �شعار
"�شك ما يتخيط �شكينا " والوطن "امل�سرود امل�شكوك طول وعر�ض"
ال تكفيه "ركعة " وثيقة الإ�صالح ال�سيا�سي  ،على الرغم من �أهميتها
لرتمي ��م اخلراب  ،وو�ض ��ع العملية ال�سيا�سي ��ة يف م�سارها ال�صحيح
 ،يف ظ ��ل تنامي ن�ش ��اط اجلماعات الإرهابية  ،وم ��ا ت�شكله من تهديد
خطري لأمن املنطقة .
و�سائل �إعالم عربية وغربية و�صفت العبادي ب�أنه تفوق على اخرين
تول ��وا من�صب رئي�س ال ��وزراء يف العراق لتمتع ��ه مبوا�صفات رجل
الدول ��ة  ،وب�إمكان ��ه ان يحق ��ق للعراقي�ي�ن اجن ��ازات كب�ي�رة تتجاوز
الأخطاء ال�سابقة بدعم �سيا�سي من احللفاء وال�شركاء فهل من نا�صر
ين�ص ��ره ؟ والق�ضي ��ة ال حتتاج اىل رف ��ع ال�سيوف واعت�ل�اء �صهوات
اجلي ��اد  ،و�إعالن احلرب على �أع ��داء الداخل واخلارج  ،وامنا بلورة
موقف موحد من جميع القادة ال�سيا�سيني ي�ؤكدون فيه حر�صهم على
دعم خطوات ومواقف العبادي .
يف الع ��راق توجد جهات كثرية ترى النج ��اح خطرا يهدد م�ستقبلها
ال�سيا�س ��ي  ،ويفقده ��ا قاعدتها ال�شعبي ��ة  ،حت ��اول ب�أ�ساليب اعتادت
عل ��ى ممار�سته ��ا عرقلة عجلة التق ��دم  ،لقناعتها ب�أنه ��ا �صاحبة احلق
الوحي ��د مبن�صب رئي�س احلكومة  ،ملا متتلك ��ه من تراث ن�ضايل �ضد
الديكتاتوري ��ة  ،وما حققته من مكا�س ��ب واجنازات للعراقيني  ،حتى
و�ص ��ل الأم ��ر اىل ان يعلن احد النواب مطالبت ��ه با�ستن�ساخ م�س�ؤول
كبري  ،بو�صفه رجل دولة من طراز خا�ص  ،مل ينجب التاريخ القدمي
واحلديث مثيال له يف دول املنطقة .
خطوات رئي�س الوزراء منذ توليه من�صبه تركت ارتياحا يف ال�شارع
العراق ��ي بح�سب تقارير �صح ��ف خارجية  ،ويف حال ا�ستمراره على
ه ��ذا النه ��ج �سيكون زعيما حل ��زب جديد ي�ضم املالي�ي�ن ال يوجد فيه
ام�ي�ن عام ومكت ��ب �سيا�سي وجمل�س �ش ��ورى  ،حزب عراق ��ي قيادته
وقاعدت ��ه تتطل ��ع مل�ستقبل �أف�ضل وبن ��اء دولة املواطن ��ة " ،حزب ابو
ي�س ��ر" اجلديد �سيحق ��ق �أهدافه عندم ��ا يعلن العبادي قائم ��ة �أ�سماء
من" يع�سر " مهمته وي�شرهم على احلبل.

العدد ( )3262ال�سنة الثانية ع�شرة  -اخلمي�س ( )15كانون الثاين 2015

"التق�شف" يطول فناين العراق ودعوات لتفعيل
"التكافل االجتماعي"
املندالوي ي�����ش��ك��و غ���ي���اب مت���وي���ل ال��ن��ق��اب��ة وت��ع��ط��ي��ل ال��ك��ث�ير م���ن م�����ش��اري��ع��ه��ا
الديوانية /حت�سني الزركاين

عدت نقابة الفنانين
العراقيين ،ام�س االربعاء� ،أن
غياب التمويل عن النقابات
واالتحادات �سي�ؤثر كثيراً في
م�شاريعها و�أن�شطتها ،مبينة
�أنها بحثت مع الرئا�سات
الثالث والوزراء المعنيين
البدائل المتاحة لت�ستمر
ر�سالة الفنان في "�صنع
الحياة ون�شر الوعي والثقافة
لبناء الإن�سان ،في حين �أكد
فرعها في الديوانية� ،أن ذلك
"لن يقف حجر عثرة" �أمام
�إ�صرار منت�سبيها على موا�صلة
ن�شاطهم ،وعزمهم تفعيل
التكافل االجتماعي لدعم
بع�ضهم ،وا�ستمرار حراكهم
الإبداعي برغم "تهمي�شهم"
من الحكومات المحلية
بالمحافظة.

ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة ن�ق�ي��ب ال�ف�ن��ان�ين
العراقيني� ،صباح املندالوي ،لفرع النقابة
يف الديوانية ،ولقائه مع �أع�ضاء الهيئتني
الإدارية والعامة باملحافظة.
وق��ال امل �ن��دالوي ،يف ح��دي��ث �إىل (امل��دى
ب��ر���س)� ،إن "�آثار الأزم� ��ة امل��ال�ي��ة طالت
خمتلف ميادين احلياة" ،ع��اد ًا �أن "غياب
التمويل عن النقابات واالحتادات �سي�ؤثر
كثري ًا يف �إقامة م�شاريعها و�أن�شطتها".

و�أ� �ض��اف نقيب الفنانني� ،أن "ا�ستيفاء
الر�سوم عن �إ��ص��دار هويات الفنانني �أو
جتديدها لن يكون كافي ًا لت�أمني احتياجات
النقابة ،ال�سيما �أن �أغلب فناين العراق
ي�ع��ان��ون �ضنك العي�ش وق���س��وة احلياة
نتيجة التهمي�ش والإق�صاء" ،م�شري ًا
�إىل �أن "قرار �شرعية انتخابات نقابة
الفنانني ،يف اختيار النقيب واملجل�س
امل��رك��زي لإدارت� �ه ��ا ،ب�ع��د تعطيل الهيئة
الإداري � ��ة واالك �ت �ف��اء ب�ل�ج��ان حت�ضريية
خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة ،ق��د اجن�ل��ى،
و� �ص��ارت ال�ن�ق��اب��ة ال �ي��وم ��ش��رع�ي��ة متثل
الفنانني وت�سعى لت�أمني حقوقهم وتنظيم
�ش�ؤونهم".
و�أو� �ض��ح امل��ن��دالوي� ،أن "املركز ال�ع��ام
للنقابة �أجرى �سل�سلة لقاءات مع الرئا�سات
الثالث وع��دد ًا من ال ��وزراء ،لبحث �سبل

توفري املناخات والبدائل لت�ستمر ر�سالة
ال�ف�ن��ان يف �صنع احل �ي��اة ون�شر الوعي
والثقافة لبناء الإن�سان بخطى متوازية
مع جهود البناء و الإع�م��ار " ،الفت ًا �إىل
�أن "جولة ال�ن�ق��اب��ة �شملت ف��روع � ًا ع��دة
لها يف املحافظات ،لبحث �آلية التن�سيق
مع احلكومات املحلية لدعمها يف �إقامة
فعالياتها واملحافظة على املنجزات التي
قدمها الفنان ال�ع��راق��ي خ�لال ال�سنوات
املا�ضية".
م��ن جانبه ق��ال نقيب ف�ن��اين الديوانية،
حليم هاتف ،يف حديث �إىل (املدى بر�س)،
�إن "غياب الدعم املايل عن �أن�شطة النقابة
لن يقف عرثة �أم��ام �إ�صرار الفنانني على
موا�صلة ن�شاطهم وما حققوه من �إجنازات
ومتكنهم م��ن التوا�صل م��ع �أق��ران�ه��م من
الفنانني ال�ع��رب والأج��ان��ب ،و�إ�شراكهم

فنانو العراق يبحثون يف الديوانية موا�صلة ن�شاطاتهم بغياب الدعم احلكومي
يف �أن���ش�ط��ة ال�ن�ق��اب��ة وم�ه��رج��ان��ات�ن��ا يف وتر�صد" ،يف حني نفت �إدارة املحافظة
الديوانية" .و�أك� ��د ه��ات��ف ،ع�ل��ى "عزم ذلك م�ؤكدة �أن عدم �إقرار املوازنة والعجز
فناين الديوانية على موا�صلة عطائهم ،امل��ايل ال��ذي تعانيه ح��اال من دون تقدمي
وتفعيل التكافل االجتماعي لدعم بع�ضهم ،الدعم للفعاليات الفنية وغريها.
وا�ستمرار حراكهم الإبداعي" ،وتابع �أن وكان امل�شاركون العراقيون والعرب يف
"فناين الديوانية �سي�سهمون يف تذليل مهرجان ربيع امل�سرح العراقي الثاين،
العقبات باعتمادهم على بع�ضهم بعد �أن يف الديوانية180( ،ك��م جنوب العا�صمة
خلت بهم احلكومات ،وغيبتهم يف كثري ب� �غ ��داد) ،دع� ��وا يف (ال� � �ـ 17م��ن ني�سان
� ،)2013إىل االرت� �ق ��اء ب��ال�ب�ن��ى الفنية
من املنا�سبات".
وكان فنانو الديوانية ،انتقدوا يف (الـ 12التحتية يف املحافظة ومعاملها مبا يتالءم
من ت�شرين الثاين  2014املن�صرم) ،ما وثقلها الثقايف واحل�ضاري ،وتخ�صي�ص
ع �دّوه "جتاهل" احلكومة املحلية بنود م �ي��زان �ي��ة خ��ا� �ص��ة ل �ل �م �ه��رج��ان ،وط��ال��ب
الد�ستور التي ن�صت على دعم الفعاليات با�ستحداث ور�ش عمل للكتابة امل�سرحية
الثقافية والفنية والأدب��ي��ة ،واتهموها والتمثيل والإخ� ��راج خللق جيل جديد
بتعمد "تهمي�ش" احلراك الثقايف والفني �ضمان ًا لتوا�صل اخلربات ورفع م�ستوى
الإبداعي الذي حتقق يف املحافظة خالل اجل��ه��د الإع �ل�ام� ��ي يف ت �غ �ط �ي��ة دورات
ال�سنوات املا�ضية ع��ن "�سابق �إ��ص��رار املهرجان.

�آالف العاطل�ين ع��ن العم��ل وقع��وا �ضحي��ة �ش��ركات وهمية
� إي������������رادات ت���ل���ك ال�������ش���رك���ات ت����ت����ج����اوز ال���ع�������ش���رة م��ل�اي��ي�ن دي����ن����ار يف ال���ي���وم
بغداد /مهند جواد
مل يكن ال�شاب علي حممد� 28(،سنة) ،يعرف
�أن ا�ضطراره للبحث عن عمل �سيوقعه �ضحية
ل�شركة "وهمية"� ،إال بعد �أن "تورط" بذلك
فع ًال ،و�أطلع بعد "فوات الأوان" على حتذير
وزارة العمل وال �� �ش ��ؤون االجتماعية بهذا
ال�ش�أن.
فقد تخرج حممد ،يف كلية الآداب ق�سم التاريخ،
�سنة  ،2008ومنذ ذلك الوقت مل يجد وظيفة
مما جعله ميار�س العديد من الأعمال الوقتية
خارج تخ�ص�صه لت�أمني م�صدر دخل له.
ي�ق��ول حممد يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى ب��ر���س)،
�إن "�شهادة البكالوريو�س يف التاريخ ظلت
مركونة يف �أدراج دوالبي منذ التخرج ،بعد �أن
عجزت عن �إيجاد وظيفة �ضمن تخ�ص�صي بعد
�أن رف�ضت وزارة الرتبية تعييني كمدر�س �أكرث
من مرة" ،ويعزو ذلك �إىل "عدم وجود وا�سطة
�أو معارف يف الوزارات �أو املال الالزم لتدبري
ذلك ما �أدى �إىل �إ�صابتي بالي�أ�س والإحباط".
وي�ضيف حممد� ،أن "�أحد الأ�صدقاء �أخربين
ب��وج��ود � �ش��رك��ات يف ب �غ��داد معنية ب�ت��أم�ين
فر�ص العمل للعاطلني ،وتدبري راتب لهم من
وزارة العمل وال �� �ش ��ؤون االجتماعية حلني
�إيجاد وظيفة" ،نّ
ويبي �أن ذلك "�شجعني على
مراجعة �إحدى تلك ال�شركات ،يف منطقة �شارع
فل�سطني� ،شرقي ب�غ��داد ،خ�لال �شهر ت�شرين
الأول  2014املن�صرم ،وم��لء ا�ستمارة طلب
عمل مقابل � 150ألف دينار ،حيث مت تزويدي
بهوية خا�صة حتتوي على �شريحة الكرتونية
من قبلها ،مع وعد بات�صال قريب حاملا تتوافر

وظيفة منا�سبة".
ويتابع ال�شاب� ،أن "مئات الأ�شخا�ص �سجلوا
�أ�سماءهم يف �سجالت ال�شركة للح�صول على
وظائف ما بعث يف نف�سي نوع ًا من الطم�أنينة"،
وي�ستدرك "لكن القلق بد�أ ي�ساورين عند مرور
�شهرين من دون �أي ات�صال من ال�شركة بحجة
عدم عثورها على فر�صة منا�سبة ،كما �أبلغني
�أحد م�س�ؤوليها".
وي�ؤكد حممد� ،أن "�أحالمي تبددت متام ًا عندما

ت�ف��اج��أت قبل نحو ا��س�ب��وع ،ب ��إع�لان ل��وزارة
العمل وال���ش��ؤون االجتماعية حت��ذر فيه من
ال�شركات الوهمية التي تخدع الباحثني عن
عمل ال�سيما من ال�شباب".
ويبدو �أن علي حممد ،ك��ان واح��د ًا من �آالف
ال�شباب ال��ذي��ن خ��دع��وا مبثل تلك ال�شركات
"الوهمية" ،ف�ق��د ك�شف م���ص��در يف جلنة
التحقيق اخلا�صة مبتابعة تلك ال�شركات عن
"وجود �أك�ثر من � 120شركة وهمية تدّعي

عاطلون عن العمل ينتظرون فر�ص التعيني ..ار�شيف
توظيف ال�شباب يف عموم العراق".
ويقول امل�صدر ،الذي طلب عدم ك�شف هويته،
يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى ب��ر���س)� ،إن "الآالف
م��ن ال���ش�ب��اب وق �ع��وا �ضحية ت�ل��ك ال�شركات
الوهمية" ،وي�ؤكد �أن "املدة املقبلة �ست�شهد
الك�شف عن �أ�سماء تلك ال�شركات ،التي �أظهرت
التحقيقات الأولية مع �أ�صحابها عدم ارتباطها
بجهات حكومية �أو �سيا�سية".
على �صعيد مت�صل يقول املفت�ش العام لوزارة

العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،مفيد ال�شمري،
يف حديث �إىل (امل��دى ب��ر���س)� ،إن "الوزارة
متكنت ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،من
ك�شف �أرب��ع �شركات وهمية تدّعي �أنها ت�ؤمن
ف��ر���ص عمل لل�شباب العاطلني" ،وي �ب نّ�ّي  �أن
تلك "ال�شركات ت�ستقطع � 150أل��ف دينار من
امل�سجلني لديها كبدل ت�سجيل ،مع �أن منها من
يتقا�ضى � 50ألف دينار فقط".
وي�ضيف ال�شمري� ،أن "اجلهات املعنية �ضبطت
لدى اقتحامها مقر �شركة من هذا النوع ،تدعى
التحدي ،مبلغ ًا قدره ثالثة ماليني دينار ميثل
�إي� ��راد ي��وم واح ��د ف �ق��ط ،مت ا�ستقطاعه من
املراجعني" ،وي�ؤكد �أن "�إيرادات تلك ال�شركات
ت �ت �ج��اوز ال�ع���ش��رة م�لاي�ين دي �ن��ار يف ال�ي��وم
الواحد".
ويرجح املفت�ش العام لوزارة العمل� ،أن "تكون
ّ
تلك ال�شركات واجهة جلهة واحدة برغم تعدد
�أ�سمائها ،وهو ما �سيثبته التحقيق" ،ويتابع
�أن "اجلهود م�ستمرة ل�ضبط ال�شركات الوهمية
الأخرى لو�ضع حد الحتيالها على العاطلني".
بدوره يقول امل�س�ؤول يف مكتب املفت�ش العام
ل ��وزارة الداخلية ،العميد ح�سني نعمة ،يف
حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "القوات الأمنية
داه �م��ت ب��ال�ت�ع��اون م��ع مكتب املفت�ش ال�ع��ام
ل��وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،وبناء
على �أوام���ر ق�ضائية ،ال�ع��دي��د م��ن ال�شركات
الوهمية التي متار�س الن�صب واالحتيال على
نّ
ويبي �أن "مقار تلك ال�شركات
املواطنني"،
كانت م��وزع��ة على مناطق ال �ك��رادة وامل�شتل
و�شارع فل�سطني".
ويو�ضح نعمة ،ان "اجلهات املعنية ال متتلك

�إح�صائية دقيقة بعدد تلك ال�شركات الوهمية"،
وي���س�ت��درك "لكننا نعمل بنحو حثيث على
ح�صرها بالتعاون مع وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية" .وي��ؤك��د امل���س��ؤول الأم �ن��ي� ،أن
"املدة املقبلة �ست�شهد حملة كبرية للك�شف
عن باقي تلك ال�شركات و�إل�ق��اء القب�ض على
م�س�ؤوليها" ،ويحث "املواطنني على التعاون
مع الوزارة والإبالغ عنها".
ويك�شف نعمة ،عن "متكن الأج�ه��زة الأمنية
من اعتقال العديد من الع�صابات التي تقوم
بالن�صب على املواطنني واختال�س �أموالهم"،
ويلفت �إىل �أن "بع�ض �أف��راد تلك الع�صابات
ك ��ان ��وا ي �ح �م �ل��ون ه ��وي ��ات م��دي��ري��ن ع��ام�ين
مزورة".
وكانت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
ك�شفت يف (الثامن من كانون الثاين 2015
احلايل) ،عن وجود عدد من ال�شركات الوهمية
التي تقوم بـ"التحايل على املواطنني" بذريعة
توفري فر�ص عمل لهم ،و�أكدت �أن تلك ال�شركات
تدّعي �أنها تقوم بتوظيف العاطلني عن العمل
و�إعطاء ال�ضمان االجتماعي للمواطنني ،وفيما
�أ�شارت �إىل �أن ال�شركات حا�صلة على ت�سجيل
ر�سمي من وزارة التجارة ،دعت املواطنني �إىل
"احليطة واحلذر من التعامل مع تلك ال�شركات
والإبالغ عنها.
وي �ع��اين ال� �ع ��راق ب �ط��ال��ة ك �ب�يرة � �س��واء بني
ف �ئ��ة ال �� �ش �ب��اب ال �ق��ادري��ن ع��ن ال �ع �م��ل �أم بني
اخلريجني اجلامعيني ،ويعتقد بع�ض اخلرباء
االقت�صاديني �أن التقديرات الإح�صائية له�ؤالء
ال�شباب ال تعرب بال�ضرورة عن الواقع املوجود
فع ًال.

قل ّ
ما َّ
ودل
"البد م��ن تطبيق م �ف��ردة الأم� ��ن ال���ص�ح��ي حلماية
و� �س�ل�ام ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن م ��ن ال �ل �ح ��وم غ�ي�ر ال �� �ص��احل��ة
لال�ستهالك الب�شري ،ان اغلب التقارير املعنية ت�شري
اىل وجود خطر يهدد حياة املواطن نتيجة تلك اللحوم
والبد اتخاذ تدابري ب�ش�أن ال�سيطرة على تدفقها ب�شكل
غري طبيعي للبلد ،ان اغلب تلك اللحوم غري �شرعية
يتم تبديل منا�شئها مبنا�شئ اخ��رى وجلبها للعراق،
نحذر املواطنني م��ن ا�ستخدامها كونها غ�ير �صاحلة
لال�ستهالك".

النائبة
�إقبال الغرابي

"على الع�شائر العربية يف مناطق �سن�سل،
وع��رب ج�ب��ور ،التابعة اىل ق�ضاء امل�ق��دادي��ة
التطوع من اجل ت�سليحهم بال�سرعة املمكنة،
ان ح�سم املعركة م��ع الإره��اب�ي�ين ب��ات قريبا
ج��دا ،ان ه ��ؤالء املتطوعني ��س��وف مي�سكون
الأر� ��ض بعد حت��ري��ره��ا م��ن داع����ش م��ن اجل
ع��دم تكرار م�سل�سل �إح��راق ال��دور ال�سكنية
و�سرقتها من قبل بع�ض العنا�صر التي تلوث
فرحة االنت�صارات دائما".

حمافظ دياىل
عامر املجمعي

"التطمينات ال �ت��ي ن�سمعها م��ن هنا
وه �ن ��اك ع ��ن �إم �ك��ان �ي��ة مت��ري��ر امل ��وازن ��ة
وجت� ��اوز امل�ح�ن��ة االق�ت���ص��ادي��ة ب�شكلها
احل � ��ايل ،ه ��ي ك �ل�ام ن�ت�م�ن��ى ان ي�ك��ون
�صحيحا ،لكننا مع الأ�سف نعلم ان هذا
الكالم جمرد تخمينات ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة على ار�ض الواقع و�ستكون لها
انعكا�سات �سلبية كبرية على املواطن يف
حال ح�صول العك�س".

النائب
كاظم ال�شمري

"الوزارة ت�سعى اىل ت�ط��وي��ر امكانياتها م��ن خ�لال
م���ش��ارك��ة ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ون�ق��ل اخل�ب�رات وجت��ارب
ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة يف جم ��ال االع �م ��ار وال �ب �ن��اء وت �ب��ادل
اخل�ب��رات وم�ن�ه��ا ال �� �ش��رك��ات االج�ن�ب�ي��ة ب �� �ص��ورة ع��ام��ة
املتخ�ص�صة يف جم��ال الإن �� �ش��اءات وال�ب�ن��اء ،ان وت�يرة
تنفيذ م�شاريع ال ��وزارة يف جميع امل�ح��اف�ظ��ات �أخ��ذت
تت�صاعد عن طريق املتابعة امل�ستمرة وحتفيز العاملني
يف ال�شركات التنفيذية وحزمة الإ�صالحات التي اتبعتها
الوزارة التي �أثمرت ب�شكل مبا�شر بتنفيذ امل�شاريع".

وزير الإعمار
طارق اخليكاين

شؤون الوطن

محليات
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كربالئيون ينتقدون جتدد �أزمة الكهرباء :وعود احلكومة غري حقيقية

السطور األخيرة
� سالم خياط

 م�����س��ؤول��ون حمليون ي��ع��زون الأ���س��ب��اب �إىل قلة الإن��ت��اج و�أع��ط��ال �شبكات التوزيع

�سطوة الإعالم

كربالء /طارق جعفر
انتقد مواطنون كربالئيون� ،أم�س
الأربعاء" ،جتدد" �أزمة الكهرباء
باملحافظة و�إط��ل�اق امل�����س���ؤول�ين
وع���ود ًا "غري حقيقية" منذ �أك�ثر
م��ن ع�����ش��رة �أع�����وام ،و�أك�����دوا �أن
احلكومة احلالية غري ق��ادرة على
حل امل�شكلة خا�صة و�إن ميزانيتها
ت��ع��اين م��ن ال��ع��ج��ز ،وف��ي��م��ا ع��زت
جل��ن��ة ال��ط��اق��ة مبجل�س حمافظة
ك��رب�لاء �أ���س��ب��اب �أزم����ة ال��ك��ه��رب��اء
احل��ال��ي��ة اىل قلة �إن��ت��اج حمطات
التوليد و�أعطال �شبكات التوزيع،
طالبت وزارة ال��ك��ه��رب��اء بو�ضع
خطة �سريعة لتطوير وتو�سيع
ال�شبكات وحل م�شاكلها.
وق����ال امل���واط���ن ال��ك��رب�لائ��ي علي
ك���اظ���م ،يف ح���دي���ث اىل (امل����دى
ب��ر���س)� ،إن "واقع ال��ك��ه��رب��اء يف
ك���رب�ل�اء حت�����س��ن ب���داي���ة م��و���س��م
ال�����ش��ت��اء احل���ايل ب�شكل ملحوظ
وا�ستب�شرنا خري ًا ون�سينا معاناة
ح���ر ال�����ص��ي��ف امل��ا���ض��ي وم��ع��ان��اة
ال��ك��ه��رب��اء واالن��ق��ط��اع��ات فيها"،
م�����س��ت��درك�� ًا" ،لكن خ�ل�ال ال�شهر
الأخ�ي�ر ع���اودت االن��ق��ط��اع��ات يف
التيار الكهرباء ب�شكل تدريجي
و�أ�صبحنا يف الأي���ام االخ�ي�رة ال
نرى الكهرباء �إال لثماين �ساعات
فقط خالل اليوم".
و�أ�ضاف كاظم" ،كنا ننتظر مو�سم
ال�شتاء لننعم بالكهرباء لكن على ما
يبدو �إن معاناة ال�صيف �سنعي�شها
بهذا ال�شتاء ولن حُتل هذه امل�شكلة
على مدار �أيام ال�سنة لعدم وجود
ج���دي���ة م���ن ق��ب��ل امل�س�ؤولني"،
مطالب ًا ،وزارة الكهرباء بـ"حل
م�شكلة االن��ق��ط��اع��ات يف ال��ت��ي��ار
الكهربائي بكربالء وعدم التربير
ب�شكل م�ستمر و�إط��ل�اق ال��وع��ود
غري احلقيقية".
من جانبه قال املواطن غ�سان �آل
زاير يف حديث اىل (املدى بر�س)،
�إن "معاناة الكهرباء يف كربالء
مل تختلف ع��ن ال�صيف املا�ضي
وم��ا زل��ن��ا نق�ضي معظم �ساعات
ال��ي��وم ب�لا كهرباء" ،م�شري ًا �إىل

�أن "جميع ت�بري��رات امل�س�ؤولني
ووع����وده����م ف��ي��م��ا ي��خ�����ص واق���ع
الكهرباء يف البالد مل تعد مو�ضع
ثقة لدينا لأنها م�ستمرة منذ نحو
ع�شرة �أعوام ومل يتغري �شيء".
وت�������س���اءل زاي�����ر "كيف ���س�� َت ِ��ح��ل
احلكومة احلالية م�شكلة الكهرباء
يف ظل �أزم��ة البالد املالية والتي
مل حتلها حكومة لع�شرة �أع���وام
م��ا���ض��ي��ة وم���وازن���ات���ه���ا امل��ال��ي��ة
ال��ك��ب�يرة ب�سبب ع���دم التخطيط
واجل��دوى بالعمل" .وتابع زاير
�أن "جميع حمطات توليد الكهرباء
ال��ت��ي ان�����ش���أت��ه��ا احل��ك��وم��ة خ�لال
ال�سنوات املا�ضية ب�أنها لي�ست
ذات جدوى لأنها ان�ش�أت من دون
النظر ل�شبكات التوزيع يف املدن
وتطويرها وتو�سيع قدرتها قيا�س ًا
مع حجم الزيادة ال�سكانية وتزايد

�ضوابط جديدة للمدار�س الأهلية
�أعلن���ت وزارة التربي���ة ،ت�شكي���ل لجن���ة عليا لو�ض���ع ال�ضوابط
الخا�صة بالمدار�س الأهلية وتحديد �آلية عملها وفق ال�ضوابط،
الفتة الى �إمكانية �إعادة تطبيق الزي الموحد في المدار�س.
وقال وزير التربي���ة محمد �إقبال في بيان تلقت (المدى بر�س)،
ن�سخة منه خالل لقائه ع�ضوي مجل�س النواب رزاق عبد الأئمة
و�صب���اح التميم���ي وتناول���وا ع���دد ًا م���ن الموا�ضي���ع التربوية
المهم���ة �إن "الوزي���ر محم���د اقب���ال �أوع���ز بت�شكي���ل لجن���ة عليا
لمتابع���ة مو�ض���وع المدار�س الأهلية وو�ض���ع �ضوابط �صارمة
لتحديد �آلية عملها".

اع��ل�ان����ات

أخبار سريعة

�أحمال الطاقة الكهربائية".
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي�����س جلنة
ال���ط���اق���ة وال�����وق�����ود يف جم��ل�����س
حمافظة كربالء ر�ضا ال�سيالوي،
يف حديث اىل (امل��دى بر�س)� ،إن
"�أزمة الكهرباء احلالية يف كربالء
�سببها تقليل حجم الطاقة املزودة
للمحافظة من املنظومة الوطنية
ب�سبب انخفا�ض الإنتاج يف بع�ض
حم��ط��ات ال��ت��ول��ي��د ل��ع��دم و���ص��ول
وقود الت�شغيل الكايف لها بالوقت
احلايل" .و�أ���ض��اف ال�سيالوي،
�أن "انخفا�ض درج����ة احل����رارة
خ��ل�ال الأي�������ام الأخ���ي���رة وك�ث�رة
ا���س��ت��خ��دام امل���واط���ن�ي�ن لأج���ه���زة
التدفئة الكهربائية �أدى �أي�ض ًا اىل
حدوث بع�ض الأعطال يف �شبكات
ال��ت��وزي��ع داخ���ل امل��ح��اف��ظ��ة و�أث���ر
يف واقع الكهرباء" ،الفت ًا �إىل �أن

الهجرة :ال عالقة لنا بت�سمم بع�ض
النازحين
نف���ت وزارة الهج���رة والمهجري���ن توزيع م���واد غذائية فا�سدة
بي���ن النازحي���ن في خانقي���ن  ,م�ؤك���د ًة �إن ح���االت الت�سمم التي
حدث���ت كان �سببه���ا مح���ال الم�أك���والت داخ���ل المخي���م ولي����س
المواد الموزعة م���ن قبل الوزارة .وقال علي غازي مدير دائرة
الهج���رة ف���ي خانقي���ن :ان " "ان الوزارة قام���ت بتوزيع 1400
ح�صة غذائية بين جميع العوائل النازحة المتواجدة في مخيم
علي���اوه بعد فح�صها من قبل دائرة �صحة دهوك /ق�سم ال�سالمة
الغذائية والتي �أكدت �صالحيتها لال�ستهالك الب�شري.

فقدان هوية

فقدت مني الهوية ال��ص��ادرة عن وزارة
االتصاالت /الشركة العامة لالتصاالت
والبريد باسم (فراس عبدالرحمن فتحي)،
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها الى جهة
االصدار .مع التقدير

يتقدم منت�سبو م�صرف ال�شمال – ق�سم
احلواالت اخلارجية ب�أحر التهاين
والتربيكات

تظاه���ر الع�شرات م���ن �أ�صحاب المولدات الأهلي���ة في محافظة
كرك���وك ،ام�س الأربعاء ،احتجاج ًا عل���ى نق�ص الكهرباء وكثرة
�ساعات انقطاعها ،وطالبوا بزيادة ح�صتهم من الوقود.
وقال مرا�سل (المدى بر�س) �إن ،الع�شرات من �أ�صحاب المولدات
الأهلي���ة خرجوا� ،صباح ام�س  ،في تظاه���رة �سليمة �أمام مبنى
محافظ���ة كركوك ،احتجاج ًا على نق�ص �ساعات تجهيز الكهرباء
الوطنية" ،مبين ًا �أن ،المتظاهرين طالبوا بزيادة كميات الوقود
المجه���زة لهم كونه���م يح�صلون على خم�سة لت���رات لكل كي في
بد ًال من  15لتر ًا خ�ص�صت لهم �سابق ًا.

ق���ال مدير ع���ام دائ���رة ماء بغ���داد ن�سب���ة المفق���ودات في حجم
منا�سي���ب الم���اء ال�صاف���ي ،والتي و�صل���ت الى قراب���ة  %25من
مع���دالت الإنت���اج بم���ا يق���ارب حوال���ي الملي���ون لتر م���ن الماء
ال�صالح لل�شرب تهدر يومي ًا .
و�أ�شار في بيان �صحافي الى ان دائرتهم �أوعزت بن�صب عدّادات
نظامي���ة لقيا����س حج���م ا�سته�ل�اك المواط���ن للماء ف���ي مجالت
ال�سكن والفعاليات التجارية والحكومية .الفت ًا الى ن�صب 150
�أل���ف عدّاد وزعت على عموم الدوائر البلدية بواقع  5000عدّاد
لكل دائرة من �أ�صل  600تم ا�ستيرادها م�ؤخرا.

عمال ين�صبون حمطة كهرباء جديدة يف كربالء ..ار�شيف
ودع��ا ال�سيالوي وزارة الكهرباء وم����د خ���ط���وط ن��اق��ل��ة م���ن حمطة
�إىل "و�ضع خطة مو�سعة و�سريعة كهرباء اخلريات ،اىل مركز املدينة
لتطوير وتو�سيع �شبكات توزيع لال�ستفادة من فائ�ضها.
الكهرباء يف كربالء وحل م�شاكلها ويعاين العراق نق�ص ًا يف الطاقة
الكهربائية منذ بداية �سنة ،1990
ب�شكل نهائي".
وك��ان��ت م��دي��ري��ة ت��وزي��ع كهرباء وازدادت ���س��اع��ات تقنني التيار
كربالء ،قد �أعلنت يف (ال��ـ 26من الكهربائي بعد العام  ،2003يف
ت�شرين الثاين  ،) 2014عن حت�سن ب��غ��داد وامل��ح��اف��ظ��ات ،ب�سبب قدم
واق��ع الطاقة الكهربائية بعموم الكثري م��ن املحطات �إ���ض��اف��ة �إىل
املحافظة ب�سبب انخفا�ض درجات عمليات التخريب التي تعر�ضت
احل����رارة ،وفيما ان��ت��ق��دت توجه ل��ه��ا امل��ن�����ش���آت خ��ل�ال ال�����س��ن��وات
وزارة الكهرباء لإن�شاء حمطات املا�ضية ،حيث ازدادت �ساعات
�إنتاج الطاقة الكهربائية و�إهمالها انقطاع الكهرباء ع��ن املواطنني
"املحطات التحويلية و�شبكات �إىل نحو ع�شرين �ساعة يف اليوم
التوزيع" حتى العام � ،2011أكدت ال��واح��د ،فيما �شهدت خ�لال املدة
جلنة الطاقة والوقود يف جمل�س املا�ضية حت�سن ًا كبري ًا �إذ ا�ستمرت
املحافظة موافقة الكهرباء على �ساعات الت�شغيل لنحو � 23ساعة
حتويل "ثالث حمطات حتويلية" وخ��ا���ص��ة بعد انخفا�ض درج��ات
من املحافظات ال�ساخنة لكربالء احلرارة.

تهنــئــة

كركوك� :أ�صحاب المولدات يتظاهرون

بغداد تهدر مليون لتر ماء يومي ًا

"حاجة كربالء من الكهرباء تبلغ
 600م��ي��غ��اواط وامل����زود ل��ه��ا يف
ال��وق��ت احل����ايل ي�����ص��ل اىل نحو
 350م���ي���غ���اواط وه�����ذا ال ي�سد
حاجتها بال�شكل املطلوب".
ورج����ح ال�����س��ي�لاوي" ،ا�ستمرار
ّ
االن��ق��ط��اع يف ال��ت��ي��ار الكهربائي
وانخفا�ض ع��دد �ساعات التزويد
للمواطنني اىل �أقل من � 14ساعة
ي��وم��ي��ا خ�ل�ال الأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة يف
حال ا�ستمر االنخفا�ض بدرجات
احل����رارة وا���س��ت��م��رار ق��ل��ة �إن��ت��اج
حم��ط��ات التوليد" ،م����ؤك���د ًا �أن
"جلنة الطاقة مبجل�س املحافظة
و���ض��ع��ت وبالتن�سيق م��ع دائ���رة
كهرباء كربالء خطة �سريعة حلل
م�شاكل بع�ض �شبكات التوزيع
ال��ت��ي تتعر�ض للعطل والتوقف
ب�سبب كرثة الأحمال عليها".

للزميل (حيدر مهدي ال�شمري)
مبنا�سبة والدة طفلته اجلميلة (ليان)
جعلها اهلل من ابناء ال�سالمة.

العدد العمومي1178 :
السجل6 :
التاريخ2015/1/14 :
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العدد العمومي1179 :
السجل6 :
التاريخ2015/1/14 :

�إي���اك �أن ت�صدق كل ما يت���وارد �أمامك من �أخبار
و�أنب���اء � ،سواء �أكانت مق���روءة او م�سموعة او
مرئية !
ولك���ن � ..إياك ث���م �إياك �أن تك���ذب او تنكر كل ما
يت���وارد �أمامك م���ن �أخب���ار و�أنباء حتمله���ا �إليك
ال�صح���ف والإذاعات والقن���وات الف�ضائية التي
�صارت تتنا�سل تنا�سل الأرانب.
انه���ا حقا مع�ضلة ع�سرية احلل  ،ان تقف حائرا
مكت���وف اليدي���ن م�سل���وب الإرادة يف املنطق���ة
الو�سط���ى امللغوم���ة بال�ش���ك املطب���ق واليق�ي�ن
املطلق .
بني اخلرب احلقيقي واختالق اخلرب او فربكته
او حتوي���ره ،حيز ب�سمك �شعرة  ،تت�ضخم بفعل
فاع���ل لتغ���دو مب�ساح���ة وم�سافة �سن���ة �ضوئية ،
جاهزة للت�صديق حد اليقني .
ف����أي �شرك من�صوب للقارئ العادي  ،يرتب�ص به
ليوقعه يف براثنه؟
ل���و قي�ض لك — غدا —قراءة خرب عاجل ميرق
�سريعا بحروف �سميكة �أ�سفل �شا�شة ف�ضائية� :إن
ق���وة ظالمية  ،تكفريية ،مدججة بفاتك الأ�سلحة
،حم�صن���ة ب�أحدث الآليات متكن���ت من ال�سيطرة
على �ش���ارع ( ابو ن�ؤا�س ) قل���ب بغداد  .وهددت
بت�سميم مياه النهر وتفخيخ وتفجري البنايات
والفن���ادق التي على ال�ضفة ،وم���ا من عا�صم �إال
اال�ستجاب���ة الفورية ل�شروطه���ا ومطالبها و…
مل���ا كان ب�إمكان���ك غ�ي�ر ت�صديق اخل�ب�ر حتى لو
كن���ت على مرمى حجر من ال�شارع  .فكيف يكون
احلال لو كنت يف حي �أخر او مدينة �أخرى؟
املواط���ن الب�سيط الأع���زل  ،غري املنقاد عن عمى
او ع���ن جهالة� ،ضائع يف متاه���ة �إعالم ال حتكمه
�ضوابط متعارف عليها  ،ثمة خرب يناق�ض خربا
 ،ت�صري���ح يدح����ض ت�صريح���ا  ،موق���ف الي���وم
ين�سف موقف البارحة.
�إطالق حرية الإع�ل�ام بال قوانني ن�شر �صارمة ..
نقمة .
تقن�ي�ن وت�ضييق حري���ة الإعالم ب�ل�ا �ضوابط ..
نقمة م�ضاعفة .
احلكوم���ة الر�شي���دة  .بكف���اءة وخ�ب�رة �أجهزتها
 .ونزاه���ة م�ست�شاريه���ا  ،ال تع���دم و�سيل���ة م���ا
للإم�س���اك بالزمام  ،فال ت�ت�رك اخليول اجلاحمة
جت���ري دون �أعن���ة  ،وال ت�سل���ك بالعرب���ة طريقا
ملغوم���ا يودي بالعربة واحل���وذي والركاب اىل
التهلك���ة او يقودهم  -يف �أح�سن الأحوال � -إىل
درب ال�صد ما رد !!
حقا  ..الأمثلة ت�ضرب للتوقي واحلذر  ،والأمثلة
ت�ضرب للقيا�س !

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /الباب ال�شرقي

اع��������������ل�������������ان

ادناه االنذار امل�سري من قبل ال�سيد كاتب عدل الباب ال�شرقي املحرتم
بالعدد  1017وامل�ؤرخ يف  13/1/2015واملوجه اىل ال�سيد دريد جميد حميد العنوان
بغداد م 135 /ز 5 /مبنى171 /
وملجهولية حمل االقامة قرر ن�شره يف ال�صحف املحلية
جهة االنذار

استنادا ً الى قانون تعديل ايجار العقار رقم ( )87لسنة  1979املعدل رقم ( )25لسنة  1996وحيث ان احملل
املستخرج من العقار املرقم  195/326كوالت
املستأجر من قبلكم اصبح خاضعاً للقانون املدني النافذ رقم ( )40لسنة  1950املعدل وان بدل االيجار
يدفع بشكل اقساط (شهرية) ولعدم رغبتي في جتديد العقد الساري بيننا عليه انذرك مبوجب ماتقدم
اخالء العقار املذكور اعاله وتسليمه لي خالياً من الشواغل حال انتهاء املدة املتبقية من مدة عقد
االيجار وحسبما جاء باحكام املادة ( )741من القانون املدني العراقي النافذ واملواد السابقة والالحقة
لها وفي مدة اقصاها يوم  2015/1/30وبعسكه سنكون مضطرين القامة دعوى التخلية ضدك امام
احملاكم اخملتصة وحتميلك كافة املصاريف والرسوم واتعاب احملاماة وكذلك االضرار التي تصيب العقار
ومنشأته مع اجر املثل طيلة مدة اشغالك للعقار اعاله دون وجه جق او سند من القانون.
املنذر /عمر عيسى فياض وكيله وليد كاظم عبدالكرمي بالوكالة  4464في 2011/2/23
مبوجب القسام  717في  2001/9/15محكمة االحوال الشخصية في الكرادة
الهوية :احوال بلد  00426138 / 00368719س  707ص  111في 2012/7/1
بغداد م 901 /ز 51 /د 30 /االستمارة7603 /
كاتبة العدل
زينب حممد جواد كاظم

العدد العمومي943 :
السجل5 :
التاريخ2015/1/12 :

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /الباب ال�شرقي

اع��������������ل�������������ان

ادناه االنذار امل�سري من قبل ال�سيد كاتب عدل الباب ال�شرقي املحرتم
بالعدد  1015وامل�ؤرخ يف  13/1/2015واملوجه اىل ال�سيد خالد �شفيق العنوان بغداد
م 135 /ز 5 /مبنى 171 /وملجهولية حمل االقامة قرر ن�شره يف ال�صحف املحلية

ادناه االنذار امل�سري من قبل ال�سيد كاتب عدل الباب ال�شرقي املحرتم
بالعدد  82وامل�ؤرخ يف  4/1/2015واملوجه اىل ال�سيد �شاكر حممود جا�سم العنوان
بغداد م 135 /ز 5 /مبنى 171 /وملجهولية حمل االقامة قرر ن�شره يف ال�صحف املحلية

جهة االنذار
استناداً الى قانون تعديل ايجار العقار رقم ( )87لسنة  1979املعدل رقم ( )25لسنة 1996
وحيث ان احملل املستخرج من العقار املرقم  195/326كوالت
املستأجر من قبلكم اصبح خاضعاً للقانون املدني النافذ رقم ( )40لسنة  1950املعدل وان
بدل االيجار يدفع بشكل اقساط (شهرية) ولعدم رغبتي في جتديد العقد الساري بيننا عليه
انذرك مبوجب ماتقدم اخالء العقار املذكور اعاله وتسليمه لي خالياً من الشواغل حال انتهاء
املدة املتبقية من مدة عقد االيجار وحسبما جاء باحكام املادة ( )741من القانون املدني العراقي
النافذ واملواد السابقة والالحقة لها وفي مدة اقصاها يوم  2015/1/30وبعسكه سنكون
مضطرين القامة دعوى التخلية ضدك امام احملاكم اخملتصة وحتميلك كافة املصاريف والرسوم
واتعاب احملاماة وكذلك االضرار التي تصيب العقار ومنشأته مع اجر املثل طيلة مدة اشغالك
للعقار اعاله دون وجه جق او سند من القانون.
املنذر /عمر عيسى فياض وكيله وليد كاظم عبدالكرمي بالوكالة  4464في 2011/2/23
مبوجب القسام  717في  2001/9/15محكمة االحوال الشخصية في الكرادة
الهوية :احوال بلد  00426138 / 00368719س  707ص  111في 2012/7/1
بغداد م 901 /ز 51 /د 30 /االستمارة7603 /
كاتبة العدل

جهة االنذار
استناداً الى قانون تعديل ايجار العقار رقم ( )87لسنة  1979املعدل رقم ( )25لسنة 1996
وحيث ان احملل املستخرج من العقار املرقم  195/326كوالت
املستأجر من قبلكم اصبح خاضعاً للقانون املدني النافذ رقم ( )40لسنة  1950املعدل وان
بدل االيجار يدفع بشكل اقساط (شهرية) ولعدم رغبتي في جتديد العقد الساري بيننا عليه
انذرك مبوجب ماتقدم اخالء العقار املذكور اعاله وتسليمه لي خالياً من الشواغل حال انتهاء
املدة املتبقية من مدة عقد االيجار وحسبما جاء باحكام املادة ( )741من القانون املدني العراقي
النافذ واملواد السابقة والالحقة لها وفي مدة اقصاها يوم  2015/1/30وبعسكه سنكون
مضطرين القامة دعوى التخلية ضدك امام احملاكم اخملتصة وحتميلك كافة املصاريف والرسوم
واتعاب احملاماة وكذلك االضرار التي تصيب العقار ومنشأته مع اجر املثل طيلة مدة اشغالك
للعقار اعاله دون وجه جق او سند من القانون.
املنذر /عمر عيسى فياض وكيله وليد كاظم عبدالكرمي بالوكالة  4464في 2011/2/23
مبوجب القسام  717في  2001/9/15محكمة االحوال الشخصية في الكرادة
الهوية :احوال بلد  00426138 / 00368719س  707ص  111في 2012/7/1
بغداد م 901 /ز 51 /د 30 /االستمارة7603 /
كاتبة العدل
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اقتصادي

الب�صرة تطالب ب�إ�ضافة موارد اقت�صادية للمحافظة وهيئة
ا�ستثمارها تدعو لـ "حل الإ�شكاالت" مع املالية
 الب�صرة /املدى بر�س
بح ��ث جمل�س حمافظة الب�ص ��رة ،اختيار
جمل� ��س �إدارة هيئ ��ة اال�ستثم ��ار يف
املحافظ ��ة� ،أو متدي ��د �صالحيت ��ه ،وفيما
�أك ��د ان املرحل ��ة احلالي ��ة تتطل ��ب تفعيل
اال�ستثم ��ار لإ�ضاف ��ة م ��وارد اقت�صادي ��ة
�أخ ��رى للمحافظة ،طالب ��ت الهيئة منحها
�صالحي ��ات ال�ستحداث فر�ص ا�ستثمارية
للعام احلايل.
وق ��ال رئي�س جمل�س حمافظ ��ة الب�صرة،
�صب ��اح ح�س ��ن الب ��زوين يف حدي ��ث �إىل
(املدى بر�س)� ،أن "جمل�سه يبحث انبثاق
جمل�س جدي ��د لإدارة هيئة اال�ستثمار يف
املحافظة �أو متديد مدة عمله وذلك للنظر
بطلبات اال�ستثمار يف الوقت احلا�ضر"،
الفت� � ًا �إىل �أن "املرحل ��ة احلالي ��ة بحاج ��ة
�إىل تفعي ��ل اال�ستثم ��ار و�إقام ��ة م�شاريع
ا�ستثماري ��ة وعمراني ��ة لإ�ضاف ��ة م ��وارد
اقت�صادية جديدة للمحافظة".
و�أ�ضاف الب ��زوين� ،أن "من اخت�صا�صات

عمل جمل� ��س املحافظ ��ة ،انتخاب جمل�س
�إدارة هيئ ��ة اال�ستثم ��ار يف املحافظ ��ة"،
داعي� � ًا اىل "ا�ستقط ��اب ر�ؤو� ��س الأموال
�إىل املحافظ ��ة بع ��د الو�ضع ال ��ذي تعي�ش

البالد من هبوط �أ�سعار النفط والتق�شف
يف املوازن ��ة يتطلب اال�ستفادة من الدول
الأخرى التي اعتمدت على اال�ستثمار يف
�إقامة م�شاريع �صناعية وجتارية".

�أع �ل �ن��ت وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة وامل��ع��ادن
العراقية� ،أم�س الأربعاء ،انها تخطط
ل�ت���ص�ن�ي��ع ق �ط��ع ���س��ي��ارات ال �� �ص��ال��ون
و� �ش��اح �ن��ات � �ض �م��ن ت��وج �ه �ه��ا لإع� ��ادة
تن�شيط ال�صناعة الوطنية.
جاء ذلك خالل اجتماع لوزير ال�صناعة
وامل� �ع���ادن ن �� �ص�ير ال �ع �ي �� �س��اوي ب�ع��دد
م��ن امل���س��ؤول�ين وامل� ��دراء ال�ع��ام�ين يف
�شركات �صناعة ال�سيارات والبطاريات
والإط � � ��ارات وال �� �ص �ن��اع��ات املطاطية
وامليكانيكية.
وذك��ر ب�ي��ان ل �ل��وزارة تابعته "املدى"
�إن "االجتماع ت��ن��اول امل���س�ت�ج��دات
وال � �ت � �ط� ��ورات احل ��ا�� �ص� �ل ��ة يف ه ��ذه
ال���ش��رك��ات ،ومناق�شة ال�سبل الكفيلة
لالرتقاء بواقعها ال�صناعي باعتبارها
من ال�صناعات الإ�سرتاتيجية واملهمة

كا�شف� � ًا ع ��ن "�إمكانية ا�ستح ��داث و�إحالة
نح ��و  125فر�ص ��ة ا�ستثماري ��ة للع ��ام
اجل ��اري �إال �أنه ��ا حتت ��اج �صالحي ��ات
وموافق ��ات وحل ا�شكالي ��ات تتعلق بينها
وب�ي�ن وزارة املالي ��ة لتفعي ��ل م�شاري ��ع
ا�ستثمارية يف املحافظة".
وتاب ��ع جا�س ��ب� ،أن "الع ��ام املا�ضي �شهد
من ��ح � 36إج ��ازة ا�ستثماري ��ة مل�ستثمرين
�أجان ��ب وحملي�ي�ن ،بقيم ��ة تق ��در مبليار
و 247ملي ��ون دوالر" ،ع ��اد ًا �أن "الع ��ام
اجل ��اري �سي�شه ��د انط�ل�اق فر� ��ص
ا�ستثمارية �أكرث من العام املن�صرم".
وكان ��ت هيئ ��ة اال�ستثم ��ار يف الب�صرة قد
منح ��ت مطلع حزيران م ��ن العام املا�ضي
 2014نح ��و � 19إج ��ازة ا�ستثماري ��ة
بكلف ��ة ت�ص ��ل اىل ملي ��ار و 100ملي ��ون
دوالر ،وفيم ��ا ب ّين ��ت �أن ه ��ذه الإج ��ازات
تعد �إجناز ًا رغ ��م الظروف ال�صعبة التي
تعانيها الهيئ ��ة� ،أكدت من ��ح امل�ستثمرين
الأجان ��ب ن�سب ��ة �أك�ب�ر م ��ن امل�شاري ��ع
اال�ستثمارية يف املحافظة.

بغداد /املدى بر�س
�أعلن ��ت ال�شرك ��ة العامة لل�س ��كك احلديد� ،أم� ��س الأربعاء ،ع ��ن و�صول ثالثة
قطارات جديدة �إىل ميناء �أم ق�صر مبحافظة الب�صرة� ،ضمن ال�صفقة املوقعة
م ��ع ال�ص�ي�ن ،ويف حني بين ��ت �أنه ��ا جتهزها لالنط�ل�اق �إىل بغ ��داد لإدخالها
اخلدم ��ة عند احلاج ��ة� ،أكدت �أنها �أ�صبح ��ت متتلك �سبعة قط ��ارات من �أ�صل
الـ 12املتعاقد عليها ،و�أن الأ�شهر املقبلة �ست�شهد و�صول اخلم�سة الباقية.
وقال مدير �إعالم ال�شركة ،عبد ال�ستار حم�سن ،يف حديث �إىل (املدى بر�س)،
�إن "وزارة النقل ت�سلمت الأربعاء ،ثالثة قطارات �ضمن ال�صفقة التي وقعت
م ��ع ال�صني ال�سترياد  12قطار ًا حديث ًا مبوا�صفات عاملية ،مببلغ  138مليون
دوالر" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "القطار الواحد منه ��ا ي�ضم ع�شر عربات ب�سعة 332
راكب ًا".
و�أ�ض ��اف حم�س ��ن� ،أن "العم ��ل يتوا�ص ��ل لرتكي ��ب القط ��ارات عل ��ى ال�سك ��ة
املوج ��ودة يف مين ��اء �أم ق�ص ��ر ،كي تنطل ��ق �إىل بغ ��داد خالل الأي ��ام القليلة
املقبل ��ة" ،مبين ًا �أن "القطارات اجلديدة �ستدخل اخلدمة الفعلية عند احلاجة
لها ملواجهة زخم امل�سافرين ،ال�سيما خالل املنا�سبات الدينية املليونية".
و�أو�ض ��ح مدير �إعالم ال�شركة العامة لل�سكك احلديد� ،أن "ال�شركة تكون بذلك
ق ��د ت�سلمت �سبعة قطارات من �أ�صل ال� �ـ 12املتعاقد عليها مع ال�صني" ،م�ؤكد ًا
�أن "الأ�شهر املقبلة �ست�شهد و�صول القطارات اخلم�سة الباقية".
وتاب ��ع حم�س ��ن� ،أن "ال�شرك ��ة كانت تتمن ��ى ا�ستتباب الأو�ض ��اع يف العراق
لتتمك ��ن من ت�شغي ��ل قطاراتها خلدم ��ة امل�سافرين م ��ن �شمال ��ه �إىل جنوبه"،
معرب ًا عن �أمله �أن "يتحقق ذلك يف �أقرب وقت".
يذك ��ر �أن ال�شركة العامة ملوان ��ئ العراق� ،أعلنت يف (الثال ��ث من �أيار 2014
املن�ص ��رم) ،عن و�صول قطارين �صينيني �إىل مين ��اء �أم ق�صر ،يف حني بيّنت
ال�شرك ��ة العام ��ة لل�سكك احلدي ��د يف العراق� ،أنهما ي�شكالن ج ��زء ًا من �صفقة
ت�ض ��م  12قط ��ار ًا �أبرمته ��ا وزارة النق ��ل م ��ع �شرك ��ة �صينية حكومي ��ة ي�ؤمل
و�صوله ��ا كلها قبل نهاية ذلك العام ،م�ؤك ��دة �أنها �ست�سيرّ �ست رحالت يومية
ب�ي�ن الب�صرة وبغداد الع ��ام  2015للإ�سهام يف انعا�ش حرك ��ة نقل الب�ضائع
واملواطنني.
يذك ��ر �أي�ض ًا �أن ال�شرك ��ة العامة ل�س ��كك احلديد العراقية ،تعاق ��دت مع �شركة
 DECال�صينية ،يف (الـ 16من كانون الأول  ،)2012على ا�سترياد ع�شرة
قطارات متطورة و�سريعة ،بقيمة  115مليون دوالر.
كما �أعلنت ال�شركة ،التابعة لوزارة النقل ،حينها ،عن �إبرامها عقد ًا ا�ستثمارياً
�أولي� � ًا مع ائتالف �شركت�ي�ن كوريتني لإن�شاء اخلط الوطني الذي يربط الفاو
�أق�صى اجلنوب ،بزاخو يف �أق�صى ال�شمال العراقي.
وكان ��ت �شركة ال�سكك احلدي ��د العراقية� ،أعلنت يف (ال� �ـ 12من �أيار ،)2013
عن عزم العراق �إعادة بناء منظومة �شبكة �سككه احلديدية على غرار التطور
يف املج ��ال النفط ��ي والقطاعات الأخرى ،و�أكدت �أن �إحي ��اء منظومة ال�سكك
احلدي ��د �ست�سه ��م بـ"وحدة البل ��د" ،و�أن كلفة هذه امل�شاري ��ع �ست�صل �إىل 60
مليار دوالر ،برغم املعوقات التي تواجه عملية التطوير.
يذك ��ر �أن �أول خ ��ط حدي ��دي م ��د يف العا�صم ��ة بغ ��داد ع ��ام  1869يف العهد
العثماين ،كانت جتره اخليول وي�سمى بـ(الكاري) ويعد العراق من البلدان
الأوىل التي ا�ستخدمت �سكك احلديد ،وتعر�ض الأ�سطول احلديدي العراقي
لأعمال ال�سلب والنهب والتخريب بعد �أحداث �سنة  2003حيث توقف عملها
ب�صورة كاملة حتى عام  2007بعد جتهيز  158قاطرة من جمموع .410

انخفا�ض عدد الأ�سهم لغري العراقيني يف
بور�صة العراق خالل 2014

العراق يخطط لت�صنيع قطع �سيارات
ال�صالون وال�شاحنات
بغداد  /املدى

م ��ن جانب ��ه ،طال ��ب رئي� ��س ا�ستثم ��ار
الب�ص ��رة ،عل ��ي جا�س ��ب يف حدي ��ث �إىل
(املدى بر� ��س) ،بـ"منح الهيئة �صالحيات
للنظر بالطلبات اال�ستثمارية اجلديدة"،

ال�سكك احلديد تت�سلم ثالثة
قطارات مبوا�صفات عاملية

يف البالد" .وقال العي�ساوي �إن وزارته
"تتجه �ضمن خططها امل�ستقبلية لت�صنيع
ن�سبة من مكونات �سيارات ال�صالون
وال�شاحنات يف العراق" .ودعا الوزير
اىل "تكاتف اجلهود لتفعيل ال�شركات
وامل �ع��ام��ل امل�غ��ذي��ة وامل�ك�م�ل��ة ل�صناعة
ال�سيارات و�إع��ادة ت�أهيلها وتطويرها
مبا ين�سجم و�إ�سرتاتيجية الدولة يف
بناء ال�صناعة الوطنية.
و�شدد على �أن "تكون اجلودة والنوعية
�أ� �س��ا���س ال�ع�م��ل والإن� �ت ��اج م��ع �ضمان
حتقيق املناف�سة القوية ملثيالتها يف
ال�سوق املحلية".
وولفت البيان اىل "االتفاق على �آليات
ل�ل�ت�ع��اون امل �� �ش�ترك م��ن خ�ل�ال جتهيز
�شركة �صناعة ال�سيارات باملواد املغذية
وامل�ك�م�ل��ة ل�صناعتها م��ن ال�ب�ط��اري��ات
والإط� � � � � � ��ارات مب �خ �ت �ل��ف �أن���واع� �ه���ا
و�أحجامها.

بغداد  /املدى بر�س

امل�شرتاة للعام  2014من غري العراقيني
بلغ ( )77مليار �سهم بقيمة ( )113مليار
دينار وهي تقابل ( )94مليون دوالر من
خالل تنفي ��ذ ( )10233عق ��د ًا على �أ�سهم
(� )69شركة� ،أما ع ��دد الأ�سهم املباعة من
غري العراقيني للعام ذاته فقد بلغت ()56
مليار �سهم بقيمة ( )83مليار دينار وهي
تقابل ( )69مليون دوالر من خالل تنفيذ
( )9095عقد ًا عل ��ى ا�سهم (� )66شركة"،
م�شري ًا �إىل �أنه "وبعد مقارنة تلك املبالغ
مع العام  2013جند �أن هنالك انخفا�ض ًا
يف ع ��دد الأ�سه ��م امل�شرتاة للع ��ام 2014
قيا�س� � ًا بالعام  2013ب�سب ��ب عدم �إدراج
وت ��داول �أ�سه ��م �ش ��ركات جدي ��دة مثلم ��ا
ح�صل يف عام ،"2013
وتابع الربيع ��ي �أن "االنخفا�ض يف عدد
الأ�سهم ال يعني توقف التداول وتراجعه
ب�شكل حي ��ث كان هنال ��ك ارتفاع يف عدد

�أعلن ��ت �س ��وق الع ��راق ل�ل��أوراق املالية،
�أم�س الأربعاء� ،أن الأ�سهم التي ا�شرتاها
غ�ي�ر العراقي�ي�ن (امل�ستثمري ��ن الأجانب
يف البور�ص ��ة) ،انخف�ض ��ت خ�ل�ال العام
املا�ضي  2014مقارنة بالعام .2013
وق ��ال املدي ��ر التنفي ��ذي لل�س ��وق ط ��ه
الربيع ��ي يف حدي ��ث اىل "املدى بر�س"،
�إن "�س ��وق الع ��راق تتطل ��ع بح ��زم م ��ن
�أجل رفع مل ��ف ت ��داول امل�ستثمرين غري
العراقيني و�صناديق اال�ستثمار الأجنبية
يف ال�س ��وق م ��ن اج ��ل دع ��م االقت�ص ��اد
العراق ��ي مبختلف قطاعات ��ه �إال �أن العام
املا�ض ��ي � 2014سج ��ل تراجع� � ًا بالن�سبة
للأ�سه ��م امل�شرتاة من قبل املتداولني غري
العراقيني يف �سوق الأوراق املالية".
و�أ�ض ��اف الربيع ��ي �أن "ع ��دد الأ�سه ��م

وقيم ��ة الأ�سه ��م امل�ش�ت�راة للع ��ام 2014
قيا�س� � ًا م ��ع ع ��دد وقيم ��ة الأ�سه ��م املباعة
للع ��ام ذات ��ه ،حي ��ث مث ��ل الت ��داول لغري
العراقي�ي�ن بيع� � ًا و�ش ��راء ن�سب ��ة (17,9
 )%م ��ن ع ��دد الأ�سه ��م املتداول ��ة ون�سب ��ة
( )% 21,7م ��ن حج ��م الت ��داول (القيمة)
ع ��ام  ،2014وهذه الن�سبة جي ��دة قيا�س ًا
بحج ��م الت ��داول الذي ميثل ��ه اال�ستثمار
الأجنب ��ي يف �س ��وق الع ��راق ل�ل��أوراق
املالية وعلى �صعي ��د اال�ستثمار الأجنبي
يف العراق".
يذك ��ر �أن �س ��وق العراق ل�ل��أوراق املالية
�أعلن ��ت بداي ��ة الع ��ام  ،2015ع ��ن �إغالق
�آخر جل�سات ��ه للعام  2014ي ��وم االثنني
 29كانون الأول ليبينّ �أن عدد اجلل�سات
الت ��ي عق ��دت خ�ل�ال الع ��ام املا�ض ��ي ق ��د
و�صل ��ت اىل  227و�إن حج ��م الت ��داول
العام قد بلغ  901مليار دينار.

 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

املناق�صة رقم )45( :على ح�ساب �شركة (اعادة اعالن)

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

الــى /كافة املقاولني وال�شركات

م� /إعادة اعـــــــــــــالن

العدد264 :
التاريخ2015/1/13 :

احلاق ًا باعالننا ذي العدد 260 :يف 2014/12/23

تعلن محافظة ذي قار (العقود) عن اعادة اعالن مناقصة مشروع (تشييد وحتسني وتطوير شبكات الكهرباء في قضاء
الشطرة /أكد) على حساب شركة نعيم الفرات (الناكل) ومن ضمن خطة تنمية األقاليم عام  2013واستنادا ً لتعليمات
تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2014الصادرة من وزارة التخطيط وتراعى الشروط العامة ملقاوالت الهندسة
املدنية بقسميها االول والثاني ولألعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط في حال
تعلق أي فقرة من فقرات الكشف الفني مبا مذكور أعاله.
فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه مراجعة قسم حسابات املشاريع
حملافظة ذي قار لشراء نسخة من العطاء وتسعيره بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاءه) غير
قابلة للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية عند شراء العطاء يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1هوية تصنيف الشركات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق تأسيس الشركة بالنسبة للشركات العراقية
ووثائق تسجيل الشركات العربية واألجنبية بالعراق بالنسبة لألخيرة.
 -2التأمينات األولية تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات
اجلنوبية حصرا ً باملبالغ املذكورة أدناه وال يقبل الصك الغير مصدق مطلقا ً على أن يقدم الصك أو خطاب الضمان من قبل
املقاول او الشركة حصرا ً ومبدة نفاذ العطاء ويجب على املناقص الفائز (الشركة أو املقاول) الذي رست عليه املناقصة
مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ على أن يكون خطاب الضمان
صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية حصرا ً نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية
احلسابات النهائية.
 -3استشهاد من الهيئة العامة للضرائب يؤيد سالمته الضريبية وبراءة ذمته نافذة (اصلية ومصورة) /قسم الشركات.
 -4تقدمي ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال املقاولة املعنية مع إبراز ما يثبت تنفيذ الشركة لألعمال املماثلة من جهة
رسمية ان وجدت مؤيدة من جهات التعاقد املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الشركة لالعمال املماثلة من جهة رسمية ان
وجدت مؤيدة من جهات التعاقد املعنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب اجنازها.
 -5تكون األسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وأن يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع بيان مدة اجناز العمل (بااليام) والعنوان
الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني (ويعتبر االشعار املرسل اليه تبليغا ً رسمياً) وتقدمي البطاقة التموينية
وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن.
 -6الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -7شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة أو جزء منها الى مقاول ثانوي.
 -8على الشركة أن تقوم بتقدمي ( )C.Vيتضمن أسماء الكادر الفني (االختصاصيني املتفرغني وغير املتفرغني) واالداري
واالليات التي تعود للشركة معززة بوثائق رسمية.
 -9تعتبر استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزءا ً من وثائق املناقصة.
 -10عدم إدراج أي حتفظات أو شروط غير مقبولة.
ً
ً
 -11تقدمي ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني على ان يكون كشفا للسنة املاضية معدا من قبل محاسب قانوني ويصدق
من قبل نقابة احملاسبني واملدققني املركز العام.

 -12تقدمي كشف حساب من املصرف يبني القدرة املالية وباألرقام.
 -13تقدمي منهاج العمل املطلوب (جدول تقدم العمل).
 -14تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واجور االعالن اي
مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -15العطاء نافذ ملدة تسعني يوما من تاريخ غلق املناقصة.
 -16احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -17إرفاق وصل شراء العطاء عند التقدمي (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -18على الدائرة املستفيدة تنظيم مؤمتر في مقرها لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل سبعة أيام
من تاريخ غلق املناقصة على األقل.
 -19إن هذه احملافظة سوف تستبعد املقاول او الشركة الغير كفوءة من خالل جتربتها معه في املقاوالت السابقة التي
نفذها .وسيتم تقييم وحتليل العطاءات املقدمة وترجيحها بنا ًء على املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس احملافظة
املوقر بكتابهم  14488في  2013-10-8واملرفق مع جدول كميات (تندر) املناقصة.
ً
 -20يعد هذا اإلعالن جزءا ً من مستندات املقاولة وجزءا ً ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي
العطاء.
 -21تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها
ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -22تلتزم الشركات املقاولة واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات
خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ فتح العطاءات وبخالفه الميكن استقبالها.
 -23جواز منح الطرف الثاني سلفة نقدية أولية مبا ال يزيد على ( )%10من مبلغ اإلحالة لشركات القطاع اخلاص و()%20
لشركات القطاع العام استنادا ً للمادة ( )14من صالحياتها املمنوحة بتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام  2012وحسب
شروط املنح واالسترداد الواردة بالفقرات (أ.ب.ج) من املادة املذكورة.
 -24يقدم العطاء في ثالثة ظروف مختومة األول للعرض الفني واآلخر بقائمة األسعار والثالث باملستمسكات أعاله وان
آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم االحد املصادف  2015/1/25الى جلنة فتح العطاءات وعند توافق
املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي يلي العطلة ويكون تسليم العطاءات الى قسم العقود احلكومية في
مقره الكائن في الناصرية – االدارة احمللية – قرب مصرف الرشيد /ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً).
 -25على مقدمي العطاءات او من ميثلهم احلضور في مقر جلنة فتح العطاءات (مبنى احملافظة القدمي) بالوقت واملكان
احملددين أعاله عند فتح العطاءات.

يحيى حممد باقر النا�صري
حمافظ ذي قار
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املنظمة
الإعالميون ي�شكون �إهمالهم من اللجنة

 برزبن /بعثة اتحاد ال�صحافة
الريا�ضية

من خم�سي ��ن و�سيلة �إعالمي ��ة وكذلك تواجد
الإع�ل�ام العراق ��ي لتغطي ��ة ه ��ذا الح ��دث مع
مجموعة من الإع�ل�ام الآ�سيوي  ،وقد �أجرى
المنتخ ��ب وحدت ��ه التدريبي ��ة تح ��ت قي ��ادة
مدربه المك�سيكي �أجيري الذي �سمح للإعالم
بتغطي ��ة الربع �ساعة الأول ��ى وتواجد معظم
الالعبين اليابانيين في هذا التدريب ،ومنهم
محترف �أي �سي ميالن هوندا ومحترف انتر
ميالن ناكاتامو ومحترف برو�سيا دورتموند
كاغاوا.
وق ��ال حار�س المرم ��ى كاوا�شيما بانه يعرف
المنتخ ��ب العراقي وه ��و منتخب قوي ولكن
الفري ��ق اليابان ��ي ا�ستطاع التغل ��ب عليه في
مواجهتي ��ن �ضم ��ن ت�صفي ��ات �آ�سي ��ا الم�ؤهلة
�إلى ك�أ� ��س العالم ،م�ضيف ًا ان الفريق الياباني
فريق قوي ومنظم وهو قادم �إلى البطولة من
اجل الحفاظ على ك�أ�س البطولة التي فاز بها
الفريق عام .2011
�أم ��ا الالعب يو�شيداوا محت ��رف في الدوري
الإنكلي ��زي ف�أج ��اب ان ��ه ال يخ�ش ��ى المنتخب
العراق ��ي حت ��ى و�إن ه ��زم اليابان ف ��ي ك�أ�س
�آ�سيا تحت  22عام ًا  ،م�شير ًا �إلى �أن المنتخب
�سب ��ق �أن فاز على اليابان في الما�ضي ،ولكن

منتخبنا ينهي حت�ضرياته ا�ستعداد ًا ملواجهة ابطال �آ�سيا
التحرك وعمل الواجب الدفاعي مع �ضرورة
هذه المباراة �سوف تكون ندية للفريقين.
م ��ن جهته� ،أك ��د النائب الثاني التح ��اد الكرة االنتق ��ال ال�سريع في عمل الهجمات " م�ضيف ًا
علي جب ��ار �إن "مباراة منتخبن ��ا �أمام نظيره �أن " الم�ل�اك الفني در�س جيد ًا الهفوات التي
اليابان ��ي �ستك ��ون اختب ��ار ًا حقيقي� � ًا لقدرات حدث ��ت في اللقاء ال�ساب ��ق ومنها التعامل مع
الالعبين وجه ��ازه الفني ف ��ي تحقيق نتيجة الت�سدي ��دات الت ��ي حدث ��ت من خ ��ارج منطقة
م�شرق ��ة ف ��ي ه ��ذه البطول ��ة القاري ��ة" مبين ًا الجزاء".
�أن" فوز �أ�س ��ود الرافدين على الن�شامى ك�سر وا�شتك ��ى ع ��دد م ��ن ال�صحفيي ��ن م ��ن �س ��وء
حاج ��ز الخ ��وف وم ��ن �ش�أن ��ه �أن يمن ��ح الثقة الخدم ��ات ف ��ي المرك ��ز الإعالم ��ي الخا� ��ص
ف ��ي نفو�سهم خ�ل�ال مواجهتهم �أم ��ام الأزرق بتغطية �أحداث البطولة القارية  ،م�ؤكدين ان
اللجنة الم�شرفة على تنظيم البطولة �أخفقت
الياباني".
ولفت �إل ��ى �أن "الم�ستوى الفن ��ي في ت�صاعد في خدمة الريا�ضيين وفر�ضت قيود ًا م�شددة
ملح ��وظ هذا م ��ا لم�س ��ه الم�ل�اك الفني خالل عل ��ى حري ��ة ال�صحفيي ��ن والم�صوري ��ن عند
الوح ��دات التدريبي ��ة الت ��ي �أقيم ��ت خ�ل�ال �إج ��راء اللق ��اءات ف�ض�ل ً�ا عن �س ��وء الخدمات
اليومي ��ن الما�ضين" م�شي ��ر ًا �إلى �أن " المالك ف ��ي المراك ��ز المخ�ص�ص ��ة وافتقارها لأب�سط
التدريبي ارت�أى عمل وحدات تدريبية خفيفة مقوماته ��ا ،مث ��ل الطع ��ام وتوفي ��ر المي ��اه
ثم البدء بالجان ��ب الخططي وتمارين اللعب وحافالت النق ��ل الخا�صة بمراكز المنتخبات
التي ت�ضاهي طريق ��ة لعب (ال�سامواري) في و�أخرى لل�صحفيين.
التح�ضي ��ر وبن ��اء الهجم ��ات وعم ��ل الزيادة وق ��ال من�س ��ق االتحاد العراقي ف ��ي �أ�ستراليا
غيث مهنا ان جميع الإعالميين لم�سوا
العددية في الملعب".
و�أب ��دى علي تفا�ؤله الكبير في تحقيق نتيجة اختالفا جوهريا بين البطولة
كبي ��رة في لق ��اء الجمعة المرتق ��ب لما يتمتع ال�سابقة الت ��ي جرت في
ب ��ه الالعبون م ��ن معنويات عالي ��ة وقدرتهم قط ��ر وبين الحدث
العالية على ا�ستيعاب واجباتهم الخططية في الحا ل ��ي

� إياد ال�صاحلي

Ayadayad1010@gmail.com

ال ��ذي تج ��ري �أحداث ��ه ف ��ي �أ�سترالي ��ا ،مبينا
ان الجان ��ب الأ�سترال ��ي اهت ��م بالمنتخب ��ات
و�أهم ��ل رعاي ��ة ال�صحفيي ��ن والإعالميي ��ن
،كم ��ا ان مراك ��ز ال�صحفيين ب ��دت خاوية من
ال�صحفيي ��ن الأ�ستراليي ��ن والآ�سيويي ��ن".
عل ��ى �صعيد �آخ ��ر ذكرت ال�صحفي ��ة اليابانية
يوموكو ان اللقاء الذي �سوف يجمع الفريق
العراق ��ي بالفريق الياباني �سيكون لقا ًء قوي ًا
و�سي�صع ��ب تحدي ��د الفري ��ق ال ��ذي �سيف ��وز
وذلك لقوة الفريقين حيث حمل كالهما ك�أ�س
�آ�سي ��ا ،م�ضيف� � ًا ب�أنها تعرف جمي ��ع الالعبين
العراقيي ��ن و�أرقامهم و�أي�ضا تعرف الالعبين
الذي ��ن لم يخو�ض ��وا لق ��اء الأردن ومن بينهم
علي عدن ��ان .و�أ�شارت ال�صحيف ��ة ان الإعالم
اليابان ��ي ينظر للفري ��ق العراق ��ي ب�أنه فريق
ق ��وي و�صاحب بط ��والت م�ؤك ��دة ان الفريق
الياباني قدم للبطولة من اجل محو ال�صورة
ال�سيئ ��ة الت ��ي ظه ��ر عليه ��ا الفريق ف ��ي ك�أ�س
العالم  2014والتي كانت �آخر حقبة للمدرب
الإيطال ��ي زاكيرون ��ي .و�أ�ضاف ��ت ان تكتي ��ك
الم ��درب الجديد المك�سيك ��ي �أجيري يختلف
كليا عن زاكيروني حيث �أجيري يلعب بخطة
اقرب للهجومية عل ��ى عك�س زاكيروني الذي
يمي ��ل للعب في منطقة الو�س ��ط  ،م�شيرة �إلى
ان المنتخ ��ب العراقي ي�ض ��م مجموعة كبيرة
م ��ن الالعبي ��ن ال�شب ��اب الذي ��ن تغلب ��وا على
الفري ��ق اليابان ��ي ع ��ام � 2013ضم ��ن بطولة
�آ�سيا تحت  22التي احرز لقبها العراق وهي
تنظر بعين االحترام لهذا المنتخب الذي مثل
�آ�سي ��ا اح�سن تمثيل في ك�أ� ��س العالم لل�شباب
حي ��ث اح ��رز المركز
في تركيا
الراب ��ع وكان
قريب� � ًا م ��ن
ا لتنا ف� ��س
عل ��ى
المركز ي ��ن
ا لأ و ل
والثاني.

هوندا يعرتف ب�صعوبة موقعة (�سونكورب)
 بغداد  /املدى
اعرتف جنم املنتخب الياباين لكرة القدم كي�سوكي
ه��ون��دا ان منتخبه تنتظره م �ب��اراة �صعبة ام��ام
منتخبنا الوطني �سيحت�ضنها ملعب )�سونكورب(
مب��دي �ن��ة ب��رزب��ن اال� �س�ترال �ي��ة ظ �ه��ر غ��د اجلمعة
�ضمن مناف�سات اجلولة الثانية من ال��دور االول
للمجموعة الرابعة لبطولة �أمم �آ�سيا .2015
و�أ� �ض��اف ه��ون��دا يف ت�صريح للموقع الر�سمي
لالحتاد الياباين لكرة القدم � :إن مباراة منتخب
العراق �ستكون اختبارا حقيقيا لنا يف البطولة
املنتخبات املر�شحة
ب��اع�ت�ب��اره�م��ا من

للمناف�سة على لقب ه��ذه الن�سخة حيث
ن�أمل �أن نوا�صل على طريق االنت�صارات
الكبرية نف�سها بعد ال�ف��وز ال��رب��اع��ي على
فل�سطني الذي حتقق يف �أول مباراة لنا يف
م�شوارنا الذي ن�سعى فيه اىل املحافظة على اللقب
ال��ذي حققناه يف الن�سخة الأخ�ي�رة من البطولة
الآ�سيوية التي اقيمت بالعا�صمة القطرية الدوحة
عام .2011
و�أعرب هوندا عن ثقته بان�ضمامه اىل الئحة الالعبني
الذين يقارنون �أنف�سهم بنجم ريال مدريد الإ�سباين
واملنتخب الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
و��ص� ّرح ب�أنه لي�س بعيد ًا عن م�ستوى رونالدو

توج بجائزة �أف�ضل العب
الذي ّ
يف ال�ع��امل للمرة الثالثة يف م�سريته
الرائعة ال�سيما بعد �أن �سجل يف املباراة التي
فازت بها بالده على فل�سطني ( )0- 4يف م�ستهل
حملة دفاعها عن لقبها القاري حيث من املفرت�ض
�أن تكون هناك حدود لعدد الأهداف الذي ميكن �أن
ي�صل �إليه العب ما ،لكنه (رونالدو) يوا�صل
حتطيم احلواجز.
ووا�صل كالمه  :انه �إن�سان وح�سب ،مثلي
�أنا ،وبالتايل ال �أريد �أن �أقول من امل�ستحيل
(الو�صول �إىل م�ستوى رونالدو) ،هذا ما
�أ�سعى �إليه دائم ًا.

عبد الزهرة :قادرون على
�إبطال �سحر اليابان
 بغداد  /علي �إ�سماعيل

عالء عبد الزهرة
متفائل بقهر
ال�ساموراي

اقر�أ يف ال�صفحات الداخلية
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�أك��د مهاجم منتخبنا الوطني
لكرة القدم عالء عبد الزهرة
ثقة جميع الالعبني بتحقيق
ال�ف��وز �أم ��ام ال�ي��اب��ان غ��د ًا
اجل� �م� �ع ��ة ب ��ال ��رغ ��م م��ن
� �ص �ع��وب��ة امل �ه �م��ة �أم� ��ام
املنتخب الأف�ضل بالقارة
ال�صفراء .
وقال عبد الزهرة بات�صال
ه��ات �ف��ي م ��ن �أ� �س�ترال �ي��ا
لـ(املدى) :نعرف جيد ًا َمن
هُ و اليابان  ،وما ي�ضمه من
العبني حمرتفني ب�أف�ضل الأندية
الأوروب� �ي ��ة  ،ل��ذل��ك ه��و منتخب
�صعب امل��را���س  ،وه ��ذا ي�ضعنا
�أم��ام م�س�ؤولية كبرية لتحقيق
الأف �� �ض��ل �أم��ام �ه��م وم�ف��اج��أت�ه��م
بتحقيق نتيجة �إيجابية يف هذه
املباراة .
و�أ�ضاف :نحن جاهزون نف�سي ًا

وب��دن �ي � ًا ل �ه��ذه امل� �ب ��اراة ون�ح��ن
متحم�سون للعب �أم��ام املنتخب
الأف�ضل يف �آ�سيا  ،لقد خ�سرنا �أمام
اليابان مرتني بت�صفيات ك�أ�س
ال�ع��امل وقدمنا خاللها م�ستوى
جيد ًا  ،نحن مطالبون غد ًا بتقدمي
م�ستوى جيد واخل��روج فائزين
ب�ه��ذه امل �ب��اراة  ،وه��ذا طموحنا
الذي ن�سعى لتحقيقه .
و�أو��� �ض� ��ح � � :س �ن �ل �ع��ب ل �ل �ف��وز
ل�ضمان ال�ت��أه��ل ب�شكل ر�سمي،
ومنتخبنا قادر على حتقيق ذلك
 ،ل��دي�ن��ا الع �ب��ون مم �ي��زون على
م�ستوى ع��الٍ وق��د قالوا كلمتهم
�أمام الأردن  ،لذلك نحن قادرون
متام ًا على بطالن �سحر اليابان
والتغلب عليهم بنهائيات �آ�سيا
 ،والفوز عليهم �سيمنحنا دفعة
معنوية كبرية بالو�صول بعيد ًا
ب �ه��ذه ال�ن�ه��ائ�ي��ات ،لأن ال�ي��اب��ان
هي املر�شحة الأوىل للفوز بهذا
اللقب.

هوندا يبدي
قلقه من مواجهة
الأ�سود

ت�سفيه امل�صائب لورثة املنا�صب!

بالرغم من ان�شغال اجلميع مبا �سي�ؤول �إليه م�صري منتخبنا
الوطني يف مباراته يوم غد مع املنتخب الياباين بطل ن�سخة
الدوحة  2011واالحتماالت الواردة يف قمة كروية مثرية بني
بطلني مدججني بنخبة من الالعبني املحرتفني الذين �ستكون
لهم الكلمة الف�صل يف ح�سم املباراة وموا�صلة امل�شوار نحو
دور الثمانية� ،إال ان هناك مواقف وق�ضايا ريا�ضية مثرية �أي�ض ًا
�شهدتها ال�ساحة م�ؤخر ًا ب�سبب ا�ستمرار حالة ال�شد واجلذب
بني الأقطاب امل�س�ؤولة عن مت�شية املركب الأوملبي �إىل ال�ضفاف
الآمنة مثلما يفرت�ض ،وبروز ظاهرة تعومي امل�شكالت يف جلان
تن�سيقية و�أخرى حتقيقية ،وثالثة عرب بيانات حتذيرية تهدف
وتلوح بالق�ضاء!
�إىل تكميم �أفواه الإعالميني ّ
وم��ن ب�ين �أب ��رز الق�ضايا ال�ت��ي ال ميكن �أن ن�ط��وي الأ��س�ب��وع
احلايل من دون التوقف عندها تلك املقالة البليغة يف الن�صح
والتنبيه واال�ستقراء املبا�شر للم�شهد (ال ��وزاري -الأوملبي)
عرب ر�ؤية د.با�سل عبد املهدي يف ال�صفحة هذه الأحد املا�ضي،
كانت معاجلة مت�أنية لواقع م�ضطرب تعي�شه الريا�ضة العراقية
منذ ثالث �سنني ويف الوقت نف�سه متثل خارطة طريق جديدة
لإ�صالح م�سارها الذي �شابه منعرجات �إدارية �أودت بتنفيذية
الأوملبية �إىل منطقة نزاع دائم وتال�سن حمتقن وت�شهري وتهديد
�أحيان ًا ب�سحب الثقة من �أ�شخا�ص بعينهم مل يكن �أدا�ؤهم متوافق ًا
مع متطلبات املرحلة الراهنة التي حتتاج �إىل �إع��ادة تنظيم
برامج املراقبة والإ�شراف على االحتادات من النواحي املالية
واخلططية  ،و�سرتاتيجية ت�أهيل الأبطال للبطوالت املقبلة،
ولعل �أقربها دورة الأل �ع��اب العربية الريا�ضية التي �ستقام
العام املقبل ،ال ُيعرف ما ا�ستعدادات الأوملبية لها وال�شروط
الواجب حتديدها للدخول يف هكذا مناف�سة ال ُيلبي ح�صادنا من
امليداليات امللونة فيها طموح اجلميع.
فماذا بعد  ،وقد و�ضع د.عبداملهدي يده على اجلرح الريا�ضي
النازف بقوله "الهيكلية التنظيمية املعتمدة يف �إدارة �ش�ؤون
الأوملبية واحتاداتها وم�س�ؤولياتها وقدراتها مل تعد تتالءم ال
يف املنهج العلمي املغ ّيب وال يف �أ�سلوب �صناعة القرارات وال
حتى يف ال�سلوك َّ
املوظف لتنفيذها مع ما ميكن �أن يخدم الغايات
التي تتطلع �إليها التن�سيقية العليا" ؟
بالت�أكيد ي�سرتعي ه��ذا التحليل املن�صف وق�ف��ة ح��ازم��ة من
املكتب التنفيذي للجنة للأوملبية ملراجعة مفردات �أعماله وبيان
�صالحيات كل ع�ضو بعد �أن ا�ستفرد البع�ض باملركب كله مبباركة
رئي�س اللجنة رعد حمودي ال��ذي نكنّ له كل التقدير لت�صديه
للم�س�ؤولية يف دورة ثانية ب�أمنيات �أك�بر كنا ومازلنا نعتقد
�ستكون دورة للمكا�شفة واحل�ساب لكنه يبدو منكفئ ًا على نف�سه،
متفادي ًا �أية �صدمات جانبية ال�سيما �أن البع�ض ا�ستطاب احتالل
احتاده بكامل طاقمه الإداري بالرغم من االتهامات التي تطارده
من �أبناء اللعبة والنتائج املخيبة التي يوا�صل ت�سجيلها بدم
بارد مقارنة باحتادات تلتحف التحدي من اجل املحافظة على
�سمعة �ألعابها و�إ�ضافة �أرقام نوعية يف ح�صادها ال�سنوي.
انتبهوا  ..ن�صائح الدكتور عبد املهدي ال ُتقـ َّدم كل مرة مبزاج
�أو �ضرب من التنظري مثلما ي�شعر البع�ض ب�أنهم معنيون
حتت جمهر خربته ،بل َيع َمد الرجل �إىل ا�ستقراء واقع
احلال يف الوقت املنا�سب عندما يجد �أن القرار الريا�ضي
بلغ حد اال�ستهانة �إذا مل نقل اال�ستهتار بقيمة ومبادئ العمل
الأوملبي ومتادي �أ�صحاب امل�س�ؤولية يف ت�سفيه امل�صائب التي
�أد َمت ريا�ضتنا و�أ�سقطتها �صريعة ( اللكمات حتت الأحزمة ) بني
متنفذين يف تنفيذيتها مل ين�صاعوا ملهابتها ويتح�سبوا مل�صريها
الغام�ض ،فذاك املال الأوملبي مل يزل ُيحرق يف مهمات خارجية
خا�سرة مل نك�سب منها غري احل�سرات وتراجع ت�صنيفنا عربي ًا
ودولي ًا  ،وتبقى القوانني الريا�ضية معطلة �إىل �إ�شعار �آخر من
دون ان ي�ستنه�ض رج��ال املكتب التنفيذي هممهم ووعودهم
(املجانية) للعمومية ل�صياغة �أف�ضل القوانني التي تتما�شى مع
حاجة االحتادات املكتوية بنار التخلف يف نظمها و�سيا�ساتها
الإداري��ة التي تدار من بع�ض فاقدي الأهلية لإ�شغال املنا�صب
بعدما غدت لهم مرياث ًا حمفوظ ًا من عني الرقابة ويد النزاهة.

كاظم :اجلولة الثانية �ستك�شف م�ستوانا احلقيقي
 بغداد  /حممد اخلفاجي

ق��ال رئي�س الهيئة الإداري� ��ة لنادي
ال�ط�ل�ب��ة ال��ري��ا� �ض��ي ع�ل�اء ك��اظ��م �أن
امل��واج �ه��ة امل��رت �ق �ب��ة �أم� ��ام املنتخب
ال �ي��اب��اين غ��ـ��د ًا اجل �م �ع��ة �ستك�شف
امل�ستوى احلقيقي ملنتخبنا الوطني
كونها تعــد املحك احلقيقي لالعبني
بعد �أن �شاهدنا م�ستوى ج�ي��د ًا يف
ال�شوط الثاين من مباراة الأردن.
و�أ� �ض��اف كاظم ل �ـ(امل��دى) :ال ميكننا
�أن ن�ح�ك��م ع �ل��ى م���س�ت��وى املنتخب
الوطني م��ن م�ب��اراة واح��دة بالرغم

العدد ()3262
ال�سنة الثانية ع�شرة -اخلمي�س
( )15كانون الثاين 2015

مصارحة حرة

منتخبنا ّ
يكثف جرعاته التدريبية ا�ستعداد ًا لليابان

يواج ��ه المنتخ ��ب الوطن ��ي بكرة الق ��دم في
ال�ساع ��ة  12:00ظه ��ر غد الجمع ��ة المنتخب
اليابان ��ي بر�س ��م الجولة الثاني ��ة للمجموعة
الرابع ��ة �ضم ��ن مناف�س ��ات بطول ��ة الأم ��م
الآ�سيوية التي تتوا�صل ف ��ي �أ�ستراليا لغاية
 31كانون الثاني الحالي.
وق ��د كث ��ف المنتخ ��ب الوطن ��ي جرعات ��ه
التدريبية حيث خا�ض وحدة تدريبية م�سائية
ام�س الأربعاء ر ّكز فيها المالك التدريبي على
تطبي ��ق الجانب التكتيكي الذي �سيتبعه �أمام
اليابان �إلى جان ��ب موا�صلة تدريبات اللياقة
البدني ��ة م ��ن الم ��درب غونزال ��وا رودريغرز
وبعده ��ا انخ ��رط جمي ��ع الالعبي ��ن ف ��ي
التدريب ��ات ب�ضمنها اللعب في �أقل من ن�صف
م�ساحة الملعب حيث تم تق�سيم الالعبين �إلى
�أرب ��ع مجموع ��ات ف ��ي كل واح ��دة  5العبين
�ضم ��ت الأولى �ضرغ ��ام �إ�سماعيل وعلي فائز
و�أ�سام ��ة ر�شي ��د وعل ��ي بهجت وولي ��د �سالم
 ،بينم ��ا �ضم ��ت الثاني ��ة يا�سر قا�س ��م وامجد
كل ��ف وهمام ط ��ارق ويون� ��س محمود وعالء
عبد الزه ��رة ،وجاء في الثالث ��ة علي ح�صني
واحمد يا�سين ومهدي كامل ومروان ح�سين
وج�ستن ميرام ،والأخيرة �ضمّت علي عدنان
واحم ��د �إبراهي ��م و�س�ل�ام �شاك ��ر و�سعد عبد
الأمي ��ر و�سام ��ح �سعي ��د �إ�ضاف ��ة �إل ��ى توزيع
الحرا� ��س ج�ل�ال ح�سن ومحم ��د حميد وعلي
يا�سي ��ن بالتن ��اوب م ��ع كل مجموعة تخو�ض
دقائق م ��ن اللعب في م�ساح ��ة حددها المالك
التدريبي.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى و�صل ��ت بعث ��ة المنتخ ��ب
اليابان ��ي �إل ��ى برزب ��ن وتواجدت ف ��ي مكان
�إقامة الوفد العراق ��ي نف�سه ،وتتركز الأنظار
في �أو�ساط البطولة على المواجهة العراقية
اليابانية ال�سيم ��ا �أن نتيجتها �ستحدد مالمح
البطاق ��ة الأول ��ى ف ��ي ه ��ذه المجموع ��ة التي
ت�ضم �أي�ضا الأردن وفل�سطين.
و�أج ��رى المنتخ ��ب اليابان ��ي تدريب ��ه عل ��ى
ملع ��ب (بيي ��ري) بح�ض ��ور �إعالم ��ي يابان ��ي
مكث ��ف حي ��ث ق� �دّر ع ��دد المتواجدي ��ن ب�أكثر
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مباريات كاس أمم آسيا

م��ن حت�ق�ي��ق ال��ف��وز ،خ���ص��و��ص��ا �إذا
م��ا علمنا �أن املنتخب الأردين لعب
م��ن �أج��ل ال�ت�ع��ادل واخل ��روج بنقطة
واح� ��دة م��ن امل��ب��اراة ك��ون�ه��م ف�ك��روا
ب ��أن مباراتهم املقبلة �ستكون �أم��ام
املنتخب الفل�سطيني الذي يعد احللقة
الأ�ضعف يف املجموعة �إن مل يقلب
الطاولة ويحقق املفاج�آت ،على عك�س
املنتخب الوطني الذي لديه مواجهة
�صعبة �أمام املنتخب الياباين.
و�أ�ضاف� :إن املنتخب الياباين �أف�ضل
من منتخبنا الوطني على الورق  ،لكن
تعلمنا من كرة القدم �أنها تعطي ملن

يعطيها  ،و�إذا ما لعب املدرب را�ضي
�شني�شل بتكتيك يتنا�سب وحجم
اللقاء فلي�س من امل�ستبعد �أن يحقق

عالء كاظم

منتخبنا الفوز يف اللقاء ،وبالتايل
ي�ضمن الو�صول �إىل �أدوار نهائية
ك��ون��ه �سي�ضمن � �ص��دارة املجموعة
واللعب مع ثاين املجموعة الأخرى.
واختتم� :إن تاريخ املنتخبني العراقي
وال �ي��اب��اين لي�س ف�ي��ه ف ��ارق �شا�سع
مل�صلحة ال�ي��اب��ان وه�ن��اك ت�ق��ارب يف
امل�ستويات  ،متكنا من �إق�صائهم من
بطوالت عدة �،أبرزها يف الت�صفيات
امل�ؤهلة ملونديال ك�أ�س العامل ،1994
�إ�ضافة �إىل �أن منتخبنا لديه القدرة
ع�ل��ى ال�ظ�ه��ور ب�شكل م�غ��اي��ر عندما
يواجه املنتخبات الكبرية.

قا�سم ير ّد على �شفيع  :فزنا بجهودنا ولي�س ب�ضربة حظ
 بغداد  /املدى

قال �صانع �ألعاب منتخبنا الوطني لكرة القدم يا�سر قا�سم
املحرتف يف �صفوف �سويندون االنكليزي �إن هدف الفوز
على املنتخب االردين مل ي ��أت ب�سبب احل��ظ كما ادعى
احلار�س الأردين عامر �شفيع لكن نتيجة العمل ال�شاق
و�أن��ا �سعيد جد ًا حل�صويل على جائزة اف�ضل العب يف
املباراة التي �ستظل عالقة يف ذاكرتي الكروية.و�أ�ضاف
يف ت�صريح نقله املوقع الر�سمي لالحتاد الآ�سيوي لكرة

ج�سام ّ
يحذر من �أخطاء اجلزاء..
والغارديان ُت�ش ّبه مل�سة قا�سم بال�ساحر مي�سي
الرياضي

القدم  :ان منتخبنا ي�سعى اىل حتقيق الفوز على املنتخب
الياباين يف مباراة يوم غد اجلمعة التي �سيحت�ضنها
ملعب (�سونكورب) مبدينة بربزن اال�سرتالية من خالل
اخلطة التي �سي�ضعها املدرب را�ضي �شني�شل .و�أو�ضح
 :ن�أمل ان مينحنا العمل ال�شاق خلطف النقاط الثالث
كي نت�أهل عن املجموعة الرابعة اىل دور الثمانية من
الن�سخة احلالية لبطولة ك�أ�س �أمم �آ�سيا التي تقام يف
ا�سرتاليا مناف�ساتها حتى يوم  31كانون الثاين احلايل
.ولفت اىل انه ال ميكن الت�ساهل او تقليل احرتام الفريق
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الآخر كثري ًا وبرغم اننا ندرك ان منتخب اليابان جيد،
ولكن الأهم ان نركز على اللعب بطريقتنا التي �ستختلف
كثري ًا عن الطريقة التي لعبنا فيها مع املنتخب الأردين
ومتكنا فيها من حتقيق انت�صار ثمني بوا�سطة الهدف
الذي �سجلته يف الدقيقة  77من املباراة بعد ان ح�صلت
على مل�سة �أوىل جيدة على الكرة ثم عندما تقدمت ملنطقة
اجلزاء االردين اردت التقدم للأمام قبل ان �أ�سدد الكرة
التي حل�سن احلظ ا�صطدمت ب�أحد املدافعني وتابعت
طريقها نحو املرمى.

جمزرة الإنذارات ّ
تهدد م�صري
املنتخبات
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رياضية
رأيك وأنت حر
� سعد امل�شعل

اليابان  ..مفتاح العبور
مهم ��ة كربى ويف غاي ��ة ال�صعوبة يدخلها منتخبن ��ا الوطني يف اهم
بطول ��ة يف الق ��ارة الآ�سيوي ��ة �أال وهي بطول ��ة �أمم �آ�سي ��ا بن�سختها
ال�ساد�سة ع�شرة بعد ان ذاق طعم الفوز بها وتوج بك�أ�سها عام 2007
 ..وبع ��د ثم ��اين �سن ��وات من الف ��ارق الزمني الكبري يع ��ود الأخ�ضر
العراقي ليطرق اليوم �أبوابها على امل الو�صول �إىل مراحل متقدمة
يف م�شواره الأهم هذا ب�أمل التفا�ؤل والت�صميم على �إجناز جديد قد
يحققه �أ�س ��ود الرافدين على �أر�ض الكنغر الأ�سرتايل التي نتمنى ان
تكون ف�أل خري يف عام . 2015
وبالرغ ��م من �صعوبة امل�ش ��وار لكنه لي�س بامل�ستحي ��ل ان كان هنالك
�إ�ص ��رار وع ��زم على حتقي ��ق �شيء ما يف ه ��ذه البطول ��ة الأحب �إىل
قلوب كل امل�شاركني ب�شكل عام وال�شعب العراقي ب�شكل خا�ص �أعتقد
�أن اجلمي ��ع يدرك �أهميتها ويعتزم الظف ��ر بك�أ�سها عرب امل�شاركة فيها
وب�ضمنه ��م منتخبن ��ا الوطني ال ��ذي ا�ستعد لها بعد خو�ض ��ه �سل�سلة
م ��ن التج ��ارب الودية ابرزه ��ا �أمام الكوي ��ت و�أوزبك�ست ��ان وايران
وا�ستف ��اد من اخل�سارة �أمام الأخري وحت�ضريات ��ه التي تعترب جيدة
،وامل�ل�اك الفني يقف على حال ��ة الالعبني البدنية والفنية وقد ظهروا
بحال ��ة جيدة خالل املباريات الودي ��ة وازداد ت�صاعد الأداء تدريجيا
من مباراة لأخ ��رى وظهر االن�سجام اكرث فاعلية من خالل زج جميع
الالعب�ي�ن بت�شكي�ل�ات مغاي ��رة عن الأخ ��رى ل�ضمان جتهي ��ز ت�شكيلة
مثالي ��ة تخو�ض اللقاءات الأوىل املهم ��ة املقبلة التي تعد اهم م�شوار
�شني�ش ��ل والعبي ��ه  ،ب ��ل ّ
�سخ ��ر كل �إمكانات ��ه لأج ��ل و�ص ��ول الالعب
العراق ��ي �إىل امل�ست ��وى املطل ��وب وامل ��راد تقدمي ��ه خ�ل�ال املباريات
والحظن ��ا االهتم ��ام الكب�ي�ر من قب ��ل امل ��درب الوطني ال ��ذي اح�سن
االختيار مل�ست�ش ��اره علوان وم�ساعده ا�ش ��رف لأجل خلق االن�سجام
املتكاف ��ئ ب�ي�ن الالعب�ي�ن وحثهم عل ��ى الرتكي ��ز ال�شدي ��د يف الناحية
الدفاعي ��ة و�إنه ��اء الهجم ��ات بالت�سديد عل ��ى املرم ��ى والت�شديد على
التمرك ��ز ال�صحي ��ح لالعب ��ي الو�سط لرب ��ط خطي الدف ��اع والهجوم
ليكون ��ا خري �سندا لكال اخلطني،هي بالت�أكيد مالحظات مهمة وجيدة
خ�صو�ص ��ا انهم �سيقابلون اليابان غد ًا وفل�سطني يوم الثالثاء املقبل
الذي تطور م�ستواه كثري ًا يف الآونة الأخرية.
ن ��درك ان العبين ��ا ال يقلون �ش�أن ًا عن �أقرانه ��م يف اليابان بل ي�سعون
�إىل جماراته ��م ويتوقع ال�شارع العراقي ان يقدم منتخبنا م�ستويات
جيدة تنال �إعجابهم .
املباراة املقبلة مفت ��اح العبور الآمن ،لذا يجب ان يحر�ص الالعبون
كثري ًا وان يلعبوا بروح عالية وان�ضباط تكتيكي متوازن وان يقللوا
م ��ن الأخطاء يف الدفاع والتمرير وال نخف ��ي �سر ًا من ناحية النتائج
وامل�ستوى خالل اال�ستعدادات التي مل تكن عند الطموحات حتى �أنها
كان ��ت عك�س املتوقع واملنتظر منهم ولكن ل ��و نظرنا من منظور �آخر
�سنج ��د ان املنتخب قد ا�ستفاد ب�شكل كبري من لقاء الأردن وات�ضحت
للم�ل�اك الفني �أماكن الثغرات لذلك نتوق ��ع ان املنتخب �سيجني ثمار
نتيجته مع الن�شامى ل�صاحله .
نع ��م حظ ��وظ املنتخ ��ب موج ��ودة و�إن كان ��ت بن�س ��ب متفاوتة لكن
با�ستطاعته احلد من خطورة مناف�سه (ال�ساموراي)  ،وهو قادر على
تقدمي نف�سه ب�شكل جيد .
وج ��ود امل�ل�اك الوطن ��ي (يحيى ون ��زار ورا�ضي) له قيم ��ة كربى من
ناحي ��ة التغي�ي�ر الإيجابي يف �أ�سل ��وب لعب املنتخ ��ب واالبتعاد عن
هم ��وم املدرب�ي�ن الأجان ��ب ملتابعتهم القيم ��ة واملعرف ��ة التامة لالعب
العراق ��ي وان�ضباطه ��م الفن ��ي والإداري مل ��ا ميتلكوه م ��ن خربة هي
جدي ��رة بتوف�ي�ر العب قوي بدني� � ًا وفني ًا من خ�ل�ال عملية التح�ضري
بوجود مواهب �شابة وعنا�صر خربة وحمرتفة .
م ��ع ان بطولة كبرية مث ��ل �أمم �آ�سيا ال تعرتف بالتكهنات والتوقعات
،لك ��ن الأف�ضل من �سيتوج حتم ًا باللقب ،وال نن�سى ان الأدوار املقبلة
�ستك ��ون يف غاي ��ة ال�صعوبة اذا ما ح�سمنا �أمرنا غ ��د ًا  ،ويبقى الأمل
معقودا على �أ�سود الرافدين .

يلتقي ظهر يوم غد اجلمعة منتخبنا الوطني
�أم� ��ام املنتخب ال �ي��اب��اين يف �أه ��م م�ب��اري��ات
املنتخبني يف بطولة �أمم �آ�سيا اجلارية حاليا
يف ا��س�ترال�ي��ا ح�ي��ث و��ض��ع غالبية املحللني
وامل�ت��اب�ع�ين يف ال �ق��ارة الآ� �س �ي��وي��ة املنتخب
الياباين يف خانة املنتخبات املر�شحة خلطف
اللقب الآ�سيوي واحلفاظ عليه بعد �أن ح�صل
عليه يف الن�سخة ال�سابقة التي جرت يف قطر
عام .2011
�إن ال�سمعة اجليدة التي يحظى بها املنتخب
ال�ي��اب��اين وه��و م��ن دون �أدن ��ى �شك يعد من
�أف�ضل املنتخبات يف ال�ق��ارة الآ�سيوية الآن
وخ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ت�ضع منتخبنا
الوطني ومالكها التدريبي �أم��ام م�س�ؤولية
كبرية لإثبات قدرته كمنتخب له تاريخ م�شرف
يف القارة الآ�سيوية وكذلك كمنتخب له طموح
و�إن كان هذا الطموح قيا�س ًا بالظروف التي
راف �ق��ت منتخبنا ال ي��رت�ق��ي �إىل ط�م��وح��ات
املنتخب ال�ي��اب��اين ،لكن ه��ذا الطموح يبقى
م�شروع ًا يف املناف�سة على اللقب الآ�سيوي
والتفكري ب�إعادته من جديد �إىل خزانة احتادنا
ال�ك��روي بعد �أن �ضاع يف الن�سخة ال�سابقة
بهدف قاتل من قبل املنتخب اال�سرتايل.
�إن م��ن اطلع على م�ب��اراة املنتخب الياباين
�ضد املنتخب الفل�سطيني وج��د �أن املنتخب
الياباين لي�س بذلك املنتخب ال��ذي ال ميكن
قهره ويف الوقت نف�سه هو لي�س باملنتخب
الذي تلعب معه بطريقة مفتوحة وخالية من
احل��ذر امل�سبق .حيث توجد بع�ض الهفوات
يف �صفوف املنتخب الياباين ال�سيما يف خط
و�سطه ال��ذي يندفع با�ستمرار نحو الهجوم
ولكن اندفاعه هذا يكون بان�ضباط عال جدا
وبالتايل يتطلب من مدربنا را�ضي �شني�شل
�أن ي�ضع اخلطة الالزمة لإيقاف اندفاع العبي
املنتخب الياباين �إىل �ساحة منتخبنا بقوة� ،إذ
ميكنه من خالل تعزيز منطقة الو�سط وربطها
ربطا حمكما مع العبي خط دفاعنا �أن يجرد
املنتخب الياباين من كل ميزاته والأهم من كل
هذا �أن يثقف �شني�شل العبيه على خيار الفوز
وال غ�يره ،لأن ال��ذي يفكر بالتعادل يتعر�ض
للخ�سارة ال��ذي يدخل امل �ب��اراة وه��و متيقن

العدد ( )3262ال�سنة الثانية ع�شرة
اخلمي�س ( )15كانون الثاين 2015

الإعالم اخلليجي ي�صارح (املدى):

 متابعة  /املدى

 د.ال����ق����ا�����س����م����ي :ل����وغ����وي����ن �أ�������س������اء ل���ك���رت���ن���ا وح��������ان ال�����وق�����ت لإق����ال����ت����ه!
 امل������ط���ي��ري :م���ع���ل���ول ال ُي���������س�����أل ع�����ن الإخ������ف������اق  . .والع����ب����ون����ا ه��������واة !
 بغداد  /حممد اخلفاجي

�أدى �إىل خل ��ق فج ��وة وتقاطع ��ات بينه وبني
�أكرث املهتم�ي�ن بالو�سط الريا�ضي ولديه �آراء
م�ستبدة ونظ ��رات غري حقيقي ��ة عن الدوري
العُماين ما �أثر على عمله مع املنتخب ،م�ؤكد ًا
�أنه اختار العبني غري قادرين على حتقيق �أي
�شيء يذك ��ر �أمام املنتخب ��ات الكبرية وممكن
�أن ينفع ��وه �إذا ما واج ��ه منتخبي �سنغافورة
�أو افغان�ستان �أو غريهما على هذا امل�ستوى.
وطالب د.القا�سمي مبحا�سبة �صارمة للمدرب
بعد �أن �أ�ساء ل�ص ��ورة املنتخب العُماين عقب
�سل�سل ��ة االنتكا�س ��ات والهزائ ��م التي تعر�ض
له ��ا منتخبن ��ا يف البط ��والت الأخ�ي�رة �سواء
يف اخللي ��ج �أو اخل ��روج املبكر م ��ن البطولة
الآ�سيوي ��ة  ،مبين� � ًا �أن ��ه ال يوج ��د م ��ن يق ��ف
�أمامه وي�س�أله ع ��ن �سبب الرتاجع اخلطر يف
م�ستوى الكرة العُمانية بعد �أربعة �أعوام من
العمل.

غ�ضب عارم ي�سود الأو�ساط
االعالمية الريا�ضية في ُعمان
ّ
المبكر
والكويت بعد الخروج
من الدور االول لنهائيات �أمم
�آ�سيا  2015حيث ظهر المنتخبان
بم�ستويين متدنيين غير
متوقعين من �أكثر المتابعين
لل�ش�أن الكروي خ�صو�صا بعد �أن
منيا برباعيتين من المنتخب
اال�سترالي �صاحب ال�ضيافة
ليكونا �أول المودعين.

العبون م�ستهلكون
فقد �أك ��د الإعالمي العُماين د.جمال القا�سمي
ل� �ـ ( امل ��دى)� :أن �أغلب املنتخب ��ات اخلليجية
مت� � ّر بظرف خا�ص ��ة من ناحي ��ة الدعم املادي
واللوج�ست ��ي للمنتخب ��ات امل�شارك ��ة يف
البط ��والت واملحافل اخلليجي ��ة والقارية ما
�أث ��ر عل ��ى م�ست ��وى املناف�سة حي ��ث ال يوجد

اهتم ��ام بالالعبني والأندية  ،الأمر الذي �أدى
�إىل ظهور فوارق كب�ي�رة مع منتخبات �شرق
�آ�سيا.
وقال القا�سمي� :إن منتخبات اليابان وكوريا
اجلنوبية وا�سرتاليا متتلك العبني حمرتفني
يف الدوريات الأوروبية ما جعلهم يتفوقون

جد ًا من اخل�سارة ف�إنه �سيتعر�ض �إىل هزمية
�ساحقة.
لذلك ف�إن منتخبنا �إذا دخل بخيار الفوز ف�إنه
�سيكون مقنع ًا يف �أدائ��ه ويف نتيجته �أي�ض ًا
مهما ك��ان��ت ،فالفوز على املنتخب الياباين
يف ظل الظروف الراهنة يعد اجن��از ًا كبري ًا
والتعادل معه ميكن اعتباره اجن��از ًا �أي�ض ًا
ق�ي��ا��س� ًا ب �ف��ارق ال��ظ��روف والإم� �ك ��ان ��ات بني
املنتخبني وحتى اخل�سارة بفارق ه��دف "ال
�سمح الله بذلك " تكون مقبولة.
وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ي�ج��ب ع�ل��ى �شني�شل �أن
ي�ب��د�أ امل �ب��اراة بطريقة هجومية م��ع احلفاظ
على التوازن يف خط الدفاع على اعتبار �أن
هجمات املنتخب الياباين العك�سية دائما ما
تكون خطرة جدا وفاعلة� ،أي�ضا على مدافعي
منتخبنا عدم اللعب على خط واحد ،لأن العبي
املنتخب الياباين ي�ستطيعون ك�سر ح��االت
الت�سلل و� �ض��رب اخل��ط ال��دف��اع��ي ب�سرعتهم
ومهاراتهم العالية جدا.
و�أعتقد �أن �شني�شل ونظر ًا لتجربته الطويلة
يف املالعب وكذلك م�ست�شاريه يحيى علوان
ون��زار �أ�شرف ي�ستطيعون و�ضع املعاجلات
ال�صحيحة التي ت�ساعد منتخبنا على الظهور

عل ��ى �أقرانهم من منتخبات غ ��رب �آ�سيا التي
تعي� ��ش يف بيئ ��ة ي�سودها اخلل ��ل الريا�ضي
خ�صو�ص ��ا من ناحية ع ��دم التجديد والإبقاء
عل ��ى الالعب�ي�ن "امل�ستهلك�ي�ن" الذي ��ن مل يعد
با�ستطاعتهم املناف�سة بعد تقدمهم يف ال�سن،
و�إذا م ��ا تفح�صن ��ا جيد ًا املنتخب ��ات العربية

امل��������دي��������ر ال����ف����ن����ي

ب�صورة ج�ي��دة �أم ��ام املنتخب ال�ي��اب��اين كما
و�ضعها م��ن ق�ب��ل امل ��درب ال���س��اب��ق ملنتخبنا
الربازيلي زيكو عندما �أحرج املنتخب الياباين
يف �أر� �ض��ه و�أم� ��ام ج�م�ه��وره مبجموعة من
الالعبني ال�شباب يف ت�صفيات ك�أ�س العامل.
�إن املنتخب الياباين يحاول جاهد ًا �أن يت�صدر
املجموعة وهذا هو ديدنه وعلى منتخبنا �أن
يكون لديه ذات التفكري ،لأن �صدارة املجموعة
�ست�ضع منتخبنا بو�ضع �أف���ض��ل يف ال��دور
الثاين كونها �ستجنبه لقاء مت�صدر املجموعة
الأخرى و�سيلعب مع املنتخب �صاحب املركز
الثاين فيها.
ال�شيء الآخ��ر الذي البد من التنبيه عليه هو
�أن اجلماهري العربية التي تتابع مباريات
بطولة �أمم �آ�سيا احلالية ق��د و�ضعت ثقتها
باملنتخبني العراقي والإماراتي بعد اخل�سائر
الكبرية التي تعر�ضت لها املنتخبات العربية
وهذه امل�س�ؤولية يجب �أن ي�ضعها �شني�شل �أما
العبيه حتى تكون حافز ًا كبري ًا لهم للنجاح
والت�ألق والإبداع يف مباراة غد ،لأن اجلانب
النف�سي والتحفيز لهما دوركبري يف �شحذ همم
الالعبني لتحقيق النجاح وهذا ما نتمناه يف
مباراة الغد.

الأ�سود يف منعطف �صعب بالبطولة

حذار � ..أخطاء
ج�سام :
ِ
اجلزاء تك ّلفنا كثري ًا !
 بغداد  /حممد اخلفاجي

�سعي ًا م��ن (امل ��دى) ال�ستخال�ص
�آراء املدربني الكبار ممن عملوا
م��ع املنتخبات الوطنية لفرتات
طويلة وقدموا خال�صة خرباتهم
مع الالعبني يف منا�سبات عدة،
ن�ستثمر ف��ر��ص��ة �إق��ام��ة بطولة
�أمم �آ��س�ي��ا للقاء امل ��درب القدير
ان��ور ج�سام ب�ش�أن ر�ؤي�ت��ه �إزاء
ل�ق��اء منتخبنا الوطني املرتقب
ام � ��ام امل �ن �ت �خ��ب ال� �ي ��اب ��اين وم��ا
دوّ ن� �ت ��ه م�ف�ك��رت��ه م��ن م�لاح�ظ��ات
عن مباريات اجلولة الأوىل من
الدور الأول فقال :
 �إن امل �ن �ت �خ��ب ال� �ي ��اب ��اين مناملنتخبات املتقدمة يف قارة �آ�سيا
ول ��ه ب ��اع ط��وي��ل يف ال�ب�ط��والت
ال �ك �ب�يرة �إ� �ض��اف��ة �إىل ام�ت�لاك��ه
العبني على م�ستوى عال اغلبهم
يف دوري � � ��ات م��ت��ط��ورة ،ل��ذل��ك
م��ن ال�صعب �إن ن�ق��ارن مباراتنا
املرتقبة بلقاء االردن ال�سابق
ح�ي��ث ه �ن��اك اخ �ت�لاف ك�ب�ير بني
امل�ن�ت�خ�ب�ين .و�أ�� �ض ��اف ج���س��ام :
م��ن امل �ف�تر���ض ب��امل��درب را��ض��ي
�شني�شل �أال ي�ل�ع��ب بالطريقة
ن �ف �� �س �ه��ا ال� �ت ��ي ل �ع��ب ب �ه��ا ام ��ام
املنتخب الأردين ويجب �أال نبالغ
يف لعب ال �ك��رات الطويلة و�أن
نحافظ على دف��اع��ات�ن��ا واحل��ذر
م��ن ارت �ك��اب �أخ �ط��اء يف منطقة
اجلزاء لكونها تكلفنا الكثري امام
املنتخب ال �ي��اب��اين .و�أ� �ض��اف:
علينا �أن ن��دخ��ل امل �ب��اراة بحذر
كبري من دون �أن نفتح خطوطنا
ام � ��ام اخل �� �ص��م ك� ��ون امل�ن�ت�خ��ب

جن ��د �أن مع ��دل �أعم ��ار الالعب�ي�ن مرتفع جدا
،وهذا م�ؤ�شر خطر!
وتابع :من املفرت�ض �أن يكون الوقت احلايل
للمنتخ ��ب ال ُعم ��اين ه ��و لقط ��ف الثم ��ار على
اعتب ��ار �أن �أك�ث�ر م ��درب ا�ستمر م ��ع منتخبنا
(الفرن�سي بول ��و لوغوين) ملدة �أربع �سنوات

ف�شل جتربة لوغوين مع عمان يف مباراتني مريرتني
عل ��ى ر�أ�س اله ��رم التدريبي لكن مل جند حتى
الآن �س ��وى الهزائ ��م وامل�ستوي ��ات املرتاجعة
وحان الوقت لأن يكون خارج املنتخب.
و�أو�ض ��ح � :أن املدي ��ر الفن ��ي لوغوين يعي�ش
عقلي ��ة �أوروبي ��ة م ��ع الأج ��واء العُماني ��ة
ويرف� ��ض �أن ين�سج ��م م ��ع الواق ��ع املحلي ما

حظ ��ي �صان ��ع �ألع ��اب منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم يا�سر قا�س ��م ،املح�ت�رف يف �صفوف فريق
�سوين ��دون ت ��اون الإنكلي ��زي ب�إ�ش ��ادة الفت ��ة من
ال�صح ��ف الإنكليزي ��ة على ال�س ��واء ،بعد �أن متكن
م ��ن قي ��ادة منتخ ��ب �أ�س ��ود الرافدي ��ن للف ��وز يف
م�سته ��ل م�شوار التح ��دي الآ�سي ��وي ،بهدف دون
مقابل على نظريه الأردين.
وعلى الرغم م ��ن �أن املباراة مل ترتق �إىل م�ستوى
الطموحات ،ومل ت�شهد الكثري من اللمحات الفنية،
�إال �أن ه ��دف قا�س ��م ال ��ذي �سجله بطريق ��ة مهارية
خا�ص ��ة جع ��ل املنتخ ��ب الوطني يحق ��ق هدفه من
املواجه ��ة وهو اخل ��روج بـ 3نق ��اط مهمة �سيكون
لها مفعول ال�سحر يف بقية م�شواره القاري.
وتفاعل ��ت �صحيف ��ة الغاردي ��ان الربيطاني ��ة م ��ع
االنت�ص ��ار العراقي ولك ��ن من زاوي ��ة خا�صة تهم
امل�شج ��ع الك ��روي الإنكلي ��زي ،وه ��ي ت�أل ��ق يا�سر
قا�سم املحرتف يف دوري الق�سم الثاين الإنكليزي،
حيث قالت عنه "هدف �سحري من يا�سر قا�سم كان
كافي� � ًا ملنح منتخب العراق ف ��وز ًا مهم ًا يف م�ستهل
امل�شوار الآ�سي ��وي على ح�ساب املنتخب الأردين،
فقد �شهدت الدقيقة  77من املباراة التي �أقيمت يف
�أ�سرتاليا مل�سة على طريقة مي�سي من النجم يا�سر
املحرتف يف �صفوف �سويندون تاون ،ولكن هذه
اللم�س ��ة املهاري ��ة كان ��ت يف حاج ��ة �إىل قلي ��ل من
التوفيق لكي تكتم ��ل يف املرمى الأردين ،وهو ما
حدث بال�ضبط".

ال�صحاف ��ة الأ�سرتالي ��ة �أطلق ��ت حتذي ��ر ًا ملنتخبها
م ��ن املناف�س�ي�ن الذي ��ن يرتب�ص ��ون ب ��ه ،وي�سعون
�إىل �إحراج ��ه عل ��ى �أر�ضه وب�ي�ن جماهريه ،وعلى
ر�أ�سه ��م املنتخب الأوزبكي ،ال ��ذي �أ�شارت �إىل �أنه
ي�سع ��ى بكل ق ��وة �إىل رد الدين والث�أر من الهزمية
القا�سي ��ة الت ��ي تعر�ض له ��ا على ي ��د �أ�سرتاليا قبل
نهائي البطولة القارية العام  2011يف الدوحة.
وقال ��ت �صحيف ��ة كوري�ي�ر مي ��ل " :املنتخ ��ب
الأوزبك ��ي يخطط للث�أر م ��ن �أ�سرتاليا بعد هزمية
 2011الكارثي ��ة وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن احتماالت
املواجه ��ة بينهم ��ا تظ ��ل جمهول ��ة حت ��ى الآن ،يف
ظ ��ل ع ��دم وقوعهما يف جمموع ��ة واح ��دة� ،إال �أن
ال�صدام بينهما يظل قائم ًا يف املراحل الالحقة من
البطولة".
وتابعت ال�صحيفة الأ�سرتالية " :لقد كانت اللحظة
الأه ��م والأعظم يف تاريخ الك ��رة الأ�سرتالية على
ال�ساح ��ة القاري ��ة ،ولك ��ن اللحظ ��ة نف�سه ��ا كان ��ت
الأ�س ��و�أ والأك�ث�ر مدع ��اة لل�شع ��ور باخلج ��ل لدى
عنا�ص ��ر وجنوم املنتخ ��ب الأوزبك ��ي ،فقد متكن
الأ�سرتالي ��ون م ��ن �إ�سقاطهم ب�سدا�سي ��ة تاريخية
يف الدوح ��ة خالل مناف�س ��ات ك�أ� ��س �آ�سيا ،2011
وحتدي ��د ًا يف موقع ��ة قب ��ل النهائ ��ي ،والآن يريد
الأوزب ��ك الث� ��أر ،خا�ص ��ة �أن ه ��ذا ال�سيناري ��و يف
حال حتقق ف�س ��وف يجلب لهم ال�سعادة وال�شعور
بالفخ ��ر ،لأن البطولة احلالي ��ة تقام يف �أ�سرتاليا،
حينها �سيك ��ون الث� ��أر الأوزبكي م ��ن �أ�سرتاليا له
مذاق خا�ص".

وتاب ��ع التقري ��ر الإنكلي ��زي ":ح�ص ��ل قا�سم على
الك ��رة من خارج منطق ��ة جزاء املنتخ ��ب الأردين
و�أظه ��ر مهارات خا�ص ��ة يف مراوغة  3عنا�صر من
الدف ��اع ،ث ��م �س ��دد يف املرمى لرتتطم بق ��دم طارق
خط ��اب وتخ ��ادع احلار� ��س الأردين عام ��ر �شفيع
وت�أخ ��ذ طريقه ��ا �إىل املرمى لتفت ��ح الطريق للفوز
العراق ��ي امله ��م ،وال ��ذي قد يك ��ون بداي ��ة مل�شوار
ي�شب ��ه بطول ��ة  ،2007حينم ��ا فاج� ��أ العراقي ��ون
الق ��ارة ال�صفراء بانتزاع اللق ��ب ،مما جعل موجة
من االحتفاالت ال�صاخب ��ة والتاريخية تنطلق يف
الع ��راق ،خا�ص ��ة �أن الف ��وز بك�أ�س الق ��ارة مل يكن
متوقع� � ًا يف ظ ��ل الظروف ال�صعب ��ة التي كان مير
بها املنتخ ��ب العراق ��ي ،وخو�ض ��ه املباريات على
مالعب الدول املجاورة ومنها الأردن".
وحر�ص ��ت ال�صحيف ��ة عل ��ى نقل ت�صريح ��ات راي
ويلكين ��ز امل ��درب الإنكلي ��زي ،الذي يت ��وىل قيادة
املنتخ ��ب الأردين ،وال ��ذي �أب ��دى حزن ��ه ال�شديد
على نتيجة املب ��اراة ،م�ؤكد ًا �أن "املنتخب الأردين
ي�ستح ��ق نقط ��ة التع ��ادل عل ��ى الأق ��ل" ،م�ضيف ًا "
بالطب ��ع ن�شع ��ر ب�إحب ��اط كب�ي�ر ،فقد كن ��ا ن�ستحق
نقطة التعادل عطف ًا على ما قدمناه طوال املباراة،
وقيا�س ًا مب ��ا قدمه املنتخب الوطن ��ي �أي�ض ًا ،نحن
الآن نبح ��ث ع ��ن احل ��ظ ال ��ذي يغي ��ب عن ��ا لفرتة
طويلة ،يف ح�ي�ن �سجل العراقي ��ون هدف ًا بطريقة
ت�ؤكد �أن احلظ يقف �إىل جوارهم".
 بعيد ًا عن فوزه العري�ض على املنتخب الكويتيبرباعية مقابل هدف ،وجناحه يف جتاوز املنتخب
العُماين يف ثاين مبارياته برباعية مماثلة� ،إال �أن

ك��وال��ي�����س �أب���ط���ال �آ���س��ي��ا 2007

عبد الأمري  :لعبة التن�س �أبعدتني عن لقاء ُعمان !
 بغداد  /املدى
ك�شف الع��ب املنتخب الوطني
ال�سابق و�أح ��د جن��وم �آ�سيا يف
بطولة  2007حيدر عبد الأمري
ع��ن �أن مم��ار��س�ت��ه لعبة التن�س
كانت وراء �إ�صابته التي تعر�ض
ل�ه��ا خ�ل�ال ال�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي كلفته
ال �غ �ي��اب ع��ن م� �ب ��اراة منتخبنا
�أم � ��ام ن��ظ�ي�ره ال�� ُع��م��اين �ضمن
اجلولة الأخرية من الدور االول
للمجموعة االوىل.
و�أ�ضاف عبد الأم�ير ل�ـ(امل��دى) :
مار�ست لعبة التن�س مع زمالئي
الالعبني قبل الوحدة التدريبية
حيث كان الغر�ض منها الت�سلية
�إال �إنني �أُ�صبت وابتعدت عن لقاء
ُع�م��ان ،مبين ًا ان��ه مل ي�ستطع �إن
يك�شف حقيقة هذه الإ�صابة يف

ذل��ك الوقت حل�سا�سية البطولة
و�أه �م �ي��ة امل��واج �ه��ة يف م�شوار
الأ�سود حل�صد اللقب الآ�سيوي.
وت��اب��ع  :على ال��رغ��م م��ن غيابي
ع��ن م �ب��اراة ُع �م��ان �إال ان�ه��ا تعد

الأ�صعب بالن�سبة يل حيث كان
ال�ت�ع��ادل واحل���ص��ول على نقطة
وح �ي��دة م��ن امل�ن�ت�خ��ب ال� ُع�م��اين
كافي ًا لت�أهلنا �إىل دور الثمانية،
وق�ت�ه��ا ك�ن��ت �أت��اب��ع امل��ب��اراة من
املدرجات ب�أع�صاب م�شدودة جد ًا
وكنت قلق ًا مت��ام� ًا م��ن النتيجة
حتى �أطلق احلكم �صفارة
ال �ن �ه��اي��ة م �ع �ل �ن � ًا ان�ت�ه��اء
اللقاء بالتعادل ال�سلبي
وب��ال�ت��ايل ت��أه��ل منتخبنا
برفقة املنتخب اال�سرتايل
�إىل ربع النهائي .و�أو�ضح:
�إن مدرب املنتخب الوطني
يف ذل���ك ال ��وق ��ت ج��ورف��ان
ف�� �ي�ي��را �أ� � � �ص � � � ّر ع �ل��ى
ا� �س �ت��دع��ائ��ي
�إ ىل

��ص�ف��وف املنتخب يف نهائيات
�أمم �آ�سيا  2007على الرغم من
معرفته متام ًا ب��أين كنت �أُع��اين
من �إ�صابة يف الع�ضلة اخللفية
ومل �ألعب كرة قدم على مدار �شهر
كامل ،و�أك��د يل �ضرورة مرافقة
املنتخب ح�ي��ث ك��ان ف�ي�يرا على
اط�ل�اع ت��ام مب�ستوى الالعبني
خ�صو�ص ًا واين كنت �أحد الأعمدة
الأ�سا�سية يف املنتخب الوطني
قبل جميء فيريا ما جعله يتم�سك
بخدماتي ،وكلف م��درب اللياقة
البدنية الربازيلي فرناندو ببذل
جهد مكثف معي من اجل ت�أهيلي
بال�صورة ال�صحيحة و�إي�صايل
�إىل �أعلى درج��ات اجلاهزية مع
انطالق بطولة �أمم �آ�سيا 2007
وبالفعل وفقنا الله لذلك ومتكنت
من امل�شاركة يف �أوىل املواجهات

لن ّتعظ من الفل�سفة الكويتية
قبل مواجهة ال�ساموراي
من �شاهد مباراة املنتخب الكويتي التي خ�سرها
بهدف �أم��ام املنتخب الكوري اجلنوبي �سوف
يقف طويال �أمام �أحداثها التي �أطاحت بالأزرق
خارج املناف�سة وق�ضت على �أحالمه بالت�أهل �إىل
الدور الثاين.
لقد كان با�ستطاعة الكويتيني ان يقلبوا النتيجة
وي�خ��رج��وا بنقطة ال�ت�ع��ادل �إن مل يكن الفوز
ل��وال �إ�ضاعتهم الفر�ص الكثرية التي �أتيحت
لهم وارتباكهم غري امل�برر يف �إن�ه��اء الهجمات
وعدم ا�ستغاللهم تراجع الأداء الفني لل�شم�شون
الكوري ال��ذي كانت ت�سبقه ال�سمعة و�سطوته
وت�ه��اب منه املنتخبات الأخ ��رى ليتحول �إىل
منتخب عادي يبحث عن �إنهاء املباراة ب�أي �شكل
مكتفيا بهدف ال غري.
در� ��س ه ��ذه امل� �ب ��اراة ق��د ي �ك��ون م �ف �ي��د ًا للمالك
التدريبي ملنتخبنا الوطني وللأ�سود من اجل
ال��وق��وف على حقيقة �أن ك��رة ال�ق��دم ال تعرتف
بامل�سميات وال مع التاريخ و�أبطاله  ،بل متيل
للحا�ضر وما يقدمه الالعبون داخل امل�ستطيل
الأخ�ضر وهي بذلك تلغي كل احلواجز ومتنح
املتطلعني للإجناز ان يقدموا ما ي�شفع لهم من
جهد وفكر وده��اء تكتيكي و�إ� �ص��رار ال يعرف
اخلوف مكانا له يف القلوب.
نعم ميكن ان يرتقي العبونا �إىل حيث الثقة
بالنف�س ويت�سلحوا ب� ��الإرادة وال�ع��زمي��ة يف
اجتياز املنتخب الياباين �،إال ان املهم هو �أن
نتعامل م��ع دق��ائ��ق امل �ب��اراة ب��اح�تراف�ي��ة عالية
م��ن حيث ت��وزي��ع اجل�ه��د وع��دم االجن���رار �إىل
حيث الإ� �س��راف الع�شوائي يف م�سايرة �أبناء
(ال �� �س��ام��وراي) ال��ذي��ن ي��راه�ن��ون على العامل
ال�ب��دين امل�ق�ترن بال�سرعة العالية ال�ت��ي تنهك
اخل�صوم.
الأم��ر الآخ��ر هو الت�أكيد على ا�ستغالل �أن�صاف

 متابعة  /املدى
حذر مدرب منتخب الإمارات
لكرة القدم مهدي علي �شقيقه
البحريني من �أن �صانع الألعاب
عمر عبدالرحمن �سيقدم م�ستوى
�أف�ضل من املب ��اراة الأوىل ،وذلك
عندم ��ا يلتق ��ي املنتخب ��ان الي ��وم
اخلمي� ��س عل ��ى ملع ��ب كانب�ي�را،
�ضم ��ن اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن
مناف�س ��ات املجموع ��ة الثالثة يف
ك�أ�س �آ�سيا .2014
ولع ��ب عم ��ر عبدالرحم ��ن (23
عام ��ا) دور ًا �أ�سا�سي� � ًا يف ف ��وز

آسـيــا

الإم ��ارات خ�ل�ال املب ��اراة
الأوىل ،خا�ص ��ة يف ال�شوط
الثاين ع�ب�ر تو�صيل الكرات
اخلط ��رة �إىل �أحم ��د خلي ��ل
وعلي مبخوت اللذين �سجال
�أه ��داف الفري ��ق ،علم ��ا ب�أن
الالع ��ب كان ق ��د غ ��اب ع ��ن
املالع ��ب ح ��وايل �شهري ��ن
ب�سبب الإ�صابة.
وقال املدرب  :عمر العب موهوب
وه ��و م ��ن �أه ��م الالعب�ي�ن يف
املنتخب �أن ��ا �سعيد جدا لأنه لعب
ط ��وال  90دقيقة بعد غيابه �شهر ًا
ون�صف ال�شهرعن املالعب ب�سبب
الإ�صابة.
و�أ�ضاف  :اليوم �سيلعب ب�صورة
�أف�ض ��ل �أي�ض ��ا ،حي ��ث �أن ��ه خا�ض
مب ��اراة قب ��ل � 4أي ��ام  ،بالت�أكي ��د
ه ��و يحتاج لدع ��م املنتخ ��ب من
�أج ��ل تق ��دمي �أف�ض ��ل م ��ا بو�سعه
وت�أكيد قدراته ونوعية م�ستواه،
وق ��د قام بعم ��ل جي ��د يف املباراة
الأخ�ي�رة لأن املنتخب قدم �أف�ضل

ما بو�سعه ،ولهذا كان ممتاز ًا.
و�شدد مهدي علي التزامه بالتعامل
مع كل مباراة تل ��و الأخرى ،على
الرغ ��م م ��ن اللع ��ب املمي ��ز ال ��ذي
قدمه الفري ��ق يف املباراة الأوىل،
راف�ض� � ًا احلدي ��ث ع ��ن التوقعات
بخ�صو� ��ص �إىل �أي م ��دى ميك ��ن
�أن ي�ص ��ل الفري ��ق يف البطول ��ة.
و�أو�ض ��ح م ��درب الإم ��ارات :
بالن�سبة لنا ف�إننا ال نريد التحدث
ع ��ن ربع النهائ ��ي �أو قبل النهائي
�أو غريهم ��ا ،غ ��د ًا �أمامن ��ا مباراة
مهم ��ة ونري ��د الرتكي ��ز عليه ��ا.
وتابع :واجهت منتخب البحرين
ثالث مرات من قبل ،كانت الأوىل
ودية بقي ��ادة مدربه ��م الإنكليزي
الأ�سب ��ق ،والثاني ��ة كان ��ت حت ��ت
قي ��ادة م ��درب �أرجنتين ��ي ،وهذه
املواجه ��ة الثالث ��ة �أم ��ام م ��درب
حمل ��ي ،بالن�سبة يل ف� ��إن املباراة
ال تتغ�ي�ر بغ�ض النظ ��ر عن هوية
امل ��درب ،لأننا ال نلعب مع املدرب،
بل مع املنتخب .

املو�سيقار ُي ّ
قدم درو�س ًا
جمانية
ّ

ك�شف املدرب واملحل ��ل الفني عبد الأمري ناجي يف
�صفحت ��ه ال�شخ�صي ��ة ملوقع التوا�ص ��ل االجتماعي
(في�سبوك) �أن الالعب يا�سر قا�سم قدم در�س ًا جماني ًا
جلمي ��ع العبي املنتخب الوطني بعد ان اعتمد على
�إمكانات ��ه يف ت�سجي ��ل ه ��دف الفوز عل ��ى املنتخب
الأردين يف الوق ��ت الذي عجز في ��ه املهاجمون من
هز ال�شب ��اك ،م�ضيف ًا ان قا�سم يع ��د �إ�ضافة حقيقية
لأ�سود الرافدين وب�إمكانه ان ي�صنع الفارق يف �أي
الثقة بالنف�س كفيلة باجتياز اليابان

�أم��ام املنتخب التايالندي التي
انتهت بالتعادل االيجابي.
واختتم حديثه � :إن جميع الالعبني
ك ��ان ��وا مي� ��رون ب �ح��ال��ة نف�سية
غري جيدة قبل انطالق البطولة
وذلك لتعرث الإعداد واخل�سارات
املتكررة يف املباريات التجريبية
وع ��دم ا�ستطاعتنا م��ن التغلب
ع �ل��ى امل�ن�ت�خ��ب ال �ت��اي�لان��دي يف
اف �ت �ت��اح ال �ب �ط��ول��ة ح �ت��ى و��ص��ل
ال� �ي� ��أ� ��س م ��راح ��ل م �ت �ق��دم��ة يف
نفو�س الالعبني �إال �أن مثابرة
امل �ل�اك ال�ت��دري�ب��ي و�إ� �ص��راره��م
على حتقيق �شيء يذكر جعلهم
ي �� �ص �ن �ع��ون امل �� �س �ت �ح �ي��ل ،وب�ع��د
حت �ق �ي��ق ال� �ف ��وز ع �ل��ى امل�ن�ت�خ��ب
اال�سرتايل ا�ستعدنا الأمل وكانت
فع ًال هي نقطة البداية لالنطالق
نحو اللقب التاريخي.

مهدي علي ّ
يجدد رهانه
على ع ّموري

عموري
يكت�سب
اجلاهزية
التامة

على ك��وري��ا ان تلعب بتحفظ �إال �أنها
ف�شلت يف الت�سجيل الن العبيها فكروا يف
ط��رق املرمى دون ان يجدوا م�سالك الو�صول
اليه ب�أب�سط ال�سبل  ،ومنتخبنا قادر �أي�ضا على
تعطيل الكمبيوتر الياباين لكنه يحتاج �إىل �أخذ
جرعات من ال�شجاعة وهدوء الأع�صاب والتعمق
ب�أخطاء الفل�سفة الكويتية التي ظهرت مبباراته
الأخ�يرة يف كيفية ت�سجيل الأه��داف لي�س من
اج��ل تطبيقها ،ب��ل لتكون ع�برة ت�ساعد امل�لاك
الفني ملنتخبنا يف حتذير العبينا من حماولة
انتهاجها وتر�سيخ بدل منها الفل�سفة العراقية
التي ت�ؤمن ب�أنه (لي�س املهم َمن ي�سجل الهدف ،
املهم �أن ي�سجل املنتخب هدف ًا).

هدف قا�سم يثري اهتمام ال�صحف الإنكليزية

أسماء من البطولة

�أهداف يف �شباك احلقيقة

 بغداد  /رعد العراقي

�أنور ج�سام
ال�ي��اب��اين يبحث ع��ن امل�ساحات
وبالتايل على �شني�شل �أن يركز
ع �ل��ى خ ��ط ال��و���س��ط وي�ك�ل�ف�ه��م
بواجبات وم�ه��ام معينة ح�سب
درا�سته ملنتخب اخل�صم �إ�ضافة
�إىل �ضرورة التحلي بالهدوء يف
عملية بناء الهجمات واالبتعاد
عن الت�سرع الذي ال جنده جمدي ًا
بالن�سبة ملنتخبنا.
و�أو�ضح  :هناك مبد�أ مهم يجب
�أن ي��أخ��ذ ب��ه �شني�شل وه��و "�إن
امل �ن �ت �خ��ب ال� ��ذي ال ي�ت�م�ك��ن من
التغلب عليه يجب �أال يخ�سر منه"
وه��ذا ال يعني �إن منتخبنا غري
قادر على جتاوز نظريه الياباين
خ �� �ص��و� �ص � ًا ب �ع��د �أن جت��اوزن��ا
احلاجز النف�سي وك�سرنا هاج�س
اخل� � ��وف واحل � � ��ذر ال� � ��ذي ك��ان
ي�سيطر علينا بعد دورة خليجي
 22وجاء هذا نتيجة عمل كبري
ق��ام به امل��درب را�ضي �شني�شل
وم�ست�شاريه الذين يعملون معه
�ضمن املالك الفني.

عقلية حمدودة
م ��ن جانب ��ه حت ��دث ال�صحف ��ي الريا�ض ��ي
الكويت ��ي ح�سني املطريي قائ�ل ً�ا  :ال ميكن �أن
نبق ��ى نتعكز على �شماعة قلة الإعداد �أو ق�صر
وق ��ت التح�ض�ي�ر للبط ��والت كون ك ��رة القدم
�أ�صبحت عبارة عن احرتاف وعلينا �أن ننظر
�إىل املنتخب ��ات ال�ش ��رق �آ�سيوية كيف تتطور
ونحن ال نزال نحبو يف وا ٍد �آخر.
و�أ�ض ��اف املطريي � :إن العقلي ��ة اخلليجية ال
ت ��زال حمدودة ومل تتح ��رر وتنفتح �إىل عامل
االحرتاف الريا�ضي وبق ��ي العمل الروتيني
ب�إعداد الفريق يف وقت ق�صري ي�سبق البطولة
من دون �أي تخطيط �أو منهجية �سابقة  ،لذلك
ن ��رى �إن منتخباتنا مل حتق ��ق �أي �شيء يذكر
يف املحافل الآ�سيوية �أو العاملية.
وزاد � :إن املنتخ ��ب الكويتي ال ميتلك العبني
حمرتفني واغل ��ب املتواجدي ��ن يف الت�شكيلة
الت ��ي متث ��ل الكوي ��ت حالي ��ا ه ��م م ��ن الهواة
وال عالق ��ة له ��م باالح�ت�راف ال م ��ن قريب وال
م ��ن بعيد ،بالت ��ايل ع ��دم ا�ستطاعتهم جماراة
منتخب ��ات ا�سرتالي ��ا وكوري ��ا وال�ص�ي�ن �أمر
طبيع ��ي ج ��د ًا لك ��ون ه ��ذه املنتخب ��ات لديه ��ا
احرتاف حقيقي واغلب العبيها ين�شطون يف
دوريات �أوروبية.
واختت ��م حديث ��ه  :بالن�سب ��ة للم ��درب نبي ��ل
معل ��ول ال ��ذي ي�ش ��رف عل ��ى قي ��ادة املنتخب
حالي ��ا ال اعتقد انه يحا�س ��ب على النتائج يف
هذه الف�ت�رة كونه مل يت�سل ��م املهمة منذ وقت
طوي ��ل وبالتايل ل ��ن يُ�س�أل عن ه ��ذا الإخفاق
و�سي�ستم ��ر م ��ع املنتخب على �أم ��ل �أن يحقق
�شيئ ًا يف امل�ستقبل.

ال � � �ف� � ��ر�� � ��ص وع� � � ��دم
التهاون يف التعامل
م � � ��ع ال � �ه � �ج � �م� ��ات
ب�ت�رك� �ي ��ز وم� �ه ��ارة
ال�ل�ع��ب
ت � ��وظ � ��ف ل�����ص��ال��ح
ال � � � �ت� � � ��ي
اجلماعي وتبتعد عن الأنانية
دائما ما تربز لدى الالعبني وتدفعهم �إىل حماولة
ت�سجيل الأه��داف وخا�صة �أم��ام الفرق الكبرية
طمع ًا يف اال�ستحواذ على االهتمام وال�شهرة
وبالتايل تكرث الفردية ومعها ت�ضيع الفر�ص
ال�سهلة بعد ان تتحدد زواي��ا الت�سجيل بطريق
واحد ووفق ر�ؤية العب واحد �أي�ضا ال غري.
ن�ق��ول  :ال�ك��وي��ت امتلكت ك��ل ��ش��يء وفر�ضت
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��ج��ل ع��ل��ى ط��ري��ق��ة مي�سي
ال��غ��اردي��ان  :ق��ا���س��م (ال�����س��اح��ر) ي�����س ّ

منتخب��ات غ��رب �آ�سي��ا تع��اين خل�ل ًا ريا�ضي�� ًا والعب�ين م�ستهلك�ين !

االختبار احلقيقي يف مواجهة اليابان
 بغداد  /زيدان الربيعي

العدد ( )3262ال�سنة الثانية ع�شرة
اخلمي�س ( )15كانون الثاين 2015

رياضية

حلظة عن طريق �إمكاناته الفردية.
و�أ�ش ��ار عب ��د الأم�ي�ر �إىل �أن الالع ��ب يا�س ��ر قا�س ��م
ق ��دم در�س ًا �آخ ��ر عنوانه التموي ��ه واالحرتافية يف
التعام ��ل م ��ع احلك ��م حينم ��ا ا�ستخ ��دم خربته يف
تف ��ادي كارت ا�صف ��ر عندم ��ا خدع احلك ��م وح�صل
عل ��ى خط�أ له ب ��د ًال من ان يح�صل عل ��ى �إنذار يكلفه
اخلروج من املب ��اراة واحلرمان ،لأنه حت�صل على
البطاقة ال�صفراء يف وقت �سابق من املباراة.

جمال بلما�ضي
�أكد الم ��درب الجزائري لمنتخ ��ب قطر جمال
بلما�ضي ان ��ه يركز على الناحي ��ة النف�سية
لالعبي ��ه ع�شي ��ة لقاء �إي ��ران ف ��ي �سيدني
�ضم ��ن الجول ��ة الثاني ��ة م ��ن مناف�س ��ات
المجموعة الثالثة لك�أ�س �آ�سيا .2015
ومني المنتخب القطري  ،بهزيمة قا�سية
في الجولة الأولى �أمام الإمارات .4-1
وق ��د تحدث بلما�ضي عن الهزيمة قائال" :لم
نك ��ن جيدين .لق ��د خ�سرنا ،لم نك ��ن في يومنا.
يج ��ب الآن �أن ننتف�ض ،الفر�صة متاحة �أمامنا الآن
للتعوي�ض".
ووا�صل "بعد الهزيمة ،العامل النف�سي يلعب دورا كبيرا .يجب علينا
تحليل ما ح�صل في تلك المباراة� .أنا اعرف العبي فريقي� ..سنحاول
التعوي� ��ض ..المهمة لي�ست م�ستحيلة".و�أ�ش ��ار بلما�ضي �إلى �أن عدة
عوام ��ل لعب ��ت دورها ف ��ي الخ�س ��ارة القا�سية �أم ��ام الإم ��ارات ومنها
النف�سي ��ة "لكننا ال نملك الوقت الكافي للتحليل ،يجب �أن ن�ضع خلفنا
مباراة الإمارات" .ووا�صل "المباراة �ضد �إيران حا�سمة بالن�سبة لنا.
�إنه ��م فريق �شارك في ك�أ�س العالم لكنن ��ا اعتدنا على خو�ض مباريات
من هذا النوع �ضد فرق �أقوى مثل المغرب و�أ�ستراليا حتى وان كانت
ودية .نحن هنا للفوز ،لنتعلم .نحن فريق �شاب ومعدل �أعمار العبينا
يبلغ  23عاما".
و�أردف بلما�ض ��ي "�سنح ��اول التعل ��م ب�شكل �أ�سرع ،نح ��ن نلعب على
م�ستوى مختلف (عن ك�أ� ��س الخليج الأخيرة) .يجب �أن نجد الحلول
�أمام �إيران� .إنهم فريق قوي ومنظم لكن لكل فريق نقاط �ضعفه".
حمدان الكمالي
�أك ��د حمدان الكمالي مدافع منتخب الإمارات
الوطن ��ي الأول� ،أن الف ��وز العري� ��ض عل ��ى
قط ��ر ف ��ي م�سته ��ل م�ش ��وار منتخب ��ه ف ��ي
ك�أ� ��س �آ�سيا مج ��رد خطوة �أول ��ى وانتهت
تمام� � ًا ،و�أو�ضح �أن جميع الالعبين في قمة
التركيز ،ويتدربون بجدية ،ويذكرون �أنهم
لم يقدموا �أي �شيء حتى الآن.
وق ��ال :ان الف ��وز عل ��ى قط ��ر كان مطلوب� � ًا
للح�ص ��ول عل ��ى الدفع ��ة المعنوي ��ة ،والأريحية
المطلوب ��ة ،قب ��ل المب ��اراة الثاني ��ة �أم ��ام المنتخ ��ب
البحرين ��ي التي �ستق ��ام �صباح اليوم الخمي� ��س في العا�صمة
اال�سترالي ��ة كانبي ��را التي ن�سع ��ى لتقديم �أف�ض ��ل �أداء ف ��ي التدريبات،
ولت�صحي ��ح بع� ��ض ال�سلبيات التي ظه ��رت في المب ��اراة الما�ضية ،لأننا
نتوقع �أدا ًء �شر�س ًا من البحرين ،ومن بعده المنتخب الإيراني .
و�أ�ضاف ان الفوز على المنتخب القطري �أ�صبح من التاريخ ،وقد انتهى
بالن�سبة لنا ،واتفقنا على �أن اللجنة المنظمة �ألغت نتيجة المباراة ،و�أن
البطول ��ة بالن�سب ��ة لنا �ستبد�أ في مواجه ��ة البحرين وهي ال تقل �أهمية
عن لقاء قطر ،حيث ن�سعى لأن نكون عند ح�سن ظن جماهيرنا ،و نبي�ض
الوجه بنتيجة �إيجابية ت�ؤكد ت�أهلنا للدور الثاني من البطولة ،وتحقيق
ذلك يحتاج بالطبع �إلى جهد م�ضاعف ،وتدارك �سلبيات المباراة الأولى،
و�إن �شاء الله �سنكون عند ح�سن الظن .
�أنغي بو�ستيكوغلو
�أبدى �أنغ ��ي بو�ستيكوغلو مدرب المنتخب
الأ�سترال ��ي الأول لك ��رة الق ��دم �سعادت ��ه
بالف ��وز الكبي ��ر ال ��ذي حقق ��ه منتخب ��ه
ب�أربع ��ة �أه ��داف نظيف ��ة �أم ��ام نظيره
العماني �ضم ��ن مناف�سات المجموعة
الأولى ببطولة ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوية
الت ��ي ت�ست�ضيفه ��ا �أ�سترالي ��ا عل ��ى
�أر�ضها.
و�ضمن هذا الف ��وز لأ�ستراليا الت�أهل لدور
الثماني ��ة بالبطولة بعدما رفعت ر�صيدها �إلى
�ست نقاط في �صدارة المجموعة الأولى.
وق ��ال بو�ستيكوغل ��و " :ال�شك في �أننا ن�شع ��ر بال�سعادة الغامرة
الآن � ..أعتقد �أن الالعبين كانوا رائعين ".
و�أ�ض ��اف " :لقد بذل الالعبون مجه ��ودا كبيرا ولكنهم في النهاية
قدم ��وا م�ست ��وى �أداء مذهل �أم ��ام خ�صم عنيد .فر�ضن ��ا �سيطرتنا
على المباراة مبكرا  ،يجب �أن �أ�شيد ب�أداء الالعبين الرائع".
وتاب ��ع بو�ستيكوغل ��و �" :إن طريق ��ة �أدائنا ت�صع ��ب الأمور كثيرا
عل ��ى مناف�سينا  ،وهذا م ��ا حدث �أمام عم ��ان .كان �أدا�ؤنا الدفاعي
مذهال  ،وعندما كانت الكرة ت�صل �إلينا كنا نحركها ببراعة.
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رياضية

العدد ( )3262ال�سنة الثانية ع�شرة
اخلمي�س ( )15كانون الثاين 2015

�إح�صائيات من اجلولة الأوىل لبطولة �آ�سيا

 20هدف ًا و 27بطاقة �صفراء وثالث رباعيات ته ّز العرب
�شهدت اجلولة الأوىل للبطولة الآ�سيوية املقامة يف �أ�سرتاليا ،ارقام ًا واح�صائيات مهمة ،حيث �أقيمت يف هذه اجلولة  8مباريات يف املجموعات
الأربع ،وهو ما يعني �أن كل املنتخبات ظهرت ولعبت يف البطولة مرة واحدة با�ستثناء املجموعة الأوىل والثانية التي لعبت اجلولة الثانية.
وخالل املباريات الثماين ،مت ت�سجيل  20هدفا مبعدل  2،5هدف يف اللقاء الواحد ،وهو معدل م�ستقر وقد يرتفع يف قادم املباريات ،ولكن يف
نف�س الوقت فاجلولة �شهدت ارتفاع عدد البطاقات ال�صفراء التي بلغت � 27إنذاراً يف  8مباريات وهو معدل مرتفع بالنظر �إىل �أن البطولة يف
جولتها الأوىل ،ويف الوقت نف�سه �شهدت اجلولة �إ�شهار الكارت الأحمر مرتني.
 متابعة /املدى

يف مباراة االفتتاح بني ا�سرتاليا والكويت
التي خ�سرت ب�أربع ��ة �أهداف مقابل هدف،
واحت�سبت ركلة اجل ��زاء مل�صلحة �أ�صحاب
الأر�ض يف الدقيقة  62و�سجل منها الالعب
ميلي جديناك ملنتخب بالده ،والثانية كانت
يف مب ��اراة ال�سعودية وال�صني واحت�سبت
للأخ�ضر لكنه �أهدرها بعدما �أخفق الالعب
نا�سف هزازي يف الت�سجيل ملنتخب بالده
لتفوز ال�صني بهدف دون رد.

وج ��اء الف ��وز ال ��ذي حقق ��ه املنتخ ��ب
الإمارات ��ي عل ��ى �شقيق ��ه القط ��ري يف
مناف�س ��ات املجموع ��ة الثالث ��ة ليع ��ادل به
الأبي� ��ض رق ��م قط ��ر من حيث ع ��دد مرات
فوز كل منتخب على الآخر يف البطوالت
الآ�سيوية ،حيث تقابل املنتخبان  4مرات
عل ��ى م ��دار م�شاركتهم ��ا يف البط ��والت
القارية ،فاز العناب ��ي يف بطولتني عامي
 1980و 1988وكان ��ت نتيجة املباراتني
واحدة هدفني مقابل هدف� ،أما الإماراتي
فف ��از يف �آخر لقاءين عام ��ي  2007وكان
بنتيج ��ة هدفني مقابل هدف �أي�ض ًا قبل �أن
يف ��وز املرة الثانية على املنتخب القطري
يف ن�سخ ��ة  2015لك ��ن بنتيج ��ة �أربع ��ة
�أهداف مقابل هدف.
وغاب ��ت التعادالت ع ��ن اجلول ��ة الأوىل،
فكل املباريات انتهت بالفوز �أو اخل�سارة
للم�شارك�ي�ن ،حي ��ث ف ��ازت ا�سرتاليا على
الكويت يف االفتتاح ب�أربعة �أهداف مقابل
ه ��دف ،وخ�س ��ر املنتخ ��ب العم ��اين �أمام
كوري ��ا اجلنوبي ��ة به ��دف دون رد ،وف ��از
منتخب �أوزبك�ستان على كوريا ال�شمالية
بهدف دون رد ،وانهزم املنتخب ال�سعودي
م ��ن ال�صني بهدف وحيد ،وخ�سر العنابي
من الإمارات ب�أربعة �أهداف مقابل هدف،
وتغلبت �إيران على البحرين بهدفني دون
رد ،وف ��از املنتخب الياب ��اين حامل اللقب
على فل�سط�ي�ن برباعية نظيف ��ة ،وتخطى
املنتخ ��ب الوطني نظريه الأردين بهدف
دون رد.
�أهداف اجلولة
�شه ��دت اجلول ��ة الأوىل م ��ن البطول ��ة
الآ�سيوي ��ة ،ت�سجي ��ل  20هدف� � ًا يف
املباريات الثم ��اين التي �أقيمت حتى الآن
يف كل املجموع ��ات مبعدل  2،5هدف يف
املواجه ��ة الواحدة وه ��و معدل متو�سط،
ولك ��ن يف الوق ��ت نف�س ��ه ق ��د يرتف ��ع هذا
الع ��دد يف اجلول ��ة الثاني ��ة �أو الثالثة من
ال ��دور الأول ،والالعب ��ون الذين �سجلوا
الأه ��داف يف اجلول ��ة ه ��م :م ��ن املنتخب
اال�س�ت�رايل �سج ��ل تي ��م كاه ��ل وما�سيمو
لواجن ��و وماي ��ك جيدين ��اك وجيم�س ��ي
تروي�س ��ي ،و�أح ��رز م ��ن الكوي ��ت ح�سني
فا�ضل ،و�سجل من كوريا اجلنوبية ت�شو
يوجن ت�شيول ،وم ��ن �أوزبك�ستان �إيجور
�سريجي ��ف ،وم ��ن ال�صني يو ه ��اي ،ومن
الإم ��ارات �أح ��رز �أحم ��د خلي ��ل "هدفني"
وعلي مبخ ��وت "هدف�ي�ن" ،و�سجل لقطر
خلفان �إبراهيم ،وم ��ن �إيران اح�سان حج

الرباعية يف  3مباريات
جنحت ثالثة منتخب ��ات يف الفوز بنتيجة
� 4أه ��داف خالل مباري ��ات اجلولة الأوىل،
واللقاء الأول كان االفتتاحي بني ا�سرتاليا
والكوي ��ت وف ��از �أ�صحاب الأر� ��ض ب�أربعة
�أه ��داف مقابل ه ��دف� ،أما املب ��اراة الثانية
فكانت فوز الإمارات ب�أربعة �أهداف مقابل
هدف عل ��ى العناب ��ي ،واللق ��اء الثالث كان
فوز اليابان برباعية نظيفة على فل�سطني.
ال للتعادل
مل ت�شه ��د اجلول ��ة الأوىل م ��ن البطول ��ة
ت�سجي ��ل �أية حال ��ة تعادل خ�ل�ال املباريات
الثماين يف البطولة ،فكل اللقاءات �شهدت
ت�سجي ��ل �أهداف ،وه ��و الأمر ال ��ذي ي�ؤكد
ق ��وة املناف�سات م ��ن بداي ��ة البطولة ،ومن
املتوق ��ع �أن تكون الإث ��ارة �أكرب و�أقوى يف
املباري ��ات املقبل ��ة �س ��واء يف باقي جوالت
ال ��دور الأول �أو الأدوار املقبل ��ة الثماني ��ة
ون�صف النهائي والنهائي.

�ص ��ايف وم�سعود �شجاع ��ي ،ومن اليابان
يا�سوهيت ��و ان ��دو و�شينج ��ي �أوكازاك ��ي
وكي�سوك ��ي هوندا وماي ��ا يو�شيدا ،ومن
منتخبنا يا�سر قا�سم.
عدد البطاقات ال�صفراء 27
اجلول ��ة الأوىل يف البطول ��ة كان ��ت ثرية
وغني ��ة بالأح ��داث املث�ي�رة القوي ��ة التي
�شهدته ��ا املباري ��ات وم ��ن بينه ��ا ارتف ��اع
ع ��دد البطاق ��ات ال�صفراء الت ��ي بلغت 27
كارتا يف  8مباري ��ات مبعدل � 3.37إنذار
يف اللق ��اء الواح ��د ،والالعب ��ون الذي ��ن
ح�صل ��وا على الكروت ال�صف ��راء هم :من
الكوي ��ت ح�س�ي�ن فا�ض ��ل وفي�ص ��ل زاي ��د،
وعبدالعزي ��ز املقبايل من �سلطن ��ة عُمان،
و�أكم ��ل �شواركميدوف م ��ن �أوزبك�ستان،
وي ��ون جي ��ك يل م ��ن كوري ��ا ال�شمالي ��ة،

و�سلمان الف ��رج و�سعيد املولد وم�صطفى
ب�صا�ص م ��ن ال�سعودي ��ة ،وزهينج زاهي
وج ��اي زاينج وري ��ن هاجن م ��ن ال�صني،
وولي ��د عبا� ��س وحم ��دان الكم ��ايل م ��ن
املنتخب الإمارات ��ي ،و�أحمد عبداملق�صود
م ��ن العناب ��ي ،واح�س ��ان ح ��ج �صايف من
�إي ��ران ،وعبدالل ��ه عم ��ر م ��ن البحري ��ن،
و�أ�ش ��رف نعم ��ان وا�سماعي ��ل العم ��ور
وعبداللطي ��ف البه ��دي و�أحم ��د حرب ��ي
�إن ��ذاران قبل �أن يطرد م ��ن منتخب بالده
فل�سط�ي�ن يف مواجهت ��ه للياب ��ان ،و�أحمد
اليا�س و�أن�س ب ��ن يا�سني �إنذاران قبل �أن
يطرد من لقاء منتخب الأردن يف مواجهة
منتخبن ��ا وعدي ال�صيفي وحممود زعرت
م ��ن املنتخ ��ب الأردين وع�ل�اء الزه ��رة
ويا�س ��ر قا�س ��م و�أجمد كلف م ��ن املنتخب
الوطني .

�سلمان ي�شيد ب�أداء حكام ك�أ�س �آ�سيا
 متابعة /املدى
�أب ��دى �سلمان ب ��ن ابراهي ��م رئي�س
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
ارتياحه ملردود احلكام يف مباريات
بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا  ،2015مبين ًا �أن
مباريات البطولة متيزت باحل�ضور
املتميز لطواقم التحكيم يف م�ؤ�شر

وا�ض ��ح جلاهزيته ��م العالية لإدارة
املناف�سات بكفاءة واقتدار.
جاء ذلك خالل لق ��اء رئي�س االحتاد
الآ�سي ��وي لكرة القدم يف مقر �إقامة
احل ��كام مبدينة �سيدين الأ�سرتالية
م ��ع احل ��كام ومراقب ��ي التحكي ��م
يف ك�أ� ��س �آ�سي ��ا ،بح�ض ��ور دات ��و
اليك�س �سو�س ��اي �أمني عام االحتاد

�سلمان يدعم حكام البطولة

منتخبات بدون �إنذارات
وم ��ن الإح�صائي ��ات الرقمي ��ة الت ��ي
ر�صدناها يف اجلولة الأوىل للبطولة،
�أن هن ��اك  3منتخب ��ات مل حت�صل على
�أي ��ة �إنذارات وه ��م الثالث ��ي املنتخب
اال�سرتايل م�ست�ضي ��ف البطولة الذي
ف ��از على الكوي ��ت يف افتتاح البطولة
ب�أربعة �أهداف مقابل هدف ،واليابان
حام ��ل لق ��ب الن�سخ ��ة املا�ضي ��ة الذي
ف ��از عل ��ى فل�سط�ي�ن برباعي ��ة نظيفة،
ومنتخب كوريا اجلنوبية الذي تغلب
على منتخب عمان بهدف من دون رد.
وت�ستح ��ق هذه املنتخب ��ات الثالثة �أن
حت�ص ��ل على جائ ��زة اللع ��ب النظيف
ع ��ن اجلول ��ة ب�سبب ع ��دم �إ�شه ��ار �أية
بطاقة لالعبيه ��م يف مباريات اجلولة
الأوىل.

 متابعة /املدى

قررت جلنة احلكام باالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
ت�سمي ��ة الأوزبكي رف�شان �إرمات ��وف حكما ملباراة
قط ��ر واي ��ران بك�أ� ��س �أمم �آ�سي ��ا الت ��ي �ستق ��ام يف
ال�ساع ��ة  12: 00ظه ��ر اليوم اخلمي� ��س على ملعب
مدين ��ة �سيدين اال�سرتالية �ضمن مناف�سات اجلولة

اخلا�ص ��ة بالفح�ص".وذك ��ر ع ��ادل
�سكريج ��ي طبيب املنتخ ��ب الأردين انه
مت اختي ��ار هايل برفقة �صالح راتب عن
طري ��ق القرعة لإجراء فح�ص املن�شطات
الإجباري الذي فر�ضه االحتاد الآ�سيوي
بوا�سط ��ة جلنته الطبي ��ة ،حيث جتاوب
الالعب ��ان مع الأم ��ر وتوجها اىل الغرفة
اخلا�صة لإج ��راء الفح� ��ص مبا�شرة من
ار�ض امللع ��ب ،و"اثناء انتظار الالعبني
وقتا طويال لتقدمي العينة اخلا�صة بهما
وج ��د هايل �صعوب ��ة يف ذل ��ك وهو امر
طبيع ��ي جدا على اعتب ��ار فقدان الالعب
لل�سوائ ��ل �أثن ��اء املب ��اراة وحاجته وقتا
اك�ث�ر لتعوي�ضها".وتابع :ويف حماولة
لت�سري ��ع عملي ��ة احل�صول عل ��ى العينة

تعر� ��ض املهاج ��م الأردين احم ��د هاي ��ل
مل�ضاعف ��ات �صحي ��ة نتيج ��ة فح� ��ص
املن�شط ��ات الذي خ�ضع ل ��ه بعد خ�سارة
ب�ل�اده �أم ��ام منتخبن ��ا (  )1-0يف ك�أ�س
�آ�سي ��ا  2015لكرة الق ��دم بح�سب ما ذكر
موق ��ع االحت ��اد الأردين للعبة.و�أ�ش ��ار
املوق ��ع اىل ان هاي ��ل �سيغي ��ب ع ��ن لقاء
فل�سطني غد ًا اجلمعة يف اجلولة الثانية
من دور املجموعات �إذ "عانى من هبوط
وانحط ��اط ح ��اد يف الق ��درة احليوي ��ة
جل�سم ��ه ،ل�س ��وء تعام ��ل القائم�ي�ن على
فح� ��ص املن�شطات و�سلبي ��ة االجراءات
الت ��ي اتخذوها مع ��ه �أثناء اخ ��ذ العينة

�أحمد
هايل

ج ��رى تق ��دمي كمية كبرية ج ��دا من املاء
لهايل بغر�ض توف�ي�ر ال�سوائل بج�سمه
ما ت�سب ��ب يف انخفا� ��ض درجة حرارته
وتعر�ض ��ه النحطاط عام رافقه تقي�ؤ
ودوخة ،ما ا�ستدعى فورا �إعادته
برفق ��ة �صال ��ح رات ��ب وو�س ��ام
�شعيبات ع�ضو اجلهاز الطبي
اىل مق ��ر الإقام ��ة وعل ��ى
كر�سي متح ��رك وبوا�سطة
ال�سي ��ارة اخلا�ص ��ة بالوفد
ولي� ��س �سي ��ارة �إ�سعاف".
ومل يتن ��اول هاي ��ل الطعام
على م ��دار � 10ساعات قبل
ان يتح�س ��ن تدريجي ��ا يف
ال�صباح.

معلول :الإ�صابات �سبب خروجنا املبكر
 متابعة /املدى
اعت�ب�ر نبي ��ل معل ��ول م ��درب منتخ ��ب الكويت
�أن الإ�صاب ��ات يف �صف ��وف فريق ��ه كانت �سبب
اخل ��روج املبك ��ر م ��ن البطول ��ة ،وذل ��ك بع ��د
اخل�س ��ارة �أم ��ام كوريا اجلنوبي ��ة ( )1-0على
ملع ��ب كانب�ي�را� ،ضم ��ن اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن

مناف�س ��ات املجموع ��ة الأوىل يف ك�أ� ��س �آ�سي ��ا
.2015وقال معلول :حاولنا ما بو�سعنا الفوز
يف ه ��ذه املباراة لأنه مل يكن �أمامنا خيار �آخر،
قدمنا مباراة جيدة وو�صلنا �إىل م�ستوى رائع
يف ال�ش ��وط الثاين.و�أ�ض ��اف :كان ��ت هنال ��ك
العديد من الإ�صابات بني الالعبني ،ومل يقت�صر
الأم ��ر على �أن الفريق غري كامل ،بل �إن يو�سف

نا�ص ��ر مل يتمكن من اللعب ط ��وال املباراة ومل
يتمكن بدر املطوع من اللعب منذ البداية.
و�أو�ض ��ح م ��درب الكوي ��ت  :مل يك ��ن الالعبون
جاهزي ��ن له ��ذه البطول ��ة م ��ن ناحي ��ة احلال ��ة
البدني ��ة ،وكان هنال ��ك العدي ��د م ��ن الالعب�ي�ن
امل�صاب�ي�ن ،مل نع ��ان يف اجلان ��ب الفن ��ي ،لأن
الكويت متتل ��ك العبني موهوبني ،ال�شيء املهم

ه ��و املوا�صل ��ة عل ��ى ذات امل�ست ��وى والأهم �أن
يعود الالعبون امل�صابون �إىل لياقتهم.
وك�ش ��ف حول املباراة الأخ�ي�رة �أمام عمان بعد
غد ال�سب ��ت :املباراة �أمام ُعم ��ان مهمة جد ًا وال
تقل �أهمية ع ��ن �أول مباراتني ..النقاط الثالث
مهمة وبالتايل ف� ��إن اال�ستعدادات �ستكون مثل
املباراتني ال�سابقتني.

احلب�سي واحلو�سني ير�شحان �أ�سرتاليا ل ّلقب

رف�شان يدير لقاء قطر مع �إيران
 متابعة /املدى

امل�شاركة الأوىل
البطول ��ة احلالي ��ة املقام ��ة يف ا�سرتالي ��ا
�شه ��دت امل�شارك ��ة الأوىل للمنتخ ��ب
الفل�سطين ��ي ،ويف نف� ��س الوق ��ت كان ��ت
مباراة اجلول ��ة الأوىل له يف البطولة هي
اخل�س ��ارة الأوىل له يف تاري ��خ البطوالت
القارية ،حيث تعر�ض الفل�سطيني للهزمية
�أ م ��ا م الياب ��ان ب�أربعة �أه ��داف دون
رد يف مب ��اراة
اجلولة.

فح�ص املن�شطات يبعد هايل عن الن�شامى

الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ويو�شيمي
�أوغ ��اوا مدي ��ر دائ ��رة احل ��كام يف
االحتاد وعدد من امل�س�ؤولني.
و�أع ��رب �سلم ��ان ب ��ن ابراهي ��م عن
�إميان ��ه املطلق بقدرة احل ��كام على
موا�صل ��ة م�ستوياته ��م الإيجابي ��ة
على امت ��داد مباري ��ات ك�أ� ��س �آ�سيا
وت�أكي ��د ال�سمع ��ة الطيب ��ة للحك ��م
الآ�سي ��وي و�إظه ��ار �إمكانيات ��ه
احلقيقي ��ة وت�صاع ��د م�ستويات ��ه
الفني ��ة ،مبين� � ًا �أن توا�ص ��ل التمي ��ز
التحكيمي �سي�ضاعف من م�ساحات
النج ��اح و�سيرثي م�س�ي�رة احلدث
القاري الكبري.
وج ��دد رئي� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي
حر�ص االحتاد على تهيئة الأر�ضية
اخل�صب ��ة لتطوي ��ر قط ��اع التحكيم
يف الق ��ارة الآ�سيوية باعتباره �أحد
�أه ��م مرتكزات املنظوم ��ة الكروية،
الفت� � ًا �إىل �سع ��ي االحت ��اد ممث�ل� ًا
ب� ��إدارة التحكي ��م �إىل و�ض ��ع املزيد
من اخلط ��ط وال�سرتاتيجيات التي
ت�ساع ��د االحت ��ادات الوطني ��ة على
�صق ��ل ق ��درات احل ��كام و�صناع ��ة
�أجي ��ال جدي ��دة م ��ن احل ��كام عل ��ى
�أ�س�س ت�ست�ش ��رف امل�ستقبل امل�شرق
للكرة الآ�سيوية.

الثانية م ��ن الدور الأول للمجموعة الثالثة على ان
يعاونه كل من مواطنه ر�سولوف وكوجكروف من
قريغيز�ستان و�سيك ��ون املاليزي حممد بن يعقوب
حكم ��ا رابع ��ا وال�سنغاف ��وري ج ��اي ج ��ون حكم ��ا
احتياطيا .فيما �سيقود مباراة الإمارات والبحرين
طاق ��م حتكيم �أ�س�ت�رايل بقيادة بي�ت�ر وليامز �ضمن
املجموع ��ة ذاتها وحتمل تلك املباراة �أهمية ق�صوى

اليابان ي�ؤكد دفاعه عن اللقب برباعية مثرية يف مرمى فل�سطني
الأكثـر بطاقات �صفراء
طرد العبني
�شه ��دت اجلول ��ة الأوىل حالت ��ي ط ��رد تعترب مباراة منتخبنا مع الأردن �أكرث لقاء
فق ��ط يف الثم ��اين مباري ��ات م ��ن �شهد �إ�شهار البطاقات �سواء ال�صفراء التي
البطول ��ة ،واحلال ��ة الأوىل كان ��ت من بلغ ��ت  7وبطاقة واحدة حمراء ،مبا يعني
ن�صي ��ب �أحم ��د حربي الع ��ب املنتخب �أنه مت ت�سجي ��ل  8بطاقات يف هذه املباراة
الفل�سطيني الذي ح�صل على بطاقتني وذلك الأعلى يف لقاءات اجلولة الأوىل من
يف لق ��اء منتخب ب�ل�اده �أم ��ام اليابان البطولة.
وه ��و م ��ا �أدى خلروج ��ه م ��ن امللعب ،والالعب ��ون الذين ح�صل ��وا على البطاقات
واحلالة الثانية كانت من ن�صيب �أن�س يف ه ��ذه املباراة هم� :أحم ��د اليا�س و�أن�س
بن ��ي يا�سني الع ��ب املنتخ ��ب الأردين ب ��ن يا�س�ي�ن �إن ��ذاران قبل �أن يط ��رد وعدي
الذي ح�ص ��ل على �إنذاري ��ن �أي�ض ًا قبل ال�صيف ��ي وحمم ��ود زع�ت�ر م ��ن املنتخ ��ب
�أن يط ��رد يف مب ��اراة منتخ ��ب ب�ل�اده الأردين  ،وع�ل�اء الزه ��رة ويا�س ��ر قا�س ��م
�أمام منتخبنا الذي حقق الفوز بهدف و�أجمد كلف من املنتخب الوطني
من دون رد.
ركلتا جزاء يف اجلولة
ومل ت�شه ��د اجلول ��ة الأوىل �أية حاالت
ط ��رد مبا�شر �س ��واء للعن ��ف الزائد �أو بل ��غ ع ��دد ركالت اجل ��زاء يف املباري ��ات
الثم ��اين باجلول ��ة الأوىل  ،2الأوىل كانت
ل�سوء ال�سلوك من الالعبني.

هدفان ملبخوت وخليل
متكن العبان من ت�سجيل هدفني لكل منهما،
وهم ��ا مهاجم ��ا الإم ��ارات عل ��ي مبخ ��وت
و�أحم ��د خليل الل ��ذان �أح ��رزا الرباعية يف
مرم ��ى قطر خ�ل�ال اللق ��اء ال ��ذي �أقيم بني
املنتخبني وانته ��ى بفوز الأبي� ��ض ب�أربعة
�أه ��داف مقابل هدف ،لي�ؤكد الالعبان �أنهما
قد تكون لهما فر�ص ��ة للمناف�سة مبكر ًا على
لقب الهداف خا�صة علي مبخوت الذي كان
قد ح�صل على لقب هداف خليجي .22

بالن�سب ��ة للمنتخبني خ�صو�ص ًا بع ��د فوز الإمارات
برباعي ��ة عل ��ى قط ��ر وتدخ ��ل تل ��ك املب ��اراة وه ��ي
متتلك ثالث نق ��اط وت�سعى لت�ص ��در املجموعة قبل
اال�صطدام ب�إيران التي تت�ساوى معها بعدد النقاط
من فوزها على البحرين بهدفني نظيفني  ،وباملقابل
حت ��اول الأخ�ي�رة التعدي ��ل عل ��ى ح�س ��اب �شقيقتها
الإمارات.

 متابعة /املدى
اع�ت�رف حار� ��س مرم ��ى املنتخ ��ب
ال ُعم ��اين عل ��ي احلب�س ��ي وزميل ��ه
املهاج ��م عم ��اد احلو�سن ��ي ب�أحقي ��ة
املنتخب الأ�س�ت�رايل بتحقيق الفوز
( )0 -4يف املب ��اراة الت ��ي ج ��رت

يف اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن مباري ��ات
املجموع ��ة الأوىل لك�أ� ��س �آ�سي ��ا
.2015
وق ��ال احلب�س ��ي يف ت�صريح ��ات
�صحفية :ل�سنا را�ضني عن امل�ستوى
ومل نقدم �أي �شيء �أمام �أ�سرتاليا.
وتاب ��ع احلب�س ��ي :اخل�س ��ارة ثقيلة

واجلان ��ب الب ��دين واخل�ب�رة لعب ��ا
م ��ع �أ�سرتالي ��ا ..وب�صراح ��ة ل�سن ��ا
م�ؤهل�ي�ن للمقارن ��ة بالعبني يلعبون
يف �أوروبا.
و�أو�ض ��ح :االحت ��كاك اخلليج ��ي
لي�س كافي ��ا للمقارنة مع فرق كبرية
والعبني يلعبون يف دوريات �أكرب.

ب ��دوره ق ��ال احلو�سن ��ي  :حاولن ��ا
جم ��اراة ا�سرتالي ��ا يف �أول ن�ص ��ف
�ساع ��ة والهدف ��ان الأول والث ��اين
�أث ��را علينا ..ولكل مب ��اراة ظروفها
واملنتخ ��ب الأ�سرتايل قوي وميتلك
العب�ي�ن �شباب ��ا لديه ��م لياق ��ة بدنية
عالية.

م��ل��ه��م��ت��ي
ل��������ه��������ذا
الأ����س���ب���وع

�#شكراَ_ �أخي
فبف�ضلك ي��ب��دو ه��ذا
العامل اكرث �أمان ًا .

ه���ي ال�صحفي���ة (مرمي نرم���ة رفائيل
يو�سف رومايا)
ول���دت يف بغ���داد بتاري���خ  3ني�سان
 1890ودخل���ت املدر�س���ة االبتدائي���ة
و�أنهتها بتفوق وعمرها � 12سنة وقد
�أخذت تكتب املقاالت االجتماعية يف
ال�صحف بع���د احلرب العاملية االوىل
من القرن الع�شرين املا�ضي ومار�ست
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التعلي���م وتزوج���ت وعمرها � 23سنة
ومل تنجب ول���دا وكانت والدتها قبل
زواجها تريد منها ان تتعلم اخلياطة
والتطري���ز وكان���ت تطم���ح ان تكون
قبله���ا راهبة وكان���ت متدين���ة وتقر�أ
الكتب الدينية والتاريخية واالجنيل
وخطب الإمام علي (ر�ض) وقد �أهدت
كتبها الت���ي در�سته���ا اىل معهد ديني
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كهنوت���ي .ب���د�أت الكتاب���ة يف جمل���ة
دار ال�س�ل�ام -ع���ام  1921وب���د�أتالعم���ل يف جري���دة امل�صب���اح بعده���ا
�أ�ص���درت جري���دة (فتاة الع���رب) عام
 1937الت���ي قدمتها خدم���ة للمجتمع
الن�سائ���ي ,وق���د ا�ص���درت م���ن ه���ذه
اجلري���دة  25ع���ددا يف �ست���ة ا�شه���ر
وكان الع���دد االول منها عددا ممتازا

بـ � 16صفحة وبقي���ة االعداد بثماين
�صفح���ات وكان طاب���ع اجلري���دة
اجتماعيا لغر�ض الإ�صالح والإر�شاد
للمر�أة العراقية.
�سكن���ت منطق���ة الك���رادة ال�شرقي���ة
ببغداد وقد و�ضع���ت لوحة على باب
دارها كتب عليها-فتاة العرب.-
كرمته���ا وزارة الثقاف���ة والإع�ل�ام

شبعاد
 فــرح �ســالــم

دور الأم فـي احلد من غزو الألعاب الإلكرتونية ملنازلنا
بغداد /املدى
يرى الكثري من الآباء ان يف اقتناء
الألعاب الإلكرتونية بع�ض الفوائد
ك�أن تكون ال�سبب يف احلد من خروج
الطفل خارج املنزل او كبديل لأخذ �أبنائهم
يف نزهة ميدانية نظر ًا لأن للوالدين الكثري
من االرتباط���ات؛ وبالتايل فه���م يحر�صون
على توفري كل ما يريده �أبنا�ؤهم.
ع���ن ذلك تقول ر�شا عبا����س (� 33سنة) وهي
ام لطفل�ي�ن يف املرحلة االبتدائي���ة ان "هذه
الألع���اب تعم���ل عل���ى غر����س مب���د�أ الك�س���ل
واخلم���ول يف الأطف���ال وت�صرفه���م ع���ن
التح�صي���ل الدرا�سي وتقودهم �إىل اكت�ساب
�سلوك وح���االت مر�ضي���ة نتيج���ة اللت�صاق
ال�شديد بهذه الألعاب اخلطرة"
وت�ضي���ف" ق���د يق���ول البع����ض ب����أن ه���ذه
الألع���اب فيها ما ينمي قدرات الطفل العقلية
و�إنن���ي �أرى ان الكثري منه���ا عك�س ذلك فهي
تعد �أكرث �ضرر ًا عل���ى العقل والإبداع ،كيف
ال والطف���ل يبق���ى ول�ساعات ط���وال م�شدود
الذه���ن ورمب���ا مفزوع���ا وخائف���ا ومتوت���را
�أمام �شا�شة التلفزيون او الكمبيوتر ملتابعة
جمل���ة من الألع���اب ذات الثقاف���ة واملرجعية
الرتبوية امل�ستوردة"
ام���ا �س�ل�ام كاظم (�45سن���ة) ,وهو معلم يف
احدى املدار����س االبتدائية فريى ان " لهذه
الألع���اب الإلكرتوني���ة الكثري م���ن الأ�ضرار
نتيجة ملا تفرزه من �إ�شعاعات وذبذبات على
ج�س���م الطفل ،وم���ا ي�صاحب ذل���ك الحق ًا من
تهي����ؤات و�أحالم مفزع���ة �أثناء الليل لبع�ض
الأطفال خ�صو�صا تلك الألعاب ،والق�ص�ص،
وامل�شاه���د املرعب���ة املتوفرة عل���ى الأقرا�ص

املدجم���ة ,حي���ث ت����ؤدي اي�ض���ا اىل اط�ل�اق
العنان خليال الطفل يف �أمور متناق�ض".
بالت�أكيد فان الطفل اليدرك خماطر وتبعات
الألعاب االلكرتوني���ة ولكن تبقى م�س�ؤولية
ذل���ك على الأه���ل ،فمت���ى م���ا ادرك الوالدان
العواق���ب املرتتب���ة عل���ى اقتن���اء بع�ض تلك
الألعاب الإلكرتونية عرب �شا�شة التلفزيون،
ف����إن الأ�ضرار �س���وف تك���ون ب�سيطة ،ورب
الأ�س���رة ه���و الوحي���د ال���ذي ميتل���ك القرار

يف �إ�سع���اد �أ�سرت���ه م���ن خ�ل�ال تخ�صي����ص
الوق���ت املنا�س���ب للقي���ام بزي���ارة احلدائ���ق
واملنتزه���ات ،اجلميل���ة وال�سف���ر رمب���ا او
غريها من الو�سائل وال�سبل الرتفيهية التي
تقلل من �إح�سا�س الطفل بامللل.
وج���د العلم���اء ويف درا�س���ة �سابق���ة  ,ان
الألع���اب ال�سريع���ة ت�سه���م فعلي��� ًا يف تدمري
بع����ض خاليا العقل خ�ل�ال ثالث���ة �أ�شهر من
اال�ستعم���ال ,حيث �إن لها ت�أث�ي�ر ًا على ثالث

ق���درات �أ�سا�سي���ة لال�ستيع���اب ل���دى الطفل،
وه���ي  :ق���درة االنتباه  ,والرتكي���ز  ,وقدرة
التذك���ر  ,عندما يلعب الطفل مبعدل ع�شرين
دقيقة يومي ًا.
ماذا تعني اللعبة ال�سريعة
اللعب���ة ال�سريع���ة ه���ي تل���ك الت���ي حتت���اج
�إىل �سرع���ات فائق���ة وتركي���ز ق���وي و�سرعة
متابعة.
كم���ا �أنها قد تكون مع���دة للقتال واملطاردة,

MAID IN IRAQ

اغطية هواتف
حممولة من ت�صميم
وتنفيذ �سارة العلي

ن�صيحة عاملا�شي

وحتتاج �إىل �شدة االنتباه علم ًا ب�أن الالعب
ال يحت���اج �إىل عناء ج�سدي ,لكنه فقط يقوم
بتحريك �أ�صابعه ويتفاعل بعقله..
فهو يتعامل مع ذبذبات املخ ,حيث �إن للمخ
ذبذب���ات ما بني 14و 28ذبذب���ة يف الثانية,
لك���ن عندما ت�صل ذبذبات املخ �إىل  28ذبذبة
يف الثانية يكون املخ يف �أعلى قدراته.
وعندم���ا يعم���ل العق���ل عن���د ه���ذه ال�سرعة
م���ا ب�ي�ن  5و 20دقيقة ,يب���د�أ ي�ضعف ب�سبب
تعر�ض���ه للإره���اق حيث ان م���ا يحدث للمخ
ه���و �أنه يعمل عن���د �سرعات عالي���ة مل�سافات
طويل���ة ،وهذا ي�سهم يف ك�س���ل املخ ما يزيد
يف �صفة عدم اال�ستيعاب الحق ًا.
وترى الباحث���ة واملر�ش���دة الرتبوية بل�سم
عبد الكرمي ان "الألع���اب الإلكرتونية �سبب
�أ�سا�س يف خمول العقل ولي�س دافع ًا للذكاء
لأ�سباب عدة منها:
ان الألع���اب هي يف احلقيقة تراكم خربات,
فعندم���ا يبل���غ �أعلى مرحل���ة يف اللعبة ,فهذا
لي����س ذكاء ،ب���ل خربة وتك���رارا  ,ويف هذه
احلال���ة يبد�أ املخ يف فق���دان القدرة الذهنية
والرتكيز.
يف النهاي���ة ف����أن م���ن الواجب���ات الأ�سا�سية
للوالدي���ن ه���ي تنمي���ة بع�ض امله���ارات لدى
الأبن���اء كبدي���ل منا�سب  ,مثل ح���ب القراءة
واالطالع وممار�س���ة بع�ض الهوايات داخل
املن���زل كالر�سم ،واخلط ،وبع����ض الأ�شغال
اليدوية ،وكذلك ممار�سة الريا�ضة املنظمة،
ل���ذا ف����إن دور الوالدي���ن كب�ي�ر يف توجي���ه
وتر�شي���د وقت الأبناء بحي���ث يكون حمددا
ومتفق���ا عليه مبا يف ذل���ك الوقت املخ�ص�ص
للألعاب ,او الدرا�سة او ممار�سة الن�شاطات
املختلفة.

لوحة بانامل
الر�سامة ال�شابة
ح�سناء طربة

املرايا ال ت�ستخدم يف احلمّام عند املغا�سل فقط ،بل ميكن ا�ستخدامها اي�ضا
يف ديكور احلمام كاك�س�سوار للجدران يتمتع بال�سحر.
وميك���ن �أن ت�ستغل امل�ساحات يف اجل���دران لعمل رفوف �أنيقة ت�ضم �أدوات
احلمام وترتيبها ب�شكل يتمتع بالذوق والأناقة.

عندم���ا تكون�ي�ن غا�ضب���ة �أو حمبط���ة يف املواقف
املختلفة انتبهي لألفاظك !
وال تعريي انتباه ًا زائد ًا لطفلكِ عندما ينطق لفظ ًا
�سيئ��� ًا لأن���ه �سيق���وم برتدي���د الكلم���ة ال�سيئة فقط
للح�ص���ول على انتباهك مرة �أخ���رى ,عريف طفلكِ
انه���ا كلمة �سيئ���ة دون �أن تنفعلي وبه���دوء ,ولكن
يف ح���زم ,وعرفيه بدي ًال �آخر لي�ستخدمه يف نف�س
حالة ال�ضيق او الغ�ضب.

"واو اجلماعة "
ان ت�س�أل �سي���دة �شرقية (عراقية حتديد َا)عن �أمنياتها،
فه���ذا يعني انك �ستدخل اىل متاه���ة ودهاليز مت�شعبة،
لن تخرج منها ب�سهولة.
كي���ف ال  ،وه���ي يف ط���رف عباءته���ا عق���دت العديد من
الأمني���ات التي ت�صدر �صوت ًا جملج ًال كلما ه ّمت القيام
ب�أية حركة.
�أمنيات تتجلى يف �صورة ابن  ،زوج� ،أحفاد � ،أم � ،أب،
�إخوة ،جمتمع.
ه���ي تن�سى االهتم���ام بذاته���ا لدرجة ال ميك���ن و�صفها
بالطبيعية ،او اال�ستماع ل�صوت رغباتها لأنها اعتادت
تلبية رغبات الآخرين .
هي جتهل ماتريد  :هل هي حق َا �سعيدة يف مهنتها؟ ام
ان �س���ر الر�ضا يكمن يف انها مهنة تدر مدخو ًال �شهري ًا
ي�ساهم يف دفع جزء من الإيجار وت�سديد ق�سط �سيارة
العائلة ,ودفع �أجور" خط ال�سحب" ,
ول���و امتلك���ت اخليار حق��� َا ,هل كانت لتع���ود ملزاولتها
بحب؟
هي ترف�ض ان تكون تلقائية ,تغادر منزلها مع رفيقاتها
مت���ى م���ا �أرادت  ،وتعود متى ما �أح�س���ت باالكتفاء من
الف���رح وتغيري اجلو الروتيني اليوم���ي ,النها ال تريد
االعتي���اد عل���ى من���ط الك�س���ل -بح�س���ب ر�أيه���ا -منط
تزين���ه �أطباق الأطعمة اجلاه���زة ،ومرا�سيم الت�سوق ،
و�أ�سلوب احلياة ال�سهلة ،لأنها تعي متام ًا انها �ستعود
عاج�ل�ا ام ً
ً
اج�ل�ا  ،حياته���ا املعقدة
حلياته���ا الطبيعي���ة
املت�شابك���ة  ,والتي يفرت�ض بها ان تكون مت�أقلمة معها
ب�ش���كل تام ,تخلع قناع َا وترت���دي اخر ,بح�سب الوقت
املالئم..
هي اعتادت ان تقول نعم  ،الن كتيب التعليمات املقد�س
الذي جاء مرفق ًا بـ "الني�شان" -والذي و�ضعه والداها
كهدي���ة تذكاري���ة ,مل يكن يحوي كلم���ات اخرى بديلة،
ب���ل هو خالِ تقريب َا من الغ�ل�اف اىل الغالف �سوى من
كلمة واحدة :
(نعم)!
هي م�شكلة جمتمع كامل يزرع اخلوف يف قلب الأنثى
من���ذ ال�صغ���ر ,فتجده���ا منكم�ش���ة ,م�ت�رددة ,منق���ادة ,
تتح���رك ب�أم���ر وتتوق���ف ب�أم���ر  ,ال جم���ال ال�ستك�شاف
العامل و�سلبياته  ,وال جمال كذلك للخو�ض يف �أ�ساليب
تطوي���ر ال���ذات وتنميته���ا بال�ش���كل الذي يخل���ق منها
ان�ساناُ �سوي ًا �سي�ؤول الحق َا اىل م�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عن
تخري���ج افراد ملجتمعهم ,يطبق���ون ما تعلموه يف تلك
امل�ؤ�س�سة .
الغريب يف م�س�ألة املر�أة او االم على وجه اخل�صو�ص
 ,انها ت�شذ عن القاعدة التي تتحدث عن ال�شخ�ص فاقد
ال�ش���يء ال���ذي ال يعط���ي �شيئ��� َا لالخري���ن يف النهاية !
فه���ي تعطي مامل تكن قد ح�صلت عليه يف بيئتها غالب َا,
بفطرة وغريزة ال ميتلكها �سواها.
نحن بحاجة لث���ورة �شاملة فيما يخ�ص هذه ال�شريحة
وتنمي���ة ذاتها ب�ص���ورة ايجابي���ة و�إعطائه���ا فر�صتها
الت���ي ت�ستح���ق  ,ث���ورة تتع���دى مرحل���ة امل�ؤمت���رات
املدفوعة الأج���ور ,والور�ش املغط���اة التكاليف والتي
ال تخل���ق وال ت�صن���ع اال افراد َا -يتحول���ون اىل ابطال
الحق َا , -يتحدثون عن ل�سانها لكنهم ال ميثلونها ب�شكل
حقيقي,
ان ت�س�أل امر�أة �شرقية عما حتب وتتمنى ،
فه���ذا يعني ان���ك �ست�س�أله���ا �س�ؤالك ه���ذا  ،مرفق ًا بواو
اجلماعة!

"ك��������ت��������اب يف ي�������دي"
ٌ

(الطائر جوناثان) لريت�شارد باخ
عبدالزهرة زكي

طفلـــــــــي

العراقي���ة �سن���ة  1969كونه���ا م���ن
رائدات ال�صحافة الن�سائية وذلك يف
�أثناء االحتف���ال مبنا�سبة مرور مائة
عام على ال�صحافة العراقية و�صدور
جريدة الزوراء.
كانت مرمي نرمة يف مقدمة الداعيات
اىل نه�ضة املر�أة العراقية وتعلمها
توفيت ببغداد يف � /15آب1972 /

ميكن للمرء اق�تراح ع�شرات الكتب التي
ت�شكل �ضرورة لقارئ عام ،لعل كتاب (�ألف
ليلة وليلة) واح��د م��ن الكتب التي ميكن
اقرتاحها على ق��ارئ عام فاتته ق��راءة هذا
الكتاب ،و�أتوقع �أن قلة من القراء العراقيني
مل ميروا على هذا الكتاب.
ال جمال يف �صحيفة موجهة لعموم القراء
الخ��ت��ي��ار ك��ت��اب تخ�ص�صي ع��ل��ى ال��ق��ارئ
والقارئة العامة ،لعل كتب الرواية وال�شعر
وال�سرية ورمبا التاريخ هي كتب م�شرتكة
بني ه�ؤالء القراء والقارئات ،لذلك �سيرتكز
اخ���ت���ي���اري ع��ل��ى ك��ت��اب ���س��ب��ق و�إن

اقرتحته على واحدة من �أجمل ال�صديقات
ح�ين ع��زم��ت ي��وم��ا يف الت�سعينات على
ال�سفر.
فاج�أتني هذه ال�صديقة �صباح يوم �شتائي
يف العمل �إن دعتني لتناول كوب �شاي يف
كافرتيا اجلريدة لتبوح يل هناك بعزمها
ال�سفر خ��ارج البالد يف نف�س اليوم وبال
عودة.
ك��ان �أم��ر ًا حم�سوم ًا بالن�سبة لها ومل يكن
يل �سوى �أن �أمتنى لها اخلري والنجاح يف
ما عزمت عليه ،كان معي حينها كتاب كنت
ق��ر�أت��ه �أك�ثر من م��رة ،ومل �أج��د �أجمل منه
هدية لها ترافقها يف رحلة هي �أق��رب �إىل
املغامرة.

قلت لها :هذا كتاب مل �أ�صادف
مثله ما يحفز على املغامرة
من �أجل التحليق واكت�شاف
امل��ج��ه��ول وحت��ف��ي��ز ال��ق��درة
ال�شخ�صية من �أجل احلرية
وامل���غ���ام���رة ب��ق��وة الإرادة
والأمل باجلديد.
كتاب روائي ق�صري ومدعم
ب���ل���غ���ة ب�����س��ي��ط��ة م��ت��دف��ق��ة
ب��اجل��م��ال وم�����ص��اغ ب��ر�ؤي��ة
�شعرية حاملة .لقد ظل دائم ًا قريب ًا من النف�س
مبا انطوى عليه من فكرة ومن ذكرى لتلك
ال�صديقة التي غادرت ومل تعد.
�إن����ه ك��ت��اب (ال���ط���ائ���ر ج���ون���اث���ان) مل���ؤل��ف��ه

ريت�شارد باخ الذي عدت �إليه قبل ايام يف
ق��راءة ال �أتوقع انها �ستكون الأخ�يرة� .إنه
واحد من �أنا�شيد احلرية ،حرية الفرد يف
عامل يجنح لل�سلوك القطيعي .

ا�صنع��ي بل�سم�� ًا طبيعي�� ًا ل�شع��رك اجلاف
ال�����ش��ع��ر امل��ج��ه��د ق���د يتطلب
الكثري من املجهود لي�سرتد
�صحته وب��ري��ق��ه م��ن ج��دي��د،
وق��د يكلف ل��ذك الأم���ر الكثري
م��ن امل��ال ل�شراء م�ستح�ضرات
التجميل الباهظة �أو الكثري من
الوقت لالنتظار يف �صالونات
وعيادات التجميل.
تقدم جملة (حياتكِ ) يف هذه

املقالة طريقة عمل بل�سم طبيعي
لل�شعر اجلاف للعناية به وا�ستعادة
جمالة ونعومته:
املكونات:
• ن�صف كوب بل�سم جاهز
• ن�صف كوب من ع�صري الليمون
"ل�صاحبات ال�شعر الداكن فقط"
• كوب مايونيز
طريقة التح�ضري:

• قومي بخلط املكونات يف �إناء
منا�سب حتى حت�صلي على خليط
متجان�س.
• ق��وم��ي ب��ت��وزي��ع اخل��ل��ي��ط على
�شعرك من اجلذور حتى الأطراف.
ات��رك��ي اخل��ل��ي��ط ع��ل��ى ���ش��ع��رك مل��دة
���س��اع��ة ون�����ص��ف ث��م ق��وم��ي بغ�سل
�شعرك باملاء البارد لتتخل�صي من
بقايا البل�سم.
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سالما ياعراق
 ها�شم العقابي

�أما من جميب لأهل الأنبار؟
بال�صدف ��ة م� � ّر عل � ّ�ي خ�ب�ر �سري ��ع يف قن ��اة عربية
ملجموع ��ة م ��ن �أه ��ل الرم ��ادي ي�ستغيث ��ون كم ��ا
العطا�ش ��ى بكل م ��ن يزودهم بال�س�ل�اح ليخل�صوا
رق ��اب �أهلهم م ��ن ع�صابات داع� ��ش .ت�سمرت �أمام
ال�شا�شة ل�ساعتني يف �أمل ان يعاد اخلرب كي �أت�أكد
مم ��ا �سمعته بت�أن فلم �أجن ��ح .خال�صة قولهم ،كما
فهمت ��ه� ،أن �أه�ل�ا باحل�ش ��د ال�شعب ��ي .ال ب ��ل حتى
اه�ل�ا و�سهال ب�إيران :ب�س تعالوا وخل�صونا .وان
وف ��دا لديه ��م �سيذهب اىل �أمري ��كا بحثا عن �سالح
يعينه ��م عل ��ى اخلال�ص من البلوى م ��ع تعهد انهم
ال ي�ستلمونه اال من خ�ل�ال وزارة الدفاع العراقية
و�سيعيدون ��ه للحكومة حال حتري ��ر �أرا�ضيهم من
املحتل�ي�ن� .أبط ��ال وعقالء �أي�ضا رغ ��م �شدة املحنة
والبالء.
�أحزن ح ��د العظم عندم ��ا ا�سمع موجوع ��ا عراقيا
ي�ستنج ��د بالغري ��ب .وح ��زين ي�شت ��د �أك�ث�ر ح�ي�ن
اعرف انه �ص ��ادق يف دعواه ونواياه .وهل هناك
م ��ن هو �أ�ص ��دق يف حماربة الإرهابي�ي�ن مثل �أهل
االنب ��ار؟ �أن�سينا ال�صح ��وة ورجاله ��ا وكيف �أنهم
�أذلوا القاعدة وطردوها �شر طردة من ديارهم؟
ال �أدري �سر حرمان اهل الرمادي من ال�سالح وهم
يف �أم� � ّ�س احلاج ��ة الي ��ه ال لتخلي� ��ص �أنف�سهم بل
لتخلي� ��ص العراق من ع�صاب ��ات الدم كما خل�صوه
من قبل .ال يحتاج �أبناء الرمادي ملن مينحهم الثقة
اذ يكفيه ��م ان الدعاي�ش ��ة ي�ص ّف ��ون احل�ساب معهم
على الهوية �آخذا بثارات القاعدة .ع�شائر بكاملها
هن ��اك مطلوب ��ة رقابه ��ا للإرهابي�ي�ن .و�سيك�ش ��ف
باط ��ن الأر� ��ض يوما ع ��ن حجم املقاب ��ر اجلماعية
ل�شباب االنبار الذي ابوا ان يطيعوا الغزاة.
�أب�س ��ط قواعد ال�صداقات ان عدو عدوي �صديقي،
فكي ��ف اذا كان ع ��دو ع ��دوي ابن بل ��دي ي�شاركني
الطينة والهواء واملاء وغطاء ال�سماء؟
فيا حكومة ويا برمل ��ان ويا اهل العراق جميعا ،ال
ترتكوا �أهل الرم ��ادي لوحدهم .فمن يبخل عليهم
�سي�شمت بنا الدواع�ش وم ��ن اتى بهم لينتقم منا.
ف ��و الل ��ه �إن �ضاعت االنبار ،كم ��ا �ضاعت املو�صل،
�ست�ضيع بغداد ال ق ّدر الله.
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�أوباما يفاو�ض الكونغر�س على حرب «داع�ش»
« ال����ع����ي����ون ال��������ـ »5ت����در�����س ال���و����ض���ع ال�����راه�����ن ب���ع���د ه���ج���م���ات ب���اري�������س

 وا�شنطن -برلني /ا.ف.ب-
رويرتز
تعهد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما يوم
�أم�س بالعمل مع امل�شرعني اجلمهوريني
والدميقراطيني من �أجل تفوي�ض ر�سمي
ال�ستخدام القوة الع�سكرية �ضد مت�شددي
تنظيم داع�ش.
جاء ذلك خالل اجتماع مع قادة الكونغر�س
م��ن احل��زب�ين يف ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض فيما
ي�سعى �أوباما لتح�سني عالقة العمل مع
الكونغر�س.
وتقول �إدارة �أوباما� ،إن حملة ال�ضربات

اجلوية امل�ستمرة منذ � 5أ�شهر يف العراق
و�سوريا �ضد مت�شددي «داع�ش» قانونية
ا�ستنادا �إىل تفوي�ض يف عهد الرئي�س
ج� ��ورج دب �ل �ي��و ب��و���ش حل���رب ال �ع��راق
وحماربة تنظيم القاعدة.
لكن عددا من �أع�ضاء الكونغر�س قالوا �إنه
�سيكون من الأف�ضل مناق�شة املوافقة على
تفوي�ض جديد لقتال مت�شددي «داع�ش»
الذين قتلوا �آالف النا�س عندما ا�ستولوا
على م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي يف
العراق و�سوريا.
وق��ال البيت الأبي�ض« :الرئي�س ملتزم
بالعمل م��ع �أع�ضاء احل��زب�ين على ن�ص

تفوي�ض با�ستخدام ال�ق��وة الع�سكرية
ميكن �أن يوافق عليه الكونغر�س ليظهر
للعامل �أن �أمريكا تقف موحدة يف مواجهة
(داع� �� ��ش)» .ورح ��ب زع�ي��م الأغ�ل�ب�ي��ة يف
جمل�س ال�شيوخ ميت�ش مكونيل باخلطوة
وقال لل�صحافيني يف وقت الحق� ،إن هذه
انطالقة جيدة لأوباما «ليقول لنا ما يريد
ويقدم الوثيقة الأولية».
وع�ل��ى �صعيد مت�صل ،ق��ال��ت ك�ن��دا يوم
�أم�س� ،إن ال��دول ال�ـ 5التي ت�شكل �شبكة
رائ��دة لتبادل معلومات امل�خ��اب��رات يف
العامل �ستجتمع يف لندن ال�شهر املقبل
للت�شاور ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات مكافحة

حمادثات مو�سكو بني احلكومة واملعار�ضة تبد�أ  26من هذا ال�شهر
 ك�يري ي ��ؤي��د م�ساعي رو���س��ي��ا يف �إج����راء حم��ادث��ات ���س�لام ب�����ش��أن �سوريا
 مو�سكو  -وا�شنطن /ا.ف.ب
�أعرب وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي جون
ك�ي�ري ،ام� ��س (االربع ��اء) ،ع ��ن ت�أيي ��ده
للم�ساع ��ي الت ��ي تقودها رو�سي ��ا لإجراء
حمادثات جديدة لإنهاء النزاع املدمر يف
�سوريا .والتقى كريي يف جنيف مبعوث
الأمم املتحدة لل�سالم يف �سوريا �ستافان
دي مي�ست ��ورا لإج ��راء حمادث ��ات ح ��ول
الأزمة ال�سورية ،و�أ�شاد بجهوده يف هذا
املجال.
وقال ك�ي�ري �إن "الوالي ��ات املتحدة قلقة
ب�شكل خا� ��ص ب�ش� ��أن الكارث ��ة امل�ستمرة

يف �سوريا التي �شردت نحو ثالثة �أرباع
�سكانها".
وقال �إن دي مي�ستورا "ي�شارك يف جهود
معقدة للغاي ��ة ،ولكن مهم ��ة ملحاولة دفع
عملي ��ة (ال�س�ل�ام) يف �سوري ��ا" ابت ��داء
من حلب الت ��ي كانت املرك ��ز االقت�صادي
للبالد والتي دمرها الن ��زاع امل�ستمر منذ
منت�صف .2012
وت�سعى رو�سيا ،حليفة الرئي�س ال�سوري
ب�شار اال�س ��د� ،إىل �إعادة �إطالق حمادثات
ال�س�ل�ام مب�شاركة دي مي�ست ��ورا لت�شمل
عق ��د لق ��اءات ب�ي�ن ممثل�ي�ن ع ��ن النظ ��ام
ال�س ��وري واملعار�ض ��ة املنق�سم ��ة عل ��ى

كوريا ال�شمالية تعر�ض
�إجراء اجتماع مبا�شر
مع �أمريكا
 نيويورك  /رويرتز
عر�ضت كوريا ال�شمالية� ،أم�س االول (الثالثاء)،
�إج���راء اج�ت�م��اع مبا�شر م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف
حم��اول��ة الق �ن��اع وا��ش�ن�ط��ن ب�ق�ب��ول اق�ت�راح يق�ضي
بوقف بيونغ يانغ للتجارب النووية �إذا علقت �أمريكا
املناورات الع�سكرية ال�سنوية مع كوريا اجلنوبية.
وقال نائب مندوب كوريا ال�شمالية لدى الأمم املتحدة
�آن ميونغ هون ،يف م�ؤمتر �صحفي بالأمم املتحدة،
�إنه �إذا مت قبول اقرتاح بيونغ يانغ ف�ستكون هناك
«�أ�شياء كثرية ممكنة ه��ذا العام يف �شبه اجلزيرة
ال �ك��وري��ة» ،دون �أن ي�خ��و���ض يف تفا�صيل.ويوم
ال�سبت ،قالت وزارة اخلارجية الأمريكية �إن عر�ض
ك��وري��ا ال�شمالية تهديد �ضمني ي��رب��ط ب�شكل غري
مالئم بني التجارب النووية والتدريبات الع�سكرية
التي جُترى منذ عقود .وقال �آن لل�صحفيني «حكومة
جمهورية ك��وري��ا الدميقراطية ال�شعبية م�ستعدة
ل�شرح هدفها م��ن ه��ذا االق�ت�راح مبا�شرة للواليات
املتحدة .نحن على ا�ستعداد لذلك �إذا كانت الواليات
املتحدة تريد تو�ضيح ًا �إ�ضافي ًا ب�ش�أن اقرتاحنا".
و�أ� �ض��اف «م��ن خ�لال رف����ض �أو ق�ب��ول اق�تراح�ن��ا...
�أظهرت الواليات املتحدة مرة �أخرى �أنها �ست�ستمر
يف زي��ادة القدرات الع�سكرية الهجومية يف كوريا
اجلنوبية ،يف حني تطالبنا ب�أال يكون لدينا قدرات
دفاعية وطنية .ه��ذا غري مقبول على الإط�ل�اق وال
ميكن تربيره ب��أي �شكل».و�أجرت كوريا ال�شمالية
ثالث جتارب نووية كانت �آخرها يف �شباط (فرباير)
 ،2013وفر�ضت عليها عقوبات من الأمم املتحدة
لعدم امتثالها لتحذيرات دولية ب�أن ّ
تكف عن ال�سعي
المتالك �أ�سلحة ن��ووي��ة .و�أك��دت ال��والي��ات املتحدة
وك��وري��ا اجلنوبية �أن ال�ت��دري�ب��ات ال�سنوية التي
�شاركت فيها يف بع�ض ال�سنوات حامالت طائرات
�أمريكية ذات طبيعة دفاعية بحتة ،وت�ستهدف اختبار
ا�ستعداد الدولتني احلليفتني ملواجهة �أي عدوان من
جانب كوريا ال�شمالية.

نف�سها.
ودع ��ت رو�سي ��ا  28م ��ن �شخ�صي ��ات
املعار�ضة م ��ن بينها اع�ضاء يف االئتالف
الوطن ��ي ال�س ��وري املع�ت�رف ب ��ه دوليا،
ا�ضاف ��ة �إىل املعار�ضة داخ ��ل �سوريا� .إال
�أن العدي ��د م ��ن ال�شخ�صي ��ات املعار�ض ��ة
البارزة التي ت�شكك يف م�صداقية رو�سيا
كو�سي ��ط� ،أعلن ��ت رف�ضه ��ا امل�شارك ��ة يف
املحادثات.
وق ��ال ك�ي�ري "ح ��ان الوق ��ت لك ��ي ي�ضع
النظام ال�س ��وري ال�شعب �أوال ،و�أن يفكر
يف عواقب �أعماله الت ��ي ت�ستقطب املزيد
واملزي ��د م ��ن الإرهابي�ي�ن �إىل �سوري ��ا".

و�أ�ض ��اف "لذل ��ك فانن ��ا ن�أم ��ل �أن تك ��ون
اجله ��ود الرو�سية مفي ��دة ،ون�أمل يف �أن
يكون جلهود الأمم املتحدة التي يقودها
املبعوث اخلا�ص دي مي�ستور ت�أثري".
وكان ميخائي ��ل بوجدان ��وف ،املمث ��ل
اخلا� ��ص للرئي� ��س الرو�س ��ي لل�ش ��رق
الأو�س ��ط و�إفريقي ��ا ،نائ ��ب وزي ��ر
اخلارجي ��ة ،ق ��د �أعل ��ن �أن املحادث ��ات
بني ممثل ��ي احلكوم ��ة ال�سوري ��ة وقوى
املعار�ض ��ة �ستنطل ��ق يف مو�سك ��و ،خالل
 26يناير.
وق ��ال بوجدان ��وف ،الثالث ��اء ،يف
ت�صريح ��ات نقلتها قن ��اة «رو�سيا اليوم»

الإخباري ��ة� ،إن ه ��ذه املباحثات �ست�ستمر
ملدة � 3أيام ،على �أن تنتهي يف  29يناير،
غ�ي�ر �أن الدبلوما�س ��ي الرو�س ��ي رفي ��ع
امل�ست ��وى مل يع ��ط مزيدا م ��ن التفا�صيل
ح ��ول ال�شخ�صي ��ات امل�شارك ��ة يف ه ��ذه
املباحثات �أو عددها.
يذكر �أن مو�سك ��و �أعلنت ،مطلع دي�سمرب
 2014ع ��ن احت�ض ��ان ح ��وار يجم ��ع بني
�أط ��راف الن ��زاع يف �سوري ��ا ،و�أب ��دت
احلكوم ��ة ال�سوري ��ة موافقته ��ا عل ��ى
امل�شارك ��ة يف ه ��ذا احل ��وار ،لك ��ن رئي�س
االئتالف الوطني ال�سوري ،خالد خوجا،
عار�ض امل�شاركة يف هذه املحادثات.

ظريف وكريي يجريان حمادثات مهمة
لت�سريع حمادثات النووي
� أ .ف .ب/.جنيف
التقى وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف
ونظ�ي�ره الأمريك ��ي جون ك�ي�ري الأربع ��اء لإجراء
حمادث ��ات "مهمة" ته ��دف اىل ت�سري ��ع املفاو�ضات
للتو�ص ��ل اىل اتف ��اق نهائ ��ي ب�ش ��ان برنام ��ج ايران
النووي بحلول املهلة النهائية يف االول من متوز/
يوليو .والتقى جواد ظريف وكريي يف فندق فاخر
يف جني ��ف قب ��ل ا�ستئن ��اف املفاو�ضات ب�ي�ن ايران
والقوى الكربى االحد .وي�سعى الوزيران اىل ك�سر
اجلم ��ود الذي ت�سب ��ب يف تفويت مهلت�ي�ن �سابقتني
للتو�ص ��ل اىل اتف ��اق نهائ ��ي لكب ��ح برنام ��ج اي ��ران
النووي .و�ص ��رح ظريف لل�صحافي�ي�ن الأربعاء ان
املحادثات "مهمة" .وقال "اعتقد انها �ستربهن على
ا�ستعداد الطرفني لتحقيق تقدم وت�سريع العملية".
وردا عل ��ى �س� ��ؤال حول م ��ا اذا كان �سيت ��م التو�صل
اىل اتف ��اق �شام ��ل بحل ��ول املهلة النهائي ��ة اجلديدة
يف االول م ��ن متوز/يوليو ،ق ��ال ظريف "�سرنى".
وت ��ردد ان املفاو�ض ��ات ال�سابق ��ة تع�ث�رت ب�سب ��ب
�إ�ص ��رار �إيران عل ��ى االحتفاظ بحقه ��ا يف تخ�صيب
اليوراني ��وم  -ال ��ذي ميك ��ن يف بع� ��ض احل ��االت
ا�ستخدام ��ه يف انتاج قنبلة نووية  -لال�ستخدام يف
اغرا�ض �سلمية.
كم ��ا دار خالف حول العقوب ��ات الدولية التي تدعو
اي ��ران اىل انهائه ��ا بعدم ��ا ادت اىل �ش ��ل االقت�ص ��اد
الإيراين ،فيما ت�ص ّر وا�شنطن على تعليق العقوبات
ب�ش ��كل م�ؤق ��ت وتدريجي .وحر� ��ص اجلانبان على
االبقاء على تفا�صيل خالفاتهما �سرية ،وعند �س�ؤال
ظري ��ف عن امل�سائ ��ل االك�ث�ر �صعوبة الت ��ي ال تزال
قائمة يف املحادثات ،مل يك�شف عن تفا�صيل.
و�صرح لل�صحافيني الذين يرافقون كريي
يف �سف ��ره اثن ��اء انتظ ��اره ال�ستقباله
يف الفن ��دق ،ان "جمي ��ع امل�سائ ��ل
�صعب ��ة حت ��ى يت ��م حله ��ا ،وجميع
امل�سائل �سهلة اذا حللتها" .بدوره
ا�ش ��ار ك�ي�ري اىل ان الهدف من

حمادثات ��ه م ��ع ظري ��ف االربع ��اء "اج ��راء تق ��ومي"
وار�ش ��اد فريقيهم ��ا املفاو�ض�ي�ن قب ��ل املحادث ��ات
اجلديدة التي �ستجري ب�ي�ن ايران وجمموعة 1+5
يف جنيف االحد.
يرافق ك�ي�ري يف زيارته كب�ي�را املفاو�ضني ويندي
�شريم ��ان وبي ��ل برين ��ز .ويف وقت �ساب ��ق من هذا
اال�سبوع اعرب كريي عن امله يف "ت�سريع العملية
لإح ��راز تق ��دم اك�ب�ر" .ويخ�ش ��ى دبلوما�سيون من
نفاذ الوقت بع ��د تفويت مهلت�ي�ن �سابقتني للتو�صل
اىل اتفاق نهائ ��ي .ويرغب �أع�ضاء م ��ن الكونغر�س
الأمريكي يف فر�ض عقوبات جديدة على �إيران رغم
حماوالت �إدارة الرئي�س باراك اوباما منعهم من ذلك.
واالثنني حذرت مندوبة وا�شنطن يف الأمم املتحدة
�سامانث ��ا ب ��اور الكونغر�س االمريك ��ي من ان فر�ض
عقوب ��ات جديدة على اي ��ران �سين�سف على االرجح
املفاو�ضات.وقال ��ت ب ��اور ان ت�شدي ��د العقوب ��ات
�سيع ��زل الوالي ��ات املتح ��دة يف ا�سرتاتيجيته ��ا يف
التعام ��ل مع تطلع ��ات طهران النووي ��ة و�سي�ضعف
الدولية امل�شرتكة.
ا ل�ضغ ��و ط

وا�ضاف ��ت يف كلم ��ة يف مرك ��ز ابح ��اث "ان فر� ��ض
عقوبات جديدة �سينه ��ي بالتاكيد عملية التفاو�ض،
الت ��ي مل ت�ؤد فح�سب اىل جتميد تقدم برنامج ايران
الن ��ووي ،بل ميكن ان تقودنا اىل فهم مينحنا الثقة
بطبيعته ال�سلمية البحتة".
وا�ضاف ��ت يف مرك ��ز ماكوني ��ل "اذا �ضغطن ��ا عل ��ى
الزناد لإط�ل�اق عقوبات جدي ��دة االن ،ف�سننتقل من
ع ��زل ايران اىل عزل انف�سنا" .ويف وقت �سابق قال
ظري ��ف للتلفزيون الإيراين "لقد و�صلنا اىل مرحلة
يتع�ي�ن فيها على الطرف االخ ��ر اتخاذ قرارات حتى
نتقدم اىل الأمام" .وا�ضاف "يجب طرح اقرتاحات
جديدة .ونحن م�ستع ��دون ملناق�شة جميع الق�ضايا،
ولك ��ن علين ��ا ان ن ��رى اذا م ��ا كان الط ��رف االخ ��ر
م�ستع ��دا" ،جمددا �إ�صرار ب�ل�اده على انها ال ت�سعى
اىل امتالك �سالح نووي.
ومبوجب اتف ��اق اويل مت التو�صل اليه يف ت�شرين
الثاين/نوفم�ب�ر  ،2013خف�ض ��ت اي ��ران ن�شاطاتها
لتخ�صيب اليوراني ��وم .ويف املقابل ح�صلت ايران
على تخفي ��ف حمدود للعقوبات
الدولي ��ة ،حي ��ث ح�صل ��ت
على نح ��و  7مليار دوالر
م ��ن ا�ص ��ل  100ملي ��ار
دوالر من عائدات نفطية
جمم ��دة يف ح�ساب ��ات
م�صرفية حول العامل

الإرهاب يف �أعقاب هجمات باري�س.
وقال وزير الأمن العام �ستيفن بالين� ،إن
حتالف العيون الـ 5الذي ي�ضم الواليات
املتحدة و�أ��س�ترال�ي��ا وك�ن��دا وبريطانيا
ونيوزيلندا ق��رر عقد اجتماع ي��وم 22
يناير (كانون الثاين).
لكن م���س��ؤوال باحلكومة الكندية ق��ال،
�إن الدول الـ� 5ستجتمع بالفعل يف لندن
خالل �شهر فرباير (�شباط).
وتعليقات ب�ل�اين غ�ير م �ع �ت��ادة؛ �إذ �إن
�أع���ض��اء �شبكة «ال�ع�ي��ون ال� �ـ »5ن ��ادرا ما
يتحدثون عن ن�شاطهم.
وق ��ال ب�لاين لتلفزيون «��س��ي ت��ي يف»:

«�سنعقد اجتماعا مع حلفاء العيون الـ5
يف لندن� ..سيكون الإره��اب على جدول
الأعمال».
ومل ي�ك���ش��ف ب�ل�اين ع ��ن �أي تفا�صيل
تتعلق ب��االج�ت�م��اع ،لكنه ق��ال �إن وزي��ر
الأمن الداخلي الأمريكي جيه جون�سون
�سيح�ضر االجتماع.
وع �ل��ى ن �ح��و م�ن�ف���ص��ل ،ق� ��ال م �� �س ��ؤول
باحلكومة الكندية� ،إن االج�ت�م��اع كان
مقررا قبل هجمات باري�س.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول« :جتتمع (العيون الـ)5
بانتظام ملناق�شة امل�خ��اوف والأ�ساليب
امل�شرتكة».

االحتاد الأوربي يقرتح
حكومة وحدة وطنية حلل
�أزمة ليبيا
 جنيف  /رويرتز
�أعل ��ن مبعوث الأمم املتح ��دة �إىل ليبيا ،برناردينو ليون ،ام�س الأربعاء ،عن
تق ��دمي مقرتح ��ات لأطراف الأزم ��ة الليبي ��ة تت�ضمن حكومة وح ��دة وطنية،
م�شريا �إىل �أن ت�شكيلها مرهون مبوافقة جمل�س النواب.
و�أ�ضاف ليون ،يف ت�صريحات على هام�ش م�ؤمتر احلوار الليبي املنعقد يف
جني ��ف" :ال ن�سعى لإ�ص ��دار قرارات و�إمنا اقرتاح ��ات لت�سوية �سيا�سية بني
جميع الأطراف" ،م�شريا �إىل �أن االجتماع خطوة مل�سار "طويل" من احلوار
الليبي.
وق ��ال املبعوث الدويل �إىل ليبي ��ا �إن لقاء جنيف يه ��دف �إىل التو�صل التفاق
�سيا�سي مقبول من اجلميع ،م�شريا �إىل �أن الأزمة الليبية "ت�ؤثر على ال�شرق
الأو�سط".
كم ��ا �شدد املبع ��وث الدويل عل ��ى �ضرورة العم ��ل على �إيجاد �أج ��واء مالئمة
للتو�صل �إىل اتفاق وقف لإطالق النار طويل الأمد.
و�أو�ض ��ح لي ��ون �أن معظم �أط ��راف الأزمة يف ليبيا ال تري ��د احلل الع�سكري،
م�ضيف ��ا" :طلبنا من الأطراف امل�سلحة عقد هدنة ووقف �إطالق النار لإجناح
احلوار".
كم ��ا عرب ليون ع ��ن �أمله يف ان�ضمام "املقاطع�ي�ن" �إىل احلوار عند ا�ستئنافه
الأحد املقبل ،قائال" :نريد نقا�شا �شفافا بني جميع �أطراف الأزمة يف ليبيا".
م ��ن جانبه ��ا دع ��ت املمثل ��ة العلي ��ا لل�سيا�سة اخلارجي ��ة والأم ��ن يف االحتاد
الأوروب ��ي ،فيديريكا موجرييني ،جمي ��ع �أطراف الأزم ��ة الليبية للم�شاركة
بفعالي ��ة يف االجتم ��اع الذي يعق ��د ، ،برعاية الأمم املتح ��دة يف جنيف حلل
�أزمة بالدهم ،معربة عن ا�ستعداد االحتاد ملا و�صفته بـ«الأ�سو�أ».
جاءت دع ��وة موجرييني يف مداخلة خالل جل�سة �أم ��ام النواب الأوروبيني
بثته ��ا ع ��دة قن ��وات �أوروبي ��ة ،وذلك عق ��ب �إعالن البعث ��ة الأممي ��ة يف ليبيا
انطالق جل�سات احلوار ر�سميا ،ام�س الأربعاء ،يف جنيف.
وقال ��ت موجرييني �إن بع�ض الأطراف الليبية ،مل حتددها� ،أعلنت حتى الآن
م�شاركته ��ا ،ودعت الأط ��راف الأخرى ل�سرعة االن�ضم ��ام دون تردد ،وا�صفة
احلوار بـ«الفر�صة الأخرية لليبيني لتجنيب بالدهم اال�ضمحالل».
و�أ�ضافت« :ن�ؤيد احل ��وار ،لكن الليبيني وحدهم ميتلكون القرار» ،الفتة �إىل
�ض ��رورة التن�سيق ب�ي�ن الأمم املتحدة واجلامع ��ة العربي ��ة ،و�إ�شراك جميع
الأطراف الإقليمية يف حل الأزمة.
وغفي �سيافق مت�صل ذكر م�س�ؤولون من الأمم املتحدة �أنه من املقرر �أن تبد�أ
املحادث ��ات لإنهاء احل ��رب الأهلية يف ليبيا ،بو�ساطة �أممي ��ة ،الأربعاء ،رغم
ابتعاد �أحد القوى ال�سيا�سية الإ�سالمية الرئي�سية عن املفاو�ضات.
ول ��دى ليبي ��ا ،الغني ��ة بالنف ��ط ،حال ًي ��ا حكومت ��ان وبرملان ��ان� :إحداهما ذات
قي ��ادة معتدلة ،معرتف به ��ا دوليًا ،ومقرها يف مدينة ط�ب�رق ،ب�شرق البالد،
بينم ��ا الأخ ��رى م�ؤلفة م ��ن �إ�سالميني �أقامته ��ا كيانات موازي ��ة يف العا�صمة
طرابل�س.
وق ��ال املتح ��دث با�سم بعثة الأمم املتحدة للدع ��م يف ليبيا� ،سمري غطا�س� ،إن
�أيًا من املمثلني الإ�سالميني من برملان «امل�ؤمتر الوطني العام» ،يف طرابل�س،
الذي ��ن متت دعوته ��م لن يح�ضروا ،غ�ي�ر �أنه قال �إن �أح ��د املمثلني ،من معقل
الإ�سالميني ،يف م�صراته ،التي تقاطع � ً
أي�ضا حكومة طربق� ،سيح�ضر.
و�أ�ضاف غطا� ��س �أن كال املع�سكرين ممثالن رغم �أن ف�صيل «امل�ؤمتر الوطني
العام» لن يح�ضر حتى الآن.
وقالت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،يف بيان« :عملية مثل هذه ال ميكن
�أن تر�ض ��ي اجلمي ��ع يف كل �شيء  .ولكن من امله ��م �أن يقتن�ص الليبيون هذه
الفر�صة ،والقيام باملجازفات ال�ضرورية من �أجل ال�سالم باالن�ضمام �إىل مثل
هذه املحادث ��ات لأنهم �سيكونوا مت�أكدين من حتقيق املزيد بامل�شاركة ولي�س
باالبتعاد».
وقال نائب رئي�س «امل�ؤمتر الوطني العام»� ،صالح املخزوم ،الأحد� ،إن جانبه
يعار�ض بع�ض ممثل ��ي طرابل�س على قائمة امل�شاركني ،وكذلك التفاو�ض يف
الوقت الذي ت�ستمر فيه �أعمال القتال.
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داع�ش :ن�شر «�شاريل ايبدو» ر�سوم ًا جديدة للنبي «خطوة بالغة احلماقة»
اعتبر تنظيم ما
ي�سمى بـ«الدولة
الإ�سالمية» قيام
�صحيفة «�شارلي
ايبدو» الفرن�سية
ال�ساخرة بن�شر ر�سوم
جديدة للنبي محمد
(�ص) في عددها
ال�صادر�أم�س« ،خطوة
بالغة الحماقة»،
بح�سب ما جاء في
ن�شرة �إخبارية
لإذاعة تابعة
للتنظيم.

وقال ��ت «�إذاع ��ة البي ��ان» التابع ��ة لتنظي ��م
«داع� ��ش» ،يف ن�شرته ��ا �صب ��اح �أم� ��س� ،إنه
«يف خط ��وة بالغ ��ة احلماق ��ة ،تن�شر جملة
«�ش ��اريل ايبدو» عدد ًا جدي ��د ًا يحتوي على
ر�سوم ��ات م�سيئ ��ة للر�س ��ول الأعظم» ،يف
�إ�ش ��ارة �إىل قي ��ام ال�صحيفة بن�ش ��ر ر�سوم
جدي ��دة للنبي حمم ��د يف �أول عدد ت�صدره
بع ��د الهجوم امل�سلح ال ��ذي نفذه ا�سالميان
متطرفان �ضدها الأ�سب ��وع املا�ضي ،و�أدى
�إىل مقتل عدد من كبار ر�ساميها.
واعت�ب�ر التنظيم �أن ال�صحيف ��ة التي �سبق
لها يف الأع ��وام املا�ضية ن�شر ر�سوم للنبي
«تعود حلماقاتها مرة ثانية وتن�شر �صور ًا
م�سيئة للر�سول الكرمي(�ص)».
ون�ش ��رت ال�صحيفة الفرن�سي ��ة على غالف
عدده ��ا ال�صادر �أم�س ،ر�سم� � ًا للنبي حممد
دامع� � ًا وه ��و يحم ��ل الفتة كت ��ب فيه ��ا «�أنا
�شاريل» بالفرن�سية ،يف �إ�شارة �إىل العبارة
التي �أ�ضحت �شع ��ار ًا حلملة ت�ضامن عاملية
وا�سع ��ة م ��ع ال�صحيف ��ة بعد الهج ��وم على
مقره ��ا يف باري�س يف ال�ساب ��ع من كانون
الثاين/يناير .وكتب بالأ�سود فوق �صورة
النبي على الغالف «مغفور كل �شيء».
و�أ�شارت «اذاعة البي ��ان» �إىل �أن «اجلريدة
امللح ��دة ت�سع ��ى �إىل ا�ستغ�ل�ال الأح ��داث
الأخرية لتحقي ��ق مكا�سب مادية كبرية من
توزي ��ع العدد امل�سيء» .يف �سياق منف�صل،

قرر نا�شر «�شاريل ايبدو» زيادة ن�سخ العدد
الأول م ��ن ال�صحيف ��ة بع ��د االعت ��داء الذي
ق�ضى على هيئ ��ة حتريرها وال�صادر �أم�س
من ثالثة �إىل خم�سة ماليني ن�سخة ملواجهة
الإقبال اال�ستثنائي عليها يف فرن�سا ،على ما
�أفاد املوزعون .وقالت رئي�سة «مي�ساجري
ليوني ��ز دو بر� ��س» فريوني ��ك فوج ��ور �إن

«النا�شر ق ��رر هذا ال�صباح رفع عدد الن�سخ
�إىل خم�س ��ة ماليني» �ست ��وزع مبعدل نحو
ن�صف مليون ن�سخة يف اليوم ما �سي�سمح
جلميع الأك�شاك الراغب ��ة يف �إعادة التزود
باحل�ص ��ول على ن�سخ �إ�ضافية« ،بعدما نفد
هذا العدد التاريخي منذ ال�صباح يف معظم
اك�شاك فرن�سا».

فرن�سا توقف الفكاهي (ديودونيه) بتهمة تربير الإرهاب
م ��ن جهة �أخ ��رى� ،أوقفت �شرط ��ة باري�س ،ي ��وم �أم�س ،الفكاه ��ي الفرن�سي
ديودونيه يف �إطار حتقيق بتهمة «الإ�شادة بالإرهاب» بعد الهجمات الدامية
التي �شهدتها فرن�سي خالل اال�سبوع الفائت ،بح�سب م�صدر ق�ضائي.
وفت ��ح الق�ض ��اء الفرن�سي� ،أول من �أم� ��س ،حتقيق ًا بعد ت�صري ��ح ديودونيه
«�أ�شعر �أنني �شاريل كوليبايل» ،خالط ًا بني ا�سم االرهابي الذي قتل �شرطية
و�أربع ��ة يه ��ود يف تلك الهجمات و�شع ��ار «انا �شاريل» ال ��ذي يرفعه ماليني
املتظاهرين يف فرن�سا والعامل �ضد الإرهاب منذ ا�سبوع.
ويف ت�صري ��ح عل ��ى موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي «فاي�سب ��وك» ،مت حموه
الحق� � ًا� ،أك ��د ديودونيه �أن ��ه �شارك يف التظاه ��رة التاريخي ��ة الأحد لتكرمي
�ضحايا الإرهاب ،لك ��ن بطريقة �ساخرة ،وا�صف ًا �إياها ب�أنها «حلظة �ساحرة
كالبي ��غ بانغ» .و�أ�ض ��اف« :اعلموا �أنن ��ي �شعرت هذا امل�س ��اء ب�أنني �شاريل

كوليبايل».
ً
وديودوني ��ه معت ��اد عل ��ى اال�ستفزاز حي ��ث �سب ��ق �أن �أدين ق�ضائي� �ا ب�سبب
ت�صريح ��ات معادي ��ة لل�سامية .وكان ��ت نيابة باري�س فتح ��ت حتقيق ًا بتهمة
«الإ�ش ��ادة بالإره ��اب» نف�سه ��ا يف مطل ��ع ايلول�/سبتم�ب�ر بعد ن�ش ��ر فيديو
للفكاه ��ي وهو ي�سخ ��ر من �إعدام ال�صحايف االمريك ��ي جيم�س فويل بقطع
الر�أ�س على يد تنظيم «الدولة اال�سالمية».
ويف فيدي ��و �سابق عام  2010دع ��ا الفكاهي اىل االفراج عن يو�سف فوفانا
ال ��ذي ادين بتهمة قتل ال�شاب اليهودي ايالن حليمي يف فرن�سا ،بعد خطفه
وتعذيب ��ه ع ��ام  .2006ولوح ��ق ديودونيه بع ��د �ص ��دور الت�سجيل ثم متت
تربئته يف مطلع �شباط/فرباير ،لكن ما زال عليه املثول �أمام الق�ضاء اليوم
اخلمي�س يف ا�ستئناف �شق احلق املدين من الق�ضية.

القاعدة :الظواهري
�أمر بتنفيذ "غزوة
باري�س"
تبن ��ى تنظيم «القاع ��دة يف جزيرة العرب»
الهج ��وم عل ��ى �صحيف ��ة «�ش ��اريل ايب ��دو»
الفرن�سي ��ة ال�ساخرة م�ؤك ��د ًا �أنه نفذه ب�أمر
م ��ن زعيمه امي ��ن الظواهري «ث� ��أر ًا للنبي
حممد(�ص)».
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م التنظي ��م نا�صر بن
عل ��ي الآن�سي ،يف ر�سالة م�ص ��ورة ن�شرت
ع�ب�ر االنرتنت حتت عنوان «ث� ��أر ًا لر�سول
الله ،ر�سالة ب�ش�أن غزوة باري�س املباركة»،
«�إنن ��ا يف تنظي ��م (قاع ��دة اجله ��اد) نتبنى
ه ��ذه العملية ث� ��أر ًا لنبينا �صل ��ى الله عليه
واله و�سلم».
و�ش ��دد االن�سي على �أن «م ��ن اختار الهدف
ور�س ��م اخلط ��ة وم ��ول العملي ��ة وانت ��دب
قائده ��ا هم قي ��ادة التنظي ��م ا�ستجابة لأمر
الل ��ه ون�ص ��رة لر�سول الل ��ه وتنفي ��ذ ًا لأمر
امرين ��ا الع ��ام ال�شي ��خ املف�ض ��ال امي ��ن بن
حممد الظواهري» ،زعيم ال�شبكة املتطرفة
يف العامل ،و«لو�صي ��ة» م�ؤ�س�س «القاعدة»
ا�سامة ب ��ن الدن .وق ��ال الآن�س ��ي« :انتدب
الأبط ��ال فلب ��وا ووعدوا فوف ��وا ف�شفا الله

بهم �صدور امل�سلمني».
واعت�ب�ر الآن�س ��ي ،ال ��ذي ن�ش ��رت ر�سالت ��ه
عل ��ى موق ��ع «يوتي ��وب» وع�ب�ر «توي�ت�ر»،
«�أ�س ��اء �أولئك الكف ��رة الفج ��رة �إىل �أنبياء
الل ��ه امل�صطفني الأخيار ومت ��ادوا بكفرهم
حت ��ى متادوا على خليل الل ��ه ...حممد بن
عبدالله ...ف�ضجت �أمة الإ�سالم وهاجت».
و�أ�ض ��اف« :الي ��وم ي�أخذ املجاه ��دون بث�أر
نبيهم الكرمي».
وهن� ��أ الآن�سي امل�سلمني «به ��ذا الث�أر وهذا
االنتق ��ام ال ��ذي �ش ��رح ال�ص ��دور» ،معترب ًا
�أن العملي ��ة ت�ش ��كل «نقط ��ة حت ��ول جديدة
يف تاري ��خ ال�ص ��راع» .و�أ�ض ��اف« :ه� ��ؤالء

اخواننا جادوا ب�أنف�سه ��م ن�صرة لنبينا...
فلنن�صر نبينا وديننا».
وانتقد الآن�سي و�ضع ما قامت به ال�صحف
م ��ن خ�ل�ال ن�ش ��ر ر�س ��وم اعت�ب�رت م�سيئة
للنبي حممد يف اطار احلرية ،وحمل على
«تلك احلرية الزائفة التي ال تفتح �آفاقها �إال
ملن ين�شر الرذيلة ويحارب الله ور�سوله».
و�إذ توج ��ه �إىل الغ ��رب قائ�ل ً�ا «كف ��وا
ا�ساءتكم» ،وذ ّكر بقول ا�سامة بن الدن «اذا
كانت حرية �أقوالك ��م ال �ضابط لها فلتت�سع
�صدروكم حلرية �أفعالنا».

�أوروبا "تائهة" بني حرية التعبري وهجمات باري�س
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م�سلمو فرن�سا� :شعار "�أنا �شاريل"
يغذى �شعورا بالتمييز والتهمي�ش
قالت �صحيف ��ة "وا�شنط ��ن بو�ست"،
�إن اجل ��دل ال ��ذى �أث ��اره ق ��رار جملة
"�شاريل �إبدو" الفرن�سية ن�شر ر�سوم
النب ��ي حممد (� ��ص) قد دخ ��ل مرحلة
جديدة  ،الثالثاء ،مع �إدانة ال�سلطات
الإ�سالمي ��ة للر�س ��م الكاريكات�ي�ري
اجلدي ��د امل�س ��يء للر�س ��ول ال ��ذى
تن�ش ��ره ال�صحيفة يف عددها(�أم�س).
وحتدثت ال�صحيف ��ة عن الر�سم الذى
ن�شرت ��ه ال�صحيفة عل ��ى غالف عددها
اجلدي ��د ي ��وم ام�س الأربع ��اء ،الذى
من املتوقع �أن يبيع  3ماليني ن�سخة،
وقالت �إنه حتى قبل ظهور املجلة يف
مراكز بيع ال�صحف ،حذرت ال�سلطات
الإ�سالمية من رد فعل عنيف حمتمل.
و�أ�شارت وا�شنط ��ن بو�ست �إىل بيان
دار الإفت ��اء امل�صري ��ة ال ��ذى و�ص ��ف
الر�س ��وم ب�أنها ا�ستفزازية ب�شكل غري
م�ب�رر مل�شاعر ملي ��ار ون�ص ��ف املليار
م�سل ��م يف جمي ��ع �أنح ��اء العامل ممن
يحب ��ون النب ��ي( � ��ص) ويحرتمونه.
ودعا البي ��ان احلكومة الفرن�سية �إىل
�إدان ��ة العم ��ل العن�صري ال ��ذى قامت

به ال�صحفية والذى ي�شعل الطائفية.
ومت�ض ��ى ال�صحيف ��ة قائل ��ة �إن موقع
"�ساي ��ت" اال�ستخبارات ��ي" ر�ص ��د
دعوات من متعاطفني مت�شددين ،كتب
�أحده ��م على موقع توي�ت�ر للتوا�صل
االجتماعي "يريدون �سيارة مفخخة
ه ��ذه امل ��رة" .وي�أتي اجل ��دل الأخري
م ��ع �إعالن امل�س�ؤول�ي�ن الفرن�سيني �أن
الهجم ��ات الإرهابي ��ة التي وقعت يف
فرن�س ��ا الأ�سب ��وع املا�ض ��ي انط ��وت
عل ��ى �شبك ��ة �أو�س ��ع من الدع ��م املايل
واللوج�ست ��ي ملنفذيه ��ا الثالث ��ة �أكرث
مم ��ا كان يعتق ��د يف ال�ساب ��ق .م ��ن
ناحي ��ة �أخ ��رى ،تناول ��ت ال�صحيف ��ة
موقف امل�سلمني يف فرن�سا مما جرى
يف بالده ��م الأ�سبوع املا�ضي ،وقالت
�إن كثريين داخل اجلالية امل�سلمة يف
فرن�س ��ا ،الأك�ب�ر يف �أوروب ��ا وعددها
 5مالي�ي�ن ن�سم ��ة ،ي ��رون ان امل�أ�ساة
الت ��ي وقع ��ت ب�ش ��كل خمتل ��ف متاما
ع ��ن �أقرانه ��م من غ�ي�ر امل�سلمني .فهم
ي�شعرون �أنهم ممزقون ب�شدة ب�سبب
ال�شع ��ار املنت�ش ��ر الآن "�أن ��ا �شاريل"

ويقولون �إنهم لي�سوا "�شاريل" على
الإط�ل�اق .وتابعت قائلة �إن كثريا من
م�سلمي فرن�سا يرف�ضون العنف الذى
�ضرب البالد الأ�سب ��وع املا�ضي ،لكن
�أثارته ��م �أي�ضا فك ��رة �أنه ��م البد و�أن
يدافعوا عن ال�صحيفة .ويرون �أن هذا
املوق ��ف يجعل الفرن�سي�ي�ن يهم�شون
امل�سلمني مرة �أخرى ويغذون �شعورا
عاما بالتميي ��ز الذين �ساعد يف تهيئة
الظ ��روف للتطرف يف املق ��ام الأول.
فالتزال معدالت الفقر والبطالة �أعلى
بني م�سلمي فرن�سا مقارنة مبعدالتها
عل ��ى م�ست ��وى الدول ��ة ب�ش ��كل ع ��ام.
وتزداد تلك املعدالت على نحو خا�ص
يف ال�ضواح ��ي الباري�سي ��ة الت ��ي
يقطنه ��ا امل�سلم ��ون ،مث ��ل جينفيلرز،
املنطقة التي �سكنه ��ا �شريف كوا�شي
�أح ��د امل�سلح�ي�ن الذين نف ��ذوا هجوم
�ش ��اريل �إبدو الأربع ��اء املا�ضي .ففي
�ش ��وارع تلك ال�ضاحي ��ة ،تظل �شاريل
�إب ��دو �شيئ ��ا خمتلفا ،رمزا مل ��ا ي�صفه
البع�ض ب ��الإذالل اليوم ��ي للم�سلمني
يف فرن�سا.

غالف "�شاريل �إيب��دو" الأخري رمبا يثري املزيد
من العنف وتهديدات جديدة ملحرري ال�صحيفة
�أ�ش ��ارت �صحيف ��ة نيوي ��ورك تامي ��ز �إىل حتذي ��رات معظم
امل�سلم�ي�ن �أن ن�ش ��ر �أي ��ة �ص ��ور ت�ش�ي�ر �إىل النب ��ي حمم ��د
(� ��ص)� ،سيك ��ون ازدراء ،م�ضيف ��ة �أن البع� ��ض ي�ؤك ��د �أن
الر�س ��م املن�ش ��ور على غ�ل�اف �صحيفة �ش ��اريل �إيبدو ،هذا
الأ�سب ��وع ،ميث ��ل "وقاح ��ة مقنع ��ة" .و�أ�ص ��درت �صحيفة
�ش ��اريل �إب ��دو الفرن�سية ،الت ��ي تعر�ضت لهج ��وم �إرهابي
الأ�سب ��وع املا�ضي ب�سبب ن�شرها �ص ��ورا م�سيئة �أ�سفر عن
مقت ��ل � 12صحفيا م ��ن جمل�س التحري ��ر 3 ،ماليني ن�سخة
م ��ن عددها ه ��ذا الأ�سبوع .وح ��ذرت م�ؤ�س�س ��ة الأزهر من
�أن ال�ص ��ور امل�سيئة على غ�ل�اف ال�صحيف ��ة الفرن�سية هذا
لأ�سب ��وع من �ش�أنه �أن يفاقم التوترات بني الغرب العلماين
وامل�سلمني املحافظني .هذا فيما ت�شري نيويورك تاميز �إىل

�أن تهدي ��دات بالقتل انت�شرت عل ��ى الإنرتنت �ضد �صحفيي
"�شاريل �إيبدو" .وو�صف �أجنيم �شودري ،الزعيم ال�سابق
جلماع ��ة مت�شددة حمظ ��ورة يف بريطانيا ،يف ت�صريحات
ل�صحيف ��ة الإندبندن ��ت ،الر�س ��م اجلدي ��د ب�أن ��ه "عم ��ل من
�أعمال احل ��رب" التي من تكون عقوبته ��ا الإعدام �إذا متت
املحاكمة يف حمكمة �شرعية .وتقول ال�صحيفة الأمريكية،
�إن ��ه بالإ�ضاف ��ة �إىل التهدي ��دات اجلدي ��دة ،واحتمال املزيد
من العن ��ف بعد �أ�سب ��وع تعر�ض ��ت فيها املواق ��ع اليهودية
وامل�ساج ��د يف فرن�س ��ا لهجم ��ات ،ف� ��إن الإ�ص ��رار عل ��ى م ��ا
يعت�ب�ره امل�سلمون ا�ستفزازات م�ستم ��رة ،يجدد ال�شكاوى
حي ��ال الكيل مبكيالني يف البل ��دان الأوروبية ،التي حتظر
خطاب الكراهية بينما ال تنهى عن ال�سخرية من الدين.

 لندن -باري�س � /سكاي نيوز
مل تك ��د متر �أي ��ام قليلة على هجمات باري� ��س ،التي �أ�سفرت عن
م�ص ��رع � 17شخ�ص� � ًا على الأق ��ل ،حتى بد�أت دع ��وات تظهر يف
�أوروب ��ا من �أج ��ل و�ضع قوانني �أكرث ت�ش ��ددا ملكافحة الإرهاب،
لك ��ن ه ��ذه اخلطوة �أث ��ارت اجل ��دل ،وقوبل ��ت باعرتا�ضات من
جه ��ات ع ��دة نظ ��ر ًا لأنه ��ا ت�سته ��دف الرقاب ��ة عل ��ى االت�صاالت
والإنرتنت ،وبالتايل "حرية التعبري" يف حد ذاتها.
ففي بريطانيا ،ق ��ال رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون
�إن عل ��ى هيئات و�أجهزة اال�ستخبارات �أن حت�صل على ال�سلطة
القانوني ��ة العرتا� ��ض االت�ص ��االت امل�شف ��رة ع�ب�ر الإنرتن ��ت
للإرهابي�ي�ن امل�شتبه به ��م ،واخرتاقها للم�ساع ��دة يف احليلولة
دون وقوع هجمات على غرار هجمات باري�س.
وق ��ال كام�ي�رون �إن حكومة املحافظ�ي�ن املقبلة ته ��دف �إىل منع
الإرهابي�ي�ن م ��ن احل�صول عل ��ى "ف�ضاء �آم ��ن" لالت�صاالت عرب
الإنرتنت.
و�سيق ��دم كام�ي�رون اقرتاح ��ه يف ال�سنة الأوىل م ��ن فرتة حكم
حزب املحافظني� ،إذا ما فاز يف االنتخابات املقبلة ،لي�شكل �إطار
عمل لأجه ��زة اال�ستخبارات الربيطانية وباقي الأجهزة املعنية
العرتا� ��ض ات�صاالت امل�شتبه بهم ومراقبته ��ا ومعرفة �إذا كانت
هناك �أية معلومة ب�ش�أن هجمات عاجلة.
غ�ي�ر �أن نائب كامريون ،زعيم حزب الدميقراطيني الليرباليني،

انتق ��د رئي�س ال ��وزراء الربيط ��اين بدعوى "الدف ��اع عن حرية
التعبري من خالل م�شاركته يف م�سرية باري�س قبل �أن يعلن عن
و�ضع قيود عليها".وكان كامريون قال يف كلمته يف نوتنغهام،
بعد م�شاركت ��ه يف م�سرية باري�س� ،إنه بح�سب القانون املقرتح
�ستك ��ون هناك رقابة على الر�سائ ��ل والتن�صت على االت�صاالت
واعرتا� ��ض االت�ص ��االت اخللوي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن وظيف ��ة
احلكومات هي احلفاظ على الأوطان و�سالمة املواطنني.
وق ��ال كلي ��غ �إن ال�سخري ��ة تكمن يف ادع ��اء بع� ��ض ال�سيا�سيني
�أنهم �سيدافعون ع ��ن حرية التعبري ،ثم يتحدثون عن انتهاكات
كبرية حلري ��ات املواطن�ي�ن الربيطاني�ي�ن .ويف فرن�سا ،عر�ض
رئي� ��س ال ��وزراء مانويل فال�س� ،إج ��راءات �أمني ��ة جديدة على
الربمل ��ان الفرن�س ��ي الثالث ��اء ،وق ��ال �إن ��ه يري ��د تعزي ��ز برامج
مكافح ��ة التط ��رف يف املجتمعات وال�سج ��ون الفرن�سية ،وذلك
من خالل �إجراءات مراقبة ال�سفر اجلوي لأي م�شتبه به ،ومنح
ق ��درة �أكرب مل�س�ؤويل مكافحة الإره ��اب على مراقبة االت�صاالت
والإنرتنت بحث ًا عن م�ضامني متطرفة.
وحت ��دث فال� ��س ع ��ن �إق ��رار خط ��ة معدل ��ة ع ��ن قان ��ون ع ��ام
 2013ال ��ذي ي�سم ��ح للم�س�ؤول�ي�ن الفرن�سيني مبراقب ��ة الربيد
الإلك�ت�روين للمواطنني وات�صاالته ��م الهاتفية وبيانات حتديد
املوقع اجلغ ��رايف خ�صو�ص ًا للم�سافري ��ن �إىل دول مثل �سوريا
والعراق ،الذي رف�ض يف حينه.
وت�ضغط �إ�سبانيا وفرن�سا و�أملانيا ب�ش�أن تعديل �إجراءات حرية

ال�سف ��ر يف دول "�شينغ�ي�ن" ،وذلك با�ستخ ��دام بطاقات الهوية
على احل ��دود الدولية ،وهي اخلطوة الت ��ي رف�ضت �سابق ًا على
�أ�سا�س �أنها �ستت�سبب بوجود �صفوف طويلة يف املطارات.
برامج وتطبيقات مهددة بالرقابة
ومن بني الربامج �أو التطبيق ��ات امل�ستهدفة يف احلظر املقرتح
�أوروبي ��ا ،تطبي ��ق "�سناب �شات" ،ال ��ذي يقوم ب�إزال ��ة ال�صور
املر�سلة بعد حلظات من ا�ستالمها.
ويف بروك�س ��ل ،حي ��ث �سيعق ��د اجتم ��اع لو�ض ��ع �سرتاتيجي ��ة
ملكافح ��ة الإرهاب ،ي�ستع ��د وزراء االحت ��اد الأوروبي لل�ضغط
عل ��ى و�سائ ��ل االت�ص ��ال االجتماع ��ي ،مث ��ل غوغ ��ل وفي�سبوك
وتويرت ،للتعاون بهدف منع املت�شددين من ا�ستخدام الإنرتنت
كواجه ��ة ال�ستقط ��اب الأفراد والرتوي ��ج لأجن ��دات اجلماعات
املتطرفة ،ون�شر الكراهية.
وي�ش�ي�ر بع� ��ض املخت�ص�ي�ن يف جم ��ال الإنرتن ��ت �إىل �أن ��ه
طامل ��ا متكن ��ت �أجه ��زة اال�ستخب ��ارات م ��ن اعرتا� ��ض الر�سائل
واالت�ص ��االت م ��ن خ�ل�ال برام ��ج مث ��ل "وات�س ��اب" و"غوغ ��ل
هانغ ��اوت" ،لوجود "�أبواب خلفية" فه ��ذا لن مينع الإرهابيني
بدوره ��م من ا�ستغاللها واعرتا� ��ض كل الر�سائل وال�صور التي
ي�ستخدمها امل�ستخدمون العاديون.
و�أ�ش ��اروا �إىل �أن دو ًال مث ��ل رو�سي ��ا و�سوري ��ا و�إي ��ران تطب ��ق
برام ��ج اعرتا� ��ض ومراقبة ،لكنها مل تنج ��ح يف م�ساعيها مبنع
االت�صاالت.

«ثغرات» يف اال�ستخبارات مل متنع هجمات باري�س
وق ��ال ع�ض ��و يف الإدارة العام ��ة للأم ��ن
الداخل ��ي ،راف�ض ًا الك�شف ع ��ن ا�سمه« :نعم،
لق ��د �أخفقن ��ا» يف مراقبة الأخوي ��ن كوا�شي
و�أحم ��دي كوليب ��ايل ،م�ؤك ��د ًا �أن �أجه ��زة
مكافح ��ة الإره ��اب كانت تعمل عل ��ى مراقبة
م�شتب ��ه بهم يعت�ب�رون �أخطر ،وم ��ن �ش�أنهم
�أن يتحرك ��وا ،فيم ��ا كان الرج ��ال الثالث ��ة
يخططون لهجماتهم.
من جهته ،قال م�س�ؤول يف مكافحة الإرهاب:
«نعط ��ي �أولوي ��ة لبع� ��ض الأ�شخا� ��ص ،م ��ع
املجازفة بالوقوع يف اخلط� ��أ» ،م�ضيف ًا «من
امل�ستحيل و�ضع �شرطي ملالحقة كل �شخ�ص.
نح ��اول �إيج ��اد الوقت والأ�شخا� ��ص لت�أمني
مراقب ��ة ب�أف�ضل �شكل ممك ��ن ،لكنها ال ميكن
�أن تكون مراقبة مطلق ��ة� .إنها مراقبة باحلد
الأدن ��ى ومراقبة تقنية ب�ش ��كل �أ�سا�س» ،مثل
التن�صت على الهوات ��ف �أو مراقبة م�ضمون
الإنرتنت.
ومت التن�ص ��ت على مكامل ��ات �شريف و�سعيد
كوا�ش ��ي املعروف�ي�ن جي ��د ًا ل ��دى املحقق�ي�ن،
واللذي ��ن �أبلغت عنهم ��ا الوالي ��ات املتحدة،
يف �إطار عملي ��ات تن�صت �إدارية ،ال ت�ستلزم
احل�صول على موافق ��ة م�سبقة من الق�ضاء،
لكن بدون ر�صد �أي �شيء م�شبوه.

 باري�س � /أ ف ب
�أقر �شرطيون بوجود «ثغرات» في مراقبة منفذي
اعتداءات باري�س ،تزامن ًا مع �إعالن رئي�س الوزراء
الفرن�سي مانويل فال�س عن �إجراءات جديدة
ّ
ل�سدها ،مثل و�ضع بيانات حول المدانين بالإرهاب.

وق ��ال م�ص ��در يف ال�شرطة يعم ��ل يف جمال
اال�ستخب ��ارات لوكال ��ة «فران� ��س بر� ��س» �إن
«التن�ص ��ت الإداري مدت ��ه �أربعة ا�شهر ميكن
جتديدها م ��رة� ،أي ثمانية �أ�شهر بالإجمال».
و�أ�ضاف «بالت ��ايل �إذا مل ن�سمع �شيئ ًا يدفعنا
للتوج ��ه �إىل قا�ض ،نتوقف .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك هناك حما�ص�صة :من �أجل التن�صت على
�شخ�ص م ��ا يجب وقف التن�ص ��ت على �آخر.
كما يجب �أن تكون هناك الإمكانات للتن�صت
فعلي ًا .وهذه الإمكانات ال منلكها».
ويف ال�سنت�ي�ن املا�ضيت�ي�ن ،وم ��ع تط ��ورات
الأو�ض ��اع يف �سوري ��ة والع ��راق ،مع ن�شوء
م�ل�اذات للإ�سالمي�ي�ن املتطرفني ،ث ��م ظهور

تنظي ��م م ��ا ي�سم ��ى بـ«الدول ��ة الإ�سالمي ��ة»،
ال ��ذي ان�ض ��م �إلي ��ه الع�ش ��رات ثم املئ ��ات ثم
�آالف املتطوعني من العامل ،بينهم العديد من
الفرن�سيني ،غا�صت الأجهزة املتخ�ص�صة يف
عدد الأهداف الواجب مراقبتها.
ومل ترتك ��ز املراقب ��ة على الأخوي ��ن كوا�شي
باملقدار الذي كانت الأجهزة الفرن�سية تركز
على عدد م ��ن رفاقهم ال�سابقني املتطرفني ،ال
�سيما �أع�ضاء ما يدعى «�شبكة بوت �شومون»
(ح ��ي باري�سي) يف مطلع �سن ��وات الألفني.
ودان فريد بن يط ��و الذي �أعلن نف�سه �سابق ًا
«�أمري ًا» له ��ذه املجموعة ،الهجمات وو�صفها
ب�أنه ��ا «�أ�س ��و�أ جرمي ��ة ميك ��ن �أن يرتكبه ��ا

م�سل ��م» ،كم ��ا �أن ال�شقيقني �أظه ��را م�ؤ�شرات
جيدة على االندماج مع العائلة وحميطهم.
وبه ��دف حماولة �سد ه ��ذه «الثغرات»� ،أعلن
رئي�س الوزراء الفرن�سي مانويل فال�س ،يف
خطاب �أم ��ام اجلمعية العامة الفرن�سية ،عن
�إن�شاء بيان جديد قريب ًا يح�صي الأ�شخا�ص
املحك ��وم عليه ��م بته ��م �إره ��اب� ،أو كان ��وا
«�أع�ض ��اء يف جمموعة قتالي ��ة» .وعلى غرار
م ��ا يح�صل للأ�شخا�ص الذين ارتكبوا جنح ًا
جن�سي ��ة� ،سيك ��ون عل ��ى ه� ��ؤالء اال�شخا�ص
�إعط ��اء عناوينه ��م ،والإبالغ ع ��ن �أي انتقال
حمتم ��ل ،و�سيخ�ضعون ملالحق ��ات يف حال
عدم القيام بذلك .و�أعلن رئي�س احلكومة عن
زي ��ادة عدد عنا�صر مكافح ��ة الإرهاب قريب ًا،
وطلب من وزارة الداخلية و�ضع اقرتاحات
يف هذا ال�صدد ،يف الأيام الثمانية املقبلة.
و�أعل ��ن �أي�ض� � ًا ع ��ن م�شاري ��ع قوان�ي�ن مت
الت�صوي ��ت عليها ،مثل من ��ع رعايا فرن�سيني
ي�شتب ��ه يف �أنهم يرغب ��ون يف االن�ضمام �إىل
«اجلهاد» من مغ ��ادرة الأرا�ض ��ي الفرن�سية،
�أو �إج ��راءات ع ��زل �إ�سالمي�ي�ن متطرف�ي�ن
يف �أجنح ��ة خا�ص ��ة يف بع� ��ض ال�سج ��ون
الفرن�سية� ،سيتم توقيه ��ا �سريع ًا لكي تدخل
حيز التنفيذ.
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�صفحات متخ�ص�صة بالف�ضائيات وال�سينما
ت�صدر �أ�سبوعي ًا كل خمي�س  ..وهي مفتوحة
لإ�سهامات كتابنا يف هذا املجال.

العدد ( )3262ال�سنة
الثانية ع�شرة  -اخلمي�س
( )15كانون الثاين 2015

فيلم" "Tangoللمخرج كارلو�س �ساورا
يتعمق راق�ص التانغو
بالفعل وردة الفعل
ما معنى الرق�ص ان مل يبد�أ من الداخل
حني ن ��درك املعن ��ى احلقيق ��ي للحياة؟
خال�ص ��ة ي�ستدرجنا اليه ��ا كاتب فيلم "
تانغ ��و" الن كل البداي ��ة ق ��د تكون من
النهاية واالن�سان ال يدرك اخطاء الزمن
اال بعد فوات الأوان ،فهل نحتاج للآخر
روحي ��ا ك ��ي من�ض ��ي يف �إيق ��اع حي ��اة
مغاي ��ر نعيد من خالله برجم ��ة انف�سنا
على تق ّبل اخل�سارة والربح يف احلياة
 .درام ��ا ايقاعية مبنية على دالالت ذات
وزن حركي ب�صري متوازن يعتمد على
التناغم م ��ع الذات مبو�ضوعية ،وعلى
الآخ ��ر بذاتية تتناق�ض م ��ع اخلطوات
املعاك�س ��ة وه ��ذه جمالي ��ة العر� ��ض
امل�سرحي الراق�ص ،فهو تعبري ايقاعي
بلغة الرق�ص التي ي�شرتط فيها املخرج
مو�سيقى التانغو ملا حتمله من غمو�ض
يف طبقات االيق ��اع واحلركة املتفاوتة
ب�ي�ن الق ��وة وال�ضع ��ف والتناف�س بني

ثنائي ي�ش ��كل كل منهم ��ا اكتماال للآخر
حي ��ث يتعمق راق� ��ص التانغ ��و بالفعل
وردة الفع ��ل ،والتفاع ��ل املعق ��د القائم
على ح ��دة االيقاع وتراخي ��ه .اذ تبدو
قوان�ي�ن الرق� ��ص جازم ��ة ايقاعيا على
احلرك ��ة والتعب�ي�ر ،هذا م ��ا جنح فيه
خمرج فيلم تانغو يف تقدميه اىل جانب
املو�ض ��وع االن�ساين املوج ��وع المر�أة
متنازع عليها  ،ورجل تخطى االربعني
م ��ن العمر وب ��د�أ يلم�س تقهق ��ر اجل�سد
امام املناف�س ��ات النف�سية الراكدة حتت
ت�أثري ح ��ادث ي�ؤدي اىل فق ��دان راق�ص
التانغ ��و رجله التي ه ��ي مبثابة االداة
اال�سا�سية للرق�ص .لكنها لي�ست االداة
احلقيقة للح ��ب ،فهل يخ�س ��ر االن�سان
عالقات ��ه االجتماعي ��ة او حبيبت ��ه عن ��د
فقدان القوة التي جذبته نحو االخر؟

حم ��و ل ��ه يف احلا�ض ��ر اال وي�ستكمله
املا�ضي م ��ع امل�ستقبل ،فثالثية الزمن
املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر وامل�ستقبل تكمل
بع�ضه ��ا البع� ��ض ،وم ��ا ي�ستطيع ��ه
الرق�ص من ترجم ��ة للم�شاعر او حتى
لرواية املا�ضي ب�سرد ايقاعي حلروب

حتلي�ل�ات التج ��اذب الفك ��ري بين ��ه
وبني م ��ا يتعار�ض مع فرق ��ة الرق�ص.
الن االف�ل�ام ال�سينمائي ��ة احلقيقي ��ة
بجوهرها الفن ��ي ال تعتمد على ما هو
ربحي او ما هو يغرر باجلمهور .الن
الفيلم يعالج احداث املا�ضي بخطوات
رق� ��ص درامي ��ة مفهوم ��ة بتحدياته ��ا
وحتاببه ��ا ونظرتها العام ��ة للمواقف
ال�سلبي ��ة وااليجابي ��ة عل ��ى �س ��واء.
الن الفك ��رة اال�سا�سي ��ة الي فيلم ان مل
تعالج بر�ؤي ��ة دراماتيكية تبقى �ضمن
ذاته ��ا وال تتخط ��ى مبو�ضوعيته ��ا
الفكرة املك ��ررة يف اكرث من عمل فني
ن ��راه .اال ان الر�ؤي ��ة االيقاعي ��ة هن ��ا
ه ��ي التي ا�سبغت عل ��ى الفيلم جمالية
متخيل ��ة ذات طبيع ��ة واقعي ��ة جت�سد
رق�ص ��ة التانغ ��و ،وم ��ا تعني ��ه يف كل
م�شهد راق�ص متت احاطته باملو�سيقى
وال�ض ��وء واللبا� ��س  ،وامل�ؤث ��رات م ��ا
ب�ي�ن ظ ��ل وعتم ��ة و�ض ��وء ،ليكتم ��ل
امل�شهد م�سرحي ��ا بعدها و�ضمن ر�ؤية
�سينمائية جتم ��ع اال�سلوب امل�سرحي
م ��ع اال�سل ��وب ال�سينمائ ��ي يف ق�ص ��ة
ه ��ي لرجل فقد ركنا من اركان الرق�ص
 ،ولكن ��ه برغ ��م االوج ��اع واملعان ��اة
ا�ستكم ��ل ما ب ��د�أ ب ��ه دون االهتمام اال
بيقين ��ه ه ��و وم ��ا ي ��راه متنا�سب ��ا مع
اخراج ��ه ور�ؤيت ��ه الفني ��ة ،فهل جنح
يف ذل ��ك �س ��اورا ام ان ��ه من ��ح العم ��ل
الفن ��ي م�صداقي ��ة ازدواجي ��ة لفن ��ان
اندم ��ج مع املخ ��رج يف حلظات تركت
امل�شاهد بجمع بني املخرج يف الق�صة
واملخرج الفعلي لفيلم تانغو.

مت ��ت يف املا�ض ��ي ،وب�صم ��ت يعتم ��د
عل ��ى حا�ست�ي�ن  :ال�سم ��ع والب�ص ��ر.
له ��ذا اعتمد " كارلو�س �س ��اورا" على
امل�ؤث ��رات م ��ن ا�ض ��اءة و�سينوغرافيا
�شدي ��دة امله ��ارة ،وخط ��وات ايقاعية
جتذب الب�صر بقوته ��ا تاركا للم�شاهد

الأفالم ال�سينمائية
احلقيقية بجوهرها الفني
ي�ؤث ��ر املا�ضي عل ��ى امل�ستقبل وما من

فعل حمبوك دراميا
مبو�سيقى ت�ستتبعها لغة
رق�ص لها زمنيتها
ح ��ب وهج ��ران ،ون�سي ��ان وت�سام ��ح
وغ�ضب ومعان ��اة ،واوجاع اختلطت
تعابريه ��ا عند اخلط ��وات ومعانيها ،
وما ترتجمه من فع ��ل حمبوك دراميا
مبو�سيق ��ى ي�ستتبعها بلغ ��ة رق�ص لها
زمنيته ��ا الرتاثي ��ة ومعناه ��ا ال�شعبي
الوا�س ��ع �ضمن امل�شه ��د الواحد املبني
عل ��ى قوة احلي ��اة ومعناها ،وتخطي
االحق ��اد يف الوق ��ت املنا�س ��ب لتنجو
راق�صت ��ه م ��ن امل ��وت املحت ��م يف اق ��ل
من ثاني ��ة ين�سى فيها ان ��ه اعرج ،وال

بريوت� /ضحى عبدالر�ؤوف املل

بورصة األفالم

ذاكرة السينما

ال���ق���ر����ص���ان الأح���م���ر
عر�ض :كمال لطيف �سامل

ي�ستطي ��ع الهرولة نحوه ��ا الن احلب
اق ��وى م ��ن اي امل�شاعر االخ ��رى التي
تتناق�ض مع جوهر االن�سان احلقيقي
يف حلظة ي�شعر فيها انه يخ�سر االخر
نهائي ��ا ،فيه ��رول حم ��اوال ا�ستعادته
بكاف ��ة الط ��رق وان بن�سي ��ان حلظتني
ت ��رك امل�شاه ��د ام ��ام م�س ��رح احلي ��اة
الكب�ي�ر ومعن ��اه اخلاف ��ق باحلقائ ��ق
االن�ساني ��ة املركبة من افعالنا من حب
وقت ��ل وخيان ��ة ووفاء و�ش ��ك ويقني،
وت�ض ��اد نكت�شف م ��ن خالله م�صداقية
م�شاعرن ��ا جت ��اه انف�سن ��ا وجت ��اه
االخري ��ن ،ويف هذا ان�سجام كلي بني
فريق العمل م ��ن ممثلني ومو�سيقيني
وم�صوري ��ن واخ ��راج ،وب�ي�ن خمرج
اعتمد على لوحات فنية راق�صة ت�سرد
براق�ص�ي�ن متمر�س�ي�ن رواية احلروب
وم�آ�سيه ��ا ولغة القتل التي تتعادل مع
لغ ��ة احلب  .اال ان االخري يتفوق على
القت ��ل ومين ��ح العمل ذكري ��ات كثرية
م ��ن رميو وجوليت و�ص ��وال اىل فيلم
تانغو.
اي�صال فكرة فنية قوية
ق ��د يبل ��غ اال�ص ��رار فين ��ا ق ��وة العناد
وال�صفات ال�سلوكية املكت�سية .اال ان
املخ ��رج اراد اي�صال فك ��رة فنية قوية
مبعناه ��ا  ،الن اي عمل فن ��ي ال يعتمد
على املو�ض ��وع او عل ��ى اي�صال فكرة
ان�سانية هو عمل جتاري بحت ،وهو
يرف�ض هذا الن عر�ضه امل�سرحي يجب
ان ي�س ��رد م ��ن خالل ��ه وقائ ��ع املا�ضي
ب�ت�راث احلا�ض ��ر وجمالي ��ة اللحظ ��ة
الت ��ي جتعلنا ن ��رى امل�ستقب ��ل م�ضيئا
ان�ساني ��ا  ،وعل ��ى خ�شب ��ة م�سرحي ��ة
م�شغولة ب ��دالالت مبنية عل ��ى الواقع
واخلي ��ال  ،وعلى احلا�ض ��ر والتاريخ
احلامل الفعالنا يف املا�ضي والتناحر
والتوافق �ضم ��ن امل�شهد الواحد الذي
ميك ��ن ت�شريح ��ه خيالي ��ا  ،لن�ضعه يف
رق�صة يقدمها �ساورا ،ترتك لتاريخية
رق�صة تانغو رمزيتها القوية يف الفيلم
والوان ��ه احل ��ارة املث�ي�رة للحوا� ��س
م ��ع احلرك ��ة واال�ض ��اءة ،والر�ؤي ��ة
امل�سرحية يف امل�شهد ال�سينمائي الذي
اراد له �ساورا ان يكون ميثابة حتدي
يف فيل ��م ا�ستط ��اع التم�س ��ك بالتاريخ
والرتاث والتجدد الزمني .

"تيكن  "3يت�صدر �إيرادات ال�سينما يف �أمريكا
للأ�سبوع الثالث
احتل اجلزء اجلديد من �أفالم احلركة "تيكن � "takenإيرادات ال�سينما
ب�أمريكا ال�شمالية خالل الأيام الثالثة املا�ضية وجمع  40.4مليون دوالر.
لو�س �أجنلي�س /رويرتز

الفيلم الذي يحمل ا�سم "تيكن  "3بطولة
ليام ني�سن وفور�ست ويتيكر وفامكي
يون�سن ومن �إخراج �أوليفر ميجاتون.
واحتل فيلم "�سيلما  "Selmaاملركز
الثاين ب ��إي��رادات قدرها  11.2مليون
دوالر.
وت��دور ق�صة الفيلم ح��ول حملة مارتن
ل ��وث ��ر ك �ي �ن��ج ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى ح �ق��وق
مت�ساوية يف الت�صويت .ويقوم ببطولة
الفيلم ديفيد اويلوو وكارمن ايجوجو
ويخرجه افا دوفرناي.
وتراجع من املركز الثاين يف الأ�سبوع
املا�ضي �إىل املركز الثالث هذا الأ�سبوع
الفيلم الكوميدي �إنتو ذا وودز Into
 the Woodsوجمع  9.8مليون
دوالر.
تقوم ببطولة الفيلم مرييل �سرتيب
وانا كندريك وكري�س باين ويخرجه
روب مار�شال.
وتراجع �أي�ضا من املركز الأول اىل
الرابع فيلم املغامرات واخليال ذا

متثيل :بريت النك�سرت،
ايفا بارتوك.
اخراج :روبرت
�سيدوماك.

عن رواية روالند كيني (القر�صان
الأحم ��ر) انت ��اج  .1952الوا�ضح
�أن القرا�صن ��ة يف �أك�ث�ر الأحي ��ان
متجهم ��و املالم ��ح ،متوح�ش ��ون،
ل�صو� ��ص وه ��م اي�ض ��ا يف منزل ��ة
الل� ��ص الظريف ،ه ��ذه ال�شخ�صية
مثله ��ا كب ��ار جن ��وم ال�سينم ��ا يف
العامل �أمثال (ايرول فلني) خفيف
الظ ��ل وه ��و ي� ��ؤدي دور الكاب�ت�ن
بل ��ود ال ��ذي ي�صب ��ح قر�صان ��ا يف
البحر الكاريبي� ،أما (ترين باور)
يف فيل ��م (البجعة ال�س ��وداء) فهو
القر�ص ��ان مورج ��ان ال ��ذي �ص ��ار
حاكم ��ا جلاماي ��كا ال ��ذي علي ��ه �أن
ينا�ص ��ر �صديق ��ا ل ��ه �ض ��د قر�صان
�آخر.
�أم ��ا الأ�ش َه ��ر عل ��ى الإط�ل�اق فه ��و
(ب�ي�رت النك�س�ت�ر) ال ��ذي ع ��رف
بخفة ظله وحركاته يف املطاردات
يف فيل ��م (القر�ص ��ان الأحم ��ر) ،
والقر�صان هنا لي� ��س ل�صا بل هو
ثائر �ض ��د طاغية والرج ��ال الذين
يطاردونه هم رجال ال�سلطان.
وب�ي�رت النك�س�ت�ر ب ��د�أ حيات ��ه
ريا�ضي ��ا يف جم ��ال اجلمنا�ستيك

وكان �صديق ��ه املق ��رب ن ��ك كارفت
الذي رافقه يف عدد من الأفالم منها
(الغوا�ص ��ة) ويف فيل ��م القر�صان
الأحمر يظه ��ر يف م�شاهد مطاردة
دراماتيكي ��ة ب ��رع فيه ��ا الرفيق ��ان
يف �ش ��د امل�شاه ��د و�إ�ضحاك ��ه وقد
جنح ه ��ذا الفيلم ما �شج ��ع �شركة
وارنر يف انتاج فيلم �آخر بعنوان
(ال�شعلة وال�سهم) والفيلم قر�صنة
بحري ��ة م�شحون ��ة باملغام ��رات
واملفاج� ��آت الت ��ي يك ��ون طابعه ��ا
ال�ضحك والت�سلية ال�سيما يف القفز
وت�سلق اجلبال واملوانع  .وبريت
النك�س�ت�ر متن ��وع يف �أداء �أدواره
م ��ا جعله يق ��ف يف ال�ص ��ف الأول
م ��ن ممثلي هولي ��ود خا�صة دوره
يف فيل ��م (الأبات�شي) الذي يحكي
�أ�سط ��ورة بطل م ��ن الهنود احلمر
وكذل ��ك دوره يف فيل ��م (ال�سريك)

مع ت ��وين كريت� ��س وجين ��ا لولو
برجي ��دا  .يف ه ��ذا الفيل ��م يرين ��ا
براعته كريا�ض ��ي يف العاب القفز
يف الهواء وم�س ��ك احلبال وكذلك
يف فيلم (�سج�ي�ن الكاتراز) وفيلم
(القط ��ار) حيث االحت�ل�ال النازي
لباري�س والتخطيط ل�سرقة �أ�شهر
اللوح ��ات العاملي ��ة م ��ن متح ��ف
اللوف ��ر بتخطي ��ط من هتل ��ر الذي
كان ر�سام ��ا  .ولعل ق�ص�ص البحر
والقرا�صن ��ة �أخ ��ذت مكان ��ا بارزا
م ��ن اهتم ��ام الكتاب لع ��ل ابرزهم
�ساباتين ��ي وجوزي ��ف كون ��راد
وهرم ��ان ملفل وهمنغ ��واي ومن
ا�شه ��ر اف�ل�ام البح ��ر (�سكارمو�ش
الكابنت بل ��ود) وهي �سل�سلة �أفالم
قام ببطولتها ايرول فلني وغريها
م ��ا يجع ��ل �أف�ل�ام القرا�صن ��ة عامل ًا
جميال يعج باملخيلة واملغامرة.

هوبيت  The Hobbitم�سجال 9.4
مليون دوالر .الفيلم م��ن �إخ ��راج بيرت
جاك�سون وبطولة �إين ماكيلني ومارتن
فرميان.
وتراجع فيلم انربوكن Unbroken
الذي تخرجه اجنلينا جويل من الرتتيب

4

الثالث اىل اخلام�س بعد ت�سجيله 8.4
مليون دوالر.وقام املمثل جاك اوكونيل
ببطولة الفيلم الذي يتناول ق�صة حياة
بطل �أومل�ب��ي �شارك يف احل��رب العاملية
الثانية وتعر�ض للأ�سر والتعذيب على
�أيدي القوات اليابانية.
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ً
تقريبا على �أنها قدمت �أداءين متميزين
�إن ق�صة اجلوائز بالن�سبة ملاريان كوتيار هذه ال�سنة كانت غريبة .الكل يتفق
يف عام  2014هما :يف فيلم "املهاجرة" جلمي�س غري يف �أوائل �سنة  2014والآخر يف فيلم "يومان وليلة" للأخوين داردين
ً
ً
�ساحقا يف دور العر�ض الأمريكية ليلة عيد امليالد .لكن العديد من النقاد يعتقدون �أن كال الفيلمني
جناحا
الذي جنح
هما يف غاية الغمو�ض بالن�سبة مل�صوتي الأو�سكار .وعلى �أمل �أن ال تكون تلك هي الق�ضية ،ف�إن كوتيار ت�سلمت جائزة
دائرة نقاد الفيلم يف نيويورك ك�أح�سن ممثلة يف كال الفيلمني املذكورين .وذلك �أمر بطويل.

كالكيت
 عالء املفرجي

ا�سكوبار ..الفردو�س املفقود

ماريان كوتيار� :سعيدة بالعمل مع الأخوين داردين
ترجمة :جناح اجلبيلي

ت� ��ؤدي كوتيار يف فيل ��م "يومان
وليل ��ة" دور "�سان ��درا" وه ��ي
�أم مكتئب ��ة تع ��ود �إىل عمله ��ا يف
امل�صن ��ع بع ��د �إج ��ازة مر�ضي ��ة
لتكت�ش ��ف ب�أن وظيفتها يف خطر.
�أثن ��اء غيابها ي ��درك زمال�ؤها يف
العم ��ل ب�أنهم قادرون على تغطية
مناوبته ��ا بالعمل �ساع ��ات �أطول
تقريب ًا وتق ��رر الإدارة تخ�صي�ص
مكاف�أة �سنوي ��ة لهم �إذا ما وافقوا
عل ��ى جع ��ل �سان ��درا فائ�ض ��ة عن
احلاج ��ة .فتلج� � ًا �إىل ح ��ل ه ��و
الت�صويت :ت�ستطي ��ع �ساندرا �أن
تبق ��ى �إذا ما واف ��ق زمال�ؤها على
التخل ��ي عن مكاف�آته ��م ال�سنوية.
مب�ساع ��دة زوجها وبع ��د �أن تفقد
كل خياراته ��ا املادي ��ة تتخل ��ى
�سان ��درا ع ��ن كربيائه ��ا وتت�ص ��ل
ب ��كل العم ��ال ك ��ي تطل ��ب منه ��م
التخلي ع ��ن مكاف�آتهم لتنجو هي
وعائلته ��ا� .إنه فيلم موجع ومثري
للعاطف ��ة مو�س ��وم ب� ��أداء كوتيار
اال�ستثنائ ��ي ال ��ذي يرتع� ��ش
عل ��ى حاف ��ة اال�ست�س�ل�ام الذات ��ي
والق ��رار� .إنه فيلم ق ��وي جد ًا عن
الكفاح م ��ن �أجل الكرامة يف عامل
ال يغف ��ر .تكلمن ��ا م ��ع كوتيار عن
ه ��ذا الفيلم والفيلم الآخر املتعلق
ب ��ه "املهاج ��رة" وفيلمه ��ا الق ��ادم
"مكب ��ث" الت ��ي ت�ش ��ارك فيه مع
املمثل "مايكل فا�سبندر":
*مع ��روف ع ��ن الأخوي ��ن داردي ��ن ب� �� ّأن
لديهم ��ا �أرقام ًا للقطات لكن هناك م�س ��بق ًا

من فيلم يومان وليلة

عن�ص ��ر ًا من التكرار للق�ص ��ة� .أت�صور � ّأن
هذا �صعب الأداء؟
 مل يك ��ن �صعب� � ًا ب ��ل مرك ��ز ًا.�إن الأخوي ��ن داردي ��ن ي�صنع ��ان
فيلم� � ًا كل �سنة تقريب� � ًا وي�ضعان
كل �ش ��يء مع� � ًا ك ��ي تك ��ون هناك
راح ��ة .كان ��ت لدينا ثالث ��ة �أ�شهر
من التمرين ��ات و�صورنا ملدة 11
�أ�سبوع� � ًا وكانت مدة طويلة .بعد
هذا الفيل ��م مبا�شرة ً قمت بتمثيل
ن�سخة من "مكبث" الذي هو �أثقل

من فيلم املهاجرة
م ��ن فيل ��م الأخوين داردي ��ن لكن
كان ��ت لدينا ثمانية �أ�سابيع .ويف
تلك الأ�سابي ��ع الثمانية كان لدينا
�أ�سبوعان من املعارك املجنونة !
* �أخم ��ن � ّأن الأم ��ر اعتم ��د عل ��ى ماهي ��ة
الإنتاج وم�صادرك � ِأنت؟
 بالطبع يعتمد الأمر على الفيلملكن حني يكون لديك � 11أ�سبوع ًا
زائ ��د ًا �شهر م ��ن التمرين ��ات ف�إن
الراحة تكون مده�شة.
*كي ��ف احتفظت بالن�ش ��اط بع ��د تلك املدة

الطويل ��ة؟ كان عل ��ى �س ��اندرا �أن تكم ��ل
املهمة نف�س ��ها م ��رار ًا وتك ��رار ًا يف �إقناع
زمالئها يف العمل؟
 نع ��م ،كان الأم ��ر قا�سي� � ًا.لكن ��ه �أي�ض� � ًا �أر�ضي ��ة طيب ��ة جد ًا
خليال ��ك لأن كل امل�شاه ��د �صورت
بالت�سل�س ��ل و�أغل ��ب الوق ��ت قمنا
بت�صوير � 50إىل  100لقطة .التي
هي كثرية لكن يف املقام الأول مل
يكونا لي�ص ��ورا لقطة واحدة بعد
ذل ��ك �إذا كان ال يتوج ��ب عليهم ��ا

فع ��ل ذلك .مل يح ��اوال �أن يدفعوك
�إىل مكان �آخ ��ر .بع�ض املخرجني
�سوف ي�ص ��ورون  80لقطة لأنهم
يرغبون يف احل�صول على �شيء
خمتلف منك� .إنه ��ا الطريقة التي
ال يعمالن بها مطلق ًا� .أنهما يثقان
ويقنعان بالنا� ��س الذين يعملون
معهم ��ا .له ��ذا يف كل م ��رة �أفع ��ل
الأمر مرة �أخ ��رى �أعرف ب�أن ذلك
ه ��و ل�سبب معني .لك ��ن يف اليوم
الت ��ايل �صورن ��ا  56لقط ��ة ويف
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اليوم الراب ��ع  .82وا�ستم ّر الأمر
كذلك ..و�أحيان� � ًا ي�صل الت�صوير
�إىل � 95أو  100لقطة.
*�ألي� ��س ه ��ذا �أم ��ر ًا مرهق� � ًا عاطفي� � ًا يف
الأقل؟
 يف الواق ��ع كال .كن ��ت �سعي ��دةبه ��ذا العم ��ل .كتب ��ت الكث�ي�ر من
امل ��ادة والكث�ي�ر م ��ن امل�شاه ��د
م ��ن ما�ضيه ��ا .كان ل ��ديّ دف�ت�ر
مالحظات مع م�شاه ��د من و�سط
ك�آبتها وكيف �أث ��رت على �أطفالها
وزوجه ��ا ،م�شاهد م ��ن طفولتها.
ل ��ذا كان ه ��ذا �شيئ� � ًا اعت ��دت على
�أن �أغذي ب ��ه بع�ض اللحظات من
العاطف ��ة الت ��ي �أحت ��اج الو�صول
�إليها.
�ستنخ ��رط �سان ��درا بالب ��كاء يف
و�س ��ط املحادثة وذل ��ك لي�س �أمر ًا
عاطفي ًا .ح�سن كي ��ف ت�ؤدي ذلك؟
�أحيان� � ًا يكون لديك م�شهد وتتكلم
ع ��ن �ش ��يء درام ��ي فائ ��ق وه ��و
نوع م ��ن �سهولة احل�ص ��ول على
العاطف ��ة ح�ي�ن تتكلم ع ��ن زوجك
املتوفى .لكن م ��ن الالمكان؟ مثل
احلدي ��ث عن حديقت ��ك التي تعيد
بناءه ��ا وفج�أة تنخ ��رط بالبكاء؟
حتت ��اج �إىل �ش ��يء ت�ستعمله لهذا
ا�ستعمل ��ت كل الق�ص ��ة اخللفي ��ة
الدرامي ��ة التي كتبته ��ا .لكن بعد
 30لقط ��ة وا�ستعم ��ال ال�ش ��يء
نف�س ��ه مرار ًا ،فج� ��أة مل يعد الأمر
ينجح بعد ذلك .بعد �أن ا�ستعملت
كل �ش ��يء كتبته وكنت يف اللقطة
 40كن ��ت �أعرف �أنه م ��ن الأرجح
�أن �أذه ��ب �إىل اللقط ��ة  .80له ��ذا
احتج ��تُ �إىل بع�ض امل ��ادة اخلام
وذل ��ك هو املكان ال ��ذي يخلق فيه
خيال ��ك اال�ستمرارية ك ��ي تنع�ش
حا�سبتك الداخلية التي �ستعطيك
�شيئ ًا جديد ًا ت�صل به �إىل املنطقة
التي تريد الو�صول �إليها.

بعد جائزة "الل�ؤلوة ال�سوداء" من �أبوظبي ال�سينمائي

"لفاياثان" يفوز بجائزة من "غولدن غلوب"

�أبوظبي /املدى

بعد ح�صوله على جائزتي الل�ؤل�ؤة ال�سوداء
و�أف�ض ��ل ممث ��ل يف ال ��دورة الأخ�ي�رة م ��ن
مهرجان �أبوظبي ال�سينمائي ،ح�صد الفيلم
الرو�س ��ي "لفاياث ��ان" جائ ��زة �أف�ض ��ل فيلم
�أجنب ��ي �ضمن حف ��ل توزيع جوائ ��ز الـكرة
الذهبية "غولدن غلوب" ،الذي �أقيم �أخري ًا

يف لو�س �أجنلو� ��س الأمريكية .وكان فيلم
زفياكنت�سف قد
"لفاياثان" للمخرج �أندريه
ِ
ح�صل على العديد م ��ن اجلوائز من جميع
�أنحاء العامل.
وي ��روي "لفاياث ��ان" ق�ص ��ة رج ��ل �شج ��اع
يح ��ارب ُ
الظل ��م ،وه ��و م ��ن ت�ألي ��ف كلٍ من
�أولي ��غ نيج�ي�ن وخم ��رج الفيل ��م �أندري ��ه
زفياكنت�سي ��ف حيث تب ��دو مهارتهما بارزة
يف حبك ��ة الق�ص ��ة الت ��ي تت�ضم ��ن م�شاهد
جدية يف حني وم�ضحكة يف حني �آخر.
يذكر �أن فيل ��م "لفاياثان" هو الفيلم الثالث

لزفياكنت�سي ��ف ال ��ذي يت ��م عر�ض ��ه يف
مهرجان �أبوظبي ال�سينمائي ،فقد �سبق �أن
�ش ��ارك فيلمه "�إلينا" �ضمن م�سابقة الأفالم
الروائية يف مهرجان �أبوظبي ال�سينمائي
للعام .2011
وجت ��در الإ�شارة �إىل �أن العديد من الأفالم
التي عر�ضها مهرجان �أبوظبي ال�سينمائي،
قد ح�صدت جوائز عاملية خمتلفة ،ما ي�ؤكد
عل ��ى ح�سن اختيارات املهرجان من الأفالم
ذات النوعي ��ة اجلي ��دة واال�ستثنائي ��ة م ��ن
جميع �أنحاء العامل.

رحيل �أنيتا �إيكربغ
من ملكة جلمال ال�سويد �إىل قنبلة للجن�س يف ال�سينما �إىل
�أفقر ممثلة تعرفها هوليوود

ترجمة� /أحمد فا�ضل
توفي ��ت املمثل ��ة �أنيت ��ا �إيك�ب�رغ ،بطل ��ة الفيل ��م
الإيط ��ايل ال�شه�ي�ر (ال دولت�شي فيت ��ا) "احلياة
حل ��وة" ،ع ��ن  83عام ��ا  .و�أ�صبح ��ت املمثل ��ة
ال�سويدي ��ة املول ��د رمزا للجمال ع ��ن دورها يف
فيل ��م فلليني ع ��ام  .1960ويع ��د م�شهد �سريها
و�س ��ط املي ��اه يف ناف ��ورة تريف ��ي يف روم ��ا
مرتدي ��ة ثوب ��ا ا�س ��ود ي�ب�رز جمالها م ��ن ا�شهر
امل�شاه ��د ال�سينمائي ��ة يف الع ��امل  .وق ��د �أك ��د

حماميه ��ا وفاته ��ا يف روم ��ا �صب ��اح الأح ��د 11
يناي ��ر  /كانون الثاين حي ��ث كانت ايكربغ يف
امل�ست�شف ��ى منذ عيد املي�ل�اد ب�سبب معاناتها من
عدد من الأمرا�ض .
ول ��دت ايكربغ يف ماملو يف ال�سويد عام 1931
و�ساف ��رت اىل الواليات املتح ��دة بعد ح�صولها
على لقب ملكة جمال ال�سويد وهي يف الع�شرين
من العمر وح�صل ��ت على الفور على عقد للعمل
م ��ع �شركة �إنت ��اج �أمريكي ��ة طلبت منه ��ا ال�سفر
اىل �إيطالي ��ا حي ��ث التق ��ت املخ ��رج فيديريك ��و
فلليني الذي اختاره ��ا لتلعب دور �سيلفيا رانك
"�أب ��دع امر�أة خلقت منذ بداية الزمان" ،وهي
ممثلة يالحقها امل�ص ��ورون وال�صحفيون ومن
املفارق ��ات �أن الفيل ��م �أدى اىل مالحقة ال�صحف
لإيكربغ .
وكث�ي�را م ��ا ت�ص ��در ا�سمه ��ا عناوي ��ن ال�صحف
لق�ص� ��ص احل ��ب بينه ��ا وب�ي�ن ع ��دد م ��ن كب ��ار
النج ��وم مثل �إيرول فلني ويول برايرن وفرانك
�سيناترا ولكنها �أي�ضا ت�صدرت ال�صفحة الأوىل
لل�صحف عام  1960اثر ركلها للم�صور فيلي�شي
كوينت ��و ال ��ذي كان ب�ي�ن ع ��دد م ��ن ال�صحفيني
الذين حلقوا �إيكربغ م ��ن ملهي ليلي اىل الفيال
اخلا�ص ��ة بها يف روم ��ا و�أثن ��اء امل�شاجرة التي
اندلعت جرى ت�صويره ��ا وهي تركل كوينتو ،
واىل جان ��ب " احلياة حلوة " مثلت ايكربغ يف
فيلم�ي�ن كوميديني لبوب ه ��وب هما "عطلة يف
باري� ��س" ( )1957و "ا�سم ��ي بوانا" ()1963
ومن �أدواره ��ا الأخرى دوره ��ا يف فيلم "زقاق
ال ��دم" ( )1955وفيل ��م "احل ��رب وال�س�ل�ام"
( )1956ولك ��ن �شه ��رة ايك�ب�رغ مل ت ��دم طويال
فبحلول �أواخر ال�سبعينات اختفت ايكربغ من
ال�شا�شات ومل تظهر اال نادرا يف عدد من الأفالم
الأوروبي ��ة غري ذائعة ال�صيت  ،لكن املحزن يف
الأمر ووفقا لعدد من التقارير ف�إن ايكربغ كانت
�شبه مفل�سة عند وفاتها.

فيل ��م (ا�سكوبار :الفردو� ��س املفقود) �إخراج املمث ��ل االيطايل اندريا
دي �ستيفان ��و ،وبطولة بين�شيو ديل تورو ,جو�ش هات�شر�سون وهو
م ��ن الأفالم التي ت�صنف �ضمن ه ��ذا النوع من الأفالم  ،ولكن بتحفظ
�سن�أت ��ي علي ��ه الحق ��ا .الفيلم يتناول الأي ��ام الأخرية م ��ن حياة بابلو
�إ�سكوب ��ار ،ملك جتارة املخدرات يف العامل بال منازع ،من خالل ق�صة
ح ��ب بني ِنك " جو�ش هات�شر�سون " ال�ش ��اب القادم من كندا ليمار�س
م ��ع �أخي ��ه هواي ��ة التزلج عل ��ى امل ��اء  ،يف فردو� ��س كوملبي ��ا املتمثل
ب�سواحلها اخلالبة اجلمال.
مي�ض ��ي راك ��ب الأمواج الكن ��دي ممتلئا باجلمال عل ��ى �شواطئ غاية
يف اجلم ��ال ،هن ��اك يلتقي بـ "ماريا" ،لتن�ش�أ بينه ��ا ق�صة حب عا�صفة
 ،وه ��ي العالق ��ة الت ��ي �ستق ��وده فيما بعد للق ��اء بابل ��و ا�سكوبار اهم
�أباط ��رة املخ ��درات يف كولومبيا والع ��امل  ،ولت�أخذ الأح ��داث بعدها
بع ��دا مغاي ��را ،تت�سيد ب ��ه �شخ�صية ا�سكوب ��ار ب�أداء املمث ��ل العبقري
(بيني�شيو ديل تورو) .
م ��اذا ل ��و �أزحنا �شخ�صي ��ة ا�سكوب ��ار يف الفيل ��م وا�ستبدلناها بزعيم
ع�صاب ��ة اخ ��ر ،مغم ��ور مث�ل�ا ..؟ مل يك ��ن ذلك لين ��ال من حبك ��ة فيلم
الفردو�س املفق ��ود ..الأمر �إذن لي�س اكرث من حكاية حب تتجلى منها
بطول ��ة فردية ت�صل اىل حد املبالغة �أحيانا ..ووجود �شخ�صية بابلو
ا�سكوبار لي�ست اكرث من عن�صر جذب للحكاية  ..وكان ميكن ان يكون
هذا الفردو�س يف مكان اخر غري �شواطئ كولومبيا ال�ساحرة ..ولكن
يبدو ان املخرج اندري ��ا دي �ستيفانو القادم من ال�سينما والتلفزيون
ب� ��أدوار ثانوي ��ة ليق ��ف وراء الكام�ي�را  ،اخت ��ار ان تك ��ون الأح ��داث
عل ��ى �شواطئ البل ��د الذي �صنع �أ�سط ��ورة ملك املخ ��درات الفذ بابلو
ا�سكوب ��ار ،وبالت ��ايل �سي�صنع ق�صة تقرتب من ه ��ذه الأ�سطورة رغم
افرتا�ضيتها وعدم مطابقتها للواقع.
الفيل ��م اذن لي� ��س كما روج ل ��ه بانه يرحل يف �سرية اح ��د �أهم �أباطرة
جت ��ارة املخ ��درات يف الق ��رن املن�ص ��رم  ،الرج ��ل ال ��ذي حت ��ول اىل
ا�سط ��ورة ا�سمه ��ا بابل ��و ا�سكوب ��ار  .و�إن كان ق ��د توقف عن ��د االيام
االخ�ي�رة من �س�ي�رة الرجل ولكن ب�أح ��داث مفرت�ضة له ��ا �صلة بق�صة
احلب الت ��ي جمعت بني ال�شاب الكندي الق ��ادم اىل �سحر الدفء على
�شواط ��ئ امريكا اجلنوبية وفتاة كولومبية تنع ��م بانتمائها بالن�سب
لأ�شهر �شخ�صية كولومبية على الإطالق وهي �شخ�صية ا�سكوبار.
وج ��ود ممثل عبقري من ط ��راز ديل ت ��ورو لأداء �شخ�صية ا�سكوبار،
وه ��ي التجرب ��ة الثانية ل ��ه يف جت�سي ��د �شخ�صية التيني ��ة بعد ت�شي
غيف ��ارا ،منح الفيلم وال�شخ�صية �أهمية كب�ي�رة من خالل �إداء فخم ال
يق ��وي عليه �سوى ممثل مبوهبة ديل تورو ،وه ��و ما يجعلنا ننتظر
�سرية متكاملة لهذه ال�شخ�صية ب�أداء هذا املمثل الفذ.
�سرية متكاملة ل�شخ�صية مث ��ل ا�سكوبار تتطلب �إحاطة كاملة ب�سرية
الرج ��ل ال ��ذي �ص ��دع را�س اكرب ق ��وة يف الع ��امل متتلك اق ��وى جهاز
خماب ��رات على الإط�ل�اق عندما حتك ��م بتجارة املخ ��درات عربها بل
و�صن ��ع �إمرباطورتيه العظيمة منها وبالتحدي ��د من جنوب فلوريدا
الت ��ي �شهدت �أوار حرب الكوكايني ،و�صلت حد طلب الرئي�س رونالد
ريغ ��ان الرئي�س الأمريكي حينها من نائبه جورج بو�ش الأب لرت�ؤ�س
قوة خا�صة مناه�ضة للمخدرات يف جنوب فلوريدا .
ف�س�ي�رة الرج ��ل التي تبد�أ من م ��ن طفل ميتهن �سرق ��ة �شواهد القبور
وبيعها  ،ث ��م احرتافه �سرقة ال�سيارات ،لينخرط بعدها يف العمل مع
ع�صاب ��ات املخدرات يف بلدته ،لي�صل يف النهاي ��ة اىل ملك بال منازع
لهذه التجارة التي �أدخلته اىل ال�سيا�سة من �أو�سع �أبوابها ،هو اي�ضا
ال�شخ�صي ��ة التي بقدر م ��ا �أثارت كراهي ��ة البع�ض ل ��ه �سبب اجلرائم
الت ��ي ارتكبها ،فانها يف الوقت نف�سه جمعت حوله الكثري من املحبني
وامل�ؤيدين ،مبا عرف عنه من تقدمي الكثري من امل�ساعدات للمحتاجني
و�أبن ��اء بلدته . .ويكفي انه وهو ب�صدد بن ��اء �إمرباطورتيه م�س�ؤوال
ع ��ن عملي ��ات اغتي ��ال راح �ضحيته ��ا املدع ��ي الع ��ام ،ووزي ��ر العدل،
وع�ش ��رات ال�صحفيني ،و�أكرث من مائتي قا�ض ،وما يزيد عن �ألف من
رجال ال�شرطة .لت�صل اىل اغتيال املر�شح الرئا�سي لبلده.
ولع ��ل ق�ص ��ة مطاردته من قب ��ل حكومة بالده واملخاب ��رات االمريكية
والت ��ي ا�ست�أثرت باهتم ��ام الإعالم يف بداية العق ��د االخري من القرن
املن�ص ��رم ،والت ��ي انتهت مبقتل ��ه ،كافية الن تك ��ون مو�ضوعا جديرا
باملعاجلة ال�سينمائية.
الفيل ��م لي� ��س �سرية للرجل لكن ��ه �إ�شارة او مدخل ل�صن ��ع فيلم يحيط
ب�سريته �سينطوي بال�شك على كل عنا�صر الت�شويق.

وثائقي لبي بي �سي العربية يتابع حماولة نا�شطة �إيزيدية التفاو�ض
لإطالق �سراح ن�ساء يحتجزهن داع�ش
متابعة املدى
�أنتج ��ت ب ��ي ب ��ي �س ��ي العربية
حتقيق ��ا وثائقيا بعنوان (�سبايا
اخلالف ��ة) يت�ضم ��ن �شهادات من
ن�س ��اء ايزيديات كن قد اختطفن
من قبل تنظيم الدولة الإ�سالمية.
فقد زعمت �أحدى الن�ساء ،وهي
�شاب ��ه يزيدي ��ة كان ��ت خمتطف ��ة
ومتكن ��ت م ��ن اله ��رب ،ب ��ان
التنظيم �أج�ب�ر فتيات �إيزيديات
عل ��ى الت�ب�رع بال ��دم لإعطائه ��ا
للجرح ��ى من مقاتل ��ي التنظيم:
"�أج�ب�روا الفتي ��ات الإيزيديات
على التربع بال ��دم للجرحى من
مقاتل ��ي داع� ��ش � ،أي �إله ي�سمح
مبثل هذه الأعمال؟".
وكان مقاتل ��و م ��ا ي�سم ��ى
بـ(الدول ��ة الإ�سالمي ��ة) ق ��د
�سيط ��روا عل ��ى مدين ��ة �شن ��كال
والقرى املحيط ��ة بها يف �شمال
الع ��راق يف �أغ�سط� ��س� /آب
ع ��ام  ،2014حيث ف ��ر �آالف من
االيزيديني خوف ��ا على حياتهم،
بينم ��ا اختطف ��ت الآالف م ��ن
ن�سائهم .ويعت�ب�ر تنظيم الدولة
الإ�سالمي ��ة ب ��ان الأ�س�ي�رات
االيزيدي ��ات "ممتل ��كات" لديه،
حي ��ث تن�ص وثيق ��ة �صادرة عن
دائرة البحوث والفتوى التابعة
للتنظيم على �أنه يجوز �شراء �أو
بيع �أو �إعطاء الن�ساء كهدايا.
يف الفيل ��م ،ي�ساف ��ر ال�صح ��ايف

(نام ��ق خو�شناو) �إىل كرد�ستان
يف �شم ��ال الع ��راق ملرافق ��ة
النا�شط ��ة االيزيدي ��ة (ناري ��ن
�شم ��و) ولقائها ب�أرب ��ع ن�ساء كن
خمتطف ��ات عل ��ى ي ��د التنظي ��م.
وكان ��ت ناري ��ن ق ��د ا�ستقال ��ت
م ��ن عمله ��ا ك�صحفي ��ة يف ذات
الي ��وم ال ��ذي مت في ��ه اال�ستيالء
عل ��ى مدين ��ة �شن ��كال ،وه ��ي
تعم ��ل الي ��وم ب�ل�ا كل ��ل ملعرف ��ة
م ��كان االيزيدي ��ات املحتجزات
لدى تنظي ��م الدول ��ة الإ�سالمية
والتفاو�ض على �إعادتهن ،بينما
تبقى عل ��ى ات�صال مع من متكن
من االحتفاظ بهواتفهن النقالة.
يف التحقيق ،تروي (هام�شي)،
وه ��ي فت ��اة �أيزيدي ��ة تبل ��غ من
العم ��ر ت�سع ��ة ع�شر عام ��ا ،كيف

ق ��ام تنظي ��م الدول ��ة الإ�سالمية
ب�إطالق الر�صا� ��ص على زوجها
ووال ��ده و�شقيق ��ه" :ف�صل ��وا
الن�س ��اء ع ��ن الرج ��ال و�أم ��روا
الرجال باال�ستلق ��اء ووجوههم
على الأر� ��ض .مل �أ�ستطع النظر
�إليه ��م ملعرف ��ة م ��ا �إن كان ��وا ق ��د
قتل ��وا �أم ال ،ولكنن ��ي �سمع ��ت
�أ�ص ��وات طلق ��ات ناري ��ة ...ال

ميك ��ن يل �أب ��دا ن�سي ��ان اللحظة
الت ��ي ف�صل ��وا فيه ��ا الرجال عن
الن�ساء".
وت�ص ��ف الفت ��اه ما ح ��دث معها
خالل ف�ت�رة اختطافه ��ا" :كانت
م�شاه ��دة الن�س ��اء والفتي ��ات
وه ��ن ي�ؤخ ��ذن كغنائ ��م ح ��رب
م�ؤملة جدا .وكان كل من مقاتلي
داع� ��ش يقب� ��ض عل ��ى ي ��د فت ��اة

�إيزيدية وي�أخذه ��ا لنف�سه" .لقد
كان املوقف �أ�صعب من مواجهة
املوت .عندما �أخذ كل منهم فتاة
�إيزيدي ��ة� ،أخ ��ذين �أحده ��م �إىل
منزل ��ه وحب�سن ��ي داخ ��ل غرف ��ة
وقال يل" :لن �أعطيك طعاما وال
ماء �إذا رف�ضت الزواج مني".
متكن ��ت (هام�ش ��ي) م ��ن الهرب
م ��ن �أيدي �أع�ضاء التنظيم" :يف
�إحدى اللي ��ايل كان طفلي يبكي
من العط�ش .طرقت الباب لكنهم
مل يفتح ��وا لن ��ا .ك�س ��رت الباب
ور�أيت جمي ��ع احلرا�س نائمني
يف اخلارج� .أخذت منهم زجاجة
ماء ،وهربت مع طفلي وم�شيت
لأربع �ساعات .ر�آين رجل عربي
و�س�ألني :هل �أنت �إيزيدية؟ قلت
نع ��م .ق ��ال :وم ��ا ال ��ذي تفعلينه
هن ��ا؟ قل ��ت :اعتقلتن ��ي الدول ��ة
الإ�سالمي ��ة .فق ��ال :تع ��ايل �إىل
بيت ��ي� ،س�أجد طريقة مل�ساعدتك.
وبقي ��ت هن ��اك ثالث ��ة �أي ��ام،
وقدم ��وا يل رعاي ��ة جي ��دة ،ث ��م
�أخ ��ذوين بال�سي ��ارة �إىل نقط ��ة
تفتي� ��ش تابع ��ة للبي�شمرك ��ة يف
ب ��ردا را� ��ش .وبقيت عن ��د نقطة
التفتي�ش �سب ��ع �ساعات .ثم جاء
�شقيقي و�أخذين �إىل البيت".
حت ��اول النا�شط ��ة ناري ��ن
با�ستم ��رار االت�ص ��ال بالن�س ��اء
الالت ��ي احتفظ ��ن بهواتفه ��ن
النقالة بع ��د وقوعهن يف قب�ضة
التنظيم ،ولك ��ن ات�صاالتها بهن
تب ��د�أ وتنته ��ي �أحيانا ب ��رد �أحد
مقاتلي التنظيم على الهاتف.
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حذار  ..من �إخراج عقود الزواج من �سلطة املحاكم
ِ
( لي�س القانون  ...مجرد ن�صيحة بل هو �أمر  )..هوبز
علمنا �أن حراك ًا يجري لدى بع�ض منظمات المجتمع المدني الن�سوية ،بدعم مالي �أمريكي ،يهدف �إلى �إلغاء �سلطة محاكم الأحوال ال�شخ�صية في �إبرام عقود
الزواج والعودة بها �إلى رجل الدين (المال ،ال�سيد)� ،أ�سوة بما هو معمول به في م�صر (الم�أذون) .والغريب في الأمر ان تلك الن�سوة المنخرطات في هذا الم�شروع
ينزعن نحو بناء دولة مدنية ،الأمر الذي يجعل هذا الم�شروع يتقاطع مع قناعتهن هذه ،ولم نجد تف�سيرا لذلك .وقد كنا نتوقع �أن ي�أتي هذا الم�شروع من
الم�ؤ�س�سة الدينية مع �شيوع الخطاب الديني في هذه ال�سنوات� ،إال ان العك�س هو الحا�صل ،عليه ندرج المالحظات الآتية حول المو�ضوع:

هادي عزيز علي*
 – 1ما يح�سب لقانون الأح��وال ال�شخ�صية
رقم  188ل�سنة  1959هو متكنه من انتزاع
الغالب من موا�ضيع الأح��وال ال�شخ�صية من
ب�شكل
�سلطة رجال الدين وامل�ؤ�س�سة الدينية
ٍ
ع��ام ،و�إح�لال �سلطة القانون واملحاكم بد ًال
من ذلك ،وبهذا فقد و�ضع املعنيون يف حينه
اللبنة الأوىل لت�أ�سي�س الدولة املدنية املبنية
على �أ�سا�س �سيادة القانون .وهكذا ا�ستقرت
الأح�ك��ام منذ ت�شريع القانون وحتى الوقت
احلا�ضر ،وكانت حمل ر�ضا وقبول املواطنني
مبختلف مذاهبهم ،وج��رت الأم ��ور م��ن قبل
ب�شكل �سل�س وي�سري ،وبذلك
املحاكم وق�ضاتها
ٍ
يكون امل�شرع العراقي قد �سبق م��أذون م�صر
مب��دة ت��زي��د ع�ل��ى الن�صف ق��رن يف اجل��ان��ب
الت�شريعي املتعلق بهذا املو�ضوع .لذا تكون
الدعوة لإعادة مو�ضوع عقد الزواج �إىل رجل
الدين يعني العمل على بقاء العراق يف مرحلة

ما قبل ال��دول��ة ،وت�شكل نكو�ص ًا لهذا املنجز
الت�شريعي الذي طاملا تباهى به العراقيون يف
حميطهم الإقليمي.
 – 2يعترب قانون الأحوال ال�شخ�صية الزواج
خارج املحكمة جرمية يعاقب عليها القانون،
اذ ت�صل عقوبتها �إىل احلب�س ملدة �سنة� ،أو
احلب�س ملدة ت�صل �إىل اخلم�س �سنوات� ،إذا
ح�صل ال��زواج بثانية خ��ارج املحكمة ،املادة
(العا�شرة  )5/من القانون .وملا كانت عقود
ال��زواج التي يربمها رج��ال الدين هي زواج
خ��ارج املحكمة ،ل��ذا ف���إن ه��ذا الفعل ي�شكل
جرمية يتحمل وزرها لزوج ،لذا ف�إن امل�شروع
ينزع نحو اعتبار اجلرمية التي ين�ص عليها
القانون فع ًال مباح ًا ،وهذا ال يتفق مع ن�شاط
تلك الن�سوة ال�لات��ي يعتربن ��ض��رب ال��زوج
لزوجته  -ت�أديب الزوج لزوجته  -فع ًال مباح ًا
مبوجب �أحكام املادة  41من قانون العقوبات،
ويعملن على �إلغاء هذه املادة ،وبذلك �أوقعن
�أنف�سهن يف �شرك التناق�ض.
 – 3ه ��ؤالء النا�شطات يخلطن ب�ين املعتقد
ال�شخ�صي واحل��ق��وق امل��دن �ي��ة ال �ت��ي كفلها
ال��د��س�ت��ور� .إذ يفرت�ض الف�صل ب�ين املعتقد
ال�شخ�صي واحلقوق املدنية ،لكون الأول يعمل
يف املجال اخلا�ص ،يف حني تعمل الثانية يف
املجال العام .وال نبخ�س ن�شاطهن امل�شهود له

للت�صدي للمادة  41من الد�ستور التي تنزع
نحو تغليب امل ��وروث واملعتقد ال�شخ�صي
على احلقوق واحلريات ال��واردة يف العهود
واملواثيق الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان،
امل�صادق عليها من قبل العراق ،خا�صة العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
واتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز
�ضد امل��ر�أة (�سيداو) ،وك��ان لذلك اجلهد �آثار
حممودة� ،إذ مت ّكن من �إدخ��ال تلك امل��ادة من
�ضمن املواد اخلا�ضعة للتعديل الد�ستوري.
 – 4عندما �س�ألنا اح��دى الن�سوة عن �سبب
احلما�سة لهذا امل�شروع� ،أجابت ان واقع احلال
يتطلب ذل��ك .ويف هذا اجل��واب جهل وا�ضح
لوظيفة ال�ق��ان��ون .فوظيفة القانون تتجلى
يف الأغرا�ض التي يهدف �إىل حتقيقها ،وهي
�صون حريات الأف��راد ،وحتقيق م�صاحلهم،
وحفظ كيان املجتمع ،وكفالة تقدمه وارتقائه.
ومل��ا ك��ان القانون هو جمموعة قواعد تنظم
ن�شاط الأ�شخا�ص يف املجتمع ،وتقوم على
احرتامها �سلطة عامة توقع اجل��زاء على من
يخالفها ،ل��ذا ف��أن واح��دة من �أه��م خ�صائ�ص
القاعدة القانونية ،كونها قاعدة �سلوك� ،أي
تنظم �سلوك الأفراد يف املجتمع� ،أي �أنها تقرر
�أمر ًا تبني ما يجب عليه �سلوك الأ�شخا�ص يف
املجتمع ،وي�أمترون به قانون ًا ،رغم اعتقادهم

باالختالف م��ع ه��ذا الأم ��ر� ،إال �أن�ه��م ملزمني
ب�ط��اع��ة ال�ن����ص ع�ل��ى ح���س��اب م��ا ي�ع�ت�ق��دون.
لذلك فالقاعدة القانونية هي خطاب موجه
للأ�شخا�ص يت�ضمن القيام بعمل �أو االمتناع
عن عمل ،والقانون �أمر ولي�س جمرد ن�صيحة.
والقول ب��أن واق��ع احل��ال يتطلب ذل��ك ،يعني
تغليب �إرادات الأ�شخا�ص على الن�صو�ص
القانونية الآم��رة ،وبذلك ن�سعى �إىل تخريب
ما تبقى لنا من نظام ت�شريعي.
 – 5رغ��م احل��ر���ص الكبري وال �� �ص��ارم ال��ذي
تبذله املحاكم ،ومن خالل جهازها الوظيفي-
باعتبارها �سلطة -يف احل�ف��اظ على وثائق
وم�ستندات املواطنني ،وكذلك احلر�ص على
ال�سجالت ال�ت��ي تعتمدها حم��اك��م الأح ��وال
ال�شخ�صية ال��وارد ذكرها تف�صيال يف امل��ادة
 312من قانون املرافعات املدنية� ،إال �أن الأمر
ال يخلو م��ن ال�ت�ج��اوز عليها م��ن قبل بع�ض
�ضعاف النفو�س من املوظفني ،بغية التالعب
يف املعلومات التي تت�ضمنها تلك امل�ستندات
والوثائق وال�سجالت ،كتحريف �أو �إخفاء
املعلومات املدونة فيها .ولنا �أن نت�صور (املال)
ب�سجالته املتهرئة ،واملعر�ضة دوم � ًا للتلف
وال�ضياع ،او الت�ضييع والإت�ل�اف ،ويكون
الأمر �أكرث �سوء ًا �إذا كانت حتت متناول الأهل
والأق��ارب والأغ�ي��ار .وهكذا اذن نبدل جهاز

دم �أزرق ..دم �أملح على �صفحات "�شاريل �إيبدو"

"�أوالد فرن�سا ال�ضائعون" جاءوا من � ّ
أ�شد �أحياء باري�س فقر ًا

عواد نا�صر
مل ت�صل ر�سالة تظاهرة العامل يف فرن�سا كما
ينبغي ..لكن ر�سالة العرب وامل�سلمني ،ملوك ًا
ور�ؤ�ساء وقادة حكومات ووزراء و�صلت العامل،
عرب باري�س كما ينبغي :كل الت�ضامن معكم �ضد
الإره ��اب" ..كلنا �شاريل �إيبدو" .ال عالقة لنا
بالإرهابيني رغم �أنهم م�سلمون!
هكذا وقف امللوك والقادة العرب �إىل جانب رئي�س
ال ��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ،جالد
ال�شعب الفل�سطيني ،ممثل الدولة ال�صهيونية
التي قامت وت�أ�س�ست ومت��ددت عرب تاريخ من
�إره��اب ال��دول��ة �ضد ال�شعب الفل�سطيني .فهل
وح��د الإره ��اب الإ��س�لام��ي الأع ��داء مثلما وحد
الأ�صدقاء واحللفاء �أكرث ف�أكرث؟
ظاهري ًا ،نعم .فدول العامل التي تقدمت متظاهري
باري�س ،قبل �أيام ،ح�ضرت �إىل فرن�سا ،بال عُقد
م�سبقة ،م�ستحكمة ،كما هي دول العامل العربي
والإ� �س�لام��ي ال�ت��ي ح��ر��ص��ت ع�ل��ى �أن ت�ضيف
مزيد ًا من التفا�صيل والهوام�ش �إىل ر�سالتها
املوجهة للغرب� ،أ� ً
صال ،وتتلخ�ص تلك الهوام�ش
والتفا�صيل بالآتي:
 نحن نت�ضامن معكم ون��دي��ن الإره ��اب ال��ذيتعر�ضتم ل��ه .وه��ذا ينطوي على �شعور دفني
ب��ال��دون�ي��ة،لأن دول عاملنا العربي والإ�سالمي
مل تبد ع�شر مع�شار ه��ذا الت�ضامن وال�شجب
والإدان � ��ة ل�ضحايا ع��رب وم�سلمني يف �أك�ثر
(لنن�س كوباين
م��ن عا�صمة وم��دي�ن��ة عربية
َ
ال �ك��ردي��ة!) .بينما �صحيفة "الإيكونوم�ست"
الربيطانية كانت على ي�سار العرب وامل�سلمني،
و�أك�ثر ت��وازن� ًا لأنها اعتربت ما ح�صل للمجلة
الفرن�سية ال�ساخرة هو جمرد عمل �إجرامي لأن
من قاموا به جمرمون و�أ�صحاب �سوابق وال
يتعلق مب�سلحي دي��ن �شنوا هجوم ًا على رمز
ديني معاد ،رغ��م دف��اع ه��ذه ال�صحيفة عن حق
املجلة الفرن�سية يف حرية التعبري.
 مل تعلن دول��ة عربية بعد �سقوط واح��دة من�أكرب املدن العربية و�أكرثها عراقة بيد "داع�ش":
"كلنا املو�صل"!
 مل ي���ش��ر �أي م �ل��ك �أو رئ �ي ����س ع��رب��ي ،يفالتظاهرة �أو على هام�شها� ،إىل تراكم تاريخي
�أثقل على ذاكرة العرب وامل�سلمني ،يف فرن�سا،
بفعل قرارات فرن�سية ر�سمية �أو �سلوك بع�ض
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة �ضد املهاجرين واملقيمني
يف فرن�سا وت�صاعد مظاهر العداء للم�سلمني
املهاجرين يف �أغلب دول �أوروب��ا ،مبا يف ذلك
منع احل�ج��اب ال��ذي ه��و خ�ي��ار �شخ�صي لدى
الكثري م��ن امل�سلمني وامل�سلمات ال�ع��رب وال
يعني �أن كل حمجبة هي �إرهابية �أو ت�ضمر
ال�شر للدولة وال�شعب الفرن�سيني وتخطط
لتدمري املجتمع الفرن�سي وثقافته اخلا�صة.
الوفد املغربي ،وحده ،اكتفى بتقدمي التعازي
للحكومة الفرن�سية و�أه��ايل ال�ضحايا وامتنع
عن ال�سري بالتظاهرة لأن هناك من حمل خاللها
�صور ًا ت�سيء للنبي حممد!

 موقف الزعماء ال�ع��رب وامل�سلمني يلخ�صنتيجة (لأ� �س �ب��اب م�ع��روف��ة) وه ��ي :ميكن �أن
يغ�ض امل�سلمون وال �ع��رب النظر ع��ن جرائم
�إره��اب�ي��ة ومقتل م�سلمني وع��رب ،على �أي��دي
م�سلمني وع��رب يف �أك�ثر من عا�صمة ومدينة
عربية و�إ��س�لام�ي��ة ،لكنهم ال يت�ساحمون مع
عمليات �إرهابية يذهب �ضحيتها �أوروبيون!
 ثمة دم �أزرق مقد�س ينبغي حمايته و�إدان��ةمن يريقه ودم �أملح غري ذي قيمة ميكن �أن يهدر
�إره��اب�ي� ًا �أو طائفي ًا لأن الأو� �ض��اع ال�سيا�سية
داخ��ل البلدان العربية والإ�سالمية م��دار �شد
وج��ذب ب�ين م��راك��ز ق��وى وهابية (�سعودية)
و�أخرى �شيعية (�إيرانية)!
ردود فعل �أمنية ال ثقافية
رد ال�ف�ع��ل الأب � ��رز ج ��اء م��ن �أو�� �س ��اط اليمني
الأوروب� ��ي ،خ�صو�ص ًا الفرن�سي ،ال��ذي كان
فرحه ال يو�صف مبا حدث ملقر جملة "�شاريل
�إيبدو" يف قلب باري�س ،وه��و ف��رح ال يقارن
البتة مب�شاعر احلزن على القتلى يف مقر املجلة
ويف املتجر ال�ي�ه��ودي ،فالهجمات الإرهابية
الإ�سالمية نتيجة طبيعية لت�ساهل ال�سلطات
الفرن�سية وق��وان�ين الهجرة واللجوء وتقبل
"الغرباء" القادمني من جمتمعات معادية،
ح�سب املنطوق اليميني العن�صري يف فرن�سا
وغريها من دول العامل ،وعليه – ح�سب املنطق
نف�سه – ينبغي الت�صدي للوجود الإ�سالمي
ال�غ��ري��ب يف ه��ذه ال ��دول وح�م��اي��ة احل�ضارة
الغربية من ق�سوة التوح�ش الأجنبي ،لكن ال
�أحد قال� ،سواء من اليمني التقليدي �أو الي�سار
(الر�سمي) ب�ضرورة العمل على �إي�ج��اد بيئة
�إن�سانية تراعي فيها قيم الت�سامح وقبول الآخر
وتن�شيط العمل الدويل ،على �أكرث من �صعيد،
ل��ردم التفاوت االقت�صادي واالجتماعي لي�س
بني دول ال�شمال الغني واجلنوب الفقري ،فهذه
ق�ضية معقدة ال حل لها يف املدى املنظور ،بل
غ�ي��اب ال�ع��دال��ة وامل �� �س��اواة داخ��ل املجتمعات
الأوروب �ي��ة نف�سها ،فال�سلوك العن�صري يف
ه��ذه ال ��دول ال ي��ردع��ه ال �ق��ان��ون وال ت�ق��ف يف
وجهه �سلطات �أمنية �أو �أج�ه��زة �شرطة و�إن
كان القانون يف جميع �أنحاء �أوروب��ا يحارب
العن�صرية ق�ضائي ًا ،لكن ال ميكنه الق�ضاء عليها
عملي ًا.
وه�ك��ذا تت�صاعد املطالبات بحلول �أمنية ال
ثقافية واقت�صادية و�سيا�سية ،فامل�ؤ�س�سات
الأمنية تطالب ب�صالحيات �أو�سع وميزانيات
�أك�ب�ر للت�صدي ل�ل�إره��اب ،حتى �أن �صحيفة
"�أندبيندنت �أون �صاندي" ترى �أن "�أح�سن رد
على عنف الإرهابيني هو تطوير عمليات جمع
املعلومات الأمنية"!
البو�شيون اجلدد �سينطلقون من باري�س هذه
املرة ،بعد �أن �أمد البو�شيون القدامى ،جورج
بو�ش ومعاونوه و�أركان حكمه ،تنظيم القاعدة
ب�أهم �أ�سباب النجاح والتو�سع ،وما "داع�ش"
�إال ث�م��رة البو�شية ال�ق��دمي��ة ع�ن��دم��ا ق�صفت
طائرات بن الدن قلب �أمريكا التجاري ،لي�سحب
تنظيم "القاعدة" �أمريكا "بق�ضها وق�ضي�ضها"
�إىل امل�ستنقعني الأفغاين والعراقي ،وما تفرع
عن ذلك من جرائم االحتالل الأمريكي يف �أبو
غريب وجملة التخبط الع�سكري والأم�ن��ي
وال�سيا�سي يف العراق.
امل�ضحك وامل�ستغرب يف الوقت نف�سه �أن الغرب
وقيادته الأمريكية يعرتفان ب�أن احلرب لي�ست

الو�سيلة الناجحة للق�ضاء على الإرهاب لكنهما
يفعالن عك�س ذلك ،ف�أمريكا عادت �إىل العراق
جو ًا ل�ضرب مواقع وجتمعات "داع�ش" وبر ًا
على �شكل مدربني وم�ست�شارين و�ضباط �أمن
وخ�براء� ،أي احتالل فعلي و�إن بقوات برية
وجوية �أقل فعالية ،لكن فرن�سا نف�سها تخو�ض
�أكرث من حرب ،بدء ُا مبايل (�أفريقيا) و�أخرى
يف ال�شرق الأو�سط (ليبيا واليمن و�سوريا
منذ عام  )2011عدا ما يثقل التاريخ الفرن�سي
من حروب �سابقة بد�أت بحملة نابليون على
م�صر ومن ثم حرب احتالل اجلزائر.
�إن فرن�سا ،حتديدا ،تعيد النظر يف انت�شار
قواتها مبنطقة ال�ساحل الأفريقي ،على �إثر
ال�ه�ج��وم الأخ�ي�ر على "�شاريل �إفيدو" كما
تقول تقارير �صحافية ،حيث متتلك فرن�سا
�أ��ص�لا ث�لاث ق��واع��د ع�سكرية رئي�سة وث�لاث
ق��واع��د �أخ ��رى متقدمة يف جنامينا وت�شاد
والنيجر ومايل ..فهل حتمي فرن�سا الأفارقة
من الأفارقة؟
بيئة يف �صالح الإرهابيني
رغ��م �أن فرن�سا رائ��دة العلمانية (اب�ت��داء من
مطلع القرن الع�شرين وحت��دي��دا ع��ام 1905
ك��إع�لان ر�سمي عن ف�صل الدين عن الدولة)
ثم توالت �إحداثيات العلمنة يف اخلروج من
الدين (لي�س اخلروج على الدين ،كما ي�ستدرك
جورج طرابي�شي) ففرن�سا مثال ما زالت تطلق
�أ��س�م��اء قدي�سني على ��ش��وارع�ه��ا وميادينها
الرئي�سية� :سان جرمان و�سان مي�شيل و�سان
ج ��اك .وه ��ذا ي ��ؤ� �ش��ر �إىل �أن العلمنة مهما
ابتعدت عن الدين وف�صلته عن الدولة فثمة
تراث تاريخي �أو روحاين �أو حتى �أخالقي ما
زال ي�سري ي�سري مع النا�س يف �شوارع العلمنة
ويتقا�سم مع العلماء حتى خمترباتهم العلمية
بوعي �أو من دون وعي ،و�إذا ما قفزنا قلي ًال
ف ��إن امل�شكلة الأمنية ،ال�ي��وم ،على �أهميتها،
ل�ي���س��ت ه��ي امل �ف �ت��اح ال��ذه �ب��ي حل��ل مع�ضلة
الإره ��اب ،بل يف البيئة املعا�صرة التي هي
�أحد نتائج "�إخفاقات احلداثة" ح�سب تعبري
الروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج ،عندما مل
يتم ا�ستيعاب العامل لتنوع �سكان العامل.
ي�ستمر اجل��دل ،و�سي�ستمر ،ثقافي ًا و�إعالمي ًا
و�سيا�سي ًا ،ب�ش�أن اخلطر الإره��اب��ي الداهم
�سواء يف ال�شرق الأو�سط �أو امتداداته �إىل
العامل اخلارجي� ،إذ ما زال اخلالف (التناق�ض)
قائم ًا ب�ش�أن م�س�ؤولية تنفيذ هجمات باري�س،
فما زال الأم ��ر لي�س حم�سوم ًا ،حتى �أمني ًا
وا�ستخباري ًا ،م��ا �إذا ك��ان امل�ن�ف��ذون تابعني
لتنظيم القاعدة الأم �أم البنها العاق داع�ش؟
الأخ�� � ��وان � �س �ع �ي��د و� �ش��ري��ف ك��وا� �ش��ي ق��اال
بارتباطهما بالقاعدة� ،أما �أمدي كولبايل فقد
نفذ �أمر ًا لداع�ش!
ورغ��م ع��دم �أه�م�ي��ة ا��س��م التنظيم ،كما كتب
كري�ستوفر ديكي يف �صحيفة "ديلي بي�ست" �إذ
ال �ضرورة لتحديد ا�سم التنظيم ،لأن اجلوهر
واح� ��د :عملية م�سلحة ن�ف��ذه��ا �إ��س�لام�ي��ون
متطرفون �ضد هدف �أوروبي .وح�سب حتليل
ديكي ف ��أن اجلنود (امل�شاة) يقاتلون بغ�ض
النظر عن خالفات اجلرناالت الكبار.
�إن من يتابع ردود الأفعال على جرمية "�شايل
�إيبدو" الفرن�سية يلم�س ب�سهولة ا�ستغراق
اجلميع بالتفا�صيل الأمنية ،ومرة ثانية على
�أهميتها ،لكن �أح��دا ن��ادرا ما يذكر� ،أو ي�شري

ب��و��ض��وح� ،إىل البيئة الثقافية االجتماعية
التي انطلق منها املنفذون ،وهي بيئة مهم�شة
وفقرية و�أفرادها قليلو التعليم ومل يح�صلوا
على فر�ص منا�سبة يف العمل والعي�ش.
لكن ه��ذا ال ي�برر للفقراء واملهم�شني وقليلي
التعليم �أن يكونوا جمرمني.
وال يربر ملنفذي االعتداء على "�شاريل �إيبدو"
�أن يرتكبوا جرميتهم ملجرد �أن جملة �سخرت
م��ن نبيهم ،كمن ي �ح��اول قتل ذب��اب��ة بقذيفة
مدفع.
مثلما حرية الر�أي والتعبري ،بطبعتها الغربية،
لي�ست مطلقة لتتيح �أن ي�سخر البع�ض من دين
�أو رمز �أو جماعة.
ع�ل��ى �أن اخل�ط��ر ال ��ذي ي�ت�ه��دد �أوروب� ��ا لي�س
م�صدره اخلارج (الإ�سالمي) دائم ًا ،فاملنفذون
فرن�سيون وكثري من مقاتلي تنظيم الدولة
الإ�سالمية (داع�ش) يف العراق و�سوريا هم
�أوربيون رغم �أ�صولهم العربية والإ�سالمية.
�إنهم "�أوالد فرن�سا" كما و�صفتهم �صحيفة
"ليربا�سيون" الفرن�سية .وو�صفهم �أح��د
املحامني ب�أنهم "�أبناء اجلمهورية ال�ضائعني".
هذا اعرتاف وا�ضح بـ "فرن�سية اجلرمية" لكن
املنفذين مثريون للجدل ل�سبب ب�سيط يتعلق
بهوياتهم الأ�صلية ومنا�شئهم وم�سقط ر�ؤو�س
�أجدادهم ،و�صحيح �أنهم لي�سوا �أوالدا �سيئي
احلظ ،ح�سب ،لكن ال�صحيح �أي�ض ًا �أنهم �أبناء
بيئة تنظر �إىل �أوالدها �شزرا وال تتوانى عن
التعبري علنا ب�أنهم "غرباء" حيث ال�سحنة
امللحاء كافية لتت�أبط �شر ًا.
جاء يف �صحيفة "الغارديان" الفرن�سية �أنهم
�أبناء الأحياء الفقرية واملحرومة يف جنوب
باري�س ،وهم جهاديو امل�ستقبل الذين ارتكبوا
جرائم حمدودة كال�سرقة وتعاطي املخدرات
لكن احلرب على العراق (حتديدا عام )2004
كانت منفذا لـ "التنفي�س عن العنف" ح�سب
تعبري �إريك فروم .وهم �أي�ض ًا جزء من 1400
جهادي فرن�سي ذهبوا للقتال يف �سوريا!
�إنهم من �سكنة �أ�شد الأحياء ب�ؤ�س ًا يف فرن�سا
(ال غراند ب��ورن) حيث ن�سبة البطالة  40يف
املئة.
�إن م��ا يجري ال�ي��وم �أخ�ط��ر ظ��اه��رة ي�شهدها
الربع الأول من الألفية الثالثة يف العامل ومن
�ضمنه ال�شرق الأو�سط ،وي�شعر العامل �إزاءها
بالعجز الوا�ضح.
 ..ول �ك��ن م ��رة �أخ� ��رى :م �ب��د�أ ج ��ورج بو�ش
يف "احلرب �ضد الإرهاب" مل يحل امل�شكلة
�إمن��ا زاد يف تفاقمها وقد ي�ستولد هذا املبد�أ
الع�صابي وال�ع�ن���ص��ري م �ب��د�أ �آخ ��ر ،منقح ًا
ومزيد ًا ،على �شكل �إجراءات نوعية ومكثفة ال
تبد�أ بقوانني الفيزا والت�ضييق على املقيمني
العرب والالجئني يف بلدان �أوروب��ا و�أمريكا
وال تنتهي ب��ال�ت�ح��ال��ف ال� ��دويل ال ��ذي ي�شن
هجمات حربية بالطائرات املقاتلة متجنب ًا
اخلو�ض يف م�ستنقعاتنا بب�ساطيل ع�سكرية.
وهل وجود فرن�سا يف التحالف ال��دويل �ضد
"داع�ش" يف العراق و�سوريا لتحمي العرب
وامل�سلمني من �أنف�سهم قربة �إىل الله؟
طبعا ،ال ،بالت�أكيد� .إنهم وحلفاءهم موجودون
بعد �أن ا�ست�شعروا اخلطر على م�صاحلهم يف
املنطقة .وهذا لي�س اكت�شاف ًا جديد�أً ،بل ت�أكيد
على �أن�ه��م يخو�ضون حربهم �ضد الإره ��اب
يف بلدان بعيدة �أف�ضل لهم من خو�ضها على
�أرا�ضي بلدانهم.

الدولة الر�صني برجل ال نعرف من هو وما
هي نواياه ،مع حمدودية معرفته بالأحكام
ال�شرعية والقانونية ،ونحيل بذلك منجزنا
الت�شريعي مو�ضوع التباهي �إىل جمرد حطام
يلهو به (املال والروز خون).
 – 5ان هذا امل�شروع ين�سجم مع كل املحاوالت
الهادفة �إىل �إلغاء قانون الأحوال ال�شخ�صية
التي يتبناها العديد من رج��ال ال��دي��ن ،ث ��أر ًا
لإع��ادة �سلطاتهم التي انتزعها القانون منهم
منذ عام  ،1959مرور ًا بالقرار �سيئ ال�صيت
امل��رق��م  ،137ال��ذي �أ� �ص��دره جمل�س احلكم،
وامل �ت �� �ص��دى ل��ه م��ن ق�ب��ل م�ن�ظ�م��ات املجتمع
املدين ،والن�سوية منها على وجه اخل�صو�ص،
والهادف �إىل �إلغاء قانون الأحوال ال�شخ�صية،
واالعتماد على ما تفر�ضه املذاهب من �أحكام
يف مو�ضوع الأحوال ال�شخ�صية ،اذ متكن ذلك
اجلهد املدين من �إلزام رئي�س �سلطة االئتالف
امل�ؤقتة يف حينه �إىل �إيقاف ذلك القرار ،ومل
تكتفي النا�شطات ب��ذل��ك ،ب��ل انتزعن ق��رار ًا
�آخ��ر م��ن جمل�س احل�ك��م يلغي ق ��راره ،137
فكان ن�صر ًا للمر�أة �شاركت فيه ذات الن�سوة
�صاحبات امل���ش��روع احل ��ايل ،واملت�صديات
حاليا مل�شروع ق��ان��ون الأح ��وال ال�شخ�صية
اجلعفري .
� – 6إذا �أ�سلمنا ج��د ًال ب�إ�سناد �إب ��رام عقود

ال���زواج �إىل رج��ل ال��دي��ن وامل�ل�ا ،فمن ال��ذي
ي�ضمن ل�ن��ا �أن ه � ��ؤالء الأ� �ش �خ��ا���ص �سوف
يلتزمون بن�ص القانون وال تربز لديهم النزعة
الطائفية يف حترير العقود تلك؟ فتخرج لدينا
ع�ق��ود زواج بنكهة طائفية ،مم��ا ينتج عنه
عدم جتان�س العقود تلك واختالفها من حيث
ال�صياغة والأهلية لعقد ال��زواج ،مبا يف ذلك
االختالف يف �سن الزواج واختالف �شروطه،
وه��ذا يعني ال�شروع بتطبيق امل��ادة  41من
ال��د��س�ت��ور ،ال�ت��ي ه��ي م��ادة خالفية ومعهود
�أم��ره��ا �إىل جل�ن��ة ال�ت�ع��دي�لات ال��د��س�ت��وري��ة،
وبذلك نزلنا باملواطن من حالة املواطنة �إىل
حالة الهوية اجلزئية ،و�أدخلنا �أنف�سنا يف
م�شاكل ال ح�صر لها.
لنا �أن نت�صور الغبطة والفرحة العارمة التي
يرفل ويرحب بها رجال الدين ،يف حالة �إقرار
هذا امل�شروع ،عندما يجدون من يحمل عنهم
العبء ،ويحقق لهم هذا احللم من نا�شطات
�آث ��رن اال�صطفاف م��ع رج��ال ال��دي��ن ،وفقدن
القدرة على التمييز ،ويفرطن بواحد من �أهم
منجزات الوطن الت�شريعية ،وال عتب على
املمول الأمريكي ،لكونه م�ستمر ًا يف �إي��ذاء
العراق منذ عقود عدة.

*قا�ض وباحث قانوين
ٍ

ر�سالة �إىل وزير الثقافة

جا�سم املطري
ا�سمحوا يل مبخاطبتكم ،اليوم ،لأق��ول لكم ،منذ
ال �ب��داي��ة� ،إن ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��راق�ي��ة خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضية كانت يف حالة تائهة� ،إذ �أن قطاراتها مل تكن
مو�ضوعة على �سكة متينة �أو �سليمة �أو م�ستقيمة.
مل يكن ج�سدها قادر ًا على النمو الطبيعي ،مما جعل
�أذرع�ه��ا ب��اردة و�أق��دام�ه��ا ال ت�ستطيع ول��وج دروب
م�ضيئة يف رح��اب الأدب وال�ف��ن والثقافة عموما
وهي كما يعرف اجلميع ما زالت ترتطم مب�شكالت
معقدة كثري ًا و�صعبة كثري ًا.
�أن ��ت� ،أي�ه��ا ال�سيد ال��وزي��ر � ،أع � ُ
�رف مني بحقيقة
املناق�شات الدائرة يف �أو�ساط املثقفني العراقيني
حول تخمّر البنية التحتية ،ال�سينمائية وامل�سرحية
وغريها ،وهي اخلمرة الناجتة عن حروب �صدام
ح�سني ،الدائمة احل�ضور ب�ين جفنيه ،يف عدائه
املت�أهب دائما ملحاربة وعزل الثقافة التقدمية  ،التي
ما زال��ت �آث��ار �سيا�سته تاركة بقايا خرابها تدوّ ي
يف مقاهي الثقافة يف �شارع الر�شيد  ،ب�صاالت
العر�ض ال�سينمائي وامل�سرحي يف �شارع الر�شيد،
يف مكتبات الثقافة يف �شارع الر�شيد  ،ويف م�سرح
الر�شيد نف�سه يف ��ص��وب ال�ك��رخ وغ�ي�ره .تتاب َع
هذا ال��دويّ طيلة � 10سنوات م�ضت ظلت معه �أهم
الق�ضايا الثقافية العراقية معلق ًة على �أغ�صان
الإهمال والتغافل والروتني والتق�صري وغريها من
متعر�شات التهمي�ش والإق�صاء ،التي ا�ستحالت يف
عمرها �إىل عقد كامل من الزمان حتى الآن .
بعد �سقوط نظام �صدام ح�سني ع��ام � 2003صار
ٌ
حديث كثري يف ال�سيا�سة العراقية  ،عن تنمية النفط
العراقي  ،عن حماربة الف�ساد املايل ،عن احلقوق
املدنية للمواطنني العراقيني ،عن حماربة تنظيمات
ال �ق��اع��دة ث��م داع ����ش وع ��ن امل �ب��ادئ ال��دمي�ق��راط�ي��ة
وغريها .لكن احلديث والعمل عن (الثقافة) وعن
(اقت�صاد الثقافة) مل يكن بامل�ستوى املطلوب �أو
املفرت�ض� .صحيح �أن هذا التق�صري مل يكن نتيجة
منع من قبل
قمع �سيا�سي �أو ت�ضييق �صحايف �أو ٍ
الدولة العراقية اجلديدة وم�ؤ�س�ساتها ،حيث حرية
التعبري متاحة ن�سبي ًا .لكن الواقع الثقايف الناق�ص
ك��ان �سببه ع��دم وج ��ود وت��وف��ر (البنية الثقافية
التحتية) وهي كما تعلمون �ضرورية لبناء �أب�سط
مقومات املجتمع الع�صري  ،امل��دين ،احل�ضاري.
املقومات الثقافية هي ،كما يف جتارب العامل املتقدم
كله ،اخلالقة احلقيقية للمهارة الإن�سانية وللبنى
االجتماعية لتحويل جمتمعنا الزراعي املتخلف �إىل
جمتمع �صناعي متقدم .
لي�س من حقي �أن �أخربكم ان (االقت�صاد اال�ستبدادي)
ما زال قائما يف اغلب م�ؤ�س�سات وزارة الثقافة على
�أمناط (ال�سيطرة البريوقراطية) على قدرات جميع
املبدعني املنتظرين �صدور �أوامر قبول هذا املطلب
الثقايف �أو ذاك  ،هذا الن�شاط امل�سرحي �أو ذاك ،هذا
الفيلم ال�سينمائي و�إنتاجه �أو ذاك ،هذا امل�سل�سل
التلفزيوين �أو ذاك ..كلها خا�ضعة لي�س لقواعد

احلريات الدميقراطية بل لذبذبات �سيطرة بع�ض
موظفي وزارة الثقافة و�أوامرهم.
مع الأ�سف ال�شديد ،بعد ع�شر �سنوات من احلرية
امل�ف�تر��ض��ة امل�ت��اح��ة يف ال�ت���ص��ري�ح��ات وال�ب�ي��ان��ات
الر�سمية  ،مل ي�سمح للمثقفني العراقيني املتجمعني
يف منظمات ونقابات واحت��ادات فنية �أو �أدبية �أو
ثقافية عامة� ،أن ي�شاركوا يف حتريك �آلة وزارتكم
امل��وق��رة للم�ساهمة يف خلق (ال �ث�روة الثقافية)
وتطوير �إمكاناتها بو�سائل تطوير قواعد (االقت�صاد
ال�ث�ق��ايف) ال��ذي ظ��ل حتى الآن مزيجا م��ن ال��رم��اد
واخلراب ،خ�صو�صا يف ميادين ال�سينما وامل�سرح
ويف �إع��ادة �صنع قيثارة احلياة الثقافية اجلديدة
يف بالد بابل و�سومر و�آ�شور .
�أن�ت��م ي��ا ��س�ي��ادة ال��وزي��ر �أع ��رف مني بحاجة بالد
الرافدين ،كلها � ،إىل ترقية و�سائل الإنتاج الثقايف
ال��وط�ن��ي ول�ي����س �إىل �إب �ق��اء ال�ب�يروق��راط�ي��ة على
ق�ي��د احل �ي��اة ب�ك��ام��ل ق��وت�ه��ا لتعطيل من��و الثقافة
الوطنية .من ال�ضروري ان جتعلوا املثقف العراقي
(موجود ًا) بقوة يف ال�ساحة  ،و�أن جتعلوا مبقدور
الفنان العراقي ان يكون �إنتاجه عامال من عوامل
موا�صلة (الوجود) �أي�ض ًا .ال �شك �أنكم يف مقدمة
م��ن يريد �إن �ق��اذ م�ؤ�س�ساتنا الثقافية ،التي غدت
�شاحبة� ،أو ناحلة ،يف فعالياتها امل��أم��ول��ة خالل
ال�سنني املا�ضية ،بينما كان املتوقع ان تكون وزارة
الثقافة �أول من يلت�صق ب�إيقاع التقدم والتنوير،
لكن نهارها  ،كما يبدو ،ظل م�تردد ًا ،فقد �صار من
امل�ستحيل بفعل البريوقراطية الثقافية ان تتخل�ص
الثقافة العراقية من قطار الليل الطويل يف وقت ما
زال فيه املثقف والفنان العراقي راكبني يف الدرجة
الثالثة من هذا القطار.
�أملي وطيد �أن تكونوا لي�س وزير ًا قدير ًا فح�سب،
ب��ل �شاهد ًا حا�سم ًا لرفع م�ستوى الأداء الثقايف
يف وزارة الثقافة .كما اج��د ��ض��رورة التذكري ان
تنظيف (البيئة الثقافية) �أمر حيوي للغاية ،متام ًا
مثل حيوية تنظيف (البيئة املادية) كلها من جميع
العرثات ومن خمتلف �أ�شكال اخلراب  ،ليكون كل
مثقف عراقي وك��ل منظمة ثقافية – فنية عراقية
طرف ًا يف حوار وطني �شامل حول الثقافة العراقية
 ،يف ه��ذه املرحلة ال�صعبة  ،م��ن م��راح��ل ال��واق��ع
ال�سيا�سي العراقي امل�صلوب بحرب دامية لإنقاذ
الوطن العراقي من (تنظيم �أ��س��ود) عنوانه دولة
اخلالفة الإ�سالمية (داع�ش) وغريهم من الظالميني
 .من دون هذا ف�إن (التحديث الثقايف) لن يتم وان
املجتمع امل��دين كله ل��ن يكون ق ��ادر ًا على جمابهة
حتديات الع�صر الراهن و�إيجاد احللول الواقعية
ل�ل��أزم��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ت��ي زع��زع��ت ق ��درة املثقفني
العراقيني كقوة احتمالية مناف�سة للظالميني  .ال
�شك ان �ضعف (االقت�صاد الثقايف) معناه �إبقاء
نواق�ص وزارة الثقافة على حالها  .معناه العجز
ع��ن جتميع ال �ق��درة الفاعلة الن�شطة ملجابهة كل
معطالت (التجديد الثقايف) املنتظر ،حتت قيادتكم
الفعالة بخلق ميكانيكي ٍة هادف ٍة �إىل حتريك فعاليات
املثقفني والفنانني العراقيني جميعا.
الثقافة والفنون والآداب كلها ال ميكن ان تتطور
وان تتقدم �إال اذا كانت ناجمة عن �شروط خا�صة
وظروف خا�صة يف �سياق تكنولوجي – اقت�صادي
متقدم ي�سم العراق يف القرن احل��ادي والع�شرين
ب�سمات ع�صر (االق�ت���ص��اد الإل� �ك�ت�روين) لتعزيز
مكانة املثقف ،مثلما هو تعزيز م�ؤكد ملكانة الفئات
االجتماعية امل�ؤمنة بحقيقة �أن الثقافة �أداة رئي�سية
للتغيري االجتماعي ال�شامل.
ختام ًا لكم مني ،يا �سيادة الوزير ،حتية حارة .
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ا�سئلة عن املوتى

لندن � /أ.ف.ب
عدلت �صحيفة �إ�سرائيلية تنتمي
للتيار املحافظ املت�شدد ال�صورة
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ل��ل��زع��م��اء ال��ذي��ن
�شاركوا يف م�سرية اجلمهورية
يف ف��رن �� �س��ا ،ف � ��أزال� ��ت � �ص��ورة
امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل
من بني امل�شاركني يف امل�سرية.
ومل يقت�صر الأم��ر على مريكل،
بل تعداهما لإزالة كل ال�سيدات
امل�شاركات يف امل�سرية ،لت�صبح
م�سرية ذك��وري��ة بامتياز .ومن
ب�ين الن�ساء ال�ل��وات��ي �أزال�ت�ه��ن
ال�صحيفة املت�شددة "هاميفا�سر"
�� �ص���ورة ع �م��دة
ب��اري ����س �آن
هيدالغو،
ومم �ث �ل��ة

ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد
الأوروب��ي فيدريكا موغرييني،
ورئي�س وزراء الدمنارك هيلني
ث��ورن �ي �ن��غ � �ش �م �ي��ت .وب�ح���س��ب
ال �� �ص��ورة الأ� �ص �ل �ي��ة ف�ق��د كانت
مريكل بني الرئي�سني الفرن�سي
فران�سوا هوالند والفل�سطيني
حم � �م� ��ود ع� �ب���ا����س .ون�����ش��رت
�صحيفة ه�آريت�س الإ�سرائيلية
خرب ًا ب�ش�أن الأمر حتت عنوان
"�أين ذهبت مريكل؟" ،وكذلك
تطرقت �إليه العديد من ال�صحف
الربيطانية .وبح�سب �صحيفة
االن��دب �ن��دن��ت ،ف� ��إن ه��ذه لي�ست
امل ��رة الأوىل ال�ت��ي ت�ل�ج��أ فيها
ال�صحيفة الإ�سرائيلية ملثل
ه���ذا الأم� � ��ر ،ف �ه��ي غ��ال�ب� ًا
م ��ا ت��زي��ل ��ص��ور
الن�ساء يف
�صفحتها
الأوىل.

د

ب�������س���ام ف���رج

بيت املدى يحتفي
باملعماري قحطان املدفعي

يقي ��م بي ��ت امل ��دى يف �ش ��ارع املتنب ��ي غ ��دا
اجلمع ��ة ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��ر �صباح ��ا
احتفالية للمعم ��اري العراقي الكبري قحطان
املدفع ��ي ي�ش ��ارك فيه ��ا ع ��ددا م ��ن ا�صدقائة
وزمالئة ويقدمها الناقد ح�سن عبد احلميد

ح�سب اهلل يحيى
الناقد والإع�لام��ي �سي�صدر ل��ه قريب ًا كتاب
بعنوان "كالم الأخ��ر���س وب�صرية الأعمى"
يت�ضمن مقاالت م�سرحية وبحوث ًا يف الفن
الت�شكيلي وت��أث�يره يف احلياة االجتماعية
العامة.
�صادق اجلمل
الكاتب وال��روائ��ي �ست�صدر له قريب ًا رواية
جديدة بعنوان "ال الناهية" جتري �أحداثها
يف �أزق ��ة ب �غ��داد م��ا ب�ين ال��ر��ص��اف��ة وال �ك��رخ،
وتطرح مو�ضوع ًا عن كيفية ان يكون املرء
مثقف ًا من دون �شهادة �أكادميية عرب �صراع
فكري واجتماعي تخو�ضه �شخ�صيات الرواية
ما بني فرتة ال�ستينات ونهاية الثمانينات.
حم�سن ح�سني عناد
الكاتب والقا�ص بعد �صدور كتابه

"ر�ؤية نقدية �إبداعية" �ست�صدر له جمموعة
ق�ص�صية ج��دي��دة ب�ع�ن��وان "جنازة �أخ��رى
لل�ضوء" تت�ضمن الواقع العراقي والعربي
مب��ا �أ�صابه م��ن ممار�سات و�سلوكيات على
امل�ستوى االق�ت���ص��ادي وال�سيا�سي ،ح��اول
الكاتب م��ن خ�لال لغة مب�سطة ال��دخ��ول �إىل
�أعماق هذا الواقع.
�أمنية البدري
ال�ك��ات�ب��ة الإع�لام �ي��ة ��ص��رح��ت ل�ل�م��دى ب��أن�ه��ا
�شاركت يف ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة فنية ثقافية
تعنى باملنجز الت�شكيلي والأدبي واملو�سيقي
وال�تراث��ي .و��س��وف يكون ب��اك��ورة ن�شاطها
ت�ضييف القا�ص �شوقي كرمي يف حفل توقيع
روايته اجلديدة "النبا�شون" �إ�ضافة �إىل
عر�ض �سينمائي ق�صري للمخرج رعد
�أبو الأ�شرت وفعاليات �أخرى.

مرة �سنوي ًا
املر�أة تبكي ّ 46
درا��س��ة هولندية حديثة �أج��راه��ا باحثون
بجامعة تلربج بينت ان املر�أة تبكي ما بني
 30و 64م��رة �سنوي ًا مقابل ما بني � 6إىل
 17مرة بالن�سبة للرجل .وت�ؤكد الدرا�سة
انه عندما ت��ذرف امل��ر�أة الدموع ،ي�ستغرق
بكا�ؤها مدة �أط��ول من الرجل ،حيث تبكي
امل ��ر�أة مل��دة  6دق��ائ��ق يف املتو�سط ،بينما
ي�ستمر الأم ��ر م��ا ب�ين دقيقتني �إىل ث�لاث

بالن�سبة للرجل .وا�ستندت الدرا�سة �إىل
�أ�سئلة وجهت �إىل �أك�ثر من خم�سة �آالف
�شخ�ص يف  37دول��ة ،و�أظ�ه��رت �إجابات
امل�شرتكني الرجال �أن  66%منهم بكوا �أقل
م��ن خم�س دق��ائ��ق ،و 24%م��ا ب�ين  6و15
دقيقة� ،أما الن�ساء فبكت  43%منهن لأقل من
خم�س دقائق.
عن ديلي تلغراف

ابنة مارادونا تروي تفا�صيل لقائها الأول
ب�أبيها بعد 18عام ًا من مولدها
بوين�س �أير�س� /إيف
ك�شفت جانا مارادونا ،ابنة النجم الأرجنتيني دييغو �أراماندو مارادونا ،عن عالقة خارج
�إطار الزواج�،أم�س (الأربعاء) ،تفا�صيل لقائها الأول ب�أبيها بعد  18عام ًا من مولدها .وقبل
�ستة �أ�شهر ،ذهبت جانا برفقة والدتها �إىل �صالة �ألعاب ريا�ضية ،حيث التقت للمرة الأوىل
ب�أبيها من دون ترتيب م�سبق .و�أو�ضحت ،يف ت�صريحات لإذاعة «الريد» ،قائلة�« :ستظل ال�صورة
حمفورة يف ذهني طوال حياتي .بداية عانق والدتي ،واعتذر لها .ثم عانقني ،وبكينا ،ت�أثرنا كثري ًا».
و�أ�ضافت ،كرمية فالرييا �ساباالين ،التي تعرف عليها مارادونا عام  1995يف حانة كانت تعمل فيها،
«على ال�صعيد ال�شخ�صي ،غيرّ حياتي عاطفي ًا� .أعي�ش حلظة من ال�سعادة املطلقة».
وعندما كانت جانا يف الثانية ع�شرة من عمرها ،تقدمت �ساباالين بدعوى �إثبات ن�سب ،وفازت بها،
واعرتف بها النجم الأرجنتيني ،ورغم ذلك ،ف�إن جانا مل تلتق حتى العام املا�ضي بوالدها.

 غفران حداد

نيويورك  /رويرتز
�أثارت املمثلة واملغنية الأمريكية ال�سمراء
نايا ريفريا جدال بعد ت�صريحات و�صفت
بالعن�صرية ،خالل ا�ست�ضافتها يف برنامج
 ،The Viewالثالثاء .
وكانت نايا �أثناء حديثها قد تطرقت �إىل
الكالم عن اال�ستحمام ،و�أ��ش��ارت �إىل �أن

الأ��ش�خ��ا���ص بي�ض الب�شرة مييلون �إىل
اال�ستحمام بكرثة ،وذكرت �أنها تعتقد �أن
اال�ستحمام كثريا �أمر يخ�ص البي�ض ،رمبا
للتكفري وغ�سل �أخطائهم مع من ميتازون
بالب�شرة ال�سمراء.
وح��اول��ت مقدمة روزي �أون �ي��ل التجاوز
عن ت�صريحات نايا التي �أكملت :والدتي
ن�صف ��س�م��راء ون���ص��ف م��ن ب��ورت��ري�ك��و،

وه��ي ت�ستحم ي��وم�ي��ا ،لكن زوج ��ي وهو
�أبي�ض الب�شرة ،ي�ستحم  3مرات يف اليوم،
�أعتقد ووفقا للدرا�سات التي قر�أتها �أن
اال�ستحمام م��رة كل � 3أي��ام هو الأن�سب.
وه��و م��ا ق��وب��ل بعا�صفة م��ن اجل ��دل عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ح��ول �إث��ارة
نايا حلديث عن العن�صرية خالل الربنامج،
وت�أجيج االحتقان ب�سبب اللون.

ال�������ش���اع���ر �أل����ف����ري����د ���س��م��ع��ان
* �ألفريد �سمعان �شاعر و�أدي��ب،
ماذا عن ال�سيا�سي واملنا�ضل؟
 �أنا معروف ك�شاعر وكتب عنيالكثري و��ص��در كتاب خا�ص عني
�أن ��ا ��ش��اع��ر ق�ضية ،ولأين �شاعر
ق�ضية ه��م ال ي��ري��دون �أن يكتبوا
عن �شاعر ق�ضية � ،أنا متوا�صل يف
كتابة ال�شعر و�إ��ص��دار الدواوين
منذ خم�سني عام ًا وكتبت ق�صائد
غزل احتدى بها حتى الراحل نزار
قباين!
*�أول ق�صيدة كتبتها ملن كانت ؟
 ال�شك �أن كل �إن�سان عندما يدخلمرحلة املراهقة ال�سيما وهو يقر�أ
ويتابع وي�شاهد �أف�لام��ا عاطفية
وي�ت�ع��اي����ش م��ع و� �س��ط اجتماعي
م �ت �ف �ت��ح يف ظ� �ل��ال احل� ��� �ض ��ارة

�صفحــة

دينــــار

15 January 2015

اتهامات للممثلة نايا ريفريا بالعن�صرية بعد ت�صريحاتها
عن «اال�ستحمام»

قائق مع ..

20

500

كاركاتير

�صحيفة �إ�سرائيلية ُتلغي الن�ساء
من م�سرية باري�س

http://www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

General Political daily

صباح المدى

مل تعد ارق��ام معظم املوتى واع��داده��م مهمة ،الننا يف بالد عاجزة عن
االهتمام حتى مبعظم االحياء .لكننا نحن الذين منار�س احلياة ب�أ�شد
الطرق غرابة يف هذه البالد ،نحتاج ان نحاور املوتى لنفهم انف�سنا
احيانا .هكذا يفعل الكثري من الن�ساء والرجال ،مرة ملوا�ساة انف�سهم،
واخرى لتفريغ �شحنة التعجب والذهول من كل ما يجري .التعجب من
وقوعنا يف فخ احلماقة مليون مرة ،والتعجب من رهاننا على ان احلل
يتحقق مبزيد من الدم.
لقد ا�سرتاح املوتى دومنا �شك .وعلى اي حال ال اح�سب ان بهم رغبة
لفهم ما ج��رى ،فكل �سني و�صاد هي �سواء يف عامل الفناء .لكن هذا ال
يرفع عن كاهلنا م�س�ؤولية التفكري مبعنى فنائهم النه مثل معنى حياتنا،
�سواء حتدثنا عن اطفال جتمدوا وماتوا يف خميمات عراقية و�سورية،
اثر جليد التاريخ الذي جمد كل �شيء حولنا ،او �شباب يفتكون ببع�ضهم
على كل خطوط التما�س.
اخطر االعرتافات التي يديل بها االحياء للفانني ،هو ان "الق�ضية" التي
�سال ب�سببها ال��دم ،او اجنمد يف العروق والقلوب ،هي ق�ضية بر�سم
البيع على طاولة معظم ال�سا�سة .كل ال�صراخ الذي ن�سمع ،وكل العناد
الذي نرى ،وكل االمتناع عن احلوار والت�سوية ،هو امر متغري ،وموقف
متزعزع ،ال يف حروبنا املخزية هذه وح�سب ،بل هكذا ي�شتغل الزيف
والكذب على طول اخلط.
اكرث ما ي�ؤمل امثايل من االحياء وهم يفكرون باملوتى ،ان املواقف التي
بدت مقد�سة� ،ستتغري عاجال ام اجال .وان طوابري ال�ضحايا كانوا جمرد
ع��دد فائ�ض تخل�صت منه الطائفة او احل��زب ،يف حماوالتها العادية
خلو�ض اللعبة احلمقاء.
ان احلماقة موجودة لدى كل االمم ،لكن ما ي��ؤمل هو ان امتنا تعي�ش
"فو�ضى حماقة" ذات �ضرر فادح .ان االمم املحظوظة تكون قادرة على
"تنظيم حماقتها" ،بال�ضبط كما تنظم حركة مرورها وت�ضبط رائحة
دورات مياهها .اما االمم التي تنتج موتا اكرث ،فهي التي تفقد ال�سيطرة
على كل �شيء.
ولي�س االمر م�ستدعي ًا للعجب ،اذ ان انفالت الفو�ضى �سببه كرثة العطالة
وانعدام موهبة االبتكار ،التي جتعل الزعماء ي�شعرون بالفراغ ،وال
يح�سنون ملأه ب�صناعة مفيدة او جتارة جمزية او تقدم ح�سي وروحي،
او ا�ستمتاع ببع�ض العدالة ،انهم ال يجدون ما يفعلون �سوى تكرار ما
ح�صل من عناد ينتهي بالهزمية ،وهو امر تكرر وتكرر يف اخر ع�شرين
قرن ًا.
مل ن�ستطع تطوير معنى البطولة ،وال معنى ال�سيا�سة ،وال حتى منط
التعذيب و�شكل القتل .مل جند ا�شياء اك�ثر اهمية نن�شغل بها �سوى
لعن بع�ضنا امل��ؤدي اىل قتل بع�ضنا .توقفنا عن االكت�شاف واالخرتاع
وتدوين احلكمة وحتى ت�سجيل التواريخ ،ف�ضقنا ذرعا و�سئمنا االيام
املت�شابهة ،لذلك ان�شغلنا باحلرب ،وا�ست�سهلناها .مل نبتكر �صيغة ممكنة
للحياة فكان اال�سهل هو التوغل يف عوامل املوت امل�ؤمل.
لقد تف�شى التحرمي واملنع وقام بتطويق كل فر�ص االبتكار ،وال احد
يعرتف يف الوقت املنا�سب ،باننا مل نرتك ل�شبابنا �سوى التفنن ب�أ�سلوب
الهالك وابتكار طرق موجعة للنهاية.
والننا ن��دور يف تفا�صيل �صراع مزيف وغ�ير منطقي� ،صراع بدائي
وغريزي جدا ،م�ستند النفعال بدائي م�ضحك ،فاننا يف حلظة االنهاك
وت�ضخم الهزمية وهالك خلق كثري كثري� ،سنعرتف اخري ًا بان التنازل
"�صار �ضروريا مل�ستقبل ال�شعب" ،وان املرونة "باتت مهمة لتحقيق
م�صالح االمة" .و�سنتعامى عن حقيقة ان معظم ال�شعب ميت او فا�شل،
وان االمة مل تعد ت�ستحق و�صف االمة.
و�سي�صدر قرار ال�صلح ،وحينها �سي�صفق االحياء ،ولكن لن تكون فر�صة
لدى املوتى كي يطرحوا ا�سئلتهم االخرية ،على ركام اخلداع والت�ضليل
الذي ننحدر يف ح�ضي�ضه ،وندفع �ضرائبه ،ونن�شغل مبعاركه الزائفة،
التي هدفها الوحيد اجبارنا على ن�سيان معارك حقيقية اخرجتنا من
�سباق احلياة.

ال�سيدة مريكل والظالم العراقي؟

الإن�سانية� ..أق��ول ال بد ان يت�أثر
ويبحث عن الن�صف الآخ��ر الذي
ال حت�ل��و احل �ي��اة ب��دون��ه ،والأم ��ر
مرتبط ب�أمور كثرية وعلى ر�أ�سها
املعاي�شة اليومية �أو اجل�يرة �أو
الرفقة الدرا�سية و�أعتقد ان لكل
�إن�سان جتربة يف هذا امليدان ،ق�سم
من ذلك يت�سم بالنقاوة واالحرتام
والق�سم الآخ��ر رمب��ا تقف عقبات
دون حتقيقه ورمبا ينتهي بعالقات
قذرة تغلب عليها امل�صلحة الذاتية
دون �أية اعتبارات .
*كيف تقر�أ امل�شهد الثقايف اليوم؟
 حركتنا الثقافية رغم ما تعاينمن م�صاعب و�آالم ف�إنها مازالت
تتوا�صل وتتقدم وتقدم عطاء ثرا
ونا�ضجا وحتتوي �أقالما نظيفة

مت�ت�ل��ك �إم �ك��ان��ات ك �ب�يرة ج��دي��رة
باالحرتام و�أمامها م�ستقبل م�شرق
 ..وه ��ذا �أم ��ر م��رت�ب��ط ب��ال��وق��ائ��ع
والأحداث التي مير بها بلدنا ،فمن
املعلوم ان معظم �إي��رادات العراق
تذهب ملتابعة الأو� �ض��اع الأمنية
وب �ن��اء الأج� �ه ��زة ال �ت��ي ت�ستطيع
ان ت��وق��ف ه� ��ذا ال �ع �ن��ف وحت ��دد
حت��رك��ات ال�ع��ام�ل�ين ع�ل��ى �إف���س��اد
الأجواء الدميقراطية التي ت�سعى
�إل �ي �ه��ا و�آن� � ��ذاك مي �ك��ن ان تنفتح
الأب� ��واب للثقافة ان ت��دخ��ل وان
تقدم �إبداعاتها ..م��ع كل هذا ف�أنا
متفائل و�أج��د ان مثقفنا رغ��م كل
م��اي��راه وي�ع��اين منه فانه م�صمم
على امل�ضي يف امل�سرية الثقافية
وحتقيق الأمنيات.

*هل تغيري النظام ال�سيا�سي يف
 2003غ�ّي�رّ حياتك الأدب �ي��ة نحو
الأف�ضل �أم الأ�سو�أ؟
 ب��ال �ت ��أك �ي��د ن �ح��و الأف �� �ض��ل فقد�أ�� �ص ��درتُ ع��دة دواو ي��ن �شعرية
وق �� �ص �� �ص �ي��ة وه� �ن ��ال ��ك م �� �س��اح��ة
كبرية من احلرية منحت للمثقف
العراقي.
*هل قدم االحتاد م�ساعدات للأدباء
املر�ضى؟
 رغم ان االحت��اد بتمويل ب�سيط ،ول�ك�ن�ن��ا ن���س��اع��ده��م م��ن �ضمن
الإمكانات املتاحة.
*ل��و ع��اد ب��ك العمر ه��ل �ستختار
طريق ًا غري الأدب؟
 ال ميكن �أن �أختار غري الأدب رغمحمام �أي�ض ًا.
�إين ٍ

�أعرف جيد ًا �أن الكثري من الق ّراء الأعزاء يجدون يف حديثي عمّا يجري
يف بلدان العامل نوع ًا من الرتف ال يهم املواطن الب�سيط املبتلى ب�أنباء
التق�شف ونظرية "االنبطاح" ،ولكن ا�سمحوا للعبد الفقري �أن يتحدث
عن خربين احتال معظم �صحف العامل ووكاالت االنباء ،االول يخربنا
بان "امل�ست�شارة االملانية مريكل كانت على ر�أ���س تظاهرة خرج بها
امل�سلمون تندد بالإرهاب" ،وامتنى عليك ان تعرف ان هناك تظاهرة
اخرى خرجت يف املانيا �أي�ض ًا تندد بامل�سلمني ،اال ان ال�سيدة مريكل
اخ�ت��ارت ان تنحاز للأقلية لت�ؤكد� " :أن ه��ذه اجل��رائ��م مل تقع با�سم
الإ�سالم" انتهى اخل�بر االول وال �أري��د ان اذك��ر "جنابكم" ب ��أن احد
م�س�ؤولينا الكبار خرج علينا ذات يوم "م�ش�ؤوم" ليقول ان االزمة
ال�سيا�سية هي جزء من معركة بني مع�سكر االم��ام احل�سني ومع�سكر
يزيد.
هل تريدون املزيد ،م�ست�شار اعالمي مل�س�ؤول فخم يكتب على �صفحته
يف الفي�سبوك "غدا او خالل الأيام القادمة �سيحال على التقاعد بحدود
� 450ضابطا اغلبهم يحمل رمز �ش يق�صد �شيعة ..مربوك لأهل ال�شني
ومن خلفهم من �أهل االنبطاح اخلنوع "
طبع ًا ال�سيد امل�ست�شار مل ي�س�أل نف�سه �س�ؤاال ب�سيطا من امل�س�ؤول عن
�آالف القتلى وماليني امل�شردين ،ورايات داع�ش التي ترفرف يف مدن
العراق ،بالت�أكيد مثل هذه الأ�سئلة ال تعني م�س�ؤولني مهمتهم الأ�سا�سية
�إ�شعال حرائق النزعات الطائفية.
اخلرب الثاين يقول ان "رئي�س الوزراء الفرن�سي مانويل فال�س اكد �أن
بالده يف حالة حرب �ضد الإرهاب ولي�س �ضد امل�سلمني �أو الإ�سالم و�إن
فرن�سا حتمي الأ�شخا�ص الذين ي�ؤمنون والذين ال ي�ؤمنون على حد
�سواء".
واعتقد �إنني ال احتاج ان اذكركم ان م�سيحيي بالد الرافدين هجّ روا
من بيوتهم يف بغداد والب�صرة واملو�صل ب�سبب خطاب يومي منفر،
خم�ي��ف ،م �ق��زز ،وال اري��د ان اع�ي��د ال���س��ؤال َم��ن قتل االي��زي��دي�ين يف
بغداد ،ومن كان ي�صر على حما�صرة امل�سيحيني واجبارهم على ترك
بيوتهم ..كلها كانت اوام��ر وق��رارات اتخذت مبعرفة وتخطيط من
اوام��ر الطوائف ،الننا ع�شنا يف ظل م�شاعر من الكراهية ت�ضخمت
عند الكثري من ال�سا�سة ،قابلتها هواج�س من اخلوف جعلت املواطن
امل�سيحي وال�صابئي وااليزيدي ير�ضخ لتهديد ميلي�شيات تختفي حتت
جلــد الأح��زاب ال�سيا�سية ،قبل اي��ام احتفل �شباب يف النجف باعياد
امليالد ف�أقاموا زينة و�أفراح ًا فما كان الرد؟ خرج احد ائمة اجلوامع
من املتنفذين ليعترب ما جرى عارا الن البع�ض يريد ان يدن�س الهوية
اال�سالمية للمدينة ،وا�صفا املحتفلني باحليوانات معيبا على االجهزة
االمنية انها �سكتت ومل ت�سجن او تردع ه�ؤالء " البهائم " على حد قوله.
الجمال للفرح يف بالد يراد منها ان ترتدي ال�سواد لقرون قادمة.
عام  2010ت�ساءلت �صحيفة الغارديان اللندنية كيف لبالد ب�سمارك
وغ��وت��ه وهلمت ك��ول �أن ت�ضع م�صريها بيــد ام ��ر�أة بدينة ب�سيطة
املظهر ..ال ت��اري��خ �سيا�سي ..ال ان��اق��ة ..والأه ��م ال �شيء م��ن مالمح
احلزم ..الغارديان التي �سخرت من املر�أة البدينة عادت ام�س لتعلق
على وق��وف مريكل اىل جانب االقلية امل�سلمة قائلة ان ه��ذه امل��ر�أة
تده�شنا كل يوم بفعل عظيم.
�أنظر �إىل املر�أة البدينة وهي تقف و�سط ن�ساء حمجبات ،و�أنظر �إىل
مالمح بع�ض م�س�ؤولينا ،وهم ينذرون النا�س بالويل والثبور وعظائم
االمور ،ف�أجدهم يفتقد الر�ؤية والقدرة على �إلهام النا�س ..فارفع يدي
اىل الله داعي ًا :اللهم �أبعد عنا الوجوه املكفهرة ،التي �أو�صلت مهنة
ال�سيا�سة عندنا �إىل الدرك الأ�سفل!
�أرجو �أال يظن �أحد �أنني �أحاول �أن �أعقد مقارنة بني بالد غوته وبتهوفن
وب�لاد ا�صحاب الفخامة ،لكنني �أح��اول القول دوم��ا ومن خالل هذه
الزاوية املتوا�ضعة �إن ال �شيء يحمي ال�شعوب من �أفة اخلراب �سوى
�سيا�سيني وم�س�ؤولني ومعهم رجال دين يعرفون متى ي�ضعون اقدامهم
يف املكان ال�صح ،ومتى يتجنبون اخلط�أ الفادح.

كيت هاد�سون و�إليزابيث هرييل وليدي جاجا ارتدين
نف�س الف�ستان خالل  20عام ًا
يف الوقت الذي جذبت املمثلة
الأم��ري �ك �ي��ة ،ك�ي��ت ه��اد��س��ون،
الأن �ظ��ار بف�ستانها الأب�ي����ض
ال��ذي ارت��دت��ه يف حفل توزيع
جوائز غولدن غلوب ،االثنني،
ك�شفت �صحيفة «دي �ل��ي ميل»
الربيطانية عن ارت��داء املمثلة
الربيطانية� ،إليزابيث هرييل،
ل�ن�ف����س ال�ف���س�ت��ان م��ن ت�صميم
«ف�ير� �س��ات �� �ش��ي» ،ل �ك��ن ب��ال �ل��ون
الأ���س��ود ع��ام  ،1994يف حفل
افتتاح فيلم Weedings 4
 and a Funeralالذي لعب
بطولته �صديقها يف ذلك الوقت،
املمثل هيو غرانت.
الطريف �أن املغنية الأمريكية

ليدي جاجا ارتدت هي الأخرى
نف�س الف�ستان باللون الأ�سود
يف حفل فني عام .2012
بد�أت الفنانة منة �شلبي ،االثنني،
ت �� �ص��وي��ر �أول م �� �ش��اه��د فيلم
«ن��وارة» ،من �إخ��راج هالة خليل
يف ثالث جتربة لها.
وي �� �ش��ارك �ه��ا ال �ب �ط��ول��ة ��ص�بري
فواز ،وي�شهد الفيلم عودة «منة»
�إىل ال�سينما ،منذ �أن قدمت فيلم
«بعد املوقعة» ،مع املخرج ي�سري
ن�صر الله.
ومن املقرر �أن ي�ستمر الت�صوير
ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ف�براي��ر� �/ش �ب��اط،
لتلتحق «منة» بعدها مب�سل�سل
«حارة اليهود».

عالقة عاطفية تربطك بهاتفك ّ
النقال
نيويورك � /أ يف
هل ت�شعر بالقلق والتوتر عندما ال يكون هاتفك النقال
بالقرب منك �أو يف متناول يدك؟ هل ت�شعر ب�أن جزء ًا
منك مفقود؟ اذا كنت ت�شعر بذلك ،ف�أنت ل�ست وحيد ًا،
ه��ذا م��ا �أظ�ه��ره باحثون يف درا��س��ة ج��دي��دة بح�سب
«تلغراف» الربيطانية� .إذ تقول الدرا�سة التي ن�شرتها
جملة كمبيوتر ميديتد كومينيك�شن ان م�ستخدمي
ج�ه��از «�إي��ف��ون» ال��ذي��ن ال ي�ستطيعون ال ��رد على
هاتفهم ،ي�شعرون بت�سارع يف نب�ضات القلب،
وارتفاع ًا يف �ضغط ال��دم ،وم�ستويات اعلى من
القلق وع��دم االرت �ي��اح ،ه��ذه العوامل جميعها

ت�ؤدي �إىل تراجع قدرتهم على �أداء املهام الفكرية .من
خالل �إجراء جتربة ،جرى طرح لغزين يتعلقان بالبحث
عن كلمة يف  5دقائق على  40م�ستخدم ًا جهاز «�آيفون».
و�ضع الباحثون �أمام ق�سم منهم هاتفهم النقال ،بينما
ك��ان الق�سم الآخ��ر بعيدا عن جهازه م�سافة ق�صرية.
خالل الدقيقة الثالثة من مهمة حل اللغز ،قام الباحثون
باالت�صال على هاتف امل�شاركني بالتجربة ،ورن هاتفهم
ملدة  20ثانية �أثناء ت�أديتهم املهمة ،اكت�شف الباحثون
ان امل�شاركني كان يحيطهم �شعور بالقلق وعدم الراحة،
رافقه ارتفاع يف �ضغط الدم وت�سارع معدل نب�ضات
القلب عندما كان الهاتف يرن وال ي�ستطيعون الرد.

جدي
د دار المدى

فاو�ست
يوهان غوته
ترجمة عبد الرحمن بدوي

فاو�ست هو ال�شخ�صية الرئي�سية يف احلكاية الأملانية ال�شعبية عن
ال�ساحر الأمل��اين الدكتور يوهان جورج فاو�ست الذي يُربم ً
عقدا
مع ال�شيطان .و�أ�صبحت هذه الق�صة � ً
أ�سا�سا لأعمال �أدبية خمتلفة
لكتاب خمتلفني حول العامل ،لعل �أ�شهر هذه الأعمال هي م�سرحية
فاو�ست لغوته وعمل كري�ستوفر مارلو ،كالو�س م��ان ،توما�س
مان ،كاليف باركر� ، ،أو�سكار وايلد ، ،ميخائيل بولغاكوف .تعترب
فاو�ست ليوهان غوته العمل الأبرز بتقدير معظم النقاد الأدبيني
والأكرث كماال امل�ستوحى من ق�صة فاو�ست ال�ساحر الأملاين يف
الق�صة ال�شعبية .ولعل هذا العمل هو �أحد �أهم �أ�سباب �شهرة
وانت�شار هذا العمل حتى �أنها تعترب من قبل البع�ض العمل الأبرز
يف الأدب الأملاين .تت�ألف م�سرحية فاو�ست لغوته من جزئني كتبهما غوته يف � 4612سطرا .لكن
اجلزئني مل يكتبا ب�شكل متعقب  ،فبني ظهور اجلزء الأول الذي �أنهاه غوته يف عام  1806واجلزء الثاين الذي
�أنهاه عام  1832عام وفاته نف�سه  :فارق  26عاما اختلفت بها النواحي التي كان يركز فيها غوته ،ففي حني كان
اجلزء الأول يركز على روح دكتور فاو�ست التي باعها لل�شيطان مف�ستوفيلي�س ،جنده يف اجلزء الثاين ينحو
نحو معاجلة الظاهرة االجتماعية و�أمور ال�سيا�سة واالجتماع .لذلك يعترب اجلزء الثاين من �أعقد الأعمال الأدبية
املكتوبة بالأملانية ورمبا �أحد �أهم الأعمال التي يختلط بها الأدب بالفل�سفة.

