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اكد ان امل�ساءلة ّ
تعطل العفو عن � 200ألف بعثي

التقى �أمري قطر ورئي�س الوزراء وال�سلك الدبلوما�سي

مع�صوم يتفق على فتح �سفارة
قطرية يف بغداد

قيادي �صدري :ال�شيعة يخ�شون خ�سارة
االنتخابات اذا تنازلوا عن االجتثاث
 بغداد  /املدى
ق ��ال �أم�ي�ر الكن ��اين القي ��ادي يف التي ��ار ال�صدري
وع�ض ��و جلنة تعدي ��ل "اجتثاث البع ��ث" ال�سابقة،
�إن قان ��ون امل�ساءل ��ة والعدال ��ة بن�سخت ��ه الأخ�ي�رة
"لن مي ّرر" يف الدورة الت�شريعية احلالية ،ب�سبب
خم ��اوف �أح ��زاب �شيعية من خ�س ��ارة االنتخابات،
واتهامه ��ا بالتن ��ازل وال�ضع ��ف اذا م� � ّررت بن ��ود
الت�صالح مع ال�سنة.

 بغداد  /املدى

امل�صاحل ��ة ،م�ؤكدا �أن كثريا من ه� ��ؤالء املعرت�ضني
ينتم ��ون اىل عائ�ل�ات "بعثية" معروف ��ة وح�صلوا
على ا�ستثناءات من الهيئة.
وكان  6وزراء �سن ��ة رف�ضوا ،مطلع �شباط احلايل،
متري ��ر تعديالت قانون "االجتث ��اث" داخل جمل�س
الوزراء ،ب�سبب خماوف من حتوله �إىل "م�صيدة"
ملعاقب ��ة كل �شخ� ��ص معار� ��ض للحكوم ��ة بتهم ��ة
االنتماء اىل حزب البعث.

ع ��ن ازدواجي ��ة يف مواق ��ف بع�ض الكت ��ل ال�شيعية
م ��ن ق�ضي ��ة "البع ��ث" ،وي�ؤك ��د �أن �أحزاب� � ًا �شيعية
كان ��ت تهيم ��ن على ال�سلط ��ة ت�ص ��رح بالعلن خالف
ما تتحدث به يف االجتماع ��ات املغلقة ،متحدثا عن
بع�ض كوالي� ��س اللجنة التي حاولت و�ضع ت�سوية
للأمر بعد انطالق اعت�صامات الأنبار قبل عامني.
وينتق ��د القيادي ال�شيعي املزاي ��دات التي تقوم بها
بع�ض االط ��راف داخل التحالف الوطن ��ي م�ؤخرا،
مبهاجمة تعديالت قانون "امل�ساءلة" التي تتطلبها

وذكر الكناين �أن يف هيئة امل�ساءلة ع�شرات الآالف
م ��ن امللف ��ات املعطلة للعف ��و عن "بعثي�ي�ن" ،تنتظر
مت�شيتها ،وقد تلك�أت ب�سبب مزاجية رئي�س الهيئة،
ويعتق ��د �أن تل ��ك املعامالت لو روج ��ت ،ف�سيح�صل
ع ��دد كبري م ��ن البعثيني على الإن�ص ��اف ،و�سيكون
�إ�ص�ل�اح عم ��ل الهيئ ��ة ،بدي�ل�ا جي ��دا ع ��ن تعدي ��ل
"االجتثاث" الذي �سيف�شل الربملان بتمريره خالل
الدورة احلالية ،كما يعتقد.
ويك�ش ��ف القي ��ادي والع�ض ��و ال�ساب ��ق يف الربملان
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و�صل ف�ؤاد مع�ص ��وم ،رئي�س اجلمهورية ،اىل العا�صمة
القطرية الدوحة� ،أم�س ،يرافقه عدد من كبار امل�س�ؤولني
بينهم وزير النفط ووزير املالية ووزير الداخلية ووزير
الرتبية وم�ست�شار الأمن الوطني.
وبح�س ��ب بي ��ان ن�ش ��ر على املوق ��ع االلك�ت�روين لرئا�سة
اجلمهوري ��ة ف� ��أن مع�ص ��وم التقى يف الدي ��وان الأمريي
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة �أم�ي�ر دولة قط ��ر بن حمد
�آل ث ��اين .ويف اللق ��اء دان �أم�ي�ر قط ��ر االره ��اب ب ��كل
�أ�شكال ��ه وحتدث ع ��ن �أهمية وح ��دة الع ��راق والعالقات
ب�ي�ن مكون ��ات املجتم ��ع العراق ��ي ،مبدي ��ا تفهم ��ه

للو�ضع يف العراق.
من ناحيته ق ��دم رئي�س اجلمهورية �ص ��ورة عن الو�ضع
الأمن ��ي واالقت�ص ��ادي يف الب�ل�اد ،م�ؤك ��دا �أن اجله ��ود
تتج ��ه �إىل الرتكيز على اع ��ادة بناء اجلي� ��ش والأجهزة
الأمنية.
و�أ�ش ��ار مع�ص ��وم بح�سب البي ��ان �إىل �أنن ��ا يف الظروف
احلالي ��ة بحاج ��ة �إىل احل�ش ��د ال�شعب ��ي ال ��ذي ي�ضم يف
�صفوفه �أهايل املناطق التي احتلها تنظيم داع�ش ،ف�ضال
عن احلاجة �إىل ق ��وات البي�شمركة التي ت�ساهم يف دحر
االره ��اب وال�سع ��ي �إىل حتري ��ر املناط ��ق الت ��ي ي�سيطر
عليها التنظيم االرهابي.
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طالب احلكومة مبحا�ضر النقا�ش يف جمل�س الوزراء

الربملان يحقق با�ستبدال م�سودة للحر�س الوطني
"تخالف االتفاق" ومل متر ب�شورى الدولة
 بغداد  /املدى

ك�شف احت ��اد القوى عن فتح حتقيق عاجل من
قب ��ل رئا�سة جمل� ��س النواب بق�ضي ��ة ا�ستبدال
م�س ��ودة احلر�س الوطن ��ي التي �ص ��وت عليها
جمل�س الوزراء مب�سودة �أخرى .ولفت �إىل ان
الربمل ��ان طلب من احلكوم ��ة تزويده مبحا�ضر
اجلل�س ��ة الت ��ي �شه ��دت مترير قان ��ون احلر�س
الوطن ��ي .واكدت ابرز كتل ��ة �سنية ان امل�سودة
مل تعر�ض على جمل� ��س �شورى الدولة ،كا�شفة
ع ��ن موافقة حي ��در العبادي على �إع ��ادة قانون
احلر� ��س الوطني اىل جمل�س ال ��وزراء لإجراء
بع�ض التعديالت عليه.

وق ��ررت رئا�سة جمل� ��س الن ��واب ،يف احلادي
ع�ش ��ر من �شهر �شباط احل ��ايل ،ت�أجيل مناق�شة
قان ��وين امل�ساءلة وحظر ح ��زب البعث املنحل
�إىل �إ�شعار �آخر بعدما مت �إدراجهما على جدول
�أعمال اجلل�سة.
وكان جمل� ��س ال ��وزراء �ص ��وت خ�ل�ال جل�سته
االعتيادية التي عقدت ،يوم الثالثاء� 3(،شباط
 ،)2015عل ��ى م�شروع ��ي قان ��وين امل�ساءل ��ة
والعدال ��ة وحظ ��ر ح ��زب البع ��ث واحلر� ��س
الوطن ��ي ،فيم ��ا ب ّين ��ت ت�صريح ��ات مل�س�ؤولني
�أن وزراء حتال ��ف الق ��وى ق ��د ان�سحب ��وا عن ��د
الت�صويت على قانون امل�ساءلة والعدالة.
وتعل ��ق انت�ص ��ار اجلب ��وري ،النائب ع ��ن كتلة

عمان
رئي�س الأركان االردينّ :
وبغداد يف خندق واحد
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اجلبوري :نريد الق�ضاء على املال
ال�سيا�سي والأحزاب العائلية
 بغداد /املدى بر�س
اك ��د رئي� ��س جمل�س الن ��واب� ،أم� ��س� ،إن
قان ��ون الأحزاب املزم ��ع ت�شريعه ي�سعى
للق�ض ��اء على امل ��ال ال�سيا�سي الذي �شوّ ه
�سمعة الأحزاب ال�سيا�سية .وفيما رف�ض
م ��ا �أ�سم ��اه بـ"الأح ��زاب العائلي ��ة"� ،أكد
وجود �آراء خمتلفة بني الكتل ال�سيا�سية
ب�ش�أن بع�ض فقرات القانون.
وق ��ال اجلب ��وري ،يف كلم ��ة ل ��ه خ�ل�ال
اجلل�سة الت ��ي عقدتها اللجن ��ة القانونية
الربملاني ��ة ملناق�ش ��ة قان ��ون الأح ��زاب
بح�ض ��ور �شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة ونواب
وع ��دد م ��ن الأكادميي�ي�ن وح�ضرت ��ه
(امل ��دى بر�س)" ،من ال�ض ��روري ال�سعي
للق�ض ��اء على امل ��ال ال�سيا�سي الذي �شوّ ه
الأح ��زاب ال�سيا�سية" ،متابع ًا "اننا ل�سنا
م ��ع الأح ��زاب ال�سيا�سية العائلي ��ة التي
متث ��ل عوائ ��ل تبا�ش ��ر �أعماله ��ا بو�س ��ط
�سيا�سي".

و�أكد اجلبوري "رف�ض ��ه للإفراط بكرثة
الأحزاب التي ميكن �أن ت�ستفيد من حالة
انتخابي ��ة معينة وجتد املج ��ال املنا�سب
له ��ا لت�سم ��ي نف�سه ��ا بعناوي ��ن ،لكنه ��ا
ترمز لف ��رد �أو اثن�ي�ن �أو ثالث ��ة" ،مبين ًا،
�أن ت�شري ��ع قان ��ون الأحزاب ه ��و فر�صة
مواتي ��ة للق�ض ��اء على الأح ��زاب الكثرية
التي ت�ؤ�س�س خالل مراحل معينة".
وتابع رئي�س جمل� ��س النواب �أن "هناك
�آراء خمتلف ��ة ب�ش� ��أن قان ��ون الأح ��زاب،
فمنه ��م من يق ��ول لي� ��س م ��ن ال�ضروري
�أن نقي ��د عم ��ل الأح ��زاب و�إمن ��ا نرتك ��ه
لل�سياق ��ات والأعراف ،ومنه ��م من يقول
�إن التنظي ��م �ض ��روري" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
"�أح ��د الآراء يق ��ول �إن اجله ��ة املعني ��ة
بعملي ��ة التنظي ��م ه ��ي اجله ��ة التنفيذية
ومنه ��م م ��ن يت�س ��اءل كي ��ف ترته ��ن
�سيا�س ��ات وتوجه ��ات الأح ��زاب بجهات
تنفيذية".
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داع�ش ي�سيطر على  10ماليني
دومن للحنطة يف املو�صل
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متحدون النيابية ،بالق ��ول ان "رئا�سة جمل�س
الن ��واب اع ��ادت قان ��ون احلر� ��س الوطني اىل
احلكوم ��ة مرة �أخ ��رى من �أج ��ل �إكم ��ال �آلياته
الت�شريعية التي تنطبق مع القوانني النافذة"،
مبين ��ة ان "احلكومة �أر�سل ��ت م�سودة احلر�س
الوطني اىل الربمل ��ان قبل عر�ضها على جمل�س
�شورى الدولة لتدقيقها وفح�صها قانونيا".
وحتتاج جميع م�شاريع القوانني التي ي�صادق
عليه ��ا جمل� ��س ال ��وزراء اىل مراجع ��ة جمل�س
�شورى الدولة ،التاب ��ع لوزارة العدل ،للتحقق
من عدم تعار�ضها مع الت�شريعات النافذة ومن
ثم ار�ساله اىل الربملان.
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خلو
�شرطة دياىل ت�ؤكد ّ
ت�شكيالتها من الف�ضائيني
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حمل لبيع التجهيزات الع�سكرية يف بغداد�( ..أ .ف.ب)

فرن�سي بني  3انتحاريني يهاجمون اجلي�ش قرب �سبايكر

مركز �أمريكي� 20 :ألف مقاتل من  90بلدا يقاتلون مع داع�ش
 بغداد /املدى
اعل ��ن تنظي ��م "داع� ��ش ،ام� ��س االربع ��اء ،ان جهادي ��ا فرن�سيا كان
واح ��دا من ثالثة انتحاريني نفذوا هجم ��ات �ضد القوات العراقية
وم�سلح�ي�ن موال�ي�ن له ��ا يف حمافظة �ص�ل�اح الدين �شم ��ال بغداد،
بح�س ��ب �صور تداولته ��ا ح�سابات جهادية عل ��ى مواقع التوا�صل
االجتماعي.
وبح�س ��ب ال�ص ��ور ،الت ��ي ن�ش ��رت عل ��ى موق ��ع "توي�ت�ر" وحتمل

توقي ��ع "والي ��ة �صالح الدي ��ن" التابع ��ة للتنظيم ،يظه ��ر �شاب ذو
حلي ��ة خفيفة ،با�سما وهو يرف ��ع �سبابته اىل جان ��ب علم للتنظيم
اجلهادي ،ويقدم على انه "ابو طلحة الفرن�سي".
وارت ��دى ال�شاب �سرتة �سوداء وغط ��ى ر�أ�سه بو�شاح بني اللون.
وكت ��ب يف ا�سف ��ل ال�صورة "االخ اب ��و طلحة الفرن�س ��ي تقبله الله
الغائ ��ر على ثكنة للميلي�شيات الراف�ضية قرب قاعدة �سبايكر".كما
ن�شرت احل�سابات اجلهادية �ص ��ورا النتحاريني قطري و�سوري،
هم ��ا "اب ��و عمر القط ��ري" و"اب ��و عكا�ش ��ة ال�شامي" ،نف ��ذا ام�س

خوّ ل جمل�س حمافظة النجف� ،أم�س الأربعاء  ،ال�سلطات
الأمني ��ة مبكافحة مظاهر االحتف ��ال بيوم "احلب" الذي
ي�صادف يوم � 14شباط من كل عام ،وفيما قال م�س�ؤولون
حملي ��ون ان �إج ��راءات املن ��ع ج ��اءت لغر� ��ض حمارب ��ة
املمار�س ��ات التي تتعار� ��ض مع "قد�سي ��ة املدينة" ،انتقد
نا�شط ��ون مدني ��ون الق ��رار واعتربوه خرق ��ا "للحريات
اخلا�صة" التي ن�ص عليها د�ستور البالد.
و"ي ��وم احل ��ب" �أو "ي ��وم القدي� ��س فالنتاي ��ن" منا�سبة
يحتف ��ل بها كث�ي�ر من النا�س يف بع� ��ض �أنحاء العامل يف

 التفا�صيل �ص 3

جمل�س بغداد يقتنع ب�أجوبة ّ
الع�ضا�ض ويُ�ص ّوت ل�صاحله

�ستغي �شكل احلكومات املحلية
كتلة احلكيم :عا�صفة �سيا�سية رّ
 بغداد  /املدى بر�س

دعا ائتالف "الديوانية �أو ًال" ،الرئا�سات الثالث
�إىل التدخ ��ل "الف ��وري" حل ��ل م�شكل ��ة جمل� ��س
املحافظ ��ة قب ��ل "ا�ستفح ��ال الأم ��ور" وتعري�ض
م�صالح املواطنني للخطر.
يف ح�ي�ن �أك ��د �أن "العا�صف ��ة" ال�سيا�سية لتغيري

عمال بلدية ذي قار :مل
ّ
نت�سلم رواتبنا منذ �شهرين

�ش ��كل احلكومات يف املحافظ ��ات "لن ت�ستثني"
الديواني ��ة .وقال با�س ��م عبد عطي ��ة الكرعاوي،
رئي� ��س ائت�ل�اف "الديواني ��ة �أو ًال" بزعامة كتلة
املواط ��ن ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س) عل ��ى
هام� ��ش امل�ؤمت ��ر� ،إن "البي ��ان ال ��ذي �أ�ص ��دره
االئت�ل�اف يف امل�ؤمتر جاء انطالق� � ًا من ال�شعور

بامل�س�ؤولي ��ة الوطنية والقانوني ��ة وحفاظ ًا على
الأمان ��ة الت ��ي �أوكله ��ا �أبناء املحافظ ��ة لالئتالف
والق�سم الذي �أدوه للدفاع عنها وحمايتها ورعاية
احلقوق وااللتزام واملحافظة على م�صالح �أبناء
الديواني ��ة" .ويف �سي ��اق مت�ص ��ل� ،أك ��د ريا�ض
الع�ضا�ض ،رئي�س جمل�س حمافظة بغداد� ،أم�س

العراق ثاين �أكرب م�ساهم
ب�إنتاج النفط خالل 2014
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الراب ��ع ع�ش ��ر من �شهر �شب ��اط من كل ع ��ام ،ويعترب هذا
ه ��و اليوم التقليدي ال ��ذي يعرب فيه املحب ��ون عن حبهم
لبع�ضهم البع� ��ض عن طريق �إر�س ��ال بطاقات عيد احلب
�أو �إهداء الزهور �أو احللوى لأحبائهم.
وق ��ال ع�ضو جمل�س حمافظة النج ��ف ها�شم الكرعاوي،
لـ"امل ��دى" ،ان "ه ��ذا الق ��رار ج ��اء بتوجي ��ه م ��ن جمل�س
حمافظ ��ة النج ��ف اىل قي ��ادة �شرط ��ة املحافظ ��ة ،ملن ��ع
املمار�س ��ات الت ��ي حدث ��ت قب ��ل يف ال�سنت�ي�ن املا�ضيتني،
حي ��ث مت ��ت ممار�س ��ات فردي ��ة تتعار� ��ض م ��ع قد�سي ��ة
املدين ��ة" ،م�ؤك ��د ًا ان "جمل� ��س املحافظ ��ة ي�ؤي ��د حري ��ة
ال ��ر�أي والتعب�ي�ر وممار�س ��ة احلري ��ات العام ��ة ب�ش ��رط

ان ال تتناف ��ى مع قد�سي ��ة املحافظة" .و�أ�ش ��ار الكرعاوي
"يف الع ��ام املا�ضي ح�ص ��ل رق�ص يف ال�شارع و اغاين
وت�شغي ��ل املذياع ب�صوت عال وح ��دث هذا مب�سافة 500
مرت عن مرقد الإمام علي" ،مو�ضح ًا ان "هذه االحتفاالت
يج ��ب ان تكون يف قاعات خا�صة ولي�س يف �أماكن عامة
وظاهرية اما النا�س".
وع ��ن الإج ��راءات املتخ ��ذة بح ��ق املحتفلني ق ��ال "هناك
توجيه ��ات لل�شرط ��ة باتخ ��اذ �أم ��ور ان�ضباطي ��ة ،متمثلة
بغلق �شارع الروان ومنع دخول ال�سيارات �إليه".
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الأربع ��اء ،ف�شل ا�ستجوابه بع ��د �أن اقنع �أع�ضاء
املجل� ��س ب�أجوبت ��ه ،مبينا �أن الأع�ض ��اء �صوتوا
ل�صاح جتديد واليته بالأغلبية ،فيما دعا �أع�ضاء
املجل�س اىل العمل كفريق واحد خلدمة بغداد.
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 بغداد  /املدى بر�س
�أك ��دت �أمان ��ة بغ ��داد� ،أم�س الأربع ��اء� ،أنها
�ستتحم ��ل  %90من تكالي ��ف ت�سعرية املاء
اجلديدة الت ��ي �ستفر�ضها عل ��ى املواطنني
يف العا�صم ��ة ،فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن
الكمي ��ات املجهزة من املاء ال�صالح لل�شرب
�ست�ص ��ل خالل العام احل ��ايل � ،2015إىل
ثالثة مالي�ي�ن ون�صف امللي ��ون مرت مكعب
يومي� � ًا .وق ��ال مدير �إعالم وعالق ��ات �أمانة
بغ ��داد حكيم عب ��د الزه ��رة يف حديث �إىل
(امل ��دى بر� ��س)� ،إن "الأمان ��ة تتحمل الآن
م ��ا ن�سبت ��ه  %95م ��ن �أج ��ور ت�سع�ي�رة املاء
ال�صال ��ح لل�ش ��رب واملواط ��ن البغ ��دادي
يتحم ��ل  %5من دون زي ��ادة يف ظل الهدر
الكبري للم ��اء ب�سبب الإف ��راط امل�سرف من
قبل بع�ض الأه ��ايل �أو ب�سبب الن�ضوحات
والك�سور ف�ض�ل� ًا عن اال�ستخدام اخلاطئ
من قبل بع�ض املحال التجارية".
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التق�شف يطيح بـ"منحة" الطلبة
 بغداد  /املدى

حكومة النجف" :الفالنتاين" يتعار�ض مع قد�سية مدينتنا
 بغداد  /املدى

هجم ��ات �ضد مواقع للقوات العراقية قرب �سبايكر .ومل يت�ضح ما
اذا كان االنتحاريون الثالثة ا�ستهدفوا املواقع نف�سها.
وبح�س ��ب اف ��ادة اعده ��ا مدي ��ر املركز الوطن ��ي ملكافح ��ة االرهاب
االمريك ��ي نيكوال� ��س را�سمو�س ��ن يفرت� ��ض ان تعر� ��ض عل ��ى
الكونغر� ��س االربع ��اء ،اح�ص ��ت وكاالت اال�ستخب ��ارات ح�ص ��ول
تدف ��ق "غ�ي�ر م�سب ��وق" للمقاتل�ي�ن االجان ��ب اىل �سوري ��ا ،تن�ضم
غالبيتهم اىل تنظيم داع�ش.

�أمانة بغداد:
نتح ّمل % 95
من فاتورة املاء

مورينيو يح ِّر�ض على
�إيقاف فان بري�سي
11

انتق ��د عدد من طلب ��ة املدار�س يف بغ ��داد� ،أم�س
االربع ��اء ،ت�أخ ��ر تطبي ��ق قانون �ص ��رف املنحة
الطالبية املقرر من قبل جمل�س النواب العراقي
يف ع ��ام  ،2014يف وق ��ت ع ��زت جلن ��ة الرتبية
النيابي ��ة ت�أجي ��ل تطبيق القان ��ون لتفاقم الأزمة
ّ
"التق�شف" من قبل
املالي ��ة التي تتطلب تطبي ��ق
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ل�س ��د عج ��ز موازن ��ة البالد
املالية للعام اجلاري .2015
ويقول حممد �سمري احد طلبة املرحلة الإعدادية
ل� �ـ "امل ��دى" ،ان " ق ��رار وزارة الرتبي ��ة بزي ��ادة
املن ��ح املالي ��ة للطلب ��ة يعد حمف ��ز ًا لل ��دوام وهو
ام ��ر ايجابي  ،لكن اىل االن مل يت ��م ت�سليمنا اي
دفع ��ة مالي ��ة" ،مت�سائال "عن ال�سب ��ب يف ت�أخري
توف�ي�ر املن ��ح املالي ��ة املخ�ص�صة بقان ��ون لطلبة
املدار�س".

و�أ�ضاف �سمري ان "الكثري من الطالب �أ�صبحوا
االن بحاجة لهذه املنح ب�سبب ازدياد امل�صاريف
يف هذا الوق ��ت ال�صعب يف الع ��راق ,خ�صو�صا
مع وج ��ود حاالت م ��ن التق�ش ��ف يف املوازنة" ،
مطالب ��ا " وزارة الرتبية بالإ�سراع يف ا�ستكمال
الإجراءات الالزمة لت�سليم املنح للطلبة ".
و�أ�ش ��ار اىل انه "يف حال توزي ��ع املنح فانه من
امل�ؤكد �سيتم ازدي ��اد التزام الطلبة بالدوام ويف
ح ��ال عدم الإيفاء بوعود ال ��وزارة فذلك يت�سبب
يف زعزع ��ت الثق ��ة ب�ي�ن الطالب وال ��وزارة مما
ينعك�س ب�شكل �سلبي على م�سرية التعليم".
وكان ��ت وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة
دع ��ت ي ��وم االثنني التا�س ��ع من ال�شه ��ر احلايل،
اىل �إعدادها درا�سة لإعادة النظر مبنحة الطلبة
املالي ��ة وزيادة مبلغها ،ملن ��ع ظاهرة الت�سرب من
الدرا�سة.
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�أعلى من برج دبي
�أعل ��ى ب ��رج يف العامل حت ��ى الآن موجود يف دب ��ي يحمل ا�سم
هذه الإمارة �صانعة الده�شة �أو �أ�سم ال�شيخ خليفة رئي�س دولة
الإمارات ..دبي والإمارات تباهيان وتفخران بربجهما الفريد
م ��ن نوعه ..نحن �أي�ضا لدين ��ا برج يناف�س برج دبي يف علوه،
لكنه لي�س مدعا ًة للتباهي والفخر.
برجن ��ا م�ؤل ��ف من عجائ ��ب وغرائ ��ب ال ع ّد له ��ا وال ح�صر ،لو
كدّ�سناها فوق بع�ضها البع�ض الرتفعت مبا يزيد عن برج دبي
يف ع ّلوه .من عجائبنا وغرائبنا هذه ان حكومتنا امل�ش ّكلة من
الكت ��ل الربملانية ،كلاّ ً بح�سب امل�ساحة الت ��ي حتتلها حتت قبة
جمل� ��س النواب ،م ��ا �أن جتيز يف يوم م�ش ��روع قانون وتدفع
ب ��ه اىل املجل�س �أو اىل جمل� ��س �شورى الدولة حتى ن�سمع يف
الي ��وم التايل ت�صريحات من نواب وم�س�ؤولني يف بع�ض هذه
الكتل تن� �دّد بالقانون املقرتح وحت ّذر م ��ن عواقبه "الوخيمة"
وحت ّر�ض عليه وتهدّد بالعمل �ضده ..كيف �إذ ًا م ّرر وزراء هذه
الكتل يف اجتماعهم الأ�سبوعي م�شروع القانون ؟!
يف الأي ��ام املا�ضي ��ة وافق ��ت احلكوم ��ة على م�شروع ��ي قانون
احلر�س الوطني وقانون امل�ساءلة والعدالة اجلديد ورفعتهما
�إىل جمل� ��س �شورى الدول ��ة �أو جمل�س النواب كم ��ا �أُعلن عرب
و�سائل الإعالم ،لتنطلق يف احلال حملة كالمية �ضدهما ...قد
يكون القانونان املقرتحان �سيئني اىل �أبعد احلدود وي�ستحقان
�أن يقف اجلميع �ضدهما ،ولكن نعود اىل ال�س�ؤال �أعاله :كيف
واف ��ق جمل� ��س ال ��وزراء عليهم ��ا؟ ..م ��ن املفرت� ��ض ان �أغلبية
ال ��وزراء (�أي �أغلبية الكتل الربملاني ��ة) قد �صوتت ل�صاحلهما،
لكننا جند الآن ان كت ًال كبرية يف الربملان تعار�ضان م�شروعي
القانونني.
ال�س� � ّر يف ه ��ذا الأمر العجيب الغريب يكم ��ن يف �أن هناك عيب ًا
كبري ًا يف عملية ت�شريع القوانني لدينا ،هو نف�سه العيب الذي
ابتليت به من قبل عملية �صياغة الد�ستور ..قوانيننا يقرتحها
وي�صوغه ��ا ويجيزه ��ا ال�سيا�سي ��ون داخ ��ل جمل� ��س ال ��وزراء
وجمل�س النواب .الهيئة الوحيدة التي ُتعر�ض عليها القوانني
املقرتحة ،غري احلكومة والربملان ،هو جمل�س �شورى الدولة،
والعملي ��ة التي يق ��وم بها هذا املجل�س �شكلي ��ة �شبه ميكانيكية
جله ��ة ت�ضبيط ال�صياغة يف الغالب ،ولهذا مت ّر من حتت �أيدي
خرباء جمل�س ال�شورى قوانني كثري ًا ما تتعار�ض موادها يف
ما بينها وتتناق�ض مع مبادئ الد�ستور و�أحكامه.
يف الغال ��ب ال ُتط ��رح م�شاري ��ع القوان�ي�ن للنقا� ��ش الع ��ام لكي
ي�ساه ��م االخت�صا�صي ��ون واخل�ب�راء و�أ�صح ��اب امل�صلحة يف
ت�شريع القوانني ..مل يح�ص ��ل �أن ن�شرت احلكومة �أو الربملان
م�شاري ��ع القوانني عرب و�سائل الإعالم ،ومرات قليلة تلك التي
بادر فيها الربملان اىل تنظي ��م جل�سات ا�ستماع ب�ش�أن م�شاريع
القوان�ي�ن املقدّمة اليه ،واحلال ان هن ��اك حاجة حقيقية لطرح
م�شاريع القوانني على الر�أي العام قبل فرتة منا�سبة.
ال�سيا�سي ��ون ع ��ادة يفك ��رون بعقلي ��ة �سيا�سي ��ة ،وي�ضع ��ون
م�صاحلهم ال�شخ�صية واحلزبية ن�صب �أعينهم ولي�س م�صالح
ال�شع ��ب ،وم ��ن هنا تث ��ور اخلالف ��ات واملناكفات الت ��ي ت�ؤول
اىل م�ساوم ��ات وتوافق ��ات �سيا�سية يف م ��ا بينهم على ح�ساب
امل�صلح ��ة العامة �..أغلبهم ال يفق ��ه يف القانون �أو االقت�صاد �أو
االجتم ��اع وال حت ��ى يف ال�سيا�سة ،ومعظم �أع�ض ��اء حكومتنا
وبرملاننا هم كذلك.
قي ��ل  :رحم الله امر�أً عرف قدر نف�سه  ..ليت �أع�ضاء حكومتنا
وبرملاننا قد عرفوا قدر �أنف�سهم لي�ستعينوا بالعقول والكفاءات
واخلربات التي يزخر بها العراق وميكنها �أن تقرتح وت�صوغ
القوانني واحلل ��ول مل�شاكلنا العوي�صة الت ��ي لو كد�سناها هي
االخ ��رى فوق بع�ضه ��ا البع�ض لكان لدينا ب ��رج �أعلى من برج
دبي �أو خليفة.
ان �شجرة احلياة خ�ضراء يا ه�ؤالء!
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ط��ال��ب احل��ك��وم��ة مب��ح��ا���ض��ر ال��ن��ق��ا���ش يف جمل�س ال����وزراء

الربملان يفتح حتقيق ًا با�ستبدال م�سودة للحر�س الوطني
"تخالف االتفاق" ومل متر ب�شورى الدولة

ك�شف اتحاد القوى عن فتح تحقيق عاجل من قبل رئا�سة مجل�س النواب بق�ضية
ا�ستبدال م�سودة الحر�س الوطني التي �صوت عليها مجل�س الوزراء بم�سودة �أخرى.
ولفت �إلى ان البرلمان طلب من الحكومة تزويده بمحا�ضر الجل�سة التي �شهدت
تمرير قانون الحر�س الوطني.
واكدت ابرز كتلة �سنية ان الم�سودة لم تعر�ض على مجل�س �شورى الدولة ،كا�شفة
عن موافقة حيدر العبادي على �إعادة قانون الحر�س الوطني الى مجل�س الوزراء
لإجراء بع�ض التعديالت عليه.

بغداد /محمد �صباح
وقررت رئا�سة جمل�س النواب ،يف احلادي
ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر �ش ��باط احل ��ايل ،ت�أجي ��ل
مناق�ش ��ة قان ��وين امل�س ��اءلة وحظ ��ر ح ��زب
البع ��ث املنح ��ل �إىل �إ�ش ��عار �آخ ��ر بعدما مت
�إدراجهما على جدول �أعمال اجلل�سة.

وكان جمل� ��س ال ��وزراء �ص ��وت خ�ل�ال
جل�ست ��ه االعتيادي ��ة الت ��ي عق ��دت ،ي ��وم
الثالث ��اء� 3(،شباط  ،)2015على م�شروعي
قان ��وين امل�ساءل ��ة والعدال ��ة وحظ ��ر حزب
البع ��ث واحلر� ��س الوطن ��ي ،فيم ��ا ب ّين ��ت
ت�صريح ��ات مل�س�ؤول�ي�ن �أن وزراء حتال ��ف
القوى ق ��د ان�سحب ��وا عن ��د الت�صويت على

قان ��ون امل�ساءلة والعدال ��ة .وتعلق انت�صار
اجلب ��وري ،النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة متح ��دون
النيابية ،بالقول ان "رئا�سة جمل�س النواب
اعادت قانون احلر�س الوطني اىل احلكومة
مرة �أخرى من �أجل �إكمال �آلياته الت�شريعية
الت ��ي تنطبق مع القوان�ي�ن النافذة" ،مبينة
ان "احلكوم ��ة �أر�سل ��ت م�س ��ودة احلر� ��س

الطريان الإماراتي ي�ست�أنف طلعاته من املطارات الأردنية

الأنبار :التنظيم يهرب لل�صحراء لإعادة ترتيب �صفوفه

رئي�س الأركان الأردين للعبيدي :ع ّمان وبغداد يف خندق
واحد �ضد داع�ش
بغداد  /المدى بر�س

�أ�شاد وزير الدفاع� ،أم�س
الأربعاء ،بمواقف الأردن
الم�ساندة للعراق في حربه
�ضد "الإرهاب" ،في حين �أكد
رئي�س هيئة الأركان الأردنية
الم�شتركة� ،أن بالده والعراق
في الخندق ذاته "منذ البداية"
يخو�ضان معركة م�شتركة
�ضد داع�ش ،و�أن الأردن "لن
تتوانى" بالت�ضحية بالغالي
والنفي�س لطرد تلك "الع�صابات
الإرهابية" التي ال عالقة
بالدين والقيم والأخالق
ال�سماوية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا�ستقب ��ال خال ��د متع ��ب
العبي ��دي ،وزي ��ر الدف ��اع يف مكتب ��ه ظهر،
�أم� ��س ،الفري ��ق �أول الرك ��ن م�شع ��ل حممد
الزب ��ن ،رئي� ��س هيئ ��ة الأركان الأردني ��ة
امل�شرتك ��ة ،وبح ��ث الطرف ��ان العالق ��ات

الثنائي ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن .و�ص ��در بي ��ان عن
وزارة الدفاع واطلعت عليه (املدى بر�س).
ج ��اء في ��ه �أن الوزير خال ��د العبي ��دي �أ�شاد
بـ"مواق ��ف اململك ��ة الأردنية وعل ��ى ر�أ�سها
جاللة امللك عبد الله" ،عاد ًا �إن تلك "املواقف
ال�شجاعة لي�ست جديدة على مملكة الأردن،
وهذا ما عهدناه من �إخواننا الأردنيني".
م ��ن جانبه ق ��ال الفري ��ق �أول الركن م�شعل
حممد الزبن ،رئي�س هيئة الأركان الأردنية
امل�شرتك ��ة ،بح�س ��ب البي ��ان� ،إن "زيارت ��ه
للع ��راق ت�أت ��ي ت�أكي ��د ًا على موق ��ف اململكة
الأردنية حكوم ًة و�شعب ًا وعلى ر�أ�سهم امللك
عب ��د الله ،امل�سان ��د للع ��راق والوقوف معه
يف حربه �ضد ع�صابات داع�ش الإرهابية"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "موق ��ف اململك ��ة الأردني ��ة
وا�ضح� � ًا من احلرب التي يخو�ضها العراق
منذ البداية ،كونهما معا يف اخلندق نف�سه،
ومعركتهما م�شرتكة".
و�أك ��د الزب ��ن �أن "الأردني�ي�ن جميع� � ًا ه ��م
م�شاري ��ع ا�ست�شه ��اد للدف ��اع ع ��ن �أر� ��ض
الع ��راق" ،مبين� � ًا �أن ذل ��ك "يبع ��ث ر�سال ��ة
وا�ضح ��ة للع ��رب وامل�سلم�ي�ن ،و�أن مق�ب�رة
�شهداء اجلي� ��ش العراقي يف �أربد هي �أكرب
دليل على �أن دمائنا واحدة".
و�أ�ض ��اف امل�س� ��ؤول الع�سك ��ري الأردين
�أن "كالمن ��ا ه ��ذا لي� ��س جم ��رد �شع ��ارات
نرفعه ��ا� ،إمن ��ا �أفع ��ال طبق ��ت عل ��ى �أر� ��ض

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

الواق ��ع" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "الأردن ل ��ن
يتوانى بالت�ضحية بالغايل والنفي�س لطرد
الع�صابات الإرهابية الت ��ي لي�س لها عالقة
بالدي ��ن وال بالقي ��م والأخ�ل�اق ال�سماوية،
و�سيق ��دم كل امل�ساع ��دات الالزم ��ة لتحقيق
هذا الهدف".
ويذكر �أن الأردن تعد من الأع�ضاء الفاعلني
يف التحالف الدويل الذي تقوده الواليات
املتح ��دة� ،ضد تنظيم داع� ��ش ،و�أن الأخري
�سبق �أن �أ�سقط طائرة حربية �أردنية و�أ�سر
طيارها ،معاذ الك�سا�سبة ،يف كانون الأول
 2014املن�ص ��رم ،و�أنه عر� ��ض يف الثالث
من �شباط احل ��ايل ،ت�سجي ًال فيدوي ًا يظهر
في ��ه �إعدام الك�سا�سبة حرق ًا ،ما �أثار موجة
"�سخط وا�ستي ��اء و�إدانة" عاملية جديدة
�ضد التنظيم املتطرف.
و�إح ��راق الطي ��ار مع ��اذ الك�سا�سب ��ة دف ��ع
احلكوم ��ة الأردنية �إىل تنفيذ حكم الإعدام
بح ��ق �ساج ��دة الري�ش ��اوي وه ��ي �إح ��دى
االنتحاري ��ات التي قب�ض عليها يف الأردن
وعراق ��ي �أخر م�ؤيد لتنظي ��م القاعدة حكم
علي ��ه بالإعدام �أي�ضا لقتل ��ه مواطنا �أردنيا
يف وق ��ت �سابق .كم ��ا قام ��ت اململكة بعدد
من الطلع ��ات اجلوية عل ��ى مواقع تنظيم
داع� ��ش يف العراق و�سوري ��ا بعد يوم من
ن�شر فيديو �إحراق الك�سا�سبة.
ويف �سياق ذي �صلة� ،أعلنت القيادة العامة

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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داع�ش يعدم مر�شحة �سابقة للربملان
و�سط املو�صل
الأنبار /المدى بر�س

للقوات امل�سلحة بدول ��ة الإمارات العربية
املتح ��دة ،الثالث ��اء ،عن �ش ��ن طائراتها من
ن ��وع �أف � 16-سل�سلة �ضربات جوية �ضد
تنظي ��م داع� ��ش ،مبين ��ة �أنها ع ��ادت بعدها
ب�سالم لقاعدتها يف الأردن.
وقالت القي ��ادة يف بي ��ان �أوردته �صحيفة
نيويورك تاميز الأمريكية ،واطلعت عليه
(امل ��دى بر� ��س)� ،إن "الطائ ��رات احلربي ��ة
الإماراتية من نوع �أف  16 -نفذت �سل�سلة
�ضربات جوية �ضد تنظيم داع�ش" ،مبينة
�أن الطائ ��رات امل�شارك ��ة يف تل ��ك الغارات
انطلقت من قاعدة جوي ��ة �أردنية ،وعادت
ب�سالم لقواعده ��ا" ،من دون حتديد ما �إذا
كان ��ت الغارات قد ا�ستهدفت مواقع داع�ش
يف العراق �أو �سوريا.
ويذك ��ر �أن الإم ��ارات �سب ��ق و�أن �أوقف ��ت
غاراته ��ا اجلوي ��ة �ض ��د ذل ��ك التنظي ��م يف
وق ��ت �ساب ��ق م ��ن الع ��ام  2014املن�صرم،
برغم �أنها كانت م ��ن �أوائل الدول العربية
امل�شارك ��ة بالتحالف ال ��دويل �ضد التنظيم
املتط ��رف الذي تق ��وده الوالي ��ات املتحدة
الأمريكية.
ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤولني �أمريكيني
قوله ��م �إن "الإم ��ارات �أوقف ��ت غاراتها يف
كان ��ون الأول املن�ص ��رم ،بع ��د �أ�س ��ر طيار
�أردين م ��ن قب ��ل داع� ��ش عندم ��ا �سقط ��ت
طائرته داخل �سوريا".
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جمل�س النواب
الوطن ��ي اىل الربمل ��ان قب ��ل عر�ضه ��ا عل ��ى
جمل�س �ش ��ورى الدولة لتدقيقه ��ا وفح�صها
قانونيا".
وحتت ��اج جمي ��ع م�شاري ��ع القوان�ي�ن الت ��ي
ي�صادق عليها جمل�س الوزراء اىل مراجعة
جمل� ��س �ش ��ورى الدول ��ة ،التاب ��ع ل ��وزارة
الع ��دل ،للتحق ��ق م ��ن ع ��دم تعار�ضه ��ا م ��ع
الت�شريع ��ات الناف ��ذة وم ��ن ث ��م ار�ساله اىل
الربملان.
وت�ضيف اجلبوري ،يف حديث مع "املدى"،
ان "القوانني العراقية جتيز ملجل�س �شورى
الدولة اب ��داء املالحظات والتعديل على �أي
م�س ��ودة قان ��ون وتل ��زم احلكوم ��ة الأخ ��ذ
به ��ا" ،ولفت ��ت �إىل �أن "ه ��ذا الت�أخري الذي
ح�ص ��ل م�ؤخرا �سواء �أكان مق�صودا �أو غري
مق�صود ،حم�سوب �ضمن ال�سقوف الزمنية
امللزمة للحكومة".
وتن� ��ص الوثيق ��ة الوطني ��ة ،الت ��ي ت�شكلت
مبوجبه ��ا حكوم ��ة حي ��در العب ��ادي ،عل ��ى
ت�شكي ��ل منظوم ��ة احلر� ��س الوطن ��ي كقوة
رديفة للجي� ��ش وال�شرطة له ��ا مهام حمددة
يهدف اىل جعلها العمود الأ�سا�س يف ادارة

امللف الأمن ��ي يف املحافظات على �أن ي�شرع
هذا بقانون يف مدة �ستة �أ�شهر.
وتتابع النائبة عن نينوى بالقول �إن "هيئة
رئا�سة جمل�س النواب اكت�شفت يف اللحظات
الأخرية عدم �إدراج موافقة جمل�س �شورى
الدولة على م�سودة م�شروع قانون احلر�س
الوطن ��ي الذي �أر�سل م ��ن قبل احلكومة يف
اجلل�سة الأخرية مما دفعها ل�سحب القانون
من جدول �أعمال اجلل�سة".
وتلفت ع�ضو احتاد الق ��وى اىل ان "الغاية
الأ�سا�سية وراء هذه اخلطوة �أعطاء �صورة
م�شوه ��ة عن الربمل ��ان وتق�ص�ي�ره بت�شريع
القوان�ي�ن املهم ��ة واحليوي ��ة" ،م�ؤك ��دة �أن
"امل�س ��ودة التي و�صلت جمل�س النواب مل
تذكر �أ�سماء الوزراء الراف�ضني �أو املوافقني
على متريرها يف جمل�س الوزراء".
وت�ؤك ��د انت�ص ��ار اجلب ��وري �أن "وزراء
املكون ال�سني ابلغوا كتلتهم بوجود عملية
ا�ستبدال مل�سودة قانون احلر�س التي �صادق
عليه ��ا جمل�س ال ��وزراء مب�س ��ودة �أخرى"،
وك�شف ��ت ع ��ن "فتح حتقي ��ق باملو�ضوع من
قب ��ل رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب الت ��ي طالبت
رئا�سة جمل�س الوزراء بتزويدها مبحا�ضر
االجتم ��اع اخلا�صة يف جل�سة مترير قانون
احلر�س الوطني".
ب ��دوره يقول ط�ل�ال الزوبع ��ي ،النائب عن
كتل ��ة احت ��اد الق ��وى الوطني ��ة ،ان "رئي�س
جمل� ��س الوزراء حيدر العب ��ادي وافق على
طل ��ب الكتل ال�سنية ب�إع ��ادة قانون احلر�س
الوطن ��ي �إىل احلكوم ��ة م ��ن اج ��ل �إج ��راء
بع�ض التعديالت يف فقراته اخلالفية".
وا�ض ��اف الزوبع ��ي ،يف لقاء م ��ع "املدى"،
ان "م�س ��ودة قانون احلر� ��س الوطني التي
�أر�سل ��ت �إىل الربمل ��ان م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة
تخال ��ف كل االتفاق ��ات ال�سيا�سي ��ة الت ��ي
ت�شكل ��ت مبوجبه ��ا حكومة العب ��ادي وهي
بحاجة ملزي ��د من التغي�ي�رات" ،م�شريا �إىل
ح�ص ��ول "اتفاق �سيا�سي جديد مع العبادي
يق�ضي ب�إع ��ادة قانون احلر�س الوطني �إىل
احلكومة".
وين ��وه رئي� ��س جلن ��ة النزاه ��ة الربملاني ��ة
اىل ان "م ��ن �أب ��رز التعدي�ل�ات التي نطالب
به ��ا ارتباط احلر�س الوطن ��ي بالقائد العام
للق ��وات امل�سلحة و�إع ��داده ،وتعديل بع�ض
املواد فيه".
وكان ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع حممد
الكربويل حتدث يف وقت �سابق �أن "املادة
 21م ��ن م�س ��ودة قان ��ون احلر� ��س الوطني
تن�ص على �أن �أبن ��اء العراق ينخرطون يف
احلر� ��س الوطن ��ي ب�صفة احتي ��اط يف حني
منحت امل ��ادة  22م ��ن ذات القانون عنا�صر
احل�ش ��د ال�شعبي ح ��ق االلتح ��اق باحلر�س
الوطني ب�صفة دائمة".

�أق ��دم تنظي ��م "داع� ��ش" ،ام� ��س،
على �إعدام نهلة يون�س البدراين
املر�شح ��ة ال�سابق ��ة لالنتخاب ��ات
الربملاني ��ة الأخ�ي�رة الت ��ي جرت
مطل ��ع  ،2014قب ��ل احت�ل�ال
التنظيم املتطرف مدينة املو�صل
يف العا�شر من حزيران املا�ضي.
وذك ��ر م�صدر حمل ��ي �أن "داع�ش
ق ��ام ب�إع ��دام املر�شح ��ة ال�سابقة،
الت ��ي تعم ��ل موظف ��ة يف دي ��وان
حمافظ ��ة نينوى ،ب�إط�ل�اق النار
عليه ��ا و�س ��ط مدين ��ة املو�صل".
و�أك ��د امل�ص ��در �أن "مقاتل ��ي
التنظي ��م اعتقلوا الب ��دراين قبل
�أ�شه ��ر بع ��د �أن طوق ��وا منزله ��ا
يف �أح ��د �أحي ��اء مدين ��ة املو�صل
واقتادوه ��ا �إىل جه ��ة جمهول ��ة،
ونف ��ذوا حك ��م الإع ��دام يف حقها
بتهم ��ة ال ��ردة واخل ��روج ع ��ن
تعاليم الدي ��ن الإ�سالمي ،وت�أييد
احلكوم ��ة العراقي ��ة العميل ��ة
لإي ��ران والغ ��رب" .ويذك ��ر �أن
"داع� ��ش" �أ�ص ��در حكم ًا يف حق
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جمي ��ع املر�شحني مم ��ن �شاركوا
يف االنتخاب ��ات املا�ضي ��ة ،ونفذ
حك ��م الإع ��دام يف ع ��دد كبري من
املر�شح�ي�ن بينه ��م ن�س ��اء .ويف
�سياق �آخ ��ر� ،أكدت قيادة عمليات
الأنب ��ار �أن عنا�صر تنظيم داع�ش
ب ��د�أوا باله ��رب اىل ال�صح ��راء
الغربية من دون مواجهة للقوات
الأمني ��ة ،فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن
التنظيم يعمل على �إعادة ترتيب
�صفوف ��ه .وق ��ال قائ ��د عملي ��ات
الأنب ��ار الل ��واء الرك ��ن قا�س ��م
املحم ��دي ،يف حديث اىل (املدى
بر�س)� ،إن "الق ��وات الأمنية من
اجلي� ��ش وال�شرط ��ة مازال ��ت يف
مواجه ��ة عنا�صر تنظي ��م داع�ش
ال ��ذي ب ��د�أ يه ��رب اىل ال�صحراء
الغربي ��ة بع ��د تق ��دم القطع ��ات
الربي ��ة اىل عم ��ق املناط ��ق التي
ي�سيطر عليها الإرهاب".
و�أ�ض ��اف املحم ��دي �أن "تنظي ��م
(داع�ش) يح ��اول �إع ��ادة ت�شكيل
عنا�ص ��ره ع ��ن طري ��ق ال�صحراء
الغربية و�ضمان �سالمة ما تبقى
من فلوله الت ��ي �أ�صبحت عاجزة

ع ��ن املواجهة وال ��رد على نريان
القطع ��ات الربي ��ة الت ��ي دم ��رت
معاقله ��م ومواقع حت�صيناتهم".
وكان حماف ��ظ الأنب ��ار �صهي ��ب
الراوي ،قد �أكد يوم الثالثاء� ،أن
م�س�ؤولية �أمن الأنبار وتطهريها
من تنظيم (داع� ��ش) مهمة قوات
اجلي�ش وال�شرط ��ة ،وفيما �أ�شار
�إىل �أن املحافظ ��ة مل تطال ��ب
بدخ ��ول احل�ش ��د ال�شعب ��ي الذي
�سب ��ب الكث�ي�ر من امل�ش ��اكل ،لفت
�إىل اعتقال �أح ��د عنا�صر احل�شد
ال�شعبي مت ��ورط بقتل اثنني من
املدنيني .يذك ��ر �أن تنظيم داع�ش
ي�سيط ��ر عل ��ى �أه ��م و�أب ��رز مدن
الأنب ��ار من ��ذ ع ��ام تقريب� � ًا عل ��ى
الأحداث واملع ��ارك واملواجهات
بني القوات الأمنية والع�شائرية
ومن �أبرز املناطق التي هي حتت
�سيط ��رة التنظي ��م ه ��ي الفلوجة
والقائم احلدودي ��ان بني العراق
و�سوري ��ة وهي ��ت وراوة ونواح
�أخ ��رى منه ��ا كرم ��ة الفلوج ��ة
القريب ��ة م ��ن ح ��دود العا�صم ��ة
بغداد.
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ّ
حتدث عن مواقف دولة القانون وتيار ال�صدر من ت�سوية امللف

الكناين :امل�ساءلة ّ
تعطل العفو عن � 200ألف بعثي ..وال�شيعة يخافون
خ�سارة االنتخابات اذا تنازلوا عن االجتثاث
 بغداد /وائل نعمة
قال �أمير الكناني القيادي في التيار ال�صدري
وع�ضو لجنة تعديل "اجتثاث البعث" ال�سابقة،
�إن قانون الم�ساءلة والعدالة بن�سخته الأخيرة
"لن يم ّرر" في ال��دورة الت�شريعية الحالية،
ب�سبب م �خ��اوف �أح���زاب �شيعية م��ن خ�سارة
االنتخابات ،واتهامها بالتنازل وال�ضعف اذا
م ّررت بنود الت�صالح مع ال�سنة.
وذك��ر الكناني �أن في هيئة الم�ساءلة ع�شرات
الآالف من الملفات المعطلة للعفو عن "بعثيين"،
تنتظر تم�شيتها ،وق��د تلك�أت ب�سبب مزاجية
رئي�س الهيئة ،ويعتقد �أن تلك المعامالت لو
روجت ،ف�سيح�صل عدد كبير من البعثيين على
الإن�صاف ،و�سيكون �إ�صالح عمل الهيئة ،بديال
ج�ي��دا ع��ن تعديل "االجتثاث" ال��ذي �سيف�شل
البرلمان بتمريره خالل ال��دورة الحالية ،كما
يعتقد .ويك�شف القيادي والع�ضو ال�سابق في
البرلمان عن ازدواجية في مواقف بع�ض الكتل
ال�شيعية من ق�ضية "البعث" ،وي�ؤكد �أن �أحزاب ًا
�شيعية كانت تهيمن على ال�سلطة ت�صرح بالعلن
خالف ما تتحدث به في االجتماعات المغلقة،
متحدثا عن بع�ض كوالي�س اللجنة التي حاولت
و�ضع ت�سوية للأمر بعد انطالق اعت�صامات
الأنبار قبل عامين.
وينتقد القيادي ال�شيعي المزايدات التي تقوم
بها بع�ض االط ��راف داخ��ل التحالف الوطني
م�ؤخرا ،بمهاجمة تعديالت قانون "الم�ساءلة"
التي تتطلبها الم�صالحة ،م�ؤكدا �أن كثيرا من
ه�ؤالء المعتر�ضين ينتمون الى عائالت "بعثية"
معروفة وح�صلوا على ا�ستثناءات من الهيئة.
وك ��ان  6وزراء �سنة رف �� �ض��وا ،مطلع �شباط
الحالي ،تمرير تعديالت قانون "االجتثاث"
داخ ��ل مجل�س ال� ��وزراء ،ب�سبب م �خ��اوف من
ت�ح��ول��ه �إل ��ى "م�صيدة" لمعاقبة ك��ل �شخ�ص
معار�ض للحكومة بتهمة االنتماء ال��ى حزب
ال �ب �ع��ث ،ف�ي�م��ا ك ��ان ت�ح��ال��ف ال �ق��وى -المظلة
ال�سيا�سية لل�سنة في العراق -ي�أمل �أن يتم الغاء
قانون "الم�ساءلة" بالكامل ويجري تحويله �إلى
ملف ق�ضائي ،وع��دم و�ضع ملحق في القانون
ي�ن����ص ع �ل��ى ح �ظ��ر ال �ح��زب "بدون ��ض��واب��ط

وا�ضحة" .كما يقول ال�سنة �إن القانون مازال
يعاقب "ال�شخ�ص" المنتمي �إلى الحزب ولي�س
"الفكر" ،فيما ا�ضطر مجل�س النواب ،االثنين،
�إل��ى �سحب ن�سخة القانون من جل�سة القراءة
الأولى ب�سبب الخالفات ال�سيا�سية.
ويقول القيادي البارز في التيار ال�صدري امير
الكناني في ت�صريحات لـ"المدى" ان "تعديالت
قانون اجتثاث البعث بد�أت منذ ثالث �سنوات،
اثر انطالق التظاهرات في االنبار ،ومثلتُ انا
داخل لجنة تعديل االجتثاث التي كانت برئا�سة
�صالح المطلك ،وع�ضوية النائب ال�سابق خالد
العطية عن دولة القانون ،واخرين" ،م�شيرا الى

ان "اللجنة التي توقفت في منت�صف عام 2013
ب�سبب اج��واء مت�شنجة اعقبت ت�صعيد نوري
المالكي �ضد كرد�ستان ،كانت قد تو�صلت الى
"نتائج مثيرة ال�سيما فيما يخ�ص موقف دولة
القانون التي وافقت على حل هيئة الم�ساءلة
وال �ع��دال��ة خ�ل�ال ع��ام واح���د ،بينما ك�ن��ا نحن
ال�صدريين نريد وقتا �أطول".
وي�ضيف الكناني �أن "الر�أي ال��ذي كان �سائدا
داخل اللجنة في حينها اتجه للقول بان اجتثاث
البعث ام��ر انتقالي ،ول��ن ي��دوم اكثر من ع�شر
�سنوات ،وتم االتفاق على �إنهاء الهيئة خالل
تلك الفترة على �أن يبقى تجريم الحزب وفق

التقى �أمري قطر ورئي�س الوزراء وال�سلك الدبلوما�سي

مع�صوم يتفق على فتح �سفارة قطرية
يف بغداد

 بغداد  /املدى
و�صل ف ��ؤاد مع�صوم ،رئي�س اجلمهورية ،اىل العا�صمة
القطرية الدوحة� ،أم�س ،يرافقه عدد من كبار امل�س�ؤولني
بينهم وزير النفط ووزير املالية ووزير الداخلية ووزير
الرتبية وم�ست�شار الأمن الوطني.
وبح�سب ب�ي��ان ن�شر ع�ل��ى امل��وق��ع االل �ك�ت�روين لرئا�سة
اجلمهورية ف ��أن مع�صوم التقى يف ال��دي��وان الأم�ي�ري
بالعا�صمة القطرية الدوحة �أم�ير دول��ة قطر بن حمد �آل
ث��اين .ويف اللقاء دان �أم�ير قطر االره ��اب بكل �أ�شكاله
وحتدث عن �أهمية وحدة العراق والعالقات بني مكونات
املجتمع العراقي ،مبديا تفهمه للو�ضع يف العراق.
من ناحيته ق��دم رئي�س اجلمهورية �صورة عن الو�ضع
الأمني واالقت�صادي يف البالد ،م�ؤكدا �أن اجلهود تتجه
�إىل الرتكيز على اعادة بناء اجلي�ش والأجهزة الأمنية.
و�أ�شار مع�صوم بح�سب البيان �إىل �أننا يف الظروف احلالية
بحاجة �إىل احل�شد ال�شعبي الذي ي�ضم يف �صفوفه �أهايل
املناطق التي احتلها تنظيم داع�ش ،ف�ضال عن احلاجة �إىل
قوات البي�شمركة التي ت�ساهم يف دحر االرهاب وال�سعي
�إىل حترير املناطق التي ي�سيطر عليها التنظيم االرهابي.
و�أك��د ك��ل م��ن رئي�س اجلمهورية و�أم�ي�ر دول��ة قطر على
�ضرورة دحر االرهاب لي�س يف العراق فح�سب وامنا يف
�سوريا و�سائر املناطق التي تعاين من وجوده ،كما �أكدا
�أهمية �إيجاد حل �سيا�سي للأزمة ال�سورية .ومت �أي�ضا
االتفاق على �ضرورة الإ�سراع ب�إعادة فتح �سفارة دولة قطر
يف بغداد وتفعيل اللجان امل�شرتكة بني البلدين .وتبادل
الطرفان احلديث عن �أزم��ة النازحني يف العراق وتطلع
احلكومة العراقية �إىل م�شاركة قطر يف حل هذه امل�شكلة
وامل�ساهمة يف اعادة اعمار املناطق املت�ضررة مبا يف ذلك
توفري مدار�س للطلبة النازحني.
وا�ستقبل مع�صوم يف مقر �إقامته يف العا�صمة القطرية
ال��دوح��ة ،بح�سب البيان ،رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
الداخلية يف دولة قطر ال�شيخ عبد الله بن نا�صر بن خليفة
�آل ثاين .ويف م�ستهل اللقاء ،الذي ح�ضره وزير الداخلية
حممد الغبان ،رحب الرئي�س مع�صوم بال�شيخ عبد الله بن
نا�صر ،م�ؤكدا ت�صميم العراق على بناء وتطوير عالقات

جانب من زيارة مع�صوم للدوحة �أم�س
�صداقة متينة مع دولة قطر مبا ين�سجم ومكانة البلدين
وعب عن ارتياحه
ال�شقيقني ويخدم م�صلحة �شعبيهما .رّ
للنتائج التي متخ�ضت عن اللقاء الودي بالأمري ال�شيخ متيم
بن حمد �آل ثاين ،مقدما �شكره له وللم�س�ؤولني على حفاوة
اال�ستقبال .من جانبه �أ�شار رئي�س ال��وزراء القطري �إىل
�أنه ملزم بتنفيذ تو�صيات �أمري دولة قطر برتميم العالقات
مع العراق وتعزيزها يف جميع امليادين ،مبينا �أن وزارتي
الداخلية يف كال البلدين ما�ضيتان يف التوا�صل والتعاون
املتبادل من �أجل جتفيف منابع االرهاب بكل �أ�شكاله.
كما ق��ال �إن��ه �سيقوم بزيارة العراق يف الوقت املنا�سب
للتباحث ح��ول �سبل توطيد �أط��ر التعاون امل�شرتك بني
البلدين ال�شقيقني .كما التقى رئي�س اجلمهورية ،ال�سفراء
املعتمدين لدى دولة قطر ،بح�ضور الوفد املرافق له.
و�س ّلط الرئي�س مع�صوم ،بح�سب بيان ن�شر على موقع
رئا�سة اجلمهورية االلكرتوين ،ال�ضوء �أثناء حديثه على
اخلطوط العري�ضة للم�شهد العراقي ب�شكل عام و�سيا�سة
االنفتاح التي يتبعها يف عالقاته اخلارجية ،حيث بينّ
التطورات التي ت�شهدها العملية ال�سيا�سية الدميقراطية
يف البالد ،م�ؤكدا حاجة العراقيني �إىل حكومة ائتالفية
توافقية ت�شارك فيها جميع الأطراف بدون �أي تهمي�ش.
ورحب خالل اللقاء مبواقف دول املنطقة والدول ال�صديقة
يف م�ساندة العراق يف ت�صديه للتنظيم االرهابي ،مطالبا
بتو�سيع ه��ذا الدعم على طريق التخل�ص من ه��ذه الآف��ة
العاملية وحتقيق االنت�صار النهائي عليها.
ويف ما يتعلق بال�سرتاتيجية يف بناء عالقات العراق
اخلارجية� ،أو�ضح الرئي�س مع�صوم ب�أن توجهات العراق
احل��ال�ي��ة ت�صب يف اق��ام��ة ع�لاق��ات ج�ي��دة وم�ت��وازن��ة مع
اجلميع على �أ�سا�س حماية م�صالح ال�شعب العراقي وكذلك
امل�صالح امل�شرتكة مع تلك البلدان ،مو�ضحا �أن "عالقات
العراق مع �أي دولة �سوف لن تكون على ح�ساب م�صالح
دول��ة �أخرى" .ب��دوره��م ج��دد ال�سفراء ال�ع��رب مواقفهم
املتعاطفة مع ال�شعب العراقي ،معربني عن �أملهم يف �أن
يتمكن العراقيون بجميع �أطيافهم من اجتياز املحنة التي
متر بها البالد ،ف�ضال عن جناح �سعيهم يف توحيد �صفوفهم
نحو دحر االرهاب والو�صول �إىل بر الأمان يف عراق �آمن
وم�ستقر ي�سوده الوئام واالزدهار.

ال�م��ادة المن�صو�ص عليها ف��ي الد�ستور التي
تمنع اي ن�شاط للبعث".
وعمّا ج��رى بعد توقف اللجنة ال�سابقة يقول
الكناني ان "التحالف الوطني عاد مجددا بعد
التغييرات ال�سيا�سية الأخ �ي��رة ال��ى االت�ف��اق
على � �ض��رورة اي �ج��اد ح��ل لق�ضية االج�ت�ث��اث،
التي حولها رئي�س الحكومة ال�سابق ن��وري
المالكي ،ال��ى ق�ضية م��زاج�ي��ة ،وت��م ا�ستثناء
بع�ض ال�شخ�صيات الذين كانوا في منا�صب
مهمة بح�سب والئهم وقربهم اليه" ،م�شيرا الى
ان "ال�شيعة الآن يرغبون ب�شدة في حل الق�ضية
لكنهم لن يمرروا القانون البديل بدون تجريم

تظاهرة �سابقة ترف�ض عودة البعثيني

البعث".
وي�ضيف ان "هيئة الم�ساءلة والعدالة ،والتي
بح�سب تعديالت القانون الجديد �سوف تحل
خالل عام واح��د ،لن تر�ضى بذلك ب�سهولة ،اذ
ت�ضم اع ��دادا كبيرة م��ن الموظفين وال�م��دراء
العامين ،ويوجد بداخلها ممثلون عن كل الكتل
ال�سيا�سية ،وهم بدورهم يخو�ضون حوارات
مع الكتل من اجل ا�ستمرار الهيئة في عملها".
وو��س��ط تلك التعقيدات ي�ق��ول الكناني وهو
نائب �سابق عن التيار ال�صدري ان "تعديالت
الم�ساءلة والعدالة لن تمرر في هذه ال��دورة،
لأ�سباب انتخابية" ،مو�ضحا ان "اغلب القوى

ال�شيعية تعتمد في برامجها ال�سيا�سية على
ا�ستثمار بقاء ق�ضية البعث وجرائمه في جمع
�أ�صوات الناخبين".
وي�ستدل الكناني على كالمه ب�أن "دولة القانون،
مثال ،تعار�ض بقاء البعثيين بو�ضوح ،لكنها
بالمقابل وداخل االجتماعات المغلقة ،ال تتردد
في رفع الحظر عنهم ،والدليل انهم وافقوا في
لجنة التعديالت ال�سابقة على حل الهيئة في
غ�ضون ع��ام واح��د ،بينما يقيم بع�ضهم اليوم
م�ؤتمرات لمهاجمة التعديالت المزمع �إجرا�ؤها،
ويوا�صلون التحذير من خطورة الت�سامح مع
البعثيين" ،م�ؤكدا ان الكثير من تلك ال�شخ�صيات
المعار�ضة لوجود البعث ،تنتمي الى عائالت
بعثية معروفة ،وتم ا�ستثنا�ؤهم من اج��راءات
االجتثاث ،وهي تقوم ب�إفراغ قانون "الم�ساءلة"
من محتواه وتحويله �إلى مزايدات.
وي�ستبعد الكناني امكانية تمرير "الم�ساءلة"
ف��ي ال �ظ��روف ال�ح��ال�ي��ة ،ويعتقد ان ال ��دورات
المقبلة �ستجد ح�ل��وال �أخ� ��رى ،ك�م��ا يقلل من
�إثارة المو�ضوع "ازمة �سيا�سية" او ان ي�ؤدي
ال ��ى م�ق��اط�ع��ة ال���س�ن��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة .وي �ق��ول ان
"ال�شخ�صيات ال�سنية الم�شتركة في العملية
ال�سيا�سية غير م�شمولة باالجتثاث ،ولن يم�سهم
االمر ب�شكل مبا�شر ،وهم ال يتعاملون مع االمر
ب�شكل �شخ�صي بل يبحثون عن حقوق لعراقيين
مت�ضررين م��ن االج�ت�ث��اث ،ويمكن ان يجدوا
حقوقهم فيما لو حاولوا �إ�صالح هيئة الم�ساءلة
والتي تعمل وفق القانون النافذ -القديم."-
ويتحدث الكناني في اطار اال�صالحات الممكنة،
عن تعطيل هيئة الم�ساءلة الحالية لـ  200الف
معاملة لبعثيين يفتر�ض ان ي�ت��م اع�ف��ا�ؤه��م
من االجتثاث ،ويقول ان��ه "لو تم تحريك تلك
الملفات لحلت اغلب الم�شكلة ،لكن رئي�س الهيئة
با�سم البديري ال��ذي عينه المالكي بالوكالة
في الوالية الثانية ،الزال يتعمد ع��دم ترويج
المعامالت".
وي��ذك��ر ال�ع��دي��د م��ن ال �ن��واب ان الهيئة الت��زال
تدار ب�شكل مخالف لنظامها الداخلي ،اذ لم يتم
انتخاب رئي�س ا�صيل ،وهي متهمة بانها تعطي
اال�ستثناءات بح�سب ق��رب "الم�ستثنى" من
رئي�س الحكومة ال�سابق.

على هام�ش م�شاورات اللجنة القانونية حول تنظيم العمل ال�سيا�سي

رئي�س الربملان :نريد الق�ضاء على املال ال�سيا�سي ول�سنا مع الأحزاب العائلية
 بغداد /املدى بر�س
اكد رئي�س جمل�س النواب� ،أم�س،
�إن قانون الأحزاب املزمع ت�شريعه
ي�سعى للق�ضاء على املال ال�سيا�سي
ال � ��ذي �� �ش ��وّ ه � �س �م �ع��ة الأح� � ��زاب
ال�سيا�سية .وفيما رف�ض ما �أ�سماه
بـ"الأحزاب العائلية"� ،أكد وجود
�آراء خمتلفة بني الكتل ال�سيا�سية
ب�ش�أن بع�ض فقرات القانون.
وق� ��ال اجل � �ب� ��وري ،يف ك �ل �م��ة له
خ �ل�ال اجل �ل �� �س��ة ال� �ت ��ي ع�ق��دت�ه��ا
ال �ل �ج �ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�برمل��ان �ي��ة
ملناق�شة قانون الأحزاب بح�ضور
�شخ�صيات �سيا�سية ونواب وعدد
من الأكادمييني وح�ضرته (املدى
ب��ر���س)" ،من ال�ضروري ال�سعي
للق�ضاء على املال ال�سيا�سي الذي
�شوّ ه الأحزاب ال�سيا�سية" ،متابع ًا
"اننا ل�سنا مع الأحزاب ال�سيا�سية
العائلية التي متثل عوائل تبا�شر

�أعمالها بو�سط �سيا�سي".
و�أك��د اجلبوري "رف�ضه للإفراط
ب�ك�ثرة الأح� ��زاب ال�ت��ي ميكن �أن
ت�ستفيد من حالة انتخابية معينة
وجتد املجال املنا�سب لها لت�سمي
نف�سها بعناوين ،لكنها ترمز لفرد
�أو اث�ن�ين �أو ثالثة" ،مبين ًا� ،أن
ت�شريع قانون الأحزاب هو فر�صة
م��وات�ي��ة للق�ضاء ع�ل��ى الأح ��زاب
ال �ك �ث�ي�رة ال �ت��ي ت ��ؤ� �س ����س خ�لال
مراحل معينة".
وت��اب��ع رئ�ي����س جم�ل����س ال �ن��واب
�أن "هناك �آراء خمتلفة ب�ش�أن
قانون الأح��زاب ،فمنهم من يقول
لي�س من ال�ضروري �أن نقيد عمل
الأح��زاب و�إمن��ا نرتكه لل�سياقات
والأع���راف ،ومنهم م��ن يقول �إن
التنظيم �ضروري" ،م�شري ًا اىل
�أن "�أحد الآراء يقول �إن اجلهة
املعنية بعملية التنظيم هي اجلهة
التنفيذية وم�ن�ه��م م��ن يت�ساءل

�سليم اجلبوري
كيف ترتهن �سيا�سات وتوجهات
الأحزاب بجهات تنفيذية"؟
وبالرغم من م��رور  12عام ًا على
��س�ق��وط ن �ظ��ام � �ص��دام وت�شكيل
النظام الدميقراطي يف العراق،
�إال �أن �أغ��ل��ب ال �ك �ت��ل ال��رئ�ي���س��ة
يف جم�ل����س ال� �ن ��واب مل ت��واف��ق
ع�ل��ى م �� �س��ودات خمتلفة لقانون

الأح � ��زاب ،ب�سبب خم��اوف�ه��ا من
� �س �ي �ط��رة احل��ك��وم��ة ع �ل��ى منح
ال ��رخ� �� ��ص لإج � � � ��ازة الأح�� � ��زاب
ال�سيا�سية ،ف�ض ًال عن اعرتا�ضها
على بع�ض بنود امل�سودات.
من جهتها �أكدت اللجنة القانونية
النيابية �ضرورة ت�شريع قانون
الأحزاب يف العراق ،داعية �إىل �أن
تكون هناك جتربة خا�صة للعراق
يف و�ضع قانون االح��زاب وعدم
االعتماد على الدول االخرى.
وق���ال حم �م��ود احل �� �س��ن ،رئي�س
اللجنة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،يف كلمة له
خ�ل�ال ال� �ن ��دوة احل ��واري ��ة ال�ت��ي
عقدها جمل�س ال �ن��واب ملناق�شة
ق ��ان ��ون الأح� � � ��زاب وح �� �ض��رت �ه��ا
(املدى بر�س)� ،إن "وجود �أحزاب
�سيا�سية فاعلة يعد �شرطا ا�سا�سيا
حلياة �سيا�سية �سليمة" ،مبينا �أنه
"من ال���ض��روري ت�شريع قانون
الأح��زاب املعطل منذ ع��ام 2003

من �أجل ت�أ�سي�س �سليم للأحزاب".
وتابع ع�ضو كتلة دول��ة القانون
"من ال �� �ض��روري ع��دم االعتماد
على جتارب دول يف و�ضع قانون
الأح��زاب ويكون للعراق جتربته
يف و�ضع القانون".
ب���دوره ق��ال حم�سن ال���س�ع��دون،
نائب رئي�س اللجنة القانونية،
خ �ل�ال ال � �ن� ��دوة� ،إن "الربملان
�سيم�ضي بالت�صويت ع�ل��ى كل
ال�ق��وان�ين املهمة يف ظ��ل الف�صل
الت�شريعي احل��ايل منها قانون
الأح � ��زاب ال�سيا�سية" ،م ��ؤك��دا
"ال ميكن لأي جهة تعطيل هذا
القانون املهم".
وع ��د ال �� �س �ع��دون "هذا ال�ق��ان��ون
(الأحزاب ال�سيا�سية) من القوانني
املهمة� ،سيما و�أن العراق كان له
ت��اري��خ ط��وي��ل يف جم ��ال العمل
احلزبي الذي ميتد من ثالثينات
القرن املا�ضي".
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فرن�سي بني ثالثة انتحاريني يهاجمون اجلي�ش واحل�شد قرب �سبايكر
 بغداد /املدى
اع �ل��ن تنظيم "داع�ش ،ام ����س االرب �ع��اء،
ان جهاديا فرن�سيا ك��ان واح��دا م��ن ثالثة
ان�ت�ح��اري�ين ن �ف��ذوا هجمات �ضد ال�ق��وات
العراقية وم�سلحني موالني لها يف حمافظة
�صالح الدين �شمال بغداد ،بح�سب �صور
ت��داول�ت�ه��ا ح�سابات ج�ه��ادي��ة على مواقع
التوا�صل االجتماعي.
وبح�سب ال�صور ،التي ن�شرت على موقع
"تويرت" وحتمل توقيع "والية �صالح
الدين" التابعة للتنظيم ،يظهر �شاب ذو
حلية خفيفة ،با�سما وه��و يرفع �سبابته
اىل جانب علم للتنظيم اجل�ه��ادي ،ويقدم
على انه "ابو طلحة الفرن�سي" .وارت��دى
ال�شاب �سرتة �سوداء وغطى ر�أ�سه بو�شاح
بني اللون .وكتب يف ا�سفل ال�صورة "االخ
ابو طلحة الفرن�سي تقبله الله الغائر على
ثكنة للميلي�شيات الراف�ضية ق��رب قاعدة
�سبايكر" .كما ن�شرت ثالث �صور ا�ضافية
للجهادي الفرن�سي ،اح��داه��ا ملتقطة يف
ال�ل�ي��ل وك �ت��ب يف ا��س�ف�ل�ه��ا "حلظات قبل
االنطالق" ،واخريتان من م�سافة بعيدة،
تظهر اح��داه�م��ا ال�شاحنة املفخخة التي
ي �ق��وده��ا ،وال�ث��ان�ي��ة �سحابة م��ن ال��دخ��ان

اال� �س��ود ب�ع��د ال�ت�ف�ج�ير .وح�م�ل��ت ال�صور
تاريخ " 21ربيع الثاين" ،والذي ي�صادف
يوم ام�س .كما ن�شرت احل�سابات اجلهادية
�� �ص ��ورا الن �ت �ح��اري�ين ق �ط��ري و�� �س ��وري،
هما "ابو عمر القطري" و"ابو عكا�شة
ال�شامي" ،نفذا ام�س هجمات �ضد مواقع
للقوات العراقية قرب �سبايكر .ومل يت�ضح
ما اذا كان االنتحاريون الثالثة ا�ستهدفوا
امل��واق��ع نف�سها .وي�سيطر تنظيم داع�ش
ع�ل��ى م�ن��اط��ق وا��س�ع��ة يف ��ش�م��ال ال �ع��راق
وغربه اثر هجوم كا�سح �شنه يف حزيران/
يونيو .وتقع قاعدة �سبايكر �شمال مدينة
تكريت ( 160كلم بغداد) التي ي�سيطر عليها
التنظيم ،وقتل فيها قرابة  1700جندي
على يد عنا�صره يف حزيران .وا�ستقطب
التنظيم اجلهادي ،الذي ي�سيطر كذلك على
مناطق وا�سعة يف �سوريا املجاورة ،الآالف
من املقاتلني االجانب اىل �صفوفه.
واع �ل��ن وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الفرن�سي برنار
كازنوف ،يف كانون الثاين املا�ضي ،ان 73
جهاديا فرن�سيا قتلوا "على م�سرح العمليات
االرهابية" يف العراق و�سوريا.
وبح�سب افادة اعدها مدير املركز الوطني
مل�ك��اف�ح��ة االره � ��اب االم�ي�رك ��ي ن�ي�ك��وال���س
را� �س �م��و� �س��ن ي �ف�تر���ض ان ت �ع��ر���ض على

ال�ك��ون�غ��ر���س االرب� �ع ��اء ،اح���ص��ت وك��االت
اال�ستخبارات ح�صول تدفق "غري م�سبوق"
للمقاتلني االج��ان��ب اىل � �س��وري��ا ،تن�ضم
غالبيتهم اىل تنظيم داع�ش .ويقدر املركز
عدد ه��ؤالء بنحو ع�شرين الفا من ت�سعني
بلدا ،بينهم "ما ال يقل عن  "3400قادمني
من دول غربية.
كما ي�شري املركز الوطني ملكافحة االرهاب
اىل تزايد ع��دد طالبي ال�سفر اي�ضا وقال
را�سمو�سن ان ال�شبكات االجتماعية ت�سمح
"وخا�صة لتنظيم ال��دول��ة اال�سالمية"
ب��اج�ت��ذاب مقاتلني وام��داده��م مبعلومات
عملية للقيام بالرحلة.
ول�ف��ت اىل ان ق ��درات التنظيم اجل�ه��ادي
ال��دع��ائ �ي��ة ع �ل��ى االن�ت�رن���ت "يف ت��زاي��د
متوا�صل" مع حوايل " 250انتاجا ر�سميا
للدولة اال�سالمية ن�شرت على االنرتنت"
منذ االول من كانون الثاين.
وتابع را�سمو�سن ان التنظيم ين�شر م�شاهد
مروعة مثل م�شاهد قتل الرهائن غري انه
يعر�ض اي�ضا "م�شاهد يف الطبيعة وم�شاهد
عائلية" للحياة يف مناطقه.
وغ��ال �ب��ا م��ا ي���س�ت�خ��دم ال�ت�ن�ظ�ي��م عنا�صر
م��ن الثقافة الغربية مثل ال�ع��اب الفيديو
الجتذاب ا�شخا�ص يبحثون عن الت�شويق

او �شباب "ي�سعون لتحقيق انف�سهم" .كما
يتقن التنظيم ابتكار ال�شعارات الب�سيطة
ال �ت��ي ت�ن�ت���ش��ر ب���س�ه��ول��ة ع �ل��ى ال���ش�ب�ك��ات
االجتماعية مثل "منوت مرة ،مل ال نختار
ال�شهادة؟" التي تلخ�ص باللغة االجنبية
ب�شعار "يودو" (يو داي اونلي وان�س).
ويف م��ا يتعلق ب��ال��والي��ات املتحدة اعترب
را��س�م��و��س��ن ان خم��اط��ر وق���وع عمليات
ينفذها امريكيون تبقى م�ستقرة .واث��ار
انتقال ه ��ؤالء لالن�ضمام اىل املجموعات
اجل �ه��ادي��ة ،ق�ل��ق احل�ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة من
عودتهم اىل بلدانهم وتنفيذهم اعتداءات
فيها.
وتقود وا�شنطن حتالفا دوليا ينفذ �ضربات
ج��وي��ة �ضد مناطق �سيطرة التنظيم يف
�سوريا وال �ع��راق .وادى هجوم التنظيم
يف حزيران اىل انهيار قطعات وا�سعة من
اجلي�ش العراقي .اال ان القوات العراقية
وال �ك��ردي��ة ،م��دع��وم��ة ب�ضربات التحالف
وف�صائل �شيعية م�سلحة وبع�ض الع�شائر
ال�سنية ،متكنت يف اال��س��اب�ي��ع املا�ضية
م��ن ا�ستعادة بع�ض املناطق ال�ت��ي فقدت
ال�سيطرة عليها .وال يزال التنظيم ي�سيطر
على م�ساحات وا�سعة ،بينها مدن رئي�سية
كاملو�صل وتكريت والفلوجة.
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يوم سياسي
يوجد
ف�ساد كبري
يف جلنة
النازحني

طه الدفاعي

قال ع�ض ��و جلنة النزاهة النيابية طه هاتف الدفاعي ان" هناك ف�س ��ادا
مالي ��ا كب�ي�را يف مل ��ف جلن ��ة النازحني" ،م�ش�ي�را اىل وج ��ود تاثريات
�سيا�سية حاولت ت�أخري اال�ستجواب ،لكن �إ�صرار الداعني لال�ستجواب
مل مينعهم".وبني الدفاعي ان "ا�ستجواب املطلك قدم من اع�ضاء جلنة
النازح�ي�ن النيابية وم�شعان اجلبوري وبع�ض النواب"  ،مو�ضحا "ان
هيئ ��ة رئا�سة جمل�س النواب ا�ستجابت اىل طل ��ب امل�ستجوبني ،و�سيتم
حتديد يوم اال�ستجواب خالل االيام املقبلة".
و�أك ��د ع�ضو النزاهة النيابية "هناك م�ؤ�ش ��رات وخلل وف�ساد يف جلنة
النازح�ي�ن و�سنطل ��ع عل ��ى مل ��ف اال�ستج ��واب ونع ��رف م ��دى اخلروق
الت ��ي ثبتتها جلنة النازحني ملعرفة مق ��دار الف�ساد" ،م�شريا اىل وجود
ت�أثريات من بع�ض الكتل ال�سيا�سية ملنع اال�ستجواب ،م�ستدركا بالقول
"لكن ا�صرار امل�ستجوبني �أدى اىل قبول هيئة الرئا�سة ال�ستجوابه".

ت�سليح
البي�شمركة
مير عرب بغداد
ّ

الت�صريحات
ب�ش�أن حترير
املو�صل "غري
واقعية"

�شاخوان عبداهلل

�أك ��د النائ ��ب ع ��ن التحال ��ف الكرد�ستاين �شاخ ��وان عبد الل ��ه ،ان جميع
اال�سلح ��ة ومنه ��ا الثقيلة التي ت�ص ��ل اىل اقليم كرد�ست ��ان بعلم احلكومة
االحتادي ��ة ،الفت ��ا اىل ان تل ��ك اال�سلح ��ة ت�ص ��ل اىل بغ ��داد �أو ًال وم ��ن ثم
اىل البي�شمركة.وق ��ال عب ��د الل ��ه �إن "حكومة اقليم كرد�ست ��ان م�ستمرة
مبطالبتها بتزوي ��د قوات البي�شمركة ب�أ�سلحة متطورة ليكون من خاللها
ردع داع� ��ش" ،مبين ��ا �أن "جميع اال�سلحة التي ت�صل االقليم تكون بعلم
احلكومة� ،سواء كانت خفيفة او متو�سطة او ثقيلة".
وا�ضاف عبد الله �أن "بع�ض اال�سلحة التي ت�أتي من دول اخلارج ت�صل
�أو ًال اىل بغداد ،ومن ثم تنقل اىل قوات البي�شمركة".
و�أعلنت الواليات املتحدة ،ان امل�ساعدات الع�سكرية التي قدمها التحالف
ال ��دويل اىل قوات البي�شمركة يف اقليم كرد�ستان �شمال العراق �شملت
جميع انواع الذخائر والقنابل واملعدات الع�سكرية الثقيلة.

بختيار �شاوي�س

ق ��ال ع�ضو التحال ��ف الكرد�ستاين بختيار �شاوي� ��س ان "�سحب قانوين
احلر� ��س الوطن ��ي وامل�ساءلة والعدالة جاء ل�سبب�ي�ن ،اولهما و�صول ن�سخة
منهم ��ا من جمل� ��س الوزراء اىل رئا�س ��ة الربملان م ��ن دون املرور مبجل�س
�ش ��ورى الدولة ،وال�سبب الآخر هو اخلالف ��ات ال�سيا�سية حولهما" .وبني
�شاوي� ��س ان "هيئ ��ة رئا�سة الربملان مل تو�ضح للنواب اال�سباب التي دعت
اىل ادراجهم ��ا يف ج ��دول اعم ��ال اجلل�س ��ة الذي مت توزيع ��ه على النواب
و�سحبهم ��ا خالل جل�سة االخ�ي�رة" ،م�شريا اىل ان "هناك خالفات كبرية
عل ��ى قانون احلر�س الوطني ،خ�صو�صا يف املناطق املتنازع عليها ،مثل
كرك ��وك وخانق�ي�ن ولوج ��ود ق ��وات البي�شمرك ��ة يف تل ��ك املناط ��ق ملحاربة
داع� ��ش ".ودعا النائب الكرد�ستاين اىل ان تكون خطوط قانون احلر�س
الوطن ��ي وا�ضح ��ة ،وال تتقاط ��ع م ��ع الت�شكي�ل�ات الع�سكري ��ة الت ��ي تقات ��ل
داع�ش اليوم".

نطالب بالك�شف
عن نتائج
جمزرتي
"�سبايكر"
وال�صقالوية

عبري احل�سيني

طالب ��ت النائب ��ة عن كتلة املواطن املن�ضوي ��ة يف التحالف الوطني العراقي
عب�ي�ر احل�سين ��ي ،بالك�ش ��ف الف ��وري ع ��ن نتائ ��ج التحقيق ��ات بـمجزرتي
�سبايك ��ر وال�صقالوية.وقالت احل�سين ��ي �إن "ع�صابات داع�ش التكفريية
ارتكب ��ت �أب�ش ��ع �ص ��ور الإجرام بهات�ي�ن اجلرميت�ي�ن اللت�ي�ن تق�شعر لهما
االبدان من �شدة ب�شاعتهما ،بحق ابناء ال�شعب العراقي".
وطالبت اجلهات املعنية بـ "الك�شف ال�سريع عن هاتني اجلرميتني و�إحالة
اجلناة اىل الق�ضاء لينالوا جزاءهم العادل و�إن�صاف عوائل ال�ضحايا".
وكانت رئا�سة جمل�س النواب ،قد حددت ،مطلع �شهر �آذار املقبل موعدا
لتقدمي جلنة التحقيق النيابية بق�ضية �سبايكر تقريرها النهائي.
وكان رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري قد قال ان "اللجان التحقيقية
ح ��ول �سبايك ��ر �سيت ��م االف�صاح عن نتائجه ��ا ب�شكل وا�ض ��ح وبتوقيتات
زمنية  ،وجمل�س النواب حري�ص على �إطالع ال�شعب العراقي".

احلكومة والربملان
عازمان على �إعادة
النازحني

وحدة اجلميلي

�أك ��دت م�ست�ش ��ارة رئي�س جمل� ��س النواب ل�ش� ��ؤون امل�صاحلة الوطنية
وح ��دة اجلميل ��ي� ،أن احلكوم ��ة وجمل�س الن ��واب عاكف ��ان على عودة
العوائل النازحة اىل مناطقها املحررة من �إرهابيي ع�صابات داع�ش.
وقال ��ت اجلميل ��ي ان "النازح�ي�ن ج ��راء دخ ��ول داع� ��ش اىل مناطقهم
او ج ��راء العملي ��ات الع�سكرية لتطه�ي�ر مناطقهم من داع� ��ش هم اهلنا
واحلفاظ على حياتهم وت�أمني عودتهم بعد تطهري مناطقهم من داع�ش
م�س�ؤولي ��ة اجلميع".و�أ�ضاف ��ت ان "احلكومة والربمل ��ان بجميع جلانه
وعل ��ى ر�أ�سه ��ا جلنة الهجرة واملهجرين عاكف ��ون على عودة النازحني
اىل مناطقهم التي مت تطهريها من دن�س داع�ش واحلفاظ على حياتهم
وت�أمينها".و�أ�ش ��ارت اجلميلي اىل ان "ما تقوم به احلكومة والربملان
والق ��وات االمنية من اجل ت�سهيل �أمر ع ��ودة النازحني �أمور ت�ستحق
الوقفة والتقدير".

ّ
تدخل بغداد
دولة القانون ي�ؤكد ان�سجام الت�شكيلة احلالية ويرف�ض

�ستغي �شكل احلكومات املحلية
كتلة احلكيم يف جمل�س الديوانية :عا�صفة �سيا�سية رّ
 الديوانية  /املدى بر�س
دعا ائتالف "الديوانية �أو ً
ال"،
الرئا�سات الثالث �إلى التدخل
"الفوري" لحل م�شكلة مجل�س
المحافظة قبل "ا�ستفحال
الأمور" وتعري�ض م�صالح
المواطنين للخطر .في حين
�أكد �أن "العا�صفة" ال�سيا�سية
لتغيير �شكل الحكومات في
المحافظات "لن ت�ستثني"
الديوانية.

ج ��اء ذلك خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صح ��ايف عقده
ائت�ل�اف "الديواني ��ة �أو ًال" ،يف مكت ��ب
نائب رئي�س جمل� ��س املحافظة ،الثالثاء،
وح�ضرته (املدى بر�س).
ويذك ��ر �أن كتل ��ة �أبن ��اء الديواني ��ة ،التي
ت�ضم كتل القان ��ون والف�ضيلة والإ�صالح
والبي�ض ��اء وتنظي ��م الداخ ��ل �صوتت يف
وقت �سابق على �إقالة ع�ضو كتلة املواطن
حاك ��م اخلزاع ��ي م ��ن من�صب ��ه كرئي� ��س
جمل� ��س املحافظ ��ة بحجة �س ��وء الإدارة،
فيم ��ا انتخبت جبري اجلبوري بديال عنه،
لك ��ن جلنة االقاليم واملحافظ ��ات النيابية
�أعلنت عدم �شرعية هذا االنتخاب.
وقال با�س ��م عبد عطية الكرعاوي ،رئي�س
ائت�ل�اف "الديواني ��ة �أو ًال" بزعام ��ة كتلة
املواطن ،يف حديث �إىل (املدى بر�س) على

هام� ��ش امل�ؤمتر� ،إن "البيان الذي �أ�صدره
االئت�ل�اف يف امل�ؤمت ��ر ج ��اء انطالق� � ًا من
ال�شعور بامل�س�ؤولية الوطنية والقانونية
وحفاظ� � ًا عل ��ى الأمانة الت ��ي �أوكلها �أبناء
املحافظ ��ة لالئت�ل�اف والق�سم ال ��ذي �أدوه
للدف ��اع عنها وحمايته ��ا ورعاية احلقوق
وااللت ��زام واملحافظة عل ��ى م�صالح �أبناء
الديوانية".
و�أ�ض ��اف الكرع ��اوي ان "البي ��ان �ض ��م
�سبع فق ��رات كانت �أوله ��ا مطالبة جمل�س
النواب والأمانة العامة ملجل�س الوزراء،
بالتدخل الفوري حلل امل�شكلة يف جمل�س
املحافظ ��ة ،وعدم ترك الأم ��ور على حالها
حت ��ى ال ت�ستفح ��ل �أكرث وت�ؤث ��ر يف عمل
الدوائ ��ر احلكومي ��ة ،وتع ّر� ��ض م�صال ��ح
املحافظ ��ة للخط ��ر" .وت�ستم ��ر اخلالفات

ب�ش� ��أن �شرعي ��ة �إقال ��ة رئي� ��س املجل� ��س
ال�سابق وانتخاب الرئي�س احلايل.
و�أ�ش ��ار الكرع ��اوي �إىل �أن "االئتالف دعا
وزارة العدل وحمكم ��ة الق�ضاء الإداري،
للإ�سراع بح�سم الق�ضية حفاظ ًا على هيبة
امل�ؤ�س�س ��ة الت�شريعية والرقابي ��ة الأعلى
يف املحافظة ومكانتها".
و�أو�ض ��ح رئي� ��س ائت�ل�اف "الديواني ��ة
�أو ًال"� ،أن "االئت�ل�اف طال ��ب بتويل نائب
رئي�س املجل� ��س �إدارة �أعماله حلني ح�سم
املو�ض ��وع (�شرعية جل�س ��ة �إقالة املحافظ
ال�سابق) ،رعاية له ��ذه امل�ؤ�س�سة وحفاظ ًا
عل ��ى م�صالح �أبن ��اء الديواني ��ة ،وتفعيل
قرارات املجل�س املعطلة".
م ��ن جهت ��ه ر ّد حاك ��م حمي ��د اخلزاع ��ي،
رئي�س املجل�س املقال ،على �س�ؤال لـ(املدى

بر� ��س) ،ب�ش�أن موعد الب ��ت بقرار حمكمة
الق�ض ��اء الإداري ،وملف ��ات الف�س ��اد التي
مت التلوي ��ح به ��ا خالل �أزم ��ة ا�ستجوابه،
قائ�ل ً�ا� ،إن "موعد املرافع ��ة مت ت�أجيله من
قب ��ل املحكم ��ة املخت�ص ��ة �إىل (ال� �ـ 23م ��ن
�شب ��اط اجل ��اري) ،ومل تب ��ق �س ��وى مدة
قليلة حل�سم الدعوى".
و�أو�ض ��ح اخلزاع ��ي �أن "تعطي ��ل عم ��ل
جمل�س املحافظة �سي�ؤثر �سلب ًا يف جماالت
احلي ��اة كاف ��ة يف الديواني ��ة" ،مبين� � ًا �أن
"ملفات الف�ساد التي مت التطرق �إليها يف
امل�ؤمت ��رات ال�صحافية الت ��ي رافقت �أزمة
ا�ستجوابي احيلت �إىل اجلهات املخت�صة
،ومنها مكتب حتقيقات القاد�سية يف هيئة
النزاه ��ة ودي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة بكتب
ر�سمية وهي املعنية اليوم باملحا�سبة".

و�أك ��د رئي� ��س املجل� ��س املق ��ال �أن "جميع
اخليارات متاحة �أمام االئتالف و�شرعية
اجلل�سات خالل املدة املا�ضية ،و�أن وجود
دعوى يف الق�ضاء الإداري خري جواب"،
م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "املحافظ ��ات العراقي ��ة
ت�شه ��د عا�صف ��ة لتغيري امل�شه ��د ال�سيا�سي
فيها والديوانية لي�ست مبعزل عنها".
باملقاب ��ل امتنع جبري �سلم ��ان اجلبوري،
رئي� ��س جمل� ��س حمافظ ��ة الديواني ��ة
احل ��ايل ،عن الرد على ما ورد يف امل�ؤمتر
ال�صحايف.
لكن في�ص ��ل ح�سان النائل ��ي ،رئي�س كتلة
"�أبن ��اء الديوانية" ،قل ��ل يف حديث �إىل
(امل ��دى بر� ��س) ،م ��ن "�أهمي ��ة امل�ؤمت ��ر
ال�صحايف الذي عق ��ده ائتالف الديوانية
�أوال" ،ع ��اد ًا �أن بي ��ان ذل ��ك االئتالف جاء

جمل�س حمافظة الديوانية
"به ��دف ذر الرماد يف العيون ،وتوجيه
الأنظ ��ار �إىل املحافظ ��ة و�شمولها بتغيري
اخلارطة ال�سيا�سية".
ور�أى رئي�س كتلة "�أبن ��اء الديوانية" �أن
"�إقال ��ة رئي�س املجل� ��س ال�سابق ح�صلت
وفق� � ًا للقان ��ون والدع ��وى منظ ��ورة يف
حمكم ��ة الق�ض ��اء الإداري للب ��ت يف
م�شروعيته ��ا وقانونيته ��ا" ،وا�صف� � ًا
املجل�س احلايل بـ"املن�سجم خالف ًا ملا كان
ي�شهده خالل رئا�سة اخلزاعي من م�شاكل
كثرية وتعرث عق ��د االجتماعات الدورية،
ناهيك عن عدم وجود جلان لأكرث من عام
ون�ص ��ف العام بخ�ل�اف الرئا�سة اجلديدة
الت ��ي �شكل ��ت جمي ��ع اللج ��ان الت ��ي تدير
املجل�س اليوم".
وع ��د النائل ��ي �أن "املجل� ��س برئا�ست ��ه

قيادي يف دولة القانون :االئتالف متما�سك ومل ي�شهد ان�شقاقات

جمل�س حمافظة بغداد يقتنع ب�أجوبة الع�ضّ ا�ض ويُ�ص ّوت ل�صاحله
�أكد ريا�ض الع�ضا�ض ،رئي�س مجل�س محافظة بغداد� ،أم�س الأربعاء ،ف�شل
ا�ستجوابه بعد �أن اقنع �أع�ضاء المجل�س ب�أجوبته ،مبينا �أن الأع�ضاء �صوتوا
ل�صالح تجديد واليته بالأغلبية ،فيما دعا �أع�ضاء المجل�س الى العمل
كفريق واحد لخدمة بغداد.
 بغداد/املدى بر�س
وق ��ال الع�ضا� ��ض يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى
بر� ��س)� ،إن "عملي ��ة ا�ستجواب ��ي ج ��رت
وق ��د �ص ��وت �أع�ض ��اء املجل� ��س بالأغلبي ��ة
ل�صاحل ��ي" ،مبين ��ا �أن "املجل� ��س اقتن ��ع
ب�أجوبتي حول الأ�سئلة والتهم التي وجهت
يل وق ��د �ص ��وت بالأغلبي ��ة ل�صال ��ح جتديد
رئا�ستي للمجل�س".
وتاب ��ع الع�ضا�ض �إن "الط ��رف الآخر تعهد
ب� ��أن يعم ��ل معنا ي ��دا بيد من اج ��ل حتقيق
التنمي ��ة يف العا�صمة بغ ��داد ورفع املعاناة
ع ��ن �سكانها"،الفت ًا اىل �أنه "طال ��ب �أع�ضاء
املجل�س بالتنبيه عن الأخطاء ان وردت يف
وقتها من اجل ت�صحيح عمل املجل�س".
ودع ��ا رئي� ��س جمل� ��س املحافظ ��ة "جمي ��ع
�أع�ضاء املجل�س �إىل العمل معا كفريق واحد
للق�ضاء على �أزمة ال�سكن وتقدمي اخلدمات
الأف�ضل لأه ��ايل بغ ��داد وتنا�سي اخلالفات

ال�سابقة".
و�أعل ��ن ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون مبجل� ��س
حمافظة بغداد يف الثاين من ال�شهر احلايل
عزم ��ه ا�ستج ��واب رئي� ��س املجل� ��س ريا�ض
الع�ضا� ��ض بته ��م تتعل ��ق بالف�س ��اد امل ��ايل
والإداري وجت ��اوز ال�صالحي ��ات ،و�أكد �أنه
ميتل ��ك الأ�صوات الكافية ل�سح ��ب الثقة عن
الع�ضا�ض ،وفيما عد ائتالف من �أجل بغداد
الته ��م املوجه ��ة لرئي�س املجل� ��س "�سيا�سية
لإ�سق ��اط حكومة بغ ��داد املحلي ��ة" ،ا�ستبعد
قدرة دولة القانون على �إقالة الع�ضا�ض من
من�صبه.
وكان �أع�ض ��اء يف كتل ��ة املواط ��ن ،وه ��ي
�ضمن حتالف الأغلبية يف املجل�س والداعم
لـ"الع�ضا�ض" ،ق ��د قالوا �إن "دولة القانون
يف بغ ��داد عر�ض ��ت زي ��ادة ح�صته ��ا م ��ن
"اللجان" مقابل التن ��ازل عن اال�ستجواب
الذي قدم با�سم املحافظ ال�سابق �صالح عبد
الرزاق.

و�أكد االئت�ل�اف الداعم لـ"رئي� ��س املجل�س"
ب� ��أن "ادع ��اءات" دولة القان ��ون �ضد رئي�س
املجل� ��س ال ترتق ��ي اىل طل ��ب اال�ستجواب،
و�أن احلقائق �ستنك�شف يف جل�سة اال�ستماع
والت ��ي �ستك ��ون مفتوح ��ة �أم ��ام و�سائ ��ل
الإع�ل�ام ،فيم ��ا �أك ��دوا �أن الأم ��ر "�سيا�سي"
متهمني حماف ��ظ بغداد ال�ساب ��ق ب�أنه يطمع
باحل�صول على من�صب "الع�ضا�ض".
وكان ��ت ت�سريب ��ات �إعالمية ق ��د �أ�شارت �إىل
حدوث "ان�شقاق" يف ائتالف دولة القانون
مبحافظ ��ة ذي ق ��ار ،مركزه ��ا النا�صري ��ة،
( 350ك ��م جن ��وب العا�صمة بغ ��داد) ،مت ّثل
بان�سح ��اب كتل ��ة الت�ضام ��ن املدعوم ��ة م ��ن
رج ��ل الدي ��ن املتنف ��ذ يف النا�صري ��ة حممد
باقر النا�ص ��ري ،عازية �أ�سباب ��ه �إىل خالف
عل ��ى توزي ��ع املر�شح�ي�ن �ضم ��ن القائم ��ة
االنتخابية.
كم ��ا يع ��اين ائت�ل�اف احلكوم ��ة يف باب ��ل
املق ��رب من ن ��وري املالك ��ي ،و�ضع� � ًا حرج ًا

الع�ضا�ض
بعد ان�شق ��اق  10من �أع�ضائ ��ه وان�ضمامهم
�إىل ائت�ل�اف جديد �أعل ��ن عنه الثالثاء و�ضم
 21م ��ن �أ�ص ��ل  31ع�ض� � ً
وا ،وذل ��ك به ��دف
الإ�ص�ل�اح وتغيري ال�شخ�صي ��ات "الفا�سدة"
يف املحافظة ،مركزها مدينة احللة.
وهنال ��ك ت�سريب ��ات �أخ ��رى ب�ش� ��أن وج ��ود
"�صراع" على زعامة ائتالف دولة القانون
وح ��زب الدع ��وة ،بع ��د �إخف ��اق رئي�س ��ه،
املالكي ،البقاء مبن�صبه على ر�أ�س احلكومة
والية ثالثة ،وحتميل قيادات حزب الدعوة

املالكي م�س�ؤولية "تراجع" �شعبية احلزب،
نتيجة �سيا�ساته ال�سيما مع القوى العراقية
الأخرى ،و"الأزمات" املتتالية التي �سببها،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حماولت ��ه "ت�سقي ��ط" قي ��ادات
احل ��زب وتقريب ��ه �أقرب ��اءه عل ��ى ح�سابه ��م
يف االنتخاب ��ات الربملاني ��ة الأخرية.لك ��ن
قي ��ادي يف ائت�ل�اف دولة القان ��ون ،برئا�سة
ن ��وري املالكي ،نفى �أم� ��س الأربعاء ،وجود
�أي "ان�شق ��اق �أو ان�سحاب ��ات" يف �صفوفه،
مبين� � ًا �أن "التغي�ي�رات" الت ��ي ح�صل ��ت يف
بع� ��ض املحافظ ��ات تهدف لتق ��دمي "خدمات
�أك�ب�ر" للمواطنني و�إ�ش ��راك كيانات جديدة
مل متث ��ل باحلكوم ��ة ال�سابقة.وق ��ال ولي ��د
احلل ��ي ،القي ��ادي يف االئت�ل�اف لـ(امل ��دى
بر� ��س)� ،إن "االئت�ل�اف ي�شه ��د عم�ل ً�ا د�ؤوب ًا
لزيادة ن�شاطات ��ه وال يعاين من �أي ان�شقاق
يف �صفوف ��ه كم ��ا يعتق ��د البع� ��ض" ،م�ؤكد ًا
�أن "مث ��ل ذل ��ك االن�شق ��اق �أو االن�سح ��اب
مل يح ��دث �أب ��د ًا كم ��ا �أ�شي ��ع م�ؤخر ًا".وعزا
احللي "التغي�ي�رات التي ي�شهدها االئتالف
يف بع� ��ض املحافظ ��ات� ،إىل الرغبة بتقدمي
خدم ��ات �أكرث للمواطن�ي�ن ،و�إ�شراك كيانات
�سيا�سية مل ت�شرتك يف احلكومة ال�سابقة"،
معرب� � ًا عن �أمله ب� ��أن "ت�صب تلك التغيريات
يف م�صلح ��ة املواطن�ي�ن و�إح ��داث التغي�ي�ر
احلقيقي".

احلالي ��ة �أكرث ان�ضباط ًا و�أداءً .و�سن�سمح
يف االجتماع ��ات املقبلة بتواجد منظمات
املجتم ��ع امل ��دين والن�شطاء وم ��ن يرغب
م ��ن �أبن ��اء املحافظ ��ة ملعرف ��ة كي ��ف تدار
اجلل�سات وتناق� ��ش امل�شاريع والقرارات
وم�ست ��وى التن�سي ��ق العايل ب�ي�ن �أع�ضاء
املجل�س وجلانه ورئا�سته".
وق ��ال النائل ��ي �إن كتلته "�ست�ص ��در بياناً
مقاب�ل ً�ا رد ًا عل ��ى م ��ا طرح ��ه الإخ ��وة يف
ائت�ل�اف الديواني ��ة �أو ًال ،بدعوة الربملان
وحكوم ��ة املرك ��ز بالتدخ ��ل يف ال�ش� ��أن
املحل ��ي ،والتدخ ��ل يف عم ��ل الق�ض ��اء
امل�ستق ��ل �أو حماولة الت�أث�ي�ر عليه حل�سم
الدع ��وى ،متنا�س�ي�ن �أن ت�أجي ��ل املحاك ��م
العراقي ��ة للدع ��اوى املنظ ��ورة �أمامه ��ا
لدرا�ستها من جميع جوانبها وحيثياتها،
خا�ص ��ة و�أن دع ��وى الديواني ��ة �ستك ��ون
معتمدة لق�ضايا �أخرى".
وتاب ��ع رئي� ��س الكتل ��ة �أن "ت ��ويل نائ ��ب
رئي� ��س املجل� ��س للأعمال يف ظ ��ل وجود
الرئي�س احلايل� ،أم ��ر غري قانوين وغري
م�ب�رر ،خا�صة بعد ت�أيي ��د حمكمة الق�ضاء
الإداري ل�صحة عمله".
ً
وكان �أع�ض ��اء يف كتلة "الديوانية �أوال"،
�شكك ��وا يف (ال�ساد� ��س م ��ن �آب ،)2013
ب�شرعي ��ة رئي�س جمل� ��س املحافظة جبري
�سلم ��ان اجلب ��وري ،والأع�ض ��اء الذي ��ن
مت تعيينه ��م ب�أوام ��ر �إداري ��ة ،عادي ��ن �أن
جل�س ��ات املجل� ��س وقرارات ��ه "باطل ��ة"،
يف حني �أك ��دت كتل ��ة "�أبن ��اء الديوانية"
�أن رئا�س ��ة املجل� ��س "�شرعي ��ة" وتتيح له
ممار�س ��ة �صالحيات ��ه واتخ ��اذ القرارات
الت ��ي ته ��م م�صلح ��ة املحافظة180(،ك ��م
جنوب العا�صمة بغداد) ،ومواطنيها.
وكان ��ت الكتلت ��ان املتخا�صمت ��ان يف
جمل� ��س الديواني ��ة ،قد وا�صلت ��ا يف 28
ت�شرين الأول املا�ضي ،ترا�شق االتهامات
جمدد ًا ب�ش�أن م ��دى "�شرعية" قرارات كل
منهما ،و"انحي ��از" املحافظ لق ��رار �إقالة
رئي� ��س املجل� ��س ،ويف حني دع ��ت الكتلة
"املت�ضررة" الرئا�سات الثالث واملحكمة
االحتادية والأطراف ال�سيا�سية يف بغداد
�إىل التدخل حل�سم اخل�ل�اف قبل امتداده
ملحافظ ��ات �أخرى ،ع ��زت �إدارة املحافظة
قراره ��ا �إىل احلر� ��ص عل ��ى "ان�ضب ��اط
العم ��ل وت�أمني �أج ��واء منا�سبة ال�ستقرار
الأداء بعيد ًا عن التجاذبات ال�سيا�سية".

�شرطة دياىل ت�ؤكد خل ّو
ت�شكيالتها من الف�ضائيني
 دياىل /املدى بر�س
قال ��ت قيادة �شرطة دي ��اىل� ،إن ت�شكيالتها "خالي ��ة" من الف�ضائيني،
و�إن الف�س ��اد لي� ��س �أخط ��ر م ��ن الإره ��اب  ،لأن ��ه يعمل عل ��ى تهدمي
امل�ؤ�س�سة الأمنية من الداخل بينما الإرهاب يواجهها.
وق ��ال العقي ��د غال ��ب اجلب ��وري ،املتح ��دث الر�سمي با�س ��م �شرطة
دي ��اىل يف حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س) ،الثالث ��اء� ،إن "دوائر �شرطة
املحافظ ��ة 55(،كم �شمال �شرق العا�صم ��ة بغداد) ،خالية من ظاهرة
الف�ضائيني" ،عاد ًا �أن ذل ��ك "م ّكن قوات ال�شرطة من مواجهة تنظيم
داع�ش بفاعلية واقتدار ،حتى متكنا من تطهري املحافظة منه".
و�أ�ض ��اف اجلب ��وري �إن "املتابعة الدقيقة وتعزي ��ز الروح الوطنية
وال�شع ��ور بامل�س�ؤولي ��ة ل ��دى املقاتل�ي�ن� ،أ�سهم ��ت يف من ��ع ظاهرة
الف�ضائي�ي�ن ،وغريها م ��ن الظواهر ال�سلبي ��ة ،يف ت�شكيالت �شرطة
دي ��اىل" ،مبين ��ا �أن "الف�ساد ي�شكل بيئ ��ة خ�صبة لتنام ��ي الإرهاب،
بل ه ��و �أخطر منه ،لأنه ينخ ��ر امل�ؤ�س�سة الأمنية م ��ن الداخل بينما
الإرهاب يواجهها من اخلارج".
ويذك ��ر �أن العديد من ال ��وزارات والت�شكيالت الأمني ��ة� ،أعلنت عن
وج ��ود الآالف من "الف�ضائيني" فيها منذ �أن �أعلن رئي�س احلكومة،
حيدر العبادي ،يف الثالثني من ت�شرين الثاين  2014املن�صرم ،عن
�إلغ ��اء � 50ألف وظيفة ملنت�سب ف�ضائي يف وزارة الدفاع خالل �شهر
واحد.
ويق�ص ��د مب�صطل ��ح "الف�ضائ ��ي" ذل ��ك املنت�س ��ب �أو املوظ ��ف الذي
مل يلت ��زم بال ��دوام ويتقا�سم راتب ��ه مع امل�س� ��ؤول �أو ال�ضابط الذي
يت�سرت عليه.
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هوالند وبارزاني يبحثان بباري�س قتال داع�ش

 اربيل  /املدى
بحث الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند
م��ع رئي�س �إقليم كرد�ستان مو�ضوع قتال
تنظيم داع����ش الإره��اب��ي .وعقد االجتماع
يف مدينة باري�س العا�صمة الفرن�سية التي
و�صلها ب ��ارزاين يف وق��ت �سابق م��ن يوم
ام�س الأرب�ع��اء .وتعد فرن�سا احدى الدول
امل�شاركة يف التحالف الدويل الذي ي�ستهدف
مواقع تنظيم داع�ش على الأرا�ضي العراقية
وال�سورية� ،إ�ضافة �إىل �أنها احدى اهم الدول
�ألتي تقدم م�ساعدات ع�سكرية �إىل �أربيل.
وي�أتي لقاء هوالند ببارزاين بعد لقاء اول
�أم�س جمع الرئي�س الفرن�سي مع وف��د من

االحت��اد ال��دمي��وق��راط��ي ال�ك��ردي ال�سوري.
وبحث الرئي�س الفرن�سي مع رئي�س �إقليم
كرد�ستان الأو� �ض��اع يف املنطقة واحل��رب
�ضد تنظيم «ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة» (داع����ش)
وال��و� �ض��ع يف � �س��وري��ة .وت� ��أت ��ي مناق�شة
التطورات ال�سورية يف ظل اعتبار بع�ض
الأو� �س��اط يف فرن�سا �أن تفكري املجموعة
املحيطة بالرئي�س ب��اراك �أوباما يف البيت
الأبي�ض ي ��ؤدي �إىل منطق يقول �إن �أف�ضل
اخليارات املتاحة �أمامهم �أن يعيدوا التحدث
مع الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،لكنهم ال
ميكنهم القيام بذلك لأ�سباب عديدة� ،أمريكية
داخلية وخارجية و�إقليمية.
وك��ان رئي�س �إقليم كرد�ستان قد �شارك يف

م�ؤمتر الأم��ن العاملي ال��ذي عقد اال�سبوع
املا�ضي يف مدينة ميونيخ الأملانية.
ح�ي��ث اج�ت�م��ع ال��رئ�ي����س ب � ��ارزاين وال��وف��د
امل��راف��ق ل��ه م��ع ال�سيدة م��ادل�ين اول�براي��ت
وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة ،وجرى
خالل االجتماع بحث الأو�ضاع ال�سيا�سية يف
العراق وكرد�ستان واحل��رب �ضد �إرهابيي
داع� �� ��ش .وع �ل��ى ه��ام����ش �أع��م��ال امل ��ؤمت��ر،
عقد الرئي�س ب ��ارزاين وال��وف��د امل��راف��ق له
اجتماعات منف�صلة مع كل من �سيبا�ستيان
ك��ورز وزي��ر اخلارجية النم�ساوي وفرينا
بو�سيج وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ك��روات��ي .وقد
جرى خالل اللقاءين التباحث حول احلرب
�ضد داع�ش وتهديدات الإرهابيني على �أمن

�إح�صائية ر�سمية :عدد حاالت الطالق يف كرد�ستان خالل
العام املا�ضي �أربعة �آالف حالة

� أربيل  /املدى بر�س

�أعلنت مديرية مكافحة العنف �ضد الن�ساء
يف �إقليم كرد�ستان ،يوم �أم�س الأربعاء،
ازدي��اد ح��االت الطالق خالل العام 2014
مقارنة بالعام  ،2013و�أ�شارت �إىل �أن عدد
حاالت الطالق بلغ ثمانية �آالف حالة ،فيما
عزت الأ�سباب �إىل الزواج يف �سن مبكرة
ومواقع التوا�صل االجتماعي.
وق��ال امل�ست�شار القانوين ملدرية مكافحة

ال�ع�ن��ف ��ض��د امل� ��ر�أة يف �إق�ل�ي��م كرد�ستان
ع��ز ال��دي��ن ح��اج��ي ،يف حديث �إىل (امل��دى
بر�س)� ،إن "ن�سبة الطالق يف العام 2014
�أعلى مقارنة بالعام املا�ضي" ،مبينا �أن
"حاالت الزواج بلغت خالل العام 2014
� 40أل��ف ح��ال��ة وال �ط�لاق ثمانية �آالف".
و�أ�� �ض ��اف ح��اج��ي �أن "�أ�سباب ال �ط�لاق
تكمن يف عدة م�سائل يف مقدمتها الزواج
امل�ب�ك��ر ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ان���ش�غ��ال ال��رج��ال
بالتكنولوجيا ك��االن�ترن�ي��ت والتوا�صل

االج�ت�م��اع��ي كما ان الطلبات امل��ادي��ة من
قبل الن�ساء قد تدفع الرجال �إىل الطالق
وبالتايل التخلي عن العائلة والأ�سرة".
يذكر �أن حاالت الطالق التي مت ت�سجيلها
ح���س��ب �إح �� �ص��ائ �ي��ة جم�ل����س ال �ق �� �ض��اة يف
الإقليم خالل مدة ثماين �سنوات املا�ضية
هي � 33ألف و 137حالة طالق ،وان �أكرث
من � 12ألف حالة مت ت�سجيلها يف ال�سنتني
املا�ضيتني ،وان ن�سبة الطالق يف الإقليم
يف تزايد م�ستمر.

كرد�ستان وال�ع��راق واملنطقة وال�ع��امل ،كما
بحث العالقات الثنائية بني �إقليم كرد�ستان
وكل من النم�سا وكرواتيا.
كما عقد الرئي�س ب��ارزاين وال��وف��د املرافق
لقاءات مع عدد من الربملانيني وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والأمنية يف �أوروب��ا و�أم�يرك��ا،
و� �ش��ارك يف ال �ن��دوة اخل��ا��ص��ة ب��الأو� �ض��اع
امليدانية وان�ت���ص��ارات ق��وات البي�شمركة
وكيفية مواجهة �إرهابيي داع�ش.
كما اجتمع الرئي�س بارزاين  ،مع ال�سيد جو
بايدن نائب الرئي�س الأمريكي ،الذي �أ�شاد
ب��دور الرئي�س ب��ارزاين وق��وات بي�شمركة
كرد�ستان يف دحر �إرهابيي داع�ش ،مثمنا
االنت�صارات التي حتققها قوات البي�شمركة
�ضد الإرهابيني.
م��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب ال��رئ�ي����س ب � ��ارزاين عن
�شكره لل�شعب والرئي�س الأمريكي ونائبه
وال �ك��ون �ك��ر���س الأم �ي�رك� ��ي وامل ��ؤ� �س �� �س��ات
الأمريكية لدعمهم اقليم كرد�ستان واملوقف
امل�ساند ال��ذي �أب��دوه ،كما عرب عن امتنانه
للدعم اجل��وي ال��ذي تقدمه �أم�يرك��ا لقوات
البي�شمركة يف حربها �ضد �إرهابيي داع�ش،
ك �م��ا ب �ح �ث��ت خ �ل�ال االج��ت��م��اع الأو�� �ض ��اع
ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة يف ال�ع��راق واملنطقة
والعالقات بني الإقليم وبغداد ،ومت الت�أكيد
على االل �ت��زام ب��االت�ف��اق بينهما و� �ض��رورة
ا�ستمرار التوا�صل والتن�سيق بني اجلانبني
يف مواجهة الإرهابيني وحترير كافة املناطق
التي مازالت حتت �سيطرة الإرهابيني.
كما مت بحث العالقات بني �إقليم كرد�ستان
وال��والي��ات املتحدة الأم�يرك �ي��ة ،حيث �أك��د
نائب الرئي�س الأمريكي على دعم بالده لإقليم
كرد�ستان ،وقد حتدث الرئي�س بارزاين عن
احتياجات قوات بي�شمركة كرد�ستان.

� أربيل  /املدى بر�س
�أع �ل �ن��ت وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل
وال� �ب� �ح ��ث ال��ع��ل��م��ي يف �إق��ل��ي��م
ك��رد��س�ت��ان ،ي��وم �أم����س الأرب �ع��اء،
طلبها من جامعات ال�صني توفري
م �ق��اع��د درا� �س �ي��ة ل�ط�ل�ب��ة الإق �ل �ي��م
لت�أثريها الإيجابي على العالقات
بني اجلانبني ،وتطوير العالقات
التعليمية بني البلدين .فيما �أعربت

قدم املدعي (سفيان عاصي خليل) طلبا ً يروم فيه (تبديل اسمه)
من (سفيان) الى (سنان) فمن لديه اعتراض على الدعوى مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها (عشرة ايام) وبعسكه سوف ينظر
بالدعوى وفق احكام املادة ( )21من قانون االحوال املدنية رقم ()65
لسنة  1972املعدل.
اللواء حت�سني عبدالرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
2015/2/8

العدد590 :
التاريخ2015/2/9 :

وزارة الداخلية  /مديرية اجلن�سية العامة
مديرية احوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة

اع����������ل����������ان

قدمت املواطنة (اميان محمد جواد خضير) دعوتها القضائية لتبديل (لقبها) وجعله (البدر)
بدال ً من ( )/فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل عشرة ايام من تاريخ النشر
وبعسكه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا ً الى احكام املادة ( )21من قانون االحوال
املدنية رقم ( )65لسنة  1972املعدل على ان يكون النشر باسم مدير عام اجلنسية احملترم.....
مع التقدير
اللواء حت�سني عبدالرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
مدير ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة
2015/2/9

اعــــــالن

قدم املدعي (احسان عبدالهادي صالح) طلبا ً يروم فيه (تبديل
اسم ابنه) من (عمر) الى (احمد) فمن لديه اعتراض على
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (عشرة ايام)
وبعسكه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ( )21من
قانون االحوال املدنية رقم ( )65لسنة  1972املعدل.
اللواء حت�سني عبدالرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
2015/2/9

�أب ��دى رئي�س وزراء �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان نيجريفان
ب ��ارزاين ،ي��وم �أم�س الأرب �ع��اء ،ا�ستعداده لزيارة
العا�صمة العراقية بغداد كل يوم حلل م�شكلة رواتب
موظفي كرد�ستان ،واتهم بغداد بال�سعي الفتعال
امل�شاكل ،فيما اق�ترح ح�ساب كمية النفط امل�صدر
مرة كل ثالثة �أ�شهر .وق��ال نيجريفان ب��ارزاين يف
ت�صريحات نقلتها �شبكة (روداو) الكردية واطلعت
عليها(،املدى بر�س)� ،إن "�أكرب م�شاكلنا مع بغداد هي
�أنهم يريدون افتعال امل�شكالت" ،مبدي ًا ا�ستعداده
"لزيارة بغداد كل يوم من �أجل حل م�شكلة املوازنة
ورواتب النا�س".
و�أ� �ض��اف ب� ��ارزاين� ،أن��ه "ال ميكن ل�ب�غ��داد ح�ساب
كمية ال�ن�ف��ط امل���ص��در يومي ًا" ،م�ق�ترح� ًا "ح�ساب
كمية النفط امل�صدر م��رة كل ثالثة �أ�شهر" .وكان
رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان نيجريفان بارزاين
�أعلن ،يوم الأح��د(،الأول من �شباط  ،)2015عزمه
زيارة العا�صمة بغداد قريب ًا لـ"تو�ضيح" فقرات يف
االتفاقية ومعاجلة امل�شاكل ،و�أ�شاد ب��دور النواب
ال�ك��رد يف جمل�س ال�ن��واب ب ��إق��رار امل��وازن��ة املالية
للعام احل��ايل  ،2015وفيما �أك��د �أن امل���ش��روع مت
مت��ري��ره ب�شكل الق��ى ق�ب��و ًال ع��ن الإق�ل�ي��م وال �ع��راق،
ك�شفت حكومة الإقليم عن ت�شكيل هيئة م�شرتكة
للتن�سيق مع ممثليها يف بغداد .و�أكد رئي�س حكومة
�إقليم كرد�ستان نيجريفان بارزاين ،يف ( 28كانون
الثاين � ،)2015أن هناك �سوء تفاهم مع احلكومة

املركزية ب�ش�أن ت�صدير النفط ،و�أ�شار �إىل �أن الإقليم
لن ي�صدر �أكرث من الكميات املتفق عليها ،وفيما �أ�شار
�إىل �أن كرد�ستان يواجه �أك�بر م�شكلة مالية� ،شدد
�أن احلكومة جم�برة على اتخاذ �إج ��راءات خا�صة
ملواجهتها .واتفقت احلكومتان املركزية و�إقليم
كرد�ستان يف (ال �ث��اين م��ن ك��ان��ون الأول ،)2014
على تخ�صي�ص جزء من تخ�صي�صات القوات الربية
العراقية االحتادية �إىل قوات البي�شمركة ،وت�سليم
حكومة �إقليم كرد�ستان � 250ألف برميل من النفط
يومي ًا �إ�ضافة �إىل ت�صدير العراق � 300ألف برميل
يومي ًا من نفط كركوك.

القن�صلية ال�صينية يف الإقليم عن
املها بفتح معاهد لتعليم اللغة
ال�صينية يف جامعات الإقليم.
وقال وزير التعليم العايل والبحث
ال �ع �ل �م��ي يف �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان،
ي��و��س��ف ك � ��وران ،يف ب �ي��ان عقب
لقائه القن�صل ال�صيني يف وزارة
التعليم ال�ع��ايل والبحث العلمي
وتلقت (امل��دى بر�س) ،ن�سخة منه
"طلبنا من ال�صني توفري مقاعد

درا�سية يف جامعات ال�صني للطلبة
الكرد ،وذلك �سي�ؤثر ب�شكل �إيجابي
على العالقات ال�صينية الكردية".
و�أ� � �ض� ��اف ال �ب �ي��ان ان "الوزير
ط�ل��ب م��ن القن�صل ال�صيني يف
�أرب�ي��ل ت��ان ب��انگ لنی العمل على
توطيد العالقات بني البلدين من
الناحية التعليمية يف وقت ت�شهد
ف �ي��ه ع�ل�اق ��ات اجل��ان �ب�ين ت �ع��اون��ا
اقت�صاديا" .م ��ن ج��ان��ب اخ��ر

اعـــــالن

م� /إعالن مناق�صة رقم ( )2جتهيز ون�صب وت�شعيل منظومة وزن وتعبئة وتكيي�س عدد5 /

اعــــالن

 ال�سليمانية  /املدى بر�س

التعليم العايل الكرد�ستانية تطلب من جامعات ال�صني منح طلبتها
مقاعد درا�سية

وزارة الزراعة � /شركة ما بني النهرين العامة للبذور
�شعبة العقود العامة
تعلن شركة ما بني النهرين العامة للبذور إحدى شركات وزارة الزراعة عن اجراء
مناقصة جتهيز ونصب وتشعيل منظومة وزن وتعبئة وتكييس واصلة ملواقع
شركتنا في (كركوك ،جرف النداف ،العزيزية ،االحرار ،الديوانية) عدد ( )5وفق
تبويب املوازنة اجلارية ،علما ً ان الكلفة التخمينية للمشروع ()187,500,000
مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار فعلى الشركات واملكاتب
املتخصصة بالتجهيز الراغبني في االشتراك في املناقصة مراجعة شعبة
العقود العامة في الشركة في موقعها الكائن في الكرادة -ساحة الواثق
شارع سلمان فائق مقابل مستشفى دار النجاة األهلي لغرض شراء شروط
املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )50,000خمسون الف دينار غير قابل للرد على
ان تقدم العطاءات في ظرفني مغلقني االول للعرض الفني والثاني للعرض
التجاري مختومني الى شعبة العقود العامة في مقر الشركة مذكور عليه
اسم املناقصة ورقمها في موعد اقصاه الساعة احلادية عشرة صباحا ً ليوم
الثالثاء املوافق  2015/3/3وفي حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية
يؤجل الى اليوم الذي يليه على ان يتضمن العطاء-:
 -1هوية غرفة التجارة.
 -2كتاب عدم ممانعة بدخول املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون
الى الشركة على ان يتم تزويدنا بكتاب براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة
للضرائب (نافذة) عند احالة املناقصة.

نيجريفان بارزاين :م�ستعدون لزيارة
بغداد كل يوم و�أكرب م�شاكلنا مع املركز
�أنهم يفتعلون امل�شاكل

 -3كشف باالعمال املماثلة مصدقة من قبل اجلهات املعنية.
 -4تأمينات اولية بنسبة  %1لضمان جدية املشاركة ألمر الشركة على
شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة.
 -5إجازة ممارسة املهنة اخلاصة بإدارة الشركة (نسخة أصلية ومصورة)
 -6وصل شراء شروط املناقصة.
 -7املستمسكات الشخصية للمقاول او املدير املفوض (هوية األحوال املدنية
– شهادة اجلنسية العراقية – بطاقة السكن – تأييد من اجمللس البلدي).
 -8مايثبت حجب البطاقة التموينية عن املقاولني أو اجملهزين.
وسوف يهمل أي عطاء ال يحتوي على الشروط املطلوبة او يرد بعد هذا
التاريخ علما ً ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .وسيتم عقد
اجتماع لإلجابة عن أي استفسار قبل ( )7ايام من تاريخ املناقصة ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن وأي ضرائب أو رسوم مقدرة قانونيا ً
ويخضع هذا اإلعالن لتعليمات تنفيذ العقود رقم  2لسنة  2014وتعديالته.
 ...مع التقدير...
البريد االلكتروني :meso_nahrin@moarg.gov.iq E-mail

املدير العام
ورئي�س جمل�س االدارة

اعــــــالن

يس��ر الش��ركة العام��ة
للصناع��ات اجللدي��ة بدعوة
كاف��ة املواطن�ين الراغب�ين
باحلص��ول على وكالة خاصة
ببيع منتجات الشركة بكافة
انواعها من االحذية واحلقائب
والقماصل واالحزمة مراجعة
مق��ر الش��ركة الكائ��ن ف��ي
الكرادة خارج – ساحة احلرية
لغرض االطالع على ش��روط
منح الوكالة.
املدير العام وكالة
رئي�س جمل�س االدارة
2015/2/4

قدم املدعي (ودود حسني امني) طلبا ً يروم فيه (تبديل لقبه)
من (الصباغ) الى (املعموري) فمن لديه اعتراض على الدعوى
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (عشرة ايام) وبعسكه
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ( )21من قانون االحوال
املدنية رقم ( )65لسنة  1972املعدل.
اللواء حت�سني عبدالرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
2015/2/10
وزارة الداخلية  /مديرية اجلن�سية العامة
مديرية احوال بغداد  /الر�صافة
العدد713 :
التاريخ 2015/2/10 :ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة

اعــــــــــالن

قدم املواطن (علي انصيف جاسم) دعوته القضائية لتبديل (اسم ابنه) وجعله (حسام)
بدال ً من (انس) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل عشرة ايام من تاريخ النشر
وبعسكه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا ً الى احكام املادة ( )21من قانون االحوال
املدنية رقم ( )65لسنة  1972املعدل على ان يكون النشر باسم مدير عام اجلنسية احملترم.....
مع التقدير
اللواء حت�سني عبدالرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
مدير ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة
2015/2/10

�أ�شاد القن�صل ال�صيني يف �إقليم
كرد�ستان بـ"التقدم ال��ذي ي�شهده
الإقليم خ�صو�صا يف جمال التعليم
العايل" ،داعيا اىل "تبادل املعرفة
والعلوم بني البلدين على م�ستوى
الأ�ساتذة والطالب".
و�أ�ضاف القن�صل ال�صيني "ن�أمل
بفتح معاهد تعليم اللغة ال�صينية
يف جامعات الإقليم لتبادل املعرفة
والثقافات بني البلدين".

فقدان هويات

فقدت مني هوية وزارة التخطيط /شركة
نهج التاج للمق��اوالت وهوية اجلامعة
التكنولوجي��ة باس��م (عبدالس�لام
يوس��ف عبيد) ،يرجى مم��ن يعثر عليها
تسليمها الى جهة االصدار.

اعـــــالن

قدم املدعي (عمر علي حسني) طلبا ً يروم فيه (تبديل اسمه) من
(عمر) الى (عباس) فمن لديه اعتراض على الدعوى مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها (عشرة ايام) وبعسكه سوف ينظر
بالدعوى وفق احكام املادة ( )21من قانون االحوال املدنية رقم
( )65لسنة  1972املعدل.
اللواء حت�سني عبدالرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
2015/2/10

بح�ضور عائلته و�أ�صدقائه وحمبيه..

�شبكة االعالم العراقي ت�ستذكر الزعيم عبد الكرمي قا�سم يف املكان الذي ا�ست�شهد فيه
يا رمز النزاهة البيها يتباهون
يال�شلت ال�شعب خليته بعيونك

بغداد � /صباح عالل زاير
نظمت شبكة االعالم العراقي ،ظهر االثنني ،وقفة استذكارية للزعيم عبد
الكرمي قاسم في املكان الذي استشهد فيه عام  1963مع رفاقه الشهداء
فاضل عباس املهداوي وطه الشيخ احمد وكنعان خليل حداد ،تقديرا ً وتثمينا ً
شيد
ملا قدمه الزعيم الراحل من اجل العراق وشعبه طيلة مدة حكمه التي ّ
خاللها الكثير من الصروح العلمية والعمرانية في شتى اجملاالت.
وابتدأت الوقفة بعزف النشيد الوطني العراقي ثم قرا احلاضرون الفاحتة على
ارواح ضحايا شباط االسود ،واالطالع على املعرض الذي اقامه مؤرشف ثورة
 1958هادي الطائي الذي حتدث للحاضرين عن ذكرياته مع الزعيم وتفاصيل
تلك املقتنيات التي من بينها احدى البطانيات العائدة للشهيد في تلك
احلقبة.
وقال عضو مجلس النواب بهاء االعرجي الذي حضر الوقفة االستذكارية إن
"الزعيم لم ميت طاملا ظل في قلوب وعقول العراقيني بعد ان احبهم واحبوه،
وقد حان الوقت لكي تعاد لهذا االنسان جميع حقوقه االعتبارية قانوناً".
وفي كلمة له استذكر النائب موفق الربيعي املواقف املشهودة والصفات
التي حتلى بها الزعيم قاسم ،موضحا ان "املال واجلاه والسلطة من العوامل

املشجعة في افساد االنسان لكن الزعيم متيز عن غيره اذ لم يكن ميلك
االموال او العقارات بعد ان غادر الدنيا من غير زوجة وال اوالد".
واضاف ان "علينا ان نتعلم دروسا من هذه الشخصية الفريدة مبا عرف عنه
من نزاهة ووطنية واخالص ومحبة للعراق وشعبه ،ولذا ظل خالدا ً في نفوس
الناس وسيبقى كذلك الى مئات السنني او اكثر" ،مؤكدا انه "رمزا للعراقي
الغيور احملب لشعبه والعادل الذي سبقت رحمته القانون".
من جانبه شدد رئيس هيئة االمناء في شبكة االعالم العراقي د .علي
الشاله على ان "استذكار الزعيم الشهيد عبد الكرمي قاسم يحمل الكثير
من الدالالت التي في مقدمتها الوفاء واحملبة املتبادلة بني الشعب والزعيم
طيلة اكثر من نصف قرن من الزمان".
واضاف الشاله ان "جرمية اغتيال الزعيم وصحبه جعلت العراق يعيش في
بحر من الدم لم يتوقف الى يومنا هذا بعد ان تكالب عليه اشرار االرض
للنيل منه واعادة العجلة الى الوراء".
بدوره ،اكد املدير العام لشبكة االعالم العراقي محمد الشبوط ان "الشبكة
تشرفت اليوم باقامة هذه الوقفة االستذكارية لرجل لم يجد حتى اعدائه
صفة تسيء لنزاهته وبسالته وحبه للعراق" ،الفتا الى ان "الزعيم الشهيد
قدم كل ما عنده من اجل العراق لكنه القتلة لم ميهلوه كي يكمل ما كان
يخطط له من مشاريع للنهوض بالبالد لتصبح دولة متطورة".
اما ابن شقيقه ،عبد اهلل حامد قاسم فقد دعا في كلمة له الى "تسمية
احد الصروح او املدن التي شيدها الزعيم بإسمه تخليدا ً له" ،مضيفا ان
"هذه املناسبة استذكار للوطنية الصادقة والعيش الكادح والبساطة التي
عاش فيها الزعيم اخلالد".
واش��ار الى ان "القتلة اجملرمني كانوا قد باعوا انفسهم وضمائرهم
للمستعمرين واملاجورين واالشرار".
وكانت قصيدة الشاعر علي الالمي مدوية حني هتف قائال ً:
يا رمز النزاهة البيها يتباهون
يالشلت الشعب خليته بعيونك
اشوفنّك ضمير ومتشي فوك الكاع
من لكمة حالل انترس ماعونك
ال دوّرت دنيه وال قصور ومال
بعيون اليتامى افراح يلكونك
زاهد عشت عمرك يا زعيم الناس
معذور الشعب من صار مجنونك
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شؤون الوطن

نص ردن
 عالء ح�سن

محليات

ّ
"التق�ش��ف" يح��رم طلب��ة املدار���س م��ن املنح��ة املالي��ة
الرتبي��ة ت�ؤج��ل تطبي��ق النظ��ام ل��ـ "ق ّل��ة املخ�ص�ص��ات"

حتالف الفجل والكراث
التحال ��ف مف ��ردة تتك ��رر يف ن�ش ��رات �أخب ��ار الف�ضائي ��ات العراقي ��ة
والعربي ��ة مئ ��ات املرات ،يبد�أ املذيع بقراءة خ�ب�ر مقتل الع�شرات من
عنا�ص ��ر تنظيم داع�ش يف الأنبار �أثن ��اء تنفيذ عملية ع�سكرية بغطاء
جوي من طريان التحالف الدويل  ،ون�شرة �إخبارية يف ف�ضائية اخرى
تلتقي بخبري امني وحملل �سيا�سي للحديث عن دور التحالف ،ومدى
جديت ��ه يف تقدمي الدعم للعراق يف حربه �ض ��د الإرهاب وحترير مدنه
من �سيطرة اجلماعات املتطرفة  ،ويتو�صل املحلل واخلبري اىل حقيقة
ان داع� ��ش �صناع ��ة �أمريكية  ،وط�ي�ران التحالف �أكذوب ��ة  ،ولرت�سيخ
ه ��ذه احلقيق ��ة يف �أذهان اجلمهور تعر �ض الف�ضائي ��ة تقرير مرا�سلها
 ،يتح ��دث في ��ه �شه ��ود عيان ع ��ن م�شاهدتهم طي ��ارات ترم ��ي الأ�سلحة
والذخ�ي�رة يف مناطق مواجه ��ة العنا�صر الإرهابية  ،وتنقل اجلرحى
اىل جهات جمهولة .
من ��ذ ت�شكي ��ل التحالف ��ات للح�ص ��ول عل ��ى منا�ص ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
وحتقي ��ق متثي ��ل وا�س ��ع يف احلكوم ��ة وبف�ضله ��ا تكر� ��س االنق�س ��ام
الطائف ��ي  ،وتعم ��ق اخلالف ب�ي�ن املكون ��ات العراقية باع�ت�راف قادة
�سيا�سيني  ،يدعون انهم من �أ�صحاب امل�شروع الوطني العابر للقارات
واملذهبية واملناطقية  ،وينته ��ي دور التحالف ب�إعالن تقا�سم املنا�صب
واملواق ��ع  ،وما يقال ع ��ن "امل�أ�س�سة" وحتويل التحال ��ف اىل م�ؤ�س�سة
ته ��دف اىل تلبي ��ة متطلبات ال�شع ��ب و�إر�ساء قواعد دول ��ة املواطنة ،
جمرد مزاعم  ،لتغطية اخلالفات الداخلية  ،وحماولة لإظهار التما�سك
ب�ي�ن الكت ��ل والقوى املن�ضوي ��ة داخل ذل ��ك التحالف  ،وه ��ي باحلقيقة
تعي� ��ش �صراعا على م ��ن يتوىل من�صب وكيل وزي ��ر او مدير عام  ،او
رئا�سة هيئة م�ستقلة .
الأداء ال�سيا�س ��ي للتحالف ��ات مل ي�ت�رك يف �أذه ��ان العراقي�ي�ن انطباعا
ح�سن ��ا والتجرب ��ة خري بره ��ان ،لذلك اتف ��ق احللفاء مع ال�ش ��ركاء على
اعتم ��اد وثيقة الإ�صالح ال�سيا�سي لتجاوز م�صايب وكوارث ال�سنوات
املا�ضية  ،فيما و�صل العراقي اىل قناعة �أكيدة بان املتحالفني ي�سعون
نح ��و مكا�سبه ��م اخلا�صة  ،حت ��ى يف حال حتقيق معج ��زة "امل�أ�س�سة "
فانعك�س ��ت تل ��ك القناع ��ة على التحالف ال ��دويل  ،فهو بنظ ��ر الكثريين
ونتيج ��ة ت�أث�ي�ر اخلطاب الإعالم ��ي  ،ما عاد قادرا عل ��ى حتقيق �أهدافه
بالق�ض ��اء عل ��ى الإرهاب  ،و�إيقاف مت ��دده يف دول املنطق ��ة  ،ون�شاطه
و�ص ��ل اىل عوا�ص ��م عربي ��ة معروف ��ة بامتالكه ��ا �أجه ��زة خماب ��رات
با�ستطاعتها معرفة وحتديد موقع بعري تائه يف �صحراء �شا�سعة .
يف ح ��رب اخللي ��ج الثاني ��ة ت�ش ��كل حتال ��ف دويل وا�ستط ��اع حتقي ��ق
�أهداف ��ه ب�سقف زمن ��ي حمدد  ،وبعد م ��رور اكرث من ثالث ��ة ع�شر عاما
ول ��د حتال ��ف اخر  ،فغزت امريكا الع ��راق  ،واحتلته  ،ودمرت ما تبقى
م ��ن مظاهر الدول ��ة بحل اجلي�ش وم�ؤ�س�سات اخرى  ،ومنحت للقادة
ال�سيا�سي�ي�ن فر�صة موا�صلة الن�ضال الث ��وري يف �إر�ساء دعائم اقامة
نظ ��ام دميقراطي  ،وكتابة د�ستور جديد حم ��ل يف مواده �ألغاما قابلة
لالنفج ��ار حني يت�صاعد اخلالف بني حتال ��ف الفجل والكراث من جهة
وحتال ��ف الب�صل والثوم  ،من جهة اخرى  ،وامل�شكلة حتى االن ال احد
يع ��رف موقع التحالف الدويل  ،فهل هو بجانب الفجل �ضد الب�صل ام
التزم احلياد �أف�ضل احلفاظ على متا�سكه حتالف الكنتاكي .
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مدار�س اخليام للنازحني يف العراق ..ار�شيف

انتقد عدد من طلبة المدار�س في بغداد� ،أم�س االربعاء ،ت�أخر تطبيق قانون �صرف
المنحة الطالبية المقرر من قبل مجل�س النواب العراقي في عام  ،2014في وقت عزت
لجنة التربية النيابية ت�أجيل تطبيق القانون لتفاقم الأزم��ة المالية التي تتطلب
ّ
"التق�شف" من قبل م�ؤ�س�سات الدولة ل�سد عجز موازنة البالد المالية للعام
تطبيق
الجاري .2015

بغداد /رامي ال�صاحلي
ويقول حممد �سمري احد طلبة املرحلة الإعدادية
ل� �ـ "امل ��دى" ،ان " ق ��رار وزارة الرتبي ��ة بزي ��ادة
املن ��ح املالي ��ة للطلب ��ة يعد حمف ��ز ًا لل ��دوام وهو
ام ��ر ايجابي  ،لكن اىل االن مل يت ��م ت�سليمنا اي
دفع ��ة مالي ��ة" ،مت�سائال "عن ال�سب ��ب يف ت�أخري
توف�ي�ر املن ��ح املالي ��ة املخ�ص�صة بقان ��ون لطلبة
املدار�س".

�سالمة احل�سن
و�أ�ضاف �سمري ان "الكثري من الطالب �أ�صبحوا
االن بحاجة لهذه املنح ب�سبب ازدياد امل�صاريف
يف هذا الوق ��ت ال�صعب يف الع ��راق ,خ�صو�صا
مع وج ��ود حاالت م ��ن التق�ش ��ف يف املوازنة" ،
مطالب ��ا " وزارة الرتبية بالإ�سراع يف ا�ستكمال
الإجراءات الالزمة لت�سليم املنح للطلبة ".
و�أ�ش ��ار اىل ان ��ه "يف حال توزي ��ع املنح فانه من
امل�ؤكد �سيتم ازدي ��اد التزام الطلبة بالدوام ويف
حال ع ��دم الإيفاء بوعود ال ��وزارة فذلك يت�سبب

يف زعزع ��ت الثق ��ة ب�ي�ن الطالب وال ��وزارة مما
ينعك�س ب�شكل �سلبي على م�سرية التعليم".
فيما يقول �سلوان جا�سم وهو مدر�س يف �إحدى
الثانوي ��ات ببغ ��داد ل� �ـ "امل ��دى"" ،عل ��ى وزارة
الرتبي ��ة دف ��ع املنح ��ة املخ�ص�صة للط�ل�اب التي
مت تق ��دمي الوع ��ود للط�ل�اب فيه ��ا "  ،معربا عن
ا�ستغرابه من "عدم توزيع املنح اىل االن بالرغم
من �إقرار قانون املنح يف الربملان".
و�أكد جا�سم ان "املنح املالية حق مكفول للطالب،

لذلك الوزارة ملزمة بدفع هذه املنح للطلبة لأنها
�ست�س ��د ول ��و �ش ��يء ب�سي ��ط للطلبة م ��ن نفقاتهم
الكثرية".
بدوره ��ا �أ�شارت املتحدثة با�س ��م وزارة الرتبية
يف حديث لـ "امل ��دى" ،اىل "اطالع الوزارة على
دع ��وات وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة
بخ�صو� ��ص رفع �سقف املنح ��ة املخ�ص�صة لطلبة
الدرا�سة االبتدائية والثانوية من اجل حتفيزهم
عل ��ى املواظبة يف الدوام وع ��دم الت�سرب منه"،

الفتة اىل ان "الوزارة �أ�شادت بهذا القرار ،لكنها
ال ت�ستطيع درا�سته لكون القرار جاء من ال�سلطة
الت�شريعية (الربملان) وال ميكن التالعب به ".
و�أ�ضاف ��ت ح�س ��ن "هناك اكرث م ��ن ت�سعة مليون
طالب وطالبة يف املدار�س ،وان اي عملية زيادة
يف املنح ��ة �سيتطل ��ب ذل ��ك اىل درا�س ��ة م�سبق ��ة
م ��ن قبل جلن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة ووزارة املالية،
خ�صو�ص ��ا وان الب�ل�اد ت�شه ��د عملي ��ة تق�شف مل
ت�شهده ��ا م�سبق ��ا " ،معلل ��ة ت�أخ ��ر توزيعها على
الطلب ��ة بـ" عدم �إقرار موازنة  2014والنقا�شات
الكثرية واخلالفات حول موازنة  2015والعجز
الكامن فيها ".
ويف نف� ��س ال�سي ��اق ذك ��ر ع�ض ��و جلن ��ة الرتبية
النيابي ��ة ريا� ��ض غ ��ايل ,ان "جلن ��ة الرتبي ��ة
اقرتحت قانون� � ًا للمنح الطالبية منذ عام 2011
وقدمته للربملان" ,مبينا ان "الربملان قام بقراءة
ه ��ذا القان ��ون ق ��راءة �أوىل وثاني ��ة ,ومن ثم مت
�إقراره عام ."2014
وا�ضاف غايل يف حديث لـ"املدى" ,ان "القانون
مين ��ح ط�ل�اب االبتدائي ��ة مبل ��غ � 30أل ��ف دينار,
وط�ل�اب املرحلت�ي�ن املتو�سط ��ة والإعدادية مبلغ
� 50أل ��ف دين ��ار" ,الفت ��ا اىل ان "القان ��ون طبق
اعتب ��ارا م ��ن ي ��وم ( ,)2014/9/1لك ��ن ع ��دم
وجود موازنة لع ��ام  2014حال دون تنفيذ هذا
امل�شروع".
و�أ�ش ��ار اىل ان "التق�شف له ��ذا العام الذي حدث
ب�سبب تدهور الو�ضع الأمني ووجود النازحني,
جع ��ل ه ��ذا امل�ش ��روع ينتظ ��ر التخ�صي�صات من
الوف ��رة املالية" ،مو�ضح ��ا ان "امل�شروع بحاجة
اىل ترلي ��ون دين ��ار لتنفي ��ذه ,وان جلنته تدافع
بقوة عن تنفيذ هذا امل�شروع".
وكان ��ت وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة
دع ��ت ي ��وم االثنني التا�س ��ع من ال�شه ��ر احلايل،
اىل �إعداده ��ا درا�سة لإعادة النظر مبنحة الطلبة
املالي ��ة وزيادة مبلغها ،ملن ��ع ظاهرة الت�سرب من
الدرا�سة.
وكانت جلنة الرتبية يف جمل�س النواب العراقي
�أعلنت ،يف (� 18أيلول  ،)2012عن �إعداد مقرتح
قان ��ون مينح طلب ��ة املدار� ��س االبتدائي ��ة مبالغ
مالي ��ة ت�ص ��ل �إىل � 100ألف دين ��ار �شهريا ،ويف
ح�ي�ن �أكدت �أن القانون يهدف �إىل جتفيف منابع
الأمي ��ة� ،أ�ش ��ارت �إىل �أن غالبية ح ��االت الت�سرب
بني الطالب تكون من املدار�س االبتدائية.

ن������ي������ن������وى :ه����ل����اك ال���������زراع���������ة يف زم���������ن داع�����������ش
 ال����ت����ن����ظ����ي����م ي�������س���ي���ط���ر ع�����ل�����ى �أك�����ث�����ـ�����ر م�������ن  10م�����ل�����ي�����ون دومن ل���ل���ح���ن���ط���ة
 امل�����وا������ش�����ي ال�����ع�����راق�����ي�����ة ت�����ب�����اع يف ������س�����وري�����ا ب���و����ص���ف���ه���ا "غنائم ح����رب����ي����ة "
ال�سليمانية� /سركار يو�سف
دموع تن�ساب ببطء على
وجه المواطن محمد خلف
الذي جعده الحزن والح�سرة
على �ضياع داره وممتلكاته
وموا�شيه و�أرا�ضيه الزراعية
التي كان يفلحها ويبذرها
بمح�صول الحنطة وال�شعير
�سنويا بم�ساعدة �أفراد عائلته
في �أطراف ق�ضاء تلكيف
�شمال المو�صل ليجد نف�سه
اليوم م�شردا في مخيمات
النازحين في �إقليم كرد�ستان
ال تكاد عائلته الكبيرة
تمتلك قوت يومها ،وفي
الوقت الذي يحاول فيه بع�ض
الفالحين مجبرين زراعة
حقولهم في مناطق محددة
من المحافظة ،ت�ؤكد وزارة
الزراعة العراقية على ان
الظروف الأمنية في محافظة
نينوى تحول دون تطبيق
خطة زراعية لعام  2015كما
هو الحال �سنويا.

وتق ��در امل�ساحة الزراعي ��ة التي ت�ضمها
حمافظ ��ة نين ��وى ح�س ��ب اح�صائي ��ات
ر�سمية بـ  10 , 500مليون دومن بع�ضها
قري ��ب من نه ��ر دجل ��ة وتنت ��ج بالدرجة
حم�ص ��ويل احلنطة وال�شع�ي�ر لذا �أطلق
عل ��ى املحافظة ا�سم (�سل ��ة خبز العراق)
لأنها جته ��ز العراق بهذي ��ن املح�صولني
ون�سب ��ة ت�صل يف نين ��وى وحدها % 40
من جممل انتاج العراق من هذا املنتوج
الزراع ��ي اال�سرتاتيج ��ي ،ا�ضاف ��ة اىل
زراع ��ة حما�صي ��ل وخ�ض ��روات اخ ��رى
كالطماط ��م والبطاط ��ا واخليار وغريها
يف حقوله ��ا الت ��ي تعتم ��د عل ��ى نظامني
ل�ل��إرواء االول دمي� � ًا عل ��ى الأمط ��ار
والثاين �سيحا ع�ب�ر الإرواء من الأنهار
واجل ��داول وا�ستخدام تقني ��ة املر�شات
ال�سيما بعد العمل مب�شروع ري اجلزيرة

غرب املو�صل اال ان ن�سبة كبرية جدا من
امل�ساحات الزراعي ��ة هجرها مزارعوها
وفالحوها ب�سبب �سيطرة تنظيم داع�ش
على املحافظ ��ة ما عط ��ل زراعتها وحرم
الب�ل�اد م ��ن �إنتاجه ��ا خا�ص ��ة املحا�صيل
الإ�سرتاتيجية كاحلنطة وال�شعري ف�ضال
ع ��ن فقدان �أعداد كبرية ج ��دا من قطعان
املا�شية الت ��ي �سرقت وهربت اىل خارج
العراق.
تهريب املوا�شي �إىل �سوريا
ويق ��ول املواط ��ن حمم ��د خل ��ف هربن ��ا
بعوائلن ��ا و�أرواحن ��ا اىل كرد�ست ��ان
وتركنا �أرا�ضينا ودورنا وموا�شينا بعد
احداث �شهر حزي ��ران املا�ضي و�سقوط
املو�ص ��ل ونعي� ��ش الي ��وم حي ��اة قا�سية
يف املخيم ��ات وق ��د كن ��ا الع ��ام املا�ض ��ي

يف مثل ه ��ذا الوقت نعم ��ل بحقولنا يف
ق�ض ��اء تلكيف الت ��ي نزرعها مبح�صويل
احلنط ��ة وال�شع�ي�ر ونتهي� ��أ ملو�س ��م
احل�ص ��اد مع ا�شت ��داد ح ��رارة اجلو يف
حدود ال�شهر اخلام� ��س  ،م�ضيفا �سرقت
ممتلكاتنا وهرب ��ت املوا�شي اىل �سوريا
وخرب ��ت حقولن ��ا بع ��د ان هجرناه ��ا
م�ضطرين والأم ��ر �شمل مناطق �شا�سعة
من حمافظ ��ة نينوى الزراعية يف �شمال
و�شرق وغرب املحافظة منها مناطق يف
ناحي ��ة ربيعة وق�ض ��اء تلكي ��ف وناحية
بع�شيق ��ة وق�ض ��اء احلمداني ��ة وق�ض ��اء
ال�شيخ ��ان وناحية زمار وق�ضاء خممور
وق�ضاء �سنجار وق�ض ��اء تلعفر وغريها
والتي �أ�صبحت مناطق ع�سكرية هجرها
�أهلها وت�شهد ا�شتباكات وق�صف م�ستمر
ي�ستحي ��ل مع ��ه زراعته ��ا  ،الفت ��ا اىل ان

مناطق جن ��وب وغرب املو�ص ��ل كق�ضاء
احل�ض ��ر وق�ضاء البعّاج وناحية القيارة
وبرغ ��م �سيط ��رة التنظي ��م عليه ��ا اال ان
الفالح�ي�ن با�ش ��روا جمربي ��ن بزراعتها
لهذا املو�س ��م ب�إمكانياتهم الذاتية ب�شراء
الب ��ذور وال�سم ��اد م ��ن الأ�س ��واق له ��ذا
املو�س ��م جتنب ��ا للفق ��ر واجل ��وع ال ��ذي
ينتظرهم يف حال عدم اال�ستزراع  ،كما
اعتم ��د بع�ضهم على بذر م ��ا تبقى لديهم
من ب ��ذور وحم�ص ��ول املو�س ��م ال�سابق
ال ��ذي مل يتمكن ��وا م ��ن ت�سليم ��ه ب�سبب
ظ ��روف املنطق ��ة يف وقت مل ت ��وزع فيه
وزارة الزراعة البذور وال�سماد والدعم
له ��م هذا املو�سم كما كان ��ت تفعل كل عام
ب�سب ��ب ظ ��روف نين ��وى  ،مو�ضح ��ا ان
فالح ��ي هذه املناطق يجازف ��ون بزراعة
حقوله ��م نتيج ��ة املخاط ��ر الت ��ي ق ��د

�صورة بثها تنظيم داع�ش يح�صون فيها موا�شي نينوى ..ار�شيف
يتعر�ض ��ون له ��ا ب�سبب وج ��ود التنظيم نتيج ��ة قله مياهه وعدم توف ��ر الكهرباء
 ،ف�ضال ع ��ن عدم �ضمان جن ��اح الزراعة يف امل�ش ��روع م ��ا �أدى اىل جف ��اف �آالف
وخ�س ��ارة �أمواله ��م الن الأو�ض ��اع غ�ي�ر الأطنان من حما�صيل الطماطم واخليار
م�ستقرة يف املحافظة  ،مو�ضحا بالقول والبطاط ��ة التي تعر�ض ��ت للتلف ب�سبب
نح ��ن عل ��ى �أح ��ر م ��ن اجلم ��ر بانتظ ��ار تعطيل امل�ش ��روع ،م�ضيفا ان العديد من
العودة اىل حقولنا و�أرا�ضينا ومبا�شرة املزارع�ي�ن مل يت�سلم ��وا �صك ��وك مبال ��غ
احلنطة وال�شع�ي�ر التي مت ت�سليمها اىل
الزراعة والإنتاج فيها.
�سايل ��وات وزارة التجارة ،الفتا بالقول
مزارعون مل يت�سلموا �أجورهم ان تنظي ��م داع� ��ش كان قد دع ��ا الفالحني
وال يخفي امل ��زارع علي ال�شمري معاناة م ��ع ب ��دء املو�س ��م الزراعي احل ��ايل اىل
الفالح�ي�ن واملزارع�ي�ن يف نين ��وى قبل ت�سلم بذور حم�صويل احلنطة وال�شعري
وبع ��د �سق ��وط املو�ص ��ل وخا�ص ��ة يف به ��دف زراعته ��ا ب�سع ��ر  300الف دينار
املناط ��ق الغربي ��ة من حمافظ ��ة نينوى ،للط ��ن لبذور احلنط ��ة و  250الف دينار
يقول �أ�صاب اجلفاف العديد من احلقول لبذور ال�شعري اال ان ذلك مل َ
يحظ ب�إقبال
الزراعي ��ة يف مناط ��ق ربيع ��ة ب�سب ��ب العديد من املزارعني ح�سب قوله .
توقف م�شروع ري اجلزيرة الذي يغذي م ��ن جانبه ��م اب ��دى العدي ��د م ��ن اهايل
اغل ��ب الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة يف املنطقة مدينة املو�صل قلقهم من ارتفاع اال�سعار

و�شح ��ة امل ��واد وخا�ص ��ة الغذائي ��ة منها
ب�سب ��ب توق ��ف الزراعة ه ��ذا املو�سم يف
حمافظ ��ة نين ��وى مرتافق ��ا م ��ع توق ��ف
و�ص ��ول املنتج ��ات الزراعي ��ة وامل ��واد
الغذائية امل�ستوردة �سواء من املحافظات
االخ ��رى او م ��ن خ ��ارج الع ��راق نتيجة
لغل ��ق الط ��رق الوا�صل ��ة ب�ي�ن املو�ص ��ل
واملناط ��ق االخرى على خلفي ��ة �سيطرة
تنظيم داع� ��ش عليها  ،وتق ��ول املواطنة
ام �سرمد على احلكوم ��ة املركزية ايجاد
حل لوقف معاناة املواطنني يف املو�صل
النن ��ا يف قلق وخوف م ��ن غائلة اجلوع
واالمرا� ��ض والتل ��وث ب�أنواع ��ه ب�سبب
احل�ص ��ار احلكوم ��ي املفرو� ��ض علين ��ا
كعقوب ��ة على تواجد داع� ��ش يف املدينة
ه ��ذا التنظي ��م ال ��ذي يق ��ف وراء معاناة
الأه ��ايل و �أوقع �أ�ض ��رارا كبرية بحقهم
ح�سب قولها .
وكان ��ت وزارة الزراع ��ة ق ��د �أعلنت عدم
و�ض ��ع خط ��ة زراعي ��ة لع ��ام  2015يف
حمافظ ��ة نين ��وى ب�سب ��ب الظ ��روف
الأمني ��ة الت ��ي متن ��ع ذل ��ك يف املحافظة
وانه ��ا �أوقف ��ت منح القرو� ��ض الزراعية
للنهو� ��ض بالواقع الزراعي واحليواين
حلني �إعادة ال�سيطرة الأمنية يف نينوى
جتنب ��ا ال�ستغالله ��ا م ��ن قب ��ل التنظي ��م
لتموي ��ل عمليات ��ه  ،م�ؤك ��دة اعتماده ��ا
عل ��ى زراع ��ة اك�ب�ر م�ساح ��ة ممكن ��ة من
�أرا�ض املحافظات الو�سطى واجلنوبية
بزراعة حم�صويل احلنطة وال�شعري من
خالل امل�شروع الوطني لالكتفاء الذاتي
لتغطية النق�ص الذي ينتج ب�سبب توقف
الزراعة يف املناط ��ق ال�شرقية والغربية
من البالد الن فقدان امل�ساحات الزراعية
يف حمافظ ��ات نين ��وى و�ص�ل�اح الدي ��ن
�سي�ؤث ��ر ب�شكل كب�ي�ر على عملي ��ة الأمن
الغذائ ��ي  ،كم ��ا �أجل ��ت وزارة الزراع ��ة
الأق�ساط امل�ستحق ��ة على املقرت�ضني من
املب ��ادرة الزراعية مبناط ��ق حزام بغداد
و�إعفائه ��م م ��ن الفوائ ��د املرتتب ��ة عل ��ى
الت�أجيل �أ�س ��وة باملحافظات التي ت�شهد
عملي ��ات ع�سكري ��ة كنين ��وى و�ص�ل�اح
الدي ��ن واالنب ��ار ودي ��اىل وكرك ��وك ،
وو�ض ��ع خطة متكاملة للمو�سم الزراعي
ال�شت ��وي وتعوي� ��ض خ�سائ ��ر املو�س ��م
ال�ساب ��ق ال�سيم ��ا املحافظ ��ات الت ��ي
تعر�ضت لتوتر امني وعمليات ع�سكرية
�سببه ��ا تواج ��د تنظي ��م داع� ��ش يف تلك
املحافظات وبالتايل توقف الزراعة فيها
ح�سب قول وزارة الزراعة.

شؤون الوطن
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النج��ف تخ�� ّول ال�ش��رطة مبكافح��ة مظاه��ر ي��وم "احل��ب"
 جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة :م��دي��ن��ت��ن��ا م��ق��د���س��ة وال��رق�����ص وال��غ��ن��اء ي��ت��ع��ار���ض م���ع ال�شريعة
 ن�شطاء ي��ن��ت��ق��دون ق���رار امل��ن��ع وي����ؤك���دون ع���دم ال��ت��زام��ه��م ب�����ض��واب��ط "غري د�ستورية"
خول جمل�س حمافظة النجف� ،أم�س الأربعاء  ،ال�سلطات الأمنية مبكافحة مظاهر االحتفال بيوم
ّ
"احلب" الذي ي�صادف يوم � 14شباط من كل عام ،وفيما قال م�س�ؤولون حمليون ان �إجراءات املنع
جاءت لغر�ض حماربة املمار�سات التي تتعار�ض مع "قد�سية املدينة" ،انتقد نا�شطون مدنيون
القرار واعتربوه خرقا "للحريات اخلا�صة" التي ن�ص عليها د�ستور البالد.
 بغداد /محمد الحكمت
و"ي ��وم الح ��ب" �أو "ي ��وم القدي� ��س
فالنتاي ��ن" منا�سب ��ة يحتفل به ��ا كثير من
النا�س في بع� ��ض �أنحاء العالم في الرابع
ع�ش ��ر من �شهر �شباط من كل عام ،ويعتبر
ه ��ذا هو الي ��وم التقليدي ال ��ذي يعبر فيه
المحبون عن حبه ��م لبع�ضهم البع�ض عن
طريق �إر�سال بطاقات عيد الحب �أو �إهداء
الزهور �أو الحلوى لأحبائهم.
وق ��ال ع�ض ��و مجل� ��س محافظ ��ة النج ��ف
ها�ش ��م الكرع ��اوي ،لـ"الم ��دى" ،ان "هذا
القرار جاء بتوجيه م ��ن مجل�س محافظة
النجف الى قيادة �شرطة المحافظة ،لمنع
الممار�سات التي حدثت قبل في ال�سنتين
الما�ضيتين ،حيث تم ��ت ممار�سات فردية
تتعار� ��ض م ��ع قد�سي ��ة المدين ��ة" ،م�ؤكد ًا
ان "مجل� ��س المحافظ ��ة ي�ؤي ��د حري ��ة
ال ��ر�أي والتعبي ��ر وممار�س ��ة الحري ��ات
العام ��ة ب�ش ��رط ان ال تتناف ��ى م ��ع قد�سية
المحافظة".
و�أ�ش ��ار الكرع ��اوي "ف ��ي الع ��ام الما�ضي
ح�ص ��ل رق� ��ص ف ��ي ال�ش ��ارع و اغان ��ي
وت�شغيل المذياع ب�صوت عال وحدث هذا
بم�سافة  500مت ��ر عن مرقد الإمام علي"،
مو�ضح� � ًا ان "ه ��ذه االحتف ��االت يج ��ب
ان تك ��ون ف ��ي قاع ��ات خا�ص ��ة ولي�س في
�أماكن عامة وظاهرية اما النا�س".
وع ��ن الإج ��راءات المتخ ��ذة بح ��ق
المحتفلين قال "هناك توجيهات لل�شرطة
باتخ ��اذ �أم ��ور ان�ضباطي ��ة ،متمثلة بغلق
�ش ��ارع ال ��روان ومن ��ع دخ ��ول ال�سيارات
�إلي ��ه ،و�ستتكث ��ف دوري ��ات ال�شرط ��ة في
ه ��ذا ال�شارع باال�ضافة الى انت�شار �شرطة
الآداب".
م ��ن جانبه ب ّي ��ن النا�شط ،يا�س ��ر مكي ،ان
"قرار المنع �صدر بعد ان حدثت احتفاالت
العام الما�ضي بعيد الحب حيث تم ب�شكل

تلقائ ��ي وغير مخط ��ط له ب�ش ��كل م�سبق،
واثن ��اء االحتفال خ ��رج الكثير من النا�س
ل�شارع الروان ،وح�صل اختناق بال�شارع
ويوجد من رق�ص ابتهاج ًا بهذا اليوم مما
�أثار ا�ستياء رجال الدين المتواجدين في
هذا ال�شارع".
وت�س ��اءل مك ��ي "اي جه ��ة او م�ؤ�س�س ��ة
�سيمنعه ��ا مجل� ��س محافظ ��ة النج ��ف من
االحتف ��ال ،فه ��ذا العي ��د ه ��و ممار�س ��ات

منت�سبو البرتوكيمياويات
يطالبون ب�صرف رواتبهم
ويهددون بقطع طرق
الب�صرة
 الب�صرة� /سالم خزعل
تظاه ��ر الع�شرات من منت�سبي ال�شرك ��ة العامة للبتروكيمياويات
في محافظة الب�صرة ،ام� ��س الأربعاء ،احتجاجا على عدم �صرف
رواتبه ��م المت�أخ ��رة من ��ذ خم�سة �أ�شه ��ر ،وح ّمل ��وا وزارة المالية
م�س�ؤولي ��ة عدم �صرف رواتبهم ،هددوا بقطع الطرق الرئي�سة في
المحافظة في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
وق ��ال �أح ��د المتظاهري ��ن المنت�سب ف ��ي ال�شركة مه ��دي عبد علي
ف ��ي حديث �إل ��ى (المدى بر� ��س)� ،إن "الع�شرات م ��ن المتظاهرين
خرج ��وا ،بتظاهرة بالقرب م ��ن ال�سيطرة البحري ��ة على الطريق
الم� ��ؤدي �إل ��ى منف ��ذ �سف ��وان ومينائ ��ي �أم ق�ص ��ر وخ ��ور الزبير،
للمطالب ��ة ب�ص ��رف الروات ��ب المتوقفة منذ خم�س ��ة �أ�شهر من قبل
وزارة المالية بحجة �أن ال�شركة متوقفة عن الإنتاج والإيراد".
و�أ�ض ��اف عب ��د عل ��ي �أن "المنت�سبي ��ن م�ص ��رون عل ��ى اال�ستمرار
بالتظاهرات" ،مهددا "بقطع الطرق الم�ؤدية �إلى مينائي �أم ق�صر
وخور الزبير والمواقع النفطية".
ولف ��ت عبد عل ��ي �إل ��ى "ال�سيا�سيي ��ن ينتهجون �سيا�س ��ات خاطئة
ت�ؤدي �إلى تجويع الأ�سر العراقية".
م ��ن جانب ��ه قال مدير العالق ��ات والإعالم في ال�شرك ��ة �سالم جبار
ف ��ي حديث �إلى (الم ��دى بر� ��س)� ،إن "ال�شركة تعد م ��ن ال�شركات
العمالق ��ة عل ��ى م�ستوى البل ��دان العربي ��ة وكانت ترف ��د اقت�صاد
العراق بملي ��ارات الدوالرات من خالل �إيراداته ��ا �إال �أنها توقفت
ع ��ن العم ��ل من ��ذ �أربع �سن ��وات م�ض ��ت ب�سبب ع ��دم توف ��ر الغاز
الطبيعي الذي ي�شغل المعامل المنتجة في ال�شركة".
وح ّم ��ل جب ��ار "وزارة المالي ��ة م�س�ؤولي ��ة ع ��دم �ص ��رف روات ��ب
الموظفي ��ن منذ خم�سة �أ�شهر" ،الفتا �إلى �أن "ال�شركة قامت وعلى
مدى �أربعة �أ�شه ��ر باقترا�ض رواتب العاملين من �شركة الأ�سمدة
الكيماوي ��ة ومن جهات حكومية �أخ ��رى �إال �أن ال�شهر الخام�س لم
ت�ستطع ال�شركة توفير رواتب العاملين".
ورج ��ح جب ��ار "قيام نح ��و �أربعة منت�س ��ب في ال�شرط ��ة �إلى قطع
الط ��رق ع ��ن الم�ؤ�س�سات الحيوي ��ة في الب�صرة ب�سب ��ب �سيا�سات
التجوي ��ع التي ينتهجها بع�ض الم�س�ؤولين من �أجل ال�ضغط على
وزارة المالية ل�صرف رواتبهم".
و�شه ��دت الم ��دة الما�ضية تظاه ��رات لموظفي ال�ش ��ركات التابعة
ل ��وزارة ال�صناع ��ة والمعادن في ع ��دد من المحافظ ��ات ،للمطالبة
بتحويلهم م ��ن التمويل الذات ��ي �إلى المركزي و�ص ��رف رواتبهم
المت�أخرة� ،آخرها في بغداد �إذ تظاهر الع�شرات من منت�سبي �شركة
الجل ��ود التابعة ل ��وزارة ال�صناعة والمعادن ،ي ��وم االثنين19(،
كانون الثاني .)2015
يذك ��ر �أن �أغل ��ب �ش ��ركات وزارة ال�صناع ��ة المنت�ش ��رة ف ��ي عموم
الع ��راق ،تعمل بنظام التمويل الذاتي ،و�أخذ �سلف من الم�صارف
لتغطية رواتب عمالها وموظفيها.

فردية وهذا ما كفله الد�ستور وهو م�شاع
للنا� ��س" ،معتقد ًا ان "مجل� ��س المحافظة
يتعر� ��ض ل�ضغوط ��ات التخ ��اذ مث ��ل هذه
القرارات".
و�أك ��د ان "�شب ��اب النج ��ف �سيخرج ��ون
لالحتفال بهذا اليوم وفق الحق القانوني،
ما دام لن ي�سبب ذلك اي �ضرر لنا�س".
بدورها �أف ��ادت النا�شطة� ،سهاد الخطيب،
ان "الد�ستور كفل الحرية الفردية وحرية

الجماع ��ة ،وان احتفاالتن ��ا لل�سن ��وات
الما�ضية كانت منا�سبة مع عادات المدينة
وتقالي ��د �سكانها" ،داعي� � ًة النجفيون الى
"االحتف ��ال بهذا اليوم م ��ن اجل تر�سيخ
مفه ��وم التعاي�ش ال�سلم ��ي و�إ�شاعة ثقافة
المحب ��ة وال�س�ل�ام محاولة لتقلي ��ل ثقافة
العن ��ف الت ��ي ب ��د�أت تر�سخه ��ا داع�ش في
نفو�س الجيل الجديد".
و�أكمل ��ت الخطي ��ب" ،نح ��ن خططنا ليوم

مواطنتان كربالئيتان يتب�ضعن هداية احلب ..ا ف ب
عي ��د الح ��ب زي ��ارة دار الأيت ��ام وتفق ��د
والهداي ��ا عل ��ى العوائ ��ل النازح ��ة وه ��ي
دعوة للمحب ��ة وحب الوط ��ن وال�شعب"،
م�ضيف ًة "ال اعرف لماذا يخافون من ثقافة
الح ��ب وال�س�ل�ام ،واالحتف ��االت ال�سلمية
الخالي ��ة م ��ن اي مظه ��ر م�سل ��ح" ،م�ؤكد ًة
"انه ��م ل ��ن يتوقفوا ع ��ن االحتفالية بهذا
الي ��وم و�سيكون ��ون مهيئي ��ن برغ ��م قرار
المنع من قبل مجل�س المحافظة".
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السطور األخيرة
� سالم خياط

حاذر من ال�شماتة
في� ��ض من �شفق ��ة تعتلج يف �ص ��دور البع� ��ض ممن حاول
�س�ب�ر �أغوار �ص ��در الرئي�س ال�سابق ن ��وري املالكي وهو
يرغم على ت�سليم مقاليد ال�سلطة  ،مذعنا  ،ويدعى ملغادرة
الكر�سي الذي اعتاله لدورتني متتاليتني  .رغم �أنفه .
ل ��و قدر خلب�ي�ر ان يدقق يف هيئة ومالم ��ح املالكي .ل�شهد
دمعة مكابرة جتول بني اجلفن واملقلة  ،،للمح ندبة جرح
غائ ��ر على ال�شفاه اجلافة التي ع� ��ض عليها �صاحبها ندما
حتى �أدماها  ،على ما فرط به من فر�ص كانت متاحة بني
يديه وطوع بنانه ف�أهدرها طوعا تارة وكرها تارة .
ن ��دم  -ب�ضم املي ��م -على انف ��راط عقد احللف ��اء القدامى ،
الأ�صدق ��اء القدام ��ى ،الذين كان ��ت �أل�سنتهم تله ��ج بالثناء
عليه .وقلوبهم ت�ضج باللعنة  ،ح�سدا حينا  .وغبطة حينا
.
ن ��دم عل ��ى ر�ؤي ��ة ( امل�ؤلفة قلوبه ��م ) بالعطاي ��ا واملكا�سب
وغ�ض الطرف  .يقفزون من ال�سفينة املو�شكة على الغرق
 .وينفرون من الربان نفور ال�سليم من الأجرب !!
كث�ي�رة ه ��ي الدرو� ��س امل�ستنبطة م ��ن ال�سن ��وات الثمان
العج ��اف املا�ضية  ،معرو�ضة باملجان �أمام من يهمهم �آمر
البالد والعباد .
لع ��ل �أبرزه ��ا  :اعتم ��اد الر�أ�س عل ��ى ثلة م ��ن الأع�ضاء -
وزراء وم�ست�شاري ��ن  -حا�شي ��ة و�أق ��ارب وذوي رح ��م ،
وتوابعه ��م � ،ضللوه لي�ستظلوا بظل ��ه  .جاملوه لينعموا
بعطاي ��اه ،احتموا ب�سماحته بت�أجي ��ل امل�ساءلة  ،وتغافله
عن ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها
وتهاون ��ه بت�أجيل فتح امللف ��ات امل�صريية .ونكث الوعود
ب�إن ��زال �شديد العقاب  ،مكتفيا ب�إ�شارة من بعيد ،بالتهديد
 ،دون ح�ساب او تعزير .
من مثالب فرتة احلكم ال�سابقة ،القاتلة  ،مت�سك الرئي�س
ب� ��إدارة �أكرث م ��ن وزارة و�أكرث من مرف ��ق �أمني  ،كل منها
حتتاج لتفرغ تام وجلحفل متمر�س للإدارة ،
من بع� ��ض الهفوات ال�صاعقة  .اعتماده مبد�أ  :الوالء قبل
الكف ��اءة يف التعي�ي�ن  .متغاف�ل�ا  -وهو الكث�ي�ر القراءات
 ع ��ن موق ��ف تاريخي م�ش ��رف لعبد الك ��رمي قا�سم .وهويواج ��ه مالمة من املقربني حني عه ��د لل�صابئي الدكتور
املرحوم عبد اجلبار عبد الله .مبهمة رئا�سة جامعة بغداد
 — ::ي ��ا ف�ل�ان لقد عهدت �إليه برئا�س ��ة جامعة  ،،مل اعهد
�إليه ب�إمامة م�صلني يف م�سجد .
دور امل�ست�شاري ��ن الأكف ��اء ذوي اخل�ب�رة .كب�ي�ر  ،و
م�س�ؤولياته ��م ج�سيم ��ة � -أحيان ��ا قاتل ��ة — كتبتها مرارا
و�أعيده ��ا تكرارا — حني يغم� ��ض امل�ست�شار عينيه تقية
او اح�ت�رازا �أو حماب ��اة  ،ليجع ��ل من جت ��اوزات احلاكم
و�شطحات ��ه ف�ضائ ��ل  ،ومن ف�س ��اده او تغا�ضيه عن ف�ساد،
حكمة  .ومن تع�سفه وجربوته جر�أة ….
ع�سان ��ا ال نلج� ��أ لأدوات التمن ��ي — ع�س ��ى ولي ��ت ولعل
—ن�ستحلبها احتالبا  ،وما يف ال�ضرع بقية لنب !!
اللهم �شفقة  ،،اللهم ال �شماتة  ،اللهم هل من عذر ؟!

م�س�ؤولون كربالئيون ي�ؤكدون تراجع "الف�ساد" و�إعالميون ينتقدون
"احلزبية واملح�سوبية"
 كربالء /طارق جعفر
�أكد م�س�ؤولون كربالئي ��ون ،ام�س االربعاء ،انخفا�ض
ن�س ��ب "الف�س ��اد" ف ��ي المحافظ ��ة 108(،ك ��م جن ��وب
العا�صم ��ة بغ ��داد) ،مق ّري ��ن ب�أن ��ه يكث ��ر ف ��ي الجه ��ات
الخدمي ��ة ذات التما�س المبا�شر بالمواطنين ،في حين
نف ��ى �إعالميون تراج ��ع معدالته ،م�ستبعدي ��ن �إمكانية
مكافحته ب�صورة جدية طالما بقي اختيار الم�س�ؤولين
على �أ�سا�س الحزبية والمح�سوبية.
وقال رئي� ��س المجل�س ،ن�صي ��ف الخطابي ،في حديث
�إل ��ى (الم ��دى بر� ��س)� ،إن هن ��اك "انخفا�ض ًا ف ��ي ن�سب
الف�س ��اد المال ��ي والإداري ف ��ي كرب�ل�اء كم ��ا �أظهرت ��ه
اال�ستبان ��ات الت ��ي ت�ص ��ل المجل�س" ،داعي� � ًا الحكومة
االتحادية �إلى "�إيجاد �آليات جديدة ومتطورة لتفعيل
الرقابة وتحقيق تقدم �أكبر في مكافحة الف�ساد".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال محاف ��ظ كرب�ل�اء ،عقي ��ل الطريح ��ي،
ف ��ي حدي ��ث �إلى (الم ��دى بر� ��س)� ،إن "الف�س ��اد المالي
والإداري وتعاط ��ي الر�ش ��ى ف ��ي كرب�ل�اء يكم ��ن ف ��ي

الدوائ ��ر ذات ا ّلتما�س المبا�شر م ��ع المواطنين ،ومنها
ال�ضريب ��ة والم ��رور والبلدي ��ة" ،مبين� � ًا �أن "كربالء ال
يمكن �أن ت�صنف ك�أكثر المحافظات العراقية ف�ساد ًا".
و�أ�ض ��اف الطريحي� ،أن "المحافظة اتخذت العديد من
الإجراءات للحد من ظاهرة الف�ساد ،وقامت بالتحقيق
في العديد م ��ن الق�ضايا بهذا ال�ش� ��أن ،و�أحالت بع�ضها
للنزاه ��ة" ،عاد ًا �أن "مكافحة الف�س ��اد المالي والإداري
ل ��ن تتم من خ�ل�ال المراقبة والمحا�سب ��ة فح�سب� ،إنما
�أي�ض ًا بو�ضع �آلية ومنهجية �سليمة لذلك".
بالمقابل ق ��ال الإعالمي ،ح�سن ه ��ادي ،في حديث �إلى
(المدى بر� ��س)� ،إن "الحديث عن تدن ��ي ن�سب الف�ساد
المال ��ي والإداري بالدوائ ��ر الحكومي ��ة ف ��ي كرب�ل�اء
مج ��رد كالم نظ ��ري ال يم ��ت للواق ��ع ب�صلة" ،ع ��اد ًا �أن
"الم�س�ؤولين يزعمون ذلك دفاع ًا عن كرا�سيهم".
ور�أى ه ��ادي� ،أن "الف�س ��اد المال ��ي والإداري ال ي ��زال
م�ست�شري� � ًا في �أغل ��ب الدوائر الحكومي ��ة حتى الآن"،
ع ��اد ًا "تلك� ��ؤ �أغل ��ب الم�شاري ��ع الخدمي ��ة برغم �صرف
الأموال الطائل ��ة عليها طيلة ال�سنوات الما�ضية ،دلي ًال

�صارخ ًا على ا�ستمرار الف�ساد".
واته ��م الإعالم ��ي الكربالئ ��ي ،الجه ��ات الحكومي ��ة
بـ"التق�صير في متابعة الم�شاريع المتلكئة بالمحافظة
ومحا�سب ��ة المق�صرين �سواء كان ��وا موظفين عاديين
�أم م ��دراء �أم كب ��ار الم�س�ؤولي ��ن" ،وتاب ��ع �أن "الكثي ��ر
من الم�س�ؤولي ��ن الحكوميين لم يقدموا لكربالء �سوى
الف�ساد وهدر المال العام".
عل ��ى �صعيد مت�ص ��ل قال ��ت الإعالمية م�آث ��ر طالب ،في
حدي ��ث �إلى (الم ��دى بر�س)� ،إن "ا�ستم ��رار الف�ساد في
بع�ض الجهات الحكومية ناجم عن بقاء بع�ض مديريها
بمنا�صبهم لأكثر من �أربع �سن ��وات متوا�صلة" ،مبينة
�أن "العدي ��د م ��ن الطفيليين والمقربي ��ن التفوا حولوا
�أولئك المديرين و�شجعوهم على الف�ساد".
و�أ�ضافت طال ��ب� ،أن "تبعية بع�ض المديرين للأحزاب
ال�سيا�سي ��ة المتنف ��ذة ه ��و م ��ن �أبقاه ��م ف ��ي منا�صبهم
وحال م ��ن دون و�صول الجهات الرقابي ��ة لهم وك�شف
ف�ساده ��م" ،م�ؤكدة �أن "مكافحة الف�ساد لن تتم ب�صورة
جدي ��ة ما لم تخت ��ر الحكوم ��ة االتحادي ��ة الم�س�ؤولين

بعي ��د ًا عن الحزبية والمح�سوبي ��ة ،وتمنع بقاءهم في
منا�صبهم �أكثر من �أربع �سنوات".
وكانت �إدارة محافظة كربالء ،قد عدت في (الثالث من
�شب ��اط  2015الحالي)� ،أن الوثائ ��ق القيا�سية للعقود
الحكومي ��ة الت ��ي �أطلقته ��ا وزارة التخطي ��ط �ست�سه ��م
بالحد م ��ن عمليات الف�س ��اد المال ��ي والإداري وت�شكل
جزء ًا مهم� � ًا من عملي ��ة الإ�ص�ل�اح الإداري ،و�أكدت �أن
تطبيقه ��ا ال يحتاج �إلى ت�شريع بل لإرادة جيدة وجدية
في التعام ��ل ،و�شددت على �ض ��رورة تدريب المالكات
المعنية بالعق ��ود الحكومية والم�شرفة على الم�شاريع
�ضمان ًا لال�ستفادة من تلك الوثائق،
وكان ممث ��ل المرجعي ��ة الديني ��ة ف ��ي كرب�ل�اء� ،أحم ��د
ال�صاف ��ي ،قد �أكد خالل خطبة �صالة الجمعة في (الـ30
من كان ��ون الثاني  ،) 2015ان الوق ��ت �أ�صبح منا�سب ًا
لوقف ��ة مجل� ��س الن ��واب �أم ��ام الم�ش ��اكل الت ��ي نخرت
ف ��ي ج�سم البلد ،ودع ��ا الى تطهير جمي ��ع الم�ؤ�س�سات
الحكومي ��ة من �آفة الف�ساد المال ��ي وحماية المال العام
�سواء بالت�شريعات �أم المراقبة على التنفيذ.

ع ّمال بلدية ذي قار يطالبون برواتبهم املتوقفة منذ �شهرين
 ذي قار /ح�سين العامل
تظاهر الع�شرات من عمال الأجور اليومية
ف ��ي بلدي ��ة النا�صري ��ة ،للمطالب ��ة ب�صرف
رواتبه ��م المتوقف ��ة من ��ذ نح ��و �شهري ��ن،
وفيم ��ا تعه ��دت مديري ��ة بلدي ��ة النا�صرية
بتلبي ��ة مطالبه ��م� ،أك ��دت �أن المتظاهرين
"يجهل ��ون الإجراءات الإدارية في عملية
�صرف الرواتب".
وقال �أح ��د المتظاهرين يدع ��ى �أبو محمد
ف ��ي حدي ��ث ال ��ى (الم ��دى بر� ��س)� ،إن
"الع�شرات من عمال الأجور اليومية في
بلدي ��ة النا�صري ��ة خرج ��وا ،ف ��ي تظاهرة
�سلمية �أمام مبنى محافظة ذي قار ،و�سط
النا�صرية ،للمطالبة ب�صرف رواتبهم التي
لم ت�صرف منذ نحو �شهرين".
و�أ�ض ��اف �أبو محم ��د� ،أن "دائ ��رة البلدية
و�إدارة المحافظ ��ة لم ت�صرفا رواتبنا رغم
تخفي�ضه ��ا م ��ن � 300ألف دين ��ار الى 210
�آالف دينار".
من جانبهم �ش ��كا عدد من عمال البلدية في
حدي ��ث ال ��ى (الم ��دى بر� ��س)" ،انخفا�ض
الأج ��ور وعدم �صرفها ف ��ي الموعد المقرر
وه ��و ما ت�سبب بتفاق ��م معاناتهم ومعاناة
�أ�سره ��م الت ��ي تعان ��ي الع ��وز نتيج ��ة

انخفا� ��ض �أجورهم وعدم معرف ��ة �أ�سباب
تخفي� ��ض �أجور عم ��ال البلدية رغ ��م قلتها
وع ��دم كفايتها لتغطي ��ة النفق ��ات اليومية

لأ�سرهم".
و�أك ��د عم ��ال البلدي ��ة �أن "دائ ��رة البلدي ��ة
والمحافظ ��ة عمدت ��ا ال ��ى الت�سوي ��ف ف ��ي

مواعي ��د �إط�ل�اق الروات ��ب فف ��ي كل م ��رة
يحددون موع ��د ًا ل�ص ��رف الرواتب لكنهم
يخلفونها فيما بعد.

تظاهرة عمال الأجور اليومية يف بلدية النا�صرية

من جهته ق ��ال مدير بلدي ��ة النا�صرية عبد
النا�ص ��ر غال ��ب ف ��ي حدي ��ث ال ��ى (المدى
بر�س)� ،إن "روات ��ب عمال البلدية مكفولة
وقد �أعددنا قوائم برواتبهم و�ست�صرف"،
الفت� � ًا ال ��ى �أن "م ��ا ح�ص ��ل ه ��و �أن بع� ��ض
المتظاهري ��ن ل ��م يتفهم ��وا الإج ��راءات
الإدارية في عملية �صرف الرواتب".
و�أ�ش ��ار غال ��ب ال ��ى �أن "عملي ��ة تخفي� ��ض
الرواتب م�ؤقتة كون الأموال المخ�ص�صة
م ��ن المحافظة غير كافية ل�صرف الرواتب
بالكام ��ل و�س ��وف تق ��وم دائ ��رة البلدي ��ة
بتغطية العجز المالي فيما بعد وا�ستكمال
روات ��ب الع ّم ��ال" ،م�ؤك ��د ًا �أن "المحافظة
خ�ص�ص ��ت � 7آالف دين ��ار يومي� � ًا ك�أج ��ور
للعمال بد ًال م ��ن ثماني ��ة �آالف ،و�إن بلدية
النا�صري ��ة �سوف تتكف ��ل ب�سد النق�ص من
موازنته ��ا بعد ا�ستح�ص ��ال موافقة وزارة
البلديات والأ�شغال العامة".
ي�ش ��ار ال ��ى �أن الع�ش ��رات م ��ن عم ��ال ق�سم
الحدائ ��ق في بلدي ��ة النا�صري ��ة تظاهروا
ال�شهر الما�ضي �أمام مبنى محافظة ذي قار
للمطالبة ب�صرف رواتبهم التي لم ت�صرف
منذ �أكث ��ر من �شهرين ،فيم ��ا عزت مديرية
بلدي ��ة النا�صرية ت�أخر �ص ��رف م�ستحقات
العمال الى ت�أخر �إقرار الموازنة.
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�صالح  :ال�سياحة يف العراق تعاين الإهمال ..وجمل�س
الوزراء �ش ّك َل جلنة ملتابعة القطاع
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امل�ست�شار االقت�صادي  :احلكومة تعمل على تنويع االقت�صاد لرفد �إي��رادات املوازنة
خ����ب����راء  :ال�������س���ي���اح���ة ال���دي���ن���ي���ة مل ت�������س���ت���غ� ّ
��ل ب���������ص����ورة ���ص��ح��ي��ح��ة
 املدى /عامر حميي

�أثينا
طهران

مظهر حممد �صالح
ويف حال طبق بالكامل ،ف�إن االقت�صاد
العراق ��ي �سي�شهد نقل ��ة جديدة خالل
الف�ت�رة القادمة ،خا�صة اذا مت تنويع
م�صادر الإيرادات العراقية".
م ��ن جانب ��ه �أك ��د اخلب�ي�ر يف ال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي ماج ��د ال�ص ��وري يف
حدي ��ث لـ"املدى" ان "ال�سياحة ميكن
ان ت�ش ��كل م ��ورد ًا مهم� � ًا لالقت�ص ��اد
العراق ��ي يف ح ��ال مت ا�ستغالله ��ا
بال�ش ��كل املطل ��وب ،وعن ��د تطبي ��ق
الأ�س� ��س ال�صحيح ��ة لل�سياح ��ة كم ��ا

ه ��و موج ��ود يف البل ��دان الأخرى"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل ان "الع ��راق ب�إمكان ��ه
التن ��وع بالأن�شط ��ة ال�سياحي ��ة ،م ��ا
يجعل ��ه متميز ًا عن باق ��ي الدول ،لكن
ه ��ذا الأمر مل ي�ستغل بطرق �صحيحة
م ��ن اجلهات املتخ�ص�ص ��ة" .و�أ�ضاف
ال�ص ��وري "ال�سياح ��ة الديني ��ة يف
العراق مل ت�ستغل ب�صورة �صحيحة،
وهذا القطاع ميك ��ن ان يعطي �أموا ًال
جيدة للخزين ��ة العراقية ،وبالإمكان
تطوير ال�سياحة يف الوقت احلايل"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "االقت�ص ��اد العراقي
بحاجة �إىل دعم جميع القطاعات التي
توفر الواردات للموازنة االحتادية".
وتابع "من غري املمكن احلديث حول
ال ��واردات الت ��ي توفره ��ا ال�سياح ��ة
دون م�شاه ��دة م ��ا �ستفعل ��ه اجله ��ات
املعني ��ة يف الأي ��ام املقبل ��ة لتطوي ��ر
ه ��ذا القط ��اع" ،م�ؤك ��د ًا ان "الع ��راق
بحاجة لتطوي ��ر الأماك ��ن ال�سياحية
املمت ��دة ع�ب�ر �أغل ��ب املحافظ ��ات".
و�أب ��دت منـظم ��ة ال�سيـاح ��ة العـاملي ��ة

�أمانة بغداد� :سنتح ّمل  %90من
تكاليف ت�سعرية املاء و�سنجهّز املواطنني
ب�أكرث من  3ماليني مرت مكعب
بغداد /املدى بر�س
�أكدت �أمانة بغداد� ،أم�س الأربعاء،
�أنه ��ا �ستتحم ��ل  %90م ��ن تكالي ��ف
ت�سع�ي�رة امل ��اء اجلدي ��دة الت ��ي
�ستفر�ضه ��ا عل ��ى املواطن�ي�ن يف
العا�صم ��ة ،فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن
الكميات املجهزة م ��ن املاء ال�صالح
لل�شرب �ست�صل خالل العام احلايل
� ،2015إىل ثالث ��ة مالي�ي�ن ون�صف
املليون مرت مكعب يومي ًا.
وقال مدي ��ر �إعالم وعالق ��ات �أمانة
بغداد حكيم عبد الزهرة يف حديث
�إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "الأمان ��ة
تتحم ��ل الآن م ��ا ن�سبت ��ه  %95م ��ن
�أجور ت�سعرية املاء ال�صالح لل�شرب
واملواطن البغدادي يتحمل  %5من
دون زي ��ادة يف ظ ��ل اله ��در الكبري
للم ��اء ب�سب ��ب الإف ��راط امل�س ��رف
من قب ��ل بع�ض الأه ��ايل �أو ب�سبب
الن�ضوح ��ات والك�س ��ور ف�ض ًال عن

يعت ��زم املرك ��ز ال�سع ��ودي لكف ��اءة الطاقة يف مدين ��ة امللك عبدالعزي ��ز للعلوم
والتقنية �إط�ل�اق حملته التوعوية الثالثة "حملة املركبات" يوم الأحد املقبل،
بهدف توعية اجلمهور حول دالالت بطاقة اقت�صاد الوقود اخلا�صة باملركبات
و�س ��ط توقع ��ات بتوا�ص ��ل ارتف ��اع مع ��دل اال�سته�ل�اك اليوم ��ي م ��ن البنزين
والدي ��زل .وذك ��رت وكالة الأنب ��اء ال�سعودية (وا� ��س)� ،أن ه ��ذه احلملة التي
ت�ستم ��ر ملدة �أربع ��ة �أ�سابيع ت�أتي يف �إطار احلمل ��ة الوطنية لرت�شيد ا�ستهالك
الطاق ��ة "لتبق ��ى" الت ��ي يتبناها املرك ��ز ال�سع ��ودي لكفاءة الطاق ��ة �ضمن عدة
حمالت توعوية بد�أ تنفيذها عام  ،2014وت�ستمر ثالث �سنوات ،بداية بحملة
"تق ��در تخف�ض فاتورت ��ك" اخلا�صة برت�شيد اال�ستهالك يف �أجهزة التكييف،
وحملة "الفرق وا�ضح" اخلا�صة بالعزل احلراري يف املباين.

ال�صدام مع �أوروبا ممكن
�أبل ��غ وزير مالية اليونان الربملان ع�شية اجتم ��اع حا�سم لوزراء مالية منطقة
الي ��ورو ملناق�ش ��ة م�ستقب ��ل ب�ل�اده �أن �أثينا ال ت�سع ��ى �إىل �صدام م ��ع �شركائها
الأوروبيني لكن ال ميكن ا�ستبعاد حدوث �صدام.
وقال ياني�س فاروفاكي�س "نحن ال ن�سعى �إىل �صدام� .سنبذل كل ما يف و�سعنا
لتفادي �صدام ،لكن املرء لن يكون يف تفاو�ض �إذا ا�ستبعد �صداما".
و�أ�ض ��اف فاروفاكي� ��س �أن ��ه يعتقد �أن بالإم ��كان التو�صل التفاق م ��ع ال�شركاء
الأوروبي�ي�ن لك ��ن احلكوم ��ة لن تقب ��ل �أي جزء من خط ��ة الإنقاذ امل ��ايل يزيد
دي ��ون الب�ل�اد ،قائ�ل�ا �إن  30باملئة م ��ن برنام ��ج امل�ساعدات"م�سم ��وم ،ونحن
�سرنف�ضه".

اال�ستخدام اخلاطئ من قبل بع�ض
املحال التجارية".
و�أ�ض ��اف عب ��د الزه ��رة �أن "هيئ ��ة
الر�أي يف الأمانة عقدت اجتماعات
م ��ن �أج ��ل الوق ��وف عل ��ى حتدي ��د
�أج ��ور الت�سع�ي�رة اجلدي ��دة للماء
ال�صال ��ح لل�شرب امل�ستخدم من قبل
�أهايل بغداد" ،مبين ًا �أن "الت�سعرية
اجلدي ��دة الت ��ي �ستطب ��ق خ�ل�ال
الأ�شه ��ر القليل ��ة املقبل ��ة �ستحم ��ل
املواطن جزء ًا منها ي�صل �إىل %10
من �أج ��ور الت�سع�ي�رة فيما تتحمل
الأمان ��ة  ،%90لكن ن�سب ��ة املواطن
تت�صاع ��د يف ح ��ال �أخ ��ذ �أك�ث�ر من
كميت ��ه الت ��ي �ستح ��دد يف وقته ��ا
ونعتقد ان ��ه �إذا مت االلتزام بها من
قبل الأهايل �ستكون كافية جد ًا".
و�أ�شار عبد الزه ��رة �إىل �أن "�إنتاج
العا�صمة من امل ��اء ال�صالح لل�شرب
ي�ص ��ل �إىل �أك�ث�ر م ��ن  2ملي ��ون
م 3بالي ��وم لك ��ن يف ظ ��ل دخ ��ول

م�شاري ��ع امل ��اء اجلدي ��دة �سي�ص ��ل
�إنت ��اج العا�صم ��ة �إىل نح ��و 3،5
ماليني م 3باليوم" ،م�شري ًا �إىل �أن
"امل�شاريع التي �سيكون من خاللها
زيادة �إنتاج املاء هي (م�شروع ماء
القاد�سي ��ة اجلديد بطاق ��ة � 90ألف
مرت مكع ��ب يومي ًا وال ��ذي �سيخدم
مناطق بغداد الكرخ والذي و�صلت
ن�سب ��ة �إجنازه �إىل  % 50وم�شروع
م ��اء الر�صاف ��ة الكب�ي�ر ب�سع ��ة
ت�صميمي ��ة بلغ ��ت مليون�ي�ن و275
ملي ��ون مرت مكعب يومي ًا ،ويقرتب
�إجن ��از املرحلة الأوىل من ��ه بطاقة
� 910آالف مرت مكعب يوميا".
يذك ��ر �أن العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظ ��ات العراقي ��ة تعاين منذ
�أعوام م ��ن م�شاكل كبرية يف جمال
اخلدمات ،ومن �أبرز اخلدمات غري
املتوف ��رة ب�شكل مر� ��ض ،الكهرباء،
ومي ��اه ال�ش ��رب ،وال�ص ��رف،
و�شبكات الطرق وغريها.

الذهب
ارتفع �سعر الذهب� ،أم�س الأربعاء ،بعد توقف الدوالر عن حتقيق مكا�سبه م�ؤخرا كما هيمن احلذر على
الأ�سواق املالية حيال م�ستقبل اليونان يف منطقة اليورو.
و�ساع ��د الغمو� ��ض ب�ش� ��أن �أزمة دي ��ون اليونان الذهب نوع ��ا ما يف الأي ��ام القليلة املا�ضي ��ة لكن املعدن
النفي�س ال يزال منخف�ضا نحو  %4هذا ال�شهر مع ت�ضرره من قوة الدوالر وتوقعات برفع �أ�سعار الفائدة
الأمريكية.
وارتف ��ع الذهب يف التعامالت الفورية � % 0.3إىل  1237.70دوالر للأوقية (الأون�صة) معززا مكا�سب
ي ��وم الثالث ��اء الت ��ي بلغت  % 0.4ليق�ت�رب من �أدنى م�ست ��وى يف ثالثة �أ�سابي ��ع  1228.25دوالر الذي
بلغ ��ه الأ�سب ��وع املا�ضي .ومن املتوقع �أن تعزز حالة عدم اليق�ي�ن االقت�صادي واملايل الطلب على املعدن
النفي�س الذي يعترب مالذا �آمنا.
و�صعدت الف�ضة � % 0.47إىل  16.98دوالر للأوقية.
وزاد البالت�ي�ن  0.25باملئ ��ة �إىل  1208.24دوالر بينما انخف� ��ض البالديوم � % 0.06إىل  768.4دوالر
للأوقية.

( �شب ��اط  )2015ا�ستعداده ��ا لدع ��م
جه ��ود العـراق يف �إعداد �سرتاتيجية
وطـني ��ة لتـطوير القط ��اع ال�سياحي،
فيـم ��ا تنـاق� ��ش وزارة ال�سياحة خالل
اجتمـاع ��ات طري ��ق (احلري ��ر) الت ��ي
�ستـعقد يف بـرلني خـالل الأيام املقبلة
جع ��ل طـريق (الط ��ف) �ضـمن الطـرق
العـبادية العامليـة.
وقال مدير دائرة املجاميع ال�سياحية
يف ال ��وزارة حمم ��ود عب ��د اجلب ��ار
الزبي ��دي بت�صريح ��ات �صحفي ��ة ان
"وف ��دا م ��ن ال ��وزارة ير�أ�س ��ه وزير
ال�سياح ��ة والآث ��ار ع ��ادل ال�شر�شاب
�ش ��ارك يف م�ؤمت ��ر �س ��وق ال�سف ��ر
ال�سياح ��ي (فيتور) مبدري ��د والتقى
عل ��ى هام� ��ش امل�ؤمتر مبدي ��ر منظمة
ال�سياحة العاملية واملدراء التنفيذيني
فيه ��ا ومت التط ��رق �إىل م�ساع ��دة
العراق يف �إعداد �سرتاتيجية وطنية
لتطوي ��ر ال�سياح ��ة يف العراق ،حيث
�أبدت املنظمة ا�ستعدادها لدعم جهود
الع ��راق وتلبي ��ة احتياجات ��ه يف هذا

اجلانب ال�سيما اخلرباء .
و�أو�ض ��ح الزبي ��دي ان "االجتماعات
تطرق ��ت �أي�ض ��ا �إىل مناق�ش ��ة طري ��ق
(احلري ��ر) التج ��اري ال ��ذي ميتد من
ال�ص�ي�ن �إىل �أوروب ��ا ويع ��د الع ��راق
ج ��زءا مهما منه م ��ع  31دولة �أخرى،
حيث �أكدت منظمة ال�سياحة الـعاملية
�أن الع ��راق يع ��د �أبرز ال ��دول ن�شاطا
يف ه ��ذا الطريـ ��ق ،كا�شف ��ا ع ��ن ان
"اجلان ��ب العراق ��ي اق�ت�رح مناق�شة
�إدراج طري ��ق (الطف) يف اجتماعات
طري ��ق (احلري ��ر) الت ��ي �ستعق ��د يف
برلني قريبا".
وق ��ال وزير ال�سياحة ع ��ادل �شر�شاب
(  21كان ��ون الأول � )2014إن
"اال�ستثمار امر مهم من اجل النهو�ض
بالواق ��ع ال�سياح ��ي يف البالد ،فالبد
م ��ن ا�ستخدام اال�ستثم ��ار يف تطوير
ال�سياح ��ة ،وال يوج ��د بل ��د يف العامل
يبن ��ي نف�سه من خ�ل�ال موازناته ،بل
كان اجلانب اال�ستثماري هو امل�ساهم
الأكرب يف هذه العملية".

عمالت

ق ��ال امل�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي لرئي�س
ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي� ،أم� ��س
الأربع ��اء� ،إن جمل�س ال ��وزراء �ش ّكل
جلنة ملتابعة القطاع ��ات االقت�صادية
وم ��ن �ضمنها ال�سياحة م ��ن اجل رفد
�إي ��رادات املوازن ��ة ب�أم ��وال �إ�ضافية،
ويف ح�ي�ن �أك ��د �أن القط ��اع يع ��اين
الإهم ��ال ،دع ��ا خ�ب�راء اقت�ص ��اد �إىل
تطوير ال�سياحة الدينية واال�ستفادة
م ��ن امل ��زارات املنت�ش ��رة يف عم ��وم
املحافظات.
وق ��ال م�ست�ش ��ار رئي� ��س احلكوم ��ة
حيدر العب ��ادي لل�ش�ؤون االقت�صادية
مظهر حمم ��د �صال ��ح لـ "امل ��دى"� ،إن
"جمل�س ال ��وزراء �شكل جلنة ملتابعة
الرواف ��د االقت�صادية الأخرى للعراق
غ�ي�ر النف ��ط وم ��ن �ضمنه ��ا ال�سياحة
التي تعاين منذ فرتة طويلة الإهمال
والدمار ،وه ��و امر حتاول احلكومة
ال�سابقة ت�صحيحه من خالل ت�شكيلة
هذه اللجنة".
و�أ�ضاف �صالح بالق ��ول ،ان "اللجنة
�ستق ��وم بالتن�سي ��ق م ��ع اجله ��ات
املتخ�ص�ص ��ة بال�ش� ��أن ال�سياح ��ي
لالرتق ��اء به ��ذا املج ��ال وجعل ��ه احد
م�صادر الواردات للعراق ،ال�سيما مع
حجم الآثار والأماك ��ن اجلميلة التي
ميتلكه ��ا العراق ،وبالتايل من املمكن
ان تك ��ون حم ��ط �أنظ ��ار الكثريي ��ن،
خا�ص ��ة �إذا م ��ا حتق ��ق اال�ستق ��رار
الأمني" .ولفت امل�ست�شار االقت�صادي
�إىل ان "اجلمي ��ع �سئ ��م م ��ن ق�ضي ��ة
ت�شكيل اللجان ،لك ��ن اجلميع يتمنى
ان تكون ه ��ذه اللجنة واثق ��ة بعملها
وتقدم ما ي�ص ��ب يف خدمة ال�سياحة
العراقي ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل ان "اخلط ��ة
االقت�صادي ��ة للحكومة احلالية تهدف
�إىل تنويع االقت�ص ��اد العراقي وعدم
اقت�صاره على النفط فقط".
و�أكد ان "احلكومة تهدف �إىل تطبيق
برناجمها االقت�صادي الذي و�ضعته،

حملة خلف�ض ا�ستهالك وقود ال�سيارات

من ّو مبيعات زيت الوقود بـ % 30
نق ��ل املوق ��ع الإلك�ت�روين التابع ل ��وزارة النف ��ط الإيراني ��ة "�شانا" ع ��ن �أحد
امل�س�ؤول�ي�ن قول ��ه� ،إن �إيران جنت  1.35بليون دوالر م ��ن بيع �أكرث من ثالثة
مالي�ي�ن طن م ��ن زيت الوقود "املازوت" يف ع�ش ��رة �أ�شهر حتى  21من كانون
الثاين املا�ضي ،بزيادة  30يف املئة عن الإيرادات يف الفرتة املقابلة من العام
املا�ضي.
وق ��ال مدي ��ر العملي ��ات التجاري ��ة يف ال�شرك ��ة الوطني ��ة الإيراني ��ة لتوزي ��ع
املنتج ��ات النفطية حممد ر�ضا مظلومي� ،إن بالده الع�ضو يف منظمة "�أوبك"
جن ��ت �أي�ض ًا �إيرادات من بيع زيت الغ ��از "ال�سوالر" بقيمة  963مليون دوالر
خ�ل�ال الف�ت�رة ذاتها بزي ��ادة  30يف املئة عن الفرتة نف�سها م ��ن العام املا�ضي،
وباعت �أي�ضا � 107آالف طن من زيت التدفئة ،وفق ما �أعلنت "�شانا".
و�أ�ض ��اف مظلومي �أن �إي ��ران ت�ستهدف بيع �أربعة ماليني طن من زيت الوقود
وزيت الغاز خالل العام الإيراين احلايل الذي ينتهي يف  20من �آذار (مار�س)
.2015

هب ��ط اليورو لأدنى م�ستوى له يف �سب ��ع �سنوات مقابل اجلنيه الإ�سرتليني،
�أم�س الأربعاء ،قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لبحث �أزمة اليونان
حي ��ث من املرج ��ح �أن يت�سبب الف�ش ��ل يف التو�صل �إىل موق ��ف م�شرتك ب�ش�أن
�أعباء ديون اليونان �إىل تقلب يف التعامالت.
يف الوق ��ت نف�س ��ه قفز ال ��دوالر لأعلى م�ستوى ل ��ه يف �شهر مقاب ��ل الني بدعم
م ��ن ارتفاع عوائد �سندات اخلزانة الأمريكي ��ة ،وكانت التعامالت �ضعيفة مع
�إغالق الأ�سواق اليابانية لعطلة عامة.
وكان الي ��ورو قد ارتفع الثالثاء بدع ��م التفا�ؤل بالتو�صل �إىل حل و�سط وهو
م ��ا �سيلقى قبوال ل ��دى الأ�سواق بدرج ��ة �أكرب من خروج اليون ��ان من منطقة
اليورو ،و�أي تلميح �إىل انهيار املحادثات قد ي�ؤدي �إىل هبوط حاد لليورو.

الطاقة الدولية :العراق ثاين �أكرب م�ساهم ب�إنتاج النفط خالل
 2014ومعدالته و�صلت �إىل �أكرث من  3ماليني برميل
�شركة �أم�ي�رك���ي���ة ك��ب��رى ت���ت���وق���ع ت�����س��ري��ح  %8م����ن م��وظ��ف��ي��ه��ا
الأ�سعار ت���رت���ف���ع م�����ع ا�����س����ت����م����رار امل������ؤ������ش�����رات ال�����س��ل��ب��ي��ة
املدى بر�س /رويرتز
�أعلن ��ت وكال ��ة الطاق ��ة الدولي ��ة �أن العراق
يعد ثاين �أكرب م�ساه ��م ب�إنتاج النفط خالل
الع ��ام املا�ضي  ،2014ولفت ��ت �إىل �أن معدل
�إنتاج العراق و�صل خالل �شهر كانون الأول
املا�ض ��ي �إىل �أك�ث�ر من ثالث ��ة ماليني برميل
يومي� � ًا ،وفيما �أ�شارت �إىل �أن معدالت �إنتاج
النف ��ط يف الع ��راق انخف�ضت مل ��دة �شهرين
بعد �أحداث العا�شر من حزيران ،رجحت �أن
يكون العراق خالل ال�سنتني املقبلتني ك�أكرب
م�ساهم ب�إنتاج النفط يف منظمة �أوبك.
وقال ��ت وكال ��ة الطاق ��ة الدولي ��ة يف بي ��ان
نقل ��ه موق ��ع ب ��ان اينريجي لأخب ��ار الطاقة
الأمريكي ��ة ،واطلع ��ت عليه (امل ��دى بر�س)،
"ان ��ه برغم زيادة ح ��دة التهديدات الأمنية
الناجم ��ة ع ��ن تنظي ��م (داع� ��ش) ،وتع�ث�ر
عملي ��ات الإنت ��اج يف كرد�ست ��ان ف� ��إن معدل
�إنت ��اج النف ��ط اخل ��ام العراقي خ�ل�ال العام
 2014كان بح ��دود  3.4مالي�ي�ن برمي ��ل
بالي ��وم وهو �أعلى من مع ��دالت �إنتاج العام
 2013بحدود � 330ألف برميل باليوم".
و�أ�ضافت الوكالة �أن "هناك خم�سة �أطراف
رئي�س ��ة �ساهم ��ت يف زي ��ادة مع ��دل من ��و
جتهيزات ال�سوق العاملية بالنفط  ،وجاءت
باملرتب ��ة الأوىل الوالي ��ات املتح ��دة حي ��ث
�شه ��د الع ��ام  2014زي ��ادة مبع ��دل �إنتاجها
اليوم ��ي بح ��دود  1.560ملي ��ون برمي ��ل
باليوم وتاله ��ا العراق بزي ��ادة يف �إنتاجه
اليوم ��ي بح ��دود � 330ألف برمي ��ل باليوم
ث ��م كن ��دا وتلتها الربازي ��ل وبعده ��ا �إيران
حيث حققت زيادة مبعدل � 180ألف برميل
باليوم".
وتابع ��ت الوكال ��ة �أن "مع ��دالت الإنت ��اج
النفط ��ي ال�شهري يف العراق انخف�ضت �إىل
�أدن ��ى م�ستوياتها خالل �شه ��ري متوز و�آب
عقب الهج ��وم الذي �شنه تنظي ��م (داع�ش)،
على العراق" ،الفت ��ة �إىل �أن "الإنتاج �شرع

باالزدي ��اد ابتداء من �شه ��ر �آب حلني كانون
الأول � 600أل ��ف برمي ��ل بالي ��وم م�ؤ�ش ��ر ًا
ع ��ن وج ��ود زي ��ادة ب�إنت ��اج حق ��ول العراق
اجلنوبي ��ة وكذل ��ك زي ��ادة مبع ��دالت �إنتاج
حق ��ول نفط كرد�ستان عق ��ب تنفيذ م�شاريع
تو�سي ��ع البنى التحتية وتعايف �إنتاج حقل
نفط كركوك".
و�أك ��دت الوكال ��ة� ،أن "مع ��دل �إنت ��اج اخلام
العراق ��ي يف �شهر كان ��ون الأول و�صل �إىل
 3.75مالي�ي�ن برمي ��ل بالي ��وم وه ��و �أعلى
مع ��دل قيا�س ��ي ي�صل ��ه الع ��راق يف �إنتاجه
منذ �سن ��وات" ،مرجحة �أن "ي�ستمر العراق
عرب ال�سنتني املقبلتني ك�أكرب م�ساهم �ضمن
دول الأوب ��ك بنمو مع ��دات الإنتاج النفطي
العاملي".
وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل ،ارتفع ��ت �أ�سع ��ار
النفط يف تعام�ل�ات� ،أم�س الأربعاء ،بعدما

مني ��ت� ،أم� ��س الأول ،برتاجع ��ات ح ��ادة
جت ��اوزت  ،% 3وارتفع ��ت العق ��ود الآجل ��ة
للخ ��ام الأمريك ��ي ت�سلي ��م � 15آذار ،بن�سبة
 1.26يف املئ ��ة لت�ص ��ل �إىل  50.65دوالر،
فيما ارتفعت العق ��ود الآجلة خلام "برنت"
ت�سلي ��م � 15آذار بن�سبة  % 0.71لت�صل �إىل
 56.83دوالر.
وذكرت وكالة الطاق ��ة الدولية يف تقريرها
�أن انخفا� ��ض �أ�سعار النف ��ط لن يقدم حافز ًا
قوي ًا لزيادة الطلب العاملي كما كان متوقع ًا،
م�شرية �إىل �أن ثورة النفط ال�صخري جعلت
منتجي النفط من غري الأع�ضاء يف "�أوبك"
�أك�ث�ر ا�ستجابة لت�أثريات تقلب الأ�سعار ،ما
�سيمهد الطريق يف النهاية النتعا�ش �سريع
ن�سبي ًا يف �أ�سعار النفط.
وفقدت �أ�سع ��ار النفط �أكرث من  50يف املئة
من قيمتها منذ منت�صف العام املا�ضي ،فيما

اقرتبت الأ�سعار من �أدن ��ى م�ستوى تقريب ًا
يف � 6سنوات خالل ال�شهر املا�ضي.
وي�أت ��ي هذا الرتاجع بعدم ��ا �أعلنت العراق
و�إي ��ران �أم� ��س تخفي�ضهما �أ�سع ��ار نفطهما
املوج ��ه �إىل �آ�سي ��ا �إىل �أق ��ل م�ست ��وى من ��ذ
�أكرث م ��ن � 10سن ��وات .ويف ال�سياق ذاته،
قالت �شركة هاليربت ��ون -عمالق اخلدمات
النفطية الأمريك ��ي� -إنها تتوقع ت�سريح ما
بني � 6.5إىل  ،%8من العاملني يف وحداتها
ح ��ول الع ��امل ب�سب ��ب "�أو�ض ��اع ال�س ��وق
ال�صعبة" الناجتة عن هبوط �أ�سعار النفط.
و�أ�ضاف ��ت هاليربت ��ون �أن اال�ستغن ��اء ع ��ن
العمال ��ة �سي�شمل جمي ��ع عملياتها.وهبطت
�أ�سعار النف ��ط ب�أكرث من  ،%50منذ يونيو/
حزي ��ران ب�سب ��ب تخم ��ة املعرو� ��ض يف
الأ�س ��واق العاملية مما �أجرب �شركات نفطية
كثرية على خف�ض الإنفاق وت�سريح عمال.
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مت��ه��ي��داً ل��رف��ع احل��ظ��ر اجل��زئ��ي ع��ن كرتنا

 بغداد  /حيدر مدلول
م��ن ال�م��ؤم��ل �أن تختتم لجنة التفتي�ش
التابعة لالتحادين ال��دول��ي والآ�سيوي
برئا�سة الم�صري عدنان الجندي مدير
الأم���ن ال �ع��ام ال �ي��وم الخمي�س ال��زي��ارة
ل�م��دي�ن��ة �أرب��ي��ل ب�ع��د ان اط�ل�ع��ت �أم����س
االرب �ع��اء على ملعب فران�سو حريري
ومرافقه والمن�ش�آت الريا�ضية الملحقة
ب��ه وال �ف �ن��ادق ال�ت��ي �ستحت�ضن ال��وف��ود
الزائرة وكذلك تفقد الأو�ضاع الأمنية في

احتاد الطائرة يواجه عقوبات
الآ�سيوي
 بغداد /علي �سالم
�أك��د امل�شرف على فريق ال�شرطة
للكرة الطائرة �سالم علي مواجهة
احت���اد ال�ل�ع�ب��ة ع �ق��وب��ات و�شيكة
ت�صدر ع��ن االحت ��اد ال �ق��اري على
خلفية ان�سحاب الفريق من البطولة
العربية القادمة بحجة ال�ضائقة
املالية بالرغم م��ن اك�م��ال الفريق
جل�م�ي��ع الإج� � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
للم�شاركة يف هذه البطولة الأمر
ال��ذي ميكن ان ي��ؤث��ر على احت��اد
ال �ط��ائ��رة وي �ك � ّب��ده ع �ق��وب��ات من
االحت���اد الآ� �س �ي��وي للعبة .وق��ال
علي ل �ـ(امل��دى) :ان ادارة النادي
قررت ان�سحاب فريق الطائرة من
البطولة العربية بحجة ال�ضائقة

املالية التي مير بها النادي  ،م�ؤكدة
ب�أن ا�ستحقاق فريق كرة القدم يف
البطولة الآ�سيوية هو الأبرز الذي
ُي�ع��د م��ن �أول��وي��ات الإدارة ال��ذي
يتطلب مبالغ طائلة ال�سيما �إن
ط��ائ��رة ال�شرطة كانت على �أُهبة
اال�ستعداد للم�شاركة يف البطولة
ال�ع��رب�ي��ة ق�ب��ل ان ن�ت�ف��اج��أ ب�ق��رار
االن�سحاب .و�أ�شار اىل ان نادي
ال�شرطة م َّر خالل الفرتة املا�ضية
ب�ظ��روف ا�ستثناية متخ�ضت عن
تغيري ادارة النادي الأمر الذي �أثر
�سلب ًا على جميع االلعاب ال�سيما
فريق طائرة ال�شرطة ال��ذي اعلن
ان�سحابة ب�سبب ال�ضائقة املالية
بعد اجتماع االدارة بالأمني املايل
للنادي.

وال�شرطة خو�ض مبارياتهما الر�سمية
ع �ل��ى م �ل �ع��ب ف��ران �� �س��و ح ��ري ��ري �ضمن
مناف�سات الن�سخة الحالية م��ن بطولة
ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي .2015
و�أو��ض��ح ان رئي�س لجنة التفتي�ش في
االت�ح��ادي��ن ال��دول��ي والآ� �س �ي��وي عدنان
ال�ج�ن��دي ط�ل��ب م��ن ات �ح��اد ال �ك��رة خ�لال
االج�ت�م��اع ال��ذي عقد بين الطرفين في
احد فنادق مدينة �أربيل ب�ضرورة ار�سال
كتاب ر�سمي الى االتحاد الدولي باللعبة
م��ن اج��ل ال�ح���ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق�ت��ه ب��ان

تقوم اللجنة نف�سها بتفقد المالعب في
العا�صمة بغداد والمدينة الريا�ضية في
الب�صرة وعدد من المحافظات الجنوبية
والو�سطى خالل الفترة المقبلة من اجل
االط�ل�اع عليها وك��ذل��ك تفقد الأو� �ض��اع
الأم�ن�ي��ة فيها م��ن اج��ل رف��ع تقرير عنها
ال��ى االت�ح��اد ال��دول��ي باللعبة وال�سماح
للمنتخبات والأن��دي��ة العراقية باللعب
م�ب��اري��ات�ه��ا ال��دول �ي��ة وال��ر��س�م�ي��ة عليها
م��رة اخ��رى وك��ذل��ك ت�ضييف البطوالت
وال� ��دورات العربية والآ��س�ي��وي��ة خالل

مهمة �صعبة للجوية �أمام نفط جنوب يف كرة املمتاز
حددت جلنة امل�سابقات يف احتاد
ال �ك��رة ي��وم � 14شباط احل��ايل
موعد ًا النطالق مناف�سات الدور
الثاين من جولة الإياب لدوري
ال�ك��رة املمتاز للمو�سم احل��ايل
 2015-2014مب���ش��ارك��ة 19
فريقا من بغداد واملحافظات .
وقال امني �سر جلنة امل�سابقات
يف احتاد الكرة فهمي العامري
لـ(املدى) :انه �ستقام  5مباريات
يف ان � �ط �ل�اق ال�� � ��دور ال� �ث ��اين
للمجموعتني االوىل والثانية
على مالعب بغداد واملحافظات
حيث يحت�ضن ملعب ال�صناعة
فريقي ال�شرطة وام��ان��ة بغداد
فيما يواجه فريق ال��زوراء على
ملعب �سيتم حت��دي��ده يف وقت

نفط اجلنوب ي�ضيف اجلوية يف لقاء مثري
الح ��ق ف��ري��ق امل �� �ص��ايف وي�ح��ل الكهرباء على ملعب النفط مع
فريق احل��دود �ضيفا على فريق فريق الكرخ .
ال �ن �ج��ف وي �ل �ع��ب ف ��ري ��ق نفط و�أو�� �ض ��ح ان ي ��وم � 15شباط
اجل�ن��وب على �أر��ض��ه م��ع فريق احلايل �سي�شهد �إقامة  3مباريات
ال�ق��وة اجل��وي��ة ويلتقي فريق على م�لاع��ب امل�ح��اف�ظ��ات حيث

�إدارة الم�صافي تبحث عن
مدرب جديد

الفنية م�ستاءة من ت�سمية مالك ال�شباب

 بغداد  /املدى

 بغداد  /محمد الخفاجي

عقدت الهيئة الإدارية لنادي امل�صايف �أم�س الأربعاء اجتماع ًا ا�ستثنائي ًا يف
مقر النادي ملناق�شة ملف املدرب يحيى علوان بعد �أن وقع عليه االختيار
لقيادة املنتخب الأوملبي يف الفرتة املقبلة.
وك�شف ع�ضو الهيئة الإداري��ة لنادي امل�صايف �سالم ع��واد �إن االجتماع
متخ�ض عن مناق�شة �إنهاء عقد املدرب يحيى علوان بان�سيابية وطريقة
ودية ت�ضمن للطرفني حقوقهما املالية خ�صو�ص ًا ان امل��درب علوان لديه
متعلقات مالية بذمة النادي .وقال عواد لـ(املدى)  :طرحنا كهيئة �إدارية
العديد من الأ�سماء املر�شحة لقيادة كرة امل�صايف خلف ًا للمدرب يحيى علوان
ومن املفرت�ض �أن يتم الإعالن عن املدرب اجلديد خالل ال�ساعات املقبلة
بعد �أن يتم التو�صل �إىل اتفاق بالإجماع لإنهاء هذا امللف .وتابع � :سيتم
االختيار وفق معايري خا�صة و�ضعتها الهيئة الإدارية للنادي و�سنحر�ص
على ت�سمية مدرب له القدرة على حتقيق نتائج جيدة ت�ضع الفريق يف
مراتب متقدمة خ�صو�ص ًا ان عوامل النجاح �ستكون متوفرة له من ناحية
وجود العبني جيدين �إ�ضافة �إىل الدعم املادي واللوج�ستي ،م�شري ًا �إىل
ان الوقت احلايل يُعد حرج ًا نظر ًا لعودة الدوري وا�ستمرارية املباريات
الأمر الذي يجربنا على الإ�سراع بت�سمية مدرب جديد لكرة امل�صايف.

ق ��ال ع���ض��و ات� �ح ��اد ال� �ك ��رة ك��ام��ل زغ �ي��ر �إن
اال�ستعانة ب��ال�م��درب يحيى ع�ل��وان لتدريب
المنتخب الأولمبي في هذه الفترة يُعد خط�أ
ً
كبيرا يتنافى مع الم�صلحة العامة خ�صو�صا
�أن هدفنا كان المحافظة على المالك التدريبي
للمنتخب الوطني بعد ان حققوا نتائج مميزة
في نهائيات �أم��م �آ�سيا في ا�ستراليا .2015
وق��ال زغير في ت�صريح لـ(المدى) :ان قرار
ت�سمية ال �م��درب يحيى ع �ل��وان ُي �ع��د ق � ً
�رارا
ً
م�ستعجال وغير مدرو�س وكان من المفتر�ض
باللجنة التي اجتمعت في �أرب�ي��ل ان تت�أنى
وت�أخذ بم�شورة الآخرين خ�صو�صا ان هناك
ال�ع��دي��د م��ن المدربين ك��ان��وا �ضمن تو�صية
اللجنة الفنية.
ونفى زغير الأقاويل التي تحدثت عن مفاتحة
�أي مدرب لقيادة المنتخب الوطني في الفترة
ال�ق��ادم��ة  ،م ��ؤك� ً�دا ان ه��ذه الت�صريحات غير

العدد ()3286
ال�سنة الثانية ع�شرة -اخلمي�س
(� )12شباط 2015

 بغداد  /املدى
�أك � ��د رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة الأومل �ب �ي��ة
ال��وط��ن��ي��ة رع � ��د ح � �م� ��ودي ع�ل��ى
�� �ض ��رورة اال� �س �ت �م��اع اىل جميع
الآراء وامل �ق�ترح��ات ال�ت��ي تطرح
م��ن ر�ؤ� �س��اء االحت ��ادات الأوملبية
وغي��ر الأومل �ب �ي��ة وجل�ن��ة ال�شباب
وال��ري��ا��ض�ي��ة ال�برمل��ان�ي��ة ووزارة
ال�شباب والريا�ضة وال�شخ�صيات
الإع�ل�ام� �ي ��ة وال��ري��ا� �ض �ي��ة بغية
اخل� ��روج ب �ق��ان��ون ن��ا��ض��ج يخدم
ريا�ضة االجناز العايل  ،جاء ذلك
خ�لال تر�أ�سه اجلل�سة احل��واري��ة
اخلا�صة مبناق�شة قانوين اللجنة
الأوملبية واالحت ��ادات الريا�ضية
ال�ت��ي ُاق�ي�م��ت �أم ����س الأرب��ع��اء يف
فندق (املن�صور ميليا) بح�ضور
ر�ؤ�� �س���اء االحت � � ��ادات واخل�ب��راء
وم �� �س �ت �� �ش��ار رئ��ي�����س ال � � ��وزراء
لل�ش�ؤون الريا�ضية لطيف حمد
الطرفة واملحامي �صالح املالكي
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي للجنة
الأوملبية .
وقال حمودي �إن امل�صلحة العامة
ت�ت�ط�ل��ب م �ن��ا ج�م�ي�ع��ا ان ن�خ��رج
ب�ق��وان�ين ت�خ��دم ري��ا��ض��ة االجن��از
ال �ع��ايل واالحت � ��ادات الريا�ضية،
مبين ًا �إن �ضيق ال��وق��ت يف ذل��ك
الأم � ��ر ال ي �ع �ن��ي ان ن �ت �� �س��رع يف
و�ضع ال�صيغ القانونية املت�سرعة
وه ��ذا م��ا ن�سعى ال �ي��ه ،ب��ل علينا
ان نوا�صل اجلل�سات احل��واري��ة

رعد حمودي
حتى وان تطلب الأمر لذلك يومي ًا
لأننا امام مهمة كبرية حتتاج منا
ب��ذل ك��ل اجلهد وال��وق��ت للخروج
بقوانني فيها خري و�صالح لريا�ضة
عراقنا اجل��دي��د  .بعد ذل��ك افتتح
رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة ب��اب
النقا�ش مع احلا�ضرين حيث قام
امل��دي��ر التنفيذي للجنة الأوملبية
ج��زائ��ر ال�سهالين ب�ق��راءة فقرات
ال�ق��ان��ون الأومل �ب��ي ال��واح��دة تلو
الأخرى لغر�ض اطالع احلا�ضرين
على فقرات امل�سودة املعدلة حيث
كان هناك نقا�ش م�ستفي�ض من قبل
احلا�ضرين لغر�ض بلورة الأفكار
ب�شكل ين�سجم وتطلعات امل�صلحة
العامة ملا فيه خري و�صالح للواقع
الريا�ضي.

حتديد موعد مناف�سات �س ّلة
الدرجة الأوىل
 بغداد  /املدى

يحل ف��ري��ق ارب �ي��ل �ضيفا على
ف��ري��ق ك��رب�لاء وي�ت��واج��ه فريق
نفط مي�سان على ملعب امليمونة
يف العمارة مع النفط ويحت�ضن
ملعب ال��دالل يف زاخ��و مباراة
�أ�صحاب االر�ض واجلمهور مع
فريق نفط الو�سط .
و�أ� �ش��ار اىل ان ي��وم � 16شباط
احلايل �ستختتم فيها مناف�سات
الدور الثاين من مرحلة الإياب
ب�إقامة مباراة واحدة بني فريقي
دهوك وامليناء على ملعب االول
.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ف��ري��ق نفط
اجل �ن��وب يت�صدر ترتيب فرق
املجموعة االوىل بر�صيد 22
نقطة فيما يرتبع فريق ال�شرطة
على �صدارة املجموعة الثانية
بر�صيد  19نقطة .

حدّد احتاد كرة ال�سلة يوم � 27شباط احلايل موعد ًا النطالق مناف�سات
املرحلة ما قبل الأخرية من دوري الدرجة الأوىل التي ت�شارك فيها ثمانية
�أندية بواقع �أربعة يف كل من املجموعتني ال�شمالية واجلنوبية تخو�ض
فيما بينها مناف�سات بطريقة الذهاب والإياب.
وقال املن�سق االعالمي الحتاد ال�سلة اح�سان املر�سومي لـ(املدى)� :أن
مرحلة الذهاب تلعب الب�صرة مع �سوالف اجلديد يف ال�ساعة اخلام�سة من
ع�صر يوم � 27شباط احلايل يف قاعة ال�شعب املغلقة ،ويلتقي احلي مع
الكفل يف الثالثة من ع�صر اليوم �أي�ض ًا يف قاعة الكوت ،ويواجه االعظمية
�إمام املتقني من كربالء يف ال�ساعة الثانية من ظهر ال�سبت امل�صادف 28
�شباط يف قاعة ال�شعب تليها مباراة اال�سكان مع النا�صرية.
و�أو�ضح انه يف جولة الإياب يلتقي �سوالف اجلديد مع الب�صرة يوم 28
احلايل �شباط يف قاعة ال�شعب ،ويواجه �إمام املتقني فريق االعظمية يف
كربالء يوم � 6آذار املقبل ويف ذات التوقيت والزمان يلعب النا�صرية مع
اال�سكان يف النا�صرية ،واي�ضا يلتقي الكفل فريق احلي يف بابل .
يذكر ان اربعة اندية تت�أهل اىل اجلولة االخرية من دوري الدرجة االوىل
(املربع الذهبي) تخو�ض فيما بينها مناف�سات ب�أ�سلوب الدوري من مرحلة
واحدة ي�صعد بعدها فريقان اىل م�صاف اندية الدرجة املمتازة .

زغ����ي����ر :اخ���ت���ي���ار ع����ل����وان ل���ق���ي���ادة الأول����م����ب����ي خ���ط����أ ك��ب��ي��ر

اقر�أ يف ال�صفحات الداخلية
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المرحلة المقبلة وتقف في مقدمتها دورة
ك�أ�س الخليج العربي  24التي �سيقدم
ات �ح��اد ال �ك��رة ب�ط�ل��ب لت�ضييفها خ�لال
االجتماع المقبل ال��ذي �سيعقده ر�ؤ�ساء
االت�ح��ادات الخليجية وال�ع��راق واليمن
ي��وم � 17شباط الحالي في مدينة جدة
ال�سعودية.
وك�شف كريم ان ات�ح��اد ال�ك��رة �سير�سل
اليوم الخمي�س ر�سالة ر�سمية الى نائب
رئي�س االتحاد الدولي لقارة �آ�سيا علي
بن الح�سين لتحديد موعد الزيارة التي
وعد بها رئي�س اتحاد الكرة عبدالخالق
م�سعود على هام�ش لقاء جمعهما �أثناء
بطولة �أمم �آ�سيا  2015التي ُاقيمت في
ا�ستراليا خالل ال�شهر الما�ضي ال�سيما
بعد ان تمت ت�سمية رئي�س لجنة تقييم
الأو� �ض��اع لتفقد المالعب العراقية في
العا�صمة بغداد و�أربيل من قبل المكتب
التنفيذي لالتحاد الدولي باللعبة خالل
االجتماع الأخير ال��ذي عقده في مدينة
م��راك����ش المغربية ع�ل��ى ه��ام����ش اق��ام��ة
بطولة ك�أ�س العالم للأندية من اجل رفع
ت�ق��ري��ر اي�ج��اب��ي ل��رف��ع ال�ح�ظ��ر الجزئي
ع��ن ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة ال ��ذي ن �ع��ول عليه
كثير ًا حيث لم�سنا بوادر ايجابية �سواء
كانت من رئي�س االتحاد الدولي باللعبة
جوزيف بالتر او نائبه علي بن الح�سين
اللذين �أع��رب��ا ع��ن رغبتهما ال �ج��ادة في
ر�ؤي���ة المنتخبات واالن��دي��ة العراقية
ف��ي ان ت �ع��اود ال�ل�ع��ب م��رة اخ ��رى على
المالعب العراقية وخا�صة ان كرة القدم
تعــد ر�سالة �سالم ومحبة لجميع ال�شعب
العراقي ال��ذي يواكب الح�ضور بكثافة
ل�م�ب��اري��ات دوري ال �ك��رة ال�م�م�ت��از التي
تقام على مالعب ال�شعب الدولي وكذلك
في ملعبي فران�سو حريري وده��وك في
اقليم كرد�ستان ومالعب الب�صرة وكذلك
ملعبي النجف وكربالء.

 بغداد  /املدى

الوقت
18:30
19:15
20:30

حمودي يُطالب ب�سن قوانني
لريا�ضة الإجناز

جلنة تفتي�ش (فيفا) ترفع تقريرها �إىل اجتماع زيوريخ

المدينة وطرق الموا�صالت الرابطة بين
المطار والنادي وكذلك االت�صاالت .
وق ��ال ع�ضو ات �ح��اد ال �ك��رة يحيى كريم
لـ(المدى) :ان اللجنة �سترفع تقرير ًا عن
نتائج الزيارة الى مدينة �أربيل لالجتماع
المقبل ال��ذي �ستعقده اللجنة التنفيذية
ل�لات�ح��اد ال��دول��ي باللعبة ال ��ذي �سيقام
في مدينة زي��وري��خ ال�سوي�سرية يومي
 19و� 20آذار المقبلين من اج��ل اتخاذ
قرار برفع الحظر الجزئي عن المالعب
ال �ع��راق �ي��ة وال �� �س �م��اح ل �ف��ري �ق��ي �أرب �ي��ل
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ابرز مباريات اليوم

الأمن الريا�ضي الدويل مفتاح
رفع احلظر
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م���س��ؤول��ة وال تعبّر ع��ن ر�أي ات �ح��اد ال�ك��رة،
ً
م�شيرا �إل��ى ان �شني�شل �سيكون على ر�أ���س
الهرم التدريبي لمنتخبنا الوطني في مونديال
العالم  2018حتى و�إن كان التعاقد معه في
�أي ��ار المقبل .واخ�ت�ت��م حديثه  :بعد ان تم
تكليف المدرب يحيى علوان لقيادة المنتخب
الأولمبي �سنعمل على ت�سمية م�ست�شار فني

�آخ��ر لتعوي�ض غيابه ف��ي ال�م�لاك التدريبي
للمنتخب الوطني ،وبر�أيي �أن هذا المو�ضوع
غير مبرر له وكان الأجدر بنا ان نكلف مدربا
ً
م�شددا على �ضرورة
�آخر لي�س لديه �أي ارتباط
الإبقاء على المالك الم�ساعد الم�ؤلف من نزار
�أ�شرف وعماد ها�شم لتدريب حرا�س المرمى.
م��ن جهته ت�ف��اج��أ ع�ضو اللجنة الفنية في

علوان يتو�سط املالك الفني للمنتخب الوطني

مورينيو يوا�صل هجومه
على رابطة املحرتفني
الرياضي

ات�ح��اد ال�ك��رة ب�سام ر�ؤوف م��ن ق��رار ت�سمية
ال�م�لاك ال�ت��دري�ب��ي لمنتخب ال�شباب بقيادة
المدرب عبد الغني �شهد  ،م� ً
ؤكدا �أن هذا القرار
بعيد ك��ل البعد ع��ن التو�صيات التي قدمتها
اللجنة الفنية ح�ي��ث ك��ان ع�ب��د ال�غ�ن��ي �شهد
�أحد المر�شحين لتولي مهمة قيادة المنتخب
الأول �م �ب��ي .و�أ�� �ض ��اف ر�ؤوف :ان ت�سمية
المالك الفني لمنتخب ال�شباب كانت باجتهاد
�شخ�صي من اتحاد الكرة وال دخ��ل لنا فيه !
بالرغم من ان لجنتنا قدمت العديد من الأ�سماء
المر�شحة ل�شغل ه��ذه المهمة لكن ال نعرف
الأُ�س�س التي اعتمدها اتحاد الكرة في هذه
ً
مقترحا التحاد الكرة
الت�سمية .وتابع :قدمنا
ّ
ين�ص على ترحيل منتخبات الفئات العمرية
وع��دم الإب�ق��اء عليها في الم�شاركات المقبلة
لغر�ض �إعطاء الفر�صة للآخرين على اعتبار
ان منتخب ال�شباب على �سبيل المثال حقق
�إن�ج��ازات ،لذا يجب �أن نرحله �إل��ى المنتخب
الأولمبي مع مالكه التدريبي لكن هذا المقترح
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ً
لم ي�ؤخذ بـه � ً
�شخ�صيا
أي�ضا .و�أو�ضح  :طالبت
باالبتعاد ع��ن ت�سمية المدربين المرتبطين
بعقود عمل مع االندية �أو المنتخبات الأخرى
و�إع�ط��اء الفر�صة للمدربين غير المرتبطين
ب�ع�م��ل ��ش��ري�ط��ة �أن ت �ك��ون ل��دي�ه��م �إن �ج��ازات
حققوها ف��ي ال�سنين الخم�س الأخ�ي��رة على
�صعيد المنتخبات �أو االندية ،لكن القرارات
دائما ما تكون بطريقة الت�صويت لذلك لم يجد
طلبي هذا م�ؤيدين له وهذا ما ات�ضح .واختتم
ر�ؤوف حديثه  :اتحاد الكرة منحنا ال�ضوء
الأخ�ضر بتر�شيح المدرب يحيى علوان وكان
قولهم ب�أن جميع المدربين الذين تواجدوا مع
الوطني في ك�أ�س �آ�سيا  2015انتهت عقودهم
وهم الآن غير مرتبطين بعقود مع المنتخبات
وعلى هذا الأ�سا�س تم تر�شيح يحيى علوان
ً
م�شيرا �إل��ى �أن
لقيادة المنتخب الأول�م�ب��ي،
ه�ن��اك نية لتطبيق ف�ك��رة الم�ست�شارين مع
منتخبي ال�شباب والأولمبي بعد �أن نجحت
�إلى ح ٍد ما مع المنتخب الوطني.

االحتاد يحل ً
�ضيفا ً
ثقيال
على الفي�صلي
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الرياضي

المحلي
رأيك وأنت حـر
 ممتاز توما�س

�إعالن الطوارئ الريا�ضي
�إىل �أنظار قادتنا و�سيا�سيينا � ..إنه جمرّد التما�س �إن�ساين و�أخالقي بحق
�أ�ساتذتنا ومعلمينا ومدربينا  ..اىل متى يظل هذا التهمي�ش والإهمال
ون�سيان العرفان باجلميل الذى يطول رموزنا و�أ�ساتذتنا �أينما كانوا؟
لقد و�صل احلال للبع�ض منهم اىل حالة يُرثى لها و�أمام �أعني وم�سمع �أهل
احلكمة والقيادة وال�سلطة واملال واجلاه من دون ان يحرّك فيهم م�شاعر
املواطن ال�شريف واملميز والويف واملخل�ص واملُعلم واملربي الذي علـّم
وثقـّف �أبناءهم و�صقل �شخ�صيتهم بال مقابل لأننا جميعا �أبناء وطن
واحد والواحد منا له واجبه وم�س�ؤوليته جتاه هذا الوطن الذى يت�سع
للجميع.
من اول واجبات الدولة احلديثة هي الرعاية واالهتمام باملواطن والعناية
باملر�ضى وامل�سنني واملعوزين  ..وبالدرجة الأك�بر املبدعني منهم من
ريا�ضيني وفنانني و ُعمال وفالحني ومنت�سبي القوات امل�سلحة وغريهم.
�أحبتي وقادتي يف الدولة العراقية� ،إن الواجب الإن�ساين والوطني
واالخالقي يحتم علينا البحث عن ه���ؤالء ال��رواد والرموز املبدعة يف
جمال عملها و�إن�صافهم و�إعطائهم املكانة واملنزلة التي ي�ستحقونها لقاء
خدماتهم وا�ضافاتهم ومتيزهم ..انهم فخر وازدهار و�شرف ومقام الأمة
العراقية.
نعم هي ر�سالة ان�سانية ووطنية خال�صة لقادتنا وم�س�ؤولينا الذين يريدون
اخلري واالزدهار والتقدم والتطور العلمي احلقيقي لريا�ضتنا  ..وحتكيم
مبد�أ املنطق والعقل والواقع والظروف التي �أفرزتها الطبيعة والأحوال
واملنطقة والتي �أث��رت على تقهقر وتراجع ريا�ضتنا وحت ّكم االجندات
املتطفلة والفو�ضى والتخبّط والع�شوائية يف جميع مرافقها ..و ُهمِّ�ش
التخطيط وي ِئ�س احلال لإرجاعها اىل عافيتها  ..وتغيرّ ت اغلب املعايري
واملوازين واملعادالت  ..انني ُاعاتب و�ألوم بع�ض ابناء و�أهل ال�صحافة
والإعالم والأقالم النزيهة احلرة يف عدم نقل احلقيقة مل�س�ؤولينا وتكميم
�أفواه البع�ض الآخر وانعدمت وغابت ال�صراحة واملحا�سبة و�شاعت حالة
املجامالت وامل�صالح ال�ضيقة و�إغ��راء البع�ض الآخ��ر منهم من النفو�س
ال�ضعيفة واالنتهازية لإبقاء احلال على ما عليه واخفاء امل�ستور وجتميل
�صورة بع�ض م�س�ؤولينا املرتبعني على الكرا�سي من دون ان ي�ضيفوا
ً
�شيئا لريا�ضتنا  ،بل يقفوا حجر عرثة يف كل حماوالت تطويرها وتقدمها
لأنهم �ضد العلمية واعتماد مبد�أ الكفاءات واخلربة والتاريخ والنزاهة
لأنهم ال ي�سمحوا بذلك ولأنهم �سيك�شفون وتظهر عوراتهم .
لقد ح��ان الوقت للتغيري واالعتماد على الأ�س�س العلمية واالن�سانية
والتخطيط طويل الأم��د والرهان على �أه��ل املهنة واحلرفة احلقيقيني
الذين ال يرتبطون ب�أية جهة �أو حزب �أو طائفة لأن املهنة الريا�ضية هي
حالة خا�صة وفنية تعتمد على اجلهود والوقت والتخطيط واملركزية
والإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة والب�شرية والت�سويقية وا���ش��اع��ة م��ب��د�أ الإث���ارة
واال�ستقطاب والبهجة والفرح والت�ضحيات والوطنية والوالء ال�شعبي
واجل��م��اه�يري ال��ذي ا�صبح حاجة ومطلبا جماهرييا يف ه��ذا الوقت
الع�صيب واحل�سا�سة التي مي ّر بها بع�ض �أوطاننا ما يتطلب اعالن حالة
الطوارئ وايقاف كل الن�شاطات الريا�ضية ومراجعة ما حدث ً
�سابقا وما
يحدث الآن ويف امل�ستقبل .
هناك باب �آخر ن�ستطيع ان نلج�أ اليه وهو اخلا�ص ب�أبنائنا و�أحفادنا يف
الغربة واملهجر وهناك درا�سات وندوات وحما�ضرات متت يف بع�ض هذه
الدول ومنها امريكا رفعت تو�صيات وحما�ضر عمل وجداول ومناق�شات
�شاركت فيها النخب العلمية واالكادميية واالدارية اخلبرية واحلري�صة
على تطورنا وتطور ريا�ضتنا  ،واح��دى ه��ذه ال��درا���س��ات احتفظ بها
والق�سم الآخ��ر يف خزانة وزارة ال�شباب والريا�ضة وال �أدري ما الذي
حدث لها ؟ الله وحده العامل بهذا الأمر .
االن تتوفر فر�ص كبرية ومهي�أة لدولتنا لال�ستفادة من طاقات وخربات
وافكار ريا�ضيي وخرباء املهجر واالميان مبا ي�ستطيعون عمله خلدمة
بلدهم و�شعبهم وبث الفرحة واملعنويات والبهجة لأبطالهم املبعدين
واملهملني  ،و�أُذ ِّك���ر م�س�ؤولينا ب���أن هناك العديد من ابطالنا العراقيني
حققوا اجن����ازات ريا�ضية مم��ي��زة مل��دار���س��ه��م وجامعاتهم ون��وادي��ه��م
ومبختلف االلعاب الريا�ضية على نطاق الوالية وكل امريكا.
�أنقل هذه الر�سالة لوطننا و�شعبنا وكل ريا�ضيينا احلقيقيني وامل�ؤمنني
ب�أهداف الريا�ضة الأخالقية والرتبوية والعلمية ال�سامية وما تقدمه
للدولة من �سمعة ورقي ومكانة.

زيارة وفـد (فيفا) لأربيل بداية النهاية للأزمة

املركز الدويل للأمن الريا�ضي مفتاح رفـع احلظر
 برلني /حممد العبيدي
يف خ�ضم اجلهود احلثيثة التي يبذلها املعنيون
ب�ش�ؤون كرة القدم العراقية من اجل رفع احلظر
املفرو�ض على العراق من االحتاد الدويل لكرة
الق���دم من خ�ل�ال ا�ستقب���ال جلن���ة تفتي�شية من
االحتادين الدويل والآ�سيوي يف مدينة �أربيل
ب�إقلي���م كرد�ستان حالي ًا لالطالع على الأو�ضاع
الأمني���ة هناك  ،نتو�س���م كل اخلري يف م�ساهمة
اجلمي���ع بداف���ع وطن���ي ونك���ران ذات ال�سيم���ا
م���ن العامل�ي�ن يف الو�س���ط الريا�ض���ي بالعراق
وخارج���ه من ابناء الوطن النجباء لإجناح تلك
امل�ساعي وا�ستعادة احلق العراقي.
يف �ض���وء اال�ستجاب���ة ال�سريع���ة والتفاع���ل
االيجاب���ي م���ن عبداحل�س�ي�ن عبطان وزير
ال�شب���اب والريا�ض���ة يف قي���ادة م�ساع���ي رف���ع
احلظ���ر الك���روي ع���ن املالع���ب العراقي���ة البد
م���ن اال�ش���ارة اىل املوق���ف املتمي���ز م���ن الوزير
عن���د ات�صايل بالزميل احم���د املو�سوي الناطق
الإعالمي لل���وزارة بهدف تفعيل مب���ادرة �سبق
يل ان قمت بها �سابقا ب�شكل طوعي على هام�ش
عملي يف املجال الإعالمي يف الدوحة ل�سنوات
ط���وال وهذه املب���ادرة �أ�سرد �أه���م مفرداتها يف
ال�سط���ور الآتي���ة حر�ص��� ًا عل���ى �أهمي���ة توثيق
مث���ل ه���ذه املواق���ف و�إحاطتها بالأهمي���ة التي
ت�ستحقها.
البـداية
بحكم تواجدي يف الدوحة خالل الفرتة ال�سابقة
�سنح���ت يل فر�ص���ة احلديث م���ع حممد حنزاب
رئي�س املجل�س الدويل للأمن الريا�ضي ومقره
قطر حي���ث نقلت له حلم و�شغ���ف ابناء ال�شعب
العراقي عموم ًا وجماهري كرة القدم خ�صو�ص ًا
يف ت�ضييف دورة ك�أ�س اخلليج وكان ذلك �أثناء
فرتة وج���ود ناجح حم���ود رئي�س��� ًا الحتاد كرة
الق���دم حيث طلب���ت من حن���زاب امكانية تقدمي
ما ميك���ن تقدمي���ه �ضم���ن اخت�صا�ص���ات املركز
املعني بالأمن الريا�ض���ي كون هذا املركز يعمل
وف���ق �أرق���ى م�ستوي���ات االحرتافي���ة والإنتاج
املهني التخ�ص�ص���ي يف �إدارة ال�ش�ؤون الأمنية
لأكرب االحداث الريا�ضي���ة يف العامل خ�صو�ص ًا
�أن املرك���ز ي�ض���م نخب���ة م���ن ا�شه���ر واف�ض���ل
املتخ�ص�ص�ي�ن يف ه���ذا املج���ال عل���ى ال�صعي���د
الدويل واو�ضح���ت للحن���زاب �أن �أمر ت�ضييف
الع���راق ل���دورة ك�أ�س اخلليج يتعل���ق باجلانب
الأمني يف املقام الأول.
بدوره عبرّ حممد حنزاب عن ا�ستعداده الكامل
لتقدمي الع���ون اىل االحتاد العراقي لكرة القدم
من خ�ل�ال التن�سيق مع االحت���اد القطري للعبة
لت�ضيي���ف ك�أ����س اخلليج يف الب�ص���رة وبالفعل
مت االتف���اق على حتديد موعد الحق مع االحتاد
العراق���ي  ،بع���د ه���ذا اللق���اء ات�صل���ت مبا�شرة
بناجح حم���ود يف العراق لإبالغ���ه بهذا اخلرب
بكل تفا�ؤل و�أمل يف ان تثمر هذه املحاولة على
ار�ض الواقع.
ومن جهته عبرّ حمود عن �سعادته باخلرب وذكر
انه من املمكن عقد لقاء يف الدوحة على هام�ش
زيارته بعد ايام من تلك املكاملة.

اجتماع عاجل
بع����د و�ص����ول ناج����ح حم����ود رئي�����س االحتاد
العراق����ي لك����رة الق����دم ال�ساب����ق اىل الدوح����ة
ات�صل����ت بالأ�شق����اء يف املرك����ز ال����دويل للأمن
الريا�ض����ي وبجه����د ا�ستثنائ����ي مت االتف����اق
على عق����د اجتم����اع عاج����ل يف الي����وم التايل،
ومت اللق����اء يف مق����ر الدوح����ة بح�ضور رئي�س
واع�ض����اء جمل�����س ادارة املرك����ز ومن اجلانب
العراق����ي ح�ضر كل من  :ناج����ح حمود ووليد
ط��ب�رة وكاتب ال�سطور يف مق����ر املركز ،وكان
اجتماع���� ًا مثم����ر ًا للغاي����ة ال�سيم����ا ان جمل�����س
االدارة ي�ض����م نخبة من �أف�ضل ق����ادة ال�ش�ؤون
االمني����ة على م�ست����وى الع����امل ومنهم االملاين
هلم����وت �شب����ان املدير التنفي����ذي للمركز وهو
مدير �أم����ن مونديال  2006للرجال ومونديال
 2011للن�س����اء يف املانيا  ،وت�ضمن االجتماع
ا�ستع����داد املرك����ز ال����دويل للأم����ن الريا�ض����ي
الكام����ل لتقدمي امل�ساعدة اىل اجلانب العراقي
�س����واء كان����ت بزي����ارة املدين����ة الريا�ضي����ة يف
الب�ص����رة لالط��ل�اع عل����ى �ش����روط ال�سالم����ة
والأم����ان �أو بتدري����ب العنا�ص����ر االمني����ة او
بت�سل����م امللف الأمن����ي للبطول����ة خ�صو�ص ًا ان
م����ن �ضمن االمور الت����ي يُعنى به����ا املركز هي
الإ�شراف على �شروط ال�سالمة والأمان خالل
بناء املن�ش�آت الريا�ضي����ة لتكون جاهزة متام ًا
لت�ضيي����ف الأح����داث الريا�ضي����ة ب�ش����كل �آم����ن
ومنظم وناجح.
اىل نهاية ه����ذا االجتماع �سارت االمور ب�شكل
ايجابي للغاية وكان املفرو�ض ان يقوم ناجح
حم����ود ب�إج����راء ال��ل�ازم يف الع����راق م����ن اجل
البدء بتنفيذ م�شروع ت�أمني البطولة من خالل
التعاون مع املركز الدويل للأمن الريا�ضي.
هواء يف �شبك
غ����ادر ناجح حم����ود يف اليوم الت����ايل متوجه ًا
اىل الع����راق ومل تت�ض����ح ب����وادر ايجابية بهذا
ال�ص����دد وكان املفرو�����ض ان يتم عق����د اجتماع
بعد مدة ق�صرية من تل����ك االحداث للت�صويت
على قرار ت�ضييف الع����راق للدورة اخلليجية
بع����د االطالع على ملف اللجن����ة املكلفة بزيارة

نافع ينفي وقوع خالفات يف فريق ال�شرطة

للت�أث��ي�ر عل����ى الفريق ال����ذي يقدم
مباري����ات ونتائج ممي����زة ال�سيما
ان����ه مت�ص����در للمجموع����ة الثانية

عبد الكرمي نافع
يف مناف�س����ات ال����دوري الك����روي
املمتاز.
وا�ض����اف :جمي����ع العب����ي فري����ق

ال�شرط����ة مرتبط����ون م����ع النادي
بعق����ود ر�سمي����ة والكل ي�����ؤدي ما
علي����ه م����ن واجبات ب�ش����كل مثايل
وان النتائ����ج االيجابي����ة الت����ي
يقدمه����ا الفري����ق خ��ي�ر دلي����ل على
متا�سك وتالحم الالعبني من اجل
تق����دمي االف�ضل دائم����ا ال�سيما يف
اجلولتني املا�ضيتني اللتني حقق
فيهما الفريق العالمة الكاملة.
ما�ض يف
واختت����م نافع :الفري����ق ٍ
مناف�س����ات املمت����از بخط����ى ثابتة
نح����و حتقي����ق اللق����ب وتق����دمي
اف�ض����ل العرو�����ض يف امل�شارك����ة
الآ�سيوي����ة املقبل����ة الت����ي تعد من
�أبرز �أولويات كرة فريق ال�شرطة
ال����ذي بق����ي بعي����د ًا ع����ن امل�ش����اكل
والتغي��ي�رات الت����ي ط����ر�أت عل����ى
�إدارة النادي.

�شبالتنا يف جمموعة �آ�سيوية قـوية
 بغداد /املدى
�أوقعت قرع���ة بطولة �آ�سي���ا الإقليمية للواعدات
لكرة القدم حتت 14عام ًا التي �سحبت بالعا�صمة

املاليزي���ة كواالملب���ور منتخ���ب ال�شب�ل�ات يف
جمموعة منطقة غ���رب �آ�سيا اىل جانب فل�سطني
والإمارات والبحرين والأردن.
ونق���ل املوقع الر�سم���ي لالحت���اد الآ�سيوي لكرة

جانب من بطولة ال�شبالت حتت  14عام ًا يف غرب �آ�سيا

املدين����ة الريا�ضي����ة وتق����دمي افاداته����م به����ذا
اخل�صو�����ص ،وانته����ى االجتم����اع اخلليج����ي
بنق����ل البطول����ة م����ن الب�صرة لع����دم اجلاهزية
وا�ضطراب الأمن وغريها من التفا�صيل التي
ت�ضمنه����ا التقري����ر ال����ذي مت����ت امل�صادقة عليه
وت�أجيل ت�ضيي����ف العراق لل����دورة اخلليجية
اىل ما �شاء الله.
املهم يف هذا اجلان����ب هو الإ�شارة اىل انعدام
اجلدي����ة يف ا�ستيف����اء ال�ش����روط املطلوبة من
قبل دول جمل�����س التعاون اخلليجي والعراق
واليم����ن لت�ضييف الدورة الت����ي حتتاج اي�ضا
وقف����ة خليجية �صادقة تتمث����ل بتقدمي اال�سناد
والدعم الالزم الحت�ضان هذا العر�س اخلليجي
كما فع����ل اال�شقاء عند ت�ضييف اليمن للن�سخة
 20يف وق����ت كانت اليم����ن تعي�ش ا�ضطرابات
�سيا�سي����ة و�أمني����ة �صعبة وخط����رة لدرجة �إن
الب�ص����رة بو�ضعها احلايل تفوق قدرات اليمن
ال�شقي����ق لت�ضيي����ف مث����ل ه����ذه ال����دورة الت����ي
جنح����ت يف حينها بف�ضل تع����اون ( اال�شقاء )
وجت�سيد ما حتمله هذه الكلمة من معنى قو ًال
وفعال .
ال حياة مع الي�أ�س
ظهرت من جديد حماوالت العراق يف التم�سك
بح����ق ت�ضييف خليج����ي  23وذلك على هام�ش
الن�سخ����ة  22للدورة التي ج����رت يف الريا�ض
 2014ومتثل����ت تل����ك اجله����ود مب�ساع����ي
عبداحل�س��ي�ن عبط����ان ب����كل حيوي����ة ون�ش����اط
ملحوظ يف �ضوء احل�صول على فر�صة زمنية
جديدة م����ن دول جمل�����س التع����اون اخلليجي
والعراق واليمن واتاحة الفر�صة للعراق لرفع
احلظ����ر الدويل اوال ب�شكل ر�سمي من االحتاد
الدويل لكرة القدم متهي����د ًا لت�ضييف الدورة،
يف تل����ك االثناء ب����ات تفعيل مب����ادرة التعاون
م����ع املركز الدويل للأم����ن الريا�ضي �أمر ًا مهم ًا
حر�ص���� ًا عل����ى عدم تفوي����ت مثل ه����ذه الفر�صة
واعتباره����ا بداي����ة موفقة مل�ش����روع م�ستقبلي
ناج����ح ي�سم����ح ب�إقام����ة املباري����ات الدولية يف
املالعب العراقية.
وبالفع����ل �أع����رب الوزير عبطان ع����ن موافقته

ال�ستئن����اف املفاو�ض����ات م����ع املرك����ز ال����دويل
للأم����ن الريا�ض����ي الت����ي امتن����ى ان تثمر هذه
املرة ال�سيما ان املركز الدويل للأمن الريا�ضي
ميتلك قدرات ال ح�صر لها يف جمال ت�أمني اكرب
البطوالت والفعاليات الريا�ضية العاملية.
�أمنيات
�أمتنى كما هو حال حمبي ال�ساحرة امل�ستديرة
وع�شاقه����ا من اجلماهري العراقية الوفية التي
تمُ ن����ي النف�����س يف م�����ؤازرة منتخبه����ا بينه����م
وعل����ى ار�ضه����م ،ان تتكل����ل اجله����ود املخل�صة
بنج����اح م����ن اج����ل رف����ع احلظ����ر الك����روي عن
مالعبنا ،وان حتظ����ى م�ساعي وزارة ال�شباب
والريا�ض����ة خلدمة ال�شباب الريا�ضي العراقي
بالتوفي����ق ،و�أ�ش��ي�ر اىل الأهمي����ة الق�ص����وى
لأن يت�س����ع جم����ال التعاون م����ع املركز الدويل
للأم����ن الريا�ض����ي لي�شم����ل املالعب كاف����ة التي
ت�شرف على ان�شائها ال����وزارة والتي �ستكون
�صروح���� ًا ريا�ضي����ة ُي�ش����ار �إليه����ا بالبن����ان يف
ال�ش����رق االو�س����ط لقيمتها الفعلي����ة يف تغيري
م�سار كرة القدم العراقية نحو االحرتافية يف
العم����ل االداري والتنظيمي والفني واالرتقاء

ناجح حمود

االملاين هيلموت �شبان يتحدث للزميل العبيدي

مب�ست����وى اللعبة ب�شكل ع����ام يف العراق فيما
�إذا مت ا�ستخدامها وادامتها بال�شكل ال�صحيح
واحاطته����ا باالهتم����ام االعالم����ي الالئ����ق من
خالل الفائدة من الكفاءات العراقية املوجودة
يف العراق وخارجه ومن جتارب الآخرين يف
هذا املجال يف القارة الآ�سيوية.
ختام���� ًا �أمتنى من املوىل القدي����ر ان ينعم على
�أهلنا يف الع����راق بالأمن والأمان والرخاء �إن
�شاء الله تعاىل.
تعريف
املرك����ز الدويل للأم����ن الريا�ضي ،ه����و منظمة
عاملي����ة غري ربحية تتخذ م����ن الدوحة مقر ًا لها
وي�ضم املجل�����س الإ�ست�ش����اري للمركز الدويل
للأم����ن الريا�ض����ي يف ع�ضويت����ه العدي����د م����ن
الأ�سم����اء الب����ارزة وامل�ؤثرة يف �صن����ع القرار
العامل����ي وخ��ب�راء يف جم����ال الأم����ن الريا�ضي
وال�ش�ؤون الدولي����ة والنزاهة الريا�ضية منهم
:
جني هول لوت نائبة وزير الداخلية الأمريكي
ويف املجل�����س القوم����ي الأمريك����ي يف �إدارتي
الرئي�����س ج����ورج دبليو بو�����ش والرئي�س بيل
كلينتون ،وماي����كل هري�شمان م�ؤ�س�س منظمة
ال�شفافية العاملية.
واللورد جون �ستيفينز رئي�س �شرطة العا�صمة
الربيطاني����ة لن����دن و�أح����د اه����م ال�شخ�صي����ات
العاملي����ة الب����ارزة يف جمال الأم����ن يف العامل،
و�إيريك دو�سارت الرئي�����س التنفيذي ال�سابق
للمجموع����ة الإعالمي����ة الدولي����ة ()IMG
وبطل ك�أ�س ديفيز للتن�س ال�سابق.
وي�ض����م املجل�س �أي�ضا كو ب����ون هوي ،رئي�س
الإنرتب����ول ال����دويل ال�ساب����ق و�إميانوي����ل
ما�سي����دو الرئي�����س التنفي����ذي ال�سابق لرابطة
الدوري����ات الأوروبي����ة املحرتف����ة لك����رة القدم
وري����ك ب����اري الرئي�����س التنفي����ذي ال�ساب����ق
لل����دوري الإنكلي����زي الربميرلي����غ والرئي�����س
التنفي����ذي ال�ساب����ق لن����ادي ليفرب����ول ومدي����ر
جلنة �أوملبياد .1996
وبيرت ريان امل�ست�شار الأمني باللجنة الأوملبية
الدولي����ة ورئي�س اللجنة الأمني����ة يف �أوملبياد
�سيدين  2000واملفو�ض الأ�سبق لل�شرطة يف
والية نيو �ساوث ويلز الأ�سرتالية وهور�ست
�شمي����دت �أمني �صندوق االحت����اد الأملاين لكرة
الق����دم وم�ست�ش����ار (فيفا) يف اللجن����ة املنظمة
لك�أ�س العامل  2010بجنوب �أفريقيا .
ونائب رئي�س اللجن����ة املنظمة لنهائيات ك�أ�س
الع����امل  2006ب�أملانيا والأمني الع����ام ال�سابق
لالحت����اد الأمل����اين لكرة الق����دم مل����دة  15عام ًا،
واخ ً
��ي�را ولي�س �آخ����ر ًا موني����كا �سيلي�ش بطلة
و�أ�سطورة العامل ال�سابقة يف التن�س.
بينم����ا ي�ضم جمل�����س االدارة نخب����ة من �أف�ضل
�أ�صح����اب اخل��ب�رة والكف����اءة مبج����ال االم����ن
وال�سالم����ة ومنه����م  :حمم����د احلن����زاب رئي�س ًا
وحمم����د الهاج����ري نائب���� ًا لرئي�����س واالمل����اين
هلموت �شب����ان مدير ًا تنفيذي���� ًا وهو خبري يف
جم����ال االم����ن وال�سالمة �سب����ق ل����ه ادارة �أمن
ك�أ�����س العامل لكرة القدم للرجال  2006وك�أ�س
الع����امل للن�س����اء  2011يف املاني����ا ،وكري�����س
ايتون م�ست�شار الأمن الأ�سبق يف (فيفا).

�سعد يُطالب �أربيل مبعاجلة الأمور املالية

 بغداد /علي �سالم
نفى املدرب امل�ساعد لكرة ال�شرطة
عبدالك����رمي نافع وق����وع خالفات
داخل �صفوف فريق ال�شرطة بعد
الأخب����ار والأقاوي����ل التي ترددت
عن مطالبة بع�ض الالعبني بكتاب
اال�ستغناء على خلفية تغيري ادارة
النادي وت�سمية االدارة اجلديدة
 ،م�ؤك����د ًا �أن كل م����ا ُا�شي����ع م����ن
كالم ه����و جمرد دعاي����ات مغر�ضة
يطلقها البع�ض من اجل النيل من
اجن����ازات الفري����ق والت�أثري على
م�سريته يف قادم املباريات.
وق����ال ناف����ع لـ(امل����دى)  :ان كل ما
يق����ال عن وج����ود خالف����ات داخل
البيت ال�شرطاوي هو جمرد كالم
عار عن ال�صحة يف حماولة
فارغ ٍ
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القدم  :ان العا�صمة البحرينية املنامة �ست�ضيف
املناف�س���ات الت���ي �ستقام بنظام ال���دوري املجز�أ
من مرحلة واحدة  ،م�شري ًا اىل ان منطقة جنوب
وو�سط �آ�سيا تلعب فيه���ا نيبال امل�ضيفة وحامل
اللق���ب يف املجموع���ة الأوىل الت���ي ت�ض���م �أي�ض ًا
�إي���ران واملالديف و�سريالن���كا  ،يف املقابل ت�ضم
املجموع���ة الثانية بوت���ان وبنغالد����ش والهنــد
حي���ث يت�أه���ل �أول فريقني م���ن كل جمموعة �إىل
الدور قبل النهائي.
ويف منطق���ة �آ�سي���ان فق���د مت توزي���ع املنتخبات
امل�شاركة عل���ى جمموعتني ،ت�ضم الأوىل تايالند
بطلة عام  2014وميامنار و�إندوني�سيا والو�س
وكمبودي���ا ،يف ح�ي�ن ت�ض���م املجموع���ة الثاني���ة
فيتنام امل�ضيفة و�سنغافورة وماليزيا والفلبني.
ويف �شرق �آ�سيا ،وقع���ت كوريا ال�شمالية حاملة
اللق���ب باملجموع���ة الثاني���ة �إىل جان���ب ال�ص�ي�ن
امل�ضيف���ة وهون���غ كونغ وج���زر �شم���ال ماريانا،
يف حني ت�ضم املجموعة الأوىل اليابان وال�صني
تايبيه وغوام وكوريا اجلنوبية.

 بغداد /حممد اخلفاجي
ك�شف �صانع الألع���اب لفريق �أربيل لكرة القدم
�سعد عبدالأمري عن امتعا�ضه ال�شديد من �إدارة
النادي لعدم االلت���زام بوعودها املتكررة جتاه
الالعب�ي�ن ب�ص���رف امل�ستحق���ات خ�صو�ص���ا ان
هن���اك متعلقات ل���ه يف ذمة الن���ادي من املو�سم
ال�سابق.
وق���ال عبدالأم�ي�ر لـ(املدى)  :عل���ى �إدارة نادي
�أربي���ل ان جت���د حل���و ًال ناجعة للم�س�أل���ة املالية
لأنه���ا حتم���ا �ست�ؤث���ر بال�سل���ب عل���ى نتائ���ج
الفري���ق يف الدوري املمتاز ناهيك عن البطولة
الآ�سيوي���ة الت���ي تتطل���ب ا�ستع���دادات مكثف���ة
و�ص���رف مبال���غ كب�ي�رة ال�سيم���ا �إنن���ا نعي����ش
حال���ة االح�ت�راف وبالتايل من ال�ض���روري ان
يت���م توف�ي�ر م�ستلزمات النج���اح لالعبني ويف
مقدمتها املادة.
و�أ�ض���اف  :التحق���ت ي���وم �أم����س الأول يف
�صف���وف فريق نادي �أربيل بعد انتهاء الإجازة
الت���ي متتع���ت بها عق���ب عودتنا م���ن ا�سرتاليا
و�س�أوا�ص���ل م�سريت���ي مع الفري���ق على الرغم
من ان هناك الكث�ي�ر من الأندية طرقت �أبوابي
م���ن �أجل التعاقد معها لكن���ي م�ستمر بالتزامي
الأدب���ي مع نادي �أربي���ل �إىل نهاية املو�سم على

�أم���ل ان يك���ون هناك انف���راج للأزم���ة اخلانقة
الت���ي تعي�شه���ا جميع ف���رق كرد�ست���ان العراق
ولي�س �أربيل فح�سب.
واختتم حديثه � :إن املناف�سة على لقب الدوري
املمتاز �أو ك�أ�س االحت���اد الآ�سيوي �صعب لكنه

لي�س م�ستحي�ل�ا وفق املعطيات املطروحة على
ار�ض الواق���ع خ�صو�ص ًا بعد �أن غ���ادر الفريق
ع���دد م���ن عنا�ص���ره الأ�سا�سي���ة يف مقدمته���م
املهاج���م �أجمد را�ض���ي وحار����س املرمى جالل
ح�سن.

�سعد عبد االمري يطالب مب�ستحقاته املالية

عمومية البيئة تناق�ش روزنامة 2015
 بغداد /املدى
اعلن����ت الهيئ����ة االداري����ة لن����ادي
البيئ����ة الريا�ضي �أم�����س االربعاء
ع����ن رفعه����ا بع�����ض التو�صي����ات
لوزي����ر البيئ����ة ملعاجل����ة وتذلي����ل
العقب����ات الت����ي تواجهه����ا ف����رق
النادي.
وق����ال نائ����ب رئي�����س الهيئ����ة
االداري����ة لنادي البيئ����ة الريا�ضي
حي����در داخ����ل حممد عل����ى هام�ش
االجتم����اع للهيئ����ة العام����ة لنادي
البيئ����ة الذي عقد يف مقر الوزارة

 :اجتمعن����ا الي����وم بالهيئة العامة
لنادي البيئ����ة الريا�ضي وناق�شنا
خ��ل�ال االجتم����اع االجن����ازات
املتحققة على م����دى عامي 2013
و� 2014إ�ضاف����ة اىل مناق�ش����ة
ا�ستحق����اق ف����رق الن����ادي لع����ام
 2015وكيفي����ة ايج����اد التموي����ل
الكايف لكل الفرق.
وا�ضاف  :رفعنا بع�ض التو�صيات
اىل وزي����ر البيئة لالط��ل�اع عليها
وتذلي����ل االحتياجات كاف����ة التي
تواجهه����ا فرق الن����ادي ومدربيها
مبين���� ًا ان" الوزي����ر عم����ل خ��ل�ال

الف��ت�رة املا�ضي����ة عل����ى معاجل����ة
جمي����ع امل�شاكل لك����ن لدينا بع�ض
امل�ش����اكل االداري����ة الت����ي نح����ن
ب�ص����دى و�ضع له����ا احللول خالل
الف��ت�رة املقبلة واجلمي����ع متفائل
بان الع����ام احلايل �سيك����ون عاما
مكلال بالإجناز والنجاح .
ي�شار اىل ان وزارة البيئة �أعلنت
يف � 19شب����اط لع����ام ،2014
ر�سمي ًا عن ت�أ�سي�س (نادي البيئة
الريا�ض����ي) مبين����ة �أن����ه ي�ضم 11
فريق���� ًا على �أن يت����م ت�شكيل فريق
لكرة القدم الحق ًا.

وتع����د الف����رق ال 11الت����ي مت
ت�شكيله����ا يف ن����ادي البيئ����ة م����ن
الفرق التي ت�شارك ب�صورة دائمة
يف البطوالت املحلية التي تقيمها
االحت����ادات املركزي����ة املن�ضوي����ة
حتت لوائه����ا منذ ت�أ�سي�س النادي
وحت����رز العدي����د م����ن امليدالي����ات
امللون����ة باالظاف����ة اىل ح�صوله����ا
عل����ى املراك����ز املتقدم����ة يف تل����ك
البطوالت وخا�صة يف لعبة الكي
كو�ش����ن كاي حيث ميث����ل الفريق
احلايل يف النادي العمود الفقري
يف املنتخب الوطني باللعبة.
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الرياضي

العالمي

11

ب����ال����وت����ي����ل����ل����ي ي����ف����ـ����ك ����ص���ي���ام���ه

�آر�سنال يحقق فوز ًا ثمين ًا على لي�سرت �سيتي
 لندن� /أ ف ب
ا�ستع ��اد �آر�سن ��ال توازن ��ه بف ��وزه
ال�صع ��ب عل ��ى �ضيفه لي�ست ��ر �سيتي
 1-2م�ستفي ��دا م ��ن خ�س ��ارة ج ��اره
توتنه ��ام �أم ��ام م�ضيف ��ه ليفرب ��ول
 3-2به ��دف مت�أخر للإيطالي ماريو
بالوتيلل ��ي في افتت ��اح المرحلة 25
من الدوري الإنكليزي.
رفع �آر�سنال ر�صي ��ده �إلى  45نقطة
بفارق المواجه ��ات المبا�شرة خلف
�ساوثمبت ��ون الثال ��ث ال ��ذي يُ�ضيف
و�س ��ت ه ��ام يونايت ��د ف ��ي خت ��ام
المرحل ��ة وبفارق نقطة واحدة �أمام
مان�ش�ست ��ر يونايت ��د ال ��ذي يُ�ضي ��ف
بيرنل ��ي �أي�ضا وبفارق نقطتين �أمام
توتنه ��ام ال ��ذي تراجع �إل ��ى المركز
ال�ساد�س ،فيما عزز ليفربول موقعه
ف ��ي المرك ��ز ال�ساب ��ع بر�صي ��د 42
نقطة.
ف ��ي المب ��اراة الأول ��ى عل ��ى ملع ��ب
"الإمارات" و�أمام  60032متفرج ًا،
عان ��ى �آر�سن ��ال الأمري ��ن ال�ستعادة
الف ��وز عقب خ�سارته �أم ��ام توتنهام
بال ��ذات ال�سب ��ت الما�ض ��ي .وكان
لي�ست ��ر �سيت ��ي �صاح ��ب الأف�ضلي ��ة
ف ��ي بداي ��ة المب ��اراة وكاد يفتت ��ح
الت�سجي ��ل ف ��ي منا�سبتي ��ن عب ��ر
الدول ��ي الجزائ ��ري ريا� ��ض محرز
م ��ن ت�سديدتين م ��ن م�ساف ��ة قريبة،
فيم ��ا كان ��ت �أول و�أخط ��ر فر�ص ��ة
لأ�صح ��اب الأر�ض عبر ثيو والكوت
ال ��ذي تلقى كرة عل ��ى طبق من ذهب
من الدولي الألماني م�سعود �أوزيل
داخ ��ل المنطق ��ة فتوغ ��ل كا�س ��را
م�صي ��دة الت�سلل وانف ��رد بالحار�س
الأ�سترال ��ي م ��ارك �شفارت�س ��ر لكن ��ه
�سدد �إلى �صدر الأخير.
وكاد �أوزي ��ل يفعله ��ا م ��ن ت�سدي ��دة
زاحف ��ة من داخ ��ل المنطق ��ة �أبعدها
الحار� ��س �شفارت�س ��ر �إل ��ى ركني ��ة
نج ��ح عل ��ى �إثره ��ا (المدفعجي ��ة)
ف ��ي افتت ��اح الت�سجيل عب ��ر المدافع
الدولي الفرن�سي لوران كو�سييلني
بيمن ��اه م ��ن م�سافة قريب ��ة �إثر ركلة

ركني ��ة انب ��رى له ��ا �أوزي ��ل (.)27
وعزز والك ��وث تقدم �آر�سنال بهدف
�ان عندم ��ا ا�ستغل ك ��رة مرتدة من
ث� ٍ
الحار� ��س �شفارت�س ��ر �إث ��ر ت�سدي ��دة
قوي ��ة لأوزي ��ل تابعها بيمن ��اه بقوة
في الزاوية اليمنى .41
و�أنق ��ذ حار� ��س المرم ��ى الدول ��ي
الكولومب ��ي دافي ��د �أو�سبينا مرماه
من هدف محق ��ق بت�صديه لت�سديدة
قوي ��ة للكرواتي �أندري كراماريت�ش
قبل �أن تتهي�أ �أمام الأخير الذي لعبها
�ساقط ��ة �أبعده ��ا المداف ��ع الألماني
العم�ل�اق بير مرتي�ساك ��ر �إلى ركنية
( )60نجح على �إثرها لي�ستر �سيتي
ف ��ي الت�سجيل عب ��ر كراماريت�ش من
ت�سدي ��دة قوي ��ة زاحف ��ة م ��ن داخ ��ل
المنطق ��ة ( .)61وكاد مح ��رز ي ��درك
التع ��ادل م ��ن ت�سدي ��دة قوي ��ة م ��ن
حاف ��ة المنطقة بجوار القائم الأيمن
(.)71
وف ��ي الثاني ��ة عل ��ى ملع ��ب "انفيلد

رود" و�أم ��ام  44577متفرج� � ًا ،ف ��ك
بالوتيلل ��ي �صيام ��ه ع ��ن التهدي ��ف
و�سجل هدفه الأول مع ليفربول في
الدوري منذ ان�ضمام ��ه �إلى �صفوفه
ال�صي ��ف الما�ض ��ي قادما م ��ن ميالن
الإيطالي وتحديدا بعد  768دقيقة،
وكان غالي ��ا قاد به الن ��ادي ال�شمالي
�إلى ا�ستعادة نغمة الفوز واالنت�صار
الراب ��ع ف ��ي المباري ��ات الخم� ��س
الأخي ��رة وال�ساد�س ف ��ي المباريات
الت�س ��ع الأخي ��رة التي لم ي ��ذق فيها
طعم الخ�سارة.
�سج ��ل بالوتيلل ��ي هدف الف ��وز في
الدقيق ��ة  83بعد  9دقائق من دخوله
ب ��دال ع ��ن داني ��ال �ستاري ��دج ال ��ذي
لع ��ب �أ�سا�سي ��ا للم ��رة الأول ��ى من ��ذ
�آب الما�ض ��ي م�ستفي ��د ًا م ��ن غي ��اب
رحيم �سترلينج .وهو الهدف الأول
لبالوتيللي منذ هزه �شباك ليفورنو
ف ��ي  19ني�سان الما�ض ��ي عندما كان
يلع ��ب ف ��ي �صف ��وف مي�ل�ان ()0-3

يحر�ض على �إيقاف فان بري�سي
مورينيو ِّ
 لندن /رويترز
وا�ص ��ل جوزيه موريني ��و المدير
الفن ��ي لفري ��ق ت�شيل�سي
الإنكلي ��زي هجوم ��ه
رابط ��ة
عل ��ى
المحترفي ��ن متهم� �اً
�إياه ��ا باالزدواجية
في �إ�ص ��دار عقوبات
�ضد العبيه ،وتجاهل
قرارات

مماثلة لالعبي المناف�سين.
و�ألمح مورينيو �إلى �أن روبن فان
بير�سي مهاجم مان�ش�ستر يونايتد
ي�ستحق العقوبة والإيقاف
لأن ��ه ق ��ام بلك ��م مداف ��ع
و�س ��ت ه ��ام يونايت ��د
م ��ن دون ك ��رة� ،إال �أن
الم ��درب البرتغالي لم
يذكر ا�سم ف ��ان بير�سي
ب�ش ��كل �صري ��ح ،ولكن ��ه
قال "هن ��اك العب

جوزيه
مورينيو

ق ��ام بلك ��م مداف ��ع ه ��ذا الأ�سبوع،
ول ��م ن� � َر �أي رد فع ��ل مبا�ش ��ر م ��ن
الم�س�ؤولين".
و�أ�ضاف � :إن ��ه �أ�صبح معتاد ًا على
ه ��ذا التعامل الم ��زدوج ،بعدما تم
�إيق ��اف العبه البرازيل ��ي راميريز
 4مباري ��ات المو�س ��م الما�ض ��ي،
وتغا�ضى االتح ��اد الإنكليزي عن
�إيقاف العب مان�ش�ستر �سيتي بعد
اعتدائ ��ه من دون ك ��رة على العب
نورويت�ش �سيتي.
ويعان ��ي موريني ��و م ��ن غي ��اب
هداف ��ه الأول دييغو كو�ستا
لم ��دة  3مباري ��ات ب�سب ��ب
�إيقاف ��ه ،بعدم ��ا �أثبت ��ت
الإع ��ادة التلفازي ��ة �أن ��ه
ده� ��س (�إيم ��ري كان) الع ��ب
و�س ��ط ليفربول ،خالل مباراة
الفريقي ��ن ف ��ي ال ��دور قب ��ل
النهائ ��ي لك�أ�س رابطة
ا لمحتر في ��ن
(كابيت ��ال
وان).

روبن فان
بري�سي

والأول ف ��ي ال ��دوري الإنكلي ��زي
الممت ��از منذ ت�شري ��ن الثاني 2012
عندم ��ا كان ف ��ي �صف ��وف مان�ش�ستر
�سيت ��ي .وه ��و الف ��وز ال�ساد�س على
التوال ��ي لليفربول على توتنهام في
(�أنفيلد رود).
قدم ليفرب ��ول �أدا ًء جي ��د ًا وا�ستحق
الف ��وز ولو �أنه عان ��ى الأمرين كونه
تقدم مرتي ��ن ورد ال�ضيوف ب�سرعة
قبل �أن ينقذه الم�شاك�س بالوتيللي.
وكاد ليفرب ��ول يفتت ��ح الت�سجي ��ل
مبك ��ر ًا عبر قائ ��ده �ستيف ��ن جيرارد
م ��ن ركلة ح ��رة مبا�شرة م ��رت فوق
العار�ضة ب�سنتمترات قليلة (.)11
و�أنق ��ذ الحار� ��س الدول ��ي الفرن�سي
هوغ ��و لوري� ��س مرم ��اه م ��ن هدف
محق ��ق ب�إبع ��اده ت�سدي ��دة قوي ��ة
ل�ستاري ��دج م ��ن م�ساف ��ة قريبة (.)9
ورد توتنه ��ام بت�سديدة قوية لراين
ما�سون من خ ��ارج المنطقة ت�صدى
له ��ا الحار� ��س الدول ��ي ال�سوي�سري

رده ��ا القائ ��م الأي�س ��ر (.)1+45
وح�ص ��ل ليفرب ��ول على ركل ��ة جزاء
�إثر عرقل ��ة �ستاريدج داخل المنطقة
من قبل داني روز فانبرى لها القائد
جيرارد بنجاح على ي�سار الحار�س
لوري�س .53
و�أنق ��ذ مينيولي ��ه مرم ��اه م ��ن هدف
التع ��ادل ب�إبعاده ك ��رة قوية لالميال
من خارج المنطقة الى ركنية (.)54
ونج ��ح توتنهام ف ��ي �إدراك التعادل
عندم ��ا ا�ستغ ��ل كين ك ��رة مرتدة من
مينيولي ��ه �إث ��ر ركل ��ة ح ��رة مبا�شرة
فرفعها عر�ضية امام المرمى تابعها
الدولي البلجيك ��ي مو�سى ديمبيليه
داخل ال�شب ��اك ( .)61لكن بالوتيلي
منح الفوز لليفرب ��ول عندما ا�ستغل
ك ��رة عر�ضي ��ة الدم الالن ��ا ،بدي ��ل
ماركوفيت� ��ش ،فتابعه ��ا م ��ن م�سافة
قريبة (.)83
وا�ستع ��اد ه ��ال �سيت ��ي نغم ��ة
االنت�ص ��ارات بتغلب ��ه عل ��ى �ضيف ��ه
ا�ست ��ون في�ل�ا �-2صف ��ر عل ��ى ملعب
"ذا كينج�ست ��ون كومونيكاي�ش ��ن
ا�ستاديوم" و�أمام  21467متفرجا.
ومنح الكرواتي نيكيت�شا ييالفيت�ش
التق ��دم له ��ال �سيت ��ي بت�سدي ��دة من
داخ ��ل المنطق ��ة عانق ��ت الزاوي ��ة
الت�سعي ��ن للحار� ��س الأميركي براد
ج ��وزان ( ،)22و�أ�ض ��اف الدول ��ي
ال�سنغال ��ي ندام ��ي ن ��دوي اله ��دف
الثان ��ي بت�سديدة بيمن ��اه من داخل
المنطقة ()74
وحق ��ق كوينز ب ��ارك رينجرز فوزه
الأول خ ��ارج القواع ��د عندما تغلب
عل ��ى م�ضيف ��ه �سندرالن ��د  0-2على
ملع ��ب "ا�ستادي ��وم �أوف ذا الي ��ت"
و�أم ��ام  39077متفرج ��ا .وح�س ��م
كوين ��ز ب ��ارك رينج ��رز النتيجة في
ال�ش ��وط الأول بت�سجيل ��ه الهدفي ��ن
بوا�سط ��ة الهولن ��دي ل ��وروا في ��ر
ب�ضرب ��ة ر�أ�سية من داخ ��ل المنطقة
�إث ��ر تمري ��رة عر�ضي ��ة م ��ن ماتي ��و
فيليب� ��س ( ،)17وبوب ��ي زام ��ورا
بت�سدي ��دة �ساقط ��ة �إث ��ر تمري ��رة
عر�ضية من فيليب�س �أي�ضا (.)45

ار�سنال ي�ستعيد توازنه يف الربميرليغ
�سيمون مينيوليه (.)12
ونجح ال�صرب ��ي الزار ماركوفيت�ش
ف ��ي افتت ��اح الت�سجيل م ��ن ت�سديدة
قوي ��ة م ��ن حاف ��ة المنطق ��ة ا�سكنها
على يمي ��ن الحار�س لوري�س (.)15
وه ��و اله ��دف ال� �ـ� 4آالف لليفرب ��ول
على ملعب ��ه وبات ثالث فريق يحقق
هذا الإنجاز بع ��د �إيفرتون ()4208
و�أ�ستون فيال .4025
و�أه ��در �ستاري ��دج فر�ص ��ة التعزيز
عندم ��ا ا�ستغل خط� ��أ دفاعيا وتوغل
داخ ��ل المنطق ��ة لكن ��ه �س ��دد الك ��رة
ف ��وق الخ�شب ��ات الث�ل�اث (.)20
و�أدرك توتنهام التعادل عندما تلقى
هاري كي ��ن كرة داخ ��ل المنطقة من
الأرجنتين ��ي �إري ��ك المي�ل�ا ف�سددها
قوية بيمن ��اه داخل مرمى مينيوليه
( .)26و�س ��دد ج ��وردان ايب ��ي كرة
قوية من خ ��ارج المنطقة ارتدت من
لوري�س و�شتتها الدفاع .38
وكاد �ستاريدج يفعلها بكرة بالكعب

 دبي� /أ ف ب
ت�أه ��ل فريق ��ا الجي� ��ش القط ��ري
والقاد�سية الكويت ��ي �إلى الجولة
الثالث ��ة م ��ن ملح ��ق دوري �أبطال
�آ�سي ��ا بعد �أن تخط ��ى الأول ب�شق
النف� ��س �ضيفه النه�ض ��ة العماني
 1-2في الدوحة ،في حين تجاوز
الثاني �ضيفه الوحدات الأردني.
وح�س ��م الجي� ��ش النتيج ��ة ف ��ي
الوق ��ت ب ��دل ال�ضائ ��ع بف�ض ��ل
البرازيل ��ي روماريني ��و ريكاردو
( )2+90بعد �أن تقدم النه�ضة عبر
الموريتاني �إيلي �شيخ �سامبا في
ال�شوط الأول (.)4
وف ��ي ال�ش ��وط الثان ��ي �أدرك
القط ��ري فاجن ��ر رين ��ار التع ��ادل
للجي� ��ش ( )78قب ��ل �أن يق ��ول
روماريني ��و الكلم ��ة الأخيرة في
اللق ��اء ف ��ي الدقيق ��ة الثاني ��ة م ��ن

 عبـ َّ��ر المغرب ��ي ح�سي��ن عموته م ��درب فريق
ال�ســ ��د ع ��ن �سعادت ��ه بف ��وز فريق ��ه عل ��ى الرف ��اع
البحرين ��ي وت�أهل ��ه للمرحلة الثالث ��ة من الدور
الم�ؤهل لدور المجموعات بدوري �أبطال �آ�سيا
.وقال عموته  :حققنا فوز ًا �صعب ًا ومرهق ًا في
الوقت نف�سه وكم ��ا توقعت قبل المباراة �أنها
مواجه ��ة �صعب ��ة ج ��دا وهو ما ح ��دث وبرغم
�أنن ��ا و�صلن ��ا كثي ��را ال ��ى مرم ��ى الرف ��اع �إال
�أن التوفي ��ق غ ��اب ع ��ن مهاجمي الفري ��ق الذين
حاولوا الت�سجيل كثي ��را من دون جدوى .وتابع :
ه ��ذه المباراة بمثاب ��ة در�س مهم لفري ��ق ال�سـد في كيفية
ا�ستغالل الفر�ص في مثل هذه المباريات ال�صعبة التي تواجه فيها
مناف�س ًا يلعب ب�صورة دفاعية جيدة كما هو الحال من جانب الرفاع في اللقاء
.و�أ�شار عموته �إلى �أن فريقه ينتظر م�شاركة المحترفين موريكي وجرافيتي
ف ��ي المرحلة المقبل ��ة حيث انهما يمثالن ق ��وة كبيرة يحتاج �إليه ��ا ال�سـد في
الوقت الحالي ون�أمل ان نجتاز عقبة الوحدة الإماراتي.
� أعلن ��ت اللجن ��ة الأولمبي ��ة الإيطالي ��ة عن
تعيي ��ن ل��وكا دي مونتيزيمول��و الرئي�س
ال�ساب ��ق لفري ��ق في ��راري المناف� ��س ف ��ي
بطول ��ة العال ��م ل�سباق ��ات �سي ��ارات
(فورم ��وال )1-رئي�س� � ًا لمل ��ف روم ��ا
لت�ضيي ��ف �أولمبي ��اد .2024و�أ�ش ��ارت
اللجنة الأولمبية الإيطالية "كوني" �أن
لوكا بانكالي رئي� ��س اللجنة البارالمبية
�سي�صب ��ح نائب ��ا لمونتيزيمولو.وق ��ال
جيوفان ��ي ماالغو رئي� ��س اللجن ��ة الأولمبية
الإيطالي ��ة "�أعتقد �أنه ال يوجد �شخ�ص في �إيطاليا
يتمت ��ع ب�شعبية ف ��ي الخارج �أكثر م ��ن دي مونتيزيمولو".
و�سبق لدي مونتيزيمولو  67/عام ًا� /أن قاد اللجنة المنظمة لك�أ�س
العالم  1990لكرة القدم في �إيطاليا.وتولى دي مونتيزيمولو فريق
في ��راري على مدار  23عاما حتى ت�شرين االول الما�ضي ،ثم تولى
رئا�سة �شركة اليطاليا للطيران في ال�شهر التالي.

رف�ض �إ�س��باين وبرتغايل ملن��ع ملكية الط��رف الثالث لالعبني
 مدريد /رويترز
قدم ��ت رابطت ��ا دوري المحترفي ��ن
ف ��ي ا�سباني ��ا والبرتغ ��ال تظلم� � ًا
�أم ��ام المفو�ضي ��ة الأوروبي ��ة �ضد
ق ��رار االتح ��اد الدولي لك ��رة القدم
(فيف ��ا) بمنع ملكية الط ��رف الثالث
لالعبين.و�أعل ��ن ال�سوي�سري �سيب
بالتر رئي�س (فيفا) قبل نهاية العام
الما�ضي ان االتح ��اد الدولي وافق
عل ��ى من ��ع ملكي ��ة الط ��رف الثال ��ث
لالعبين.
وملكي ��ة الطرف الثال ��ث هي عندما
تك ��ون حق ��وق انتق ��ال الالعبي ��ن
مملوك ��ة ب�ش ��كل كام ��ل �أو جزئ ��ي
لالع ��ب نف�سه �أو لإح ��دى ال�شركات
بدال من ناديه فقط.
وتنت�ش ��ر ملكي ��ة الط ��رف الثال ��ث

لالعبي ��ن ف ��ي ا�سباني ��ا والبرتغ ��ال
ودفعت رابطتا الدوري في البلدين
ب� ��أن الحظ ��ر يمث ��ل خرق� � ًا لقواع ��د
المناف�س ��ة ولقواع ��د حري ��ة انتقال

تظلم �إ�سباين برتغايل �ضد قرار (فيفا)
العمالة ور�ؤو�س الأموال و�سيكون المحترفي ��ن في ا�سبانيا والبرتغال
م�ضر ًا لالعبين والأندية.
ف ��ي �أن المفو�ضي ��ة (الأوروبي ��ة)
وقال ��ت رابطت ��ا الدوري ف ��ي بيان �ستتعامل ب�سرع ��ة و�ستبد�أ تحقيقاً
م�شت ��رك "تث ��ق رابطت ��ا دوري ان�ضباطي� � ًا بهذا ال�ش� ��أن �ضد (فيفا)

اقرتاح ب�إقامة مونديال الأندية للكرة الن�سائية
 زيوريخ� /إ في
اقترح ��ت مجموع ��ة عم ��ل ك ��رة الق ��دم الن�سائي ��ة
باالتحاد الدولي لكرة الق ��دم (فيفا) �إقامة مونديال
لأندية ال�سيدات بداية من .2017
وق ��ال (فيف ��ا) �إن مجموع ��ة العم ��ل ناق�ش ��ت الي ��وم
مقترحات بخ�صو�ص الفك ��رة وتفا�صيلها والت�أكيد
عل ��ى �ض ��رورة تنظي ��م البطول ��ة لتق ��ام ب�ص ��ورة

�سنوية لدعم الك ��رة الن�سائية.واعتبرت المجموعة
�أن الح ��دث "لن يعود بالنفع عل ��ى الأندية ،بل على
االتحادات �أي�ض ًا".
ورفع ��ت لجن ��ة الك ��رة الن�سائي ��ة وك�أ� ��س العال ��م
لل�سي ��دات التابعتي ��ن لـ(فيف ��ا) ه ��ذا المقت ��رح ف ��ي
جل�سته ��ا الت ��ي عقدته ��ا ام� ��س الأربع ��اء للجن ��ة
التنفيذي ��ة لالتحاد الت ��ي �ستعق ��د اجتماعها المقبل
يومي  19و� 20آذار المقبل.

اجل��ي�����ش وال��ق��اد���س��ي��ة �إىل اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة مل��ل��ح��ق �آ���س��ي��ا
الوق ��ت ب ��دل ال�ضائ ��ع .ويلتق ��ي
الجي� ��ش ف ��ي الجول ��ة الثالث ��ة
الأخي ��رة من الت�صفي ��ات مع نفط
طه ��ران الإيراني ف ��ي � 17شباط
في طهران.
وكان الجي� ��ش ق ��اب قو�سي ��ن �أو
�أدن ��ى م ��ن ال ��وداع المبك ��ر ل ��وال
التغييري ��ن اللذي ��ن �أجراهم ��ا
المدرب الفرن�سي �صبري لمو�شي
ب�إ�ش ��راك فاجن ��ر وروماريني ��و
ف ��ي الدقيق ��ة  ،59الأم ��ر ال ��ذي
زاد الفاعلي ��ة الهجومي ��ة للفري ��ق
ونجاحه في الو�صول �إلى ال�شباك
والف ��وز ثم الت�أهل .وبرغم تفوق
و�سيطرة الجي�ش طوال المباراة
�إال �أنه عان ��ى من عدم القدرة على
ا�ستغ�ل�ال الفر� ��ص ،فيم ��ا نج ��ح
الفري ��ق العمان ��ي ف ��ي �إغ�ل�اق كل
الط ��رق الم�ؤدية �إل ��ى مرماه وفي
الوق ��ت ذاته �شن هجم ��ات مرتدة

� ألمح توني فرنانديز رئي�س كوينز بارك
رينج ��رز �إلى اختيار مفاجىء لخالفة هاري
ريدن ��اب في تدري ��ب الفري ��ق المتعثر في
الدوري االنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وكتب فرنانديز ف ��ي ح�سابه على تويتر
ال ��ذي يتابع ��ه � 943ألف ��ا "�أعتق ��د �أنن ��ي
ح�صلت على مدرب �أحالمي ،لي�س �أحد ًا
يمكن توقعه ،ال يزال �أمامنا بع�ض الوقت
لكني �سعيد للغاية ،كل ال�صحافة خاطئة".
وت�ضع مكاتب المراهنات تيم �شيروود مدرب
توتنه ��ام هوت�سبير ال�سابق في مقدمة المر�شحين
لتول ��ي الم�س�ؤولية في ملعب (لوفتو� ��س رود) حيث يقود
كري� ��س رام�س ��ي كوين ��ز بارك ب�ش ��كل م�ؤقت من ��ذ ا�ستقال ��ة ريدناب
اال�سبوع الما�ضي.

اجلي�ش القطري يوا�صل تقدمه يف ملحق االبطال

خطيرة للغاي ��ة بقيادة �إيلي �شيخ
�سامبا و�إ�سماعيل العجمي.
وب ��دوره بلغ القاد�سي ��ة الكويتي
المرحل ��ة الثالث ��ة الحا�سم ��ة بعد
تغلب ��ه عل ��ى �ضيف ��ه الوح ��دات
الأردن ��ي ( )0-1ف ��ي الجول ��ة
الثانية .ويدي ��ن القاد�سية بفوزه
�إلى �ضاري �سعيد �صاحب الهدف
الوحي ��د ف ��ي الدقيق ��ة  .60وم ��ن
المق ��رر �أن يواج ��ه القاد�سي ��ة في
المب ��اراة المقبلة �أهل ��ي جدة في
� 17شباط الحالي في ال�سعودية
�ضمن الجول ��ة الثالث ��ة الحا�سمة
ليتح ��دد عل ��ى �إث ��ره الفريق الذي
يخو� ��ض دور المجموع ��ات م ��ن
البطول ��ة الآ�سيوي ��ة الأم �ضم ��ن
المجموع ��ة الرابع ��ة �إل ��ى جانب
الأهل ��ي الإمارات ��ي وتراكت ��ور
الإيران ��ي ونا�س ��اف كار�ش ��ي
الأوزبك�ستاني.

و�ستلغ ��ي المن ��ع المفرو� ��ض عل ��ى
ملكية الطرف الثالث".
وج ��اء تح ��رك (فيف ��ا) لمن ��ع ملكية
الط ��رف الثال ��ث عق ��ب �ضغوط من
االتحاد الأوروب ��ي للعبة الذي يعد
رئي�سه مي�شي ��ل بالتيني واحد ًا من
�أ�ش ��د المنتقدي ��ن له ��ذه الممار�سة،
كم ��ا كان االتح ��اد الدول ��ي لالعبين
المحترفي ��ن يعار�ض ب�ش ��دة ملكية
الطرف الثالث.
ومع ذلك فان بع�ض الخبراء دفعوا
ب� ��أن الأندي ��ة الت ��ي ال تمتل ��ك ق ��وة
�إنف ��اق كبي ��رة مث ��ل تلك الت ��ي لدى
ري ��ال مدري ��د وبر�شلون ��ة وبايرن
ميوني ��خ ومان�ش�ست ��ر يونايت ��د لن
يكون بو�سعها المناف�سة عند �أعلى
الم�ستوي ��ات �إذا ما ت ��م حظر ملكية
الطرف الثالث.

الإ�صابة حترم ويــد من
مباراة كل النجوم
 وا�شنطن /رويترز
ق ��ال ميام ��ي هي ��ت �إن دوي ��ن ويـد
ل ��ن ي�شارك في مب ��اراة كل النجوم
ف ��ي دوري ك ��رة ال�سل ��ة الأميرك ��ي
للمحترفي ��ن مع تعافي ��ه من �إ�صابة
في ع�ضالت الفخ ��ذ الخلفية بالقدم
اليمنى �أبعدته عن �آخر  6مباريات
للفريق.
وو�ض ��ع القرار ح ��د ًا لظه ��ور ويــد
ف ��ي مب ��اراة كل النج ��وم  10مرات
متتالية.
وق ��ال ويـ ��د لل�صحفيين "ق ��د �ألعب
(�أمام كليفالن ��د) لكن ذلك لن يكون

ق ��رار ًا حكيم ًا".و�أ�ض ��اف ويـ ��د
ال ��ذي ف ��از بجائ ��زة �أف�ض ��ل الع ��ب
في مب ��اراة كل النجوم عام 2010
"لدين ��ا �سل�سلة من المباريات بعد
توقف مب ��اراة كل النجوم من �أجل
تعزيز موقعنا في المراكز الم�ؤهلة
الإق�صائية".ويبل ��غ
ل�ل��أدوار
متو�سط ت�سجيل ويــ ��د ( 33عاما)
للنق ��اط ه ��ذا المو�س ��م  21.4نقطة
ف ��ي المب ��اراة الواح ��دة ف ��ي 35
لق ��ا ًء ه ��ذا المو�سم مع هي ��ت الذي
يحتل المركز الثام ��ن �آخر المراكز
الم�ؤهل ��ة ل�ل��أدوار الإق�صائي ��ة في
الق�سم ال�شرقي.

هيويت ي�شارك يف بطولة كوينز
للتن�س
 لندن /رويترز

بد�أ ليتون هيوي ��ت ا�ستعداداته لآخر م�شاركاته في بطولة ويمبلدون للتن�س
بعد �أن منحه منظمو بطولة كوينز اال�ستعدادية بطاقة دعوة للم�شاركة.
وت ��م منح الالع ��ب اال�سترالي البالغ من العمر  33عام ًا بطاقة دعوة قبل حتى
الإعالن عن قائمة الم�شاركين في خطوة غير معتادة.
و�سب ��ق للم�صنف الأول على العالم �سابق ًا �أن فاز ب�أربعة �ألقاب لبطولة كوينز
التي ت�سبق انطالق بطولة ويمبلدون.
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االحتاد

يتطلـَّع �إىل التعوي�ض يف مباراة الفي�صلي
االحتاد يرنو لتحقيق فوزه الأول بعد ف�شله يف �سبع مباريات
 الريا�ض� /أ ف ب
تنطل ��ق مناف�س ��ات اجلولة اخلام�س ��ة ع�شرة
م ��ن دوري املحرتفني ال�سع ��ودي لكرة القدم
اليوم اخلمي�س ،وذلك ب�إقامة ثالث مباريات
حيث يلتقي الفي�صلي واالحتاد يف املجمعة
والتع ��اون وهجـ ��ر يف بري ��دة وال�شب ��اب
والفتح يف الريا�ض.وت�أجلت مباراة الأهلي
مع جنران بعد ت�أهل االول لنهائي ك�أ�س ويل
العهد.
وت�ستكمل مباري ��ات املرحلة بعد غــد ال�سبت
عندما يلتقي الن�صر مع الرائد  ،وال�شعلة مع
اخللي ��ج ،عل ��ى ان تختتم مباري ��ات اجلولة
الثالثاء املقبل مبواجهة العروبة مع الهالل.
وحتم ��ل جميع املباريات يف طياتها الكثري
م ��ن الأهمية جلمي ��ع الفرق

ديفيد
فيا

برغ ��م اخت�ل�اف الدواف ��ع بينها م ��ن فريق
لآخر.
ي�سع ��ى ال�شب ��اب �إىل ت�صحي ��ح �أو�ضاع ��ه
و�إيق ��اف م�سل�س ��ل ن ��زف النق ��اط عندم ��ا
يُ�ضيف الفت ��ح يف املباراة الت ��ي جتمعهما
عل ��ى ملع ��ب في�ص ��ل ب ��ن فه ��د بالريا� ��ض،
وي�أم ��ل م ��ن خالله ��ا كل فري ��ق �إىل ح�ص ��د
العالم ��ة الكامل ��ة ،وبرغ ��م وج ��ود عنا�صر
ب ��ارزة يف �صف ��وف الفري ��ق ال�شباب ��ي �إال
�أن الكف ��ة تبدو متكافئة ب�ي�ن الفريقني ،وال
ميكن التكه ��ن بالنتيجة التي �ست�ؤول �إليها
املباراة �إال مع �صفارة النهاية.
فال�شب ��اب يدخ ��ل املب ��اراة ور�صي ��ده 27
نقط ��ة جمعها من  14مب ��اراة حيث فاز يف
 8وتع ��ادل ،كما خ�س ��ر يف  3مباريات وقد
تراجع ��ت م�ستويات ��ه ونتائج ��ه يف الآونة

الأخ�ي�رة وابتعد ع ��ن املناف�سة على اللقب،
وي�سع ��ى بقيادة مدرب ��ه الربتغايل جاميي
بات�شيك ��و �إىل ا�ستغ�ل�ال عامل ��ي الأر� ��ض
واجلمه ��ور وا�ستعادة نغم ��ة االنت�صارات
التي غابت عن ��ه يف �آخر جولتني والعودة
بقوة ل�صل ��ب املناف�سة على �إح ��دى املراكز
املتقدم ��ة ،وب�ل�ا �شك هو ق ��ادر على ذلك يف
ظ ��ل تكام ��ل �صفوفه الت ��ي تع ��ج بالأ�سماء
الب ��ارزة �أمثال وليد عبدالل ��ه وح�سن معاذ
و�أحمد عبده عطيف وعبداملجيد ال�صليهيم
ومو�س ��ى ال�شم ��ري وناي ��ف ه ��زازي �إىل
جان ��ب الغ ��اين حمم ��د �أوال ومواطن ��ه
ج ��ون �أنط ��وي والأردين ط ��ارق خط ��اب
والربازيلي رافينها.
وعل ��ى الطرف الآخر يدخ ��ل الفتح املباراة
وه ��و يف املركز العا�ش ��ر بر�صيد  14نقطة

فيا ي�سجل �أول هدف يف تاريخ نيويورك
 مدريد� /إ يف
�سجل املهاجم الإ�سباين املخ�ضرم
ديفي ��د فيا �أول ه ��دف يف تاريخ
فريق ��ه اجلدي ��د ،نيوي ��ورك
�سيت ��ي الأمريك ��ي ،وف ��از
عل ��ى مناف�س ��ه ا� ��س تي
مريي ��ن ال ��ذي يلع ��ب
ب ��دوري الدرج ��ة
الأوىل اال�سكتلندي،
بهدف�ي�ن نظيف�ي�ن،
يف �أول مب ��اراة
ل ��ه �ضم ��ن جولت ��ه
الأوروبي ��ة قب ��ل
انط�ل�اق املو�س ��م
الكروي.
ا�ستغ ��ل اله ��داف
التاريخ ��ي ملنتخ ��ب "الروخ ��ا"
ك ��رة مرت ��دة م ��ن الدف ��اع ()33

لي�سج ��ل بقدم ��ه الي�س ��رى �أول
هدف له م ��ع النادي ،وهو االول
�أي�ض ��ا له ��ذا الن ��ادي اجلدي ��د
ب ��دوري ك ��رة الق ��دم الأمريكية.
و�أ�ض ��اف ت ��وين تيل ��ور اله ��دف
الثاين للفريق (.)67
و�أع ��رب فيــ ��ا ( 33عام ��ا) ،قائ ��د
الفري ��ق ،والالع ��ب ال�ساب ��ق
لرب�شلونة وفالن�سيا ،عن �سعادته
بهذا الهدف ،م�شريا عرب ح�سابه
على موق ��ع (تويرت) "�إين فخور
لت�سجيلي �أول ه ��دف يف تاريخ
نيوي ��ورك �سيت ��ي ،الفري ��ق قدم
عمال جي ��د ًا ،و�سن�سعى ملوا�صلة
التطور".
و�سيلعب نيويورك �سيتي الأحد
املقب ��ل �ض ��د مناف�س ��ه بروندبي
ال ��ذي يلع ��ب ب ��دوري الدرج ��ة
الأوىل الدمناركي.

جمعه ��ا م ��ن  14مب ��اراة حي ��ث ف ��از يف 4
وتع ��ادل يف  2وخ�سر  8مباري ��ات ،وي�أمل
بقيادة مدربه التون�س ��ي نا�صيف البياوي
اله ��روب من منطقة اخلط ��ر وحجز مقعده
خ�صو�ص ��ا �أن ��ه ب ��ات
يف املنطق ��ة الدافئ ��ة
ً
يق ��دم م�ستوي ��ات ممي ��زة يف ظ ��ل توه ��ج
جنومه وعودتهم مل�ستوياتهم املعروفة يف
املباريات الأخرية.
ويحل االحتاد �ضيف ًا ثقي�ل�ا على الفي�صلي
يف مب ��اراة تقام على ملع ��ب مدينة �سلمان
بن عبدالعزيز الريا�ضية باملجمعة.
وي�سع ��ى الفي�صل ��ي �صاح ��ب الأر� ��ض
واجلمه ��ور ال�ستع ��ادة توازن ��ه وتعوي�ض
خ�سارت ��ه ال�سابق ��ة �أم ��ام الرائ ��د والتق ��دم
خط ��وة يف �سلم الرتتي ��ب العام يف الوقت
ال ��ذي ي�أم ��ل خالل ��ه االحتاد حتقي ��ق فوزه

الأول بع ��د  7مباري ��ات ف�ش ��ل خالله ��ا يف
حتقي ��ق الف ��وز ،وبرغ ��م �أف�ضلي ��ة االحتاد
الفني ��ة �إال �أن الكف ��ة تب ��دو متكافئة ال�سيما
يف ظ ��ل امل�ستوي ��ات الكب�ي�رة والنتائ ��ج
املمي ��زة التي حققها الفي�صلي يف مبارياته
خالل هذا املو�سم.
ويدخ ��ل الفي�صلي املب ��اراة وهو يف املركز
ال�ساد�س بر�صي ��د  18نقطة جمعها من 14
مب ��اراة حيث فاز كما خ�س ��ر يف  4وتعادل
يف  6مباري ��ات ،ويطم ��ح بقي ��ادة مدرب ��ه
البلجيك ��ي �ستيف ��ان دمي ��ول يف م�سح �آثار
اخل�س ��ارة املا�ضية وحتقيق النقاط الثالث
التي �ستقربه من �ضيفه؛ ولذلك ف�إن مدربه
�سيلعب بطريقة تتنا�سب مع �أهمية املباراة
وق ��وة املناف�س مع الرتكي ��ز على الهجمات
ال�سريعة وا�ستغالل الهفوات الدفاعية لدى

املناف�س حل�سم املباراة ،ويربز يف الفريق
�إبراهيم زايد وحممد �سامل وو�سام ال�سويد
ويا�سني برناوي وعمر عبدالعزيز و�إ�سالم
�سراج والعاجي �أن�سي �أرنو والكامريوين
�أندري ��ه ندام ��ي والأردين خليل بني عطية
والفل�سطيني �أ�شرف نعمان.
�أم ��ا االحتاد فيدخ ��ل املب ��اراة ويف جعبته
 24نقطة جمعها من  14مباراة حيث فاز 7
وتعادل يف  3وخ�سر  4مباريات ،ويبحث
بقي ��ادة مدربه الروماين فيكت ��ور بيتوركا
ع ��ن الف ��وز الأول واملزاحم ��ة عل ��ى املراكز
املتقدم ��ة يف �سل ��م الرتتي ��ب الت ��ي تكفل له
التواجد يف دوري �أبطال �آ�سيا يف املو�سم
املقبل ،وهو الأمر الذي �سيجرب مدربه على
اللعب بطريقة هجومي ��ة ملحاولة اخلروج
بنقاط املباراة الثالث.

كورنيه تبلغ الدور الثاين لتن�س �أنتويرب
 باري�س /رويرتز
بلغت الفرن�سية اليز كورنيه
ال ��دور الث ��اين ملناف�س ��ات
بطول ��ة �أنتوي ��رب للتن� ��س
لل�سيدات .
فف ��ي ال ��دور االول للبطول ��ة
املقام ��ة يف بلجي ��كا ف ��ازت

كورني ��ه امل�صنف ��ة ال�سابع ��ة
عل ��ى ال�سوي�سري ��ة بلين ��دا
بنت�شيت� ��ش مبجموعت�ي�ن
مقاب ��ل جمموع ��ة واح ��دة
وبواقع  6-1و 2-6و.5-7
و�صعدت البلجيكية الي�سون
فان �أويتفانك اىل الدور ذاته
بفوزه ��ا عل ��ى ال�سلوفاكي ��ة

ماجدالينا رايباريكوفا 2-6
و.3-6وتغلب ��ت االيطالي ��ة
فران�شي�س ��كا �سكيافوين على
الت�شيكي ��ة كالرا كوكالوف ��ا
 3-6و 1-6بينم ��ا �أطاح ��ت
االملانية انيكا بيك بااليطالية
كاري ��ن ن ��اب بتغلبه ��ا عليه ��ا
بنتيجة  3-6و.1 -6

 باري�س /د ب �أ
�أو�ض ��ح ا�ستط�ل�اع لل ��ر�أي
ُن�شرت نتائجه �أن ملف باري�س
املقرتح لت�ضييف دورة الألعاب
االوملبي ��ة لع ��ام  2024يف
الذك ��رى املئوي ��ة لث ��اين دورة
�أوملبي ��ة ت�ضيفه ��ا فرن�س ��ا يف
الع�ص ��ر احلدي ��ث تلق ��ى ت�أييد ًا
�شعبي ًا كبري ًا يف البالد.
و�أو�ضح ا�ستطل ��ع الر�أي الذي
�أج ��راه معه ��د "�سي �إ� ��س �آيه"
حل�س ��اب �صحيف ��ة "ديريك ��ت
مارتن" �أن  %73من الفرن�سيني

تكنولوجيا جديدة تربط
بني الريال وجماهريه

كومان ينفي العودة �إىل بر�شلونة
 ام�سرتدام /رويرتز
عبـَّر الهولندي رونالد كومان عن �سعادته بتدريب
�ساوثامبتون  ،وقال �إنه �سي�ستمر لنهاية عقده مع
النادي االنكليزي مبدد ًا �أية تكهنات ب�أنه قد يرتك
الفريق للعودة اىل بر�شلونة.و�شهد �ساوثامبتون

نقلة كبرية خالل املو�سم االول لكومان مع الفريق
يف انكل�ت�را ويناف�س على الت�أه ��ل لدوري ابطال
اوروبا املو�س ��م املقبل.وبا�ستثناء تراجع ب�سيط
يف كان ��ون االول كان �ساوثامبت ��ون بني االربعة
االوائ ��ل يف الدوري منذ ايل ��ول وقبل  14مباراة
من نهاية املو�سم يحتل املركز الثالث.

دعم �شعبي كبري مللف باري�س لـ"�أوملبياد "2024
و %76م ��ن �س ��كان باري� ��س
ي�ؤيدون تق ��دمي ملف لت�ضييف
�أوملبياد . 2024
وكان ��ت باري� ��س �ضيف ��ت دورة
الألع ��اب الأوملبي ��ة يف عام ��ي
 1900و ، 1924كم ��ا �ضيف ��ت
فرن�سا الأوملبي ��اد ال�شتوي عام
 1924يف �شاموني ��ه وع ��ام
 1968يف جرونوب ��ل وع ��ام
 1992يف �ألربتفي ��ل .بينم ��ا
ف�شل ��ت حم ��اوالت باري� ��س
لت�ضيي ��ف دورات 1992
و 2000و 2012الأوملبي ��ة
ال�صيفية.

وي�ب�رز يف �صف ��وف الفري ��ق ال ��ذي ع ��زز
�صفوف ��ه قب ��ل �إغ�ل�اق ف�ت�رة االنتق ��االت
ال�شتوية باملداف ��ع عبدالله �شهيل واملهاجم
عي�س ��ى املحي ��اين والقادمني م ��ن ال�شباب
كل م ��ن ف ��وز القرين وعبدالفت ��اح ع�سريي
وجم ��ال باجن ��دوح وعبدالرحمن الغامدي
�إىل جان ��ب البولن ��دي زوكاال والروم ��اين
لو�سيان مارتن والربازيلي ماركينهو.
ويتطلع التع ��اون �إىل حتقيق الفوز عندما
ي�ستقب ��ل �ضيف ��ه هجر عل ��ى ملع ��ب مدينة
عبدالل ��ه الريا�ضي ��ة بربي ��دة يف مب ��اراة
مهم ��ة ل ��كال الطرف�ي�ن اللذي ��ن يدخالنه ��ا
برغب ��ة وطموح ��ات م�شرتك ��ة تتمث ��ل يف
ت�أم�ي�ن موقعهم ��ا يف املنطق ��ة الدافئ ��ة يف
ظ ��ل ابتعادهم ��ا ع ��ن املناف�سة عل ��ى اللقب
وال�صراع من �أجل البقاء بني الكبار.

اهتمام فرن�سي بدورة املئوية الثانية للأوملبياد

ولكن ن�سبة الت�أييد التي �أظهرها
ا�ستطالع �أم�س مازالت �أقل من
الت�أييد ال ��ذي �أظهره ا�ستطالع
ع ��ام  2005ملل ��ف باري� ��س
لت�ضييف �أوملبياد  2012عندما
�أخفق ��ت العا�صم ��ة الفرن�سي ��ة
يف الف ��وز بح ��ق تنظيم احلدث
الكب�ي�ر بفارق �ضئي ��ل مل�صلحة
العا�صمة الإنكليزية لنــدن.
ويج ��ب عل ��ى امل ��دن الراغب ��ة
يف ت�ضيي ��ف �أوملبي ��اد 2024
ال�صيف ��ي تق ��دمي ملفاته ��ا �إىل
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة يف
موعد غايته � 15أيلول .2015

الريال ين�شد التوا�صل مع جمهوره الكرتوني ًا
 مدريد� /إ يف
قرب� � ًا م ��ن النادي من خ�ل�ال من�صة
تكنولوجيا تتوافر عليها مزيد ًا من
وقع ��ت �شرك ��ة "مايكرو�سوف ��ت" املعلومات والبيان ��ات الإح�صائية
اتفاقي ��ة مع ري ��ال مدريد الإ�سباين وملخ�ص ��ات ومقاب�ل�ات و�ص ��ور
لتقريب الن ��ادي امللكي من املاليني خا�صة".
�سيبا�ستي ��ان
م ��ن �أن�صاره ح ��ول الع ��امل ،الذين وك�ش ��ف
�ستتوافر له ��م املزيد من املعلومات الن�سي�سرتمي�ي�ري ،م�س� ��ؤول ق�سم
ع ��ن الفري ��ق ،ومتابع ��ة العبي ��ه الريا�ض ��ة يف "مايكرو�سوفت" عن
و�ص ��ور مبا�ش ��رة للمباري ��ات عرب �أن ري ��ال مدريد لدي ��ه  125ميلون
هواتفه ��م املحمول ��ة واحلوا�س ��ب م�شجع يف العامل.
اللوحي ��ة و�أجه ��زة الكرتوني ��ة و�أو�ض ��ح �أن ه ��ذا التطبي ��ق
�أخرى .وقال امييليو بوتراغينيو ،التكنولوج ��ي �سي�سم ��ح للجماهري
مدي ��ر العالق ��ات امل�ؤ�س�سية للنادي احلا�ض ��رة يف امللع ��ب مبتابع ��ة
امللك ��ي ل ��دى تق ��دمي االتفاقي ��ة �إن الالع ��ب الذي ��ن يف�ضلون ��ه ب�ش ��كل
"ري ��ال مدري ��د كان رائ ��دا دائم ��ا ف ��ردي ،وتك ��رار الأه ��داف م ��ن
يف �أن يك ��ون يف الطليع ��ة من ��ذ �أن كام�ي�رات خمتلف ��ة ،و�سيتي ��ح
افتتح الرئي�س �سانتياغو برنانبيو للجماه�ي�ر يف جمي ��ع �أنح ��اء
امللع ��ب يف  1947ووق ��ع اللفريدو الع ��امل اال�ستمتاع ب�أخب ��ار الفريق
دي �ستيفانو يف  1953والآن يريد وجنومه ،و�شراء منتجاته مبا�شرة
�أن ت�شع ��ر جماه�ي�ره ب�أنه ��ا �أك�ث�ر عرب االنرتنت.

�#شكراَ_جدتي
للخبز ال ��ذي ت�صنعه
يداك مذاق ال ي�ضاهيه
مذاق

ملهمتي لهذا الأ�سبوع

هي عالي ��ة حمم ��د باق ��ر ،ام ��ر�أة ب�ص ��رية
�ش ��جاعة عملت موظفة يف مكتب ��ة الب�ص ��رة
املركزي ��ة يف الفرتة التي �س ��بقت �س ��قوط نظام
احلكم يف العراق  .
يف �آذار من عام  ، 2003دخلت قوات ع�س ��كرية
بن�صب �سالح م�ض ��اد للطائرات
عراقي ��ة لتق ��وم ّ
فوق بناية مكتبة الب�ص ��رة املركزية والتي ت�ضم
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كتب ًا نادرة و ثمينة وخمطوطات قدمية
خ�شيت ال�س ��يدة عالية من ن�س ��ف وحرق الرتاث
العراق ��ي املوج ��ود يف املكتب ��ة ،فطلب ��ت م ��ن
ال�س ��لطة العراقية يف الب�ص ��رة �آنذاك نقل الكتب
ُ
لبيته ��ا لك ��ن مت رف� ��ض طلبها  ،عندها ا�ض ��طرت
وجازفت ب�ش ��جاعة قل مثيلها يف تهريب الكتب
ليال ومب�س ��اعدة اهايل املنطقة و�ص ��احب مطعم

وخب ��از يف املنطق ��ة  ..وهم كان ��وا ال يجي ��دون
الق ��راءة والكتاب ��ة  ،يف النهاية متكن ��وا م ��ن
تهري ��ب ( )30,000كتاب ��ا وذلك عرب نقله ��ا
بوا�سطة �س ��تائر املكتبة ويف غ�ضون عدة ايام ،
وبعد دخول القوات االجنبية ،احرتقت املكتبة..
ولكن الكتب كانت ب�أمان يف بيت الأمينة عالية.
عرف اجلي�ش الربيطاين ما فعلته هذه ال�س ��يدة

شبعاد
 فــرح �ســالــم

� ٌ
أمل ُ
يولد من رحم اخلراب

حكاي��ة عراقي��ة م��ع مر�ضه��ا املله��م !
بغداد  /املدى

ُ
"خلقت امر�أة عراقية ،
لذا �صار جزءاَ من تكويني
الإ�صرار ،ال ل�شيء اال اننا
اعتدنا �أن نهب احلياة من
�أرحامنا قوة "بهذه العبارة
ابتد�أت ريا حممد عا�صي
�سرد ق�صة كفاحها مع مر�ض
نادر ،ال �أ�سم له وال �أبحاث
تكفي لإعطاء ت�صور كامل
عنه  ،فهو ي�صيب واحداَ من
كل ع�شرين مليون �شخ�ص !
ريا � ،أجربتها الظروف
القا�سية على الفرار من
وطنها العراق لغر�ض
مالذ امن لها
احل�صول على ٍ
ولولدها ،فهو االبن الوحيد
لأم وحيدة.

وع ��ن ذلك تقول "بد�أتُ حياتي اجلديدة
من ال�صف ��ر ،وواجه ��ت الع ��امل اجلديد
بعم ��ر تعدى ال�س ��ابعة والثالثني ،حياة
جدي ��دة مازالت غري م�س ��تقرة ،حيث ال
بي ��ت وال ما�ض ،وال حتى كنزة �ش ��توية
تدفئ ارتعاد مفا�صلي "
وت�ض ��يف "التج� ��أت لب�ل�اد رحيم ��ة مع
الإن�س ��ان يف كل �ش ��يء  ،جميلة ال يعكر
�ص ��فوها �س ��وى ف�صل ال�ش ��تاء مبعطفه
الأبي�ض الكئيب"
مل تكن هذه �س ��وى البداي ��ة  ،فقد خب�أت
الأقدار ق�ص ��ة اخ ��رى لريا� ،ستكت�ش ��ف
من خاللها معنى الن�ض ��ال احلقيقي لكن
هذه املرة بهيئة �صراع من �أجل احلياة،
والبقاء.
"يف نهاي ��ة ع ��ام  ،٢٠١٠ب ��د�أت بق ��ع
زرقاء جتتاح ج�س ��دي وتغطي ��ه  ،ك�أنها
�أث ��ار كدم ��ات ل�س ��قطة من م ��كان مرتفع
 ،رافقته ��ا �آالم مربح ��ة يف مفا�ص ��لي مل
افهم �سرها "
قالت ريا و�أ�ضافت بحزن وهي ت�ستذكر
" مل يتمكن الأطباء من ت�شخي�ص علتي
يف البداي ��ة ،اال انن ��ي وبعد عدة �أ�ش ��هر
ح�ص ��لت على االجاب ��ة التي تقول انني
م�ص ��ابة مبر�ض يعد ن ��ادر َا  ،تهاجم فيه

خالي ��ا ال ��دم الغ�ض ��روف فيت�آكل �ش ��يئ َا
ف�ش ��يئ�أ خملف ًة بعد ذل ��ك كدمات زرق يف
ج�سدي"
ثم �أردفت ويف عينيها طرف ابت�سامة "
العالج كان يكمن يف �ض ��رورة اعتيادي
عل ��ى منظ ��ر ه ��ذه الكدم ��ات  ،لي�س هذا
وح�سب  ،وامنا �أن اكون �سعيدة بعيدة
عن احلزن "
رحلة عالج
�أول �س� ��ؤال طرح ��ه الطبي ��ب املعال ��ج
حلال ��ة ريا هو  :من �س�ي�رافقك يف رحلة
عالجك؟
وهنا  ،كان ال بد لها ان ت�س ��تجمع قواها
 ،فاملواجهة مع املر�ض باتت حقيقية.
"ا�س ��تجمعت قواي وتذكرتهم كلهم يف
حلظة واحدة" قالت ريا
" دم ��وع ام ��ي عن ��د ال ��وداع� ،ض ��فرية
اختي املقد�س ��ة ،بحة �صوت �أبي ،ولون
�ش ��يب ر�أ� ��س اخي الذي �ص ��ار م�ش ��ابه َا
ل�شيبي،
ه�ؤالء جميع� � َا كانوا يف اجلهة االخرى
من االر� ��ض ،لكنن ��ي اج�ت�ررتُ خيالهم
ليكون تعويذتي ومتيمة �شفائي"
كان حمب ��وا وا�ص ��دقاء ري ��ا حوله ��ا

الب�صرية ال�شجاعة ،وو�ص ��ل اخلرب �إىل الكاتبة
االنكليزي ��ة (جاني ��ت وينرت ) عن �ش ��جاعة هذه
ال�سيدة فقامت (وينرت) بت�أليف كتاب هو عبارة
عن ق�صة للأطفال بعنوان:
The librarian of Basrah
�أ�شادت من خالله ب�شجاعة ووطنية هذه ال�سيدة
الب�صرية .

وان مل يكون ��وا يف احلقيق ��ة ،فكابو�س
مر�ض ��ها كان يتعرث ب�ي�ن اجنماد بحرية
و�ش ��خو�ص غريب ��ة حتيطه ��ا يف املكان
الذي كانت فيه.
"كن ��ت ا�ش ��عر بالق ��وة كلم ��ا �س ��معت
ا�ص ��وات َا دافئ ��ة ك�ص ��وت �ص ��ديقتي
ب�ش ��رى وزوجها جمال ،كان ذلك يحدث
بينما تف�صلنا قارتني عن بع�ضنا  ،كذلك
كان �ص ��وت خالد مطلك وهو ي�شجعني
ويدعمن ��ي ويدعوين للكتاب ��ة  ،الكتابة
عن كل ما ا�شعر به يف حمنتي
االث ��ر الكب�ي�ر يف روح ��ي ،ولن ان�س ��ى
كذل ��ك ذك ��ر املق ��ال ال ��ذي كتبت ��ه �أمن ��ا
الكوني ��ة( لطفي ��ه الدليم ��ي)  ،وال ��ذي
حتدثت فيه عن احلي ��اة  ،والعي�ش فيها
دون متاع وامتعة� ،ش ��عرت حينها �إنني
ابن ��ة ه ��ذا الك ��ون وم ��ن امل�س ��تحيل �أن
يتخلى عني يف ه ��ذه املحنة " قالت ريا
و�أ�ضافت ب�شئ من وجع
"اذك ��ر ذل ��ك الي ��وم ال ��ذي حلق ��وا في ��ه
ر�أ�سي كي ال �أ�شعر بال�صدمة لو ت�ساقط
�شعري جراء �أخذي جرعات من العالج
الكيميائ ��ي� ،أذك ��ره جي ��د َا  ،فق ��د ع ��دت
للمن ��زل لأج ��د �ش ��قيقة الغرب ��ة واخ ��ت
الروح( داليا ) تطبخ يل اكلتي املف�ضلة

" الباميا"  ،فتغ�س ��ل عن روحي ق�سوة
التجربة بدفئها الذي لف املكان "
ما جنوت اال باملحبة
بعد رحلة عالج ت�ض ��منت ثالث جرعات
قوية م ��ن الع�ل�اج الكيميائ ��ي ،جنحت
ريا يف من ��ح خليتها اخلبيثة الطم�أنينة
على حد تعبريها ،وبذا تكون قد ربحت
معركته ��ا �ض ��د املر�ض ،لك ��ن بعالج اهم
من الطب  ،انه املحبة .
كحلت عيني ب�شم�س بغداد
�أخرياَ ،ودفء قلب امي،
وحب عائلتي" ،
وملة االحبة نهلة وب�سمة ومنى وب�شرى
ودني ��ا وذكرى وعماد و�س ��عد وال�ش ��يخ
احم ��د وكل الأ�ص ��دقاء ،كله ��ا جعلتن ��ي
اخ ��رج من نف ��ق املر�ض بق ��ارب جناة ،
جدفت فيه �أياديهم جميع َا"
ااَ
يف احد الأي ��ام ر�أيت طف�َل� يف املرحلة
االخ�ي�رة م ��ن عالج ��ه  ،ق ��ال يل حرفي َا
ب�أنه جعل من �س ��رطانه املنبوذ �ص ��ديق َا
 ،،فب ��ات �ص ��ديقه حق َا  ،ول�ش ��د ما رددت
هذه العب ��ارة مع نف�س ��ي  ،اعتربت هذا
ال�صغري  ..ملهمي االول"

عقب اخلراب الذي حل ب�أملانيا ب�سبب احلرب العاملية الثانية التي
�أ�ش ��علها دكتاتوره ��ا هتل ��ر ،كان لزام َا على الأه ��ايل مواجهة واقع
مري ��ر متث ��ل مبقتل  3ماليني ون�ص ��ف املليون مواط ��ن ،ومبعاناة
الباقني من ويالت الت�ش ��رد واجلوع ،خ�صو�ص� � َا بعد �أن مت تدمري
م ��ا يق ��رب من  18مليون بيت وم�ص ��نع وم�ؤ�س�س ��ة وه ��و ما ميثل
ن�س ��بة  %40من م�س ��احة �أملانيا  .كان التحدي يتمثل يف خيارين:
اال�ست�سالم لواقع اخلراب ال�شامل او النهو�ض من جديد.
رمب ��ا بدت فك ��رة النهو�ض للكثريين �ص ��عبة ان مل تكن م�س ��تحيلة
يف تل ��ك الظ ��روف  ،فثمة نق�ص هائل يف عدد الرجال بني �أ�س ��رى
وجرح ��ى ف�ض�ل�ا عن القتلى الذي ��ن بلغت �أعداده ��م  5ماليني قتيل
مدين يف الق�ص ��ف اجلوي االجنلي ��زي والأمريكي ،وكذلك تدمري
 %70م ��ن القاعدة ال�ص ��ناعية واغتيال �ألفي ع ��امل وتهجري 4000
�آخري ��ن اجربوا على العمل بال�س ��خرة يف معام ��ل الغرب ،و %90
من العا�صمة برلني حتول اىل �أنقا�ض..كان امل�شهد يف عام 1945
كان كارثيا عن حق.
م ��ن �أهم حماور تل ��ك الكارثة متثل يف ا�س ��تخدام امل ��ر�أة الأملانية
كورقة �ض ��غط عرب �إذاللها وحماولة تدمريه ��ا  ،فالقوات الأجنبية
املختلف ��ة الت ��ي دخل ��ت اىل الأرا�ض ��ي الأملاني ��ة ،عمدت بكل �ش ��كل
من الأ�ش ��كال اىل االنتق ��ام مما فعله هتلر عرب تدم�ي�ر كرامة املر�أة
الأملانية يف عمليات اغت�ص ��اب وح�ش ��ية طالت الن�س ��اء مبن فيهن
القا�ص ��رات من قب ��ل قوات احللفاء  ،ا�ض ��افة اىل القت ��ل والتمثيل
باجلثث او رميها للكالب اجلائعة وت�ش ��ويه �أج�س ��ادهن ب�ضربات
ال�س ��كاكني كدالل ��ة على الفعل ال�ش ��نيع وتر�س ��يخه فيم ��ا لو جنت
ال�ضحية من موتها املحتوم.
قد تكون هذه ال�ص ��ورة ال�س ��وداوية كفيلة ب�إغالق �صفحة ال�شعب
الأمل ��اين بكاف ��ة �أطيافه والق�ض ��اء علي ��ه ،لكن ما ح ��دث كان عك�س
التوقعات متام َا  ،فقد انطلقت مبادرات فردية متثلت بعمل الن�ساء
يف برلني على تنظيف خملفات احلرب ورفع االنقا�ض ،خ�صو�ص َا
وان ق ��وات احللفاء منعت الرجال دون �س ��ن ال 50عام َا من العمل
خ�ش ��ية قيامهم بت�أ�س ��ي�س نواتات ملقاومة م�س ��لحة ،ل ��ذا كان لزام َا
على الن�ساء القيام بهذه اخلطوة.
لويزا �شرودر – من �ضحايا االغت�صاب وناجية من موت حمقق-
كانت من �أوائل املنظمات حلركة( ن�س ��اء االنقا�ض ) التي بد�أت يف
برلني وامتدت اىل باقي املدن ..ن�ساء �أملانيا �شمرن عن �سواعدهن،
وكان ��ت مهمته ��ن الأوىل ا�س ��تخراج احلج ��ارة ال�س ��ليمة م ��ن بني
الأنقا� ��ض لإعادة ا�س ��تخدامها مرة �أخرى يف البن ��اء و�إخالء املدن
وال�ش ��وارع من الأنقا�ض ونقلها �إىل خارج املدن ،وكذلك العمل يف
امل�ص ��انع التي مل تت�ضرر يف الق�ص ��ف ،ويف ظرف � 9أ�شهر متكنت
الن�س ��اء من تك�س�ي�ر حطام 18مليون بناي ��ة ،وحتويلها �إىل 750
�أل ��ف مرت مكعب من ال�ت�راب،مت جتميعها على هيئ ��ة جبال يف كل
�أنحاء �أملانيا ،وا�ستمرت مرحلة البناء ملدة � 10سنوات ( – 1945
 ،)1955يف مرحلة عرفت با�سم "ن�ساء الأنقا�ض".
ق�ص ��ة (ن�ساء االنقا�ض) وما �س ��طرنه من مالحم ي�ستذكرها الأملان
بفخر ت�ش�ي�ر اىل م�س� ��ألة مهمة ال تقبل ال�ش ��ك ،ان امل ��ر�أة التي تعد
ن�صف املجتمع بح�سب ما هو متعارف عليه ،هي يف احلقيقة عماد
املجتمع وحمركه الأ�سا�سي فيما لو امتلكت الآليات الكافية للقيادة
وتوفرت البيئة اخل�ص ��بة التي ترع ��ى �إمكانياتها وقدراتها الهائلة
على التحمل ..وهنا يف بالدنا الكثري من الأمثلة احلية وال�شواهد
على قدرة الن�س ��اء العراقي ��ات على اجرتاح املعج ��زات كتلك التي
�صنعتها (ن�ساء املعجزات) يف املانيا.
hawaa@almadapaper.net

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

�أنا مالال ..نا�ضلت دفاعا عن حق التعليم وحاولت طالبان قتلي

اختاره هذا الأ�سبوع ابراهيم البهرزي

Face off
فرح حيدر
بغداد

يف ت�شرين االول من عام 2012
تعر�ضت ال�صبية الباك�ستانية ذات
اخلم�سة ع�شر ربيعا (مالال يو�سفزاي)
لهجوم من قبل احد م�سلحي حركة
طالبان الإرهابية ما �أ�سفر عن
�إ�صابتها باطالقة نارية يف ر�أ�سها .

ا�شيائي ال�صغرية
�سايل حامت
بغداد

لق ��د جن ��ت م�ل�اال م ��ن امل ��وت ب�أعجوبة ل�ت�روي لنا
�سريتها يف هذا الكتاب ال�صادر حديثا  , وهي �سرية
معربة ع ��ن �إرادة فتاة ت�ش ��به ماليني الفتيات ممن
يع�ش ��ن يف جمتمع ��ات تنك ��ر عل ��ى الإن ��اث اب�س ��ط
حقوقهن  ,كحق التعليم مثال � ,إ�ضافة حلقوق اخرى
تندرج �ضمن م�ستلزمات الوجود الإن�ساين .
(اىل جمي ��ع الفتيات اللواتي واجهن � إجحافا ومت
�إ�سكاتهن  ,معا �سوف ُن�سمع �صوتنا ) .

به ��ذه املقدم ��ة الوجي ��زة الالفت ��ة ت�س ��رد م�ل�اال
وبالتع ��اون م ��ع ال�ص ��حفية الربيطاني ��ة املرموق ��ة
كري�س ��تينا الم ��ب �س�ي�رتها ع�ب�ر � أك�ث�ر م ��ن 400
�صفحة من القطع املتو�سط, منذ مولدها يف منطقة
وادي �س ��وات التي خ�ض ��عت حلكم و�سيطرة حركة
طالبان الوح�شية الإرهابية وما فر�ضته من �شروط
ال �إن�س ��انية تتمثل بحرمان الفتيات ال�صغريات من
حق التعلي ��م  ,وهو املجال الذي ن�ش ��طت فيه مالال
مبك ��را من خ�ل�ال دخوله ��ا ملدونة عل ��ى موقع البي
بي �س ��ي با�سم م�س ��تعار ومب�س ��اعدة والدها املعلم
الب�س ��يط لتلف ��ت اليه ��ا � أنظ ��ار الع ��امل وه ��ي
تتحدث عن اجله ��ود الفردية التي تبذلها ا�س ��رتها
ال�ص ��غرية  لأج ��ل �إر�س ��اء حق فتي ��ات جمتمعها يف
التعليم .
ع�ب�ر خم�س ��ة اق�س ��ام هي ف�ص ��ول الكت ��اب تتحدث
مالال عن احلي ��اة اليومية للفتيات ال�ص ��غريات يف
وادي �س ��وات , عن ع ��ادات وتقاليد جمتمع �ض ��يق
و�صغري يحاول فيه والدها املتعلم وا�سرتها ا�شاعة
ح ��ق وحري ��ة التعلي ��م للفتي ��ات ال�ص ��غريات , 
وتتح ��دث عن مرحل ��ة �س ��يطرة طالب ��ان وحماولة
فر�ض نهجها املتخلف على مفا�ص ��ل احلياة اليومية

ن�صيحة عاملا�شي

يد �صغرية ..وقلب كبري
نورا �سامل
بغداد

لطاملا متيزت الفا�شيني�س ��تا الكويتية (�أ�س ��يا) ب�إطالالتها
الأنيقة والغ�ي�ر النمطي ��ة ،فه ��ي واح ��دة م ��ن �أ�ش ��هر مدونات
املو�ض ��ة العربي ��ات اللوات ��ي ال يجدن غ�ضا�ض ��ة يف تن�س ��يق
�أكرث من قطعة منقو�شة يف الطلة الواحدة ،وتنا�سبهن جميع
النق�ش ��ات على اختالف �ألوانها.هنا �س ��تجدين اطاللة نهارية
مميزة ن�س ��قت من خالله ��ا الفا�شيني�س ��تا ال�ش ��هرية اجلاكيت
املنقو� ��ش م ��ع التي�ش�ي�رت ذات التقليم ��ات العر�ض ��ية ,ويف
الإطالل ��ة الثاني ��ة عمدت ال�س ��تخدام �ألوان البا�س ��تيل الدافئة
للظهور ب�إطاللة ناعمة.

يف وادي �س ��وات وحج ��م الظل ��م
ال ��ذي ط ��ال الن�س ��اء عموم ��ا والفتي ��ات
ال�ص ��غريات خ�صو�ص ��ا من هذه احلركة
الهمجي ��ة  , ودفاعه ��ا ه ��ي وعائلته ��ا
ال�ص ��غرية عن حق التعلي ��م الذي اودى
الحقا اىل حماولة اغتيالها  ,كما تتحدث
عن مرحلة معاناتها من الإ�صابة القاتلة
و�ص ��راعها مع امل ��وت واجله ��ود التي
بذل ��ت  لإنقاذها من املوت املحقق ومن
معاودتها احلياة والن�شاط بقوة اكرب
يف جمال ح ��ق التعليم للفتيات  .وهو
العم ��ل الذي �أهلها فيما بعد للح�ص ��ول
عل ��ى جائ ��زة نوبل لل�س�ل�ام ك�أ�ص ��غر
امر�أة تنال اجلائزة .
كت ��اب جدي ��ر بالق ��راءة خ�صو�ص ��ا
لفتي ��ات جمتمعن ��ا ال ��ذي يع ��اين
ظروف ��ا ال زال ��ت املر�أة فيها تخ�ض ��ع
ملخاط ��ر و�ش ��روط قا�س ��ية تن ��ال من
حرياته ��ا وحقوقه ��ا العام ��ة م ��ن
قبل منظومات متخلفة ال تختلف عن
طالبان كثري َا.

طفلـــــــــي
و�ضع الطفل على ال�س ��رير ممدد ًا �أثناء ر�ضاعته من القنينة يعد خطئ َا
ال بد لالم من االنتباه اليه ،لأن هذه الو�ض ��عية ترتك بع�ض الفراغ يف
احللمة مما ي�س ��مح بت�سرب الهواء ويت�س ��بب للطفل بالغازات ,كما �أن
متدد الطفل �أثناء الر�ض ��اعة يعر�ض ��ه الحتمال ارتداد احلليب الذي قد
يت�س ��رب �إىل جمرى الق�ص ��بة الهوائية الأمر مما قد ي�س ��بب له التهاب ًا.
كما ميكن �أن يحدث التهاب يف الأذن ب�سبب ت�سرب احلليب �إىل الأذن
بالإ�ض ��افة اىل �أن ترك الطفل ير�ض ��ع وحده ومن دون متابعة يعر�ضه
خلطر االختناق ,لذا ف�إن الو�ض ��عية املثلى للر�ضاعة هي جلو�س الطفل
يف ح�ضن �أمه جلو�س ًا مائ ًال ور�أ�سه مرتفع �أفقي ًا بحوايل  60درجة.
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الف�صائل الليبية تبد�أ حمادثات �سالم مدعومة من الأمم املتحدة
 طرابل�س /رويرتز
ا�ست�أنف مفاو�ضو الأمم املتحدة يوم الأربعاء
حم��ادث��ات مع مندوبني من الف�صائل الليبية
املتحاربة واجتمعوا على نحو منف�صل مع
الأط��راف املتحاربة يف حماولة لإنهاء الأزمة

ال�سيا�سية والتو�صل لوقف لإطالق النار.
وال �ت �ق��ى امل �ب �ع��وث اخل��ا���ص ل �ل��أمم امل�ت�ح��دة
برناردينو ليون يف مدينة غدام�س الليبية
مع مندوبني من احلكومتني املتناف�ستني على
ال�سلطة يف البالد يف �صراع تخ�شى القوى
الغربية �أن يتدهور �إىل حرب �أهلية �أو�سع.

ون���ش��رت بعثة الأمم امل�ت�ح��دة يف ليبيا عرب
ح�سابها على موقع تويرت �صورا لليون مع
املندوبني وقالت �إن املبعوث ال��دويل �أج��رى
"اجتماعات منف�صلة م��ع الأط ��راف كحوار
�سيا�سي".
ومل يت�سن االت�صال ب�صورة فورية مع املندوبني

من اجلانبني للح�صول على تفا�صيل.
وبعد اربع �سنوات من الإطاحة مبعمر القذايف
تواجه ليبيا �صراعا بني حكومة معرتف بها
دوليا وحكومة مناف�سة �شكلت يف طرابل�س
بعدما ا�ستوىل ف�صيل م�سلح على العا�صمة
ال�صيف املا�ضي.

قلق �أمريكي ..وترقب �أوكراين قبل "مين�سك"
ح��ذر الرئي���س الأميركي ،ب��اراك �أوباما ،الثالث��اء ،من �أن ف�ش��ل مفاو�ضات ال�س�لام التي تقودها فرن�س��ا و�ألمانيا
�سيك��ون ل��ه تداعيات على مو�سكو ،فيم��ا �أعرب عن قلقه حي��ال "ا�ستمرار دعم رو�سيا لالنف�صاليي��ن" ،بينما �سلم
االنف�صاليون الأوكرانيون من �أجل التو�صل �إلى ت�سوية.
 كييف� /سكاي نيوز
و�أعل ��ن البي ��ت الأبي� ��ض �أن �أوبام ��ا
ح� ��ض يف ات�ص ��ال هاتف ��ي نظ�ي�ره
الرو�س ��ي فالدميري بوت ��ن على �إيجاد
حل �سلمي للنزاع يف �أوكرانيا ع�شية
قمة م�صريية يف مين�سك.
وخ�ل�ال االت�ص ��ال� ،ش ��دد الرئي� ��س
الأمريك ��ي عل ��ى "�أهمي ��ة �أن ينته ��ز
الرئي�س بوتن الفر�ص ��ة التي ت�شكلها
املفاو�ض ��ات الراهن ��ة ب�ي�ن رو�سي ��ا
وفرن�س ��ا و�أملاني ��ا و�أوكراني ��ا يف
حماولة لإيجاد حل �سلمي للنزاع".
وقال البي ��ت الأبي�ض يف بي ��ان�" :إذا
وا�صل ��ت رو�سي ��ا �أعماله ��ا العدوانية
يف �أوكراني ��ا وخ�صو�صا عرب �إر�سال
جن ��ود و�أ�سلحة ومتوي ��ل املتمردين،
ف� ��إن الثم ��ن ال ��ذي �ستدفع ��ه رو�سي ��ا
�سيزيد".
وم ��ن املق ��رر �أن ت�ست�ضي ��ف مين�سك،
"قم ��ة الفر�ص ��ة الأخ�ي�رة" ب�ي�ن
ر�ؤ�س ��اء رو�سي ��ا و�أوكراني ��ا وفرن�سا
وامل�ست�شارة الأملانية للتفاو�ض ب�ش�أن
خطة �سالم ت�ضع حدا للنزاع امل�ستمر
يف �شرق �أوكرانيا منذ � 10أ�شهر.
وقبي ��ل ذل ��ك� ،أج ��رى �أوبام ��ا ات�صاال
هاتفي ��ا بالرئي� ��س الأوك ��راين ،برتو
بورو�شنك ��و ،و�أعلن ��ت الرئا�س ��ة
الأوكرانية �أن الرئي�سني �أمال ب�إحراز
"تقدم" يف قمة مين�سك.
انف�صاليو �أوكرانيا
م ��ن جانبه ��م� ،سل ��م االنف�صالي ��ون
الأوكراني ��ون املوال ��ون لرو�سي ��ا،
الثالث ��اء ،اقرتاحاته ��م للمفاو�ض�ي�ن
املجتمع�ي�ن يف مين�س ��ك م ��ن �أج ��ل
التو�صل �إىل ت�سوية.
و�سب ��ق ه ��ذا االجتم ��اع يف عا�صم ��ة
بيالرو�سي ��ا ،والذي ا�ستم ��ر �ساعتني

ق�ص ��ف دام لكراماتور�س ��ك ،معق ��ل
قوات كييف يف �شرق �أوكرانيا ،حيث
خلف ��ت �أعمال العنف  37قتيال يف 24
�ساعة.
خطة فرن�سية �أملانية
وته ��دف اخلط ��ة الفرن�سي ��ة الأملاني ��ة
�إىل �ضم ��ان تطبي ��ق اتفاق ��ات ال�سالم
الت ��ي مت التو�ص ��ل �إليه ��ا يف �سبتمرب

يف مين�س ��ك وتلح ��ظ تو�سي ��ع احلكم
الذاتي يف مناطق املتمردين مع �إبقاء
خ ��ط اجلبهة احل ��ايل و�إقام ��ة منطقة
منزوع ��ة ال�سالح بعر� ��ض � 50إىل 70
كلم قبالة اخلط املذكور.
لك ��ن كيي ��ف رف�ضت م ��رارا �إبقاء خط
اجلبهة احلايل ،علما ب�أن االنف�صاليني
احتلوا  500كلم مربع ��ة �إ�ضافية منذ
ايلول.

وثم ��ة بن ��د خ�ل�ايف �آخ ��ر يت�ص ��ل
بـ"و�ض ��ع الأرا�ض ��ي" الت ��ي �سيط ��ر
عليها االنف�صالي ��ون ،ففي حني ت�شدد
مو�سك ��و عل ��ى ت�شكيل احت ��اد ترف�ض
كييف هذا الأمر وتعتربه حماولة من
الكرملني لفر� ��ض هيمنة على قرارات
كييف.
و�إح ��دى النق ��اط الرئي�سي ��ة الأخرى
يف خط ��ة ال�س�ل�ام الأوروبي ��ة ه ��ي

روحاين :هدف املفاو�ضات النووية هو ا�ستفادة
جميع الأطراف
 طهران� /أ .ف .ب.
اعل ��ن الرئي�س االيراين ح�س ��ن روحاين يف
خط ��اب الق ��اه الأربع ��اء يف ح�ش ��د كب�ي�ر يف
طه ��ران ،ان دور اي ��ران �ض ��روري ملكافح ��ة
االره ��اب وم ��ن اج ��ل ت�أم�ي�ن "اال�ستق ��رار
وال�سالم" يف ال�شرق االو�سط.
وخطاب ��ه الذي الق ��اه يف الذك ��رى ال�ساد�سة
والثالث�ي�ن للث ��ورة اال�سالمي ��ة ،يتزام ��ن مع
مفاو�ضات �صعبة جترى بني طهران والقوى
العظم ��ى من اجل التو�ص ��ل اىل اتفاق نهائي
ح ��ول الربنام ��ج الن ��ووي االي ��راين املث�ي�ر
للج ��دل .وق ��ال روح ��اين ان "ب�س ��ط ال�سالم
واال�ستقرار وا�ستئ�صال االرهاب يف ال�شرق
االو�سط ،مير ع�ب�ر اجلمهورية اال�سالمية".
وا�ض ��اف "ر�أيت ��م ان الدول ��ة الت ��ي �ساع ��دت
�شع ��وب العراق و�سوري ��ا ولبنان واليمن ...
ملواجهة املجموعات االرهابية هي جمهورية
اي ��ران اال�سالمية".وق ��د قدم ��ت اي ��ران يف
ال�سن ��وات االخ�ي�رة م�ساع ��دة �سيا�سي ��ة
وع�سكرية للعراق و�سوريا من اجل الت�صدي
للمجموع ��ات اجلهادي ��ة وخ�صو�ص ��ا تنظيم
الدولة اال�سالمية.
ويف �ش�أن املفاو�ضات النووية ،كرر الرئي�س
روحاين الق ��ول ان ايران لي�ست خائفة "من
ال�ضغ ��وط والعقوب ��ات" ،م�ش�ي�را اىل انها
ت�سعى اىل "اتفاق يحافظ على عظمة االمة
وتقدمه ��ا" .وا�ضاف ان ه ��دف مفاو�ضات
ايران مع الق ��وى العاملية ب�ش�أن برناجمها
الن ��ووي ه ��و ا�ستف ��ادة جمي ��ع االط ��راف
يف ا�ش ��ارة اخ ��رى اىل ان طه ��ران ميكن ان
تقبل ح�ل�ا و�سطا لنزع فتي ��ل مواجهة �أثارت
خماوف من اندالع ح ��رب جديدة يف ال�شرق
االو�سط.
وقال ان ه ��ذا �سي�ستتبع اظهار ايران �شفافية
يف م�سعاه ��ا ال�ستخدام الطاق ��ة النووية يف
الأغرا� ��ض ال�سلمي ��ة مقاب ��ل رف ��ع العقوبات
"اخلاطئة والالان�سانية وغري القانونية"
املفرو�ض ��ة عليه ��ا لال�شتب ��اه يف �أن

لديها خطة �سرية المتالك قنبلة نووية.
وي ��وم االح ��د املا�ض ��ي مل ��ح الزعي ��م االعل ��ى
االي ��راين �آية الل ��ه علي خامنئي وه ��و �أعلى
�سلط ��ة يف الب�ل�اد اىل ان ��ه ميك ��ن ان يقب ��ل
اتفاق ��ا ال يح�صل في ��ه �أي م ��ن اجلانبني على
كل ما يريده وداف ��ع ب�شدة عن قرار روحاين
التفاو�ض مع الغرب وهي �سيا�سية يعار�ضها
املت�شددون يف الداخل.غري ان خامنئي حذر
�أي�ض ��ا م ��ن ان ع ��دم التو�ص ��ل اىل اتف ��اق مع
الق ��وى الك�ب�رى �أف�ضل م ��ن احل�ص ��ول على
اتفاق �سيء.
ويف كلمت ��ه ي ��وم االربع ��اء يف االحتف ��االت
مبنا�سب ��ة الذك ��رى ال�سنوي ��ة  36للث ��ورة
اال�سالمية يف ايران �أكد روحاين ان خامنئي
ي�ؤيد الدبلوما�سية التي تنطوي على خماطر
كبرية يف حماولة لتهدئة منتقديه.
ونقل ��ت وكالة �أنب ��اء اجلمهوري ��ة اال�سالمية
االيراني ��ة ع ��ن روح ��اين قول ��ه ان ��ه "بنف�س
الطريق ��ة الت ��ي دافعنا به ��ا ع ��ن ا�ستقالليتنا
يف مي ��دان املعركة فانن ��ا م�ستمرون و�سوف

ن�ستم ��ر يف الدف ��اع ع ��ن ا�ستقالليتن ��ا عل ��ى
طاول ��ة التفاو�ض".وق ��ال "ان م ��ا نبتغيه يف
املفاو�ض ��ات هو الو�ص ��ول اىل تفاهم متبادل
يحقق ا�ستفادة جلميع االطراف".
وتواج ��ه املفاو�ض ��ات بني اي ��ران والواليات
املتح ��دة ورو�سيا وال�ص�ي�ن وفرن�سا واملانيا
وبريطاني ��ا موع ��دا نهائي ��ا للتو�ص ��ل التفاق
�إط ��ار يحل يف نهاية مار�س �آذار بينما تنتهي
مهلة للتو�ص ��ل لت�سوية نهائية يف  30يونيو
حزيران.وي�ش�ي�ر م�س�ؤول ��ون �أمريكي ��ون
وايراني ��ون اىل ان ��ه من غ�ي�ر املرجح تعديل
املهلت�ي�ن .وق ��ال الرئي� ��س االمريك ��ي ب ��اراك
اوباما يوم االثنني ان متديد مهلة مار�س اذار
لن يكون مفيدا اذا مل توافق ايران على اطار
عمل يطمئن القوى العاملية اىل انها ال ت�سعى
المت�ل�اك الق ��درة على �إنت ��اج ا�سلح ��ة نووية
من خ�ل�ال برناجمها لتخ�صي ��ب اليورانيوم.
وتن ��اول روحاين االنتق ��ادات ب�ش� ��أن الدور
االقليم ��ي اليران.وق ��ال وفقا مل ��ا نقلته وكالة
فار� ��س لالنب ��اء "اذا كنت ��م تري ��دون ال�س�ل�ام
واخلري يف ال�شرق االو�سط وتريدون اقتالع
االره ��اب فان ��ه ال يوج ��د طري ��ق �آخ ��ر �سوى
وجود اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية".
وق ��ال "ر�أيت ��م يف الع ��راق و�سوري ��ا ولبنان
واليم ��ن �أن الق ��وة التي ا�ستطاع ��ت م�ساعدة
�شعوب العراق و�سوري ��ا ولبنان واليمن يف
مواجهة اجلماعات االرهابية هي اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية".
وكتبت على الفتات رفعتها اجلموع "�سنقاوم
حت ��ى الرم ��ق االخ�ي�ر" و"املوت الم�ي�ركا".
واجري ��ت تظاه ��رات اي�ضا يف ح ��واىل الف
مدين ��ة ايرانية يف ذكرى الث ��ورة ،كما ذكرت
ال�سلط ��ات ،فيم ��ا ب ��ث التلفزي ��ون م�شاه ��د
لتجمعات كبرية يف عدد كبري من املدن.
وادت الث ��ورة يف � 11شب ��اط  1979اىل
�سق ��وط نظ ��ام ال�شاه حمم ��د ر�ضا
بهل ��وي ال ��ذي كان ��ت
تدعم ��ه الوالي ��ات
املتحدة.

مراقبة احل ��دود الأوكرانية الرو�سية
يف الأرا�ض ��ي ،الت ��ي ي�سيط ��ر عليه ��ا
االنف�صاليون.
فكيي ��ف تطال ��ب بال�سيط ��رة عليه ��ا
بالتع ��اون مع منظمة الأمن والتعاون
يف �أوروب ��ا ،لك ��ن مو�سك ��و تري ��د من
�أوكراني ��ا االتفاق مع املتمردين ب�ش�أن
ه ��ذه النقطة بح�س ��ب م�صدر حكومي
�أوكراين.

صحافة عاملية

دول �أجنبية تغلق �سفاراتها
يف اليمن ب�سبب الو�ضع
الأمني امل�ضطرب
� صنعاء  /ا.ف.ب
�أعلن ��ت الوالي ��ات املتح ��دة وبريطاني ��ا وفرن�س ��ا �إغ�ل�اق �سفاراتها يف
العا�صم ��ة اليمني ��ة �صنع ��اء ب�سبب ت ��ردي الأو�ض ��اع الأمني ��ة والأزمة
ال�سيا�سية يف البالد ،ح�سب ما �أعلنت تلك الدول.
كما �سحبت الواليات املتح ��دة وبريطانيا بعثتيهما الدبلوما�سيتني من
�صنعاء وحثتا مواطنيهما على مغادرة البالد.
بينما �أعلنت ال�سفارة الفرن�سية عن �إغالق ابوابها يوم اجلمعة.
ي�أت ��ي ه ��ذا التطور بينما ت�سع ��ى الأمم املتحدة �إىل عق ��د حمادثات بني
الطوائ ��ف ال�سيا�س ��ة وب�ي�ن امل�سلح�ي�ن ال�شيع ��ة الذي ��ن �سيط ��روا على
العا�صمة �صنعاء وحلوا الربملان الأ�سبوع املا�ضي.
وا�ستق ��ال الرئي� ��س اليمن ��ي عبد ربه من�ص ��ور ه ��ادي ووزارته يف 22
كان ��ون الثاين بعد �أن حا�صر امل�سلح ��ون احلوثيون مبحا�صرة الق�صر
الرئا�سي واحتجزوهم فيه.
و�سيط ��ر احلوثيون خ�ل�ال اال�شهر الأخرية على املناط ��ق ذات االغلبية
ال�سني ��ة و�س ��ط وغرب ��ي اليم ��ن ،مم ��ا �أدى �إىل دخوله ��م يف معارك مع
القبائ ��ل وم�سلحي تنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة العرب ،بعد زحفهم
م ��ن معاقله ��م القوي ��ة �أق�صى �شم ��ال الب�ل�اد وال�سيطرة عل ��ى العا�صمة
�صنعاء يف �أيلول.
وتهدد تلك الأزمة جه ��ود خطة االنتقال نحو الدميقراطية التي ترعاها
الأمم املتح ��دة ،الت ��ي ت�شكلت بعد االحتجاج ��ات ال�شديدة التي �أجربت
الرئي�س عل ��ى عبد الله �صالح على ت�سليم مهامه �إىل الرئي�س هادي عام
.2011
تزام ��ن ه ��ذا م ��ع انط�ل�اق مظاه ��رات يف العا�صم ��ة اليمني ��ة �صنع ��اء
وحمافظت ��ي تع ��ز و�إب وع ��دة م ��دن �أخ ��رى رف�ضا مل ��ا �سم ��ي بالإعالن
الد�ست ��وري للحوثي�ي�ن و�إحياء للذك ��رى الرابعة النتفا�ض ��ة � 11شباط
التي �أطاحت بالرئي�س ال�سابق علي عبد الله �صالح.
ويف املقاب ��ل ،دع ��ا احلوثي ��ون �أن�صاره ��م للتظاه ��ر مبنا�سب ��ة الذكرى
الرابعة الحتجاجات � 11شباط احتفاء مبا �سماه حتقيق �إرادة ال�شعب
اليمني ومطالبهم.
واف ��ادت وكال ��ة الأنب ��اء اليمني ��ة (�سب� ��أ) ب� ��أن عبدامللك احلوث ��ي زعيم
احلوثي�ي�ن دعا ال�شع ��ب اليمني يف كلمة مبنا�سبة الذك ��رى الرابعة �إىل
اخل ��روج يف م�سريات كربى يف العا�صمة �صنع ��اء ت�ؤكد على ما �سماه
�إرادة ال�شعب.
و�أف ��اد مرا�سل بي بي �سي يف �صنعاء ب� ��أن احلوثيني ،امل�سيطرين على
�صنعاء منذ �سبتمرب املا�ضي ،ن�شروا �آالف امل�سلحني والعربات املدرعة
والآليات الع�سكرية.
و�أ�ضاف �أن حظرا فر�ض على املرور يف عدد من �شوارع العا�صمة التي
دعا منظمو املظاهرات للتجمع فيها مبا يف ذلك �ساحة التغيري.
وذك ��ر الداعون للتظاهر �أن اليمن تعي� ��ش ثورة جديدة �ضد احلوثيني،
متعهدين با�ستكمال ما �سموه �أهداف الثورة.
وف ��رق م�سلح ��ون حوثي ��ون ثالث ��ة جتمع ��ات يف �صنع ��اء ،بح�س ��ب
مرا�سلنا.
وق ��ال منظمو املظاهرات يف �صنع ��اء �إن امل�سلحني احلوثيني حا�صروا
ع ��ددا م ��ن املتظاهرين قرب مق ��ر الأمم املتح ��دة واعتقل ��وا �سبعة منهم
ومزقوا ال�شعارات التي كانت بحوزتهم.
وداف ��ع احلوثي يف الكلمة عن الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف ال�ساد�س
من �شباط اجلاري واعتربوه �إجراء �ضروريا بعد ا�ستقالة الرئي�س عبد
ربه من�صور هادي واحلكومة منعا لدخول البالد يف حالة من الفو�ضى
بح�سب بيان �صادر عن احلوثيني.
وكان احلوثي ��ون �سيطروا على �صنع ��اء يف �أيلول املا�ضي ووقعوا يف
الي ��وم ذاته عل ��ى اتفاق لل�سالم وتقا�سم ال�سلطة م ��ع باقي االحزاب ،اال
�إن تنفيذ االتفاق ف�شل..
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زيارة بوتني مل�صر تبعث ر�سالة لأمريكا
ن�ش ��رت الغاردي ��ان �أن زي ��ارة الرئي� ��س الرو�س ��ي
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن احلالي ��ة مل�ص ��ر ت�أت ��ي يف �إط ��ار
تعزي ��ز العالق ��ات الثنائي ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن ،وبعث
ر�سال ��ة وا�ضحة للواليات املتح ��دة ب�أن �سيا�ستهما
اخلارجية ال مُتلى عليهم ��ا من قبل �آخرين ،ويريد
بوتني �أن يظهر �أي�ضا �أنه ال يزال لديه حلفاء.
و�أ�شارت ال�صحيف ��ة �إىل �أنه من املتوقع �أن يجري

بوت�ي�ن حمادث ��ات ب�ش� ��أن �إنهاء ا�ستخ ��دام الدوالر
الأمريك ��ي يف التعام�ل�ات التجاري ��ة الثنائية بني
م�ص ��ر ورو�سيا ،والتع ��اون بني �صحيف ��ة رو�سية
وم�صري ��ة .وذك ��ر حملل ��ون �أن بوت�ي�ن "يق ��وم
با�ستعرا� ��ض لإب ��راز �أنه لي�س مع ��زوال ،وقد �سبق
�أن زار ال�ص�ي�ن والهند ،كما �أنه ��ا و�سيلة لتقوي�ض
الوالي ��ات املتح ��دة مب ��ا �أن القاه ��رة ج ��زء م ��ن

مقتل ثالثة م�سلمني من عائلة واحدة
بوالية نورث كارولينا الأمريكية
قالت �صحيفة "الإندبندنت" الربيطانية
�إن عائلة مكونة من ثالثة �شباب م�سلمني
ق ��د �أطلق الن ��ار عليه ��م يف منزلهم ب�أحد
الأحياء الهادئة بوالي ��ة نورث كارولينا
ال�شمالي ��ة .وح ��دت ال�شرط ��ة �أ�سم ��اء
ال�ضحاي ��ا وه ��م �ضاحي �ش ��ادي بركات،
 23عام ��ا ،وزوجت ��ه ي�س ��را حمم ��د 21
عام ��ا ،و�شقيقته ��ا رزان حممد  19عاما.
ومت ا�ستدع ��اء ال�ضب ��اط �إث ��ر بالغ ��ات
ب�إط�ل�اق الن�ي�ران يف مت ��ام اخلام�س ��ة
و�إح ��دى ع�ش ��ر دقيق ��ة م�س ��اء بالتوقيت
املحلى يف مبن ��ى �سكني يقطن ��ه بن�سبة
كب�ي�رة �أكادميي�ي�ن و�شباب م ��ن املهنيني
يف مدينة �شابل هي ��ل .ومت العثور على
ال�ضحاي ��ا قتل ��ى بالر�صا� ��ص يف م�سرح
احل ��ادث ،بينم ��ا ق ��ال بع� ��ض ال�س ��كان
�إنه ��م مل يعرف ��وا باحلادث قب ��ل و�صول
ال�شرط ��ة .و�أعلنت ال�شرطة القب�ض على
�شخ� ��ص يدع ��ى كريج �ستيف�ي�ن هيك�س،
 46عام ��ا لال�شتب ��اه يف وقوف ��ه وراء
ح ��وادث القت ��ل م ��ن الدرج ��ة الأوىل.
وقال ��ت الإندبندن ��ت �إن احل ��ادث ت�سبب
يف موجة من الغ�ضب العارم يف مواقع
التوا�صل االجتماعي ،حيث بث البع�ض
�صورا جديدة لل�ضحاي ��ا وهم يدر�سون

ويلعبون كرة ال�سلة ،فيما اعترب �آخرون
�أن قتله ��م كان �أ�شب ��ه بالإع ��دام .وق ��ارن
البع� ��ض احل ��ادث بالهج ��وم و�إط�ل�اق
الن ��ار مبق ��ر �صحيف ��ة �ش ��اريل �إبدو يف
فرن�س ��ا ،بينم ��ا دع ��وا الرئي� ��س ب ��اراك
�أوبام ��ا وكبار ال�شخ�صي ��ات الدينية �إىل
�إدانة الهج ��وم .ويعتقد �أن بركات ،وهو
�أح ��د م�شجع ��ي ك ��رة ال�سلة وك ��رة القدم
الأمريكية ،يدر�س طب الأ�سنان بجامعة
ن ��ورث كارولين ��ا ،وتط ��وع للعم ��ل لدى
جمعي ��ة خريي ��ة تق ��دم الرعاي ��ة يف طب
الأ�سن ��ان لأطف ��ال يف فل�سط�ي�ن .وكان
يكتب ب�شكل منتظ ��م على تويرت ،وكتب
يف �شه ��ر كان ��ون الث ��اين املا�ضي يقول:
"�إنه من امل�ؤ�سف للغاية �سماع البع�ض
يقولون �إن ��ه ينبغي قتل اليه ��ود �أو قتل
الفل�سطيني�ي�ن ،فهذا لن يحل �أي �شيء".
ومت التق ��اط �ص ��ورة لل�ضحاي ��ا الثالث ��ة
م�ؤخ ��را �أثن ��اء ح�ضوره ��م حف ��ل تخرج
رازان ،الت ��ي كان ��ت تدير مدون ��ة تظهر
اهتمامه ��ا بالت�صوير والف ��ن .و�أن�شئت
�صفح ��ة عل ��ى في�سب ��وك لتخلي ��د ذك ��رى
ال�ضحاي ��ا حت ��ت ا�س ��م "Our three
 "winnersو�شكرت كل من �ساندهم
و�أعلنت �أنها �ستن�شر "بيانات ر�سمية".

�إمرباطورية �أمريكا".
و�أ�ضاف ��ت �أن م�صر م ��ن جهتها قد ترغ ��ب من هذه
الزي ��ارة �إب ��رام �صفق ��ة �أ�سلح ��ة م ��ع رو�سي ��ا ،لكن
االهتمام احلقيقي م ��ن ا�ست�ضافة بوتني هو �إبراز
�أنه ��ا لي�س ��ت مدينة بالف�ض ��ل لل�سيا�س ��ة اخلارجية
الأمريكي ��ة ،و�أنه ��ا ميك ��ن �أن تويل وجهه ��ا ناحية
ال�صني ورو�سيا.

�إدارة �أوباما تفكر يف �إبطاء
ان�سحابها من �أفغان�ستان
للمرة الثانية
قال ��ت �صحيف ��ة "وا�شنط ��ن بو�س ��ت" ،نق�ل�ا ع ��ن م�س�ؤولني
�أمريكي�ي�ن� ،إن �إدارة الرئي� ��س باراك �أوبام ��ا تفكر يف �إبطاء
ان�سحابها املقرر م ��ن �أفغان�ستان للمرة الثانية ،فيما و�صفته
ال�صحيف ��ة ب�أنه م�ؤ�شر على التحدي ��ات الأمنية الكبرية التي
ال ت ��زال قائمة برغم انتهاء املهم ��ة القتالية للواليات املتحدة
والنات ��و هن ��اك .ووفق ��ا للخطط الت ��ي ال تزال تتط ��ور ،ف�إن
اجلرنال جون كامبل ،قائد القوات الأمريكية وقوات الناتو
يف �أفغان�ست ��ان ،ميكن �أن يحظى بحرية �أكرب لتحديد وترية
االن�سحاب يف عام  ،2015مع تبارى القوات الأجنبية لت�أكيد
�أن الق ��وات الأفغانية ق ��ادرة على حماربة متم ��ردي طالبان،
كم ��ا يقول امل�س�ؤول ��ون .وتو�ض ��ح ال�صحيف ��ة �أن اخليارات
الت ��ي يجرى مناق�شتها ل ��ن تغري ما ميك ��ن �أن يكون التاريخ
الأك�ث�ر �أهمية يف خطة �أوباما ،وه ��و �إنهاء املهمة الع�سكرية
الأمريكية متاما يف الوقت الذي يرتك فيه من�صبه �أوائل عام
� .2017إال �أن م�س�ؤول�ي�ن قال ��وا �إن كامبل ق ��د يحتفظ م�ؤقتا
بع ��دد �أكرث من الـ  5500جن ��دي املقرر بقائهم يف �أفغان�ستان
حت ��ى نهاي ��ة الع ��ام احل ��ايل ،ويبق ��ى عل ��ى مراك ��ز التدريب
الإقليمية مفتوحة فرتة �أطول من املخطط له �أو يقوم ب�إعادة
تنظي ��م خطط غلق القواعد مثل مط ��ار قندهار ،وهو م�سعى
كب�ي�ر م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�شتت الق ��وات بعيدا عن جه ��ود تقدمي
امل�ش ��ورة لق ��وات الأمن الأفغاني ��ة .ومن املتوق ��ع �أن يناق�ش
كامبل وكبار م�ساعدي �أوبام ��ا اخليارات يف اجتماع يعقده
البيت الأبي�ض.
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�أوب���ام���ا ي��ط��ل��ب ت��ف��وي�����ض � ًا ل���ـ��� 3س��ن��وات ل��ق��ت��ال داع�����ش
امل����خ����اب����رات الأم��ي�رك����ي����ة  :امل���ق���ات���ل���ون يف ����س���وري���ا � 20أل�����ف����� ًا م����ن  90ب���ل���داً
وا���ش��ن��ط��ن ت���ؤك��د ع���دم التن�سيق م��ع ���س��وري��ة ب�����ش ��أن عملياتها مل��واج��ه��ة «داع�����ش»
�أعل��ن برلمانيون �أميركيون ،الثالثاء� ،أن الرئي�س باراك �أوبام��ا ،وبعد � 6أ�شهر على بدء ال�ضربات الأميركية �ضد تنظيم الدولة ،ي�ستعد ر�سميا
كي يطلب من الكونغر�س تفوي�ضا لموا�صلة العمليات الع�سكرية �ضد هذا التنظيم لمدة � 3سنوات.
وقدم الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبي�ض لأع�ضاء مجل�س ال�شيوخ الديمقراطيين في جل�سة مغلقة مبادئ الن�ص الر�سمي "لل�سماح
با�ستعمال القوة الع�سكرية" �ضد تنظيم الدولة والذي �ستعر�ضه الحكومة قريبا جدا على الكونغر�س وربما اعتبارا من هذا الأ�سبوع.

 وا�شنطن /ا.ف.ب-
رويرتز�-سكاي نيوز
و�صرف الرئي�س ،الذي يتوىل قيادة القوات
امل�سلح ��ة حت ��ى الآن  ،النظر ع ��ن تقدمي هذا
الن� ��ص ال�سيا�س ��ي ،م�ؤكدا �أن ��ه يتمتع �أ�صال
بال�سلط ��ة ال�ضروري ��ة لتوجي ��ه الأم ��ر ب�شن
حمل ��ة جوي ��ة ون�ش ��ر �آالف امل�ست�شاري ��ن
الع�سكريني يف العراق.
ولك ��ن م ��ن �أجل تخفي ��ف التوتر ل ��دى الذين
يعت�ب�رون �أن احل ��رب "غ�ي�ر �شرعي ��ة" ومن
�أج ��ل تر�سي ��خ الدع ��م ال�سيا�س ��ي م ��ن قب ��ل
الكونغر�س ،وافق على طلب هذه "املوافقة"
والت�صويت عليها.
ويتعل ��ق الأم ��ر بن�ص ي�ضع ح ��دودا للتدخل
الع�سكري الأمريك ��ي والذي �سيكون مو�ضع
نقا�ش وتعديل وت ّ
نب يف الكونغر�س كي يلزم
البنتاغون.
وم ��ن ب�ي�ن الأ�س� ��س الت ��ي ين ��وي البي ��ت
الأبي� ��ض تظهريها بح�سب عدد م ��ن �أع�ضاء
جمل� ��س ال�شي ��وخ الدميقراطي�ي�ن وهي مهلة
� 3سن ��وات ،وع ��دم حتدي ��د ح ��دود جغرافية
للتدخ ��ل للأخذ باحل�سبان حت ��ركات "تنظيم
الدول ��ة" يف املنطق ��ة و�إمكان �إر�س ��ال قوات
خا�ص ��ة .علم ��ا ب� ��أن الن� ��ص ال ي�ش�ي�ر �إىل
"معارك مكثفة دائمة" ،بح�سب الدميقراطي
روب ��رت مينندي ��ز ،وه ��ي �صيغة حت ��ى الآن
مبهمة ويب ��دو �أنها ترتك الباب مفتوحا �أمام
ن�ش ��ر حم ��دود للجن ��ود مبع ��زل ع ��ن الن�صح
وامل�ساعدة.
وق ��ال مينندي ��ز �إن "التح ��دي ال ��ذي يواجه
ه ��ذا الإذن ك ��ي يت ��م �إق ��راره ب�أغلبي ��ة كبرية
من قب ��ل احلزبني هو �إيج ��اد التوازن اجليد
ب�ي�ن ن�ص عري�ض ميكن �أن ي�ستعمل من �أجل
ن ��زاع طويل وبدون نهاية وب�ي�ن �إذن يعطي
الرئي� ��س الو�سائ ��ل الكفيل ��ة لهزمي ��ة تنظيم
الدولة".
�أما زعي ��م الأغلبية الدميقراطية ،هاري ريد،
فق ��ال �إن الأم ��ر ال يتعل ��ق �إال بـ"مقدمة" و�إن
الن�ص مل تنته �صياغته بعد.
م ��ن ناحيته ،قال اجلمه ��وري بوب كوركري،
رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية� ،إن ب�إمكان
البي ��ت الأبي� ��ض �أن يق ��دم اعتب ��ارا م ��ن هذا
الأ�سب ��وع طل ��ب الإذن ،و�ستعق ��د جل�س ��ات
ا�ستم ��اع بع ��د العطل ��ة الربملاني ��ة الأ�سب ��وع
املقبل.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر نف ��ت الوالي ��ات املتح ��دة

،الثالث ��اء� ،أي تن�سي ��ق م ��ع �سوري ��ا ل�ضرب
تنظي ��م الدول ��ة الإ�سالمي ��ة ،لكنه ��ا مل تن � ِ�ف
�إم ��كان "�إب�ل�اغ" دم�ش ��ق به ��ذه العملي ��ات
وخ�صو�ص� � ًا عرب الع ��راق ،كما اك ��د الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد.
وقالت املتحدثة با�س ��م اخلارجية الأمريكية
جنيف ��ر ب�ساكي "قب ��ل �أن ن�ش ��ن �ضربات يف
�سوري ��ا ابلغن ��ا مبا�ش ��رة النظ ��ام ال�س ��وري
بنيتن ��ا التح ��رك ع�ب�ر �سفريتن ��ا يف الأمم
املتح ��دة يف توا�صله ��ا م ��ع املمث ��ل الدائ ��م
ل�سوري ��ا يف الأمم املتحدة" ،مكررة ما �سبق
�أن �أعلنت ��ه وا�شنط ��ن عن ��د �ش ��ن ال�ضرب ��ات
الع�سكري ��ة الأوىل يف �سوري ��ا يف ايل ��ول/
�سبتمرب.
وك ��ررت ب�ساك ��ي "مل نطل ��ب �إذن النظ ��ام
(ال�سوري) ،مل نن�سق حتركاتنا مع احلكومة
ال�سورية".
واظهر نظريه ��ا يف البنتاغون جون كريبي
و�ضوحً ا اكرب وق ��ال "ال نتوا�صل وال نن�سق
مع نظام الأ�سد يف �ش�أن عملياتنا الع�سكرية.
ال نق ��وم بذل ��ك مبا�ش ��رة وال يف �ش ��كل غ�ي�ر

مبا�شر".و�سئ ��ل املتحدث ��ان ع ��ن ه ��ذا الأمر
بعدم ��ا ق ��ال الأ�س ��د يف مقابل ��ة م ��ع "بي بي
�س ��ي" بثت �صب ��اح الثالث ��اء �إن "لي�س هناك
تعاون مبا�ش ��ر" مع الأمريكي�ي�ن ،م�ضي ًفا �أن
هناك عملية نق ��ل لر�سائل "من خالل اطراف
ثالثة".
و�أو�ضح الأ�سد" :هناك اكرث من طرف ،هناك
العراق وبلدان �أخ ��رى ،تقوم هذه الأطراف
احيا ًنا بنقل الر�سائل العامة ،لكن لي�س هناك
�شيء على امل�ستوى التكتيكي".
وح ��ول هذه النقطة بال ��ذات ،مل تدل ب�ساكي
بنف ��ي ر�سم ��ي ،وقال ��ت "ينبغ ��ي �أال نفاج� ��أ:
الع ��راق مث ��ل دول �أخ ��رى تربط ��ه عالق ��ات
بجريان ��ه .الدول ��ة الإ�سالمية ت�ش ��كل تهديدًا
م�شرتك ًا لكل دول املنطقة".
وعن دور الو�سيط الذي ميكن �أن ت�ضطلع به
بغداد بني دم�شق ووا�شنطن ،قالت املتحدثة
"ال نن�سق مع الأ�سد �أو مع حكومته (لكننا)
لن نتحدث بالت�أكيد عن التبادل الدبلوما�سي
اخلا�ص مع حكومة العراق".
واكد الأ�سد يف املقابلة رف�ضه االن�ضمام اىل

حملة االئت�ل�اف ال ��دويل لأن "معظم (دوله)
تدعم الإرهاب".
وردت ب�ساك ��ي "لقد فق ��د الأ�س ��د كل �شرعية
وعليه �أن يرحل .نقول ذلك منذ اب/اغ�سط�س
."2011فيما يق ��ول خبري �أمريكي يف جمال
حماربة الإرهاب �أمام جل�سة ا�ستماع عقدها
الكونغر� ��س ي ��وم �أم� ��س الأربع ��اء �إن ع ��دد
املحاربني الأجان ��ب الذين يلتحقون بتنظيم
"الدول ��ة الإ�سالمية" وغ�ي�ره يف �سوريا ما
زال يف ارتفاع.
وج ��اء يف �إف ��ادة �أعده ��ا اخلب�ي�ر نيكوال�س
را�سمو�سن ،مدير املرك ��ز الوطني الأمريكي
ملحارب ��ة الإره ��اب� ،أن الوالي ��ات املتح ��دة
وحلفاءه ��ا يعتق ��دون ب�أن �أكرث م ��ن � 20ألف
م�سل ��ح م ��ن  90بل ��دا التحق ��وا فع�ل�ا به ��ذه
التنظيمات.
و�سي ��ديل را�سمو�س ��ن ب�إفادت ��ه الأربع ��اء
(�أم� ��س) �أمام جلن ��ة الأمن الوطن ��ي التابعة
ملجل�س النواب.
و�سيق ��ول را�سمو�س ��ن يف �إفادت ��ه �إن 3400
عل ��ى الأق ��ل م ��ن املحارب�ي�ن الأجان ��ب الذين

التحقوا ب�صف ��وف التنظيمات اجلهادية يف
�سوريا يحملون جن�سيات دول غربية ،منهم
�أكرث من  150مواطن ��ا �أمريكيا �أو مقيما يف
الواليات املتحدة.
وق ��ال اخلب�ي�ر �إن الغالبي ��ة العظم ��ي مم ��ن
ي�صل ��ون حالي ��ا �إىل �سوريا ينته ��ي بهم املقام
يف �صف ��وف تنظي ��م "الدول ��ة الإ�سالمية" �إما
يف �سوريا �أو يف العراق.
وق ��ال يف ت�صريح ��ات ن�ش ��رت قبي ��ل انعق ��اد
جل�سة اال�ستم ��اع "�إن وترية تدفق املحاربني
الأجانب على �سوريا غري م�سبوقة ،وتتجاوز
وت�ي�رة تدف ��ق املحارب�ي�ن عل ��ى �أفغان�ست ��ان
وباك�ست ��ان والعراق واليم ��ن وال�صومال يف
�أية فرتة يف ال�سنوات الـ  20الأخرية".
و�أ�ضاف �أن املتطوعني ينحدرون من م�شارب
�شتى" ،وال ينطبق عليهم �أي منط معني".
وقال "�إن �ساحات املعارك يف العراق و�سوريا
ُتك�سب املحارب�ي�ن الأجانب اخل�ب�رة القتالية
واملعرف ��ة بالأ�سلح ��ة واملتفج ��رات ،وتعرفهم
بال�شب ��كات الإرهابي ��ة التي ق ��د تكون تخطط
ال�ستهداف الغرب".

�إح���ب���اط ه��ج��وم م��رت��ب��ط ب��ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش يف �أ���س�ترال��ي��ا
 اوتادا  /رويرتز
�أحبط ��ت ال�شرط ��ة الأ�سرتالي ��ة ي ��وم
�أم� ��س هجوم� � ًا �إرهابي� � ًا «و�شي ��ك ًا»
يف �سي ��دين و�أعلن ��ت �أنه ��ا �أوقف ��ت
�شخ�ص�ي�ن ووجه ��ت �إليهم ��ا الته ��م
بتدبري عمل �إرهابي.
و�ضبط ��ت ال�شرط ��ة �أي�ض ��ا �ساطور ًا
و�سكين� � ًا وراي ��ة لتنظي ��م داع� ��ش
و�شري ��ط فيدي ��و باللغ ��ة العربي ��ة
يعر� ��ض بالتفا�صي ��ل املخط ��ط خالل
مداهمة يف �سيدين.

وقال ��ت كاترين ب ��ورن م�ساعدة قائد
ال�شرط ��ة يف والية ني ��و �ساوث ويلز
وعا�صمتها �سيدين« :نعتقد �أن هذين
الرجل�ي�ن كانا ي�ستعدان الرتكاب هذا
العم ��ل �أم� ��س .لقد جمعن ��ا معلومات
وتلقين ��ا معلوم ��ة �إ�ضافي ��ة تفيد ب�أن
هناك اعتداء و�شيكا وحتركنا».
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن الهج ��وم ال ��ذي مت
التخطي ��ط له «يتنا�سب م ��ع الر�سائل
التي ي�صدرها تنظيم داع�ش».
و�أو�ضح ��ت ب ��ورن �أن الرجل�ي�ن عمر
الكتب ��ي ( 24عاما) وحممد كياد (25

عاما) اعتقال �أم�س خالل عملية قامت
به ��ا ال�شرط ��ة يف ال�ضاحي ��ة الغربية
ملدينة �سيدين واتهم ��ا ب�أعمال تدخل
يف �إط ��ار التح�ض�ي�ر �أو التخطي ��ط
لعمل �إرهابي.
ورف�ض الق�ضاء الإفراج عنهما بكفالة
و�أرج� ��أ النظ ��ر يف الق�ضي ��ة حت ��ى
اخلمي�س ب�سبب ق�ضايا �أمنية.
وقالت بورن �أي�ض ��ا« :متت م�صادرة
بع�ض الأ�شياء بينها �ساطور و�سكني
وراي ��ة لتنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي،
وكذل ��ك �شري ��ط فيدي ��و يظه ��ر رجال

يتح ��دث ع ��ن تنفي ��ذ باعت ��داء».
و�أو�ضحت �أن �أحد الرجلني املعتقلني
يظهر يف �شريط الفيديو.
وقال ��ت �أي�ضا« :ال ميكنن ��ا �أن نف�صح
ع ��ن تفا�صي ��ل م ��ا قي ��ل يف ه ��ذه
الر�سالة».
ومل ت�ؤك ��د ب ��ورن �أي�ض ��ا م ��ا �إذا كان
الرج�ل�ان يخطط ��ان لقط ��ع ر�أ� ��س
�شخ� ��ص �أو �أكرث ،لكنه ��ا �أ�شارت �إىل
�أنهما كانا يعتزمان ا�ستخدام �سكني.
من جهت ��ه ،قال املدع ��ي العام جورج
براندي�س �أمام الربمل ��ان� ،إن الفيديو

«يظه ��ر رج�ل�ا جاثي ��ا عل ��ى قدمي ��ه
�أم ��ام عل ��م للتنظي ��م ويحم ��ل �سكينا
و�ساطورا ويديل بت�صريح له دوافع
�سيا�سي ��ة ث ��م يه ��دد بالقي ��ام ب�أعمال
عنف بوا�سطة هذه الأ�سلحة».
وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء الأ�س�ت�رايل
ت ��وين �آب ��وت� ،إن الفيدي ��و باللغ ��ة
العربية ،معربا ع ��ن الأ�سف «لوجود
�أ�شخا� ��ص بع�ضه ��م يعي� ��ش بينن ��ا،
ويريدون �إحلاق الأذى بنا».
لكنه �أ�ضاف �أن احلكومة "باقية على
تيقظها امل�ستمر".

 نيويوركBBC /
ق ��ال وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي ج ��ون ك�ي�ري �إن
داع� ��ش ،وداع� ��ش وحده ،ه ��و ال�سب ��ب وراء رحيل
كايال مول ��ر" ،و�ش�أننا �ش� ��أن �أ�صدقائن ��ا يف الأردن،
ف� ��إن عزميتن ��ا مل تتزع ��زع لإحل ��اق الهزمي ��ة به ��ذه
الإهان ��ة احلق�ي�رة واملزري ��ة الت ��ي ال ميك ��ن و�صفها
للعامل املتح�ضر".
وكان تنظي ��م (داع�ش) قال يف الأ�سبوع املا�ضي �إنها
توفي ��ت يف غارة جوية �أردني ��ة ،دون تقدمي �إثبات،
و�س ��ارع الأردن على ل�س ��ان الناط ��ق الر�سمي وزير
الدول ��ة للإع�ل�ام حمم ��د املومن ��ي اىل تفني ��د مزاعم
(داع� ��ش) .و�أكد ك�ي�ري عزم الوالي ��ات املتحدة على
دح ��ر الإرهابي�ي�ن الذي ��ن ت�ش ��كل �أعماله ��م م ��ن قتل
الن�س ��اء وقتل الأطفال و�إح ��راق النا�س �أحياء �إهانة
للديانة التي يزعمون -زورًا � -أنهم ميثلونها.
و�أ�ضاف �أن كل الأمريكيني ينعون فقدان كايال مولر
ال�شابة الأمريكية احلنون التي كانت جت�سّ د كل
اخلري يف روح الإن�سان.وعملت مولر مع عدد من
املنظمات الإن�سانية يف الواليات املتحدة وخارجها،
وقد اختطفت يف حلب العام  .2013وكانت �سافرت

�إىل احلدود الرتكية ال�سورية للعمل مع الالجئني
ال�سوريني ،وقالت يف ر�سالة وجهتها �إىل �أ�سرتها
العام � 2014إنها تعامل "مبنتهى االحرتام".وتابع
وزير اخلارجية الأمريكي يف بيانه عن مقتل مولر:
وال توجد كلمات نعرب بها ل��وال��دي كايال ،مار�شا
وك��ارل ،عن مدى �أ�سفنا خل�سارتهما الفادحة ،وكم
متنى العديد من النا�س و�س َعوْا من �أجل التو�صل
�إىل نتيجة �أف�ضل ،كما ال توجد كلمات ن�ستطيع
�أن نعرب بها عمّا يثريه من ذه��ول املثل الذي
�ضربوه بقوتهم و�إ�صرارهم و�إخال�صهم
للدين والعائلة .فبالن�سبة لهما ول�شقيق
كايال� ،إريك و�أ�سرته� ،آمل �أن يعلموا �أن
بلدنا كله يت�أ�سى لفقدانها مع كل الذين
�أ ّث��رت كايال يف حياتهم.وكان ت�أكد مقتل
مولر بعد ات�صال خا�ص �أج ��راه ب�أ�سرتها
خاطفوها من تنظيم "داع�ش" ،و�أكدت �أجهزة
اال�ستخبارات الأمريكية �صحة االت�صال .وقال
كريي :وقد علمت الكثري عن كايال مول
ع�بر ال ��رواي ��ات ال�ت��ي ج��رى
تناقلها عنها خ�ل�ال ه��ذه
ال�ف�ترة الع�صيبة .وهي

«داع�ش» يخرتق ح�ساب جملة
«نيوزويك» ويهدد زوجة �أوباما

 نيويورك � /إيف

كريي  :داع�ش وحده امل�س�ؤول عن مقتل مولر
�شخ�صا يتمنى �أي م ّنا �أن يعرفها ك�أخت �أو
كانت
ً
�صديقة �أو زميلة ،وا�ضعة ن�صب عينيها مهمة واحدة
يف احلياة منذ البداية.و�أ�شار اىل ان الرهينة القتيلة
كانت مهمتها م�ساعدة النا�س يف الهند ،و�إ�سرائيل،
والأرا�ضي الفل�سطينية ،واملر�ضى يف عيادة لعالج
الإيدز وفريو�س (�إت�ش �آي يف) ،ويف م�أوى للن�ساء
يف واليتها �أري��زون��ا ،وم�ؤخ ًرا م�ساعدة الالجئني
ال�سوريني يف تركيا.
ون � �ب� ��ه وزي� � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
الأم�يرك��ي �إىل �أن��ه يف حني
ا�ستغل تنظيم داع�ش الأزمة
يف �سوريا للحكم عن طريق
العنف وذبح الأبرياء ،فقد
حركت امل�أ�ساة الإن�سانية
م�شاعر كايال مولر لعمل ما
هو عك�س ذلك.
وق��ال ك�ي�ري" :لقد كانت
ت� �ع ��ان ��ق الأط � �ف� ��ال
ال��ذي��ن فقدوا
ذوي��ه��م
كما

وين ��وه م�س�ؤول ��ون �أمريكي ��ون �إىل �أن عددا
كب�ي�را م ��ن املحارب�ي�ن الأجان ��ب قتل ��وا يف
املع ��ارك ح ��ول بل ��دة ع�ي�ن الع ��رب  -كوباين
ال�سوري ��ة ال�شمالية ،والت ��ي ح�سمتها القوات
الكردية بدعم جوي غربي.
وقال را�سمو�سن �إن �أحد �أ�سباب جناح تنظيم
"الدول ��ة الإ�سالمي ��ة" يف �إقن ��اع املتطوعني
باالن�ضمام �إليه هو ا�ستخدامه الذكي للإعالم
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي بعدة لغات،
م�ضيفا �أن التنظيم  -عالوة على ن�شره �صور
و�أ�شرطة ت�صور �إعدام الرهائن واخل�صوم -
يحاول ا�ست ��دراج ال�شباب املهم�ش يف الغرب
عن طريق الرتويج للحي ��اة الب�سيطة يف ظل
"دول ��ة اخلالف ��ة" الت ��ي �أ�س�سه ��ا يف �سوريا
والعراق.
و�أ�ض ��اف �أن م�سلح ��ي التنظي ��م يتمكن ��ون
م ��ن الو�ص ��ول �إىل عق ��ول ال�شب ��اب من خالل
ا�ستخدام العالمات التجارية الغربية و�ألعاب
الفيدي ��و الت ��ي يعرفونها ويحبونه ��ا ،منوها
�إىل �أن تنظي ��م القاع ��دة وفروع ��ه يف ال�شرق
الأو�س ��ط و�شمال �إفريقيا مل تتمتع يوما بهذه
احلنكة الإعالمية.
وق ��ال �إن ��ه لي�س ثم ��ة مم ��ر مع�ي�ن ي�ستخدمه
املتطوع ��ون للو�ص ��ول �إىل �سوري ��ا ،ولك ��ن
معظمه ��م مي ��رون يف نهاي ��ة املط ��اف ع�ب�ر
الأرا�ض ��ي الرتكي ��ة "نظرا لقربه ��ا اجلغرايف
من احلدود ال�سورية".
وق ��ال �إن املتطوع�ي�ن ي�ستفي ��دون يف ذلك من
�إج ��راءات الدخ ��ول املعم ��ول به ��ا يف تركيا،
والت ��ي تعف ��ي مواطن ��ي  69بل ��دا  -ب�ضمنها
بل ��دان االحت ��اد الأوروب ��ي  -م ��ن �ش ��رط
احل�صول على ت�أ�شرية دخول.
يذك ��ر �أن تركي ��ا ع ��ززت يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة
حماوالتها لوقف تدفق امل�سلحني عرب �أرا�ضيها
�إىل �سوري ��ا ،ولديه ��ا الآن الئح ��ة للممنوعني
حتتوي على نحو ع�ش ��رة �آالف ا�سم.وخل�ص
را�سمو�سن للقول �إن ال�سبيل الوحيد ملجابهة
التهدي ��دات التي ي�شكله ��ا املتطرفون وتنظيم
"الدول ��ة الإ�سالمي ��ة" يتلخ� ��ص يف "�إزال ��ة
�إغ ��راء الإرهاب وثني ال�شب ��اب عن االلتحاق
بهذه التنظيمات بالأ�سا�س".
من جان ��ب �آخر� ،سيق ��ول فران�سي� ��س تايلور
رئي� ��س اجلن ��اح اال�ستخباري ل ��وزارة الأمن
القومي الأمريكية للجن ��ة ذاتها يوم الأربعاء
(�أم� ��س)�إن ال�سلط ��ات الأمريكي ��ة "ال تعل ��م
بوجود �أي تهديد حمدد للأمن الوطني.

كانت تقوم مب��وا��س��اة املر�ضى واجل��رح��ى ومنح
النا�س الأمل حتى يف الوقت الذي كانوا ي�شاهدون
عاملهم يتهاوى حولهم� .إن �إح�سا�س كايال بالقيم،
و�إن�سانيتها ،و��س�خ��ا َءه��ا ،ومثاليتها -ه��و ال��ذي
�سيدوم ،و�سيدوم زم ًنا طوي ًال بعد الق�ضاء على
همجية داع�ش".
من جانبه ،قال الأدمريال جون كريبي الناطق با�سم
البنتاغون �إن امل�س�ؤولني الأمريكيني مل يتو�صلوا
بعد �إىل الطريقة التي قتلت بها كايال مولر .ولكنه
�أ��ض��اف "ينبغي �أال نن�سى ب��أي��دي م��ن قتلت هذه
االم��ر�أة ،وال ينبغي لنا �أن نن�سى من هو امل�س�ؤول
الأول عن مقتلها".
و�إىل ذل��ك� ،أف��اد البيت الأبي�ض ،الثالثاء ،بوجود
رهينة �أم�يرك�ي��ة �أخ ��رى على الأق ��ل حمتجزة يف
��س��وري��ا .وامتنع املتحدث با�سم البيت الأبي�ض
جو�ش �إيرن�ست الإدالء ب�أية معلومات �أخرى .وقال
�إيرن�ست" :حتا�شينا التطرق حل��االت املحتجزين
الأمريكيني كل واح��دة على حدة ،ولكننا على علم
ب ��أن هناك ره��ائ��ن �أخ ��رى يف املنطقة" ،و�أ��ض��اف
�إيرن�ست �أن��ه لي�س من م�صلحة الرهائن احلديث
عنها للعموم.

تع ّر� ��ض ح�ساب جمل ��ة «نيوزوي ��ك» الأمريكية
عل ��ى موق ��ع «توي�ت�ر» لهج ��وم �إلك�ت�روين من
جان ��ب جمموع ��ة يُ�شتبه يف ارتباطه ��ا بتنظيم
«الدول ��ة الإ�سالمي ��ة» (داع� ��ش) ،ال ��ذي �أعل ��ن
«اجله ��اد االلك�ت�روين» �ضد الوالي ��ات املتحدة
الأمريكية.
ّ
وكتب ��ت املجموع ��ة الت ��ي �شن ��ت الهج ��وم على
ح�س ��اب ال�صحيف ��ة مبوق ��ع «توي�ت�ر» ،ال�ساعة
 15:45( 10:45غرينت� ��ش)« :بينم ��ا تقت ��ل
الواليات املتحدة و�أذنابها �أ�شقاءنا يف �سورية
والع ��راق و�أفغان�ست ��ان ،نح ��ن ند ّم ��ر �أمنه ��ا
الإلك�ت�روين م ��ن الداخل».وه� �دّدت املجموعة
الأمريكي�ي�ن قائلة «نعرف كل �شيء عنكم ،وعن
�أ�سرك ��م ،ونحن �أقرب �إليكم مما تت�صوّ روه ،لن
تكون هناك ر�أفة مع الكفرة».
ون�شرت خالل الهجوم �أي�ض ًا قائمة «للمجاهدين
ال�شجع ��ان» ،ووثائ ��ق مزعوم ��ة للبنتاغ ��ون
حتتوي على بيانات جنود �أمريكيني ،وتغريدة
موجّ هة ملي�شيل �أوبام ��ا ،فحواها «نحن نراقبك
�أنت و�أبناءك وزوجك».
ون�ش ��ر القرا�صن ��ة ر�سال ��ة عل ��ى احل�ساب ��ات
املقر�صن ��ة حتم ��ل تهديدات لل�سي ��دة الأمريكية
الأوىل ،مي�ش ��ال �أوباما ،و�شخ�صي ��ات �أخرى،
وتب ��دو الر�سائ ��ل املوج ��ودة عل ��ى احل�سابات

املقر�صن ��ة �شبيه ��ة بتل ��ك الت ��ي و�ضع ��ت عل ��ى
ح�س ��اب القي ��ادة الأمريكي ��ة الو�سط ��ى بع ��د
ال�سيطرة عليه.
وقد اعتذرت مديرة حترير جملة "نيوزويك"،
ك�ي�را بندرمي ،للقراء عن حادث االخرتاق وعن
الر�سائل التي رمبا ظهرت يف ح�ساباتهم خالل
فرتة فق ��دان املجل ��ة ال�سيطرة عل ��ى �صفحتها،
م�ؤك ��دة العمل على حت�س�ي�ن م�ستويات الأمن.
�أم ��ا حمطة التلفزي ��ون الأمريكيةWBOC ،
التي تبث م ��ن والية مرييالن ��د الأمريكية ،فقد
�أ�ش ��ارت �إىل �أن ح�ساباته ��ا اخلا�ص ��ة بالأخبار
العاجلة على موق ��ع تويرت تعر�ضت لالخرتاق
م ��ن اجلماع ��ة عينه ��ا ،م�ضيف ��ة �أن القرا�صن ��ة
قام ��وا ب�إر�س ��ال ر�سائل تهدي ��د و�صلت �إىل 16
�ألف م�شرتك.
وج ��اء يف الر�سال ��ة" :نح ��ن اخلالف ��ة عل ��ى
االنرتن ��ت ،وب� ��إذن الل ��ه نح ��ن قادم ��ون للنيل
منكم ،لن نرحمكم �أيها الكفار".
واختف ��ت التغريدات كلها من احل�ساب بعد 10
دقائق ،و�أعلنت املجلة نف�سها �أن هذه املجموعة
هي التي قامت �أي�ض ًا بقر�صنة ح�سابات الفنانة
تايلور �سويفت ،والقيادة املركزية الأمريكية.
وقال ��ت مديرة املجل ��ة ،كريا بين ��درمي« ،نعتذر
لقرائن ��ا عل ��ى املحت ��وى الهجوم ��ي ال ��ذي مت
�إر�ساله من قبل ،ونحن نعمل لتعزيز �إجراءاتنا
الأمنية داخل املجلة».

 16ش���اش���ات

�صفحات متخ�ص�صة بالف�ضائيات وال�سينما
ت�صدر �أ�سبوعي ًا كل خمي�س  ..وهي مفتوحة
لإ�سهامات كتابنا يف هذا املجال.
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ما وراء البنف�سج الأحمر

لنتذكر ما يقوله روالن
بارت " :للحدث ثالث
ق�ص�ص  ،ق�صتي وق�صتك
واحلقيقة" .هذه ق�صتي
�أنا �أو انطباعي ال�شخ�صي
الذي تو ّلد عندي طوال
رحلتي مع حلقات امل�سل�سل
العراقي "البنف�سج
الأحمر".
يتناول امل�سل�سل حقبة
مهمة من تاريخ العراق
 ،لعلها الأكثـر جد ً
ال يف
تاريخه  ،وهذه لعمري
مغامرة يدخلها امل�ؤلف
نا�صر طه وهو يرتجم
لنا م�شكلة بلد مل يتفق
�أبنا�ؤه على تاريخهم بعد.
خرج طه من حافة اخلطر
ليدخل يف اخلطر نف�سه
حني �صاغ �أحداث م�سل�سله
باجلر�أة التي �شاهدناها.
فهو الذي �أعاد اىل الأذهان
جراحات ما قبل التا�سع
من ني�سان  ٢٠٠٣ليت�س ّنى
لنا ر�ؤيتها من منظور ما
بعدها.

�سليم �سوزه

�صن ��ع امل�سل�س ��ل ر�ؤي ��ة كامل ��ة وفهم ��ا
متجان�س ��ا حلا�ضرن ��ا الي ��وم ح�ي�ن
ي�أخذن ��ا منه ويرين ��ا م�شاهد املا�ضي يف
الفال�شباكات املتعاقب ��ة وك�أنه يقول :ما
مل نفهم املا�ضي لن نفهم احلا�ضر .و ّفرت
ه ��ذه االنتقاالت الزمنية املتكررة فر�صة
املقارن ��ة بني نظام�ي�ن  ،نظام البعث وما
بع ��ده  ،كن ��وع من �أن ��واع الإدان ��ة لهما.
�إدان ��ة �صريح ��ة حلقب ��ة ال ��دم البعثي ��ة
و�أخرى م�شابهة لنظام الف�ساد احلايل.
�أعتقد �أن ح�سن ديكارت (الفنان منا�ضل
داود) قد �صوّ ر لنا هذه الإدانة يف �أروع
م�شهد قدّمته احللقة اخلام�سة حني طلب
م ��ن �صاح ��ب مكتب ��ة النه�ض ��ة بطريق ��ة
�ساخ ��رة كت ��اب �سلمان ر�ش ��دي "الآيات
ال�شيطانية" وهو الذي كان دائم ًا يطلب
كتب حمم ��د باقر ال�صدر الدينية يف ظل
ج�سد ه ��ذا امل�شهد
نظ ��ام البع ��ث وقتئذّ .
الق�ص�ي�ر برباع ��ة رحل ��ة التم� � ّرد الت ��ي
عا�شه ��ا االن�س ��ان العراق ��ي ب�ي�ن زمنني
خمتلف�ي�ن .ففي زم ��ن الطغي ��ان البعثي
 ،يطل ��ب ح�س ��ن كت ��ب ال�ص ��در املمنوعة
كن ��وع من �أن ��واع التم� � ّرد �ض ��د ال�سلطة
�آنئ ��ذ  ،يف حني يعل ��ن مت ّرده اجلديد من
خالل ر�ش ��دي و�آياته ال�شيطانية يف ظل
طغيان الدين بعد عام .٢٠٠٣
لي�س بال�ضرورة �أن يكون ح�سن متدين ًا
يف ال�ساب ��ق �أو ملح ��د ًا يف احلا�ضر كي
يطل ��ب مث ��ل ه ��ذه الكتب  ،بل ه ��ي حالة
مت ��اهٍ مع املمن ��وع حني تك ��ون ممار�سة
املمن ��وع الو�سيل ��ة الوحي ��دة لإع�ل�ان
التم ّرد ورف�ض �سيا�سات ال�سلطة.
ه ��ذا ه ��و باخت�ص ��ار امل�شه ��د الع ��ام
للم�سل�س ��ل  ،لكن م ��ا وراء هذا امل�شهد �أو
"امليت ��ا م�شهد" كما ي�س ّميها بارت  ،هي
تل ��ك الرمزية املهمة الت ��ي تنطوي عليها
�أح ��داث امل�سل�س ��ل يف وقتن ��ا الراه ��ن.
ورمزي ��ة ال�ش ��يء اق ��وى م ��ن �صورت ��ه
احيان ًا .ما وراء البنف�سج الأحمر رمزية
تف�ض ��ح العنا�ص ��ر الثالث ��ة الت ��ي ا�ستند
عليه ��ا نظامنا ال�سيا�س ��ي � ،ضابط فا�سد
(العقي ��د عدنان  /الفن ��ان كرمي حم�سن)
وبرمل ��اين جم ��رم (النائ ��ب غ�س ��ان /
الفنان هيثم عب ��د الرزاق) ورجل �أعمال
ل�ص (عامرة  /الفنان ��ة �آ�سيا كمال) .يف
ه ��ذا املثل ��ث امل�ش� ��ؤوم تنح�ص ��ر م�شكلة
العراقي الي ��وم� .إنه املثل ��ث الذي �سرق
احلري ��ة املبتغاة من ب�ي�ن �أيدينا و�ضاع

معه حلم حتقيق الدولة العادلة.
مل يتح ��دث امل�سل�س ��ل بهك ��ذا مبا�شري ��ة
طبع ًا لكنه ��ا الرمزية الت ��ي �أ�ستقي منها
فكرتي.
ّ
ث ّمة تعقيد و�إثارة لفت م�شاهد امل�سل�سل
م ��ن �أوّ ل ��ه حت ��ى �آخ ��ر حلق ��ة في ��ه .مثل
ه ��ذه الإث ��ارة �صنع ��ت ك ّم ًا م ��ن احلرية
ل ��دى امل�شاه ��د وجعلت ��ه يت�س ّم ��ر �أم ��ام
�شا�شة التلفزي ��ون منتظر ًا ب�شغف حلقة
امل�سل�س ��ل التالي ��ة .بن ��اء درام ��ي رائ ��ع
�أخذ معه ُ�س ��رر الألغاز كلها حتى احللقة
االخ�ي�رة حي ��ث مل ي�ستط ��ع �أح� � ٌد من ��ا
التك ّه ��ن بالنهايات قبلها� .أنا نف�سي كنت
علي تو ّقعي
�أتوقع نهاية معينة لكن عاد ّ
خا�سر ًا.
ال يفوتن ��ي ذك ��ر براع ��ة املخ ��رج فار�س
طعم ��ة التميمي وهو ينقلن ��ي من م�شهدٍ
اىل م�شه ��دٍ �آخر  ،في�ت�رك ن�صف احلدث
غام�ض ًا ون�صفه الآخر مع ّلق ًا فوق �أ�ستار
الت�أويل .هذه ه ��ي لعبة �صناعة احلرية
التي برع التميمي يف ترتيب م�شاهدها
و�صرن ��ا معه ��ا نق�ت�رح نهاي ��ات و�آمال.
�صناع ��ة تذك ��رين مب�سل�س�ل�ات عراقي ��ة
خال ��دة كالأم ��اين ال�ضالة وذئ ��اب الليل
ونادي ��ة حيث ي�ضي ��ع املُ�شاهد يف زحمة

بورصة األفالم

ذاكرة السينما

فيلم من يخاف فرجينيا وولف
عر�ض :كمال لطيف �سامل
• متثيل اليزابيث تايلر,
ريت�شارد بريتون
• �إخراج مايك بلوكر�س
ع ��ن م�سرحي ��ة امل�ؤل ��ف �إدوارد �ألب ��ي
�صاح ��ب م�سرحي ��ة (حديق ��ة احلي ��وان
واحلل ��م) الأمريك ��ي ال ��ذي ول ��د يف
وا�شنط ��ن �سن ��ة  1928وه ��و امت ��داد
ملدر�سة العبث ,وم�سرحيته التي حولت
�إىل فيلم �سينمائي حققت جناح ًا باهر ًا
طوال �سن ��ي عر�ضها يف عوا�صم العامل
وفرجين ��ا وول ��ف ه ��ي مبدع ��ة مدر�سة
تكني ��ك تي ��ار ال�شع ��ور يف الرواي ��ة
احلديثة مع مقاربها جيم�س جوي�س.
والفيل ��م يرك ��ز على حم ��اور ثالثة هي,
الله ��و ,التطه�ي�ر ,اخلال� ��ص .فاملدر�س
جورج-ريت�ش ��ارد بريت ��ون ،يدر� ��س
الت�أري ��خ يف اجلامع ��ة وزوجت ��ه-
اليزابيث تايلر-مارت ��ا ,وتدور م�شاهد
هذا الفيلم ح ��ول امل�شاجرة العنيفة بني
الزوج�ي�ن وهي على عهدة عل ��م النف�س
طريق ��ة للتوا�ص ��ل واحل ��ب .وتتداخل
ب�ي�ن م�شاه ��د التوت ��ر حال ��ة اخ ��رى
وه ��ي م�شاجرة ب�ي�ن ال�ضي ��وف .وهنا
ت�ش�ي�ر الزوج ��ة �إىل �أخط ��اء زوجها ثم
ي�أخ ��ذ احلدي ��ث �إىل الأ�س ��رار الزوجية
وباملقاب ��ل ي ��دور احت ��دام ب�ي�ن نق ��وال
وزوجت ��ه ه ��وين ,ويظه ��ر وا�ضح ًا يف
�سي ��اق الفيل ��م تناوله ��ا ب�ش ��دة للكحول
وو�صوله ��ا ح ��د الثمال ��ة ,وتظه ��ر لن ��ا
لقطات ترين ��ا حاالت ال�شب ��ق اجلن�سي
ب�ي�ن كال الزوج�ي�ن املت�شاجري ��ن �أي
مارت ��ا وجورج .والرم ��ز يف الفيلم هو
الول ��د �أو الرم ��ز الوهم ��ي .وهنا يظهر
ا�س ��م وول ��ف ال ��ذي ي�ستخ ��دم كرم ��ز
تخفيه الزوج ��ة .ويرينا الفيلم بلقطات
وم�شاه ��د قريب ��ة �ش ��دة الإنفع ��االت
واخل ��وف والقلق  .فبطلة الفيلم تخاف
من تردي ��د ا�سم فرجينيا وولف لأن ذلك
يك�شف �سط ��ح �أعماقها .ويلعب البطل-
ريت�ش ��ارد بريت ��ون-دور ًا رائع� � ًا م ��ن
خ�ل�ال التقم�ص خا�ص ��ة يف القدرة على
االن�سج ��ام وت�أ�سي� ��س عائل ��ة .ال�سيم ��ا
الأم ��ن املفرت�ض �أو الوه ��م يف ج�سدها

الألغ ��از وحبكة التعقي ��دات و�صو ًال اىل
احللول يف نهاياتها.
لقد �أج ��اد الفنان الدكت ��ور منا�ضل داود
دوره بامتي ��از .ال �أغايل ح�ي�ن �أقول انه
ذك ��رين ب� ��إداء الفن ��ان امل�ص ��ري الكبري
يحيى الفخ ��راين يف رائعة �أ�سامة �أنور
عكا�شة "ليايل احللمية" .كانت العفوية
والتلقائية �صفة مالزمة له يف كل حلقات
امل�سل�س ��ل  ،واما �ضحكته اله�ستريية يف
م�شاهد الت�ش ّفي  ،فكانت �أ�شبه بال�ضحكة
اله�ستريي ��ة التي يطلقه ��ا �سليم البدري
(يحيى الفخراين) عن ��د كل مقلب يفعله
�ض ��د زوجت ��ه ن ��ازك ال�سلح ��دار (�صفية
العمري) او غرمي ��ه �سليمان با�شا غامن
(�صالح ال�سعدين).
�أما الفنان حكيم جا�سم (جبار الأخر�س)
فكن ��ت �أ�شف ��ق علي ��ه وه ��و ي� ��ؤدي دور ًا
معق ��د ًا للغاية .لقد جنح هذا "الأخر�س"
يف نق ��ل م ��ا مل ي�ستط ��ع علي ��ه ناط � ٌ�ق
حمرتف� .صدق ًا �أقول �أن عم ًال فيه حكيم
جا�س ��م ل ��ن مي ��ر دون �أن ي�ت�رك �أثر ًا يف
ذاكرتنا ،و�أرى �إنه يف البنف�سج الأحمر
قد ف ��اق حتى عل ��ى الدور نف�س ��هٌ .
ناطق
ث ��م �أخر�س  ،جم ��ر ٌم ثم ن ��ادم  ،خ�شنٌ ثم
عاطفي محُ ��ب� .إنه ��ا ال�شخ�صية املركبة

املميّز" .رباب" قمة �آ�سيا كمال واحلفاظ
على ه ��ذه القم ��ة وذاك امل�ستوى العايل
مهمة لي�ست �سهلة �إطالق ًا.
ت�أت ��ي الإث ��ارة يف ه ��ذا العم ��ل م ��ن تلك
احلرفية البارزة يف توظيف ال�شخو�ص
وتوزي ��ع الأدوار ث ��م حرك ��ة الكام ��را
وت�صويره ��ا زواي ��ا الأح ��داث  ،ومنه ��ا
الكلو� ��س �آب �ش ��ات Close Up
 .Shotلكن مل تكن ب�صراحة امل�ؤثرات
ال�صوري ��ة  Effectsحرفي ��ة مب ��ا في ��ه
الكفاي ��ة  ،فم�شاهد االنفج ��ارات مث ًال مل
تك ��ن بذات امل�ستوى الع ��ايل ومل تقنعنا
تلك امل�ؤث ��رات بواقعيتها ،وهذه م�شكلة
تقنية رمبا تعود لأ�سباب مادية بحتة.
كث�ي�ر ًا م ��ا �أج ��اد املخ ��رج يف اختي ��اره
لالماك ��ن و�إظهارها ج ��زء ًا مك ّم ًال لق�صة
امل�سل�سل  ،فقد �أعطت الأماكن التي جرى
ت�صوي ��ر امل�سل�س ��ل فيه ��ا بع ��د ًا �إ�ضافي� � ًا
(ولي� ��س جمالي� � ًا فق ��ط) على م ��ا �أ ّرخته
ورقة الن�ص من ذكريات و�أحداث �أليمة.
االنتق ��ال م ��ن حمافظ ��ات اجلن ��وب اىل
مناط ��ق الو�سط ومن ث ��م اىل كرد�ستان
رافق ��ه انتقال يف اللهج ��ات كذلك .كانت
دالالت اللهجة واحدة من �أجر�أ الق�ضايا
يف ه ��ذا امل�سل�س ��ل  ،كم ��ا �إ ّنه ��ا الأخط ��ر
يف ذات الوق ��ت  ،لطامل ��ا تعوّ دن ��ا قراءة
مثل هذه ال ��دالالت ب�سياقاتها امل�ضمرة.
حتيلن ��ا مث ًال لهجة الإرهاب ��ي ابو قتيبة
(الفن ��ان قحط ��ان زغ�ي�ر)اىل مرجعي ��ة
مكوّ ناتية معين ��ة  ،وقد يرى بع�ضنا يف
هكذا �أمر داللة غري بريئة  ،وليدة �سياق
طائف ��ي ع ��ام َح َك� � َم ذوق امل�سل�س ��ل .يف
احلقيق ��ة  ،لي�ست ث ّمة ج ��ر�أة يف امل�شهد
االبداعي م ��ا مل يالم�س امل�شهد الواقعي
�أو يق�ت�رب منه  ،وامل�شهد الواقعي يقول
ه ��ذا هو العراق .مكوّ ن له حظوة كبرية
يف ال�سلطة و�آخر يناف�سه عليها فيتب ّنى
العنف و�سيل� � ًة لهذا.خميمات االعت�صام
ولهج ��ة �أب ��ي قتيب ��ة ودالالت الأماك ��ن
ج�سدها
الأخ ��رى �أج ��زاء عراقية مهم ��ة ّ
امل�سل�س ��ل م ��ن �أعاله ��ا ومل يتدخ ��ل يف
تف�صيالته ��ا �أو مربراته ��ا� .إنها حماكاة
لأ�شي ��اء �شهدناه ��ا كلن ��ا �س ��واء اختلفنا
يف تو�صيفه ��ا �أم اتفقن ��ا .كان امل�سل�سل
جريئ ًا ح�ي�ن دخل هذه امل�ساحة ال�شائكة
وو ّزع الأدوار واللهج ��ات على مناطقها
بهذه املبا�شرية.
م ��ن هنا تنب ��ع اجل ��ر�أة وا ّال ل ��كان عم ًال

واملعق ��دة الت ��ي �أجاده ��ا برباع ��ة حكيم
جا�سم.
لن �أحت ��دث كثري ًا ع ��ن �إداء الفنانني يف
هذا امل�سل�س ��ل .يكفيني الق ��ول �أ ّنهم ث ّلة
من املبدع�ي�ن ّ
وظف ��وا �إح�سا�سهم العايل
برباعة وهم يتق ّم�صون �أدوار امل�سل�سل.
�آ�سي ��ا كم ��ال  ،تل ��ك الفنان ��ة املتوهج ��ة
بالعط ��اء  ،ق ��د قدم ��ت دور ًا �صعب� � ًا ه ��و
الآخ ��ر .لق ��د �أبدع ��ت يف �أن تك ��ون ا ّم� � ًا
طيب ��ة حين� � ًا  ،وام ��ر�أة �شري ��رة حين� � ًا
�آخ ��ر ًا .ا�ستمتع ��ت كث�ي�ر ًا ب�إدائه ��ا ل ��وال
بع� ��ض الهف ��وات التي ح�صل ��ت عندها ،
خ�صو�ص ًا يف تلك امل�شاهد التي يقت�ضي
منه ��ا �إخ ��راج الغ�ض ��ب بطريق ��ة تقنعنا
نح ��ن امل�شاهدي ��ن بعفويته ��ا  ،فق ��د بدا
التك ّلف وا�ضح� � ًا يف بع�ض تلك امل�شاهد
و�ص ��ارت بطلة "رباب"  ،ذل ��ك امل�سل�سل
ال ��ذي اعت�ب�ره قم ��ة عطائه ��ا � ،أ�س�ي�رة
اال�صطن ��اع يف بع� ��ض م�شاه ��د الغ�ضب
تلك.ال ادري �إن كان ر�أيي جمحف ًا بحقها
 ،لك ��ن ما قدّمت ��ه يف "رب ��اب" �صار عند
املتل ّق ��ي بارومرتا مهم ��ا لقيا�س عطائها
واخ�ش ��ى الق ��ول  ،ه ��ذه ه ��ي ال�صعوبة
الت ��ي �ستالقيها يف �أي عم ��ل قادم حيث
�ستك ��ون �ضحية املقارنة م ��ع هذا العمل

باهت� � ًا يط ��ارد احلي ��اد فيغ ��رق يف
املجام�ل�ات ال�سيا�سي ��ة  ،وه ��ذه لعمري
مهم ��ة ال�سيا�سي ولي� ��س الفنان على �أية
حال.
�س�أ�ستع�ي�ر قول الن ّقاد و�أق ��ول  ،ال كمال
يف القطع ��ة الفنية �أب ��د ًا  ،فالكمال الذي
يب ��دو لبع�ضن ��ا ق ��د يك ��ون نق�ص� � ًا عن ��د
�آخرين .من هنا �أقول ث ّمة م�شكلة حقيقة
�أراه ��ا يف البنف�سج الأحمر وال ادري ان
كانت م�شكلة الن�ص نف�سه (حيث مل �أقر�أ
الن�ص مكتوب� � ًا) �أم انه الإخراج الذي مل
ي�ستطع جت�سيد ما �أراده الكاتب متام ًا.
تكم ��ن امل�شكل ��ة يف القفز ال ��ذي �شهدناه
ب�ي�ن حلق ��ات امل�سل�س ��ل ف�ضاع ��ت علينا
فر�صة متابعة كيف ن�ش�أت هذه الع�صابة
الثالثية غري املن�سجمة (النائب غ�سان /
التاج ��ر عامرة  /العقيد عدنان) .مل تكن
العالق ��ة وا�ضح ��ة بني ه ��ذه ال�شخو�ص
الثالثة والتي َب� �دَت ك�شخو�ص هام�شية
تعم ��ل مبفردها  ،وفج� ��أ ًة ويف منت�صف
امل�سل�س ��ل  ،ارتبط ��ت بهم الأح ��داث كلها
بطريق ��ة تب ��دو مرجتل ��ة  ،ك�أنه ��ا �صدفة
مل يج ��ر التخطي ��ط لها يف ب ��ادئ الأمر.
باعتق ��ادي� ،ضاع ��ت حلقات كث�ي�رة ك ّنا
بحاج ��ة فيها اىل تركيز �أكرث على عملهم
واجرامه ��م ك ��ي ي�ستحق ��وا بالفع ��ل �أن
يكون ��وا العمود الفقري للم�سل�سل .على
�سبيل املثال  ،ال ادري حتى هذه اللحظة
م ��ا دور العقي ��د عدن ��ان يف عملية �سرقة
البن ��ك؟ ُ�س ِّر َبت ملفات البن ��ك من النائب
غ�سان (الع ��ارف مبخططات البنك حيث
كان موظف ًا �سابق� � ًا فيه) اىل عامرة التي
ك ّلف ��ت بدوره ��ا جب ��ار االخر� ��س لتنفيذ
املهم ��ة  ،ولك ��ن ال دور وا�ضح ��ا للعقي ��د
عدن ��ان يف ه ��ذا! ثم بعد عملي ��ة ال�سرقة
مل ن�شهد �صراع ًا قوي ًا بني هذه الأطراف
عل ��ى م ��كان الأم ��وال� .أي ��ن ذهب ��ت؟ من
�أخذها؟ ملاذا هذا الربود والالمباالة يف
مالحقة تلك الأموال؟ ك�أنه حدث جانبي
غري مهم م ��ع العلم �أنه حم ��ور امل�سل�سل
ورحى �أحداثه!
نعم رمب ��ا تكون فجوة لكنه ��ا لن ت�ضيّع
جمالي ��ة امل�سل�سل وحرفيته التي دعتني
اىل �إع ��ادة الثق ��ة يف درامان ��ا العراقي ��ة
القادم ��ة .عم� � ٌل ي�ستح ��ق من ��ا االحرتام
لأن ��ه �صنع م ��ن املمكن �إجن ��از ًا نفخر به
جميعن ��ا .فتحي ��ة ل ��كادر امل�سل�سل ولكل
َمن عمل فيه .ننتظر منكم القادم.

ذا �سبوجن بوب يت�صدر �إيرادات ال�سينما
ب�أمريكا ال�شمالية
ت�صدر الفيلم اجلديد ذا �سبوجن بوب مويف The SpongeBob Movie
�صدارة �إيرادات ال�سينما ب�أمريكا ال�شمالية خالل الأيام الثالثة املا�ضية
وح�صد  56مليون دوالر.
لو�س �أجنلي�س /رويرتز

وه ��و ا�ستعارة العكاز ال ��ذي ي�ستندان
عليه .والفيلم يج�س ��د لنا و�ضع العائلة
املقابل ��ة -ت ��ك وهن ��ي -فه ��ي جمموع ��ة
تقاب ��ل الأوىل وتتعار� ��ض معها غري �أن
امل�شكلة واحدة هي ع ��دم الإجناب� .إنه
ع ��امل عدم البوح واخلوف من املبا�شرة
وال�صراحة فحالة الت�شنج التي تعي�شها
الزوجة والف�صام وهي يف حالة ال�سكر
حيث تتح ��ول �إىل وح�ش كا�سر وتبخر
احلل ��م الأمريك ��ي العائل ��ي املتمث ��ل يف
الزوج�ي�ن جورج ومارتا رغم كل احلب
بني الزوج�ي�ن حيث �أنهما مل يتمكنا من
�أن يت�ساحما مع بع�ضهم وتظل الق�ضية
تقاد �إىل العدمية واملجهول.
�إليزابي ��ث تايل ��ر بطل ��ة الفيل ��م معن ��ى
ا�سمها – قط ��ة هولي ��ود املدللة -ولدت
�سن ��ة  1932يف لن ��دن يف عائل ��ة ثري ��ة
يف بداي ��ة حياته ��ا كانت جنم ��ة الأغلفة
وجلماله ��ا تزوج ��ت �سب ��ع م ��رات .كان
زوجه ��ا الأول املليون�ي�ر ن ��ك هلت ��ون-
وريث �سل�سلة فن ��ادق هلتون ال�شهرية.

وبع ��د �سن ��وات تزوج ��ت بط ��ل الفيل ��م
ريت�ش ��ارد بريت ��ون عندم ��ا اجتمعا مع ًا
يف فيل ��م -كليوبات ��را -ولع ��ل ق�ص ��ة
ال�ص ��راع يف حياتهم ��ا ت�شب ��ه �إىل ح ��د
م ��ا ق�ص ��ة الفيلم -م ��ن يخ ��اف فرجينيا
وولف� -إذ بد�أت امل�ش ��اكل بينهما وكان
للخمر دور يف �إث ��ارة عراكهما امل�ستمر
وكان ��ت نتيجة ذل ��ك �أن افرتقا بالطالق
ع ��ام  1974غ�ي�ر �أنهما �سرع ��ان ماعادا
�إىل احل ��ب واالق�ت�ران م ��رة ثانية غري
�أن عودتهم ��ا �إىل الإدمان دمر من جديد
العالق ��ة الزوجية الثاني ��ة التي �سرعان
ما انهارت فانف�صال متام ًا عام .1976
ويف ع ��ام � 1984أ�صي ��ب ريت�ش ��ارد
بريتون بنزي ��ف يف املخ فمات عن عمر
ناه ��ز ال� �ـ  58عام ًا وترك كلم ��ة عن حبه
لزوجته اليزابيث ,ه ��ل ميكن �أن تكون
هن ��اك فر�ص ��ة �أخ ��رى :من �أ�شه ��ر �أفالم
ريت�شارد-بيكي ��ت م ��ع بي�ت�ر اوت ��ول.
الدكت ��ور فاو�س ��ت النزه ��ة م ��ع �صوفيا
لورين وغريها.

يعتمد الفيلم على تقنيات البعد الثالث
وميزج بني �شخ�صيات عادية و�أخرى
كارتونية .الفيلم بطولة انطونيو
بانديرا�س ومن اخراج بول تيبت.
وت��راج��ع ف�ي�ل��م �أم�يري �ك��ان �سنايرب
Americanمن
Sniper
املركز الأول الذي حافظ عليه ثالثة
�أ�سابيع متتالية �إىل امل��رك��ز الثاين
ه��ذا الأ�سبوع وجمع  24.2مليون
دوالر.
الفيلم بطولة ب��راديل كوبر و�سيينا
ميلر وكايل جالرن ومن �إخراج كلينت
اي�ستوود.
وح� ��ل ال �ف �ي �ل��م اجل ��دي ��د ج��وب �ي �ت��ار
ا�سيند جن Jupiter Ascen d
 ingيف امل��رك��ز الثالث ب ��إي��رادات
قدرها  19مليونا.
ي�ق��وم ببطولة الفيلم ت�شاننج
تاتوم وميال كوني�س ويخرجه
ان� � ��دي وت�����ش��او���س��ك��ي والن� ��ا
وت�شاو�سكي.

وج��اء الفيلم اجل��دي��د �سيفنث �صن
 Seventh Sonيف املركز الرابع
حمققا  7.1م�ل�ي��ون دوالر� .أخ��رج
الفيلم ��س�يرج��ي ب� ��ودروف و��ش��ارك
يف بطولته بن بارنز وجوليان مور
وجيف بريدجز.

4

وت��راج��ع فيلم ب��ادجن �ت��و ن Pa d
 dingtonمن املركز الثاين اىل
اخلام�س م�سجال  5.4مليون دوالر.
ك�ت��ب ال�ف�ي�ل��م و�أخ ��رج ��ه ب ��ول كينج
و� �ش��ارك يف بطولته ه�ي��و بونيفل
و�سايل هوكينز وجويل والرت�س.
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يعتمد خمرج الفيلم الق�صري " عمر روبرت هاميلتون" على امل�ؤثرات ال�سمعية والب�صرية امل�ؤدية اىل �إثارة
احلوا�س وال�شغف يف تتبع احلركة ،ملعرفة ما هو امل�ضمون بالكامل ،فللبحر الذي بد�أ به احلركة الت�صويرية
عمقه ،ول�صوته داللة على ال�صراع النف�سي العا�صف بالإن�سان التائه بني وطنه املحرتق باحلروب واالحتالل
ً
مكبال وهو بني �أهله وعلى �أر�ضه فل�سطني املوجوعة مع �أهلها ،واخلائفة من املجهول،
الذي يقيد الإن�سان ،ويجعله
واملحاربة من اجل امل�ستقبل ،فما بني الهجرة والبقاء طفل �سيولد ،فهل من �سالم يولد على غري ار�ض الوطن؟

كالكيت
 عالء املفرجي

يف ا�ستذكار ب�سام الوردي

فيلم "مع �أين �أعرف �أن النهر قد جف"
�ضحى عبدالر�ؤوف املل

درام ��ا يف فيلم ق�ص�ي�ر م�ؤثر عاطفيا
وم�ش ��اهد مرتابط ��ة م ��ع احلرك ��ة
املفتوحة على معاين احلرية والندم،
والوجع ،والأ�س ��رة املتما�سكة البن
�أراد العودة اىل فل�سطني بعد هجرة
تتج ��دد مبختل ��ف الأ�ش ��كال الزمنية
حي ��ث الذكري ��ات تلع ��ب دوره ��ا،
والعاطف ��ة لها ت�أثرياتها وال�سيا�س ��ة
تت�س ��بب يف ن ��زوح الكث�ي�ر م ��ن من
�أبناء فل�س ��طني اىل اخل ��ارج ،ولكن
ال�س� ��ؤال ه ��ل ين�س ��ى ابن فل�س ��طني
�أر�ض ��ه؟ لنح�ص ��ل عل ��ى اجلواب يف
نهاي ��ة الفيلم من خالل ا�س ��تنتاجات
ب�ص ��رية ع�ص ��فت بحوا� ��س املتلقي،
وتركته يلم�س ال�ضغوطات النف�سية
التي يتعر�ض لها كل فرد يف فل�سطني
 ،فالفل�سطيني يتم�سك بالعودة مهما
ط ��ال الغي ��اب او االنتظ ��ار ،ومهم ��ا
زادت لغ ��ة القت ��ل والدم ��ار و�س ��لب
احلري ��ات وحق ��وق الإن�س ��ان من ��ذ
بداية االحتالل وحتى الآن .
يبح ��ث بطل الفيلم ع ��ن الأمان البنه
الذي ما زال جنينا يف بطن ام خائفة
على م�ستقبل من ينمو يف �أح�شائها،
و�أم تن�ص ��ح ابنها بالعودة بتكرار ال
ميل منه امل�ش ��اهد وال �س ��مع املتلقي
ارجع ..ارجع ،..ف�ص ��وت الأم يهدر
كالبحر ما بني احلنان والغ�ضب مل�سة
ح�س ��ية جتمع بني القوة وال�ض ��عف
يف �ص ��وت فل�سطينية تريد من ابنها
الع ��ودة رغ ��م كل الأخط ��ار املحيطة
به ��ا قائل ��ة " ارج ��ع لبل ��دك " ما بني
الهوي ��ة الفل�س ��طينية والبا�س ��بور
لأم�ي�ركا خطوات مقي ��دة كموج يلفه
الزب ��د ،وح�ي�رة مت�ل��أ القل ��ب قهرا ،
رغم ان خلف احلدود ترت�س ��م حرية
م ��ا ،ولكن يف احلقيق ��ة ما من حرية
ي�ش ��عر بها الفل�س ��طيني وهو ي�شعر
ان �أر�ض ��ه مغت�صبة  .لأنه كلما ابتعد
زاد �إح�سا�س ��ه باالنتماء لفل�س ��طني،
فهل يخاطب املخ ��رج " عمر روبرت
هاميلت ��ون" بفيلم ��ه الق�ص�ي�ر �أبناء
فل�سطني لتحفيزهم على العودة؟� .أم
�أن ال�س ��فر خلارج فل�س ��طني ال يعني
�أن ال عودة .
فيلم ذو �ص ��بغة درامية وطنية يتيح
للم�ش ��اهد الع ��ودة بالذكري ��ات اىل
ح ��روب �س ��نة  1948دون احلاج ��ة
اىل مزيد من امل�ش ��اهد  .الن الذاكرة
الفل�س ��طينية يكف ��ي ان مت ��ر �أمامه ��ا
م�ش ��اهد احلروب واالقتتال لت�شعر
بوج ��وب التحري ��ر والبح ��ث ع ��ن
احلري ��ة  ،وهذا ما ح ��اول قوله بطل

الفيلم " قي�س نا�ش ��ف" وهو ينا�ش ��د
احلرية م�س ��تخدما الواقع يف �إبراز
املفه ��وم الع ��ام للفيلم م ��ن وجع الأم
والإ�ص ��رار للعودة ،وبنف�س الوقت
خ ��وف الأم ال�ش ��ابة للخ ��روج م ��ن
فل�س ��طني ،ولك ��ن للحن�ي�ن �أ�ص ��الة
ال ميك ��ن نكرانه ��ا ،وللكلم ��ات وق ��ع
ال�س ��يف ،فاملعاجل ��ة املو�ض ��وعية
لأ�ش ��كال الفيل ��م الفني ��ة ارتبط ��ت
ببع�ض ��ها البع� ��ض ،و�ض ��من حبك ��ة
ر�ؤيوي ��ة اكتمل ��ت فيه ��ا الأف ��كار
والرم ��وز التي تركها يف كل م�ش ��هد
لت�ؤدي دورها يف ا�ستكمال الر�ؤية.

حدث ي�ستحق املعاجلة الفنية ليقدم
يف فيل ��م ق�ص�ي�ر مدت ��ه ال تتخط ��ى
الع�ش ��رين دقيق ��ة  ،و�ض ��من عاطفة
حتم ��ل ع ��دة نقا�ش ��ات .اذ ال ب ��د ملن
يخ ��رج من فل�س ��طني ويفتقد للحرية
من الإح�س ��ا�س بالواج ��ب جتاهها ،
كالإح�سا�س جتاه الأم متاما والعودة
اىل �أح�ض ��انها  ،ومب�ص ��داقية ي�شعر
به ��ا كل فل�س ��طيني ب�ش ��كل خا� ��ص .
اذ تنقل ال�صورة �إ�ش ��اراتها الرمزية
مبرون ��ة دراماتيكي ��ة وظفه ��ا " عمر
روبرت " يف مالمح احلمل واملرحلة
اجلنيني ��ة ،ويف القرب ال�ش ��اهد على

مهدي عبا�س يوثق ال�سينما العراقية
عام 2014

امل ��وت بعد ممار�س ��ات الظلم والقهر
وامل ��وت  ،ومن خالل نبات ال�ص ��بري
والوالعة ذات الذكرى اجلميلة التي
�أهداها له الأخ املت�أكد من ا�س�ت�رجاع
الوالعة من �أخيه حني يعود .لي�ستفز
به واجب العودة والتم�سك بالأر�ض
والأ�سرة وبالذات الفل�سطينية التي
ن�ش�أ على �أ�صالتها ،واجلدار الفا�صل
واحلواج ��ز احلديدي ��ة و�أ�ص ��وات
الق�ص ��ف و�ص ��ور الدم ��ار ،وااله ��م
من ذل ��ك رواية موا�س ��م الهجرة اىل
ال�ش ��مال الرواي ��ة الت ��ي احتفظ فيها
ليجد يف داخلها �صورة قدمية ترمز
للعائلة وللوطن .
حم ��ل ال�ص ��وت تناغم ��ات م�ؤث ��رة
ح�س ��يا وح ��وارات عميق ��ة املفهومة
ما بني ال�صوت وال�صورة ،واملعنى
فق ��د ا�س ��تطاع " با�س ��ل عبا�س" فتح
العد�سة على طبيعة خارجية بات�ساع
ن�س ��بي .ليالحظ من خاللها امل�شاهد
م ��ا �أراده املخ ��رج  ،ليخل ��ق ن�س ��بية
بني هذا وذاك  ،ويرتك ا�س ��تنتاجاته
الت�ص ��ويرية يف الفيل ��م ،و�ض ��من
املناظر الداخلي ��ة مع التعتيم املالزم
واجلزئي من خالل م�ش ��اهد تعذيب

حني ت�ست�سلم الكامريا للواقع ..ت�شرق احلقائق (بني ال�ضلوع)!
وحيدة املقدادي

قحطان الكروي
�ص ��در حديث� � ًا وع ��ن دار
اجلواه ��ري ،كتاب ( ال�س ��ينما
العراقي ��ة ع ��ام  ) 2014للناقد
ال�س ��ينمائي مه ��دي عبا� ��س،
ويتن ��اول الكت ��اب يف 144
�ص ��فحة بالألوان كل ما يتعلق
بال�س ��ينما العراقية خالل عام
. 2014
وق��ال عبا�س ان��ه ت �ن��اول يف
كتابه الن�شاطات ال�سينمائية
امل� �ح� �ل� �ي ��ة وامل � �ه� ��رج� ��ان� ��ات
ال�سينمائية ال��دول �ي��ة التي
ا�شرتكت فيها الأفالم العراقية,
واجل��وائ��ز التي ح��ازت عليها
ال�سينما العراقية عام .2014
و�أ�ض ��اف عبا� ��س ان الكت ��اب
احت ��وى اي�ض� � ًا عل ��ى عرو�ض
الأف�ل�ام التجاري ��ة يف بغ ��داد
عام  ( 2014عرو�ض �سينمات
مول املن�ص ��ور ) واال�صدارات
ال�س ��ينمائية لعام  ، 2014كما
ت�ض ��من ال�س ��ينمائيون الذي ��ن
غادرونا ع ��ام  2014واالنتاج
ال�س ��ينمائي العراق ��ي ع ��ام
. 2014
وذكر ان كتابه وثق فيه الأفالم
الروائي ��ة الطويلة والوثائقية
والأفالم الق�صرية ،م�شريا اىل
ان هناك ملحق بالبو�سرتات لـ
 90فيلما عربيا من كل الأقطار
العربي ��ة عر�ض ��ت ع ��ام 2014
يف بلدانهم.

يذك ��ر ان للكات ��ب جه ��ود ًا
كبرية ومتوا�ص ��لة يف متابعة
وتوثي ��ق �أعم ��ال ال�س ��ينما
وامل�س ��رح والإب ��داع العراقي،
تخ�ص ���ص يف جمال ال�س ��ينما
من ��ذ اك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة عق ��ود،
عم ��ل حمرر ًا ل�ص ��فحة �س ��ينما
يف جريدة اجلمهورية للفرتة
من ع ��ام  1991ولغاي ��ة العام
 ، 2003وا�ش ��رف على �إ�صدار
�صفحات �سينمائية يف عدد من
ال�ص ��حف واملج�ل�ات املحلية.
وهو معروف بن�ش ��اطه املميز
و�آرائ ��ه اجلريئ ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن
في� ��ض املعلوم ��ات الت ��ي لديه
والت ��ي منحت ��ه �ص ��فة املوث ��ق
لتاريخ ال�سينما يف العراق.
ويذك ��ر ان للكات ��ب م�ؤلف ��ات
منه ��ا :دلي ��ل الفل ��م الروائ ��ي
العراقي عام  ،1997مو�سوعة

املخرج�ي�ن الع ��رب يف الق ��رن
الع�ش ��رين عام  ،2000كتابات
يف ال�س ��ينما العراقي ��ة ع ��ام
 ،2006جول ��ة م ��ع ال�س ��ينما
الكردي ��ة ع ��ام ،2009ودلي ��ل
الفيلم الروائي العراقي اجلزء
الث ��اين ع ��ام ،2010والدلي ��ل
ال�ش ��امل للفيل ��م العراق ��ي
الروائ ��ي الطوي ��ل – 1946
 2012ع ��ن ق�س ��م ال�س ��ينما
يف دائرة ال�س ��ينما وامل�س ��رح
التابع ��ة ل ��وزارة الثقاف ��ة
،وكتاب ال�س ��ينما العراقية يف
ع ��ام  ، 2013كما انه ا�ش�ت�رك
يف عدة مهرجانات �س ��ينمائية
كع�ض ��و جلنة حتكيم ،وا�صدر
اول جري ��دة �س ��ينمائية ه ��ي
جريدة (عامل ال�س ��ينما) بواقع
 14عددا وتوقفت ب�س ��بب عدم
وجود دعم لها.

الأخ الت ��ي بقيت م�س ��ترتة  ،واكتفى
فقط برمزية ال�ص ��ورة املن�سجمة مع
امل�شهد اللحظي .
" رجعتون ��ا للبداي ��ة " كلم ��ات
يقوله ��ا بطل الفيلم" قي�س نا�ش ��ف"
ليمثل �ص ��راع الأجي ��ال بني احلرية
والع ��ودة وحتري ��ر الأر� ��ض حت ��ى
انت�ش ��ار ال�س�ل�ام الكام ��ل  .ليع ��م
فل�س ��طني وحتي ��ا الأجي ��ال القادم ��ة
دون خ ��وف ،فالفيلم معال ��ج دراميا
و�أ�ش ��به بالتوثيق الرم ��زي مبراحل
من ��ه تاركا للم�ش ��اهد �ص ��ياغة الفيلم
ذهني ��ا كم ��ا ي�ش ��اء ،وك�أن ��ه ي�ت�رك
الأ�س�س الأولية للر�ؤية الفل�سطينية
يف حق العودة لن�سمع ب�صوت قي�س
نا�ش ��ف " بلدي" والفكرة الأ�سا�سية
بت�سل�سلها اجلميل .
كيف �ض ��يعتك؟ من يا ترى فل�س ��طني
�أم زوجت ��ه �أم الأخ ال ��ذي افتق ��ده ؟
ليج�س ��د حقيق ��ة اجتماعي ��ة ي�س ��عى
اليه ��ا ال�ش ��باب عند �س ��عيهم للهجرة
حي ��ث تباين ��ت املع ��اين تباين ��ا
ت�ص ��ويريا م ��ن اج ��ل �ش ��د �أوا�ص ��ر
احلبك ��ة ب ��كل مفرداته ��ا الفني ��ة من
ت�ص ��وير و�ص ��وت ،وحرك ��ة درامية

يف امل�شاهد .لإ�ض ��فاء طابع م�شكلة
الهج ��رة م ��ن فل�س ��طني واحلن�ي�ن
للعودة اليها ،فال�ص ��ور ذات الزوايا
القريب ��ة تن�س ��جم ان�س ��جاما جماليا
تب ��وح بتفا�ص ��يل وج ��ه" قي� ��س
نا�ش ��ف" او الأم بعك� ��س م ��ا ه ��و
بعي ��د عن ��د �ص ��ورة الأخ اجلال� ��س
على الكر�س ��ي ،وكان املمثل يحاكي
الكامريا بحميمية ت�ص ��ل مب�صداقية
للم�ش ��اهد .ليخاط ��ب اجلمه ��ور
بحبكة �س ��ينمائية تت�س ��م بامل�شاركة
م ��ع املتلق ��ي حي ��ث يفتح املخ ��رج "
عم ��ر روبرت هاميلت ��ون" للجمهور
م�ش ��اركته يف �ص ��ياغة احلبكة التي
ينتظرها حتى نهاية الفيلم.
" ه ��ون احلري ��ة " الن احلري ��ة ال
تك ��ون اال عل ��ى الأر� ��ض الت ��ي نحن
منه ��ا حيث االنتم ��اء الأقوى للوطن
برغ ��م كل القي ��ود املفرو�ض ��ة م ��ن
اال�س ��رائيليني ،فبع� ��ض ال�ص ��ور
م ��ن الأر�ش ��يف ت�ؤكد عل ��ى انتهاكات
حق ��وق الإن�س ��ان ،ول ��و بلمح ��ة
ب�س ��يطة منه ��ا الطف ��ل الذي ي�ص ��رخ
�أم ��ام اجلندي الإ�س ��رائيلي .فماهية
الفيلم تتجلى يف العنا�ص ��ر جمتمعة
وبالفك ��رة امل�ؤم ��ن به ��ا املخ ��رج "
عم ��ر روبرت هاميلتون" لإي�ص ��الها
بقال ��ب حتفي ��زي يت�ش ��ارك ب ��ه معه
ليبني الر�ؤي ��ة ال�س ��ينمائية بعاطفة
مييل معه ��ا املتفرج ويت�أث ��ر وطنيا.
مم ��ا يحقق دور الفيلم يف ا�س ��تنتاج
يحظ ��ى بعقالني ��ة ت�س ��مح بالتفك ��ر
بحق العودة.
"م ��ع �أين �أع ��رف �أن النه ��ر ج ��ف"
ه ��و �أول فيل ��م م�س ��تقل وجماع ��ي
التموي ��ل ينت ��ج يف الع ��امل العرب ��ي
بعد االنتفا�ضات فيه ،ل�صانع الأفالم
واملنتج وامل�ص ��وّ ر املقيم يف القاهرة
" عمر روبرت هاميلتون"  .عُر�ض
الفيل ��م للم ��رة الأوىل يف مهرج ��ان
رو ِت ��ردام ال�س ��ينمائي ال ��دويل عام
وف ��از بجائ ��زة  ،UIPور�ش ��ح
جلائ ��زة �أف�ض ��ل فيل ��م ق�ص�ي�ر يف
مهرج ��ان جوائز الفيل ��م الأوروبي،
وفاز بجائزة �أف�ض ��ل فيلم ق�صري يف
مهرجان �أبو ظبي ال�س ��ينمائي.وهو
م�ش ��ارك حاليا يف مهرجان عن قرب
للأف�ل�ام والوثائقي ��ات :نظرة مق ّربة
عل ��ى ق�ص ���ص م ��ن الع ��امل العرب ��ي
اجلدي ��د ،ال ��ذي �س ��يمتد عل ��ى م ��دار
�أربعة �أيام فيها الكثري من العرو�ض
واملحا�ضرات والنقا�شات وور�شات
العم ��ل� .أقي ��م املهرجان على م�س ��رح
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مثله مثل �أبناء جيل ��ه ،حيث االهتمامات املتعددة ،و�ضغط
ت�صيه ��ا
ال ��ر�ؤى واملكنون ��ات الإبداعي ��ة مت ��وج داخل ��ه ،رّ
املوهبة �إبداعات تتوزع بني الق�ص ��ة وامل�س ��رح وال�س ��ينما
وال�شعر والت�شكيل.
ومث ��ل �أبناء جيل ��ه اي�ض� � ًا ،ارتهن العط ��اء الإبداع ��ي لديه
بثقافة مو�س ��وعية كان يرى فيها �أر�ض ًا خ�صبة تتجذر فيها
املوهبة لتينع ثمار الإبداع.
ب�س ��ام ال ��وردي  ...ا�س ��م ال تخطئ ��ه ع�ي�ن املتاب ��ع مل�س�ي�رة
الإب ��داع العراق ��ي ،مب ��ا قدم ��ه من منج ��ز فر�ض ح�ض ��وره
الق ��وي يف امل�ش ��هد الثق ��ايف العراق ��ي يف غ�ي�ر جن� ��س من
�أجنا�س الإبداع.
واذا كان للم�س ��رح والق�صة وال�شعر وحتى النحت ن�صيب
يعتد به من عطاء هذا الفنان الكبري ،فان لل�س ��ينما احلكاية
الأهم والن�ص ��يب الأكرب ،حيث اثب ��ت فيها ان تلك املجاالت
الت ��ي وجلها باقتدار مل تكن اال اختب ��ار ًا لأدواته الإبداعية
القتحام عامله الذي يحب ال�س ��ينما ،وال ��ذي بقي يرنو اليه
خمل�ص� � ًا وعا�ش ��ق ًا ،حتى �أعاقه فرا�ش املر�ض عن التوا�صل
مع ��ه  ..ه ��ذا العامل ال ��ذي كان يحرم من ولوج ��ه ،لوال تلك
امل�ص ��ادفة القدري ��ة بح�س ��ب تعب�ي�ر (زفاي ��ج) واملتمثل ��ة
با�س ��تحداث �أكادميي ��ة الفنون اجلميلة ع ��ام  1960ليكون
من �أوائل امللتحقني فيها للقاء مع�ش ��وقته  ..هذه امل�ص ��ادفة
الت ��ي جعلت ��ه ي�ت�رك درا�س ��ة (البايولوج ��ي) ويتف ��وق يف
(ال�سينما).
دخ ��ل ال�س ��ينما م ��ن بوابته ��ا الأ�ص ��عب ،الفيل ��م الوثائقي
والق�ص�ي�ر ،وك�أنه كان م�صر ًا على اكتمال �أدواته ،ويطمئن
لفعلها والذي جتلى ب�أفالم توافرت فيها كل عنا�صر ال�صنعة
لتعتلي باقتدار من�ص ��ات الفوز يف غري مهرجان �سينمائي،
وقب ��ل ذلك كانت قد اعتلت ذائقة النقاد واجلمهور �(..أغنية
ل�ش ��م�س ال�ص ��باح) و�أف�ل�ام وثق ��ت حياة مبدع�ي�ن عراقيني
(عط ��ا �ص�ب�ري) (حممد غني حكم ��ت) و(خال ��د الرحال) ..
ولك ��ن يبقى الأهم بينها (حكاية للم ��دى) وهو الفيلم الذي
كر�س منه احد اهم �أ�ساتذة هذا الفن يف العراق  .و(حكاية
للمدى) الذي و�ضع فكرته وكتب ق�صائده ال�شاعر والكاتب
ريا� ��ض قا�س ��م  ..رحلة يف ال�س�ي�رة احلياتي ��ة والإبداعية
للفنان والقا�ص (يحيى جواد)  ..هذا الفيلم الذي يعد بحق
املنجز الأهم  ،ال يف م�س�ي�رة الوردي ح�سب  ،بل يف تاريخ
الفيل ��م الوثائق ��ي يف العراق ،لق ��د كان در�س� � ًا يف التوثيق
الب�صري.
من هذه البوابة دخل جمال الفيلم الروائي يف (ليلة �سفر)
الذي ذبحه املونتاج الرقابي للم�ؤ�س�س ��ة الثقافية املقبورة،
الأم ��ر الذي �س ��بب يف حظ ��ر �إطالقه يف �ص ��االت العر�ض،
حتى كتابة هذه ال�س ��طور على الرغم من زمن �إنتاجه الذي
جتاوز الربع قرن.
ومث ��ل �أي مب ��دع حقيق ��ي كان ي�ت�ردد كث�ي�ر ًا يف اختي ��ار
ن�صو�ص ��ه ،وان اختار فانه ي�ش ��بعها درا�س ��ة  ..قال يل مرة
ان الن� ��ص ال ��ذي يخت ��اره لأي كاتب ،هو الن� ��ص الذي كان
يتمنى ان يكتبه هو  ..وكان يل ان امل�س قوله هذا جم�س ��د ًا
يوم جمعتني و�إياه جلنة لقراءة وتقييم ن�ص ��و�ص درامية
حل�س ��اب دائرة ال�سينما وامل�سرح ويومها قدمت له تقييمي
ان ال ن�ص ي�س ��تحق الإنتاج ،لأفاج�أ باملالحظة نف�س ��ها منه
مع ا�س ��تدراك خ�ص ��ني ب ��ه من انه ق ��ر�أ الن�ص ��و�ص وك�أنها
م�سنودة لإخراجه هو فوجدها ال ت�ستحق.
واذ ا�س ��تعيد حي ��اة احد ع�ش ��اق وبن ��اة ال�س ��ينما العراقية
 ،ف ��ان بع�ض ��ا من االم ��ل يح ��دوين يف ان ينتب ��ه القائمون
على تظاهرات ال�س ��ينما مبختلف م�سمياتها يف ان ت�شتمل
براجمهم على ا�س ��تذكار رموز ال�س ��ينما م ��ن خالل حلقات
درا�سية  ،او تقدمي عرو�ض ملنتجهم االبداعي ،وفيما يتعلق
ب�ص ��انع �س ��ينما مث ��ل الراحل ب�س ��ام ال ��وردي ،فعلى االقل
وتكرمي ��ا ل ��ه يتم عر�ض فيلم ��ه (ليلة �س ��فر)  ،الذي تعر�ض
لالجح ��اف والتنا�س ��ي م ��ن قب ��ل ،خا�ص ��ة وان امل�ش ��اركني
وال�شهود على �صناعته مازالوا احياء ولهم كلمة عنه.

ت�شعر و�أنت تتابع الفيلم الوثائقي
العراقي (بني ال�ضلوع) �أنك ت�شاهد
قطعة خال�ص ��ة م ��ن الواق ��ع دومنا
وج ��ود للكامريا �أو املخ ��رج �أو �أي
م ��ن عملي ��ات املونت ��اج الالحق ��ة .
ويبدو �أن هذا ما �أراده خمرج الفيلم
بال�ضبط .فقد ترك الكامريا ت�سجل
ما تراه منا�سبا ومنطقيا و�ضروريا
لتج�سيد ق�صة �صمود قرية �صغرية
�أم ��ام الطغي ��ان الداع�ش ��ي ال ��ذي
عرب عن نف�س ��ه ب�أب�ش ��ع ال�سلوكيات
والأ�ساليب  ،والذي �أكدت كل لقطة
يف هذا الفيلم انت�ص ��ار �أهايل قرية
(ال�ض ��لوعية) عليه بكل امل�ستويات
القتالية واملعنوية.
قادن ��ا خم ��رج الفيل ��م الدكت ��ور
عبدالرحم ��ن ذي ��اب ،مدي ��ر املرك ��ز
الثقايف العراقي بلندن ،ب�سال�س ��ة
وعفوي ��ة اىل جوان ��ب متعددة من
حياة القرية تاركا الأ�شياء تتحدث
عن نف�س ��ها وتروي ق�صتها امل�ش ّرفة
م ��ع الإرهاب  .امل ��ر�أة الت ��ي حتمل
البندقية على كتفها وهي ت�سري يف
امل ��زارع على بعد �أمت ��ار من القتلة،
و�أطف ��ال املدار�س الذي ��ن جتاوزوا
�أعماره ��م ال�ص ��غرية يف ر�ؤيته ��م
ال�ص ��ادقة للواقع  ،والأطباء الذين
ي�ش ��رفون عل ��ى ع�ل�اج اجلرح ��ى
يف ال ��زوارق النهري ��ة الت ��ي باتت
و�سيلة النقل املثلى بعد �أن تهدمت
اجل�س ��ور الرابط ��ة و�أ�ص ��بح نه ��ر
دجلة ال ��ذي يحمي القرية من ثالث

جهات� ،ص ��لة الو�ص ��ل بني الأر�ض
والنا�س� .أما رج ��ال القرية فهم يف
حال ��ة ت�أه ��ب دائ ��م للقت ��ال  ،برغ ��م
الوجع النف�س ��ي الناج ��م عن فقدان
الأه ��ل والأبن ��اء .فه� ��ؤالء النا� ��س
يرتقب ��ون امل ��وت وينتظرون ��ه يف
كل حلظ ��ة ب ��ل ه ��م يتمنون ��ه طمعا
بال�ش ��هادة ،وكما قال �أحدهم (عزيز
املثلنا يظل را�سه مرفوع).
ومن اجلوانب الإيجابية يف الفيلم
الت�أكيد على الوحدة الوطنية  .فقد
حتدث �أهايل ال�ضلوعية عن وجود
�أبن ��اء املحافظ ��ات اجلنوبية جنبا
اىل جن ��ب معه ��م يف �أر�ض املعركة
حي ��ث ج�س ��د الواق ��ع القت ��ايل يف
القري ��ة القي ��م البطولي ��ة املتوارثة
وطبيع ��ة الع ��راق االجتماعي ��ة
ال�س ��محة .وت�ش ��عر �أن هن ��اك وعيا
كب�ي�را بحقيق ��ة م ��ا يج ��ري  .وكان
اجلميع يتح ��دث بلغة واحدة تعرب
ع ��ن الإمي ��ان والإ�ص ��رار والأم ��ل،
و�أ�ص ��در �أئم ��ة امل�س ��اجد خطاب ��ا
جريئ ��ا يع�ب�ر ع ��ن ر�س ��الة الدي ��ن
ال�س ��محاء الت ��ي تدي ��ن التط ��رف
واالعتداء و تنبذ التفرقة املذهبية.
وقال �أحد رجال القرية �أنهم فهموا
منذ البداية �أن الداع�شيني مل ي�أتوا
م ��ن �أج ��ل ن�ص ��رة الدي ��ن ولي� ��س
لديه ��م فك ��ر وا�ض ��ح (يخ�س ��ون
�أهل الراية ال�س ��ودة .)!..و�ش ��كلت
مو�س ��يقى (اجلوبي) خامتة رائعة
للفيل ��م حيث �أكد املخ ��رج من خالل
ه ��ذا امل�ش ��هد عل ��ى �أن الق�ص ��يدة
والأهزوجة ال�ش ��عبية واملو�س ��يقى
احلما�س ��ية ما تزال ت�ش ��د م ��ن �أزر
املقاتل�ي�ن كما كان ��ت تفعل دائما يف
تاريخ املعارك العربية.
قدم الفيلم ر�س ��الة تلقائية وا�ضحة

عن قرية عراقية �ش ��جاعة توا�ص ��ل
حياته ��ا الطبيعي ��ة بق ��وة الإمي ��ان
والعزمي ��ة برغم ما يتهدد �س ��كانها
م ��ن خماطر كب�ي�رة �أودت ب� ��أرواح
الع�ش ��رات من �أبنائه ��ا الذين باتوا
ُيدفن ��ون يف حدائ ��ق املن ��ازل �إذ مل
يعد هناك فرق بني املوت واحلياة.
واملالح ��ظ �أن م�ش ��اهد القت ��ال يف
الفيلم مل ت�س ��تغرق �أكرث من دقائق
مع ��دودة بينم ��ا م�ش ��اهد احلي ��اة
اليومي ��ة والبيئ ��ة الوادعة �ش ��كلت
معظم وقت الفيل ��م .كما قدم الفيلم

ر�س ��الة مهني ��ة هامة ت�ؤك ��د على �أن
بالإم ��كان انت ��اج فيل ��م م�ؤث ��ر ب�أقل
التكالي ��ف .وق ��د تط ��رق خم ��رج
الفيل ��م خالل احلوار ال ��ذي دار مع
اجلمه ��ور بع ��د العر� ��ض اىل ه ��ذا
املفه ��وم م�ش�ي�را اىل �أن الإع�ل�ام
التلفزي ��وين العراق ��ي يع ��اين م ��ن
الإفال� ��س ،فال�ص ��حفي ه ��و ال ��ذي
يكتب التاريخ ،م�ش�ي�را �أي�ض ��ا اىل
�أن داع� ��ش �أكذوب ��ة كبرية �ص ��نعها
الأعالم و�أنها لي�ست باحلجم الذي
تبدو فيه.

ات�س ��مت الأم�س ��ية ،التي �أقيمت يف
العا�ش ��ر من كانون الث ��اين  -يناير
وكان ��ت �أوىل �أم�س ��يات املرك ��ز
الثق ��ايف العراقي بلن ��دن يف العام
اجلديد ،ات�سمت بامل�شاركة القلبية
واحليوية م ��ن قبل اجلمه ��ور قبل
وبع ��د العر�ض .فقد وج ��د الدكتور
فري ��اد حوي ��زي مايقوله ع ��ن قرية
ال�ض ��لوعية التي ق�ض ��ى فيها �أ�سعد
�أي ��ام عمل ��ه كطبيب منت ��دب ،وناله
من كرم �أهلها وح�س ��ن �ضيافتهم ما
يتع ��ذر حم ��وه ُ من الذاك ��رة .وقال
امل�ص ��ور الفوتوغ ��رايف ح�س�ي�ن
ال�س ��كايف �أن �ص ��عود الكامريا من
له ��ب التن ��ور حي ��ث كان ��ت �إح ��دى
ن�ساء القرية ُتعد اخلبز ،اىل �أعايل
النخي ��ل يج�س ��د التح ��ام الإن�س ��ان
بالبيئ ��ة ،وق ��ال الدكت ��ور �س ��عدي
احلديث ��ي �أن ��ه مل يك ��ن عل ��ى دراية
كافي ��ة مبا يج ��ري يف ال�ض ��لوعية
قبيل م�شاهدة الفيلم الذي نقل حياة
النا� ��س ب ��كل عفوي ��ة وم�ص ��داقية.
بينما ق ��ال املخرج واملمث ��ل الفنان
جم ��ال �أم�ي�ن ،امل�ش ��رف عل ��ى نادي
ال�سينما ،يف افتتاحه للأم�سية� ،أنه
مل ي�س ��بق �أن جت ��ر�أ خم ��رج عراقي
على الت�ص ��وير يف مناط ��ق القتال،
وه ��ي ب�ل�ا �ش ��ك خ�س ��ارة تاريخية
كب�ي�رة حي ��ث �أن ��ه البد م ��ن توثيق
الأحداث اجل�سام التي جتري على
�أر�ض العراق.
جت ��در الإ�ش ��ارة �أن الفيل ��م مت
ت�صويره يف ظروف �أمنية خطرية
قبيل �أ�س ��بوعني من حترير املنطقة
من الع�ص ��ابات الإرهابية ،وتزامن
عر�ض ��ه يف املركز الثقايف العراقي
بلن ��دن م ��ع االحتف ��اء الر�س ��مي
بتحرير املدينة.
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رسائل
 جا�سم املطري

�إىل م�ست�شار رئي�س الوزراء االقت�صادي
كان اختيارك ��م م�ست�ش ��ارا اقت�صاديا لرئي�س ال ��وزراء �أو ملجل�سه خطوة
نال ��تْ تثمني الكثري من املثقفني واالقت�صاديني العراقيني ،وقد اعتربوها
تعزي ��زا لتحوي ��ل بع� ��ض �أمن ��اط الثقاف ��ة االقت�صادي ��ة من حال ��ة الركود
والتخل ��ف املايل واالقت�صادي خالل الأع ��وام الع�شرة املا�ضية� ،إىل حالة
جدي ��دة ،رمبا ت�سجل انعطاف ًا �أولي ًا نحو ا�ستخ ��دام ثقافة ال�سرتاتيجية
االقت�صادية والتكنولوجيا امل�صاحبة لها.
موقفك ��م ي ��ا �سي ��ادة امل�ست�شار م ��ن ميزاني ��ة الدولة لع ��ام  2015وجدتُ
خال�صت ��ه يف ت�صريحاتك ��م ال�صحفي ��ة �إىل قن ��اة ال�سومري ��ة نيوز حيث
قلت ��م ع ��ن النفط وامليزانية قو ًال عادي ًا جمام ًال غ�ي�ر متحرر من العاطفة .
ا�سمح ��وا يل �أن �أقول �إن قولكم مل يكن واثق ��ا وال عالقة له بـ(دميغرافيا
النف ��ط)  ،حي ��ث مل �أجد في ��ه لوم ًا لنواق� ��ص امليزانية وال حي ��اد ًا ،بل فيه
ن ��وع من حماولة (�إ�ضف ��اء ال�صحيح على اخلط�أ) و(�إ�ضف ��اء الكمال على
النق� ��ص) .ا�ستخدمت ��م حوا�س (املوظ ��ف اال�ست�شاري) ب ��د ًال من حوا�س
(اخلب�ي�ر اال�ست�ش ��اري) ح�ي�ن رددمت م ��ا ي ��ردده �أ�صح ��اب امليزاني ��ة �أو
وا�ضعيه ��ا يف وزارة املالي ��ة وجمل�س ال ��وزراء وجلنة الربمل ��ان املالية.
و�صفتموه ��ا ب�أنها حتم ��ل (�سرتاتيجية جديدة) بتكني ��ك النفقات ،بينما
ه ��ي يف حقيقتها مل تكن غري امتداد مل ��وروث القيم املالية امل�ستخدمة يف
تكوي ��ن امليزاني ��ة ال�سنوية طيلة الأنظمة ال�سابق ��ة  ،فهي يف عام 2015
ال تختل ��ف ع ��ن خال�صة �أي بقال يف �سوق ال�شورج ��ة  ،حيث يتفاعل هذا
البق ��ال مب�ستوى فطري ب�ي�ن مدخوله وم�صروفاته .خل ��ت امليزانية من
فر� ��ص التغي�ي�ر االقت�ص ��ادي املطل ��وب .لي� ��س فيه ��ا ال (�سرتاتيجية وال
تكتي ��ك) لإحداث تغي�ي�ر ،بديل ومنا�س ��ب ،بل ركزت م�ضامينه ��ا على ما
يعزز �شيفرة العالقة ال�سنوية بني واردات الدولة وم�صروفاتها.
�أُذ ّكركم �أيها ال�سيد امل�ست�شار �أن ميزانية عام  2015مل حتمل �أي �شكل من
�أ�ش ��كال ثالثية (امل ��ال /التنمية /املواطن) كما هو ح ��ال �إعداد ميزانيات
ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة حي ��ث عقالني ��ة جتدي ��د الو�سائ ��ل املنا�سب ��ة للحياة
االقت�صادية – االجتماعية ،املتوافقة �سنويا.
�أذ ّكرك ��م ي ��ا �سي ��ادة امل�ست�ش ��ار ان �صدقية ترتي ��ب امليزاني ��ة �سرتاتيجي ًا
ال ميك ��ن ر�ؤيتها �إ ّال ح�ي�ن تعتمد �أرق ��ام �أبوابها عل ��ى اال�ستغالل الهرمي
لثالثي ��ةٍ ما ح�صلتْ يف العراق �إال مرتني .الأوىل عام  1950حني حوّ لت
�أجزاء من (�آلية امليزانية) �إىل (جمل�س الإعمار) الذي انفتح على حتويل
جزء من عائ ��دات النفط �إىل قطاع ال�صناعة والزراعة للتقارب مع بع�ض
اجتاه ��ات التنمية يف �أعق ��اب احلرب العاملية وجن ��اح خطة مار�شال يف
�إعادة �إعمار �أوروبا الغربية.
امل ��رة الثانية التي ميكن التح ��دث فيها عن �سرتاتيجي ��ة جديدة كانت قد
ج ��رت يف الف�ت�رة الالحقة لثورة  14متوز ع ��ام  1958حني لعب الوزير
املفك ��ر �إبراهي ��م كب ��ة دور ًا  -ب�إ�سناد م ��ن الزعيم عبد الك ��رمي قا�سم  -يف
حتويل �أرق ��ام وم�ضمون امليزانية من ( �صفح ��ات الورق) �إىل (ممار�سة
عمراني ��ة) يف اقت�صادي ��ات عدد غ�ي�ر قليل من امل ��دن العراقية على �ضوء
�سرتاتيجي ��ة جديدة ق�ضت بتحويل بع�ض عائدات النفط �إىل ا�ستثمارها
يف بن ��اء معام ��ل لل ��ورق والأ�سم ��دة والبرتوكيمياوي ��ات والطاب ��وق
وال�سمن ��ت والن�سي ��ج و�إن�ش ��اء موانئ جدي ��دة وتو�سي ��ع القدمية وبناء
ال�س ��دود و�إ�صالح الأرا�ضي الزراعية �إ�ضاف ��ة �إىل بناء الدور للمواطنني
م ��ن ذوي الدخل املحدود  .كما و�ضعت بع� ��ض عائدات امليزانية لتحقيق
ارتف ��اع يف م�ستوى اخلدمات االجتماعية واملالي ��ة والرتبوية والطبية
للمواطنني.
كان املفرت� ��ض ان ي�ستمت ��ع وا�ضع ��و ميزانية  2015ب�ض ��رورة ان تكون
امليزانية اجلديدة غنية ب�إجراءاتها لتاليف �أخطار انخفا�ض �أ�سعار النفط
العاملي ��ة ك ��ي يتم ت�ل�ايف �صدمات حمتمل ��ة يف االقت�ص ��اد العراقي ،الذي
ا�ستخ ��دم يف هذه امليزاني ��ة �أرقام ًا رمزية عن �أ�سع ��ار النفط وعائداتها ،
الت ��ي و�صفتموها �أيها ال�سيد امل�ست�ش ��ار باملعقولية وال�سرتاتيجية غافال
�شرائ ��ح الذاك ��رة العراقي ��ة اجلماعي ��ة الت ��ي �سمحت ،مبختل ��ف الأزمنة
والأنظم ��ة املتعاقب ��ة  ،بتبديد عائ ��دات الرثوة الوطنية عل ��ى (كثري) من
حاالت ال�ضياع وعلى (قليل) من البناء .
�أتوق ��ع منك ��م �أيها ال�سيد امل�ست�ش ��ار مظهر حممد �صال ��ح املعروف بح�س
وطن ��ي ع ��ايل امل�ست ��وى و�إرادة علمي ��ة لي�س ��ت �صامتة ان ت�س�ب�ر غور ًا
�أو�س ��ع يف �أب ��واب امليزانية و�أن تلعب دورا علمي ��ا مهما كان حمدودا �أو
متوا�ضع ��ا يف التوجي ��ه لالن�ص ��راف عن بع� ��ض الأوهام الت ��ي �صاحبت
مناق�شة امليزانية يف الربملان ،مناق�شة متعجلة غري كافية ،مل حتوّ لها �إىل
مرجعية حقيقية يف البناء والتعمري.
�أمل ��ي كبري وثقتي عالي ��ة ان تكونوا مث ��ا ًال دقيق ًا عل ��ى التفاعل التام يف
مهمة (امل�ست�شار) ح�سب مكونات الواقع العراقي املحتمل بعقل ترابطي
م ��ع كل م�صالح جمتمعن ��ا املحتاج اقت�صاده �إىل الن�ض ��ج والتطور .و�أن
تفك ��روا يف �إع ��ادة التف�س�ي�ر االقت�صادي لأب ��واب امليزاني ��ة وان تثريوا
االنتب ��اه لي� ��س فق ��ط �إىل رمزية ظروفه ��ا التاريخية  ،ب ��ل �إىل تطبيقاتها
احلرفي ��ة ال�ضرورية للتخل�ص من املوروث ��ات ال�سلبية ،املرت�سخة داخل
الأجه ��زة املالي ��ة يف الدولة العراقية ،القائمة عل ��ى ثالوث (الف�ساد وهدر
الوق ��ت والتكا�س ��ل) و�أن يعمل على تكييف جه ��وده العلمية على �صورة
ي�ستفاد منها يف ميزانيات ما بعد هذا العام.
تقبلوا ثقتي بكم واحرتامي وتقديري ل�شخ�صكم اجلليل.

�أ��������س�������ع�������ار ال����ن����ف����ط

بني �أ�سا�سي��ات ال�سوق والعوام��ل اجليو�سيا�سية
لم يكن انهيار �أ�سعار النفط في الآونة الأخيرة مفاج�أة للمتخ�ص�صين بمتابعة �أ�سواق النفط وتقلباتها � .إن النفط
بو�صفه �سلعه �ستراتيجية ربما يكون هو ال�سلعة الوحيدة التي ال يمكن التنب�ؤ بم�ستقبل �أ�سعارها  .وذلك لأن
توقعات ال�سوق لأ�سعار النفط الم�ستقبلية تعك�س االتجاهات طويلة الأجل في ال�سوق النفطية  .فهناك عوامل
ال�سوق التي تجتمع مع ًا وت�ؤدي �إلى تقلبات حادة في الأ�سعار  .هناك مو�ضوعات تتعلق بالعر�ض  .وديناميكيات
الطلب  .وم�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي على م�ستوى االقت�صاد العالمي �.إن التطورات التي �شهدتها �صناعة النفط
خالل العقد الما�ضي (  ) 2010 – 2000ت�ستحق التوقف عندها ال�ستخال�ص ما مرت به ال�سوق النفطية من تقلبات
حادة .

الدكتور عبد اجلبار احللفي*
لق ��د جت ��اوزت �أ�سع ��ار النف ��ط معظ ��م تنب� ��ؤات
اخل�ب�راء ووا�ضع ��ي ال�سيناريوه ��ات
واال�ست�شراف ��ات امل�ستقبلي ��ة  .فق ��د قف ��زت م ��ن
� 23إىل  51دوالر ًا للربمي ��ل يف منت�ص ��ف العقد
املذكور ثم تقفز �إىل ما فوق  100دوالر يف الربع
الث ��اين م ��ن الع ��ام  . 2008ث ��م �إىل  147دوالرا
للربمي ��ل يف �شهر مت ��وز  . 2008لك ��ن الأ�سعار
فاج�أت اجلميع وانحدرت �إىل مادون  40دوالرا
للربميل يف �شهر كان ��ون الأول من نف�س العام .
بفعل تبعات الأزم ��ة املالية العاملية  .لكن عوامل
ال�س ��وق راح ��ت تعم ��ل م ��رة �أخرى خا�ص ��ة مع
ا�ستم ��رار الطل ��ب ال ��ذي انتع�ش بفع ��ل انتعا�ش
اقت�ص ��ادات ال ��دول ال�صاع ��دة  .ال�ص�ي�ن والهند
وال ��دور الفاعل الذي قامت ب ��ه منظمة �أوبك يف
ا�ستق ��رار ال�س ��وق النفطي ��ة من خ�ل�ال املحافظة
عل ��ى �سيا�سته ��ا الإنتاجية م ��ن دون تغيري طيلة
عام ��ي  2009و 2010جع ��ل الأ�سعار ترتفع �إىل
ما فوق  90دوالرا للربميل خالل الأيام الأخرية
من العام  2010مع متا�سك دول �أوبك والتزامها
باحل�ص� ��ص املق ��ررة للإنت ��اج والت�صدي ��ر ومن
اجل و�ضع �ص ��ورة وا�ضحة �أمام القارئ ميكننا
ان نو�ض ��ح هنا بع�ض �أ�سب ��اب التدهور ال�سريع
للأ�سع ��ار �أو بالعك� ��س انخفا�ضه ��ا  .لن�أخذ العام
 ، 2010فلقد كانت ال�سوق قد ات�صفت بوفرة يف
الإم ��دادات النفطية �إذ ارتفع ��ت مبعدل  2مليون
ب /ي لت�ص ��ل اىل 86.2ملي ��ون ب/ي وه ��و
م�ست ��وى من العر�ض يع ��ادل الطلب العاملي على
النف ��ط الذي بلغ نحو  8 6ملي ��ون ب/ي  .ولعل
ال�سب ��ب يف ارتفاع الطلب هو انتعا�ش االقت�صاد
العاملي  ،ولو ب�ش ��كل حمدود �إذ بلغ معدل منوه
� . 4.3إال �أن ه ��ذا النم ��و ينبغ ��ي مراقبت ��ه ،لأنه
يع ��اين من ع ��دم اال�ستق ��رار ومع ّر� ��ض لهزات ،
وكما حدث يف الع ��ام  1986عندما كانت �أ�سعار
النفط يف مطلع العام املذكور  36دوالر للربميل
لكنها انهارت يف �شباط من نف�س العام لت�صل �إىل
 10دوالرات للربمي ��ل مما و�ضع دول �أوبك �أمام
كارثة مالية حيث �أ�صيبت موازنتها بالعجوزات
الكب�ي�رة ومنها العراق �آن ��ذاك و�سنعود �إىل هذا

املو�ض ��وع الحق ��ا لأهميت ��ه يف تف�س�ي�ر تقلب ��ات
الأ�سعار احل ��ادة  .وا�ستمرت الأ�سعارال ترتاجع
عن معدالتها وحافظ املتو�سط ال�سنوي ل�سل�سلة
خدمات �أوبك على ال�سعر  107دوالرات للربميل
خ�ل�ال الع ��ام  ، 2011وكان ��ت ح�ص ��ة �أوبك يف
ال�س ��وق العاملي ��ة نح ��و  % 37,8حي ��ث جت ��اوز
�إنتاجها معدل  40مليون ب /ي من النفط اخلام
 .يف الأع ��وام الالحق ��ة حافظ ��ت الأ�سع ��ار على
معدالتها مع تقلب ��ات ب�سيطة يف �شهر �أيلول من
العام  2013فان �سعر (خام برنت) قد و�صل �إىل
 107دوالرات وخام غ ��رب تك�سا�س  101دوالر
 ،ويف �شه ��ر ت�شرين الأول م ��ن نف�س العام 109
و 102ل ��كال اخلامني .وكانت �ص ��ادرات العراق
يف �شه ��ر �آب  ) 2,600 ( 2013ملي ��ون ب/ي ،
منها نح ��و  6,0ماليني برميل م ��ن نفط الب�صرة
بعائدات بلغت  8,300مليار دوالر .لكن امل�شكلة
التي وقعت لدول �أوبك متثلت يف انهيار الأ�سعار
يف الرب ��ع الأخري من الع ��ام  . 2014وقد ت�ضرر
الع ��راق ب�شكل خا�ص من ه ��ذا االنهيار للأ�سعار
حيث بنى موازنته لعام  2015على �أ�سا�س �سعر
 90دوالرا للربمي ��ل ث ��م خف� ��ض ال�سع ��ر �إىل 60
دوالرا للربميل .
لق ��د تراجع ال�سع ��ر م ��ن  105دوالرات للربميل
�إىل  90دوالرا خ�ل�ال ثالث ��ة ا�شه ��ر فق ��ط  .وبد�أ
ال�سع ��ر يرتاج ��ع حت ��ى بل ��غ  56دوالرا يف �شهر
كانون الأول  2014فما ه ��ي الأ�سباب احلقيقية
له ��ذا االنهي ��ار يف الأ�سع ��ار؟� ...إنن ��ا ن�ض ��ع هذا
الت�س ��ا�ؤل ( ك�أكادميي�ي�ن متخ�ص�ص�ي�ن بال�ش� ��أن
النفط ��ي ) �أم ��ام �صناع الق ��رار يف بلدنا العزيز
الع ��راق .لنعد �إىل الع ��ام � . 1986سبق وان قلنا
ان اال�سعار قد انهارت خالل اقل من �شهر من 36
دوالرا للربميل يف مطلع العام �إىل  10دوالرات
يف منت�ص ��ف �شهر �شباط من العام نف�سه  .ولعل
�أ�سباب ذلك هو ما ي�أتي:
 -1ع ��دم التزام دول �أوبك بح�ص�صها الإنتاجية.
مم ��ا خلق مناف�س ��ه قوية بني دوله ��ا لال�ستحواذ
على امل�شرتي ��ن وفقدت املنظمة قوتها التناف�سية
يف الأ�سواق .
ويعي ��د التاري ��خ نف�س ��ه حيث راح ��ت دول �أوبك

تناف�س بع�ضها البع�ض يف �إمداد ال�سوق بالنفط
دون االلت ��زام باحل�ص� ��ص مم ��ا جع ��ل العر� ��ض
يفوق الطلب ب�أكرث من  1,5مليون ب /ي
� -2سيا�سات تر�شيد الطاقة التي اعتمدتها الدول
ال�صناعية امل�ستهلكة الرئي�سية للنفط .
 -3تزايد �إنتاج بحر ال�شمال
 -4زيادة �صادرات النفط من االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق .
 -5وف ��ورات يف املخزون ��ات التجاري ��ة لل ��دول
ال�صناعية .
 -6امل�ضاربات يف �أ�سواق النفط .
 -7ع ��دم قيام دول �أوبك بدرا�سة �أ�سواق ال�سوق
من منظور جماعي .
وها هو التاريخ يعيد نف�سه  ،تقريبا .
فانهي ��ار الأ�سعار يف الأ�شهر الأخ�ي�رة من العام
 2014كان مفاج�أة لأولئك الذين مل يتع�ضوا من
درو�س الع ��ام  1986والأعوام  1995و. 1996
و  2002و  . 2003ومل يراقبوا الأ�سواق مبهنية
عالية ومبنظ ��ور ا�ست�شرايف ي�أخذ يف احل�سبان
جمي ��ع عوامل ال�سوق والعوامل اجليو�سيا�سية
.لذلك نحن نعتقد ان العوامل الأ�سا�سية لرتاجع
�أ�سع ��ار النف ��ط يف ال�شه ��ور الأخرية م ��ن العام
 2014يعود للأ�سباب الآتية .
 -1التناف� ��س ب�ي�ن دول منظم ��ة �أوب ��ك عل ��ى
اال�ستحواذ على الأ�س ��واق خا�صه �أ�سواق الهند
وال�ص�ي�ن وعدم الت ��زام دول املنظمة باحل�ص�ص
املقررة  .مما رفع العر�ض اكرث من الطلب .
 -2تزاي ��د �إنت ��اج الوالي ��ات املتحدة م ��ن النفط
ال�صخ ��ري  ،فق ��د ارتف ��ع احتياط ��ي النف ��ط يف
الوالي ��ات املتح ��دة م ��ن  20,6ملي ��ار برميل يف
نهاي ��ة الع ��ام � 2008إىل  22,3ملي ��ار برميل يف
نهاية  . 2009وقد ازداد النفط الأمريكي مبقدار
( ) 2,4ملي ��ون ب/ي خ�ل�ال امل ��دة ( – 2008
 ) 2012علم ��ا ان كلفة �إنت ��اج الربميل من النفط
ال�صخري نحو  60دوالر ًا تقريبا .
وق ��د و ّف ��رت الوالي ��ات املتحدة نح ��و  % 83يف
العام  2012من ا�ستهالكه ��ا النفطي من م�صادر
داخلي ��ة  .ف�ضال عن ازدي ��اد احتياطيها من الغاز
الطبيعي بن�سب ��ة (  ) % 11,3خالل العام 2012

لقد تراجع ال�سعر من  105دوالرات للربميل �إىل  90دوالرا خالل ثالثة ا�شهر
فقط  .وبد�أ ال�سعر يرتاجع حتى بلغ  56دوالرا يف �شهر كانون الأول  2014فما
هي الأ�سباب احلقيقية لهذا االنهيار يف الأ�سعار؟� ...إننا ن�ضع هذا الت�سا�ؤل (
ك�أكادمييني متخ�ص�صني بال�ش�أن النفطي ) �أمام �صناع القرار يف بلدنا العزيز
العراق .لنعد �إىل العام � . 1986سبق وان قلنا ان اال�سعار قد انهارت خالل اقل
من �شهر من  36دوالرا للربميل يف مطلع العام �إىل  10دوالرات يف منت�صف
�شهر �شباط من العام نف�سه .

قيا�س ��ا بالع ��ام  . 1971ب�سب ��ب االكت�شاف ��ات
اجلديدة للغاز ال�صخري  ،ومن امل�ؤمل �أن يرتفع
�إنتاج الواليات املتحدة  ،بو�صفها �أكرب م�ستهلك
للنف ��ط يف الع ��امل �إىل  4 ,12ملي ��ون ب/ي يف
العام . 2016
 -3قي ��ام ع�صابات ( داع� ��ش ) بتهريب النفط من
�سوري ��ا والعراق ب�صفقات تقل ع ��ن �سعر النفط
يف الأ�سواق العاملية .
� -4شهدت املخزونات التجارية للدول ال�صناعية
تراكما كبريا بلغ نحو  6مليارات برميل يف العام
 2014واملخزون ��ات ال�سرتاتيجية نحو ملياري
برميل مما دفع بالبل ��دان ال�صناعية لل�سحب من
املخزون ��ات التجارية لديها ،ف�أثر ذلك على حجم
الطلب العاملي .
 -5هن ��اك عوامل �أخرى �سيا�سية لي�س لها عالقه
مبا�ش ��رة بعوام ��ل ال�س ��وق ،فالوالي ��ات املتحدة
وحلفا�ؤه ��ا الأوروبي ��ون ي�سع ��ون لإ�ضع ��اف
االقت�ص ��اد الرو�سي ال ��ذي يعتم ��د بن�سبة كبرية
على �صادرات النفط بحيث فقد ( الروبل ) ن�سبة
 % 60من قيمته ابتداء من �شهر �أيلول لغاية �شهر
كانون الأول  ، 2014وت�أتي هذه العقوبات على
رو�سي ��ا ب�سبب م ��ا ي�سميه الغرب ب� �ـ( ت�شجيعها
لالنف�صاليني يف �أوكرانيا).
حتاول تلك الدول ( الواليات املتحدة وحلفا�ؤها
الأوروبي ��ون ) معاقبة �إيران ( ملا يعتقده الغرب
) م�ساعدته ��ا للنظ ��ام يف �سوريا .وال ميكننا هنا
ان نهمل دور اللوبي ال�صهيوين يف الكونغر�س
ويف �إدارة ال�ش ��ركات النفطي ��ة العاملية  .ي�ضاف
�إىل ذل ��ك حماول ��ة الغ ��رب حما�ص ��رة فنزوي�ل�ا
اقت�صادي ��ا بو�صفه ��ا من الدول الت ��ي تعتمد يف
اقت�صادها على النفط وتعادي توجهات الغرب.
 -6رمب ��ا تكون هن ��اك عوام ��ل خفي ��ة انتهجتها
بع�ض دول �أوبك خا�صه اخلليجية بهدف حتدي
منتج ��ي النف ��ط ال�صخ ��ري والغ ��از ال�صخ ��ري
الأمريك ��ي والكن ��دي وامل�ستخ ��رج م ��ن املي ��اه
العميق ��ة يف الربازي ��ل والت ��ي كان له ��ا اث ��ر يف
انهي ��ار الأ�سعار خا�صة �إذا علمن ��ا ان كلفة �إنتاج
النف ��ط ال�صخري تتجاوز حاج ��ز (  ) 60دوالرا
للربمي ��ل .وبناء على ذل ��ك توقفت تلك الدول من
عمليات �إنتاج النفط غري التقليدي .
�إنن ��ا ب�شكل �شخ�صي نعتق ��د ان �سعر ( 60 – 50
–  ) 70دوالرا للربميل هو �سعر معتدل ويحقق
م�صال ��ح املنتج�ي�ن وامل�ستهلك�ي�ن مع ��ا ويجن ��ب
ال�سوق اال�ضط ��راب امل�ستمر مب ��ا ينعك�س �سلب ًا
على اقت�صادات دول �أوبك .
وال�س� ��ؤال املطروح هنا كي ��ف ميكن للم�س�ؤولني
العراقي�ي�ن يف احلكوم ��ة فه ��م �أ�سع ��ار النفط اذا
كان ��ت ال�شك ��وك الت ��ي حت ��وم ح ��ول �أ�سا�سيات
ال�س ��وق كب�ي�رة ج ��دا وامل�ؤ�ش ��رات الداعم ��ة
ال�ستقرار ال�سوق تبدو �ضعيفة للغاية؟
وه ��ل احد احلل ��ول �أمام احلكوم ��ة لتفادي عجز
املوازن ��ة ا�ستقط ��اع ن�سبة من روات ��ب املوظفني
وفر� ��ض �ضرائ ��ب عل ��ى كثري م ��ن ال�سل ��ع يعود
�ضررها بالأخري على ذوي الدخل املحدود ؟

 *جامعة الب�صرة

مغالطات عبد الباري عطوان فـي كتابه “الدولة الإ�سالمية ،الوح�شية ،امل�ستقبل”

د .فالح احلمراين
م ��ن ال�صعوب ��ة �أن يقنعن ��ا ال�سي ��د عب ��د الباري
عط ��وان ب� ��أن كتابه ع ��ن الدول ��ة الإ�سالمية هو
بح ��ث حمايد وانه ك�صحف ��ي حمرتف �أراد فقط
ان يفيدن ��ا باملعلوم ��ات واملعطيات التي لديه �أو
جمعها من خمتلف امل�صادر ذات العالقة املبا�شرة
�أو غري املبا�شرة بالتنظيمات الإ�سالمية امل�سلحة
مبا يف ذلك القاعدة وداع�ش ،حيث التقى �أ�سامة
ب ��ن الدن وقي ��ادات م ��ن داع�ش ،وتاب ��ع م�صائر
قياداتها وتنقالتها.
ال ميك ��ن �إدراج كت ��اب عطوان يف خان ��ة الكتب
الأكادميية البحثية الر�صينة ،التي تطمح ل�سرب
�أغ ��وار ق�ضي ��ة �أو م�شكل ��ة م ��ن �أج ��ل ا�ستيعابها
بالكام ��ل لتحقي ��ق �أه ��داف معين ��ة �إزاءه ��ا .انه
عب ��ارات ع ��ن مق ��االت م�سرت�سلة هدفه ��ا امل�سك
باملو�ضوع وا�ستيف ��ا�ؤه قدر ما هو ممكن وفيها

�سرعة �إيقاع .ان الكتاب يف مظهره جاء لدرا�سة
ظاه ��رة راهني ��ة ت�شغ ��ل ال ��ر�أي الع ��ام العرب ��ي
وال ��دويل ،ولكن ��ه �أي�ض ��ا يف ما خل ��ف ال�سطور
يحم ��ل ترويج� � ًا ودعاي ��ة لتوجه ��ات م ��ا ي�سمى
بالدولة الإ�سالمية.
من الوا�ضح ان عطوان وكالعادة يبالغ وي�ضخم
وير�س ��م وي�ض ��ع ال�ص ��ور حت ��ت جمه ��ر لتكبري
ال�صغائر وحتويل الأقزام �إىل عمالقة .فقيادات
داع� ��ش يتحول ��ون لديه �إىل رج ��ال �سرتاتيجية
" عظم ��اء" وه ��ي متل ��ك بن ��ك عق ��ول و�أدمغ ��ة
متخ�ص�ص ��ة يف علوم كثرية �إداري ��ة وع�سكرية
و�سيا�سي ��ة و�إعالمي ��ة و�أمني ��ة ت�ض ��ع اخلط ��ط
والدرا�س ��ات وتنظ ��م العم ��ل يف م�ؤ�س�ساته ��ا.
ولديه ��ا جي� ��ش لي� ��س ل ��ه مثي ��ل يف الع ��امل.
وبتوقع ��ات عب ��د الب ��اري عطوان �أن م ��ا ي�سمى
بالدول ��ة الإ�سالمية �ست�صمد �أمام القوى الأقلية
والعاملي ��ة لن تغي ��ب عن الأر�ض ب ��ل و�ستزحف
لل�سيطرة على اململكة العربية ال�سعودية ودول
اخلليج وتواجه �إ�سرائيل يف عقر دارها...
به ��ذه الن�ب�رة واخلط ��اب يتن ��اول عب ��د الباري
عطوان يف كتابه ب ��ل وبر�أيه يخطئ من يعتقد
ان الدولة الإ�سالمية/داع�ش هي تنظيم �إرهابي
فه ��ي بقناعت ��ه " دول ��ة" وفق القان ��ون الدويل.
ول�س ��ت �أعرف ع ��ن �أي قانون يتح ��دث .فللدولة
يج ��ب ان تك ��ون عل ��ى الأق ��ل ح ��دود وا�ضح ��ة
ومعرتف بها .ومن خالل خطابه يروج لداع�ش
وي�سوق له ��ا ويرتك لدى القارئ االنطباع ب�أنها
الق ��وة الأخ�ي�رة الت ��ي خلقتها الأم ��ة الإ�سالمية

والعربي ��ة للخال� ��ص م ��ن الظل ��م واال�ستعم ��ار
والتبعي ��ة والأنظمة الفا�سدة وال ��دول الفا�شلة.
ولك ��ن عطوان ال يكل ��ف نف�سه العن ��اء ليقدم لنا
الرباهني لإقناعنا يتح ��دث وك�أنه يطلق حقائق
ال نقا� ��ش عليها  ،داع�ش قادم ��ة لكم وهذا قدركم
الأف�ضل ،ه ��ذا الكالم يت�سلل يف كل فقرة يقولها
عبد الباري عطوان .وهو يقول احلقيقة حينما
يق ��ول لن ��ا ان احل ��ركات الإ�سالمي ��ة الرجعي ��ة
واملتطرفة جاءت ك ��رد فعل على الواقع املرتدي
يف الع ��امل العربي  /الإ�سالم ��ي ،ولكنه ال يكلف
نف�س ��ه عن ��اء التحليل والإمع ��ان يف التفكري من
ان ترحي ��ل امل�ش ��اكل االقت�صادي ��ة واالجتماعية
وال�سيا�سي ��ة �إىل �إط ��ار دين ��ي واحلدي ��ث ع ��ن

فر� ��ض قوانني وقيم القرن ال�سابع على �شعوبنا
ه ��و ه ��روب عدمي ��ي ي�سري نح ��و تفتي ��ت الأمم
وال ��دول وتغييبها .ان امل�ش ��روع الوحيد لإنقاذ
ال ��دول و�إحي ��اء وظائفه ��ا يف حتري ��ك نه�ض ��ة
لل�شعوب وتفعيلها للإنتاج والإجناز وامل�ساهمة
بدورها احل�ضاري ه ��و التفاعل مع عامل اليوم
واال�ستف ��ادة م ��ن منج ��زات الأمم الأخ ��رى يف
كافة املج ��االت ال�ستعارة وا�ستيعاب ومتثيل ما
ميك ��ن تطويره وجتنيده يف بلدانها .ينبغي ان
نكون م ��ع امل�ستقبل انه اكرث حقيقة ومنفعة من
املا�ضي التالف.
وميت ��دح عب ��د الب ��اري عط ��وان ب�ص ��ورة غ�ي�ر
مبا�شرة املمار�سات الوح�شي ��ة وقطع الر�ؤو�س

ان عطوان ير�سم �صورة يظهر من خاللها وك�أن املجتمعات الإ�سالمية تدعم
داع�ش وتنظر له ك�أنه املخلّ�ص من براثن العوملة واحلداثة وتكنولوجيات الغرب
وثقافته املعا�صرة ،وان هناك تدفقا و�سيال للمهاجرين من �أوروبا �إىل املدن
والق�صبات التي ت�سيطر عليها داع�ش ب�سوريا والعراق ،فهناك من تلك الأنقا�ض
الوح�شية وقطع الر�ؤو�س �سيظهر "املارد" العربي ليبني اخلالفة كما كانت عليه
يف زمن الر�سول (�ص) وتطبق احلدود .ان هذه املبالغات تهدف رمبا �إىل احلث
على االلتحاق بداع�ش

واغت�صاب الن�س ��اء وبيعهن يف �سوق النحا�سة
ويربرها ب�أنه ��ا �أ�سلوب لإثارة الرعب واخلوف
يف قل ��ب اخل�ص ��م ،وله ��ذا الغر�ض يف ��رد ف�صال
كام�ل�ا م ��ن كتاب ��ه ليتن ��اول العن ��ف يف التاريخ
يف املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر وك�أنه يقول لن ��ا ان كل
احل�ض ��ارات والثقاف ��ات مار�س ��ت الوح�شي ��ة
وان كل الإمرباطوري ��ات وان ه ��ذا التوح� ��ش
لي� ��س بالأم ��ر اجلديد ق ��ام على بحور م ��ن الدم
ونتيج ��ة �أعم ��ال عن ��ف وان داع� ��ش مثله ��ا مثل
غريها .وان طموح الدولة الإ�سالمية لت�أ�سي�س
خالف ��ة ال يج ��ب ان يك ��ون مدع ��اة للغرابة ال بل
ان ��ه مي�ض ��ي �أبعد لي�ص ��ور لن ��ا ان النبي حممد
(� ��ص) و�أ�صحابه وخلفاءه وجي�ش امل�سلمني لن
ي�ت�رددوا يف التعام ��ل بدموي ��ة دون رحمة �ضد
املرتدي ��ن وح�س ��ب ما يق ��ول ان مل يق ��ف العنف
عائق ��ا �أمام النبي حممد ال ��ذي فهم قوة اخلوف
فق ��د �ضم ��ن والء منا�صري ��ه م ��ن خ�ل�ال العقاب
العلني للخونة ولإثارة الرعب يف قلوب الكفار
�أعل ��ن النبي حمم ��د احلرب عليه ��م قائال جئتكم
بالذبح .عل ��ى هذه ال�شاكل ��ة ي�ساهم عطوان يف
الرتويج ملا ي ��ردده �أعداء الإ�س�ل�ام �أنف�سهم عما
يزعم ��ون بدموي ��ة الإ�سالم ،مقتطع�ي�ن عن عمد
احلدث واملوقف م ��ن خلفياتها التاريخية ،وانه
ال يدخ ��ل يف اطار العب ��ادات املفرو�ضة على كل
م�سلم.
ان عطوان ير�سم �صورة يظهر من خاللها وك�أن
املجتمع ��ات الإ�سالمي ��ة تدع ��م داع� ��ش وتنظ ��ر
له ك�أن ��ه املخ ّل�ص م ��ن براثن العومل ��ة واحلداثة

وتكنولوجيات الغ ��رب وثقافته املعا�صرة ،وان
هن ��اك تدفقا و�سيال للمهاجري ��ن من �أوروبا �إىل
امل ��دن والق�صب ��ات الت ��ي ت�سيطر عليه ��ا داع�ش
ب�سوري ��ا والع ��راق ،فهن ��اك م ��ن تل ��ك الأنقا�ض
الوح�شي ��ة وقط ��ع الر�ؤو� ��س �سيظه ��ر "املارد"
العرب ��ي ليبن ��ي اخلالف ��ة كم ��ا كان ��ت علي ��ه يف
زم ��ن الر�س ��ول (�ص) وتطبق احل ��دود .ان هذه
املبالغ ��ات تهدف رمب ��ا �إىل احلث على االلتحاق
بداع�ش ،رغم ان معطيات عطوان غري وا�ضحة
وغ�ي�ر دقيق ��ة ،وم�شوه ��ه على عم ��د ان عطوان
يق ��ف مث ��ل طفل مبه ��ور ًا �أم ��ام " غ ��ول" ظهر له
فج�أة .ان نخب ��ة املجتمعات العربية/الإ�سالمية
و�أف�ضل �أدبائها وعلمائه ��ا وممثلي الر�أي العام
من خمتل ��ف التوجهات دانت داع� ��ش ب�صراحة
ون� ��أت بنف�سه ��ا عنه ��ا لأنه ��ا تنظ ��ر للم�ستقب ��ل
وترف�ض ج ��ر الأمة �إىل براثن املا�ضي مهما كان
جميدا وذهبيا.
�إنن ��ا بحاج ��ة �إىل درا�س ��ات ع ��ن الظواه ��ر يف
خمتل ��ف جم ��االت احلي ��اة ،ولكنن ��ا نريده ��ا
مو�ضوعي ��ة وعميق ��ة ولي�ست دعائي ��ة انفعالية
حت�س ��ن الوج ��وه القبيح ��ة وتظل ��ل احلقائ ��ق
ّ
وتخ ��رج با�ستنتاج ��ات خاطئ ��ة ،مثل م ��ا خرج
عطوان من البقاء �سيكون لداع�ش ولي�س للدول
التي ف�شلت الإمرباطوريات التي مرت عليها من
حموها من على خارط ��ة التاريخ .نحن بحاجة
�إىل التمت ��ع بالتفاه ��م ح ��ول الأولي ��ات وتوفري
من ��اخ �صح ��ي يف جمتمعاتنا ليتنف� ��س اجلميع
ويتمتعوا بحقوقهم كمواطنني وكب�شر.
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سالما ياعراق

 ها�شم العقابي

من �أجل العراق  ..ال بد من الثقة
حتى وان كنت قد كتبتها من قبل ،ف�إين �أكررها مرة �أخرى
ب�أن مدّعي الطائفية �أخطر على النا�س من الطائفي احلقيقي.
فه�ؤالء الذين تقم�صوا �شخ�صية الطائفي ال�شيعي "العنيد"
لو تفت�شون يف خاليا ما�ضيهم لوجدمتوهم بالأم�س كانوا
مع من يذبح �أبناء طائفتهم يكيلون له املديح قوال وفعال
و�شعرا وغ�ن��اء وتطبيال .ب�ضاعتهم الن�صب على عقول
الب�سطاء وعلى املتاجرين يف �سوق الكراهية� .أي تقارب
�شيعي �سني يرعبهم .وم��ن البداهة �أن ك��ل تاجر ن�صاب

تنغلق �سوقه يرتعب.
ال حل لهذا العراق غري بناء مثلث ثقة �صادق بني ال�سنة
وال�شيعة وال�ك��رد .ال بل وال يخنق الدواع�ش ويخل�صنا
من �شرورهم غريه .باخت�صار �شديد وو�ضوح �أ�شد ،ان ال
�سبيل لطرد الغرباء والقتلة غري بناء ج�سر ثقة بني قوى
احل�شد ال�شعبي واحلر�س الوطني والبي�شمركة� .أي عطب
ينتاب �أي �ضلع من �أ�ضالع مثلث الثقة هذا �سيطيل يف عمر
الدواع�ش.

ريمو ت كونترول
�أكدت النجمة اللبنانية جنوى كرم �أنها ت�س����تعد لت�ص����وير
�أغني����ة جدي����دة �س����تكون مفاج�����أة جلمهوره����ا ،حي����ث كتبت على
ح�س����ابها الر�سمي على موقع "تويرت"" :ب�ستعد لت�صوير �أغنية
جدي����دة راح تك����ون مفاج�����أة ق�ص����ة وحل����ن ..قريبا" .م����ن ناحية
�أخ����رى ،يذك����ر �أن الفنان����ة اللبنانية جنوى كرم مازالت حت�ص����د
جن����اح فيديو كلي����ب �أغنيتها الأخرية "ع ال�ص����خرة" ،الذي نال
ا�ستح�س����ان ًا كب��ي�را من اجلمهور ،وتخطى حاج����ز املليون الأول
من حيث ن�س����بة امل�شاهدة على موقع حتميل الفيديوهات العاملي
"يوتيوب"" ،ع ال�صخرة" .يذكر �أن جنوى �أعلنت يف برنامج
"احلكم" مع الإعالمية وفاء الكيالين ،عن �أنها تعي�ش حال ًيا
ق�ص����ة حب مع رجل ي�ص����غرها بـ 14عاما ،و�أفادت م�ص����ادر �أن
الرجل ويبلغ من العمر  37عاما ومتزوج ولديه طفالن.
عب��رت الفنان����ة من����ى زكي ،ع����ن �س����عادتها بط����رح فيلم
"�أ�س����وار القم����ر" ب����دور العر�����ض والنج����اح ال����ذي حقق����ه مع
اجلمهور ،م�شرية �إىل �أنها ت�شعر ب�سعادة كبرية.
و�أعرب����ت من����ى ،يف ت�ص����ريحات �ص����حفية " ،عن �س����عادتها لأن
املجهود الذي بذلته بت�ص����وير الفيلم ظهر على ال�شا�ش����ة بف�ض����ل
تعامله����ا م����ع خم����رج متمي����ز مث����ل ط����ارق العري����ان� .أو�ض����حت
�أنه����ا لي�س����ت مرتبطة بتق����دمي �أي �أعم����ال درامية داخل ال�س����باق
الرم�ض����اين املقب����ل ،م�ش��ي�رة �إىل �أن �س����بب ت�أجيله����ا امل�ش����اركة
�س����واء يف �أعم����ال درامي����ة �أو �س����ينمائية يف هذه الف��ت�رة ،يعود
لتدقيقه����ا يف اختي����ار �أعماله����ا الفنية ،ورغبته����ا يف تقدمي عمل
رائع وفقًا ملعاير الفنية واملعاير التي و�ض����عتها لنف�س����ها كفنانة.
و�أكدت زكي� ،أنها تقوم حالي ًا بالتح�ضري لفيلم �سينمائي جديد
�سيتم الإعالن عنه بعد اال�ستقرار على باقي فريق العمل.
تتابع املمثلة راندا البحريي ت�صوير م�شاهدها من اجلزء
الثاين من م�سل�سل "�سل�سال الدم" اىل جانب املمثلة عبلة كامل
ون�ش����رت البحريي بع�ض ال�ص����ور من كوالي�س العمل .ي�ش����ارك
يف امل�سل�س����ل اىل جان����ب راندا ه����ادي اجليار،ريا�ض اخلويل،
احم����د �س����عيد عب����د الغن����ي ،من����ة ف�ض����ايل،امرية ه����اين وام��ي�رة
نايف.
ك�شفت الفنان����ة �إينا�س ع����ز الدين� ،أنها انته����ت خالل الأيام
املا�ض����ية ،م����ن ت�ص����وير م�ش����اهدها بفيل����م "جمهوري����ة �إمبابة"،
م�ش��ي�رة �إىل �أنها جت�س����د خالله دور فتاة ليل تدعى "�سوزي"،
ت�س����لك كل الطرق امل�ش����روعة وغري امل�ش����روعة م����ن �أجل حتقيق
طموحاتها .وي�ش����ارك بطولة "جمهورية �إمبابة" با�س����م �س����مرة،
�أحمد وفيق� ،أمين قنديل ،وفريال يو�سف ،من ت�أليف م�صطفى
ال�سبكي ،و�إخراج �أحمد البدري.
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في مثل هذا اليوم

وفاة �صائب �شوكت

�شاركت النجمة العاملية �إميا روبرت�س معجبيها ومتابعي
�صفحتها على موقع التوا�صل االجتماعي "�إن�ستغرام "
االحتفال بعيد ميالدها الـ  ،24حيث قامت بن�شر �صورة
لـ"كعكة" عيد امليالد وا�ضعة فيها �شمعة واحدة ،بينما
قامت بالتعليق عليها فكتبت "�أ�شكر اجلميع على �أطيب
الأمنيات التي متنوها يل ،و�أ�شعر بال�سعادة حلبكم هذا".
كما نالت �صورة الكعكة اخلا�صة بعيد ميالد �إميا �إعجاب
عدد كبري من حمبيها والذين ع�بروا عن ذلك من خالل
�إعجاباتهم بال�صورة والتعليق عليها� .أعلن موقع "جا�ست
البالغة م��ن عمرها 24
جريد" �أن النجمة
ع��ا ًم��ا ت�ل�ق��ت ع ��ددًا
من الر�سائل على
ه��ات�ف�ه��ا امل�ح�م��ول
ل �ت �ه �ن �ئ �ت �ه��ا ب�ع�ي��د
م� �ي�ل�اده ��ا �أث� �ن ��اء
تواجدها يف �أحد
امل �ق��اه��ي ب��والي��ة
ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا
الأمريكية.

مثال غازي :م�سرحية "عزف ن�سائي " تركت ب�صمة
كبرية بني كتاباتي
ل�������و ل������م �أك���������ن ك����ات����ب���� ًا م���������س����رح����ي���� ًا ل���ك���ن���ت م���خ���رج��� ًا
كاتب م�سرحي خا�ض مجال الت�أليف عن طريق م�سابقات �أدبية �أقامتها وزارة الثقافة ا�ستطاع ب�أنامله
القوية وخياله الوا�سع ان يكتب للم�سرح العراقي �أجمل الن�صو�ص الم�سرحية وهذا ما �أهل �أعماله
ب�أن ت�شارك بمهرجانات منها مهرجان دم�شق الدولي ومهرجان حمام بتون�س ومهرجان طوكيو على
الم�ستوى العالمي وقد ترجمت له م�سرحيتان هما "ثمة من يلوح بالأفق" و"مكانك �أيها ال�سيد" �إلى
جانب عدة �أعمال م�سرحية �أخرى مثل "عزف ن�سائي "،انه الكاتب مثال غازي مدير الفرقة الوطنية
للتمثيل الذي التقيناه في �أروقة الم�سرح الوطني وكان لنا معه الحوار الآتي:
 بغداد/غفران حداد
*ما جديدك من الكتابة للم�سرح للعام اجلاري؟
 بد�أت عام  2015بعمل م�سرحي يحمل عنوان"ماكبث" �إخ ��راج �أ��س��ام��ة ال�سلطان وي��وج��د عمل
م�سرحي �أخر مع املخرج عماد حممد وهو ا�شرتاك
عراقي تون�سي ا�سمه"رائحة حرب".
*ر�أيك مب�ستوى الكتابة للم�سرح بعد التغيري يف 2003؟
 بالت�أكيد �أختلف اختالفا كبريا �أ�صبح الكاتب الآن�أكرث حرية وكان هنالك تابوات ال ميكن التقرب
لها و�إذا تقربنا لها ف�إنه ال يجاز الن�ص متاما و�أالن
توجد حرية على م�ستوى العر�ض لي�س يف الكتابة
فقط.
*ما املعوقات التي تواجهك؟
 لي�س ل��ديّ �أي��ة م�ع��وق��ات الن ان ك��ان م�شروعالكاتب م�سرحيا فالعمل �شخ�صي قبل ان يكون
م�ؤ�س�ساتي ودائرتنا مل تق�صر يف �إنتاج الأعمال
وحتى لو اعمل بال مقابل ف�س�أعمل.
*م��ا العمل ال��ذي ع��رف اجلمهور من خ�لال الكاتب مثال
غازي؟
 من ال�صعب ذك��را عمل واح��د لأين منذ خم�سةوع�شرين �سنة و�أنا �أكتب و�أ�صبح لدي �شعبية بقدر

يف مثل هذا اليوم الثاين ع�شر من
�شباط ع��ام  1984ت��ويف الطبيب
العراقي ال�شهري �صائب �شوكت
ول� ��د ال ��دك� �ت ��ور � �ص��ائ��ب ��ش��وك��ت
يف ب�غ��داد �سنة  1898ه��و الأخ
الأ� �ص �غ��ر ل�ك��ل م��ن ال���س�ي��د ناجي
�شوكت رئي�س ال ��وزراء الأ�سبق
والدكتور �سامي �شوكت ..در�س
وتخرج من مدار�س بغداد املحلية
وهو يف �سن اخلام�سة ع�شرة من
عمره.
تخرج من كلية حيدر با�شا الطبية
يف �أ�سطنبول �سنة ..1918ك ��ان
الأول على دورت��ه حيث ك��ان عدد
الطالب  480طالب ًا.
�أر��س��ل �إىل برلني لإك�م��ال تدريبه

�إميا روبرت�س ت�شارك جمهورها
على "�إن�ستغرام" االحتفال بعيد
ميالدها

ه�ؤالء الذين يتباكون خوفا من احلر�س الوطني بادعاء انه
"فيكة" بعثية �أو �سنية ي�ضحكون عليكم ـ�أيها العراقيون.
ردوا ب�ضاعتهم عليهم و�أغلقوا �سوق الكراهية بوجوههم.
ال �أدري كيف ي�سمون احلر�س الوطني بعثيا و�أول من نادى
به هو رئي�س ال��وزراء وان��ه �شيعي بال �شك� .أ�صفه هكذا
والأمل يعت�صر قلبي .لكن ما ع�ساك ان تفعل عندما يجربك
امل ّر على ما هو �أم� ّر .الذي قال قبل يومني ال �أكرث ب�أن "�أن
�إقرار م�شروع قانون احلر�س الوطني خطوة مهمة لتعزيز

الأمن والتمثيل العادل للمجتمع العراقي" لي�س النجيفي
او اجلبوري او املطلك بل حيدر العبادي بعظمة ل�سانه.
كم �أمتنى لو ي�صدر برملاننا ،وانا يائ�س من انه �سي�ستجيب،
ق ��رارا ��ص��ارم��ا ي�ح��رم ال ب��ل وي �ج � ّرم �أي �شخ�ص �أو جهة
�سيا�سية او دينية او و�سيلة �إعالمية ت�سعى لقتل روح الثقة
بني العراقيني .وطن ت�ضيع الثقة بني �أبنائه لي�س بوطن.
�أقول هذا وال �أنكر على بع�ض املخل�صني حقهم يف اخلوف
الن جتاربنا العراقية يف هذا اجلانب كارثية وعقيمة .لكن

اجل��رح �صار عميقا وي�ستحق املخاطرة وحمل الأخ على
�أك�ثر من حممل .واملجازفة بالثقة كما املجازفة يف احلب
مهما كان خطرها فانه ال ي�صل اىل خطر بث روح الكراهية
وقتل بوادر الثقة بني �أبناء الوطن الواحد .الفرق كبري بني
من يغامر بفتح الباب للدواع�ش ليحتلوا املو�صل بحجة �أن
يجربوا �شر غريه ليعرفوا خريه ،وبني من يتوكل على الله
وي��رمم العالقة مع ع�شائر ال�سنة من اجل دحر الدواع�ش
وحترير الأر�ض من دن�س �أقدامهم.

على يد الأ�ستاذ (ب�ير) الأمل��اين..
ح� ��از ع �ل��ى درج � ��ة دك � �ت� ��وراه يف
اجلراحة من جامعة برلني وكانت
�أط ��روح� �ت ��ه ح���ول ع�ل�اج ح���ص��اة
الكلية.
عاد �إىل العراق يف �سنة  1920مع
جمموعة من �أطباء الرعيل الأول
مثل الدكتور �أبراهيم الآلو�سي،
�شاكر ال�سويدي والدكتور ها�شم
الوتري الحق ًا.
فتح عيادة خا�صة وك��ان ميار�س
ع�م�ل��ه يف �أج ��زاخ ��ان ��ة االع �ت �م��اد
بال�صابوجنية �صباح ًا وبعد الظهر
يف �أجزاخانة ال�صباح يف منطقة
قا�ضي احلاجات وي�شمل معاجلة
احلاالت اجلراحية بالإ�ضافة �إىل

معني وح�صدت العديد من اجلوائز العربية مثل
ال�شارقة العربي وجائزة تيمور للكتابة امل�سرحية
يف م�صر �إىل جانب اجل��وائ��ز املحلية فهذه كلها
ت�أهلني لأكون كاتبا م�سرحيا وبتوا�ضع.
*ل�ك��ن ال ب��د م��ن وج��ود عمل م�سرحي ق��ري��ب اىل
روحك؟
 م�سرحية "عزف ن�سائي" الذي افتتحنا به مو�سم 2013وكان من بطولة هناء حممد وتركت ب�صمة
كبرية بني كتاباتي رغم �إين قدمت الكثري غريها
من الأعمال التي القت �صدى طيبا لدى املتلقي.
*لو مل تكن كاتبا م�سرحيا فماذا �ستكون؟
 لكنت خمرج ًا م�سرحي ًا.* من هم الكتاب امل�سرحيون الذين ت�أثرت بهم؟
 �أن ��ا انتمي للم�سرح ال�ع��امل��ي �أ��س��ات��ذت��ي كانوامن خالل قراءاتي لهم مثل �شك�سبري و�صامويل
بكيت و�أنا ابن الكتاب العامليني ولكن مع اختالف
الزمن.
*م��ا الفكرة التي تتمنى كتابة عمل م�سرحي مل يتحقق
لها؟
 يقال ب��أن الق�صائد اجلميلة التي مل تكتب بعدويف بداية كل مو�سم م�سرحي �أظن اين كتبته ما مل
اكتبه ولكن يبقى الهاج�س ب�أن �أكتب اجلديد.
�إجراء حتاليل طبية.
ع�ين م �� �س��اع��د ًا مل��دي��ر امل�ست�شفى
امللكي وهو الدكتور دنلوب وهو
ب��ري �ط��اين اجل �ن �� �س �ي��ة وك� ��ان يف
اخل��دم��ة الع�سكرية ولكنه تخلى
عن رتبته الع�سكرية وا�ستمر يف
اخلدمة املدنية.
عند اف�ت�ت��اح الكلية الطبية �سنة
 ،1927كان العراقي الوحيد بني
�أ�ساتذة الكلية الأجانب.
ع�ي�ن م ��دي ��ر مل �� �س �ت �� �ش �ف��ى امل �ل �ك��ي
العراقي ، .عني عميد ًا لكلية الطب
يف ب �غ��داد لأول م��رة م��ن ت��اري��خ
� 1939/9إىل .1941/6
�ساهم يف تخطيط وت�أ�سي�س مدينة
الطب وهو الذي �أطلق عليها هذا

كوتيار تناف�س على �أو�سكار �أف�ضل
ممثلة بـ" "Two Days, One Night
ت�شهد ال��دورة  87حلفل توزيع جوائز الأو�سكار والتي تقام يوم  22من ال�شهر
اجلاري ،تناف�س  5جنمات على جائزة �أف�ضل ممثلة ،وتتنوع املناف�سة لهذا العام
لت�ضم جنمات خم�ضرمات منهن جوليان مور ،وهي الأقرب للتمثال الذهبي عن
دورها يف فيلم  .Still Aliceور�شحت النجمة الربيطانية فيلي�سيتي جونز
للمرة الأوىل للجائزة ،عن دورها بفيلم ،The Theory of Everything
والفرن�سية ماريون كوتيار على جائزة �أف�ضل ممثلة يف فيلم بـ«Two
 .»Days, One Nightوللمرة الأوىل تر�شح النجمة الإجنليزية
روزاموند بايك جلائزة الأو�سكار عن فيلمها  ،Gone Girlوالنجمة
العاملية ريزي ويزر�سبون بفيلمها «.»Wild

*ت��ت��ذك��ر �أول ك���ت���اب ق���ر�أت���ه يف
حياتك؟
 بالت�أكيد كتاب " الإل�ي��اذةوالأودي �� �س��ة لهومريو�س"
ملحمة جميلة ع��ن �أب�ط��ال
الغريق وهذه امللحمة �أثرت
كثري ًا على مثال غازي .
* م��ا ر�أي����ك ب��امل�����س��رح ال��ع��راق��ي
اليوم؟
 امل �� �س��رح ال �ع��راق��ي ق��ويوم�ه��م وم��ا الحظته عندما
� � �ش� ��ارك� ��ت مب� �ه ��رج ��ان ��ات
ع��رب�ي��ة ه��و ال ي�ق��ل �أه�م�ي��ة
عن امل�سرح العربي والدليل
نقدم م�سرحيات وبهذه الظروف بالن�سبة للفرق
فاملقارنة �صعبة جدا الن امل�سرح االن هو امتداد
للم�سرح ال�سابق ولأ�ساتذتنا �إذ ال ميكن ان نن�سى
الأ�ستاذ �سامي عبد احلميد وعقيل مهدي ..
*بعيدا عن امل�سرح ما هواياتك ؟
وهاو للتحف القدمية ولو
 �شراء وجمع الأنتيكات ٍكان عندي اخر دينار بجيبي ف�س�أ�شرتي التحف
القدمية وهذه م�شكلة ال ميكن التخل�ص عنها.

اال�سم عندما كانت جمرد خرائط
على الورق.
تر�أ�س ن��ادي املثنى منذ ت�أ�سي�سه
وح��ت��ى � �س �ن��ة  1941ول �ك �ن��ه مل
ت�ؤثر ميوله املعادية لال�ستعمار
على عالقته ب��الأ��س��ات��ذة االنكليز
يف �إدارة وتدري�س يف م�ؤ�س�سة
الكلية.
ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية الهالل
الأحمر العراقي.
ميتلك مكتبة حت�ت��وي على 700
كتاب باللغات العربية ،الإنكليزية
والأملانية.
كان كرمي اخللق متوا�ضع ًا رحيم ًا
باملر�ضى وحمب ًا لطالب الكلية.
تويف عن � 86سنة.

*كلمة �أخ�يرة ت��ود ذكرها
�أ�ستاذ مثال؟
 �أوال �شكرا ل��ك وكلمتي موجهة اىل م�ؤ�س�سةاملدى التي تدعم املهرجانات وت�أ�س�س املهرجانات
امل�سرحية ونحن فرحنا بوجود مناف�س لدائرة
ال�سينما وامل�سرح حيث �سيكون لنا منافذ �أخرى
و�أمتنى من امل�ؤ�س�سة ان تنتج الأعمال امل�سرحية
جم���ددا و�أن� ��ا واث���ق ان �ه��ا ه��ي ق� ��ادرة ع�ل��ى ه��ذه
اخلطوات

حظك هذا اليوم
الحمل

� 21آذار  19 -ني�سان

تت���زود بن�ش���اط كب�ي�ر اخلمي����س 24
واجلمع���ة  25وتق���وى ثقت���ك بنف�س���ك
تك���ون الأج���واء داعم���ة لإلهام���ك
وحد�س���ك ومن امل�ستح�س���ن ان تتقدم
بجر�أة وثبات انها فرتة ايجابية .
الجوزاء

 21ايار  21 -حزيران

حاذر اجلدال وامل�ش���احنات وخمالفة
التعليم���ات يوم���ي اخلمي����س 24
واجلمع���ة  25انها فرتة متوترة تظهر
خاللها املتاعب والأعطال واملناف�سات
القوية ال ت�شوه �سمعتك .
االسد

 23متوز � 22 -آب

اليوم هناك ميل �إىل اخلالفات الزوجية؛
فكر قبل �أن تت�ص ّرف �أو تتك ّلم� .ستتمتّع
بالطاق����ة الطبيعي����ة املمت����ازة ،وج�س����مك
�س����يحارب ب�شكل ف ّعال �ض���� ّد الهجمات
املكروبية والفريو�سية.
الميزان

 23ايلول  23 -ت�شرين االول

� ّإن النج���وم تعمل بج ّد لإلهامك للقيام
بالتغيريات ،فلي�س لديك م�شكلة .ف�إذا
كان هناك �ش���خ�ص حمظ���وظ اليوم ،
فهو �أنت .تابع ن�ش���اطك ب�شكل معتاد
و تقبل نقد الآخرين و اقرتاحاتهم.
القوس

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

ك���ن مت�أك���د ًا �أن احلي���اة �س���ت�أتي مب���ا
�س���ت�أتي ب���ه  ،مهما فعل���ت لذا ال ترهق
نف�س���ك بطل���ب امل�س���تحيل و اعل���م ان
ل���كل �ش���خ�ص ا�س���تطاعته التي ميكن
ان يقدر عليها .
الدلو

 20كانون� 18 - 2شباط

لدي���ك فر�ص���ة فريدة ّ
حلل بع����ض ق�ضايا
املا�ض���ي  ،ق ّل���ب املو�ض���وع عل���ى كاف���ة
الأوجه قبل اتخاذ القرار  .ركود عاطفي
يجتاحك اليوم  ،ال تقلق فلن يطول الأمر
حتى يعاود الربكان ثورته .

الثور

 20ني�سان� 20 -أيار

م���ن ناحي���ة العم���ل :ك���ن ح���ذر ًا يف
ال�ص���فقات التجاري���ة! ال تبال���غ
باملغام���رة باختط���اف عق���د �أو توقيع.
ومن الناحية �إذا كنت ما زلت وحيد ًا،
�سترت ّدد كثري ًا للبدء بالزواج.
السرطان

 22حزيران  22 -متوز

�س���تقوم مبحاول���ة لتق ّ���وي حمي���ط
عائلت���ك؛ لعم���ل ذل���ك ،ل���ن ت�ت�ر ّدد يف
�إث���ارة مناق�ش���ات حميم���ة ويف �إعطاء
الكلم���ة �إىل كلّ �ش���خ�ص لك���ي يح���لّ
بع�ض امل�شاكل الأ�سا�سية.
العذراء

 23اب � 22 -أيلول

�أبعد كلّ ما ت�ش���ك ب�أنه ممر�ض؛ �أجرب
نف�س���ك على االبت�س���ام! املناخ العائلي
غ�ي�ر مري���ح؛ ح���اول �أن تك���ون �أك�ث�ر
تواج���د ًا م���ن �أج���ل الأق���رب والأغل���ى
على قلبك.
العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

�شاق جد ًا،
�أنت يف مزاج مالئم لعمل ّ
ل���ن تعرف الك�س���ل .ك���ن مطمئن��� ًا ب� ّأن
جهودك لن تذهب �سدى  ،و �ستقطف
قريب��� ًا ثم���ار �أعمال���ك اجلليل���ة  .لذا ال
تي�أ�س من عدم ظهور نتائج مبا�شرة.
الجدي

 22كانون19 – 1كانون2

لي�س م���ن ال�ض���روري �أن تبذل جهد ًا
كب�ي�ر ًا م���ن �أجل �أي �ش���خ�ص لأنك قد
تق���ع يف م�ش���اكل انت بغن���ى عنها من
اجل �أ�شخا�ص لي�سوا اهال لذلك  ،كن
م�ستعد ًا للتغيريات املفاجئة.
الحوت

� 19شباط � 20 -آذار

الب���د وان يكاف���ئ احل���ظ جه���ودك
ومثابرتك وذل���ك يومي اخلمي�س 24
واجلمعة  25ال ترتاجع بل تابع حتى
حتق���ق اله���دف املن�ش���ود ق���د ت�س���تلم
من�صبا رفيعا او تغري اجتاها.
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج

وفاة ال�شاعرة �آمال الزهاوي عن عمر ناهز الـً 71
عاما
�أع�ل�ن��ت �أ� �س��رة ال���ش��اع��رة ال�ع��راق�ي��ة �آم��ال
الزهاوي ،الأربعاء ،عن وفاتها �إثر جلطة
قلبية عن عمر ناهز الـ 71عام ًا.
وقالت ابنة ال�شاعرة �آم��ال الزهاوي ي�سر
ع��داي ،يف حديث �إىل املدى �إن "والدتها
توفيت يف ال�ساعة الثامنة �إال رب�ع� ًا من
�صباح اليوم ،عن عمر ناهز الـ 71عام ًا �إثر
جلطة قلبية يف م�ست�شفى الكرامة ببغداد"،
مبينة �أن "جثمانها ووري ال�ث�رى يف
مقربة ال�شهداء مبنطقة الأعظمية �شمايل
العا�صمة".
و�أ�ضافت عداي �أن "الفقيدة نذرت حياتها
لل�شعر ،ورغم مر�ضها و�إ�صابتها بال�شلل،
�إال �أن ذلك مل مينعها من الكتابة" ،م�شرية

�إىل �أن "لل�شاعرة دي��وان� ًا �شعري ًا ال يزال
ي �ط �ب��ع يف ع� �م ��ان ي �ح �م��ل ا�� �س ��م (جن �م��ة

ج��ون �س��تيوارت ي�ترك «ذا دايل��ي �ش��و»

�سيارات من دون �سائق
يف �شوارع لندن
لندن� /سكاي نيوز
تطرح احلكومة الربيطانية ،الأربعاء ،م�شروع ال�سيارات
من دون �سائق يف �شوارع بع�ض �أحياء العا�صمة لندن،
ومدن �أخرى� ،ضمن خطة لإنتاج وا�ستخدام تلك املركبات
بدعم حكومي.
وتقول احلكومة الربيطانية �إنه ال توجد �أي قيود قانونية
على ا�ستخدام ال�سيارات من دون �سائق على الطرق العامة.
و�ستبد�أ التجربة يف حي غرينت�ش بالعا�صمة ،ف�ضال عن مدن
ميلتون كينز وكوفنرتي .وت�ستخدم تلك املركبات جم�سات
ح�سا�سة لتفادي املخاطر وعدم اال�صطدام .وتوفر احلكومة
 19مليون جنيه �إ�سرتليني للم�شروع حاليا ،فيما تتوقع �أن
يبلغ حجم تلك ال�صناعة م�ستقبال  900مليار جنيه.
ي�شار �إىل �أن �شركة غوغل تعمل بالواليات املتحدة على
اختبار النماذج الأول�ي��ة لل�سيارات من دون �سائق منذ
�سنوات ،وتعمل �شركات ال�سيارات الأمريكية على تطوير
مناذج �أولية بالفعل.

لو�س �أجنلي�س  /رويرتز
�أع �ل �ن��ت ��ش�ب�ك��ة «ك��وم��ي��دي � �س �ن�ترال»
التلفزيونية اململوكة ل�شركة «فياكوم»
الإعالمية يف بيان� ،أم�س� ،أن الإعالمي
ال �� �س��اخ��ر ج� ��ون � �س �ت �ي��وارت ��س�ي�ترك
برناجمه «ذا دايلي �شو» يف وقت الحق
من العام اجلاري .وقالت رئي�سة ال�شبكة
مي�شيل جانيلي�س يف بيان« :من خالل
�صوته ور�ؤيته املميزة �أ�صبح «ذا دايلي
�شو» معيار ًا ثقافي ًا ملاليني اجلماهري،
كما �أ�صبح من�صة للكوميديا ال�سيا�سية،
ال ت�ضاهيها من�صة �أخ ��رى� ،ست�ستمر
ل�سنوات مقبلة» .ويقدم �ستيوارت (52
�سنة) برنامج «ذا دايلي �شو» منذ عام
 .1999ومل يقع االختيار بعد على من
�سيخلف �ستيوارت.
ويف ك��ان��ون الأول (دي�سمرب) املا�ضي
رح ��ل ��س�ت�ي�ف��ن ك��ول �ب�ير ع ��ن ب��رن��اجم��ه
«كولبري ريبورت» ،وهو برنامج يته ّكم

من الأخ�ب��ار ،ليحل حمله برنامج «ليت
�شو» ال��ذي يقدمه ديفيد ليرتمان على
قناة «�سي ب��ي �إ� ��س» .وك�ث�ير ًا م��ا احتل
ب��رن��ام��ج ��س�ت�ي��وارت ق��ائ�م��ة ال �� �ص��دارة،
باعتباره م�صدر الأنباء الأول بالن�سبة
�إىل ال�شباب .وجت��اوز متو�سط عدد
م�شاهدي الربنامج املليون م�شاهد.

سؤال و

3

أجوبة

املتحف �أدل��وا ب�أ�صواتهم على م��دار �أ�شهر
يف �ش�أن ال�شخ�صية التي يودون �أن تن�ضم
�إىل جمموعة املتحف ال�شمعية ،وكانت
كون�شيتا هي الفائزة .وقالت املغنية ،يف
ت�صريحات تناقلتها و�سائل �إعالم حملية،
"بالطبع قبلت� ،إن��ه �شرف كبري ،وحلم
حتقق" .ومن املقرر �أن يكون التمثال لها
وهي يف الف�ستان الذي ا�شتهرت به ويدها
�إىل الأع�ل��ى احتفاال بفوزها يف الن�سخة
املا�ضية من املهرجان.
ويف ت�شرين ال�ث��اين (ن��وف�م�بر) املا�ضي،
�أقيمت جل�سة ت�صوير للمغنية ا�ستعدادا

�سومرية) ،الذي يحكي تاريخ العراق من
عهد ال�سومريني لغاية  9ني�سان ."2003
ونعى احت��اد الأدب��اء والك ّتاب العراقيني
ال�شاعرة الزهاوي ،م�شري ًا �إىل �أن ال�شاعرة
تعترب من الأ�سماء القليلة التي ت�صدرت
امل�شهد ال���ش�ع��ري يف ال �ع��راق ب�ع��د ن��ازك
املالئكة.
وق� ��ال رئ �ي ����س االحت � ��اد ف��ا� �ض��ل ث��ام��ر �إن
"ال�شاعرة تعترب من ال�شاعرات العراقيات
املتميزات التي برزت يف جيل ال�ستينات
و�أغنت املكتبة ال�شعرية العراقية" ،معتربا
�أنها "من الأ�سماء القليلة التي ت�صدرت
امل�شهد ال���ش�ع��ري يف ال �ع��راق ب�ع��د ن��ازك
املالئكة".

�أجنلينا تتحدث عن م�أ�ساة طفلة عراقية مع "داع�ش"
لندن  /رويرتز
ق��ال��ت املمثلة الأم�يرك �ي��ة �أجنلينا
جويل �إنها ت�أمل �أن ت�ستفيد ماليني
الفتيات م��ن �أول م��رك��ز �أك��ادمي��ي
ب��ري�ط��اين متخ�ص�ص يف ق�ضايا
ال�ن���س��اء وال �� �س�لام وال��درا� �س��ات
الأم �ن �ي��ة م �ث��ل ال �ف �ت��اة ال�ع��راق�ي��ة
التي قابلتها وكان تنظيم داع�ش
يحتجزها وي�ستغلها جن�سيا.
ول��دى افتتاحها امل��رك��ز يف كلية
ل �ن��دن ل�لاق �ت �� �ص��اد -وه��و
الأول م � ��ن ن ��وع ��ه-
ال�� �ث�ل��اث� ��اء ت ��ذك ��رت
ج ��ويل ال �ف �ت��اة ذات
 13ع � ��ام � ��ا ال� �ت ��ي
حت��دث��ت م �ع �ه��ا يف
ال�ع��راق قبل ثالثة
�أ���س��اب��ي��ع وال �ت��ي
ك � ��ان ي�ح�ت�ج��زه��ا
مت�شددو تنظيم

متثال للمغنية كون�شيتا ور�ست يف متحف ال�شمع
فيينا � /إيف
قرر متحف "مدام تو�سو" �صنع متثال من
ال�شمع للمغنية النم�سوية كون�شيتا ور�ست
ال �ت��ي ف���ازت يف م �ه��رج��ان "يوروفيغن"
ال �ع��ام  ،2014بح�سب م��ا ذك ��رت م�صادر
من املتحف .و�أك��د رئي�س املكتب الإعالمي
فيليب بريتل يف املتحف  ،ان "كون�شيتا
هي �أكرث ال�شخ�صيات املحبوبة من جانب
زوار امل �ت �ح��ف ،و��س�ت�ك��ون حم��ل ت��رح��اب
�شديد ،خ�صو�ص ًا يف مهرجان يوروفيغن
الذي يقام يف فيينا" .و�أ�شار بريتل
�إىل �أن زوار

�صفحــة
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ال يوجد عراقي اال وهو �ضحية للبعث .انهيارنا كدولة ناجحة ،هو نتيجة
�سيا�سات بعثية خاطئة ،واحالم بعثية غري م�شروعة ،وقراءة بعثية مغلوطة
لقوانني املنطقة وال�ع��امل .وال �شك ان علينا التخل�ص من البعث ك�سبب
النهيارنا وف�شلنا .وكل عقالء البلد ال يرتددون يف �صحة هذه العبارات كما
اح�سب ،من اي طائفة او جهة كانوا.
بل ان حزب البعث نف�سه تعر�ض لظلم ع�صابة بعثية ا�ستولت عليه ،و�ساقت
قادته ومفكريه اىل االع��دام او النفي ،حينما جنح اجلناح املتخلف يف
البعث ،يف هزمية اجلناح االقل جنونا او االكرث اعتداال ،وكانت النتيجة
هي انهيار �شامل بطيء وعميق� ،سنظل ندفع ثمنه زمنا طويال.
من ه��ذا املنظور علينا ان نراجع اليات اجتثاث البعث ط��وال  ١١عاما،
و�سبيل مكافحة البعث لربع القرن املقبل ،وبدون �صراحة كبرية يف هذا
االطار� ،سنظل نتخبط ونغط�س يف الف�شل ،وت�ضحك علينا القوى ال�صغرى
قبل الدول العظمى.
ومن هذا املنظور ميكنني القول ان ال�شيعة الذين ام�سكوا مبعظم ا�سباب
ال�سلطة ،مل ينجحوا يف اجتثاث البعث ،رغم انهم قاموا مبعاقبة عدد كبري
من البعثيني ،وجميعنا نتخبط اليوم يف حتديد ما ينبغي فعله يف هذا
االطار ،وت�شو�ش ال�شعارات ،كل الدواعي املتعقلة التي نحتاجها يف حلظة
خ�سارتنا املوجعة.
ان اجتثاث البعث ،هو اجتثاث ر�ؤيتنا اخلاطئة للعامل ،والتي ورطتنا يف
عداوات ال حت�صى .لكن وبعد  ١١عاما على �سقوط البعث ،مل تتغري نظرتنا
اىل العامل كثريا ،ولذلك فان الزائر االجنبي حني ينزل يف بابل او الب�صرة
(وال اقول االنبار طبعا) ي�شعر بانه يف مدن معزولة عن العامل ،غري طبيعية،
وم�ستفزة ،لديها �شكوك كبرية مبالغ فيها باالجانب .ولذلك مل نح�صل على
ثقة دولية وال اقليمية منا�سبة ،رغم كل التنازالت التي قدمناها.
واجتثاث البعث ،يعني التخلي عن االرجتال والت�سرع يف �صوغ القرارات،
وتدريب النف�س على االن�صات ال�ست�شارات �صحيحة قبل اعتماد نهج او
�سيا�سة عامة ت�ؤثر على حياة ماليني العراقيني .كما ان اجتثاث نهج البعث
يعني اختيار اف�ضل الكفاءات وو�ضعهم يف املنا�صب املهمة واحل�سا�سة،
لكي ينجحوا يف حت�سني حال ماليني العراقيني ،الن البعث كان يت�سرع
فيخطئ ،والن البعث كان يطرد كثريا من الكفاءات وي�ضع اجلهلة امثال
ح�سني كامل يف ا�صعب املواقع ،وبدل ان نقوم باجتثاث هذه القاعدة رحنا
نقوم بتطبيقها ،ويف و�سعك اليوم ان ترى كيف ان معظم احزابنا ،ت�ضع
ال�ضعيف ن�صف اجلاهل وغري االمني ،يف اخطر املنا�صب ،وتقوم با�ستبعاد
الكفوء املعروف باحلكمة والتدبري ،دون اي خجل من اجلمهور وال تفكري
مب�صري ماليني املواطنني املوجوعني باخطاء ال�سلطة.
وو�سط كل هذه ال�سيا�سات اخلاطئة التي تكررها منذ  ١١عاما ،احزاب
كبرية دومنا حياء ،ياتي ان�صاف ال�سا�سة لي�ضحكوا على اجلمهور ويقولوا
له :ان احلل هو يف موا�صلة اجتثاث البعث!
ان اجتثاث البعث ال يعني ابدا ان نالحق ال�ضباط واالكادمييني ،وال ابناء
طارق عزيز وال حتى احفاد �صدام ح�سني ،بل يعني ان ن�أتي اىل �ضحايا
البعث وجي�ش االرامل وااليتام ،ون�ؤمن لهم حياة كرمية ،وامانا ي�ستحقونه،
لتعوي�ضهم عما فات ،ولن�ضمن لهم م�ستقبال خاليا من امثال �صدام ح�سني،
لكن ما ح�صل هو اننا عاقبنا بع�ض البعثيني وطردناهم وجل�سنا مكانهم،
وبقينا نكر�س ال�سيا�سات اخلاطئة ذاتها ،ون�سرق اموال اليتامى من �ضحايا
البعث ،لي�صبحوا االن �ضحايا اعداء البعث يف الوقت ذاته.
اننا امام ارث اخطاء تركه البعث ،وارث اخطاء �صنعته االحزاب اجلديدة
وعجز عن حت�سني حياتنا ،وعجز عن حمايتنا من االحرتاب االهلي ،كما
ف�شل يف بناء ثقة مع املجتمع الدويل ت�ساهم يف حماية م�ستقبل اوالدنا.
وقد حان الوقت الن ن�شعر ب�شيء من اخلجل ،بعد �شوط اخلطايا والدم
الطويل ،وان نكا�شف �شعبنا بواقعية ونحن ن�صوغ حماوالت ال�صلح التي
تهدف حلقن الدماء ،وان ال ن�ستحي يف احلديث عن ت�صحيح االجتثاث ،مبا
تتطلبه احلكمة ،وان جنتث "البعث" املتغلغل يف اخطائنا جميعا ،وان ال
نرتدد يف قول احلقيقة :ان احزاب العراق اجلديد ف�شلت يف اجتثاث اخطاء
البعث ،بل قامت بتكرارها وخيانة ال�ضحايا وتعميق ازمتهم.
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لندن  /ديلي ميل
قال حمققون �أمريكيون� ،أم�س الأول� ،إن �صبي ًا يف ال�ساد�سة ع�شرة يدعى ماك�سويل
مورتون متهم بقتل مراهق �آخر �أر�سل �صورة �سيلفي لفتى ثالث �أظهرت �إطالق
الر�صا�ص على وجه ال�ضحية.و�ألقت ال�شرطة القب�ض على مورتون ،الأ�سبوع
املا�ضي ،يف جانيت التي تبعد نحو  40كم �شرق مدينة بيت�سربغ الأمريكية.
وتقول ال�شرطة �إن املحققني فت�شوا منزله وعرثوا على م�سد�س يعتقدون
�أنه ا�ستخدمه يف �إطالق الر�صا�ص على راين مانغان وعمره  16عام ًا
يف منزله و�أرداه قتي ًال.

حب ورد اجلوري و�أ�سامح وال �أن�سى
املطرب عادل عكلة� :أُ ّ
بغداد  /املدى
زاوي� ��ة � �س ��ؤال وث�لاث��ة �أج��وب��ة
احت�ضنت املطرب املبدع عادل
عكلة لن�سرب �أغ ��وار �شخ�صيته
من �أجل التعرف على �آرائ��ه يف
ع��امل الأغنية واحلياة�،س�ألناه
� �س ��ؤاال واح ��دا ف�أجابنا بثالثة
�أجوبة.
�س�ألته:
*ثالث �أغنيات مهمة يف حياتك
كفنان؟
 �أك�ثر م��ن ث�لاث �أغ��ان خا�صةتلك التي ا�شتهرت ك�ث�ير ًا لدى

اجلمهور ،مثل �أغنية "كول ال
تبخل ""،ال تعتذر ال ""،على
بختك "",تعبت هواي""،ب�س
�أريدك تر�ضه عني ".
*ثالثة مطربني معجب بهم؟
 الفنان �إلهام املدفعي ،الفنان�إ�سماعيل الفروجي ،الفنان رائد
جورج.
*ث�لاث��ة �شعراء مه ّمني تعاملت
معهم؟
 ال�شاعر ك��رمي العراقي،كاظم�إ���س��م��اع��ي��ل ال� �ك ��اط ��ع ،ح���س��ن
اخلزاعي.
* ثالثة �أعمال تلفزيونية تابعتها

الدولة ويغت�صبونها ب�صفة متكررة.
وقالت جويل �إن الفتاة قد ال تكمل
�أب��دا تعليمها املدر�سي �أو تتزوج
�أو تنجب �أط�ف��اال ،لأن االغت�صاب
يعترب ع��ارا يف جمتمعها .وقالت
جويل "ال م�ستقبل م�ستقرا يف عامل

ترتكب فيه اجلرائم بحق الن�ساء
وال يعاقب اجلناة  ..وال ت�ستطيع
فيه الفتيات ال���ص�غ�يرات حتقيق
�إمكاناتهن  ..وي��رى فيه الأط�ف��ال
�أم �ه��ات �ه��ن ال ي�ح�ظ�ين ب��االح�ت�رام
وت �ن �ت �ه��ك ح��رم��ات �ه��ن وي�ت�ع��ر��ض��ن
للقتل".
و�أ�ضافت "وحيثما يكون مقبوال
�أن ينبذ الرجل زوجته و�أم �أوالده
لأن �ه��ا اغت�صبت � ..أو ي �ك��ون من
املعتاد �أن جترب املر�أة على الزواج
م ��ن مغت�صبها" وق ��ال ��ت ج��ويل
 ال �ت��ي راف�ق�ه��ا وزي ��ر اخل��ارج�ي��ةال���س��اب��ق ول �ي��ام ه�ي��غ �-إن �ه��ا ت��أم��ل
�أن ت��وف��ر الأب �ح��اث ال�ت��ي يجريها
املركز بيانات دقيقة ب�ش�أن العنف
اجلن�سي يف احلرب و�إيجاد �سبل
ل��وق��ف احل �� �ص��ان��ة م��ن امل �ق��ا� �ض��اة
عن اجلرائم التي تقع يف مناطق
احلروب.

�سيلفي للقاتل مع ال�ضحية

ال � � �ت � � �م � � �ث� � ��ال،
ل� � � �ن� � � �ح � � ��ت
وخ� �ل��ال � � �ه� � ��ا مت ال� �ت� �ق ��اط �أك� �ث��ر م��ن
� 500صورة �ألزمتها يف احلفاظ على نف�س
الو�ضعية خالل ثالث �ساعات.
وب��د�أ العمل بالفعل يف الور�ش الرئي�سة
يف املتحف ليكون التمثال جاهزا قبل
انطالق فعاليات املهرجان يف � 19أيار
(مايو) املقبل .و�أو�ضح بريتل�" :إنها
عملية �صعبة للغاية ،هناك على �سبيل
املثال� ،شخ�ص يعمل ط��وال خم�سة
�أو �ستة �أ�سابيع لو�ضع كل �شعرة
يف ر�أ�س التمثال".

ومعجب بها؟
 م �� �س �ل �� �س��ل "حتت م��و���ساحلالق" "،ال �ن �� �س��ر وع �ي��ون
املدينة" "،اجلرح".
* ث�ل�اث ��ة �أ�� �ش� �ي ��اء حت �ب �ه��ا يف
الرجل؟
 �أخ�لاق��ه الرفيعة "،ال�صدق"،الثقافة.
* ث�ل�اث��ة �أ�� �ش� �ي ��اء ت �ك��ره �ه��ا يف
الرجل؟
" الكذب" "،البخل" "،الطمع".َ
جتذبك يف املر�أة؟
* ثالثة �أ�شياء
 �أخالقها العالية،ثقافتها� ،أنتكون مت�ساحمة.

مل يتع ّر�ض من�صب �سيا�سي لل�سخرية والته ّكم مثل من�صب النائب
يف الربملان العراقي ،كان ت�شر�شل يبت�سم كلما ح��اول �أح��د �أع�ضاء
جمل�س ال�ع�م��وم ال�بري �ط��اين ا� �س �ت �ف��زازه ،وذات ي��وم ��س��أل��ه حم��رر
التاميز :ملاذا ال جتيب عن �أ�سئلة املجل�س ،قال له" :من ال�سهل على
�أي رجل �أن يتحدث بال�صدق ،لكن ق ّلة من النا�س هم الذين يتحدثون
بحكمة ،وعلى هذا ف�إن الأخطاء النابعة من اجلهل ال تغ�ضبني ،لكنَّ
ما يغ�ضبني هو الكالم الفارغ" ،بالأم�س تذكرت �سخرية ت�شر�شل،
و�أنا �أقر�أ بكتاب ممتع و�ضع له م�ؤلفه �أو جامعه ال�صحفي الأمريكي
هو�ستون بيرت�سون عنوان " روائع املقال " وفيه يعر�ض لنا �أطرف
و�أمتع املقاالت التي كتبها عدد من كبار الك ّتاب� ،أمثال برناد�شو،
�شوبنهور ،ميلفل ،فرجينيا وولف وليم جيم�س و�آخرين ،والغريب
�أنني عرثت يف الكتاب على مقالة للم�ؤرخ الربيطاين ت�شرتت�سون
تتحدث عن فل�سفة الكالم ال�ف��ارغ التي ي�صفها الكاتب ب�أنها نوع
من احلديث يف الهواء ..ماذا يق�صد امل�ؤلف؟ بالت�أكيد �إنه ال يلمّح
لل�سادة �أع�ضاء الربملان ممن يع�شقون ال�صراخ ،يا�سادة ،العراقيون
مل يتوقعوا منكم �أن ت�صنعوا العجائب والغرائب ،لكنهم كانوا ي�أملون
احلد الأدنى من العمل ال�صالح ،وقلي ًال من ر�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل،
النا�س كانت حتتاج �إىل خطاب واقعي ،ال �أفالم �أك�شن على الطريقة
الهوليوودية التي �أراد �أحد نوابنا الأع��زاء �أن يتفوق م�ؤخر ًا على
�صاحب �سل�سلة حرب النجوم فخرج علينا ليقول �إنّ  " :هناك وثائق
و� �ص��ور ًا ومعلومات ت��ؤك��د �أن ط��ائ��رات التحالف ت�خ��رق ال�سيادة
العراقية والأعراف الدولية ،لإطالة �أمد احلرب مع التنظيم من خالل
�إلقاء امل�ساعدات لعنا�صر التنظيم عن طريق اجلو �أو هبوطها يف
املطارات واملناطق التي تقع حتت �سيطرتهم" ..ملاذا ال ُتك�شف هذه
الوثائق لو�سائل الإعالم يا�سيد " لوكا�س؟ " اجلواب رمبا جنده يف
مقالة امل�سرت ت�شرتت�سون ،الذي يخربنا ب�أن اخلطاب ال�سيا�سي يجب
ان ":يخ�ضع لأحكام العلوم وتطور علوم احل��وار ،ولي�س لأحكام
اخلرافة ال�ساعية �إىل جتهيل النا�س ّ
وغ�شهم وخداعهم و�إغراقهم يف
املزيد من الأكاذيب "
وامل�ؤ�سف يا�سادة �أن البع�ض م�ص ّر على �إ�شاعة برامج اجلهل ال�سيا�سي
وتو�سيع عامل اخلرافة وزراعة االنتهازية ،يف ظل �إرادة الكالم الفارغ
الذي و�صل �إىل م�ستوى لن يناف�سنا �أحد به .هاكم منوذج ًا مثري ًا "
َع �دّت رئي�سة حركة �إرادة النائبة حنان الفتالوي ،من�صب رئي�س
الوزراء "كي�س ًا فارغ ًا" ،و�أكدت �أن وزارة الدفاع "�أُفرغت" من ال�شيعة،
و�أ�ضافت� ،أن "ال�شيعة الآن يغلون،لأن احلكومة ف ّرطت بحقوقهم
لإر�ضاء الآخرين ،ومن ال�ضروري �أن ال يكون التقارب بني املكوّ نات
بعيد ًا عن التفريط بحقوق ال�شيعة".
�أن��ا حزين يا�سيدتي� .صرتُ كلما �أُ�شاهدك �أخجل ،ومل �أع��د �أحتمل
امل�ؤمترات االرادية ،فماذا �أفعل؟
ال�ع��امل منذ اح�ت�لال املو�صل وه��و يغلي ،فيما نحن �ضائعون بني
احلر�س الوطني واجلي�ش النظامي ،ونبحث عن الإجنازات يف �أروقة
الربملان ،ون�ص ّفق لإجنيليا جويل،لأنها زارت خميّمات الالجئني بدال
م ّنا ،فنحن ق��وم م�شغولون مب��ؤمت��رات الكالم ال�ف��ارغ ،ويف ت�صدّر
املراتب الأوىل يف عدد القتلى ،ح�سبما �أخربتنا �صحيفة الغارديان
الربيطانية ،نحن وبف�ضل جهود م�س�ؤولينا الرقم واحد بامتياز تلينا
نيجرييا ،و�أفغان�ستان ،و�سوريا ،تخيّلوا مئات الآالف من القتلى
وماليني امل�ش ّردين و�ضياع �أكرث من �ست مئة مليار دوالر ،و ُدمِّرت مدن
ب�أكملها ،فيما نحن �أبدلنا مل ّفات ،التنمية وال�صحة والتعليم والبطالة
وال�سكن والأم��ن ّ
مبلف �آخ��ر ا�سمه ا�ستجواب ّ
الع�ضا�ض �أ�ضفنا له
ملحق ًا بعنوان �أحقيّة �صالح عبد الرزاق يف رئا�سة جمل�س حمافظة
بغداد ،ويف كل يوم ي�صحو �أهايل بغداد على �س�ؤال جديد :على �أي
ف�ضائية �سي�ستعر�ض ال�سيد عبعوب مهاراته يف فن الإ�ضحاك؟.

 *ثالث ميزات يف �شخ�صيتك؟ ال� �ه ��دوء ،ال� �ت� ��أين يف ات �خ��اذالقرار ،ع�شقي للفن.
*ث� �ل��اث ���ص��ف��ات ت �ك��ره �ه��ا يف
�شخ�صيتك؟
 عنيد� ،أ�سامح ولكن ال �أن�سى،املجاملة ملن ال ي�ستحقها.
*ث��ل ��اث م � ��دن ع ��راق� �ي ��ة حت��ب
زيارتها؟
 بغداد" "،الب�صرة" "،دهوك".* ث�ل�اث ��ة �أ�� �ش� �ي ��اء حت �ب �ه��ا يف
الطبيعة؟
 ال� �ب� �ح ��ر ،ورد اجل� � ��وري،الأ�شجار املخ�ض ّرة عموم ًا.

جدي
د دار المدى

التعذيب يف الإ�سالم
هادي العلوي
تت�ألف ه��ذه الدرا�سة من ق�سمني يروي
�أح��ده �م��ا ق���ص����ص ال �ت �ع��ذي��ب يف ت��اري��خ
الإ� �س�لام وم��واق��ف الفئات املختلفة منه
و�آراء الفقهاء فيه.
وي �ب �ح��ث ال�ق���س��م ال �ث��اين يف امل �ق�ترب��ات
الدينية للتعذيب،كا�شف ًا من خاللها عن
دور الأديان يف هذه الظاهرة اجلنائية.
ويف هذا الق�سم تركز الدرا�سة على البعد الأخ� � � � � � � � ��رى
الديني للتعذيب م��ن خ�لال ا�ستق�صائها ك� ��اق�ت��راف م�����ش�ت�رك جل�م�ي��ع
ال�ب�ع��د ال�ت�ع��ذي�ب��ي يف الأدي�� ��ان ،ال�سيما املجتمعات واملعا�شر الطبقية والالطبقية.
ال�سماوية ،ول��و �أنها ال ت�ستبعد الأبعاد

