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تنتظر �إجابة العبادي على مطالبها يف اجتماع الرئا�سات الثالث

يف حوار مو�سع مع ف�ضائية

ال�سنية تعتزم زيارة مراجع النجف وترهن
الكتل ّ
عودتها للربملان بـ"جترمي امليلي�شيات"

 بغداد  /املدى
تنتهي الي ��وم الأربعاء املهلة الت ��ي منحتها "الكتل
ال�سني ��ة" لرئي� ��س ال ��وزراء حيدر العب ��ادي لتلبية
املطال ��ب التي تقدمت بها عل ��ى خلفية اغتيال �شيخ
ع�شرية اجلنابيني قا�سم ال�سويدان.
ورهن ��ت "الكت ��ل ال�سني ��ة" ا�ستئن ��اف ح�ضوره ��ا
يف جمل� ��س الن ��واب بقائمة مطالب قال ��ت �إن �سليم
اجلبوري و�أ�سام ��ة النجيفي و�صالح املطلك قاموا
بت�سليمها �إىل رئي�س الوزراء حيدر العبادي.

و�أو�ض ��ح نواب �أن قائمة املطال ��ب تت�ضمن ت�سريع
قانوين احلر� ��س الوطني وامل�ساءل ��ة والعدالة مع
الأخذ بالتعديالت املطروحة ،بالإ�ضافة اىل ت�شريع
قانون "يجرم امليلي�شيات" �سيطرحه ممثلو "احتاد
القوى" يف جمل�س الوزراء للت�صويت قريب ًا.
وفيما يعتزم ممثلو "الكتل ال�سنية" زيارة املراجع
الديني ��ة يف النج ��ف وكرب�ل�اء ،اك ��دوا ان العبادي
جاد يف حل الأزمات التي تواجه البلد.
ويقول احمد امل�شه ��داين ،النائب عن احتاد القوى
الوطني ��ة� ،إن "جميع الكتل ال�سني ��ة خوّ لت ك ًال من

�سليم اجلبوري و�أ�سام ��ة النجيفي و�صالح املطلك
بالتفاو� ��ض م ��ع التحالف الوطن ��ي والعبادي حلل
مو�ض ��وع ا�سته ��داف بع� ��ض القي ��ادات ال�سيا�سية
والع�شائرية وو�ضع حد له ��ذه التجاوزات من قبل
بع�ض املجاميع اخلارجة على القانون".
و�أ�ض ��اف امل�شه ��داين ،يف ت�صري ��ح لـ"امل ��دى"� ،أن
"الكت ��ل ال�سنية �أمهلت قياداتها التي تتفاو�ض مع
احلكوم ��ة والتحال ��ف الوطني خم�س ��ة �أيام تنتهي
الي ��وم االربعاء م ��ن �أجل تقدمي تقري ��ر مف�صل عن
جمي ��ع لقاءاتهم مع امل�س�ؤول�ي�ن ال�سيا�سيني ومدى
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اال�ستجابة ملطالبهم".
وكانت الكت ��ل ال�سنية �أعلن ��ت ،ال�سبت عن مقاطعة
جل�س ��ات الربمل ��ان �إىل �إ�شعار �آخ ��ر احتجاج ًا على
االعت ��داء على �أحد نوابها ومقتل عمه (�أحد �شيوخ
ع�ش�ي�رة اجلنابيني) قا�سم �سويدان بهجوم م�سلح،
اجلمع ��ة املا�ضي ،وحمّلوا رئي� ��س جمل�س الوزراء
ووزيري الدف ��اع والداخلي ��ة م�س�ؤولية "االنفالت
الأمني و�إطالق �أيدي القتلة".
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الكعود :مل تدعمنا �أي دبابة يف الأنبار
وداع�ش دمّر خزانات الإ�سالة
 بغداد /املدى
ك�شف النائب عن حمافظة الأنبار غازي الكعود �أن اجلي�ش
العراقي يف املحافظ ��ة ال ميتلك دبابة واحدة وهو يعتمد
عل ��ى الهمرات فقط للتنقل ولي� ��س للقتال ،وهذا ما يجعله
دائم� � ًا مبوقف املدافع ،م�ؤكد ًا �أن حيدر العبادي ابلغه بان
احلكومة ال متتلك ال�سالح لدعمهم يف قتال تنظيم داع�ش.
ويف ت�صريح لربنامج "�سجال" الذي تبثه ف�ضائية املدى
م�س ��اء الثالثاء ،قال الكعود وهو نائ ��ب يف احتاد القوى
العراقي ��ة ،ومن وجهاء قبيل ��ة البومنر املعروف ��ة بقتالها
ال�شر� ��س للمتطرف�ي�ن� ،إن �ضع ��ف الق ��درة القتالية لقوات
اجلي� ��ش العراق ��ي املتمثلة بالفرقة ال�سابع ��ة وان�سحابهم
وت ��رك ال�شرط ��ة والع�شائر يقاتل ��ون لوحده ��م� ،أدى اىل

ال�صدر يج ّمد �سرايا ال�سالم
ويطالب كتلته بالبدء بحوار �سيا�سي
 النجف /املدى

عبعوب رحل:
وبديله مهند�سة
بغدادية
 بغداد /املدى
بينم ��ا ق� � ّرر رئ� ��س جمل� ��س ال ��وزراء حي ��در
العب ��ادي ،ام� ��س الثالث ��اء� ،إعفاء �أم�ي�ن بغداد
بالوكال ��ة نعي ��م عبع ��وب من من�صب ��ه وتعيني
ام ��ر�أة حتمل �شه ��ادة الدكت ��وراه يف الهند�سة
املدني ��ة ب ��د ًال عن ��ه ،م ��ا زال ا�س ��م املر�شح ��ة
للمن�صب غام�ض ��ا وغري م�ستقر ،وحتى �ساعة
�إع ��داد التقرير  ،تداولت م�صادر عديدة تعيني
علو� ��ش امل�س�ؤولة عن دائ ��رة امل�شاريع
ذك ��رى ّ
الهند�سية يف وزارة التعليم العايل ،بينما قال
�آخرون ان ا�سم النائبة �شروق العبايجي كان
متداوال حتى �ساعات مت�أخرة من ام�س الأول
االثنني داخل مكتب العبادي.
واعل ��ن املتحدث با�سم مكت ��ب رئي�س الوزراء
راف ��د جب ��وري يف حديث �إىل (امل ��دى بر�س)،
�إن "رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء حي ��در العبادي
ق ��رر �إعفاء �أمني بغداد وكالة نعيم عبعوب من
من�صبه وتعيني امر�أة حتمل �شهادة الدكتوراه
بالهند�سة املدنية" .ورف�ض جبوري الإف�صاح
ع ��ن ت�سمي ��ة بدي ��ل عبع ��وب واك ��د� :أن "ا�سم
الأم�ي�ن اجلدي ��د للعا�صم ��ة بغ ��داد �سيك�ش ��ف
الحقا".
وكانت �إدارة حمافظة بغداد �أعلنت ،يف الـ15
من �شب ��اط � ،2015أن تغيري �أمني بغداد نعيم
عبع ��وب متعل ��ق باحلكوم ��ة املركزي ��ة ،فيم ��ا
ا�ستبع ��دوا �إقالت ��ه يف الف�ت�رة احلالي ��ة لع ��دم
ح�س ��م توزيع الهيئ ��ات امل�ستقلة عل ��ى القوى
ال�سيا�سي ��ة� ،ش ��ددوا عل ��ى �أهمي ��ة �أن يحظ ��ى
الأمني اجلديد مبقبولية البغداديني.
علو� ��ش منا�ص ��ب عدي ��دة يف وزارة
و�شغل ��ت ّ
التعلي ��م العايل والبحث العلم ��ي كان اخرها،
من�صب مديرة ق�سم امل�شاريع يف الوزارة.
وحتدثت م�ص ��ادر لـ "امل ��دى" رف�ضت الك�شف
عن ا�سمها ،ان طاول ��ة رئي�س جمل�س الوزراء
حيدر العب ��ادي ،تلقت اكرث من مر�شح ملن�صب
�أم�ي�ن العا�صم ��ة وكال ��ة ،واىل غاي ��ة �ساع ��ات
مت�أخ ��رة من ليل ��ة ام� ��س الأول االثنني ،كانت
النائب ��ة �ش ��روق العبايج ��ي اح ��دى اب ��رز
الت�سميات.
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احل ��رب املذهبية التي �شهدته ��ا البالد خالل 2006
و .2007وح ��ل ال�صدر هذا اجلي�ش يف  2008بعد
معارك مع القوات العراقية والأمريكية.
كم ��ا اعل ��ن ال�ص ��در يف حزي ��ران ،ت�شكي ��ل "�سرايا
ال�س�ل�ام" للدفاع عن املقد�س ��ات ال�شيعية وم�ساندة
الق ��وات العراقي ��ة ،بع ��د �أي ��ام م ��ن هج ��وم تنظيم
الدولة اال�سالمية و�سيطرته على م�ساحات وا�سعة
يف �شمال البالد وغربها.
ونق ��ل بيان ملكت ��ب ال�ص ��در قوله "ك�إثب ��ات حل�سن
الني ��ة لت�أ�س ��ي الآخرين به ��ا ،اعلن جتمي ��د كال من
(ل ��واء اليوم املعهود) و (�سراي ��ا ال�سالم) ،مع بقاء
جتميد اجلهات الأخرى �إىل اجل غري م�سمى" ،يف
ا�شارة اىل "جي�ش املهدي".

اعلن الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�صدر ،ام�س الثالثاء
جتميد جمموعات م�سلحة تابعة له ،منتقدا تنامي
نف ��وذ "امليلي�شي ��ات" التي جل� ��أت اليه ��ا ال�سلطات
مل�ساندة قواتها يف املعارك �ضد تنظيم داع�ش.
ودع ��ا ال�صدر ،الذي ان�سحب من احلياة ال�سيا�سية
يف �شب ��اط  ،2014الق ��وى ال�سيا�سي ��ة �إىل "�ضبط
النف�س" ،بعد تعليق نواب �سنة م�شاركتهم يف �أعمال
الربمل ��ان على خلفي ��ة اغتيال زعي ��م ع�شائري �سني
على ي ��د م�سلحني يعتقد انهم ينتم ��ون �إىل ف�صائل
�شيعية.
وتزعم ال�صدر ل�سنوات "جي�ش املهدي" الذي قاتل
الق ��وات الأمريكي ��ة خ�ل�ال تواجده ��ا يف العراق،
واتهم بتنفيذ عمليات قتل وا�سعة بحق ال�سنة خالل

حمل لبيع ال�صور الرتاثية يف �شارع الر�شيد و�سط بغداد�( ..أ .ف .ب)
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الأمن الربملانية تناق�ش مع القادة الع�سكريني حترير حزام بغداد
 بغداد  /املدى بر�س

ق ��ال رئي�س جلن ��ة الأمن والدف ��اع الربملاني ��ة� ،أم�س
الثالث ��اء� ،إن مدين ��ة ال�شعل ��ة �شم ��ال غرب ��ي بغ ��داد
تتعر�ض �إىل ق�ص ��ف متكرر ،مبينا �أن الهاونات التي
ت�سق ��ط على املدينة تنطل ��ق من منطق ��ة �إبراهيم بن
علي الواقعة غربي العا�صمة.
ي�أتي هذا يف وقت �أكد رئي�س جمل�س حمافظة بغداد

القذائف .جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحفي عقده رئي�س
جلنة الأمن والدفاع الربملانية مبقر الربملان مع وفد
من �أهايل ال�شعلة لالطالع على الق�صف اليومي الذي
ت�شهده منطقتهم ،وح�ضرته (املدى بر�س).
وق ��ال حاك ��م الزاملي ،رئي� ��س جلنة الأم ��ن والدفاع
الربملاني ��ة �إن "الق�ص ��ف ال ��ذي تتعر� ��ض ل ��ه املنطقة
م ��ن قب ��ل عنا�صر داع� ��ش ي�أتي من املناط ��ق املحيطة
به ��ا وخ�صو�صا منطق ��ة �إبراهيم بن عل ��ي" ،م�شريا

�سق ��وط ق�ضاء هي ��ت بيد داع�ش وجعل منطق ��ة البغدادي
�صي ��د ًا �سه ًال للتنظي ��م ،م�ؤكدا �أن اجلي� ��ش ال ميتلك دبابة
واحدة ويعتمد على الهمرات ملوا�صلة التنقل فقط ولي�س
للقت ��ال ،وهذا ما يجعله دائم� � ًا يف موقف املدافع ،وطالب
الكع ��ود بت�شكيل غرف ��ة عمليات م�شرتكة تق ��ود العمليات
الع�سكري ��ة يف الأنب ��ار وغريها من املحافظ ��ات العراقية
التي ت�شهد عمليات ع�سكرية".
وا�ض ��اف الكع ��ود ان حمافظ ��ة الأنب ��ار تفتق ��د يف اغل ��ب
الأوق ��ات االت�صال مع بغداد والق ��ادة الع�سكريني ،وحتى
ال�سيا�سي�ي�ن ال يعلم ��ون م ��ا يجري يف املحافظ ��ة او انهم
يت�سرتون على احلقيقة بغر�ض رفع املعنويات.
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م�سلحون يغرقون 30
�ألف دومن لعرقلة
تقدم اجلي�ش غرب
الدجيل

2

الغارديان :طهران
باعت بغداد �أ�سلحة
مباليني الدوالرات
خالل كانون الثاين

3
 CIAا�شرتت 400
ر�أ�س كيمياوي من
خم ّلفات تر�سانة
�صدام

4

�شحة املياة تهجر �أكثـر
من � 150أ�سرة يف
ذي قار

اهايل ال�شعلة� :سقوط  215بق�صف متوا�صل منذ � 5أ�شهر
ريا� ��ض الع�ضا� ��ض� ،أن منطق ��ة الغزالي ��ة (ال�سنية)
ومنطق ��ة ال�شعلة (ال�شيعي ��ة) تتعر�ضان �إىل الق�صف
يف الوقت نف�سه  ،من جهة واحدة ،على حد تعبريه.
وفيم ��ا �أعلن املجل� ��س املحلي يف منطق ��ة ال�شعلة �أن
الهجم ��ات بالهاون ��ات و�صواري ��خ الكاتيو�ش ��ا على
املنطقة من ��ذ خم�سة �أ�شهر �أ�سفرت عن مقتل و�إ�صابة
� 251شخ�ص ًا ،طالب جمل�س حمافظة بغداد بالتحقيق
م ��ع اجلهات الأمنية يف املناطق التي تطلق منها تلك
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�إىل وج ��ود "تهاون م ��ن قبل الق ��وات الأمنية يف رد
على م�ص ��ادر الق�صف على الرغم من خو�ضها معارك
كبرية مع تنظيم داع�ش".
و�أ�ض ��اف الزامل ��ي ان "موق ��ف الق ��وات الأمنية من
ق�ص ��ف منطق ��ة ال�شعلة غري مقب ��ول ويتحت ��م عليها
توفري الأمن واحلماية ل�سكان املنطقة".

جمل�س الوزراء يقرر
اطالق رواتب �شركات
التمويل الذاتي

8
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الق�ضاء يبطل ع�ضوية  3نواب بينهم برملاين مت اختطافه م�ؤخرا
 بغداد  /املدى بر�س
ق ّررت املحكمة االحتادية العلي ��ا ،ام�س الثالثاء ،نق�ض ع�ضوية
نائ ��ب عن ائت�ل�اف الوطني ��ة بزعامة �إي ��اد ع�ل�اوي ،فيما ق�ضت
با�ستبداله مبر�شح �آخر.
كم ��ا نق�ض ��ت املحكم ��ة ع�ضوي ��ة النائ ��ب زي ��د عب ��د الل ��ه ك ��رمي
�سوي ��دان ،ال ��ذي اختطف قبل �أي ��ام ،والنائبة ع ��ن ائتالف دولة

القانون �إميان حميد ،وق�ض ��ت با�ستبدالهما مبر�شحني �آخرين.
وق ��ال القا�ض ��ي عبدال�ست ��ار بريق ��دار ،املتحدث با�س ��م ال�سلطة
الق�ضائي ��ة يف بي ��ان �ص ��در تلق ��ت (امل ��دى بر� ��س) ن�سخ ��ة من ��ه
ام� ��س� ،إن "املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا عقدت ،ام� ��س الثالثاء،
(� 17شب ��اط  ،)2015جل�ستها برئا�س ��ة القا�ضي مدحت املحمود
وح�ضور جميع �أع�ضائها ونظرت عدد ًا من الدعاوى املعرو�ضة
�أمامها".

احراق بلدية النهروان
احتجاجا على نق�ص اخلدمات
 بغداد /املدى بر�س
تظاه ��ر الع�شرات من املواطنني يف منطقة النه ��روان ،جنوب �شرقي بغداد ،يوم
�أم� ��س الثالثاء ،للمطالب ��ة بتوفري اخلدم ��ات ،و�أ�ضرم املتظاه ��رون النار مببنى
املجل�س البلدي للمنطقة ،وفيما �أ�صيب �ستة �أ�شخا�ص بينهم حمتجون وعنا�صر
�أم ��ن لدى حماول ��ة قوات ال�شرطة تفريقه ��م ،فر�ضت قيادة عملي ��ات بغداد حظرا
للتجوال عل ��ى املنطقة .وقال مرا�سل (املدى بر� ��س)� ،إن الع�شرات من املواطنني
خرجوا ،ام�س الثالث ��اء ،يف تظاهرة يف منطقة النهروان ،جنوب �شرقي بغداد،
للمطالب ��ة بتح�سني اخلدم ��ات" ،مبين ��ا �أن ،املتظاهرين اقتحم ��وا مبنى املجل�س
البلدي بعد رف�ض �أع�ضائه مقابلتهم.
م ��ن جانبه قال املتح ��دث با�سم قيادة عمليات بغداد العمي ��د �سعد معن يف حديث
�إىل (امل ��دى بر�س)� ،إن "�أعمال �شغب اندلعت خالل التظاهرة ،ما �أدى �إىل �إ�صابة
ثالث ��ة م ��ن املتظاهرين وثالث ��ة من عنا�ص ��ر ال�شرط ��ة التي تدخل ��ت يف حماولة
حلماية املجل�س البلدي".
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و�أ�ض ��اف بريق ��دار �أن ��ه "تق ��رر نق� ��ض ق ��رار جمل� ��س الن ��واب
بامل�صادق ��ة على ع�ضوي ��ة املر�شح عدنان حم�س ��ن ح�سن �سامل"،
الفت ًا �إىل �أن "املحكمة ق�ضت با�ستبداله مبر�شح �آخر ح�سب عدد
الأ�ص ��وات الت ��ي نالها من نف� ��س كتلة وحمافظة نائ ��ب م�ستقيل
جرى ا�ستيزاره".
ي�ش ��ار �إىل �أن عدن ��ان حم�سن ح�سن �سامل ه ��و نائب عن ائتالف
الوطنية بزعام ��ة �إياد عالوي الذي ميتلك  21مقعدا يف جمل�س

النواب احلايل.
وتاب ��ع املتح ��دث با�سم ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة "تقرر نق� ��ض قرار
جمل� ��س الن ��واب بامل�صادقة عل ��ى ع�ضوية املر�شح زي ��د عبدالله
ك ��رمي �سويدان وا�ستبداله مبر�شح �آخ ��ر بح�سب عدد الأ�صوات
الت ��ي ناله ��ا م ��ن نف� ��س كتل ��ة وحمافظ ��ة نائ ��ب م�ستقي ��ل جرى
ا�ستيزاره".
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م�ست�شار اقت�صادي للعبادي :قريبا �سنبد�أ بجباية ال�ضرائب
 بغداد  /املدى
و�ص ��ف امل�ست�شار االقت�ص ��ادي لرئي� ��س احلكومة نظام
ال�ضرائ ��ب يف الع ��راق بـ "غري املفه ��وم" وبحاجة �إىل
تغي�ي�ر ومعاجلة حقيقي ��ة ،م�ؤكد ًا وج ��ود �أ�شخا�ص ال
يدفع ��ون ال�ضرائب ب�سب ��ب "ق ّلة الوعي" ،يف حني دعا
خرباء اقت�صاد �إىل حماربة الف�ساد الإداري واملايل يف
دوائر ال�ضريب ��ة والكمارك من خ�ل�ال تفعيل القوانني
النافذة.
وق ��ال امل�ست�ش ��ار االقت�صادي لرئي� ��س احلكومة مظهر
حمم ��د �صال ��ح يف حدي ��ث لـ"امل ��دى" �إن "النظ ��ام
ال�ضرائب ��ي يف العراق غري مفه ��وم بطريقة وا�ضحة،
وهو نظام عاملي معمول به يف خمتلف دول العامل لرفد
الدولة ب�أموال �إ�ضافية" ،م�شري ًا �إىل �أن "ال�ضريبة هي
جزء من م�ساهمة املواطن خلدمة الوطن".
و�أ�ض ��اف �صال ��ح بالق ��ول �إن "ح ��االت عدي ��دة يج ��ب

حله ��ا بالتزامن مع تطبيق النظ ��ام ال�ضرائبي� ،أبرزها
معاجل ��ة ق�ضية بع� ��ض الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ال يدفعون
ال�ضريبة وال ميتلك ��ون الوعي ملعرفة ما هي ال�ضريبة
وم ��ا �ستقدمه للدول ��ة" ،م�ؤكد ًا �أن "النظ ��ام ال�ضريبي
يف الع ��راق بحاج ��ة �إىل تغي�ي�ر كب�ي�ر ومعاجل ��ة
حقيقية".
و�أ�ش ��ار امل�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي �إىل �أن "احلكوم ��ة
عازمة على معاجلة هذه الأم ��ور التي تخ�ص ا�ستيفاء
ال�ضرائ ��ب يف الأي ��ام املقبلة ،كي ال تط ��ر�أ م�شاكل بني
املواطن والهيئة العامة لل�ضرائب" ،م�ؤكد ًا �أن "العمل
�سيب ��د�أ بنظ ��ام ال�ضرائب اجلديد خ�ل�ال الفرتة املقبلة
ومل يُحدَّد موعد حمدد".
ويف ال�سياق ذاته ،ق ��ال اخلبري يف ال�ش�أن االقت�صادي
�أحم ��د فهم ��ي ل� �ـ "امل ��دى" ،ان "النظ ��ام
ال�ضريبي يف العراق يعاين من م�شاكل
ع ��دة ،وال يع ��رف الكث�ي�رون الف ��رق

بني النظام والتطبيق" ،مبين ��ا ان "النظام ال�ضرائبي
موجود بالفعل �إال ان امل�شكلة يف التطبيق".

 التفا�صيل �ص 8

2

شؤون الوطن

سياسة

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

احل�شد ال�شعبي ّ
مهدد
ه ��ذا ه ��و فقط ما يعوزن ��ا! ..عرفن ��ا كل �شيء ،وج ّربن ��ا ّ
كل �شيء
معق ��ول وغ�ي�ر معق ��ول ،وفعلنا ّ
كل �ش ��يء معقول وغ�ي�ر معقول،
وتورطنا يف ّ
كل �ش ��يء معقول وغري معقول ،ومل يعد يعوزنا �إال
�أن ُن ْقدم على هذا الفعل غري املعقول.
م ��ا �أعنيه �أن يت�ش� � ّكل احل�شد ال�شعب ��ي فرق ًا وجماع ��ات وف�صائل
متفرقة ومتناف ��رة جم ّندة ل�صالح �أحزاب وكتل خمتلفة ،فيتحوّ ل
ع ��ن مهمت ��ه الوطني ��ة ،وتلتف ��ت عنا�ص ��ره �إىل بع�ضه ��ا البع� ��ض
وتتقات ��ل يف ما بينه ��ا على خلفية م ��ا ي�شار �إلي ��ه بو�صفه متييز ًا
ب�ي�ن ه ��ذه العنا�صر بح�سب الأح ��زاب والكت ��ل وامل�ؤ�س�سات التي
ج ّندتها.
رئي�س كتلة حزب الف�ضيلة يف جمل�س النواب النائب عمار طعمة
طال ��ب يف بي ��ان ُن ِ�شر �أم�س م�س� ��ؤويل احل�شد ال�شعب ��ي بالتعامل
املن�صف والعادل مع جميع عنا�صر احل�شد وت�شكيالته ،واالبتعاد
ع ��ن االنحياز واملجامالت يف تف�ضيل وترجيح ودعم ف�صيل على
�آخ ��ر دون م�ب�رر مو�ضوع ��ي ،متخوف� � ًا م ��ن �أن "تل ��ك املمار�سات
�ستخلق ح ��زازة يف النفو�س وت�صنع �شرخ� � ًا يف عالقة الف�صائل
م ��ع بع�ضه ��ا ،وه ��و امر ي�ض ّرن ��ا يف �ساح ��ة املواجهة �ض ��د العدو
امل�شرتك" .
وا�ض ��ح م ��ن البيان ان ثم ��ة ممار�سات بني قي ��ادات احل�شد جتاه
عنا�صره تفتقر �إىل العدل والإن�صاف ،فبع�ض العنا�صر مل ُت�صرف
م�ستحقاتها املالية ومل تجُ هّز بال�سالح والعتاد والذخرية الالزمة
لأ�شهر عدة ،فيما تك ��ررت احلاالت التي حُ رم فيها بع�ض ال�شهداء
م ��ن عنا�صر احل�شد م ��ن احلقوق واالمتيازات املق� � ّررة لهم ،ويف
الغالب تكون لهذا التمييز والإهمال دوافع �سيا�سية وحزبية.
ممار�س ��ات م ��ن ه ��ذا النوع تق� �دّم خدم ��ة جماني ��ة ال ُتق� �دّر بثمن
لداع� ��ش و�سائ ��ر الق ��وى الإرهابية� ..إنه ��ا ممار�س ��ات قاتلة على
ال�صعي ��د املعنوي والنف�سي ،ما كان لها �أن تكون يف الأ�سا�س وال
يج ��ب �أن تكون ،ولكي ال تبقى وال تتوا�ص ��ل ولكي تتوقف �أي�ض ًا
�سائ ��ر املمار�سات ال�سلبية والت�صرفات غري املن�ضبطة التي جرى
انتقاده ��ا عل ��ى نط ��اق وا�سع ،حتى عل ��ى ل�سان ممثل ��ي املرجعية
الديني ��ة العلي ��ا يف النج ��ف ،ال منا� ��ص من �إحلاق ق ��وات احل�شد
ال�شعبي على نحو مبا�شر بوزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات
امل�سلح ��ة ،بو�صفها جزء ًا م ��ن امل�ؤ�س�سة الع�سكري ��ة الوطنية ..ال
يج ��ب �أن تت�شكل قيادات احل�شد عل ��ى �أ�سا�س حزبي �أو قومي �أو
مذهبي.
كما احلال يف اجلي�ش وال�شرطة ،الهوية الوطنية للح�شد ال�شعبي
هي ال�ضمان لتح ّقق العدل والإن�صاف حيال عنا�صر احل�شد كائن ًا
ما كانت املناطق التي يتح� �دّرون منها ،وكائن ًا ما كانت قومياتهم
و�أديانه ��م ومذاهبه ��م ،وكائن� � ًا م ��ا كان ��ت اجله ��ات ال�سيا�سية �أو
االجتماعي ��ة �أو الدينية التي ج ّندتهم �أو حب ��ذت لهم �أمر التجنيد
و�أقنعتهم ب ��ه ،وبهذه الهوية ولي�س بالهوي ��ة القومية �أو الدينية
�أو الطائفية �أو احلزبية يحقق احل�شد ال�شعبي هدفه الوطني يف
هزمية داع�ش و�سواه.

العدد ( )3291ال�سنة الثانية ع�شرة  -الأربعاء (� )18شباط 2015

خرب خزانات الإ�سالة ..والق�صف مينع الأهايل من الو�صول �إىل الأنهار
داع�ش ّ

غازي الكعود :مل تدعمنا �أي دبابة يف الأنبار ..وجمزرة
يف عوائل ال�شرطة �إذا �سقطت البغدادي

بغداد /محمد جبار
ك�ش ��ف النائ ��ب ع ��ن حمافظة الأنب ��ار غازي
الكع ��ود �أن اجلي� ��ش العراق ��ي يف املحافظة
ال ميتل ��ك دباب ��ة واح ��دة وهو يعتم ��د على
الهم ��رات فقط للتنقل ولي� ��س للقتال ،وهذا
م ��ا يجعله دائم ًا مبوقف املداف ��ع ،م�ؤكد ًا �أن
حيدر العبادي ابلغه بان احلكومة ال متتلك
ال�سالح لدعمهم يف قتال تنظيم داع�ش.
ويف ت�صري ��ح لربنامج "�سجال" الذي تبثه
ف�ضائي ��ة املدى م�ساء الثالث ��اء ،قال الكعود
وه ��و نائ ��ب يف احت ��اد الق ��وى العراقي ��ة،
وم ��ن وجه ��اء قبيل ��ة البومن ��ر املعروف ��ة
بقتاله ��ا ال�شر� ��س للمتطرف�ي�ن� ،إن �ضع ��ف

الق ��درة القتالي ��ة لق ��وات اجلي� ��ش العراقي
املتمثلة بالفرقة ال�سابعة وان�سحابهم وترك
ال�شرطة والع�شائ ��ر يقاتلون لوحدهم� ،أدى
اىل �سق ��وط ق�ضاء هيت بي ��د داع�ش وجعل
منطق ��ة البغ ��دادي �صي ��د ًا �سه�ل ً�ا للتنظي ��م،
م�ؤك ��دا �أن اجلي� ��ش ال ميتلك دباب ��ة واحدة
ويعتم ��د على الهمرات ملوا�صلة التنقل فقط
ولي� ��س للقت ��ال ،وهذا م ��ا يجعل ��ه دائم ًا يف
موقف املدافع ،وطالب الكعود بت�شكيل غرفة
عمليات م�شرتكة تقود العمليات الع�سكرية
يف الأنبار وغريها من املحافظات العراقية
التي ت�شهد عمليات ع�سكرية".
وا�ض ��اف الكعود ان حمافظ ��ة الأنبار تفتقد
يف اغلب الأوقات االت�صال مع بغداد والقادة

الع�سكريني ،وحتى ال�سيا�سيني ال يعلمون ما
يجري يف املحافظة او انهم يت�سرتون على
احلقيق ��ة بغر�ض رف ��ع املعنويات ،مو�ضحا
ان املوق ��ف مت�أزم وناحي ��ة البغدادي حتت
مرمى نريان داع�ش ومه ��ددة بال�سقوط اذا
مل يتم الإ�سراع بنجدته ��ا وقال "ما نخ�شاه
هو حدوث جمزرة للأهايل من قبل التنظيم
لك ��ون املدين ��ة ال�سكنية خم�ص�ص ��ة لعوائل
اجلن ��ود وال�شرط ��ة واملوظف�ي�ن ويف ح ��ال
دخ ��ول داع� ��ش اليه ��ا فان ��ه �سيق ��وم بقتلهم
جميع ًا".
وطالب الكعود ب�إي�صال م�ساعدات �إن�سانية
عاجلة لناحي ��ة البغدادي لكونه ��ا �أ�صبحت
معدم ��ة متام� � ًا ،م�ؤك ��دا ان املي ��اه مقطوعة

الكعود يف زيارة لقاعدة عني اال�سد
عنه ��ا من ��ذ �أي ��ام بع ��د ان خ ��رب الدواع� ��ش
اخلزان ��ات ومنظوم ��ات الإ�سال ��ة ويتع ��ذر
على العوائل الو�صول �إىل النهر لأنه حتت
نريان داع�ش.
وعن الزي ��ارة الأخرية لوزي ��ر الدفاع خالد
العبي ��دي اىل قاع ��دة ع�ي�ن اال�س ��د ودور
وزارتي الدفاع والداخلية يف ادارة املعارك
يف املحافظ ��ة وتق ��دمي الدع ��م والإ�سن ��اد
للع�شائ ��ر ،قال الكع ��ود "كنا ننتظ ��ر الكثري
م ��ن زي ��ارة وزي ��ر الدف ��اع اىل قاع ��دة عني
الأ�سد لكنها وللأ�سف خلت من و�ضع خطط
�إ�سرتاتيجية ل�صد و�إيقاف هجمات داع�ش،
وو�صفها بالزيارة املعنوية التي ال تقدم وال
ت�ؤخر" ،م�ؤكدا ان "وزير الدفاع يقول لكنه

زعي��م ع�ش��ائري :التنظي��م �أع��دم  100م��دين و�أح��رق بع���ض اجلث��ث

داع�ش يحا�صر  1200عائلة يف جممع �سكني قرب "عني الأ�سد"
ويق�صفه بالكاتيو�شا والهاونات
الأنبار /المدى بر�س

�أعلن مدير �شرطة ناحية البغدادي� ،أم�س
الثالثاء ،تمكن تنظيم داع�ش من محا�صرة
ناحية البغدادي ،فيما قال زعيم ع�شائري
ان عنا�صر التنظيم اعدموا � 100شخ�ص
بينهم عنا�صر �شرطة ومقاتلو ع�شائر في
الناحية .ي�أتي ذلك في وقت ك�شف متحدث
با�سم الح�شد ال�شعبي في ق�ضاء حديثة ،عن
محا�صرة وق�صف عنا�صر داع�ش لحي �سكني
تابع لقاعدة عين اال�سد ت�سكنه  1200عائلة
من منت�سبي القوات االمنية منذ  5ايام،
ومحا�صرة مقر اللواء الـ 27التابع للجي�ش
المجاور للحي وقطعوا الطريق الرابط بينه
وبين القاعدة.

وق ��ال املق ��دم قا�س ��م العبي ��دي،
مدي ��ر �شرط ��ة ناحي ��ة البغ ��دادي
الواق ��ع غربي الأنبار ،يف حديث
�إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "عنا�صر
تنظيم داع�ش يحا�صرون املجمع
ال�سكني و�سط ناحية البغدادي،
(70كم غرب الرم ��ادي)" ،م�ؤكدا
�أن "الناحي ��ة �ست�سق ��ط يف ح ��ال
عدم و�صول تعزي ��زات ع�سكرية
�إليه ��ا خ�ل�ال �أي ��ام" .و�أ�ض ��اف
العبي ��دي �أن "م�سلح ��ي التنظيم
اختطف ��وا � 40شخ�ص� � ًا بينه ��م
ثمانية من مقاتلي الع�شائر �أثناء
حماولتهم اخلروج من املجمع".
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ق ��ال قط ��ر
�سمرمد� ،شيخ ع�شرية العبيد يف
البغدادي يف حدي ��ث اىل (املدى
بر� ��س) ان "تنظي ��م داع�ش اعدم
� 100شخ� ��ص يف ح ��ي ال�شهداء

و�س ��ط ناحي ��ة البغ ��دادي غربي "امل�شكلة الكربى يف الناحية هي
الرمادي اغلبهم من املدنيني".
يف منطقة احلي ال�سكني التابعة
و�أ�ض ��اف �سمرم ��د �أن "م ��ن ب�ي�ن لقاع ��دة عني الأ�س ��د داخل ناحية
القتل ��ى عنا�ص ��ر م ��ن ال�شرط ��ة البغ ��دادي فهذا احل ��ي توجد فيه
وم ��ن مقاتل ��ي الع�شائ ��ر يف �أكرث من  1200عائلة من منت�سبي
االنبار" ،م�شريا �إىل �أن "عنا�صر ال�شرط ��ة واجلي� ��ش و�أف ��واج
التنظيم قام ��وا بحرق جثث عدد الطوارئ حما�صرون منذ خم�سة
م ��ن املقتول�ي�ن بع ��د اعدامه ��م"� ،أي ��ام ،وعنا�ص ��ر داع� ��ش ترك ��وا
م�ش�ي�را اىل ان "بع� ��ض القتل ��ى مو�ض ��وع اقتح ��ام او ال�سيط ��رة
مت اختطافه ��م فج ��ر الثالث ��اء على قاع ��دة عني الأ�س ��د وركزوا
والبع�ض الآخر معتقل منذ فرتة عملي ��ات القن� ��ص والق�صف على
ه ��ذا احل ��ي ال�سكن ��ي" .وب�ّي�نّ
لدى التنظيم".
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه� ،أكد �إبراهيم امل�س�ؤول الع�شائ ��ري �أن "عوائل
اجلغيفي ،املتحدث با�سم احل�شد احل ��ي ال�سكني يعي�ش ��ون م�أ�ساة
ال�شعب ��ي يف ق�ض ��اء حديث ��ة �إن منذ خم�سة �أيام ب�سبب حما�صرة
"قاع ��دة ع�ي�ن الأ�س ��د واملنطق ��ة داع� ��ش له ��م م ��ن جمي ��ع اجلهات
املحيط ��ة به ��ا م�ؤمن ��ة بالكام ��ل وا�ستهدافه ��م بقذائ ��ف املورت ��ر
�أي�ض� � ًا وال يوجد فيه ��ا اي ن�شاط والهاون و�صواري ��خ الكاتيو�شا
لداع� ��ش ،واجلي� ��ش العراق ��ي والقنا�ص�ي�ن فيم ��ا يداف ��ع ابن ��اء
ينت�شر هناك" .و�أ�ضاف اجلغيفي ال�شرط ��ة املحلي ��ة فق ��ط ع ��ن
يف حديث اىل (املدى بر�س)� ،أن احل ��ي" .وح ��ذر اجلغيف ��ي م ��ن

"تكرار م�أ�س ��اة وكارثة �إن�سانية
�شبيه ��ة بجرمي ��ة �سبايكر جمددا
اذا مل تتدخ ��ل احلكومة املركزية
ووزارة الدف ��اع واجلي� ��ش
العراقي والتحال ��ف الدويل لفك
هذا احل�صار".
ولف ��ت اىل ان "ق ��وة الق ��وات
الأمني ��ة وقدرته ��ا عل ��ى التعامل
م ��ع الع ��دو ه ��ي �صف ��ر يف املئ ��ة
مقارنة بق ��وة الإرهابي�ي�ن الذين
يحا�ص ��رون العوائ ��ل يف احل ��ي
ال�سكني".
وتاب ��ع املتح ��دث با�س ��م احل�ش ��د
ال�شعب ��ي �أن "عنا�ص ��ر داع� ��ش
يحا�ص ��رون �أي�ض� � ًا مق ��ر الل ��واء
ال� �ـ 27التاب ��ع للجي� ��ش -القريب
م ��ن احل ��ي -وقطع ��وا الطري ��ق
الراب ��ط بين ��ه وب�ي�ن قاع ��دة عني
الأ�سد" ،م�ستدركا "لكن عنا�صره
يدافعون بكل قوة من دون وجود
�إمدادات لهم".

م�سلحون يغرقون � 30ألف دومن لعرقلة تقدم اجلي�ش غرب الدجيل
�صالح الدين  /المدى بر�س
نا�ش ��د املجل�س املحل ��ي لق�ض ��اء الدجيل ،جنوب
تكري ��ت ،رئي� ��س احلكوم ��ة ،حي ��در العب ��ادي،
وقيادة عملي ��ات �سامراء ،التدخ ��ل لإعادة املياه
للمنطق ��ة ،مبين� � ًا �أن تنظي ��م (داع� ��ش) قطع نهر
اال�سحاق ��ي و�أغ ��رق �أكرث من � 30أل ��ف دومن من
الأرا�ض ��ي لإعاق ��ة تقدم الق ��وات الأمنية لتطهري
مناطق اجلزي ��رة والت�أثري على الواقع الزراعي
وحرمان العوائل من فر�ص العمل.
وق ��ال عامر اخلزرجي ،رئي� ��س املجل�س املحلي
لق�ض ��اء الدجيل 90( ،كم جن ��وب تكريت) ،عامر

اخلزرج ��ي ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)،
�إن "تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي قط ��ع مي ��اه نه ��ر
اال�سحاق ��ي ،ع ��ن مناط ��ق الدجي ��ل والطارمي ��ة
والتاج ��ي ،من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن  20يومي� � ًا" ،م�شري ًا
�إىل �أن "ع�صاب ��ات ذل ��ك التنظي ��م عم ��دت �أي�ض� � ًا
�إىل �إغ ��راق �أكرث م ��ن � 30أل ��ف دومن من مناطق
اجلزي ��رة� ،شم ��ال غرب ��ي الدجيل ،لإعاق ��ة تقدم
الق ��وات الأمني ��ة ومنعه ��ا م ��ن تطه�ي�ر مناط ��ق
اجلزيرة بني حمافظت ��ي الأنبار و�صالح الدين،
والت�أثري على الواقع الزراعي ،وحرمان العوائل
من فر�ص العمل".
ونا�ش ��د اخلزرج ��ي ،رئي� ��س احلكوم ��ة ،حي ��در

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

"ح ��رب املياه" يف �أكرث من منا�سبة ،كما حدث
يف الفلوجة ،ودي ��اىل وغريها ،يف حماولة منه
للت�أث�ي�ر على معنويات �أه ��ايل املناطق الراف�ضة
لوجوده ،وعرقلة تقدم القوات الأمنية.
يذك ��ر �أن تنظي ��م (داع�ش) فر� ��ض يف (الـ 11من
حزي ��ران � ،)2014سيطرته الكامل ��ة على مدينة
تكري ��ت ،مركز حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن ،وق�ضاء
الدور� ،شرقي املدينة ،م�سقط ر�أ�س عزة الدوري،
م ��ن دون قت ��ال ،وق�ض ��اء ال�شرق ��اط 120 ( ،ك ��م
�شم ��ال تكري ��ت) ،فيم ��ا متكن ��ت ق ��وات ال�شرطة
والع�شائ ��ر م ��ن طردهم م ��ن ق�ض ��اء ال�ضلوعية،
( 100كم جنوب تكريت).

العب ��ادي ،وقي ��ادة عمليات �سام ��راء ،بـ"التدخل
لإعادة فتح املاء و�إنقاذ �أهايل املنطقة من �شرور
داع�ش" .وكانت منظمة بدر ،التي يقودها هادي
العام ��ري ،قد اتهمت ،يف كان ��ون الأول املا�ضي،
تنظي ��م (داع�ش) بتلوي ��ث مياه نه ��ر اال�سحاقي
امل ��ار مبدين ��ة بل ��د 80( ،ك ��م جن ��وب تكري ��ت)،
بالنف ��ط الأ�س ��ود ،م ��ن ق�ض ��اء بيج ��ي 40(،ك ��م
�شم ��ال تكريت) ،ملحا�ص ��رة �أبن ��اء املدينة الذين
يبل ��غ عدده ��م �أكرث من � 250أل ��ف ن�سمة ،ما �أدى
�إىل تعطي ��ل حمطتني ملعاجلة املي ��اه يف املنطقة
وا�ضط ��رار الأه ��ايل �إىل االعتم ��اد عل ��ى مي ��اه
الآب ��ار .ود�أب تنظيم (داع� ��ش) على اللجوء �إىل

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

املدير الفني

خالد خ�ضري

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

ال يفعل" .وتابع الكعود ان وزارة الداخلية
هي الأخرى "مل تقدم اي �شي اىل املحافظة
وامن ��ا قام ��ت بف�ص ��ل العديد م ��ن املقاتلني
ومنهم �شه ��داء ا�ست�شهدوا يف �ساحة القتال
ومل متنح الآخرين رواتبهم ملدة � 3أ�شهر".
واو�ض ��ح الكع ��ود �أن ع�شائ ��ر البو منر هي
اجلن ��اح الع�سك ��ري الوحي ��د ال ��ذي يقات ��ل
داع� ��ش فعليا عل ��ى الأر�ض رغم قل ��ة العتاد
وعلى م ��دى  10ا�شه ��ر مل ت�صلن ��ا �إمدادات
م ��ن ماء وغ ��ذاء ودواء وال حتى �سالح على
الرغ ��م م ��ن املنا�ش ��دات للحكوم ��ة لكن دون
ج ��واب ،م�ؤك ��دا ان ��ه التق ��ى بالعب ��ادي بعد
�سقوط هيت وطالبه بتقدمي امل�ساعدة ،لكن
رئي� ��س ال ��وزراء اجاب بان ��ه ال يوجد لدينا
�سالح وال عتاد يف الوقت احلايل.
وع ��ن دور طائ ��رات التحال ��ف ال ��دويل
وامل�ست�شاري ��ن الأمريكي�ي�ن املتواجدين يف
قاع ��دة ع�ي�ن اال�س ��د ،ق ��ال الكعود ان ��ه لوال
طائ ��رات التحال ��ف ال ��دويل ل�سقطت ناحية
البغ ��دادي وقاع ��دة ع�ي�ن الأ�س ��د م ��ن اول
هجوم لداع�ش ،كان ومازال لهذه الطائرات
دور كب�ي�ر يف �ص ��د الهجم ��ات وح�سمها يف
جميع املعارك".
ونف ��ى الكع ��ود م�شارك ��ة امل�ست�شاري ��ن
الأمريكي�ي�ن يف �ص ��د الهج ��وم الأخري على
ناحية البغدادي ،مو�ضحا ان دورهم يقت�صر
على تزوي ��د طائرات التحال ��ف باملعلومات
ع ��ن اماكن تواج ��د داع�ش ،وتدري ��ب ابناء
الع�شائ ��ر الذي ��ن يتدرب ��ون يف قاع ��دة عيد
الأ�سد وال يوجد اي دور قتايل لهم" .واتهم
الكع ��ود ال�شي ��خ احم ��د اب ��و ري�ش ��ة رئي�س
م�ؤمتر �صحوة الع ��راق فيما حدث ويحدث
ملحافظة الأنبار ،م�ؤكدا ان �أبو ري�شة ت�س ّلم
ا�سلحة وعتادا من احلكومة ال�سابقة "لكنه
مل ي�سلمه ��ا �إىل الع�شائ ��ر ،وعندم ��ا و�صلت
اىل مق ��ر قي ��ادة عملي ��ات حمافظ ��ة االنبار،
تبخ ��رت واحلكومتان ال�سابقة واحلالية مل
ت�س� ��أل ابو ري�شة عن م�صري تلك اال�سلحة".
وتاب ��ع الكعود ان على احلكومة احلالية ان
تفتح حتقيقا فوريا ملعرفة م�صري ال�سالح.

احتاد القوى يطالب بدخول قوات
دولية لت�أمني احلدود مع �سوريا
بغداد /المدى بر�س
طال ��ب ن ��واب ع ��ن احت ��اد الق ��وى،
�أم� ��س الثالث ��اء ،القائد الع ��ام للقوات
امل�سلح ��ة بالتن�سي ��ق م ��ع التحال ��ف
الدويل لال�ستعان ��ة بقوات برية دولية
مل�س ��ك احل ��دود العراقي ��ة م ��ع اجلانب
ال�سوري.
كما دعوا اىل فك احل�صار الذي فر�ضته
الأجه ��زة الأمني ��ة ع ��ن �أه ��ايل ق�ض ��اء
الطارمي ��ة ،معتربي ��ن تعام ��ل القوات
الأمنية مع املواطنني ب�أنه "يتنافى مع
روح وثيقة االتفاق ال�سيا�سي".
وفر�ض ��ت الق ��وات الأمني ��ة ،حظ ��را
�شام�ل�ا للتج ��وال ،ابتداء م ��ن ال�سبت،
على ق�ضاء الطارمية لتطهري املحافظة
من عنا�صر تنظيم داع�ش ،فيما وجهت
بتعطي ��ل ال ��دوام الر�سم ��ي يف دوائ ��ر
الق�ضاء.
وق ��ال النائ ��ب احم ��د اجلرب ��ا ،ع�ض ��و
حتالف القوى يف م�ؤمتر �صحفي عقده
يف مبن ��ى الربمل ��ان وح�ضرت ��ه (املدى
بر� ��س)" ،عل ��ى احلكوم ��ة التن�سي ��ق
مع التحال ��ف الدويل من اج ��ل �إر�سال
قوات بري ��ة دولية يكون واجبها م�سك
احلدود العراقية ال�سورية ح�صر ًا".
وا�ض ��اف اجلرب ��ا بالق ��ول "عل ��ى
ال�سيا�سي�ي�ن ترك اخلطاب ��ات الطائفية
التي لها ت�أث�ي�رات �سلبية على املجتمع
العراق ��ي" ،ويف م ��ا يتعل ��ق بعملي ��ة
حتري ��ر املو�ص ��ل ق ��ال "�إذا انتظرن ��ا
ت�شري ��ع قان ��ون احلر� ��س الوطني من
اج ��ل �أن نح ��رر نين ��وى ف�س ��وف ل ��ن
حترر".
و�أ�ش ��ار النائ ��ب ع ��ن احت ��اد الق ��وى
�إىل "حل ��ول م ��ن �ش�أنها تعج ��ل عملية
حتري ��ر نين ��وى تت�ضمن �إ�ص ��دار عفو
عام وف ��وري ملنت�سبي وزارة الداخلية
ووزارة الدف ��اع م ��ن �أه ��ايل نين ��وى،
�ان للجي�ش
�إ�ضاف ��ة اىل فتح مع�سكر ث � ٍ

العراق ��ي يف زم ��ار من اج ��ل �أن تكون
ه ��ذه املع�سك ��رات منطلق� � ًا لتحري ��ر
املناطق الغربية".
وطال ��ب اجلرب ��ا حكوم ��ة كرد�ست ��ان
بـ"التن�سي ��ق ب�ي�ن مديرية ام ��ن دهوك
وب�ي�ن مدي ��ر ناحي ��ة ربيع ��ة م ��ن اجل
دخول العوائ ��ل املوجودة يف اجلانب
ال�سوري وعددها  200عائلة".
يذك ��ر �أن تنظي ��م داع� ��ش ق ��د فر� ��ض
�سيطرت ��ه عل ��ى مدينة املو�ص ��ل ،مركز
حمافظ ��ة نين ��وى 405( ،ك ��م �شم ��ال
العا�صم ��ة بغ ��داد) ،يف العا�ش ��ر م ��ن
حزي ��ران  ،2014كم ��ا امت ��د ن�شاط ��ه
بعده ��ا� ،إىل حمافظ ��ات �ص�ل�اح الدين
وكرك ��وك ودياىل ،ومتك ��ن خاللها من
ال�سيط ��رة على بع� ��ض امل�صايف وابار
النفط يف تلك املناطق.
ويف �سي ��اق �آخ ��ر ،ق ��ال النائ ��ب احمد
امل�شه ��داين ،يف م�ؤمتر �صحايف عقده
مببن ��ى الربمل ��ان وح�ضرت ��ه (امل ��دى
بر�س) �أم�س� ،إن "نهج القوات الأمنية
يف التعامل مع املواطنني يتنافى متاما
مع روح وثيقة االتفاق ال�سيا�سي التي
ن�ص ��ت على ع ��دم قانوني ��ة االعتقاالت
الع�شوائي ��ة وعل ��ى �ض ��رورة اح�ت�رام
حقوق الإن�سان وكرامته".
و�أ�ضاف امل�شهداين ان "احلياة تعطلت
متام ��ا يف ق�ض ��اء الطارمي ��ة وفوج ��ئ
الأهايل بح�صار �شامل ت�سبب بانقطاع
موظفي الدولة عن �أماكن عملهم وطلبة
اجلامعات عن �أداء االمتحانات ،ف�ضال
عن تعطيل �أ�صح ��اب الإعمال الأخرى
عن �أعمالهم".
"
القوى
احتاد
عن
النائب
وطالب
القائد
الع ��ام للقوات امل�سلح ��ة بتكليف وزير
الدف ��اع وقائد عملي ��ات بغ ��داد لزيارة
ق�ضاء الطارمية واالطالع ميدانيا على
حقيقة الأو�ضاع هناك وو�ضع احللول
املنا�سب ��ة لإع ��ادة االم ��ور اىل م�سارها
الطبيعي".
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تنتظر �إجابة العبادي على مطالبها يف اجتماع الرئا�سات الثالث

ال�سنية تعتزم زيارة مراجع النجف وترهن عودتها
الكتل ّ
للربملان بـ"جترمي امليلي�شيات"

بغداد /محمد �صباح
تنتهي اليوم الأربعاء المهلة التي منحتها "الكتل
ال�سنية" لرئي�س الوزراء حيدر العبادي لتلبية
المطالب التي تقدمت بها على خلفية اغتيال
�شيخ ع�شيرة الجنابيين قا�سم ال�سويدان.
ورهنت "الكتل ال�سنية" ا�ستئناف ح�ضورها
في مجل�س النواب بقائمة مطالب قالت �إن �سليم
الجبوري و�أ�سامة النجيفي و�صالح المطلك
ق��ام��وا بت�سليمها �إل��ى رئي�س ال� ��وزراء حيدر
العبادي.
و�أو�ضح نواب �أن قائمة المطالب تت�ضمن ت�سريع
قانوني الحر�س الوطني والم�ساءلة والعدالة
مع الأخذ بالتعديالت المطروحة ،بالإ�ضافة الى
ت�شريع قانون "يجرم الميلي�شيات" �سيطرحه
ممثلو "اتحاد القوى" ف��ي مجل�س ال ��وزراء
للت�صويت قريب ًا.
وفيما يعتزم ممثلو "الكتل ال�سنية" زي��ارة
المراجع الدينية في النجف وك��رب�لاء ،اك��دوا
ان العبادي جاد في حل الأزم��ات التي تواجه
البلد.
وي�ق��ول احمد الم�شهداني ،النائب ع��ن اتحاد
ال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة� ،إن "جميع ال�ك�ت��ل ال�سنية
خوّ لت ك ًال من �سليم الجبوري و�أ�سامة النجيفي
و� �ص��ال��ح ال�م�ط�ل��ك ب��ال �ت �ف��او���ض م��ع ال�ت�ح��ال��ف
الوطني وال�ع�ب��ادي لحل مو�ضوع ا�ستهداف
بع�ض القيادات ال�سيا�سية والع�شائرية وو�ضع
حد لهذه التجاوزات من قبل بع�ض المجاميع
الخارجة على القانون".
و�أ�ضاف الم�شهداني ،في ت�صريح لـ"المدى"� ،أن
"الكتل ال�سنية �أمهلت قياداتها التي تتفاو�ض مع
الحكومة والتحالف الوطني خم�سة �أيام تنتهي
اليوم االربعاء من �أجل تقديم تقرير مف�صل عن
جميع لقاءاتهم م��ع الم�س�ؤولين ال�سيا�سيين
ومدى اال�ستجابة لمطالبهم".
وكانت الكتل ال�سنية �أعلنت ،ال�سبت عن مقاطعة
جل�سات البرلمان �إل��ى �إ�شعار �آخ��ر احتجاج ًا
على االع �ت��داء على �أح ��د ن��واب�ه��ا ومقتل عمه
(�أحد �شيوخ ع�شيرة الجنابيين) قا�سم �سويدان

بهجوم م�سلح ،الجمعة ال�م��ا��ض��ي ،وحمّلوا
رئ �ي ����س م�ج�ل����س ال� � ��وزراء ووزي�� ��ري ال��دف��اع
والداخلية م�س�ؤولية "االنفالت الأمني و�إطالق
�أيدي القتلة"
ويتابع ع�ضو الهيئة ال�سيا�سية التحاد القوى
ال��وط �ن �ي��ة ب��ال �ق��ول "من ال �م �ف��رو���ض ح�صر
ال�سالح بيد الدولة والتخل�ص من الميلي�شيات

والتنظيمات الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي ت�ت�ج��اوز على
الأب��ري��اء من المواطنين العزل" ،م�شيرا الى
�أن "الكتل ال���س�ن�ي��ة ت�ف��او��ض��ت م��ع ال�ع�ب��ادي
على ت�شريع ق��ان��ون ي�ج��رم ويح�ضر انت�شار
الميلي�شيات الم�سلحة".
ويو�ضح النائب اح�م��د الم�شهداني ان "هذا
القانون �سيطرح خالل الأيام القليلة المقبلة عن

ال�صدر يج ّمد �سرايا ال�سالم ويطالب
كتلته البدء بحوار مع ال�شركاء
 النجف /املدى

اعلن الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�صدر ،ام�س الثالثاء جتميد
جمموعات م�سلحة تابعة له ،منتقدا تنامي نفوذ "امليلي�شيات"
التي جل�أت اليها ال�سلطات مل�ساندة قواتها يف املعارك �ضد تنظيم
داع�ش .ودعا ال�صدر ،الذي ان�سحب من احلياة ال�سيا�سية يف
�شباط  ،2014القوى ال�سيا�سية �إىل "�ضبط النف�س" ،بعد تعليق
ن��واب �سنة م�شاركتهم يف �أع�م��ال ال�برمل��ان على خلفية اغتيال
زعيم ع�شائري �سني على يد م�سلحني يعتقد انهم ينتمون �إىل
ف�صائل �شيعية .وتزعم ال�صدر ل�سنوات "جي�ش املهدي" الذي
قاتل القوات الأمريكية خالل تواجدها يف العراق ،واتهم بتنفيذ
عمليات قتل وا�سعة بحق ال�سنة خ�لال احل��رب املذهبية التي
�شهدتها البالد خالل  2006و .2007وحل ال�صدر هذا اجلي�ش
يف  2008بعد معارك مع القوات العراقية والأمريكية .كما اعلن
ال�صدر يف حزيران ،ت�شكيل "�سرايا ال�سالم" للدفاع عن املقد�سات
ال�شيعية وم�ساندة القوات العراقية ،بعد �أيام من هجوم تنظيم
الدولة اال�سالمية و�سيطرته على م�ساحات وا�سعة يف �شمال
البالد وغربها .ونقل بيان ملكتب ال�صدر قوله "ك�إثبات حل�سن
النية لت�أ�سي الآخ��ري��ن بها ،اعلن جتميد كال من (ل��واء اليوم
املعهود) و (�سرايا ال�سالم) ،مع بقاء جتميد اجلهات الأخرى �إىل
اجل غري م�سمى" ،يف ا�شارة اىل "جي�ش املهدي".
و�شاركت �سرايا ال�سالم ب�شكل حمدود يف القتال ،قبل ان يعلن
ال�صدر �سحبها من املعارك يف ت�شرين الأول ،احتجاجا على
قيادة وا�شنطن حتالفا دوليا بد�أ يف �آب ب�شن �ضربات جوية �ضد
تنظيم الدولة اال�سالمية .اما "لواء اليوم املوعود" ،فهو ت�شكيل
�سري ا�شبه بعنا�صر من النخبة كانوا �ضمن "جي�ش املهدي"،
�شكله ال�صدر يف ت�شرين الثاين  ،2008بعد ا�شهر من حله هذا

طريق وزراء الكتل ال�سنية في مجل�س الوزراء
للت�صويت عليه و�إر�ساله �إلى مجل�س النواب"،
وا�صفا المفاو�ضات التي �أج��ري��ت مع رئي�س
مجل�س ال� ��وزراء ح��ول ت�شريع ه��ذا القانون
بـ"االيجابية".
وعن موقف الكتل ال�سيا�سية ال�شيعية من الأزمة
الأخ �ي��رة ،ي�ق��ول ع�ضو ات�ح��اد ال�ق��وى "جميع

لقاء العبادي وقادة احتاد القوى ار�شيف
القيادات ال�شيعية كانت على ات�صال دائ��م مع
ممثلي الكتل ال�سنية من �أجل العدول عن قرار
تعليق ح�ضورهم في مجل�س النواب" ،كا�شفا
عن "وجود جولة مرتقبة للقيادات المخولة
لزيارة المرجع الديني علي ال�سي�ستاني خالل
الأي��ام القليلة المقبلة الطالعه عما يجري على
ال�ساحة ال�سيا�سية" .من جانبه يقول النائب

اح�م��د ال�م��دل��ول ال�ج��رب��ا �إن "مو�ضوع زي��ارة
المراجع الدينية في محافظتي كربالء والنجف
م �ط��روح داخ���ل ال�ك�ت��ل ال�سنية" ،م���ؤك��دا ان
"م�شروع قانون تجريم الميلي�شيات طرح �أثناء
مفاو�ضاتنا مع العبادي".
وت ��اب ��ع ال��ج��رب��ا ،خ�ل�ال ات �� �ص��ال ه��ات �ف��ي مع
"المدى" ،ان "المفاو�ضات م��ازال��ت جارية
م��ع رئ�ي����س مجل�س ال � ��وزراء ح �ي��در ال�ع�ب��ادي
من �أج��ل ا�ستئناف ح�ضور الكتل ال�سنية في
مجل�س النواب" ،الفتا الى ان "بع�ض القرارات
وال�م�ط��ال��ب تتطلب م��ن ال�ع�ب��ادي ال �ع��ودة �إل��ى
التحالف الوطني للت�شاور معهم".
وي ��ؤك��د ع�ضو تحالف ال �ق��وى �أن "�شخ�صية
رئ �ي ����س م�ج�ل����س ال� � ��وزراء ج��دي��ة وي��ري��د حل
جميع الم�شاكل التي تواجه العراق في الآونة
الأخيرة" ،ور�أى ان "الأمر يتطلب التعاون بين
الكتل ال�شيعية وال�سنية لمعرفة الجهات التي
تحاول �شق ال�صف الوطني".
وي�شدد النائب احمد الجربا على �أن "القوى
ال�سنية تنتظر نتائج اجتماع الرئا�سات الثالث
ال��ذي م��ن المقرر عقده م�ساء ال�ث�لاث��اء لبحث
مو�ضوع اغتيال ال�شيخ قا�سم �سويدان ونجله
وحماياته وكذلك مناق�شة العالقة بين �إقليم
ك��رد��س�ت��ان وب �غ��داد �إ��ض��اف��ة �إل��ى تطبيق بنود
الورقة الوطنية".
وفي ال�سياق ذات��ه ،ك�شف �أحمد عطية ،النائب
عن محافظة االنبار ،ان" الكتل ال�سنية �سلمت
رئي�س مجل�س الوزراء مطالب ترهن العودة �إلى
مجل�س النواب بتحقيقها خالل الفترة القليلة
المقبلة" .ويبين عطية ،في حديثه لـ"المدى"،
ان "الكتل ال�سنية رهنت عودتها �إل��ى مجل�س
ال �ن��واب بت�شريع ق��ان��ون��ي ال�ح��ر���س الوطني
وال�م���س��اءل��ة وال �ع��دال��ة م��ع ت �ع��دي�لات النقاط
الخالفية واالل�ت��زام ببنود الورقة الوطنية"،
م�ضيفا "من �ضمن المطالب التي نطالب بها
ت�شريع قانون يجرم الملي�شيات".
ويقول النائب عن االنبار ان "رد العبادي على
ه��ذه المطالب �سيكون في اجتماع الرئا�سات
الثالث".

ّ
ت�شكل جلنة لإعادة درا�سة قانون املحكمة االحتادية
احلكومة

اجلي�ش يف �آب من العام نف�سه.
وانتقد ال�صدر يف بيانه تزايد نفوذ "امليلي�شيات الوقحة" يف
العراق ،ال �سيما يف الأ�شهر الأخ�يرة .وتابع "�أمل �أقل لكم بان
احلقبة ال�سابقة اف��اءت على ال�ع��راق (ت�سببت) ب��ازدي��اد نفوذ
امليلي�شيات و�شذاذ الآفاق وت�سلطهم على رقاب ال�شعب املظلوم".
و�أ�ضاف "�أمل اقل لكم بان هناك من يريد امل�سا�س بامن العراق
وا�ستقراره وي�سعى ال�ضعاف احلكومة اجلديدة (برئا�سة حيدر
العبادي) التي �أنهت الوالية الثالثة؟" ،يف ا�شارة �ضمنية اىل
رئي�س الوزراء ال�سابق نوري املالكي الذي كان يعتزم ان ي�ستمر
على ر�أ�س احلكومة لوالية ثالثة ،بعد واليتني مدة كل منهما اربع
�سنوات بني العامني  2006و .2014وكان ال�صدر على خالف مع
املالكي الذي قاد احلملة �ضد "جي�ش املهدي" يف  .2008كما كان
الزعيم ال�شيعي احد ابرز املطالبني برحيل املالكي عن ال�سلطة
بعد هجوم تنظيم داع�ش يف حزيران.
وت��أت��ي خطوة ال�صدر بعد اي��ام م��ن مقتل ال�شيخ الع�شائري
ال�سني قا�سم �سويدان اجلنابي وجنله و�سبعة من مرافقيه،
على يد م�سلحني يعتقد انهم ينتمون �إىل ف�صائل �شيعية موالية
للحكومة ،م�ساء اجلمعة يف بغداد.
واثر تعليق نواب �سنة م�شاركتهم يف �أعمال الربملان ردا على
هذه العملية ،ح�ض ال�صدر يف بيانه اجلهات ال�سيا�سية على
"�ضبط النف�س وعدم االن�سحاب من العملية ال�سيا�سية التي
بد�أت تتكامل �شيئا ف�شيئا".
ودعا رجل الدين ال�شيعي "كتلة الأحرار" الربملانية التي متثل
التيار ال���ص��دري ،اىل "العمل على توحيد ال�صف ال�سيا�سي
وكتابة ميثاق �سيا�سي مع باقي الكتل حتى ال ت��راق دم��اء يف
العراق ،فيحقن الدم ال�شيعي وال�سني وامل�سيحي وغريها على
حد �سواء".

الق�ضاء ينق�ض ع�ضوية  3نواب بينهم برملاين مت
اختطافه قبل �أيام
 بغداد  /املدى بر�س
ق � ّررت املحكمة االحتادية العليا،
ام�����س ال��ث�لاث��اء ،نق�ض ع�ضوية
نائب عن ائتالف الوطنية بزعامة
�إياد عالوي ،فيما ق�ضت با�ستبداله
مبر�شح �آخر.
ك���م���ا ن��ق�����ض��ت ن���ق�������ض امل��ح��ك��م��ة
ع�ضوية النائب زيد عبد الله كرمي
�سويدان ،الذي اختطف قبل �أيام،
والنائبة عن ائتالف دولة القانون
�إميان حميد ،وق�ضت با�ستبدالهما
مبر�شحني �آخرين.
وقال القا�ضي عبدال�ستار بريقدار،
املتحدث با�سم ال�سلطة الق�ضائية
يف بيان �صدر تلقت (املدى بر�س)
ن�سخة منه ام�����س� ،إن "املحكمة
االحت���ادي���ة العليا ع��ق��دت ،ام�س
ال��ث�لاث��اء��� 17( ،ش��ب��اط ،)2015
جل�ستها برئا�سة القا�ضي مدحت
املحمود وح�ضور جميع �أع�ضائها
ون����ظ����رت ع�������دد ًا م����ن ال����دع����اوى
املعرو�ضة �أمامها".
و�أ�ضاف بريقدار �أنه "تقرر نق�ض

ق��رار جمل�س ال��ن��واب بامل�صادقة
ع��ل��ى ع�����ض��وي��ة امل��ر���ش��ح ع��دن��ان
حم�سن ح�سن �سامل" ،الف��ت� ًا �إىل
�أن "املحكمة ق�ضت با�ستبداله
مبر�شح �آخر ح�سب عدد الأ�صوات
التي نالها من نف�س كتلة وحمافظة
نائب م�ستقيل جرى ا�ستيزاره".
ي�����ش��ار �إىل �أن ع���دن���ان حم�سن
ح�سن �سامل هو نائب عن ائتالف
ال��وط��ن��ي��ة ب��زع��ام��ة �إي�����اد ع�ل�اوي
الذي ميتلك  21مقعدا يف جمل�س
النواب احلايل.
وت��اب��ع امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�سلطة
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة "تقرر ن��ق�����ض ق���رار
جمل�س ال��ن��واب بامل�صادقة على
ع�ضوية املر�شح زيد عبدالله كرمي
�سويدان وا�ستبداله مبر�شح �آخر
بح�سب عدد الأ�صوات التي نالها
م��ن نف�س كتلة وحم��اف��ظ��ة نائب
م�ستقيل جرى ا�ستيزاره".
وقال بريقدار �إن "املحكمة قررت
�أي�ض ًا نق�ض ق��رار امل�صادقة على
ع�ضوية املر�شحة �إمي���ان حميد
وا���س��ت��ب��دال��ه��ا مب��ر���ش��ح ع��ن نف�س

كتلة وحم��اف��ظ��ة ن��ائ��ب م�ستقيل
التي ج��رى ا�ستيزارها" ،م�شريا
�إىل �أن "كوتا الن�ساء ك��ان��ت قد
حتققت يف جل�سة ت��ردي��د الق�سم
داخل جمل�س النواب" .وزيد عبد
ال��ل��ه ك���رمي ���س��وي��دان ال��ن��ائ��ب عن
حت��ال��ف ال��ق��وى ك���ان ق��د اختطف
م��ع عمه ال�شيخ قا�سم �سويدان
اجل��ن��اب��ي��� 13( ،ش��ب��اط ،)2015
ليعرث بعدها علة جثة عمه وجنله
وت�����س��ع��ة م���ن ع��ن��ا���ص��ر حمايتهم
ق�ضوا رميا بالر�صا�ص يف منطقة
ال�شعب� ،شمايل بغداد ،فيما افرج
اخل��اط��ف��ون ع��ن ال��ن��ائ��ب زي��د بعد
عدة �ساعات.
لتتطور بعدها الق�ضية اذ اعلن
ائتالفا الوطنية واحت��اد القوى،
ي��وم ال�سبت� 14(،شباط )2015
عن مقاطعة جل�سات الربملان �إىل
�إ�شعار �آخر احتجاج ًا على االعتداء
على �أحد نوابها ومقتل عمه (�أحد
�شيوخ ع�شرية اجلنابات) قا�سم
�سويدان بهجوم م�سلح ،اجلمعة،
(� 13شباط  )2015وح ّملوا رئي�س

جمل�س ال��وزراء ووزي��ري الدفاع
والداخلية م�س�ؤولية "االنفالت
الأم��ن��ي و�إط��ل�اق �أي���دي القتلة"،
وفيما ط��ال��ب��وا ال��ع��ب��ادي ب�سحب
"امليلي�شيات" ومظاهر الت�سلح يف
العا�صمة بغداد وح�صر ال�سالح
بيد ال��دول��ة ،ح���ذروا م��ن "انهيار
العملية ال�سيا�سية وفتح الباب
حلرب طائفية ال تبقي وال تذر".
ويف �سياق مت�صل ذي �صلة ،قرر
جمل�س ال���وزراء ،ام�س الثالثاء،
ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة لإع�������ادة درا����س���ة
م�شروع قانون املحكمة االحتادية
العليا .وق��ال جمل�س ال��وزراء يف
بيان تلقت (امل��دى بر�س) ،ن�سخة
م���ن���ه� ،إن "املجل�س ق����رر خ�لال
جل�سته االعتيادية التي عقدت،
ام�س ،ت�شكيل جلنة العادة درا�سة
م�شروع قانون املحكمة االحتادية
العليا".
ي��ذك��ر �أن جمل�س ال���ن���واب �أن��ه��ى
يف منت�صف ���ش��ه��ر �آب ،2014
ال��ق��راءة الثانية لقانون املحكمة
االحتادية.

حتدثت عن اعرتاف �ضمني بالدور الإيراين يف م�ساعدة العراق

الغاردي��ان :طه��ران باع��ت بغ��داد �أ�س��لحة مبالي�ين ال��دوالرات خ�لال كان��ون الث��اين
 ترجمة :احمد عالء
ناق�ش جمل�س ت�شخي�ص م�صلحة النظام الإيراين ،الذي
يديره الرئي�س االيراين اال�سبق ها�شمي رف�سنجاين،
دور ب�لاده يف العراق وم��ا هي �أب�ع��اده ال�سرتاتيجية
امل�ستقبلية.
وك��ان ملركز البحوث ال�سرتاتيجي يف ط�ه��ران ن��دوة
عن الو�ضع العراقي وتداعياته امل�ستقبلية على ايران
م�ستقب ًال ،اذ ن�شر ذلك املركز على موقعه الإلكرتوين
تقرير ًا �شرح فيه مربرات الوجود االيراين يف العراق،
وما دار يف هذه الندوة.
ح�سن احمديان ،الباحث البارز يف هذا املركز ،يقول
ان "ايران باعت ا�سلحة للجانب العراقي حتت مربر
تعر�ضه اىل خماطر من م�سلحي داع�ش مما ا�ستدعى ان
تر�سل طهران اال�سلحة اىل البلد املجاور".
وتخ�ضع اي��ران لعقوبات دولية على خلفية برناجمها
ال �ن��ووي ،اذ حظر جمل�س االم��ن ال ��دويل عليها بيع
الأ�سلحة ،بقرار �صدر يف عام  2007واملرقم ،1747

وهذا ما اكدته م�ساعدة وزير اخلارجية االمريكية جني
ب�ساكي.
امل�س�ؤولون الإيرانيون من جهتهم ،مل ي�ؤكدوا املعلومات
الواردة يف التقرير املن�شور والتي تفيد �شراء العراق
ا�سلحة �إيرانية بقيمة  16مليون دوالر يف كانون الثاين
املا�ضي .ولكن هناك انباء من طهران ت�ؤكد بانها باعت
العراق ا�سلحة منذ �شهر �شباط من العام املا�ضي.
وقد ا�شار التقرير االخ�ير ملجل�س الأم��ن ال��دويل ،اىل
دور اجلمهورية اال�سالمية يف جتهيز مقاتلي "احل�شد
ال�شعبي" ب�أحدث اال�سلحة والذخرية كقذائف الهاون
وقطع غيار ال��دب��اب��ات واملدفعية الثقيلة ،ف�ض ًال عن
ت��زوي��ده��م مبناظري ال��ر�ؤي��ة الليلية وم�ع��دات ات�صال
ال�سلكية متطورة.
وباملقارنة م��ع تفا�صيل التقرير املن�شور م��ن املركز
البحثي الإي� ��راين ،ف��ان املعلومات التي حت��دث عنها
جمل�س الأمن ان�سجمت مع النقا�ش الذي اداره الباحث
احمديان ال��ذي ي�ؤكد ان اي��ران باعت للعراق �أ�سلحة
كثرية.

�أورب �ي � ًا وبح�سب ال�ت�ق��ري��ر ،ف��ان ال ��دور االي���راين يف
العراق مازال �إيجابيا حتى اللحظة ،ويحظى باملقبولية
الغربية ،كما يرى الباحث االي��راين .كما ايدت اوربا
"�ضمني ًا" تدفق الأ�سلحة للعراق ورحبت بوجود قوة
من حر�س القد�س الإي��راين ،او ما تعرف با�سم "فيلق
ال�ق��د���س االيراين" ،يف ال �ع��راق ل�ك��ن دون م��زي��د من
التفا�صيل .القوى الغربية من جانبها اعرتفت بان الدور
الإيراين يف العراق له الف�ضل يف تنحي نوري املالكي
عن ال�سلطة الذي كان ميتاز ب�سيا�سة طائفية وا�ضحة،
ك�م��ا اع�ترف��ت ت�ل��ك ال �ق��وى ال�غ��رب�ي��ة اي �� �ض � ًا ،باجلهود
االيرانية يف حل م�شاكل حكومتي املركز والإقليم حول
�صادرات النفط ،وفقاُ لتقرير املركز اال�سرتاتيجي الذي
اعتمد على هذه املعلومات من م�صادره التي مل يُ�سمها
بح�سب ما تقول �صحيفة الغارديان.
التقرير تطرق اي�ض ًا اىل اهمية انفتاح الدول املجاورة
على العراق وم�ساعدته يف انهاء ازمته احلالية الن بقاء
الأو�ضاع بهذا احلال �سي�أتي بنتائج عك�سية على تلك
الدول املجاورة نف�سها.

وجدد التقرير التذكري بان ايران كانت م�صدر امل�ساعدة
الرئي�سي ل�ل�ع��راق يف ح��رب��ه احل��ال�ي��ة ��ض��د م�سلحي
"داع�ش" ،منتقد ًا يف الوقت ذات��ه دوال مثل اململكة
ال�سعودية وقطر وتركيا لعدم تقدميها امل�ساعدات التي
يحتاجها العراق الآن وهو يحارب الإرهاب.
كما �شهدت ندوة مركز البحوث ال�سرتاتيجي احلديث
عن امكانية اعادة اتفاقية اجلزائر يف عام  1975التي
تلزم العراق باحلفاظ على ح��دوده ب�شكل �آم��ن .اال ان
هذه االتفاقية ،وكما هو معروف ،مت الغا�ؤها من قبل
الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سني يف عام ،1980
لي�شن بعدها حرب ًا ملدة ثماين �سنوات �ضد ايران.
وانتقد التقرير ب�شكل وا�ضح اخلطوات التي يحاول
العراق التحرك نحوها وه��ي �إن�شاء ق��وات "احلر�س
الوطني" ،الذي يتيح للطائفة ال�سنية ومقاتلي القبائل
املوجودين ،االنخراط يف هذا الت�شكيل الع�سكري .فقد
اعترب التقرير ان هذا املقرتح ،الذي تدعمه وا�شنطن
بقوة ،ي�ؤدي لإ�ضعاف �سيطرة احلكومة املركزية على
املناطق الغربية م�ستقب ًال.

وي��زع��م التقرير ان ال ��دول الغربية �أ� �ش��ادت ب��ال��دور
الإي��راين يف �صد هجمات تنظيم "داع�ش" يف ب�ضعة
مناطق ،و�إجباره بالتحول من املوقف الهجومي اىل
الدفاعي ،الأم��ر ال��ذي دع��ا التنظيم اىل االعتماد على
�أ�شرطة الفيديو املنت�شرة م�ؤخر ًا على مواقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي وه��ي تظهر وح�شية امل�سلحني يف قتل
الرهائن يف حماولة ال�ستعادة و�ضعهم ال�سابق.
اليوم وبعد هذه االعرتافات الغربية بالدور الإيراين
يف العراق ،ي�صبح قرار جمل�س االمن حربا على ورق
لوجود اع�تراف �ضمني اورب��ي بان اي��ران لها الف�ضل
يف بقاء العراق على و�ضعه احلايل ،كما نقلت �صحيفة
الغارديان عن التقرير االيراين.
ويف ح��ال مت اثبات ار��س��ال ا�سلحة ايرانية للعراق،
فان جمل�س االمن �سيحدد انتهاكات طهران للمواثيق
الدولية ف�ض ًال عن امكانية ت�شديد العقوبات عليها،
ال�سيما بعد ت��واج��د كبار جرناالتها يف ال�ع��راق مثل
اجل�نرال قا�سم �سليماين ال��ذي ي�شرف على العمليات
الع�سكرية ال�شيعية هناك.
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يوم سياسي
الطعن
باحل�شد
ال�شعبي
خيانة كربى

جلنة املو�صل
ّ
حققت مع 4
�ضباط كبار
حامد اخل�ضري

�صباح ال�ساعدي

�أك ��د حام ��د اخل�ض ��ري ،النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف املواط ��ن ،وج ��ود منت�سبني
ف�ضائي�ي�ن يف الأجه ��زة الأمني ��ة بـ"�أرقام كبرية" ،م�ش ��ددا على "�ضرورة
التن�سي ��ق ب�ي�ن ال ��وزارات لتطه�ي�ر امل�ؤ�س�س ��ة الأمني ��ة من الف�س ��اد" .وقال
اخل�ض ��ري �إن "ال ��وزراء والق ��ادة الأمني�ي�ن ذك ��روا يف اجتم ��اع ر�ؤ�س ��اء
الكت ��ل النيابي ��ة ،وج ��ود ف�ضائي�ي�ن ب�أرقام كب�ي�رة" ،معت�ب�را ان ذلك "�أمر
مقل ��ق وخطر ويتطل ��ب املزيد من اجله ��د واحلزم لإنق ��اذ امل�ؤ�س�سة الأمنية
م ��ن ه ��ذا الف�ساد".و�أ�ض ��اف ع�ض ��و ائتالف املواط ��ن ان "ه ��ذا الف�ساد ال
نعرف له تف�سريا �سوى �أن املف�سدين مازالوا م�ؤثرين يف اتخاذ القرارات
ويتاج ��رون بدماء وكرام ��ة العراقيني" ،م�شددا عل ��ى �أن "الطعن باحل�شد
ال�شعب ��ي ه ��و خيانة كربى" .ولفت �إىل �أن "احل�ش ��د ال�شعبي كان له الأثر
الكب�ي�ر يف �ص ��د الدواع� ��ش الإرهابيني وم ��ن يدعمهم و�إيق ��اف امل�ؤامرات
التي حيكت �ضد العراق".

�أعل ��ن �صب ��اح ال�ساع ��دي ،الع�ضو يف جلنة الأم ��ن والدف ��اع النيابية ،عقد
اللجن ��ة جل�س ��ة للتحقيق مع �أربع ��ة �ضباط كبار بخ�صو� ��ص ق�ضية �سقوط
املو�صل.وق ��ال �إن "جلنة الأمن والدفاع الربملانية عقدت اجتماعا وحققت
م ��ع �أربع ��ة �ضب ��اط كب ��ار يف ق�ضي ��ة �سق ��وط املو�صل بي ��د تنظي ��م داع�ش
الإرهابي".و�أو�ض ��ح ال�ساع ��دي �أن "ال�ضب ��اط الأربعة الذي ��ن مت التحقيق
معه ��م ه ��م اللواء �أحمد ال ��زركاين مدير ا�ستخبارات نين ��وى ،واللواء عبد
الرحم ��ن حنظ ��ل نائ ��ب قائد عمليات نين ��وى ،والعميد الرك ��ن عقيل ح�سن
رئي�س �أركان قيادة عمليات نينوى ،ف�ضال عن العميد الركن فا�ضل جواد
قائ ��د الفرقة الثانية".وي�شار �إىل �أن جلنة التحقيق ب�سقوط املو�صل �أكدت
�أنه ��ا �ستكمل حتقيقها خ�ل�ال ال�شهرين املقبلني .ويذك ��ر �أن تنظيم داع�ش
متك ��ن م ��ن احتالل املو�ص ��ل يف العا�شر من حزيران الع ��ام املا�ضي ،فيما
قام بقتل العديد من املدنيني وحرق معامل املدينة.

نطالب با�ستثناء
احلر�س الوطني
من امل�ساءلة

بدر الفحل

طالب بدر الفحل ،النائب عن حمافظة �صالح الدين ،احلكومة بـ"ا�ستثناء
�أف ��راد احلر� ��س الوطني من �إج ��راءات امل�ساءلة والعدال ��ة ممن مل تتلطخ
�أيديه ��م بدم ��اء العراقي�ي�ن" ،م�ش�ي�را �إىل ان "ح�ص ��ة حمافظت ��ي �صالح
الدين والأنبار من الدرجات يف احلر�س الوطني ت�صل �إىل �أكرث من 12
�أل ��ف درجة" .وق ��ال الفحل ،وهو نائب عن حتالف الق ��وى العراقية� ،إنه
"يجب على احلكومة والربملان ا�ستيعاب ال�ضباط يف اجلي�ش ال�سابق
من �أبناء حمافظتي �صالح الدين والأنبار الذين مل يتعينوا يف الأجهزة
الأمنية� ،ضمن احلر�س الوطني" ،م�شددا على �ضرورة "ا�ستثناء �أفراد
احلر� ��س الوطن ��ي من �إجراءات امل�ساءلة والعدالة مم ��ن مل تتلطخ �أيديهم
بدم ��اء العراقي�ي�ن حتقيق ��ا لتنفي ��ذ امل�صاحل ��ة الوطني ��ة" .واعت�ب�ر مكتب
رئي� ��س ال ��وزراء حيدر العب ��ادي ،يف وقت �ساب ��ق� ،أن احلر�س الوطني
�سيكون غطا ًء قانوني ًا ملقاتلي الع�شائر واحل�شد ال�شعبي.

ندعو لتطويق
�أزمة اغتيال
�سويدان

ت�شكيل خلية �أزمة
ّ
التق�شف
ملواجهة
�أحمد اجلربا

دع ��ا �أحم ��د مدل ��ول اجلرب ��ا ،النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف الق ��وى العراقي ��ة ،الأط ��راف
ال�سيا�سي ��ة واحلكوم ��ة �إىل تطويق الأزمة ال�سيا�سي ��ة الناجمة عن حادثة اغتيال
ال�شيخ �سويدان وجنله.
وق ��ال اجلرب ��ا �إن "الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة كافة واحلكوم ��ة عليها تطوي ��ق الأزمة
ال�سيا�سي ��ة الناجمة عن حادثة اغتيال ال�شيخ �سويدان وجنله" ،داعيا الأطراف
ال�سيا�سي ��ة ال�سني ��ة وال�شيعي ��ة �إىل "عدم االجنرار وراء فتن ��ة �سيكون امل�ستفيد
الأول منه ��ا م ��ن قام ��وا بفعلته ��م اجلبان ��ة واخلا�س ��ر الأول والأخ�ي�ر فيه ��ا ه ��و
ال�شعب".
و�أ�ض ��اف النائ ��ب عن احتاد القوى �أن "دم ال�شي ��خ قا�سم �سويدان اجلنابي غالٍ
علينا جميعا ،لكنه بنف�س الوقت لي�س ب�أغلى من دماء العراقيني الذين ي�سقطون
يومي ��ا ب�سب ��ب العملي ��ات الإرهابي ��ة والإجرامي ��ة الت ��ي حت�ص ��ل يف كل بقعة من
العراق".

جنيبة جنيب

�أك ��دت جنيبة جنيب ،ع�ضو اللجنة املالية النيابية ،ان احلكومة
�شكل ��ت خلي ��ة �أزم ��ة ملواجه ��ة التق�ش ��ف احلا�ص ��ل يف املوازن ��ة
العامة.
وقال ��ت جني ��ب �إن "ه ��ذه اللجن ��ة �ستعمل عل ��ى تقلي ��ل النفقات
و�ضغطه ��ا مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع الإمكان ��ات املتاح ��ة" ،مبين ��ة ان
"اللجن ��ة نف ��ذت بع�ض الإجراءات اخلا�صة مبواجهة التق�شف
و�ستكون هناك �آلية للبحث عن املزيد من الإيرادات ل�سد العجز
احلا�صل يف املوازنة".
و�أ�ضاف ��ت �أن "عم ��ل ه ��ذه اخللي ��ة يتمث ��ل مبراقب ��ة الو�ض ��ع
االقت�ص ��ادي و�إيج ��اد �سبل جدي ��دة لزيادة الإي ��رادات و�ضغط
النفق ��ات و�إلغ ��اء بع� ��ض االمتي ��ازات الت ��ي كانت متن ��ح لبع�ض
القطاعات �سابقا".

الأمن الربملانية تناق�ش مع القادة الع�سكريني حترير حزام بغداد

�أه��ايل ال�ش��علة :نتع ّر���ض لق�ص��ف بالهاونات من��ذ � 5أ�ش��هر �أوقع � 251ض��ح ّية
قال رئي�س لجنة الأمن والدفاع البرلمانية� ،أم�س الثالثاء� ،إن مدينة ال�شعلة �شمال غربي بغداد تتعر�ض �إلى ق�صف متكرر ،مبينا �أن الهاونات التي
ت�سقط على المدينة تنطلق من منطقة �إبراهيم بن علي الواقعة غربي العا�صمة.
ي�أتي هذا في وقت �أكد رئي�س مجل�س محافظة بغداد ريا�ض الع�ضا�ض� ،أن منطقة الغزالية (ال�سنية) ومنطقة ال�شعلة (ال�شيعية) تتعر�ضان �إلى
الق�صف في الوقت نف�سه  ،من جهة واحدة ،على حد تعبيره.
 بغداد  /المدى بر�س
وفيم ��ا �أعل ��ن املجل� ��س املحل ��ي يف منطق ��ة
ال�شعل ��ة �أن الهجمات بالهاون ��ات و�صواريخ
الكاتيو�ش ��ا عل ��ى املنطق ��ة منذ خم�س ��ة �أ�شهر
�أ�سف ��رت ع ��ن مقت ��ل و�إ�صاب ��ة � 251شخ�ص ًا،
طالب جمل� ��س حمافظة بغ ��داد بالتحقيق مع
اجله ��ات الأمنية يف املناطق التي تطلق منها
تلك القذائف.
جاء ذل ��ك خالل م�ؤمتر �صحف ��ي عقده رئي�س
جلنة الأم ��ن والدفاع الربملانية مبقر الربملان
م ��ع وف ��د م ��ن �أه ��ايل ال�شعل ��ة لالط�ل�اع على
الق�ص ��ف اليوم ��ي ال ��ذي ت�شه ��ده منطقته ��م،
وح�ضرته (املدى بر�س).
وق ��ال حاك ��م الزامل ��ي ،رئي� ��س جلن ��ة الأمن
والدفاع الربملانية �إن "الق�صف الذي تتعر�ض
ل ��ه املنطقة من قب ��ل عنا�صر داع� ��ش ي�أتي من
املناط ��ق املحيط ��ة به ��ا وخ�صو�ص ��ا منطق ��ة
�إبراهيم بن علي" ،م�شريا �إىل وجود "تهاون
من قبل الق ��وات الأمني ��ة يف رد على م�صادر
الق�صف على الرغم من خو�ضها معارك كبرية
مع تنظيم داع�ش".
و�أ�ض ��اف الزاملي ان "موقف القوات الأمنية
من ق�صف منطقة ال�شعلة غري مقبول ويتحتم
عليها توفري الأمن واحلماية ل�سكان املنطقة"،
موكدا �أن "املعلوم ��ات املتوفرة ت�ؤكد تواجد
�أع ��داد حمدودة من عنا�صر داع�ش يف منطقة
�إبراهي ��م بن علي ،و�أن ه ��ذه الأعداد ال ميكن
�أن ت�ش ��كل تهدي ��دا للق ��وات الأمني ��ة �أو �إىل
املنطقة".

وتابع رئي�س جلن ��ة الأمن والدفاع الربملانية
"م ��ن املفرت� ��ض �إيج ��اد املعاجل ��ات الأمنية
له ��ذه الق�ضي ��ة اخلط ��رة  ،ولهذا ف ��ان اللجنة
�ست�ض ّي ��ف ب�ش� ��أن هذا املو�ض ��وع ك ًال من قائد
عمليات بغ ��داد ونائب قائد احل�ش ��د ال�شعبي
وقائ ��د عملي ��ات الأنبار م ��ن �أج ��ل التح�ضري
لعملي ��ة ع�سكري ��ة وا�سع ��ة النط ��اق لتطه�ي�ر
مناطق �أطراف بغ ��داد" ،داعيا �إىل "الإ�سراع
لإمتام هذه العملية".
من جانبه ق ��ال �صبيح البزوين ،رئي�س جلنة
الع�شائر يف املجل� ��س املحلي ملنطقة الع�شائر
يف امل�ؤمت ��ر �صحفي �إن "الهجوم على منطقة
ال�شعل ��ة م�ستمر منذ خم�س ��ة ا�شهر و�أدى �إىل
مقت ��ل � 86شخ�صا و�إ�صاب ��ة � 165آخرين من
�سكان املنطقة".
وطال ��ب الب ��زوين "رئي�س جمل� ��س الوزراء
حيدر العبادي بالتدخل الفوري ملنع ا�ستهداف
الأبرياء من �سكان منطقة ال�شعلة".
وع ّل ��ق ريا� ��ض الع�ضا� ��ض ،رئي� ��س جمل� ��س
حمافظ ��ة بغ ��داد ،عل ��ى احل ��ادث يف ات�ص ��ال
مع (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "املعلومات املتوافرة
ت�ؤك ��د �أن اجله ��ة ذاته ��ا ت�سته ��دف بقذائ ��ف
اله ��اون منطقتي ال�شعلة �شم ��ال غربي بغداد
والغزالية غربي العا�صمة".
و�أو�ض ��ح الع�ضا� ��ض "لدى تل ��ك اجلهة هدف
حم ��دد يتمث ��ل ب�إث ��ارة �أه ��ايل املنطقتني على
بع�ضهم ��ا ل ��زرع الفتن ��ة الطائفي ��ة والتفرق ��ة
ب�ي�ن �أبن ��اء الوط ��ن الواحد" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن

"اللجنة الأمنية يف املجل�س تتابع املو�ضوع
بالتن�سيق مع قيادة عمليات بغداد ووزارتي
الدفاع والداخلية".
م ��ن جانبه قال غال ��ب الزاملي ،ع�ضو جمل�س
حمافظة بغداد ،يف حديث �إىل (املدى بر�س)،
�إن "م�ص ��در انط�ل�اق القذائ ��ف ه ��ي املناطق
القريبة من ال�شعلة والغزالية".
وع ��زا ع�ضو جمل�س املحافظ ��ة �سبب ذلك �إىل
"حماول ��ة �إثارة النع ��رات الطائفية لزعزعة
الأمن وخلط الأوراق وت�أزمي املوقف للت�أثري
عل ��ى العملية ال�سيا�سية" ،مبين� � ًا �أن "اللجنة
طالب ��ت بالتحقي ��ق م ��ع الأجه ��زة الأمني ��ة
املوج ��ودة �ضم ��ن املناط ��ق التي تطل ��ق منها
قذائف الهاون".
وق ��ال "ن�ستغرب ع ��دم قدرة الق ��وات الأمنية
عل ��ى �إيقاف �إط�ل�اق قذائ ��ف اله ��اون خا�صة
جتاه منطق ��ة ال�شعل ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "مناطق
�إطالق تلك القذائف م�شخ�صة من قبل القوات
الأمنية ،لأن مداها حمدد".
و�أك ��د الزامل ��ي �أن "املجل� ��س ي�ستنك ��ر تل ��ك
الأعم ��ال الإرهابي ��ة التي ت�سبب ��ت يف وقوع
العديد م ��ن الإ�صابات م ��ن ال�ضحايا املدنيني
الأبري ��اء" ،مطالب� � ًا قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد
ب�ضرورة "�أخذ دورها ب�صورة جدية لإيقاف
مث ��ل ذل ��ك اخل ��رق الأمن ��ي واحلف ��اظ عل ��ى
�أرواح املواطن�ي�ن وعدم تفويت الفر�صة على
ال�ساعني لزعزعة اال�ستقرار الداخلي".

�سيطرة �أمنية يف �أحدى مداخل مدينة ال�شعلة

قالت �إن الإدارة الأمريكية تتك ّتم على البائع والثمن املدفوع على ال�صفقة

نيويورك تاميز� :سي �آي �أيه ا�شرتت  400ر�أ�س كيمياوي من خم ّلفات تر�سانة �صدام

 بغداد  /املدى بر�س
ك�شفت �صحيف ��ة �أمريكية عن قيام املخابرات
املركزي ��ة الأمريكي ��ة  CIAب�ش ��راء ر�ؤو�س
حربي ��ة كيمياوي ��ة م ��ن خملف ��ات الرت�سان ��ة
الع�سكرية للنظ ��ام العراقي ال�سابق ودمرتها
خ�ل�ال امل ��دة ب�ي�ن �سنت ��ي  2005و.2006
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ال�س ��ي �آي �أي ��ه ا�ش�ت�رت
املخلفات م ��ن م�صدر حملي مل تك�شف هويته
يف حمافظ ��ة مي�سان ،عازية ذلك �إىل اخل�شية
م ��ن وقوعه ��ا بي ��د جماع ��ات "�إرهابي ��ة" �أو
م�سلحة.
وقالت �صحيف ��ة نيويورك تامي ��ز الأمريكية
يف تقري ��ر لها ،ي ��وم االثن�ي�ن ،واطلعت عليه
(امل ��دى بر� ��س)� ،إن "م�س�ؤول�ي�ن �أمريكي�ي�ن
حاليني و�سابق�ي�ن ،ك�شفوا لها عن قيام وكالة
املخاب ��رات املركزي ��ة  CIAخ�ل�ال عمله ��ا
مع الق ��وات الأمريكية عند احت�ل�ال العراق،
ب�ش ��راء �صواري ��خ حت ��وي غ ��از الأع�ص ��اب
م ��رار ًا ،م ��ن بائ ��ع عراق ��ي كتوم ،كج ��زء من
عملي ��ة �سرية �سابقة ل�ضم ��ان عدم وقوع تلك
الأ�سلح ��ة الكيمياوية القدمي ��ة بيد �إرهابيني
�أو جماميع م�سلحة".
و�أ�ضاف ��ت ال�صحيفة �إن "اخلطة اال�ستثنائية
لعملي ��ة �ش ��راء الأ�سلحة التي عرف ��ت بعملية
�أفار� ��س � Avariceأو اجل�ش ��ع ،ق ��د ب ��د�أت
منذ �سنة  ،2005وا�ستمرت على امتداد �سنة
 ،2006حي ��ث اعتربه ��ا اجلي� ��ش الأمريك ��ي
و�سيل ��ة ناجح ��ة ملن ��ع انت�ش ��ار الأ�سلح ��ة
الكيمياوي ��ة" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن "الوالي ��ات
املتح ��دة ح�صلت نتيج ��ة ذلك على م ��ا ال يقل
عن  400ر�أ�س حربي ي�سمى براق Borak

يح ��وي عوامل كيمياوي ��ة ،وقامت بتدمريه،
كونه يعترب من الأ�سلحة املحرمة دولي ًا التي
�صنعها �صدام ح�سني خالل حقبة الثمانينات
م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ،والت ��ي مل تك ��ن �ضم ��ن
مهام ف ��رق التفتي� ��ش التابعة ل�ل��أمم املتحدة
التي با�شرت �أعماله ��ا يف العراق عقب حرب
اخلليج الثانية �سنة ."1991
ونقل ��ت ال�صحيفة ع ��ن م�س�ؤولني وحماربني
قدم ��اء يف الوح ��دات الع�سكري ��ة الأمريكية،

قولهم �إن "حمطة وكال ��ة املخابرات املركزية
 CIAيف بغ ��داد ب ��د�أت بتنفي ��ذ اخلط ��ة
بالتعاون مع كتيبة اال�ستخبارات الع�سكرية
 203التابع ��ة للجي�ش الأمريك ��ي ،وفرق من
�صنف الدفاعات الكيمياوي ��ة ،و�إبطال املواد
املتفج ��رة" ،مبين ��ة �أن �أولئ ��ك "امل�س�ؤول�ي�ن
�أك ��دوا �أن الكثري م ��ن تل ��ك ال�صواريخ كانت
يف و�ضعي ��ة بائ�س ��ة ،وبع�ضها كان ��ت فارغة
�أو حت ��وي �سوائ ��ل غ�ي�ر مميت ��ة ،يف ح�ي�ن

احت ��وت الأخرى على عوام ��ل غاز الأع�صاب
(ال�ساري ��ن) الت ��ي كان ��ت �أك�ث�ر نق ��اوة مم ��ا
توقعت ��ه الوكال ��ة اال�ستخباري ��ة ب�سب ��ب قدم
ال�سالح".
وذكرت نيويورك تاميز �أنها "ن�شرت حتقيقا
يف ت�شري ��ن الأول  2014املن�ص ��رم ،ك�شف ��ت
فيه ع ��ن و�ضع اجلي� ��ش الأمريكي ي ��ده على
الآالف م ��ن الر�ؤو� ��س احلربي ��ة الكيمياوي ��ة
القدمي ��ة يف العراق ،وعن تعر�ض الكثري من

عراقيون يحملون ر�ؤو�س �صواريخ غاز الأع�صاب

اجلنود العراقيني والأمريكيني للإ�صابة من
جراء تلك الأ�سلحة ،لكن احلكومة الأمريكية
�أخفت ذلك عن الر�أي العام واجلي�ش على حد
�سواء".
وبين ��ت ال�صحيفة �أن تل ��ك "الذخرية هي من
بقاي ��ا برنام ��ج الأ�سلح ��ة اخلا� ��ص ال ��ذي مت
التخلي عنه منذ مدة طويلة قبل �سنة ،2003
وانته ��ت لتك ��ون خ�ل�ال الغ ��زو الأمريك ��ي
ك�أكدا�س حربية مدفونة ي�ستخدم بع�ضها يف
�صناعة العبوات النا�سفة �أو تباع يف ال�سوق
ال�سوداء على نحو متقطع".
وقال م�س�ؤول ��ون وفق ًا لنيوي ��ورك تاميز �إن
"�صفقات �شراء تلك الأ�سلحة تتم عن طريق
م�صدر عراقي واحد يرغب ببيع ما بحوزته"،
م�ؤكدين �أن "الأم ��وال التي �أنفقتها الواليات
املتح ��دة مقابل تلك ال�صواريخ غري معروفة،
وكذلك �أي �شيء يتعلق بالبائع �أي�ض ًا".
وتابعت ال�صحيفة ان "امل�س�ؤولني واملحاربني
الذي ��ن حتدثوا عن ذلك الربنامج ،مل يك�شفوا
عن �أ�سمائهم ،متذرع�ي�ن ب�سرية التفا�صيل"،
مبين ��ة ان "�أول عملية �شراء ح�صلت من ذلك
النوع متت يف بدايات �أيلول من �سنة 2005
عندم ��ا تقدم �شخ� ��ص عراقي بقطع ��ة واحدة
م ��ن الر�أ� ��س احلرب ��ي ب ��راق  Borakالذي
يبل ��غ طول ��ه � 40إجن ًا فق ��ط ليعر�ض ��ه للبيع،
حي ��ث �أر�سلته املخابرات الأمريكية للواليات
املتحدة للفح�ص هناك".
وزادت ال�صحيفة الأمريكي ��ة �أن ذلك "البائع
كان ُيعل ��م حمط ��ة  CIAيف بغ ��داد بني مدة
و�أخ ��رى ب�أن لديه املزيد للبي ��ع ،حيث تر�سل
طائراته ��ا الهليكوب�ت�ر �إىل منطقة يف جنوب
�شرق ��ي الع ��راق لاللتق ��اء بالرج ��ل و�إمت ��ام

�صفق ��ة البي ��ع" .وقال ��ت ال�صحيف ��ة �أي�ض ًا �إن
"الر�أ� ��س احلرب ��ي ب ��راق امل�صن ��وع حملي ًا،
كان يثب ��ت عل ��ى �ص ��اروخ غ ��راد ويطلق من
منظومة راجم ��ة �صواريخ متعددة الفوهات
خالل حقب ��ة الثمانين ��ات من الق ��رن املا�ضي
�أثن ��اء احلرب العراقي ��ة الإيراني ��ة (-1980
 ،")1988م�ستدرك ��ة "لك ��ن مل تت�ض ��ح بع ��د
الكمية التي �أنتجها العراق من تلك الر�ؤو�س
احلربي ��ة� ،أو الع ��دد الذي �أطلق ��ه منها خالل
احلرب العراقية الإيرانية".
ونقل ��ت ال�صحيف ��ة عن م�س�ؤول�ي�ن ع�سكريني
قوله ��م �إن "تع ��اون البائ ��ع العراق ��ي م ��ع
املخابرات املركزي ��ة ،منعهم من معرفة ا�سمه
وم ��ا �إذا كان مهرب ًا �أو م�س� ��ؤو ًال حملي ًا �سابق َا
�أو حالي� � ًا �أو واجه ��ة حكومي ��ة �أو �أي �ش ��يء
�آخ ��ر" ،لكنه ��م ع� �دّوا �أن "�أن�شطت ��ه جتل ��ب
االهتمام".
ويعتق ��د الأمريكيون كما ذكرت ال�صحيفة �أن
تل ��ك "الأ�سلحة كانت ت�أتي م ��ن منطقة قريبة
من العم ��ارة ،مركز حمافظة مي�سان ،القريبة
م ��ن احل ��دود الإيراني ��ة ،وال يعلم م ��ا �إذا مت
احل�ص ��ول على تل ��ك الر�ؤو� ��س احلربية من
من�ص ��ات الإط�ل�اق املن�صوب ��ة يف اخلط ��وط
الأمامية �أثناء احلرب العراقية الإيرانية� ،أو
من �أكدا�س الذخرية املنت�شرة يف املدينة".
ويذك ��ر �أن ق ��وات التحال ��ف ال ��دويل الت ��ي
خا�ض ��ت احل ��رب �ض ��د النظ ��ام ال�ساب ��ق يف
الع ��راق ،قام ��ت بع ��د غ ��زو الكوي ��ت� ،سن ��ة
 ،1990بتدم�ي�ر كمي ��ات كبرية م ��ن الأ�سلحة
الكيميائي ��ة العراقية واملع ��دات واملواد ذات
ال�صلة بها ،يف �إطار العقوبات التي فر�ضتها
الأمم املتحدة.
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بارزاين من كركوك :بغداد �أبلغتنا بعدم وجود الأموال وعلينا الت�أكد
 كركوك  /املدى بر�س
�أك��د رئي�س �إق�ل�ي��م كرد�ستان م�سعود
ب��ارزاين ،ام�س الثالثاء� ،أن احلكومة
امل��رك��زي��ة �أب �ل �غ��ت وف ��د الإق �ل �ي��م ع��دم
امتالكها الأم� ��وال ،فيما لفت �إىل �أن
الأمر يحتاج �إىل "الت�أكد منه".
وق ��ال ب���ارزاين خ�لال اج�ت�م��اع عقده
م��ع حم��اف��ظ ك��رك��وك وق��ي��ادات ق��وات
البي�شمركة بح�ضور وزير البي�شمركة
م�صطفى �سيد قادر ونائب القائد العام
ل �ق��وات البي�شمركة ك��و��س��رت ر�سول
وح�ضرته (املدى بر�س)� ،إن "احلكومة
امل��رك��زي��ة �أب �ل �غ��ت وف ��د الإق �ل �ي��م ع��دم
امتالكها الأموال".
و�أ�ضاف بارزاين �أن "الأمر يحتاج �إىل
الت�أكد منه".
وك��ان رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
ن �ي �ج�يرف��ان ب� � ��ارزاين ،ك���ش��ف �أم ����س
االول االث �ن�ين ،ع��ن ق�ي��ام ب�غ��داد بدفع
رواتب موظفيها كل  40يوم ًا ،و�أكدت
�أن احلكومة املركزية "مفل�سة" ومتر
ب�أزمة مالية ،وذكر ان من حق الإقليم
ق�ط��ع ���ص��ادرات ال�ن�ف��ط يف ح��ال ع��دم
ت�سلمه املخ�ص�صات املتفق عليها ،فيما
�أ�شار �إىل �أن االتفاق ين�ص على �إر�سال
�أكرث من تريليون دينار من بغداد اىل
�أربيل.
و�أعلن رئي�س جمل�س الوزراء العراقي
حيدر العبادي� ،أم�س االول االثنني� ،أن
ال�ع��راق يواجه العديد من التحديات

منها انخفا�ض �أ�سعار النفط وت�أثريها
يف امل� ��وازن� ��ة وال� �ت� �ح ��دي الأم� �ن ��ي،
و��ش��دد على ��ض��رورة ت�ضافر اجلهود
لتحرير مدينة املو�صل وبقية املناطق
بالتن�سيق بني بغداد و �أربيل ،وفيما
�أ��ش��ار �إىل �أن احلكومة ملتزمة بحل
الإ��ش�ك��االت م��ع �إقليم كرد�ستان وفق ًا
للد�ستور� ،أك��د رئي�س حكومة �إقليم
كرد�ستان نيجريفان ب��ارزاين حر�ص
الإقليم على التوا�صل مع بغداد حلل
جميع امل�شاكل.
وواف� ��ق جم�ل����س ال�� ��وزراء ال �ع��راق��ي،
ال �ث�لاث��اء ( 2ك��ان��ون الأول ،)2014
ع�ل��ى االت �ف��اق ع�ل��ى ح��ل امل���ش��اك��ل بني
احلكومتني املركزية و�إقليم كرد�ستان
بح�ضور ح�ي��در ال�ع�ب��ادي ونيجرفان
ب��ارزاين ،فيما ت�ضمن االتفاق حتديد
ن�سبة من تخ�صي�صات القوات الربية
االحتادية للجي�ش العراقي اىل قوات
البي�شمركة ح�سب الن�سبة ال�سكانية
بكونها ج ��زء ًا م��ن املنظومة الأمنية
ال �ع��راق �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ح��ل م�شكلة
ت�صدير النفط.
وكانت رئا�سة حكومة �إقليم كرد�ستان
و�صفت� ،أم�س الثالثاء� ،أن اجتماعات
وف��د الإق�ل�ي��م م��ع احلكومة االحت��ادي��ة
بـ"االيجابية" ،فيما �أك� ��دت ان��ه من
املنتظر التو�صل �إىل نتائج نهائية يوم
ام�س.
و�أعلن وزير النفط عادل عبد املهدي ،يف
( 13ت�شرين الثاين ،)2014عن اتفاقه

مع رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان على
حتويل احلكومة االحتادية مبلغ 500
مليون دوالر للإقليم ،وفيما ب� نّّين �إن
االتفاق ت�ضمن �أن تقوم حكومة الإقليم
بو�ضع � 150ألف برميل نفط خام يومي ًا
حتت ت�صرف احلكومة االحتادية� ،أكد
�إن رئي�س حكومة الإقليم �سيزور بغداد
على ر�أ�س وفد لو�ضع حلول "�شاملة"

ود�ستورية حلل الق�ضايا العالقة.
ويف �سياق مت�صل �أك��د رئي�س �إقليم
كرد�ستان � ،أن قوات البي�شمركة حققت
انت�صارات كبرية يف حمافظة كركوك
ومت�ك�ن��ت م��ن حت��ري��ر م���س��اح��ة �أك�ثر
من � 15أل��ف كيلومرت ،ولفت �إىل �أنها
حافظت عليها بـ"الدم" ،وفيما �شدد
"اننا مل نطالب بدخول قوات احل�شد

ال�شعبي لكركوك ،رجح �أن تكون هناك
عمليات م�شرتكة مع القوات احلكومية
يف مدينة املو�صل.
وق � ��ال ب� � ��ارزاين "�إننا ج�ئ�ن��ا ل��دع��م
كركوك بعد االنت�صارات التي حققتها
البي�شمركة ��ض��د داع ����ش وحمايتها
جميع املكونات ومعرفة احتياجاتهم"،
مبينا �أن "اجلميع م�ستهدف وال بد من

جامعة ال�سليمانية التقنية توقع رابع مذكرة تفاهم مع نظرياتها
الرتكية وت�ؤكد ..ن�سعى لنكون بوابة االنفتاح على العامل
 ال�سليمانية /املدى بر�س
�أعلنت جامعة ال�سليمانية التقنية ،ام�س االول
االثنني ،عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة
 GEDIZالرتكية ،لتعزيز عالقات التعاون
الأك ��ادمي ��ي وال�ع�ل�م��ي وال �ث �ق��ايف امل���ش�ترك،
وت �ق��دمي ت���س�ه�ي�لات يف جم ��ال ال��درا� �س��ات
الأولية والعليا ،م�ؤكدة �أن ذلك ي�أتي يف �إطار
�سعيها لأن تكون بوابة االنفتاح املعريف مع
دول العامل.
فقد وقع رئي�س جامعة ال�سليمانية التقنية،
�آالن فريدون علي �أمني ،ونظريه يف جامعة
 EDIZال �ت��ي ت�ت�خ��ذ م��ن م��دي �ن��ة �أزم�ي�ر
الرتكية ،مقر ًا لها ،د�.سيف الله جيفيك ،بعد
ظ�ه��ر االث �ن�ي�ن ،م��ذك��رة ت�ف��اه��م م �� �ش�ترك ،يف
مقر اجلامعة مبنطقة ق��رك��ة� ،شرقي مدينة
ال�سليمانية 364(،كم �شمال �شرق بغداد)،
بح�ضور رئي�س جامعة فاحت يف ا�سطنبول،
ورئي�س منظمة اجلامعات العاملية ،د� .شريف
علي ،ورئي�س جامعة ع�شق يف �أرب �ي��ل ،د.
�أحمد �أوزتا�ش ،ورئي�س الهيئة الكرد�ستانية
للدرا�سات اال�سرتاتيجية والبحث العلمي،
ب ��وال خ��ان �ق��اه ،ورئ �ي ����س ج��ام�ع��ة ق ��ره داغ،
م��ري��وان �أح �م��د ر��ش�ي��د ،وم���س��اع��دي رئي�س
جامعة ال�سليمانية التقنية ،وجمموعة من
عمداء كلياتها ومعاهدها ومالكها املتقدم،
وح�ضرتها (املدى بر�س).
وتت�ضمن امل��ذك��رة ،ح��زم��ة ف �ق��رات �أب��رزه��ا
تبادل اخل�برات وال��زي��ارات ،وحجز مقاعد
يف الدرا�سات الأولية والعليا ،ون�شر بحوث
منت�سبي كل جامعة يف املجالت والدوريات
العلمية ال�ت��ي ت�صدرها الأخ� ��رى ،و�إت��اح��ة
الفر�صة لطلبة كل منهما �إكمال درا�ستهم يف
الأخ��رى ،مبا يف ذلك قبول خريجي املعاهد
ال�ت��اب�ع��ة جل��ام�ع��ة ال�سليمانية التقنية يف
ب��رام��ج البكالوريو�س باجلامعة الرتكية،
وت� �ق ��دمي ع��ر���ض خ��ا���ص خل��ري �ج��ي ك�ل�ي��ات

اجلامعة لإكمال درا�ستهم العليا (املاج�ستري
وال��دك �ت��وراه) ب��أ��س�ع��ار خا�صة وع�ل��ى وفق
امل�ستوى الأوربي ،و�إقامة فعاليات م�شرتكة،
كاملحا�ضرات وور���ش العمل وامل ��ؤمت��رات،
وا�ستثمار �شبكة العالقات العاملية للجامعة
الرتكية من قبل نظريتها الكرد�ستانية ،ال�سيما
على �صعيد منح �شهادات م�شرتكة للخريجني
مبا يفتح �آفاق وا�سعة �أمامهم ،ف�ض ًال عن كل
ما من �ش�أنه تعزيز التعاون امل�شرتك.
وق��ال رئي�س جامعة ال�سليمانية التقنية،
الن ف��ري��دون علي �أم�ي�ن ،خ�لال امل��را��س��م� ،إن
"املذكرة هي الرابعة التي توقعها اجلامعة
م��ع اجل��ام �ع��ات ال�ترك �ي��ة ،وال �� �س��اد� �س��ة من
نوعها مع جامعات حملية �أو عاملية ،وذلك
يف �إط��ار حر�صها على بناء �شبكة عالقات
وا�سعة النطاق ت�سهم يف �إف��ادة منت�سبيها
من التدري�سيني والطلبة ،و�إث��راء جتربتها،
وتوطيد مكانتها يف اخل��ارط��ة الأك��ادمي�ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة مب��ا ي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع �ل��ى املجتمع
الكرد�ستاين وينه�ض به" ،م� ً
شريا �إىل �أن

اعــــالن

"املذكرة ت�أتي �أي�ض ًا يف �إطار حر�ص جامعة
ال�سليمانية التقنية على �أن ت�ك��ون بوابة
لالنفتاح امل �ع��ريف وال�ث�ق��ايف على العامل".
بدوره عد رئي�س جامعة �. ،GEDIZسيف
الله جيفيك� ،،إن هنالك "الكثري من العوامل
امل�شرتكة بني ال�شعبني الرتكي والكرد�ستاين
التي ال بد من ا�ستثمارها خلدمة ال�شعبني
ال�صديقني ب�ع��ام��ة وق �ط��اع التعليم ال�ع��ايل
والبحث العلمي فيهما بخا�صة" ،م�ؤكد ًا على
"وجود الكثري من فر�ص التعاون امل�شرتك
بني جامعة  GEDIZونظريتها ال�سليمانية
التقنية" .ب ��دوره ق��ال رئي�س جامعة فاحت
يف ا�سطنبول ،ورئي�س منظمة اجلامعات
العاملية ،د� .شريف علي ،خالل املرا�سيم� ،إن
"وفد اجلامعات الرتكية �سعيد بالتقدم الذي
حققه �إقليم كرد�ستان على الأ�صعدة كافة ويف
مقدمتها التعليم ال�ع��ايل والبحث العلمي،
ب��رغ��م ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي يواجهها" ،مبدي ًا
"ا�ستعداد اجلامعات الرتكية تقدمي امل�ساعدة
الالزمة لنظريتها يف �إقليم كرد�ستان خدمة

فقـــــدان

قدم املدعي (كاظم عبد االمير صالح) طلبا ً
يروم فيه تبديل (لقبه) من (عساف) الى
(الزركاني) فمن لديه اعتراض على الدعوى
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
(عشرة ايام) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى
وفق احكام املادة ( )21من قانون االحوال
املدنية رقم ( )65لسنة  1972املعدل.

فقدت مني هوية العمل الصادرة
من وزارة العدل باسم (جنم عبد
علي) وكذلك اجلنسية العراقية
الصادرة من نفوس االعظمية
بنفس االس��م على من يعثر
عليها تسليمها ال��ى جهة
االصدار.

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

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

�أللواء حت�سني عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
2014/12/9

اعــــــــــالن

العدد1107 :
التاريخ2015/2/15 :
قدم املواطن (عماد عواد عباس) دعوته القضائية لتبديل
(اسم لقبه) وجعله (محمد) بدال من (محمد عمر) .فمن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل عشرة ايام من تاريخ
النشر وبعكسه 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 عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
مدير ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة
2015/2/15

اعــــــــــالن

العدد1090 :
التاريخ2015/2/15 :
قدم املواطن (عمركرمي عبداهلل) دعوته القضائية لتبديل (لقبه)
وجعله (جاف) بدال ً من (فراعن) 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
2015/2/15

للم�صلحة امل�شرتكة".
وق��د تخللت مرا�سم توقيع امل��ذك��رة ،فقرات
فنية ،ت�ضمنت معزوفات مو�سيقية كرد�ستانية
فولكلورية و�أغنيات جمدت ت�ضحيات قوات
البي�شمركة وت�صديها لتنظيم (داع�ش) ،قدمته
فرقة ق�سم املو�سيقى والغناء ،يف معهد الفنون
اجلميلة التابع جلامعة ال�سليمانية التقنية،
ف�ض ًال ع��ن معر�ض ف��وت��وغ��رايف ،للم�صور
الفنان ،كيالن جناد ،التدري�سي يف اجلامعة،
�ضم � 15صورة جت�سد رف�ض ال�شعب الكردي
للإرهاب و�أعماله "الوح�شية" ،حمل عنوان
"اخرجوا من �أر�ضنا ايها الربابرة".
يذكر �أن جامعة ال�سليمانية التقنية� ،سبق
�أن �أب ��رم ��ت خ�م����س م ��ذك ��رات ت �ف��اه��م خ�لال
ت�شرين الثاين وك��ان��ون الأول املن�صرمني،
م��ع ك��ل م��ن ج��ام�ع��ة التنمية ال�ب���ش��ري��ة ،يف
مدينة ال�سليمانية ،ف�ض ًال عن جامعات فاحت
و�سليمان ��ش��اه و�أوك���ان ال�ترك�ي��ة ،والهيئة
ال�ك��رد��س�ت��ان�ي��ة ل �ل��درا� �س��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
والبحوث العلمية ،تت�ضمن ،من بني �أم��ور
�أخ��رى ،تبادل اخل�برات وال��زي��ارات و�إقامة
فعاليات علمية م�شرتكة وت��أم�ين مقاعد يف
الدرا�سات الأولية والعليا ،ملنت�سبيها.
وق��د ت�أ�س�ست جامعة ال�سليمانية التقنية،
يف البداية با�سم هيئة املعاهد التقنية عام
 ،1996ويف ع��ام  2003تغري ا�سمها �إىل
هيئة التعليم التقني ،قبل �أن تكت�سب �أ�سمها
احل ��ايل يف ال �ع��ام  2012امل�ن���ص��رم ،وك��ان
هدفها الرئي�س الإ�شراف على التعليم التقني
يف �إقليم كرد�ستان العراق ،الذي يعد جانب ًا
مهما ورئي�س ًا من التعليم العايل ،بهدف �إعداد
امل�لاك��ات الو�سطية امل��ؤه�ل��ة علمي ًا وتقني ًا
للإ�سهام يف ت�أمني احتياجات �سوق العمل
وتنمية املجتمع ،عرب ت�شكيالتها حالي ًا خم�س
كليات وثمانية معاهد ،منت�شرة يف عموم
حمافظة ال�سليمانية 364(،،كم �شمال �شرق
العا�صمة بغداد) ،ومنطقة كرميان.

امل�شاركة يف حماية املحافظة".
و�أ���ض��اف ب� ��ارزاين �أن "البي�شمركة
�أ�صبح لديها خربة يف مقاتلة التنظيم
وت�ستطيع التقدم وحتقيق االنت�صارات
وه��ذا م��ا ت��أك��د لنا بعد م�شاركتنا يف
م�ؤمتر ميونخ العاملي ،ونحن واثقون
ب� ��أن داع ����ش ل��ن يبقى ب�ع��د �أن ف�ق��دوا
قدرتهم".
ولفت بارزاين �إىل �أنه "علينا العمل مع
العرب والرتكمان يف قتال (داع�ش)،
ل�ك�ن�ن��ا ل ��ن ن���س�ك��ت ع �ل��ى م ��ن ي���س��ان��د
الإرهاب فلي�س لدينا م�شكلة مع الذين
ه��م م��ع التنظيم لأن�ه��م معرفون لكننا
نريد �أن ي�أخذ دوره��م الآخ��رون الذين
هم �ضد (داع�ش)" .و�أع��رب ب��ارزاين
ع��ن "ا�ستعداده للتعاون م��ع �أي قوة
تقف ب��وج��ه (داع ����ش) ،لكن لي�س هو
من يقرر� ،إذا مل نطلب منه" ،م�ؤكدا �أن
"هذه املناطق مت احلفاظ عليها بالدم
و�أن �أه��ايل كركوك هم الذين يقررون
م�صريهم وعلينا احرتام قرارهم".
وذكر بارزاين �أن "البي�شمركة متكنت
م��ن حت��ري��ر � 15أل� ��ف ك��م ومل نحتل
كركوك بل حافظنا عليها" ،مو�ضحا
�أن "املعادالت تغريت ال�ي��وم وق��وات
البي�شمركة هي التي ت�سيطر وتهاجم
وت�ستطيع ال��و��ص��ول �إىل �أي منطقة
وداع ����ش ت�ه��دد ال �ع��امل ولي�س ال�ع��راق
فقط و�أثبتت البي�شمركة دفاعها عن
الأر�ض".
ورج��ح ب ��ارزاين "�أمكانية �أن تكون

عمليات م�شرتكة من خ�لال التن�سيق
وال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ق� ��وات ال�ب�ي���ش�م��رك��ة
وال� �ق ��وات االحت ��ادي ��ة يف املو�صل"،
م ��ؤك��دا �أن "الإرهاب مل ي�ستطع �أن
ي��دخ��ل ك��رك��وك �أو �أرب �ي��ل �أو كوباين
و�سندافع عن كرد�ستان".
وو�صل رئي�س اقليم كرد�ستان العراق
م�سعود ب��ارزاين ،ام�س الثالثاء� ،إىل
حمافظة ك��رك��وك يف زي ��ارة مفاجئة،
فيما عقد اجتماعا م��ع املحافظ جنم
الدين كرمي ووزير البي�شمركة وقيادات
�أمنية.
وكان ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب
الدميقراطي الكرد�ستاين وم�س�ؤول
حم ��ور ق���ض��اء ال��دب ����س�� ،ش�م��ال غ��رب
كركوك ،كمال كركوكي �أك��د ،يف الـ15
من �شباط � ،2015أن حمافظة كركوك
"لي�ست بحاجة" اىل ق��وات احل�شد
ال�شعبي واجلي�ش العراقي ،فيما بني
�أن ق ��وات البي�شمركة "قادرة" على
حماية املحافظة.
يذكر �إىل �أن رئي�س منظمة بدر هادي
العمري ،زار كركوك يف( الثامن �شباط
 ،)2015واملح لقرب العمل بالتن�سيق
مع قوات البي�شمركة واحل�شد ال�شعبي
لتطهري مناطق جنوب وغرب كركوك .
ي�شار �إىل �أن مناطق جنوبي كركوك
وغربيها ،تخ�ضع ل�سيطرة (داع�ش) منذ
العا�شر من حزيران  2014املن�صرم،
و�أن ع��دد النازحني �إىل كركوك ي�صل
�إىل قرابة ن�صف مليون �شخ�ص.

 %90من معامل ال�سليمانية تغلق �أبوابها ب�سبب عدم
تقدمي امل�ساعدات احلكومية واال�سترياد املفتوح
 ال�سليمانية /املدى بر�س
�أعلنت غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة وال�صناعة يف ال�سليمانية،
ام�س االول االثنني ،عن غلق  %90من معامل حمافظة
ال�سليمانية ،ل�ع��دم ت�ق��دمي حكومة �إق�ل�ي��م كرد�ستان
م���س��اع��دات ل�ه��ا ،وفيما لفتت اىل انخفا�ض �أ�سعار
الب�ضائع املحلية ب�سبب اال��س�ت�يراد� ،أك��دت موافقة
وزارة ال�صناعة والتجارة يف حكومة الإقليم على
مقرتح الفتتاح ق�سم حلماية املنتج املحلي.
وقال مدير غرفة التجارة وال�صناعة يف ال�سليمانية،
� �س�يروان حممد يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى ب��ر���س)� ،إن
"حكومة �إقليم كرد�ستان مل تقدم �أية م�ساعدة للمعامل
يف ال�سليمانية ،كما فتحت كل حدودها �أمام ا�سترياد

خمتلف �أنواع الب�ضائع اخلارجية ،وهو ما �أدى �إىل
انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع املحلية" ،مبين ًا �أن " هذا
الأم��ر �أدى اىل �إغ�ل�اق قرابة ال �ـ %90من املعامل يف
ال�سليمانية".
و�أ� �ض��اف حممد �أن " غرفة التجارة وال�صناعة يف
ال�سليمانية قدمت مقرتح ًا لوزارة ال�صناعة والتجارة
يف حكومة �إقليم كرد�ستان ب�أن تفتتح ق�سم ًا با�سم ق�سم
حماية املنتج املحلي ،وق��د ق��رروا ذل��ك بالفعل ويتم
العمل على حتقيقه".
ي�شار �إىل �أن هناك ثالثة �آالف و 765معم ًال يف حميط
ال�سليمانية ،بينها �أل��ف و 298معم ًال كب ً
ريا ،و735
معم ًال ��ص�غ�ير ًا ،والبقية ال تتعدى كونها م�شاريع
�صناعية.

�صحة كرد�ستان تنفي وجود �إ�صابات
ب�إنفلونزا اخلنازير والطيور يف الإقليم
 اربيل  /املدى بر�س
ن �ف��ت وزارة ال���ص�ح��ة يف �إق�ل�ي��م
ك��رد��س�ت��ان ،ام����س االول االث�ن�ين،
ت �� �س �ج �ي��ل �أي�� ��ة ح�� ��االت �إ� �ص��اب��ة
ب�إنفلونزا اخلنازير يف الإقليم،
وفيما عدت الأخبار التي ن�شرتها
بع�ض و�سائل الإع�لام ب�ش�أن هذا
امل��و��ض��وع ب�أنها "ال �صحة لها"،
�أك � ��دت خ �ل��و الإق �ل �ي��م م��ن م��ر���ض
�إنفلونزا الطيور اي�ضا.
وقالت وزارة �صحة الإقليم ،يف
ب �ي��ان ل�ه��ا ت�ل�ق��ت (امل� ��دى ب��ر���س)،
ن�سخة منه� ،إن " ال ��وزارة تنفي

وجود �أية حاالت �إ�صابة ب�إنفلونزا
اخل �ن��ازي��ر يف م ��دن وحم��اف�ظ��ات
الإقليم" ،م�شرية �إىل �أن "بع�ض
الوكاالت وال�صحف ن�شرت �أخبار ًا
ال �صحة لها حول هذا املو�ضوع".
و�أو�� �ض ��ح ال �ب �ي��ان� ،أن� ��ه "مل تتم
ت�سجيل �أية حاالت وفاة باملر�ض"،
م�ؤكدة �أن "�إقليم كرد�ستان خال من
مر�ض �إنفلونزا الطيور و�إنفلونزا
اخل �ن��ازي��ر ومل ت�ت��م ت�سجيل اي
حاالت �إ�صابة بهما".
وك��ان��ت وزارة �صحة الإق�ل�ي��م قد
ن �� �ش��رت ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي يف وق��ت
�سابق حول اتخاذ التدابري الالزمة

ل�ل�ح�ي�ط��ة واحل � ��ذر م��ن الإ� �ص��اب��ة
مب��ر���ض ان�ف�ل��ون��زا اخل �ن��ازي��ر يف
�إقليم كرد�ستان بالنظر لت�سجيل
�إ��ص��اب��ات يف مناطق وحمافظات
�أخرى من العراق.
يذكر �أن وزارة ال�صحة العراقية،
�أعلنت ،يف الـ( 25من كانون الثاين
 ،)2015خلو العراق من فريو�س
(�إنفلونزا اخلنازير) ،وفيما �أكدت
ت�سجيل وفاة � 5أ�شخا�ص و�إ�صابة
� 13آخرين بالأنفلونزا املو�سمية،
ط �م ��أن��ت امل��واط �ن�ين ب�ت��وف��ر كافة
الإمكانيات اخلا�صة بـ"الت�شخي�ص
واملعاجلة".

اعــــالن رقـــم ()6

رقم الطلبية 2015 / 2023
تعلن شركة مصافي الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية () Pipe Fitting
(للمرة االولى) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )225.000.000مئتان وخمسة
وعشرون مليون دينار الغير) مبوجب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول
عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )150.000دينار (مائة وخمسون
الف دينار ال غير) غير قابل للرد فعلى اجملهزين اخملتصني الراغبني باملشاركة
تقدمي عرضني منفصلني فني واالخر جتاري بالدنيار العراقي (مع مراعات
ترقيم الصفحات لكال العرضني) وتكون نافذة ملدة ال تقل عن شهر مع ارفاق
التأمينات االولية والبالغة ( )2.500.000دينار مع العرض الفني او التجاري
وتضمني العرضني املعلومات التالية.
 رقم املناقصة  /موضوعها. تاريخ الغلق. تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم. تاريخ نفاذ التامينات االولية.وتسلم الى استعالمات الشركة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها
رقمي االعالن والطلبية في مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم
 2015/3/15ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن .مع التقدير.
مالحظة:
 -1جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:
أ -االوراق التأسيسية للشركة كاملة ونافذة.
ب -االعمال املماثلة.
ج -براءة ذمة نافذة.
 -2تقدمي كفالة حسن االداء  %5من قيمة العقد بعد التبليغ باالحالة وقبل

توقيع العقد وخالل مدة ال تتجاوز ( )14يوم وفي حالة التاخر تهمل االحالة
ويحال اجملهز الى جلنة الناكلني.
 -3عدم التاخر بتوقيع العقود وااللتزام باملدة احملددة.
 -4االطالع على كافة فقرات الطلبية وعدم حذف اي فقرة بعد االحالة او تغير
شرط من شروط االحالة واال سوف يغرم اجملهز بضعف السعر للفقرة في
العروض املقدمة.
 -5اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد
العطلة مباشرة.
 -6يكون مقدم التأمينات االولية من املساهمني في الشركة او الشركات
مبوجب عقد مشاركة.
 -7تقبل خطابات الضمان من املصارف املعتمدة املدرجة ادناه:
(مصرف اشور الدولي لالستثمار) م /االئتمان العراقي) م /الشرق االوسط) م/
كوردستان الدولي) م /اخلليج) م /الهدى) م /التعاون االقليمي) م /اربيل (م /جيهان)
م /الوطني االسالمي) املصرف العراقي للتجارة  ) TBIم(بيبلوس) وبامكان كافة
ممثلي الشركات واجملهزين املشتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة
(بناية املطعم) حلضور ومتابعة فتح العطاءات الفنية والتجارية من قبل
اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.
 -8ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكتروني:
www.oil.gov.iq / www.mrc.oil.gov.iq / info@mrc.oil.gov.iq
laurafax@mrc.oil.gov.iq

�سعد نوري حممد
املدير العام
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شؤون الوطن

محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

حفالت "داع�ش" ..برت �أطراف "بال�ساطور" ورمي من �أعلى البنايات
حت��ول كنائ���س وبي��وت امل�سيحي�ين اىل معتق�لات
"ال�شرط��ة الإ�سالمي��ة"
ّ

�شحن طائفي منفلت
مب ��وازاة ال�س�ل�اح املنفل ��ت يف ال�س ��احة العراقي ��ة ،ي�ب�رز موق ��ف �آخر
يك ��ون يف اغلب الأحي ��ان ذا طابع انفعايل  ،ي�ص ��ل اىل مرحلة التلويح
باالن�س ��حاب من العملية ال�سيا�س ��ية  ،وبتدخل اخلريي ��ن وعقالء القوم
تع ��ود املي ��اه اىل جماريه ��ا  ،ويت ��م تدارك املوق ��ف املنفل ��ت  ،وعلى هذا
امل�س ��توى من "االنفالت" �س ��ارت العملية ال�سيا�س ��ية بالدفعات  ،بتدخل
خارجي او باحلر�ص على االحتفاظ باملكا�سب واملواقع واملنا�صب.
�إعالن تعليق امل�ش ��اركة يف جل�س ��ات جمل�س ��ي النواب وال ��وزراء موقف
لي� ��س جديدا  ،وب�ص ��رف النظر عن املطالب امل�ش ��روعة التي ت�س ��تدعي
اتخاذ مثل هذا املوقف  ،هناك بدائل متاحة و�آليات بالإمكان اعتمادها
لتنفي ��ذ املطالب  ،ومن يعتقد حتقيق �أهدافه من خالل الدخول اىل حلبة
الزورخانة فمن الأف�ض ��ل له ان يرتك العمل ال�سيا�س ��ي ويعود اىل مهنته
الأ�ص ��لية قبل ان يلتفت له القدر ويجعله زعيما لتنظيم �سيا�س ��ي ميتلك
قاعدة �شعبية وا�سعة .
ن�س ��خة العراق الدميقراطية اعتمدت التوافق يف كل �شيء  ،ومن �صعد
اىل عرب ��ة العملية ال�سيا�س ��ية علي ��ه ان يرتك قيادتها لأ�ص ��حاب القرار ،
ويكتف ��ي باال�س ��تمتاع بالرحلة  ،وهي �ش ��اقة وتتطلب جهدا متوا�ص�ل�ا
لت�شريع م�ش ��اريع قوانني تنظيم احلياة ال�سيا�سية وتثبيت �أ�س�س دولة
امل�ؤ�س�س ��ات  .والعراقيون �س ��معوا ه ��ذه اال�س ��طوانة  ،وجربوا احلرب
البنف�س ��جي  ،فح�ص ��ل �أبو الألف �ص ��وت على مقعد يف جمل�س النواب ،
والآخر ح�صد �أكرث من خم�سة ع�شر الفا لكنه ف�شل يف حمل �شرف متثيل
ناخبيه يف الربملان  ،وعلى هذا امل�س ��توى من االنفالت تقا�س ��م ال�شركاء
املغامن واملواقع .
ب�ص ��ريح العب ��ارة الق ��وى ال�ش ��يعية امل�ش ��اركة يف احلكوم ��ة هي اجلهة
امل�س� ��ؤولة ع ��ن معاجلة ال�س�ل�اح املنفل ��ت  ،والطرف ال�سُ ��ني يق ��ول انه
املت�ض ��رر من ن�شاط امليل�ش ��يات  ،والق�ض ��ية يعود تاريخها اىل �سنوات
االحتقان الطائفي  ،والقتل على الهوية  ،وعر�ض الأ�سلحة يف ب�سطيات
�أر�صفة الباب ال�شرقي  ،و�سط �إقبال وا�سع من قبل الزبائن الراغبني يف
احل�صول على ر�شا�شة ن�ص �أخم�ص وجتربتها ب�إطالق ن�صف �شاجور
بال�ص ��لي واملفرد مب�ساعدة �صاحب الب�سطية  ،وعلى هذا امل�ستوى من
االنفالت يريد البطران مترير قانون ح�صر ال�سالح بيد الدولة .
الأط ��راف امل�ش ��اركة يف احلكومة ال�ش ��يعية وال�سُ ��نية والكردية  ،وقعت
وثيقة الإ�صالح ال�سيا�سي و�أعلنت دعمها لرئي�س جمل�س الوزراء حيدر
العب ��ادي  ،وقبل ا�س ��بوع م ��ن اعالن املقاطعة �ص ��درت ت�ص ��ريحات من
�أع�ضاء يف حتالف القوى العراقية والوطنية ت�شيد بخطوات العبادي
لتطبيق وثيقة الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي وا�س ��تعداده لتنفيذ جميع بنودها
 ،وبع ��د ح ��ادث اختطاف النائ ��ب زيد اجلنابي ومقتل عمه  ،ا�ض ��طربت
العالق ��ة ،فا�س ��تعادت "الذاكرة الطائفية " ت�ص ��ريحات النائب ال�س ��ابق
عدن ��ان الدليمي و زميله عبد النا�ص ��ر اجلنابي  ،وح ��ادث اغتيال املدير
التنفي ��ذي لهيئة اجتثاث ح ��زب البعث علي الالم ��ي  ،ومذكرات القب�ض
بحق طارق الها�ش ��مي  ،ورافع العي�س ��اوي  ،وت�ص ��ريح املطلك ال�ش ��هري
باتهامه نوري املالكي ب�أنه ديكتاتور ال يختلف عن �صدام ح�سني  ،وعلى
هذا امل�ستوى من االنفالت  ،هل تتحرر املدن العراقية من �سيطرة داع�ش
؟؟ جمرد �س�ؤال يف زمن ال�شحن الطائفي املنفلت .

العدد ( )3291ال�سنة الثانية ع�شرة  -االربعاء (� )18شباط 2015

وقف على �أ�صابع قدميه وا�شر�أب عنقه لكي يرى من بين الح�شد كيف يقدم رجال "ال�شرطة الإ�سالمية" على بتر كف رجل
في �سوق �شعبية و�سط مدينة المو�صل .كانت هذه المرة االولى التي ي�شاهد فيها �سالم حبيب ( 35عاما) تنفيذ العقوبات �ضد
من يعدهم تنظيم "داع�ش" مذنبين.
املو�صل  /خال�ص جمعة

قال حبيب فيما بعد لأ�صدقائه" ،كنت �أجول
يف �س ��وق باب الطوب ف�أوقفني عنا�صر من
ال�ش ��رطة الإ�س�ل�امية ومعي ع�ش ��رات املارة
حل�ض ��ور حف ��ل جدي ��د م ��ن حفالته ��م التي
اعتادوا �إقامته ��ا يف �أماكن مكتظة بالنا�س،
وق ��ف احدهم وبد�أ يقر�أ علينا ما مكتوب يف
عال ،فهمنا حينها ان املحكمة
ورقة ب�ص ��وت ٍ
ال�شرعية دانت �أ�شخا�صا بال�سرقة و�أ�صدرت
عليهم حكما ببرت اليد اليمنى".
منذ �إعالن تنظيم "داع�ش" ال�شروع بتطبيق

احل ��دود � ،أي العقوب ��ات وف ��ق ال�ش ��ريعة
الإ�سالمية كما يدعي املتطرفون دائما� ،صار
م�ألوف ��ا قط ��ع �أيد و�إع ��دام جماعي و�ص ��لب
ورج ��م باحلجارة وحت ��ى قت ��ل بالرمي من
على بنايات عالية ،هناك يف مدينة املو�صل
�أب�شع �أنواع اجلرائم ترتكب الآن على نحو
علني.
خطي ��ب جامع النبي يون�س حممد ال�ش ��ماع
علق عل ��ى جرائم ما ي�س ��مى ب�إقامة احلدود
قائ�ل�ا :ان ه ��ذه العرو� ��ض العلني ��ة ي ��راد
م ��ن ورائها �إره ��اب النا� ��س و�إرغامهم على
االن�ص ��ياع لأوام ��ر التنظي ��م وا�س ��تعرا�ض

الق ��وة ب�ي�ن احلني واحل�ي�ن ،كما �أنه ��ا ت�أتي
�ض ��من م�سل�س ��ل مغازل ��ة املتطرف�ي�ن مم ��ن
تعاطف ��وا او �أي ��دوا م�ش ��روع "الدول ��ة
اال�سالمية" املزعومة يف املدينة وخارجها.
وتابع ال�ش ��ماع ال ��ذي يقي ��م الآن يف دهوك
من ��ذ تفج�ي�ر جامع النب ��ي يون�س ال�ش ��هري،
"اننا نعي�ش يف ع�صر اجلاهلية لكن �أدوات
القتل �صارت �أ�شد فتكا" ،ويت�ساءل حمتجا:
�أه�ؤالء من يقيمون حدود الله ؟!
بالع ��ودة اىل العر� ��ض كم ��ا يرويه ال�ش ��اهد
�س ��امل حبيب" ،جيء بالأ�ش ��خا�ص املحكوم
عليه ��م مكبل ��ي الأيدي ومع�ص ��وبي الأعني،

تقدم احد عنا�ص ��ر ال�شرطة اال�سالمية وقر أ�
ق ��رار القا�ض ��ي ال�ش ��رعي ،بع ��د قلي ��ل تقدم
م�س ��لحان يج ��ران �ش ��ابا يح ��اول التمل�ص
منهما دون جدوى ،ثم �أجل�س ��اه على كر�سي
يف م ��كان مرتف ��ع لك ��ي ي ��راه اكرب ع ��دد من
احلا�ضرين".
اخذ حبيب نف�س ��ا عميقا و�أكم ��ل :مت تثبيت
ج�سم ال�شاب من قبل ثالثة م�سلحني �أ�شداء،
فيما �أم�س ��ك راب ��ع بحبل قطن ��ي غليظ ربط
بي ��د ال�ش ��اب اليمنى و�ش ��ده بق ��وة فامتدت
الذراع على من�ض ��دة خ�ش ��بية ،تقدم اجلالد
امللثم يحمل �س ��اطورا� ،ص ��اح الله واكرب ثم

احد �ضحايا اقامة احلد على يد تنظيم داع�ش يف املو�صل

ن����زوح �أك��ث�ر م���ن � 150أ����س���رة م���ن ق�����ض��اء يف ال��ن��ا���ص��ري��ة
 ذي قار  /ح�سني العامل
�أعلن ��ت قائممقامي ��ة ق�ض ��اء الإ�ص�ل�اح يف حمافظ ��ة ذي
ق ��ار ،ام�س الثالث ��اء ،عن نزوح �أكرث من � 150أ�س ��رة �إىل
حمافظات اجلنوب والو�س ��ط ،وعزت الأ�س ��باب �إىل قلة
املياه ل�س ��وء �إدارة ناظم البدعة ،فيما �أكدت ت�ض ��رر �أكرث
من  20قرية يف الق�ضاء.

وقال قائممقام الق�ض ��اء علي ح�س�ي�ن رداد يف حديث �إىل
(املدى بر�س)� ،إن "�أكرث من � 150أ�سرة نزحت من ق�ضاء
الإ�ص�ل�اح 45(،كم �شرقي النا�ص ��رية)� ،إىل ق�ضاء الزبري
يف الب�ص ��رة وحمافظ ��ات النجف وكربالء خ�ل�ال الأيام
القليلة املا�ض ��ية نتيجة ال�شحة الكبرية يف املياه" ،مبين ًا
�أن "�إدارة الناحية تواجه م�ش ��كلة كبرية تتعذر معاجلتها
من دون تدخل وزارة املوارد املائية".

و�أ�ض ��اف رداد �أن "�س ��وء �إدارة املي ��اه وقل ��ة االطالق ��ات
املائية من ناظم البدعة �أدت �إىل �ش ��حة �ش ��ديدة يف املياه
بالق�ض ��اء" ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "ق�ض ��اء الإ�ص�ل�اح ه ��و �أكرث
املناطق يف املحافظة ت�ضرر ًا من ال�سيا�سة املائية املعتمدة
يف �إدارة وتوزيع املوارد املائية املخ�ص�صة للمحافظة".
و�أ�ش ��ار رداد �إىل �أن "�أكرث من  20قرية يف الق�ضاء جل�أت
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة حلف ��ر الآب ��ار لغر� ��ض توف�ي�ر مياه

ال�ش ��رب ومن بني هذه القرى الناعمة وال�ص ��ليبية والتل
والبعيات والكردي واخلليوي والنهار وال�ش ��اهر وقرى
�أخرى".
وتبلغ حاجة العراق ال�سنوية من املياه نحو  50مليار مرت
مكعب ،يف حني يتوقع خمت�ص ��ون �أن تبل ��غ االحتياجات
املائي ��ة له حتى الع ��ام  2015ما يقرب م ��ن  77مليار مرت
مكعب مقابل انخفا�ض الواردات اىل �أقل من  43مليار ًا.

التعليم تعلن قرب ا�ستحداث هيئة �إ�شراف على البحوث العلمية
 بابل � /إقبال حممد
�أعلن ��ت وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلمي ،قرب ا�ستحداث هيئة البحث العلمي
للإ�ش ��راف على البح ��وث العلمي ��ة ومتويلها
للم ��رة االوىل يف الب�ل�اد ،الفت ��ة اىل �أن
التعلي ��م العايل يف العراق يف منو م�ض ��طرد
وخ�صو�صا يف اجلانب الطبي.
وق ��ال وكي ��ل وزي ��ر التعليم الع ��ايل والبحث
العلمي ف�ؤاد ح�سن خالل كلمته خالل امل�ؤمتر
الطب ��ي االول ال ��ذي �أقامت ��ه كلي ��ة ط ��ب بابل
يف منتجع بابل� ،ش ��مايل احللة حتت �ش ��عار
(نح ��و تعليم طبي يواك ��ب متطلبات املجتمع
العراق ��ي) ،وح�ض ��رته (امل ��دى بر� ��س)� ،إن
"امل�ؤمت ��ر الطبي الذي يعقد يف بابل يعترب
االول يف الع ��راق وبرعاي ��ة وزي ��ر التعلي ��م
العايل والبحث العلمي ح�سني ال�شهر�ستاين
الذي اعتذر لوجود عمل هام".
و�أ�ض ��اف ح�س ��ن خماطب� � ًا احل�ض ��ور �أن
"ال ��وزارة على يقني بنجاح امل�ؤمتر لوجود
�شخ�ص ��يات علمي ��ة راقية ت�س ��عى اىل تقدمي
م ��ا ه ��و جدي ��د للتعلي ��م الطب ��ي ومواكب ��ة
للم�ستجدات العاملية ،والعلوم الطبية �أخذت
تتطلب �أمناطا غري تقليدية بعيد ًا عن �أ�ساليب
التلقني واال�ستن�س ��اخ وهن ��ا ي�أتي دوركم من
خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر لإظه ��ار الأ�س ��اليب احلديث ��ة
للتدريب والتدري�س".
وتاب ��ع ح�س ��ن "لق ��د �ش ��هد التعلي ��م الع ��ايل

يف الع ��راق من ��و ًا م�ض ��طرد ًا يف العدي ��د من
املج ��االت وخ�صو�ص� � ًا الطبي ��ة منه ��ا ون ��رى
افتت ��اح جامع ��ات جدي ��دة يف املحافظ ��ات
وكليات و�أق�س ��ام علمية متخ�ص�ص ��ة يف كافة
اجلامع ��ات العراقي ��ة و�أ�ص ��بحت لدين ��ا 34

جامع ��ة حكومي ��ة و 46كلي ��ة �أهلي ��ة جامع ��ة
ف�ض�ل ً�ا عن املراكز والوح ��دات البحثية التي
جتاوزت �إعدادها ."100
وب نّ
�ّي� ح�س ��ن �أن "وزارة التعلي ��م الع ��ايل
جادة بدف ��ع العملية التعليمي ��ة للأمام وبناء

االن�س ��ان العراق ��ي وتطوير قدرات ��ه يف كافة
املحافظ ��ات وهذه ال�س�ت�راتيجية ال تكمل اال
بتعاون اجلميع وتر�س ��يخ املناهج الدرا�سية
وتطويرها وتق�ت�رب من العل ��وم والتقنيات
احلديث ��ة العاملي ��ة ،والوزارة ج ��ادة بتطوير

امل�ؤمتر الطبي االول يف حمافظة بابل

البحث العلمي يف امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية من
خ�ل�ال االهتم ��ام بالزيارات العلمية ق�ص�ي�رة
الأم ��د وامل�ؤ�س�س ��ات واجلامع ��ات يف ال ��دول
املتقدم ��ة وتدريب املالكات العلمية والبحثية
والتطويرية".
و�أو�ضح وكيل وزارة التعليم والبحث العملي
"�سيتم قريب ًا ا�ستحداث هيئة البحث العلمي
للإ�ش ��راف على البح ��وث العلمي ��ة ومتويلها
وتعت�ب�ر االوىل يف الع ��راق ،فال ��وزارة تهتم
بالكفاءات العلمية العائدة و�ستفتح �أمامها كل
ال�سبل لتوظيف قدراتهم العملية والأكادميية
لأداء واجباتهم اجلديدة".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال رئي� ��س جامع ��ة باب ��ل
ع ��ادل البغ ��دادي يف حدي ��ث اىل (امل ��دى
بر�س)"،نحتف ��ي ،بامل�ؤمت ��ر العلم ��ي الدويل
االول للتعليم الطب ��ي الذي تقيمه كلية الطب
بجامعتن ��ا ومل ��دة يوم�ي�ن والذي يه ��دف اىل
تطوي ��ر التعلي ��م الطب ��ي ومناهج ��ه وتنمية
وتطوير كف ��اءة التدري�س ��يني ،وقد جمع هذا
امل�ؤمتر باحثني م ��ن العراق ومن دول �أخرى
ليكون ��وا معين� � ًا علمي� � ًا ومعرفي� � ًا من �ش� ��أنه
التالحم والتوا�صل ونتمنى على هذا امل�ؤمتر
التو�شح بالنجاح وحتقيق الأهداف".
يذك ��ر �أن كلي ��ة طب بابل ت�أ�س�س ��ت منت�ص ��ف
الت�س ��عينات وتخرج منها املئ ��ات من الطلبة
وبع�ض ��هم �أ�ص ��بحوا �أ�س ��اتذة فيها وهي الآن
ت�ض ��م دكات ��رة و�أ�س ��اتذة ماهري ��ن يف �ش ��تى
االخت�صا�صات.

رف ��ع ال�س ��اطور عاليا وهوى ب ��ه بقوة على
الكف فف�صلها عن الذراع ب�ضربة واحدة".
وال�ش ��اب م ��ا ح ��ل ب ��ه وكي ��ف تلقى �ض ��ربة
ال�س ��اطور؟ �س� ��أل اح ��د الأ�ص ��دقاء� .أج ��اب
حبيب" :امل�س ��كني �ص ��رخ بقوة حتى �أغمي
علي ��ه والدم ��اء تن ��زف من ��ه بق ��وة ،ونق ��ل
ب�س ��يارة لل�ش ��رطة الإ�س�ل�امية اىل امل�ش ��فى
لت�ض ��ميد جرحه ،لقد ر�أيت م�ش ��هدا ال ميكن
ان يعر�ض �إال يف �أفالم الرعب".
يب ��دو ان بع� ��ض الأماك ��ن يف مرك ��ز مدينة
املو�صل �سرتتبط بجرائم ب�شعة لن ين�ساها
املو�ص ��ليون لأجيال طويلة ،غ�ي�ر بعيد عن
مكان تنفيذ "حد الب�ت�ر" توجد بناية عالية
تعرف بعمارة الت�أمني� ،ش ��هدت قبل �أ�سابيع
اول جرمي ��ة من نوعها ارتكبها داع�ش �ض ��د
�ش ��ابني ،عندما �ألقيا من عل ��ى الطابق الـ12
وهم ��ا مكت ��ويف الأي ��دي �أم ��ام جمه ��رة من
النا�س بتهمة اللواط.
يف مث ��ل ه ��ذه املنا�س ��بات يحر� ��ص تنظي ��م
"داع� ��ش" عل ��ى توثي ��ق �أفعال ��ه ،اذ يجلب
م�ص ��ورين يوظفه ��م يف جم ��ال الدعاي ��ة
والرتويج الإعالمي ،فال مي�ضي وقت طويل
حتى ينت�شر فيلم او �صور فوتوغرافية على
مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي خا�صة تويرت
وه ��ذا م ��ا ح ��دث فع�ل�ا يف جرمي ��ة عم ��ارة
الت�أمني والإعدامات اجلماعية التي ارتكبت
�ضد عنا�صر �أمن عراقيني وغريها.
امللف ��ت للنظ ��ر ان م ��ا ين�ش ��ر م ��ن �ص ��ور ال
ميث ��ل �س ��وى ن�س ��بة �ض ��ئيلة ج ��دا فقط من
جمم ��وع جرائم "داع�ش" التي ترتكب �ض ��د
�أبن ��اء املدين ��ة  ،فاملالحظ ان ق ��رار برت اليد
الذي �ص ��در عن ما ي�س ��مى بدي ��وان املظامل
والق�ضاء ،كان يحمل الت�سل�سل .463
بع� ��ض الكنائ� ��س واملن ��ازل الت ��ي �ص ��ارت
�س ��جونا ،ت�ضم الكثري من الأ�شخا�ص الذين
ينتظره ��م وعوائلهم م�س ��تقبل غري �س ��عيد،
فم ��ن ال�س ��هولة مب ��كان تنفي ��ذ حك ��م بالقتل
او ب�ت�ر اليد او الرجم �ض ��د رج ��ل او امر�أة،
ا�ستنادا على �ش ��هادة �شخ�صني او �أكرث� ،أما
اذا انزل العقاب ب�شخ�ص بريء فان ال�شهود
�سوف يتحملون ذنبه ويلقون ح�سابهم على
ذل ��ك ي ��وم القيام ��ة ! ه ��ذا م ��ا يقوله ق�ض ��اة
"داع�ش".

�أحداث "�شغب" يف
النهروان �ضد نق�ص
اخلدمات
 بغداد  /املدى بر�س
تظاه ��ر الع�ش ��رات م ��ن املواطن�ي�ن يف منطقة
النه ��روان ،جنوب �ش ��رقي بغداد ،ي ��وم �أم�س
الثالثاء ،للمطالبة بتوفري اخلدمات ،و�أ�ضرم
املتظاه ��رون الن ��ار مببن ��ى املجل� ��س البلدي
للمنطقة ،وفيما �أ�ص ��يب �ستة �أ�شخا�ص بينهم
حمتجون وعنا�ص ��ر �أمن ل ��دى حماولة قوات
ال�ش ��رطة تفريقه ��م ،فر�ض ��ت قي ��ادة عملي ��ات
بغداد حظرا للتجوال على املنطقة.
وق ��ال مرا�س ��ل (امل ��دى بر�س)� ،إن الع�ش ��رات
م ��ن املواطن�ي�ن خرج ��وا ،ام� ��س الثالثاء ،يف
تظاهرة يف منطقة النهروان ،جنوب �ش ��رقي
بغ ��داد ،للمطالبة بتح�س�ي�ن اخلدمات" ،مبينا
�أن ،املتظاهري ��ن اقتحم ��وا مبن ��ى املجل� ��س
البلدي بعد رف�ض �أع�ضائه مقابلتهم.
من جانبه قال املتحدث با�س ��م قي ��ادة عمليات
بغ ��داد العمي ��د �س ��عد مع ��ن يف حدي ��ث �إىل
(امل ��دى بر� ��س)� ،إن "�أعم ��ال �ش ��غب اندلع ��ت
خ�ل�ال التظاه ��رة ،م ��ا �أدى �إىل �إ�ص ��ابة ثالثة
من املتظاهرين وثالثة من عنا�ص ��ر ال�ش ��رطة
الت ��ي تدخل ��ت يف حماول ��ة حلماي ��ة املجل�س
البلدي".
و�أ�ض ��اف معن �أن "املتظاهرين �أ�ضرموا النار
باملبنى" ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "القوات الأمنية يف
منطقة النهروان فر�ضت حظر ًا للتجوال على
الأ�ش ��خا�ص واملركب ��ات والدراج ��ات النارية
والهوائية لل�سيطرة على املوقف".
يذك ��ر �أن منطق ��ة النه ��روان ،جن ��وب �ش ��رقي
بغداد ،تع ��اين قلة اخلدمات وخا�ص ��ة تبليط
ال�ش ��وارع وم�ش ��اريع املج ��اري� ،إ�ض ��افة �إىل
االنقط ��اع املتك ��رر ملي ��اه ال�ش ��رب والطاق ��ة
الكهربائية.

قل ّ
ما َّ
ودل
"وزي ��ر الداخلي ��ة ،حمم ��د �س ��امل الغب ��ان� ،أوعز
ب�ص ��رف روات ��ب  750م ��ن �ض ��باط �أو منت�س ��بي
�ش ��رطة احلويج ��ة ،ونواح ��ي ال ��زاب والريا� ��ض
والعبا�س ��ي والر�ش ��اد وامللتق ��ى ،الذي ��ن ترك ��وا
مناطقهم ورف�ضوا مبايعة تنظيم داع�ش الإرهابي،
وان�ض ��موا للعمل يف مديرية �ش ��رطة مركز مدينة
كرك ��وك ،الق ��رار جاء عل ��ى خلفية اللق ��اء بالوزير
الغبان" ،م�شري ًا �إىل �أن "ال�صرف �سيتم ،ب�إ�شراف
مدي ��ر مكت ��ب املفت� ��ش الع ��ام يف وزارة الداخلية،
العقيد �أركان حمد لطيف".

النائب خال املفرجي

"مت �إع ��داد تقري ��ر ع ��ن القرو� ��ض
اخلا�صة ب�س�ت�راتيجية التخفيف من
الفقر ،ان جمموع معامالت القرو�ض
املنف ��ذة يف جمي ��ع املحافظ ��ات ع ��دا
حمافظة االنبار بل ��غ  7381معاملة،
فيما بلغت املبالغ امل�صروفة اخلا�صة
ب�س�ت�راتيجية التخفي ��ف م ��ن الفق ��ر
لل�س ��نوات الثالث املا�ض ��ية اكرث من
 65ملي ��ار دين ��ار والت ��ي ت�ض ��منت
القرو�ض املمنوحة".

وزير العمل
حممد ال�سوداين

"�أطلق ��ت الوزارة قرو�ض �ص ��ندوق الإ�س ��كان
وح�س ��ب الأ�س ��بقية للمعامالت التي مت الك�شف
عليه ��ا �س ��ابقا وح�س ��ب ق ��دم املعام�ل�ات ل ��كل
حمافظة ،ان �صندوق الإ�سكان با�شر با�ستقبال
طلبات الإقرا�ض اجلديدة م ��ن املواطنني ،فيما
�سيتم �صرف دفعات القرو�ض ال�سابقة وح�سب
الأ�سبقية ،ان �ص ��ندوق الإ�سكان اقر يف الآونة
الأخ�ي�رة تعدي�ل ً�ا جدي ��د ًا لتعليم ��ات الإقرا�ض
تمُ َ ِك ُن امل�س ��تفيد اختيار �إحدى طريقتني لت�س ��لم
دفعات القر�ض".

وزير الإعمار
طارق اخليكاين

"ن�ؤك ��د عل ��ى �ض ��رورة التع ��اون م ��ع اي ��ران
والت ��ي جتمعها مع العراق قوا�س ��م م�ش�ت�ركة
يف املن ��اخ والرتبة واملياه ،ن�ش ��دد على تفعيل
اللجان امل�ش�ت�ركة وعقد اتفاقي ��ات بني وزارة
الزراع ��ة العراقي ��ة ونظريته ��ا االيراني ��ة ،ان
اي ��ران دول ��ة متط ��ورة يف املج ��ال الزراع ��ي
وان البلدي ��ن بحاج ��ة للتع ��اون املثم ��ر البناء
و�ض ��رورة التعاون يف جم ��ال البحث العلمي
الزراعي وتبادل اخلربات والدخول باجلانب
العلمي التطبيقي يف مكافحة الت�صحر".

وزير الزراعة
فالح الزيدان

شؤون الوطن

محليات
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ب�ين عل ّو���ش و العبايج��ي م��ن ه��و �أمني بغ��داد الق��ادم ؟

قناطر
 طالب عبد العزيز

 العبادي يُعفي عبعوب عن من�صبه  الخدمات النيابية� :سنالحق �سنداته "الوهمية"

الب�صرةٌ :
متحف ٌّ
رث على اجلدران

 دولة القانون :المن�صب خا�ضع للأحزاب و�آلية تعيين البديل خرجت عن �سياق االتفاق
قرر رئ�س مجل�س الوزراء العراقي حيدر العبادي ،ام�س الثالثاء� ،إعفاء �أمين بغداد بالوكالة
بينما ّ
نعيم عبعوب من من�صبه وتعيين امر�أة تحمل �شهادة الدكتوراه في الهند�سة المدنية بد ً
ال عنه،
ما زال ا�سم المر�شحة للمن�صب غام�ضا وغير م�ستقر ،وحتى �ساعة �إعداد التقرير  ،تداولت م�صادر
علو�ش الم�س�ؤولة عن دائرة الم�شاريع الهند�سية في وزارة التعليم العالي،
عديدة تعيين ذكرى ّ
بينما قال �آخرون ان ا�سم النائبة �شروق العبايجي كان متداوال حتى �ساعات مت�أخرة من ام�س
الأول االثنين داخل مكتب العبادي.
 بغداد /محمد الحكمت
واع �ل��ن ال�م�ت�ح��دث ب��ا��س��م م�ك�ت��ب رئي�س
ال� ��وزراء راف ��د ج �ب��وري ف��ي ح��دي��ث �إل��ى
(ال� �م ��دى ب ��ر� ��س)� ،إن "رئي�س مجل�س
ال��وزراء حيدر العبادي ق��رر �إعفاء �أمين
ب �غ��داد وك��ال��ة نعيم عبعوب م��ن من�صبه
وتعيين ام��ر�أة تحمل �شهادة الدكتوراه
بالهند�سة المدنية".
ورف�ض جبوري الإف�صاح عن ت�سمية بديل
عبعوب واك��د� :أن "ا�سم الأم�ي��ن الجديد
للعا�صمة بغداد �سيك�شف الحقا".
وكانت �إدارة محافظة بغداد �أعلنت ،في
ال �ـ 15من �شباط � ،2015أن تغيير �أمين
ب �غ��داد نعيم عبعوب متعلق بالحكومة
ال �م��رك��زي��ة ،فيما ا��س�ت�ب�ع��دوا �إق��ال �ت��ه في
الفترة الحالية لعدم ح�سم توزيع الهيئات
الم�ستقلة على القوى ال�سيا�سية� ،شددوا
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة �أن يحظى الأم �ي��ن الجديد
بمقبولية البغداديين.
ه��ذا ونقلت �صحيفة اال�ستقامة التابعة
للمجل�س اال�سالمي االعلى بزعامة عمار
الحكيم ،ان "رئي�س مجل�س الوزراء منح
من�صب وكيل �أمين بغداد لنعيم عبعوب
بعد �إعفائه من من�صب الأمين وكالة".
و�أفادت ال�صحيفة الإلكترونية عن م�صادر
رف�ضت الك�شف ع��ن ا�سمها ،ان "�أمين
ب �غ��داد ال���س��اب��ق نعيم ع�ب�ع��وب �سي�شغل
من�صب وكيل �أم�ي��ن بغداد" ،م�ضيفا ان
"العبادي قرر تعيين المهند�سة المدنية
ذكرى علوّ �ش �أمينا جديدا لبغداد".
و�شغلت علوّ �ش منا�صب عديدة في وزارة
التعليم ال �ع��ال��ي وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي ك��ان
اخرها ،من�صب مديرة ق�سم الم�شاريع في
الوزارة.
وت �ح��دث��ت م �� �ص��ادر ل �ـ "المدى" رف�ضت
الك�شف ع��ن ا��س�م�ه��ا ،ان ط��اول��ة رئي�س
مجل�س ال� ��وزراء ح�ي��در ال�ع�ب��ادي ،تلقت
اكثر من مر�شح لمن�صب �أمين العا�صمة

وكالة ،والى غاية �ساعات مت�أخرة من ليلة
ام�س الأول االثنين ،كانت النائبة �شروق
العبايجي احدى ابرز الت�سميات.
هذا ورحب ع�ضو مجل�س محافظة بغداد،
علي �سرهيد ،بقرار العبادي" :ان �إعفاء
عبعوب من من�صبه هو من مطالب مجل�س
محافظة بغداد ،وكنا ننتظره طوي ًال من
رئي�س مجل�س الوزراء العبادي" ،معتبر ًا
�إياه "بالقرار ال�صائب".
و�أ��ض��اف �سرهيد في حديث لـ "المدى"،
"�ستكون هنالك تحقيقات م��ع الأم�ي��ن
ال�سابق ح��ول تلك�ؤ الم�شاريع و�ستحال
للنزاهة ،بالإ�ضافة الى توزيع م�ساحات
م��ن الأرا� �ض��ي وال�سندات ال�سكنية على

ال�م��واط�ن�ي��ن ف��ي منطقة ب��اب المعظم"،
م�شير ًا ال��ى ان "مجل�س بغداد �سيواجه
�صعوبة ف��ي االط�ل�اع على ه��ذه الوثائق
ولكن ال يوجد �شيء ال يمكن الح�صول
عليه في هذا الوقت".
واك��د ان "هدف مجل�س محافظة بغداد
ان يكون لدى الأمين الجديد خطة ّ
نطلع
عليها ونحن في المجل�س خ�ص�صنا مبالغ
لهم و�ستكون فيها �أولويات خا�صة بعمل
الإدارة الجديدة" ،مطالب ًا "مجل�س النواب
ب��إق��رار قانون العا�صمة من اج��ل ان يتم
تنظيم عمل مجل�س بغداد و�أمانة بغداد
وترك العمل بع�شوائية".
ال��ى ذل��ك دع��ا ع�ضو مجل�س ب �غ��داد عن

ائ �ت�لاف دول ��ة ال �ق��ان��ون �سعد المطلبي،
في حديث لـ"المدى" ،ال��ى "�ضرورة ان
يكون امين بغداد� ،صاحب قدرة �سيا�سية
وا�سعة تمكنه من ال�سيطرة على الأحزاب
وع��دم الخ�ضوع لها" ،الفتا ال��ى ان "كل
م�س�ؤول تكنوقراط ي��أت��ي يلزم م��ن قبل
اط��راف عديدة ب�إر�ضاء الكتل ال�سيا�سية
على ح�ساب المواطن الب�سيط".
و�أ�شار المطلبي الى �أن "قرار تعيين �أمين
لبغداد بهذه الطريقة هو خارج ال�سياقات
المتفق عليها" ،م�ؤكد ًا ان "�أموال �أمانة
بغداد يخ�ص�صها مجل�س محافظة بغداد
وفي حال لم نتعرف على خطط �أمينة بغداد
وما هي الم�شاريع التي �ستعمل عليها فال

يمكن لنا ان نخ�ص�ص لها الأموال".
وع ��ن ق��ان��ون ال�ع��ا��ص�م��ة ق ��ال المطلبي
"نحن قدمنا قانون العا�صمة والم�شكلة
معقدة جد ًا ولي�ست بالب�سيطة فالأحزاب
الم�ستفيدة �سوف لن تمرر القانون كونه
يتعار�ض مع م�صالحها" ،مبين ًا ان "�أمانة
العا�صمة تحا�سب من قبل البرلمان على
اعتبارها هي جزء من ال�سلطة االتحادية
وه��ي حقيبة وزاري��ة ونحن د�ستوري ًا ال
ن�ستطيع ان نحا�سبها وهذه م�شكلة بحد
ذاتها".
من جانبها �أف��ادت ع�ضو لجنة الخدمات،
عهود عبد الزهرة ،في حديث لـ"المدى"،
ان "لجنة الخدمات لم تبلغ ر�سمي ًا بهذا
ال �ق��رار ،وعملنا فقط ت�شريع القوانين
ومراقبة عمل الم�ؤ�س�سات الخدمية".
وع��ن الم�شاريع المتلكئة �أو�ضحت عبد
ال��زه��رة ان "لجنتها �ست�ستلم ملفات
الخدمات في العا�صمة وت�ست�ضيف الأمين
ال�سابق ومن بعدها يتم ا�ستجوابه عبر
لجنة تحقيقية" ،وحول توزيع ال�سندات
ال�سكنية التي �أثارها مجل�س المحافظة
ف��ي الآون� ��ة الأخ��ي��رة ،ق��ال��ت ال�ن��ائ�ب��ة عن
لجنة الخدمات "اذا لم تقدم هذه ال�سندات
للق�ضاء فلن ت�ستطيع لجنة الخدمات ان
تفعل �أي �شيء ات�ج��اه الأم�ي��ن ال�سابق،
واللجنة ت��أت��ي بالملفات وتتحقق منها
وم��ن ث��م ت�ست�ضيف الأم �ي��ن وم��ن بعدها
ت�ستجوبه و�آخر خطوة تقدم الملفات الى
الق�ضاء".
م�شيرة الى ان "م�شروع قانون العا�صمة
الآن في مجل�س ال ��وزراء ول��م ي�صل الى
لجنة الخدمات النيابية ،ونحن لدينا 13
قانون ًا متلكئ ًا في لجنة الخدمات  7قوانين
منها مرتبطة بلجنتنا وبقية القوانين
مرتبطة بلجان �أخ��رى ،والقانون عندما
ي���ص��ل ال ��ى مجل�س ال��ن��واب ي�ت�خ��ذ ع��دة
�إج��راءات وي�ستغرق وق��ت لحين قراءته
و�إقراره".

جامعة بابل :توزيع منحة الطلبة ب�أثر رجعي حال ا�ستالم املوازنة
 بابل /اقبال حممد
�أك��دت جامعة بابل ،ام�س الثالثاء ،ان منحة الطلبة
�ستوزع ب��أث��ر رجعي ح��ال ا�ستالم اجلامعة ملوازنة
العام احلايل بعد �إمتام الإج��راءات الإدارية اخلا�صة
بتحديد امل�شمولني وفق ال�ضوابط والتعليمات.
وقال مدير ال�ش�ؤون املالية يف رئا�سة اجلامعة نعمة
احل�سيني يف بيان تلقت (امل��دى بر�س) ن�سخه منه
ان "املنحة �ستوزع على الطلبة امل�ستحقني فعال وفقا
لل�ضوابط والتعليمات ال��وزاري��ة ب��أث��ر رجعي بعد
ت�ضمني تخ�صي�صاتها يف موازنة العام احلايل" ،داعيا
"كليات اجلامعة اىل الإ�سراع بتزويد رئا�سة اجلامعة
ب�أ�سماء الطلبة امل�ستحقني للمنحة وف��ق ال�ضوابط

والتعليمات املن�صو�ص عليها يف القانون".
و�أ�� �ض ��اف احل���س�ي�ن��ي ان" ال �� �ض��واب��ط ال �ت��ي وردت
للجامعة �أك��دت على نف�س ال�ضوابط ال�سابقة اال ان
التخ�صي�صات مت تخفي�ضها هذا العام اىل نحو ()70
باملائة عن تخ�صي�صات العام املا�ضي لذلك مت توجيه
الكليات بتخفي�ض �أع ��داد الطلبة وفقا للم�ستحقني
فعال".
وتابع احل�سيني �أن "ال�ضوابط ا�شرتطت جلب ت�أييد
بالراتب الكلي لذوي الطالب وعدم االعتماد على ت�أييد
بالراتب اال�سمي ليكون اكرث �إثباتا بتحديد امل�شمول
من عدمه ،مع جلبه للبطاقة التموينية لبيان �أع��داد
�أ��س��رت��ه مرفقة بن�سخ م��ن ه��وي��ات الأح ��وال املدنية
ليجري بعدها تق�سيم دخل الطالب على �أ�سا�س دخل

ال�صحة تتفق مع �إيران على �إن�شاء
م�صانع دوائية ودورات طبية
 بغداد /املدى بر�س
اف�ت�ت�ح��ت وزارة ال���ص�ح��ة ال�ع��راق�ي��ة،
معر�ض ال�شركات الدوائية يف جناح
ال �� �ص �ح��ة الإي � � ��راين � �ض �م��ن امل �ع��ر���ض
التخ�ص�صي الإي � ��راين ،وب�ي�ن��ت �أن�ه��ا
�ستوقع بروتوكو ًال للتعاون امل�شرتك
ب�ين البلدين� ،أك ��دت �أن ال�بروت��وك��ول
يت�ضمن �إن�شاء م�صانع �أدوي��ة �إيرانية
ف�ض ًال عن دورات للأطباء االخت�صا�ص
يف جراحة القلب .وقال املتحدث با�سم
وزارة ال���ص�ح��ة ،اح�م��د ال��ردي �ن��ي ،يف
حديث اىل (امل��دى ب��ر���س)� ،إن "وزير
ال�صحة العراقي عديلة حمود ووزي��ر
ال �� �ص �ح��ة الإي� � � ��راين ح �� �س��ن ه��ا��ش�م��ي
افتتحا معر�ض ال�شركات الدوائية يف
جناح ال�صحة الإي��راين �ضمن املعر�ض
الإي ��راين التخ�ص�صي ال��ذي يقام على
�أر�ض معر�ض بغداد الدويل".
و�أ�� �ض���اف ال ��ردي� �ن ��ي� ،أن "اجلانبني
العراقي والإي ��راين اتفقا على توقيع
بروتوكول م�شرتك يف جمال التعاون
ال�صحي والدوائي" .و�أو�ضح الرديني،
�أن "اتفاق م���ش�ترك يت�ضمن �إن���ش��اء
م���ص��ان��ع �أدوي� ��ة �إي��ران �ي��ة يف ال �ع��راق
وا��س�ت�يراد الأدوي���ة م��ن اي ��ران ،ف�ض ًال
ع ��ن اف �ت �ت��اح دورات ل �ل �ج � ّراح�ين من

الأطباء االخت�صا�ص يف جمال جراحة
القلب" .ي�شار �إىل �أن وزي��رة ال�صحة
العراقية عديلة حمود� ،أعلنت ،خالل
زيارتها اجلمهورية الإيرانية يف الـ(5
من كانون الثاين � ،)2015إن "العراق
بحاجة �إىل خربات وجتارب �إيران يف
جمال ال�صحة والأدوية والعالج" ،فيما
�أك��دت على "تعزيز التعاون الثنائي
يف خمتلف املجاالت ،خا�صة يف جمال
ال�صحة والعالج و�إنتاج الأدوية وجمال
التمري�ض واجلراحة وعالج الأمرا�ض
القلبية" .وكان قد افتتح يف العا�صمة
ب�غ��داد ،ام�س االول االث�ن�ين ،املعر�ض
الإيراين التخ�ص�صي يف معر�ض بغداد
الدويل مب�شاركة � 260شركة يف خمتلف
االخت�صا�صات وملدة ثالثة �أيام.
وي��رت �ب��ط ال� �ع ��راق واي�� ��ران ب �ع��د ع��ام
 2003بعالقات �سيا�سية واقت�صادية
وث�ي�ق��ة ،بعد قطيعة ب�ين البلدين �إث��ر
ح��رب ال�سنوات الثماين التي خا�ضها
البلدان يف ثمانينيات القرن املا�ضي،
فيما يتهم �سيا�سيون عراقيون �إي��ران،
بالوقوف وراء العديد من �أعمال العنف
التي تنفذ داخل العراق ،من خالل دعمها
لبع�ض اجلماعات امل�سلحة ،وجتهيزها
بالأ�سلحة واملتفجرات ،لكن احلكومة
والتحالف الوطني ينفيان ذلك.

الأ� �س��رة م��ع ع��دد �أف ��راد العائلة بحيث ال يزيد دخل
الطالب عن ( )150الف دينار �شهريا وما زاد عن ذلك
ف�أنه ال ي�شمل باملنحة بحيث ان كل طالب يزيد دخل
�أ�سرته عن املليون وخم�سمائة �أل��ف دينار ال ي�شمل
بها.
و�أو��ض��ح مدير ال�ش�ؤون املالية يف رئا�سة اجلامعة
ان على " الطلبة ت��زوي��د اجلامعة بتعهدات خطية
يتحملون مبوجبها جميع التبعات القانونية اذا
ظهرت معلوماتهم خالف ذلك او انها غري دقيقة وعليه
يتحملون �ضعف املبالغ التي ا�ستلموها كما يحالون
اىل جلنة ان�ضباطية"،
ول�ف��ت احل�سيني اىل �أن "�ضوابط ت��وزي��ع املنحة
ا�ستثنت طلبة الدرا�سة امل�سائية والطلبة املوظفني
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والرا�سبني وامل�ؤجلني واملمنوحني خم�ص�صات وفقا
للقانون والعائدين من حاالت ترقني القيد لهذه ال�سنة
باعتبارهم من الطلبة الرا�سبني ،كما ا�ستثنى الطلبة
ال��دار� �س�ين على النفقة اخل��ا��ص��ة والطلبة يف حالة
الف�صل او بلوغ ن�سبة غياباتهم اىل اكرث من ع�شرة
باملئة �سنويا يف مادة درا�سية واح��دة او اكرث خالل
ال�سنة الدرا�سية والف�صل الدرا�سي".
يذكر ان منحة الطلبة توزع بواقع ()100الف دينار
�شهريا لطلبة الدرا�سات الأولية ،و( ) 150الف دينار
�شهريا لطلبة الدرا�سات العليا.
ي�شار اىل ان عدد طلبة جامعة بابل يبلغ اكرث من 20
الف طالب بالدرا�سات الأولية والدرا�سات العليا .

ين�ش ��ر م�ستخدمو في�سبوك م ��ن �أهل الب�صرة �صور ما تبقى من
جم ��ال مدينتهم� ،ش ��وارع ملدين ��ة املعقل ومبان قدمي ��ة على نهر
الع�شار ،القن�صلية الربيطانية مث ًال ،مبنى دائرة امليناء وحمطة
�سك ��ة القطار وفندق �شط العرب ،الذي بالقرب من املطار القدمي
يف النجيبية ،ومث ��ل ذلك يفعل البع�ض يف مدينة القرنة والفاو
والزبري والب�صرة القدمية .ين�شرون �صور ًا بالأ�سود واالبي�ض
و�أحيان ��ا يلونونها ،يف ا�ستذكار يائ� ��س يبدو هو الأخري ملدينة
حتت�ضر من ��ذ �سنوات ،فيما جتهز ف�ؤو� ��س احلكومة واملقاولني
م ��ن ال�شركات الأجنبي ��ة واملحلية و�أبناء امل ��ال العام ،امل�سروق
بانتظام على كل ما هو اخ�ضر وملون وجميل فيها.
يف غمرة ذلك ،ولأول مرة� ،أ�شاهد بائع ًا يتو�سط �سوق الع�شار
الكب�ي�ر ،يفرت�ش الأر� ��ض جال�سا ،يبيع �ص ��ور ًا قدمية للب�صرة.
�ش ��ط العرب وملتق ��ى دجلة بالف ��رات ،عند كرمة عل ��ي ،زيارات
املل ��وك والر�ؤ�ساء ،بيوت النخب الأر�ستقراطية .قلت يا �إالهي،
املدين ��ة تندثر �إذن ،املدينة تختفي م ��ن خريطة وجودها الأول.
ادخ ��ل ال�سوق ه ��ذه واخرج من ال�ش ��ارع ،الزق ��اق ذاك� ،أجتول
يف حمل ��ة البجاري� ،سوق الهنود ،بي ��ت �أ�صفر� ،سوق �سلومي،
جام ��ع املقام ،الداكري ،ابالم الغرام الع�شارية ،بيت حنا ال�شيخ،
ق�ص ��ر عبد الكاظ ��م ال�شمخاين ،عم ��ارة النقيب� ،سي ��ارات كراج
اخل ��ورة� ،ساع ��ة �سورين ،ال�س ��راي الذي بالق�شل ��ة ،باور هوز،
كني�س ��ة الكل ��دان القدمي ��ة يف حمل ��ة نظ ��ران ،الت ��ي بالقرب من
ج�س ��ر غربان ،بي ��وت اليهود يف حملة العزيزي ��ة وال�سعودية،
اجل�س ��ور املئة التي على نهر الع�ش ��ار يف الب�صرة القدمية ...ما
الذي يحدث؟ �أماتت املدينة كيما نتذكرها هكذا ،ام �أن متحف ًا ر ّث ًا
كب�ي�را ل�صور عمالقة ي�شيده ال�سكان يف ذاكرتهم ،يعلقونه على
جدران منازلهم وين�صرفون اىل موتهم� ،أم انهم يندبون حظهم
العاثر من خالله كلما عنَّ لهم تذكر مدينتهم.
يق ��ول ،معلق� � ًا عل ��ى �ص ��ورة يح ّبه ��ا� :صديق ��ي ،ال�شاعر طالب
عبا� ��س ها�ش ��م ،املول ��ود يف قرية �أب ��ي خفيف باب ��ي اخل�صيب،
ال�ص ��ورة الت ��ي يب ��دو فيها واقف ��ا على ج�س ��ر ق ��دمي ،ويف �أفق
خيالت هرم ��ة ،ثمة زورق منخور
ال�ص ��ورة يبدو �أفق من بقيا ُن
ٍ
مي ��وت على اجل ��رف الطين ��ي ،وال يبدو م�ستوى امل ��اء مرتفعا،
لع ��ل الوق ��ت جزر ،ومل يئن بع ��د للمد ان يعل ��و .امل�شهد ال يخلو
م ��ن مل�سة حيية جلم ��ال �آفل ،لك ��ن ال�صورة برمته ��ا ت�شي بزمن
يت� ��آكل� ،إذ ال طي ��ور ت � ُّ
�رف يف الأف ��ق ،وما من �ص ��ورة ل�شخ�ص
ام ��ر�أة ،طف ��ل ،ف�ل�اح ،حتيي اله�ل�اك العام ال ��ذي ق�ض ��م �أطراف
ال�ص ��ورة .عل ��ق ها�شم قائ�ل ً�ا" :هذا م ��ا تب ّقى من نه ��ر قريتي".
ومث ��ل ذلك فعل ويفع ��ل �آخرون من �أبناء املدين ��ة ،التي �أحلقتها
(عبقرية) حكومتنا املحلية بالتخطيط العمراين ملركز الب�صرة،
و�أخرجتها م ��ن كونها جمموعة قرى ب�أ�سم ��اء وانهار وب�ساتني
وج�س ��ور تاريخية يعود بنا�ؤه ��ا اىل احلقبة الأموية ،من عتبة
القرن الهجري االول �إىل ملحق قذر مبدينة بائ�سة.
تفاجئن ��ا دائرة �إعالم املحافظة ومن خ�ل�ال موقعهم الر�سمي،
عل ��ى ال�شبك ��ة بجمل ��ة اخب ��ار ،تتح ��دث عن زي ��ارات يق ��وم بها
املحاف ��ظ لكلي ��ة الزراعة مرة ،و�أخ ��رى لق�ضاء الزب�ي�ر والقرنة
وابي اخل�صيب ،يلتقي فيها بفالحني .حيث يبدي فيها ا�ستعداد
احلكوم ��ة املحلي ��ة النت�ش ��ال الواق ��ع الزراع ��ي وتق ��دمي العون
للمزارع�ي�ن والفالحني ،باحاديث عن �أهمية الزراعة يف املدينة،
بعد تراجع ا�سعار النفط خا�صة .كان بود ال�سكان ت�صديق ذلك،
بودهم �أن يجدوا م�صداقية لبع�ض ما يتفوه به �أع�ضاء احلكومة
م ��ن وعود و�أمنيات ،لك ��ن واقع احلال غري ذل ��ك ،ويخيل يل �أن
اال�ستعانة باملثل ال�شعب ��ي (يراويك حنطة ويبايعك �شعري) هي
الأقرب لفهم مقا�صد �شريعة حكامنا� ،إذ من غري الالئق �أن ال يقر�أ
ه�ؤالء بع�ض ما �صرخنا من �أجله وكتبنا و�أ�شرنا.
�سادت ��ي ،حكامن ��ا ،تتحدث ��ون ع ��ن اهمية الزراعة وت ��رون ب�أم
�أعينك ��م املجازر التي ارتكب ��ت وترتكب يوميا بحق غابة النخل
و�شبك ��ة االنهار وامل�ساحات اخل�ضر والقرى التي كانت واحات
�أمن وجم ��ال ورقي .تتحدثون عن الزراع ��ة وانتم تعلمون علم
اليق�ي�ن ب� ��أن �أق�ضي ��ة القرن ��ة واملدين ��ة والفاو واب ��ي اخل�صيب
وغريه ��ا م ��ن الأماك ��ن التي كان ��ت يوما م�ل�اذا وقوت ��ا ورحمة
وخريا وزرقا طيبا للإن�سان والطري والوح�ش� ..أ�صبحت خارج
املقا�صد التي �أرادها الله والإن�سان والطبيعة لها .تتحدثون عن
الزراع ��ة و�أنت ��م ،وم ��ن خاللكم قب ��ل غريكم ،ت�ش�ت�رون ع�شرات
الدومن ��ات من الب�سات�ي�ن وحتولونه ��ا اىل ع�شوائيات ومكبات
للنفايات وجماري لت�صريف املي ��اه الثقيلة واخلفيفة� .أنتم قبل
غريك ��م ب�صمتك ��م ،وع ��دم ت�شريعك ��م للقوانني وف�س ��اد ق�ضائكم
وجهلكم وان�شغالكم مبا هو دون م�سئولياتكم َمنْ خ ّرب املدينة،
واجه ��ز عل ��ى احللم ال ��ذي �أراده �أهلها له ��ا .ما �أتع�سن ��ا!! كيف،
وب�أيِّ ِ�ش ْرع ٍة للهدم حتكمون؟؟.

فالحو النجف يهددون باالعت�صام يف حال مل ت�صرف
م�ستحقاتهم خالل � 72ساعة
 النجف /اي�سر علي
ه ��دد امل��ئ��ات م��ن ف�لاح��ي ال�ن�ج��ف،
ام����س ال �ث�لاث��اء ،بتنظيم اعت�صام
مفتوح وق�ط��ع ال �ط��رق باملحافظة،
( 160كم جنوب العا�صمة بغداد)،
احتجاج ًا على عدم �صرف احلكومة
م�ستحقاتهم امل �ت ��أخ��رة منذ �أرب�ع��ة
ا�� �ش� �ه ��ر ،ع���ن حم�����ص��ويل ال �� �ش �ل��ب
وال�شعري خالل � 72ساعة ،يف حني
�أب���دى جمل�س امل�ح��اف�ظ��ة ت�ضامنه
معهم ،مبين ًا �أنه يوا�صل ات�صاالته
مع وزارتي املالية والتجارة ملعاجلة
املو�ضوع.
وق � ��ال رئ �ي ����س احت � ��اد اجل�م�ع�ي��ات
الفالحية يف ناحية الكوفة ،جبار
ح �� �س�ين ،خ �ل�ال ال��ت��ظ��اه��رة ال �ت��ي
خرجت �أمام مبنى جمل�س حمافظة
ال �ن �ج��ف ،يف ح��دي��ث �إىل (امل� ��دى
بر�س)� ،إن املئات من فالحي النجف
ت� �ظ ��اه ��روا اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى ع��دم
�صرف م�ستحقاتهم عن حم�صويل
ال���ش�ل��ب وال�شعري" ،م �� �ش�ير ًا �إىل
�أن "التظاهرات واالع�ت���ص��ام��ات
��س�ت���س�ت�م��ر حل�ي�ن حت �ق �ي��ق م�ط��ال��ب
الفالحني" .
و�أ�� �ض ��اف ح���س�ين� ،أن "املحتجني

�أمهلوا احلكومة العراقية � 72ساعة
ل�لا��س�ت�ج��اب��ة مل�ط��ال�ب�ه��م ،وبعك�سه
��س�ت�ك��ون ل �ه��م وق �ف��ة ط��وي �ل��ة يقطع
ال� ��� �ش ��وارع ال �ع��ام��ة خ�لال �ه��ا لأن �ه��م
�أ��ص�ح��اب حق" ،مبين ًا �أن "معظم

ال�ف�لاح�ين يعتا�شون ع�ل��ى مهنتهم
ولي�س لهم بديل �سواها".
�إىل ذلك قال الفالح� ،ستار �سرحان،
يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى ب��ر���س)� ،إن
"الفالحني مل يت�سلموا م�ستحقاتهم

فالحو النجف يهددون باالعت�صام وقطع الطرق
منذ �أك�ثر من �أربعة �أ�شهر ،ال�سيما
تلك املتعلقة مبح�صول ال�شلب ،التي
يعولون عليها كثري ًا كم�صدر �أ�سا�س
ّ
للدخل" ،مبين ًا �أن "معظم امل�ساحات
يف حمافظة النجف تزرع مبح�صول

ال�شلب حتديد ًا ،الذي يحتاج لأموال
وجهد كبريين".
و�أو�ضح �سرحان� ،أن "دعم الدولة
حمدود ولي�س من املعقول ت�أخره مدة
طويلة يف ظل ارتفاع �سعر الأ�سمدة
وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل�� ��واد ال �� �ض��روري��ة
لإجناح املو�سم الزراعي".
على �صعيد مت�صل �أب ��دى جمل�س
حمافظة النجف ت�ضامنه مع مطالب
املزارعني ب�صرف م�ستحقاتهم.
وق� ��ال رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال��زراع �ي��ة
يف امل �ج �ل ����س ،ه��ا� �ش��م ال �ك��رع��اوي،
يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى ب��ر���س)� ،إن
"املجل�س �أج� ��رى ات �� �ص��االت��ه مع
وزارت ��ي املالية وال�ت�ج��ارة لتذليل
العقبات التي حت��ول دون �صرف
م�ستحقات الفالحني" ،م ��ؤك��د ًا �أن
"اللجنة علقت عملها و�ستوا�صل
ال�ضغط على احلكومة لإن�صاف هذه
ال�شريحة املهمة من املجتمع".
وكانت اللجنة الزراعية يف جمل�س
حم��اف �ظ��ة ال �ن �ج��ف ،ق��د �أع �ل �ن��ت يف
(ال��ـ 11من �شباط  2015احل��ايل)،
ع��ن تعليق عملها اح�ت�ج��اج� ًا على
ع��دم � �ص��رف احل�ك��وم��ة م�ستحقات
املزارعني ،م�ؤكدة اال�ستمرار يف ذلك
حلني معاجلة املو�ضوع متام ًا.

8

العدد ( )3291ال�سنة الثانية ع�شرة  -الأربعاء (� )18شباط 2015

اقتصادي

خارج الحدود

خبري يدعو �إىل تفعيل القوانني وحماربة الف�ساد يف الدوائر ال�ضريبية

لندن

م�ست�شار العبادي االقت�صادي  :نظام ال�ضرائب "غري وا�ضح"
وبحاجة �إىل تغيري

رج ��ع ت�ض ��خم �أ�س ��عار امل�س ��تهلكني يف بريطانيا
ال�ش ��هر املا�ض ��ي �إىل �أدن ��ى م�س ��توياته من ��ذ ب ��دء
ت�س ��جيل البيانات يف عام  ،1989و�سط توقعات
مبزيد من االنخفا�ض ما قد يخفف ال�ضغوط على
امل�س ��تهلكني قب ��ل االنتخاب ��ات العام ��ة .و�أظهرت
الأرق ��ام الر�س ��مية ال�ص ��ادرة ،ام�س الثالث ��اء� ،أن
ت�ض ��خم الأ�س ��عار يف الب�ل�اد انخف� ��ض يف كانون
الث ��اين (يناي ��ر) املا�ض ��ي� ،إىل �أدن ��ى م�س ��توياته
من ��ذ عام  1960لي�ص ��ل �إىل  0.3يف املئة ،مقارنة
ب� �ـ 0.5يف املئة يف كانون الأول املا�ض ��ي .ويعود
االنخفا� ��ض بدرج ��ة كب�ي�رة �إىل هب ��وط �أ�س ��عار
النفط العاملية التي و�ص ��لت ال�شهر املا�ضي �إىل ما
دون  45دوالر ًا ،وهو �أدنى م�س ��توى لها يف �ستة
�أعوام.

 املدى /عامر حميي

مو�سكو

و�أ�ضاف �صالح بالقول �إن "حاالت عديدة
يج ��ب حله ��ا بالتزامن مع تطبي ��ق النظام
ال�ضرائبي� ،أبرزه ��ا معاجلة ق�ضية بع�ض
الأ�شخا�ص الذين ال يدفعون ال�ضريبة وال
ميتلك ��ون الوعي ملعرفة ما هي ال�ض ��ريبة
وما �س ��تقدمه للدولة" ،م�ؤكد ًا �أن "النظام
ال�ض ��ريبي يف العراق بحاج ��ة �إىل تغيري
كبري ومعاجلة حقيقية".
و�أ�ش ��ار امل�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي �إىل �أن
"احلكوم ��ة عازم ��ة عل ��ى معاجل ��ة ه ��ذه
الأم ��ور التي تخ�ص ا�س ��تيفاء ال�ض ��رائب
يف الأي ��ام املقبل ��ة ،ك ��ي ال تط ��ر�أ م�ش ��اكل
ب�ي�ن املواطن والهيئة العامة لل�ض ��رائب"،

ّ
توقعات ب�إبرام ثاين عقد للغاز
مع ال�صني
ق ��ال وزي ��ر الطاق ��ة الرو�س ��ي �ألك�س ��ندر نوف ��اك،
�أم� ��س الثالثاء� ،إنه ي�أم ��ل �أن تربم جازبروم ثاين
�ص ��فقاتها لت�ص ��دير الغاز �إىل ال�ص�ي�ن يف الأ�شهر
القادمة .ويف العام املا�ضي و ّقعت رو�سيا وال�صني
اتفاقا بقيمة  400مليار دوالر لت�ص ��دير الغاز �إىل
ال�صني عرب خط �أنابيب باور �أوف �سيبرييا الذي
مل يت ��م بنا�ؤه بعد .ويف نوفمرب /ت�ش ��رين الثاين
املا�ض ��ي وقعت رو�سيا وال�ص�ي�ن اتفاق �إطار عمل
ل�صفقة ثانية تعرف بالطريق الغربي.
وق ��ال نوف ��اك لل�ص ��حفيني �إن رو�س ��يا تنتظ ��ر
مقرتحات حم ��ددة من االحت ��اد الأوروب ��ي لبناء
و�ص ��لة للغ ��از م ��ن خ ��ط �أنابي ��ب جدي ��د ميتد من
رو�س ��يا �إىل مرك ��ز جدي ��د للغ ��از عل ��ى احل ��دود
الرتكية-اليونانية.

م�ؤكد ًا �أن "العمل �سيبد�أ بنظام ال�ضرائب
اجلدي ��د خ�ل�ال الف�ت�رة املقبل ��ة ومل يُحدَّد
موعد حمدد".
ويف نف�س ال�س ��ياق قال اخلبري يف ال�ش�أن
االقت�ص ��ادي �أحم ��د فهم ��ي لـ "امل ��دى" ،ان
"النظام ال�ضريبي يف العراق يعاين من
م�ش ��اكل عدة ،وال يع ��رف الكثريون الفرق
بني النظام والتطبيق" ،مبينا ان "النظام
ال�ض ��رائبي موجود بالفعل �إال ان امل�شكلة
يف التطبيق".
و�أ�ض ��اف فهمي بالقول "�إن العراق ميتلك
نظام ًا �ض ��ريبي ًا كمركي ًا للب�ض ��ائع الداخلة
�إىل البلد� ،إال ان هذا النظام ال ي�س�ي�ر وفق
�آلية حمددة ،لأن بع�ض �سيطرات الكمارك
قد ت�س ��مح بدخول الب�ض ��ائع ،لأنها تعرف
التاجر �أو ال�س ��ائق ،وهنال ��ك �أمثلة كثرية
الت ��ي تعطل النظام ال�ض ��ريبي" ،م�ش�ي� ً
را
�إىل �أن "الف�س ��اد كب�ي�ر يف امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومية ودوائر الهيئة العامة لل�ضرائب
والكمارك".
ولف ��ت اخلب�ي�ر �إىل �أن " ال�ض ��رائب تدعم
موازن ��ة الدولة ب�ش ��كل كب�ي�ر و�أن النظام

الذهب
توقفت موجة �ص ��عود الذهب التي دامت لثالثة �أيام� ،أم�س الثالثاء،
وفقد املعدن واحدا باملئة مع توخي امل�س ��تثمرين احلذر عقب انهيار
املحادثات بني اليونان ووزراء مالية منطقة اليورو ،يف حني تراجع
الطلب من ال�صني قبل عطلة ال�سنة القمرية اجلديدة.
ون ��زل الذه ��ب يف املعام�ل�ات الفوري ��ة  0.85باملئ ��ة �إىل 1221.75
دوالر للأوقي ��ة (الأون�ص ��ة) ،وكان ق ��د ارتف ��ع نحو واح ��د باملئة يف
اجلل�س ��ات الثالث ال�سابقة مدعوم ًا ب�ضعف الدوالر و�ضبابية و�ضع
اليونان.
وع ��ادة ما يلج�أ امل�س ��تثمرون ل�ش ��راء الذهب يف �أوق ��ات عدم التيقن
االقت�صادي �أو حني تهبط الأ�صول عالية املخاطر مثل الأ�سهم.
ونزلت الف�ضة  2.3باملئة �إىل  16.18دوالر للأوقية  ،وفقد البالتني
 0.5باملئة لي�س ��جل  1194.95دوالر للأوقية والبالديوم  0.3باملئة
لي�صل �إىل  873.95دوالر.

ال�ض ��رائبي يجب ان يكون وا�سع ًا لي�شمل
الكثري من الأمور� ،إال �أن هذا الأمر �ص ��عب
ال�س ��يما مع تعود املجتم ��ع على اخلدمات
املجانية ،على عك� ��س الدول الأخرى التي
تفر� ��ض ال�ض ��رائب ،لكنه ��ا توف ��ر الراحة
ملواطنيها ب�أ�شكال عديدة".
وتاب ��ع فهم ��ي بالق ��ول "يف ح ��ال تفعي ��ل
نظام ال�ضرائب ب�صورة �صحيحة �سيكون
م�ص ��در ًا رئي�س ��ي ًا لتدعيم التنمية وي�صبح
م ��ورد ًا مهم� � ًا للموازنة العامة ،ف�ض�ل�ا عن
كونها �إر�شادية ،فعند فر�ض �ضرائب على
الكهرباء واملاء ف�إن ذلك �س ��يجعل املواطن
ّ
ير�شد ا�س ��تعماالته" .مو�ضحا �أن "�أموال
ال�ض ��رائب �س�ت�رفد املوازن ��ة العراقي ��ة
ب�أموال تخ�ص�ص لدعم القطاعات الأخرى
التي �أهملتها املوازنة االحتادية".
و�ص ��وّ ت جمل� ��س الن ��واب 29 ( ،كان ��ون
الث ��اين  )2015على فق ��رات جديدة مهمة
�ض ��من موازنة عام  2015ت�ضمنت فر�ض
�ض ��رائب وحتديد مبيع ��ات البنك املركزي
وتقلي�ص الإيفادات و�سيارات امل�س�ؤولني،
و�ش ��مل الت�صويت فر�ض �ضريبة املبيعات

على كارتات تعبئة الهاتف النقال و�شبكات
الإنرتنت بن�س ��بة  ،%20م ��ن قيمة الكارت
وبن�سبة  %15على �شراء ال�سيارات بكافة
�أنواعها وتذاكر ال�سفر.
وانتق ��دت اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة ( 1
كان ��ون الث ��اين  )2015فر� ��ض �ض ��رائب
عل ��ى املواطنني ل�س ��د العج ��ز يف املوازنة
االحتادي ��ة ل�س ��نة  ،2015ع ��اد ًة �أن فر�ض
�ض ��رائب عل ��ى امل�س ��تهلك ي�ؤث ��ر عل ��ى
ميزانيت ��ه ،داعي ��ة احلكومة ب ��د ًال من ذلك
�إىل تقلي� ��ص نفق ��ات ال ��وزارات وتقلي ��ل
�إيفادات امل�س�ؤولني.
وق ��ال ع�ض ��و اللجنة� ،س ��رحان �أحمد� ،إن
"ما ن�ص عليه م�ش ��روع قان ��ون املوازنة
االحتادية ل�سنة  2015من فر�ض �ضرائب
على امل�س ��تهلك غ�ي�ر �إيجابي وه ��ذا ي�ؤثر
على ميزانية املواطن".
و�أ�ض ��اف "يفرت� ��ض عل ��ى احلكوم ��ة اخذ
�ض ��رائب من �أ�صحاب ال�ش ��ركات واملعامل
ب ��د ًال م ��ن املواط ��ن" ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن
"ال�ضرائب �ستقت�صر على الهاتف النقال
والإنرتنت وا�س ��ترياد ال�سيارات احلديثة

وغريها من الأمور".
وكان وزي ��ر املالي ��ة هو�ش ��يار زيباري قد
ك�ش ��ف يف( كان ��ون الأول  )2014ع ��ن ان
الوزارة تعمل على تقليل العجز باملوازنة
ع�ب�ر زي ��ادة ال�ض ��رائب وفر� ��ض ر�س ��وم
كمركية على الب�ضاعة التي تدخل البالد.
وق ��ال زيباري يف ت�ص ��ريحات �ص ��حفية،
�إن "ال ��وزارة تعمل عل ��ى تقليل العجز يف
موازن ��ة  2015م ��ن خ�ل�ال �إيج ��اد بدائ ��ل
غ�ي�ر نفطي ��ة ،كزي ��ادة ال�ض ��رائب وفر�ض
تعريف ��ات كمركي ��ة عل ��ى بع�ض الب�ض ��ائع
الداخل ��ة للعراق" م�ش�ي� ً
را �إىل ان "الكثري
م ��ن ال ��دول تعتم ��د يف موازناته ��ا عل ��ى
ال�ض ��رائب كربيطانيا والواليات املتحدة
الأمريكية".
وبينّ الوزير انه "�سيجري �ضغط النفقات
اخلا�ص ��ة باملوازنة لتقليل العج ��ز� ،إال �أن
هذا ال�ض ��غط لن ي�ش ��مل الدواء والغذاء"،
م�ؤك ��د ًا ان "بداي ��ة الع ��ام املقبل �س ��تكون
هن ��اك موازن ��ة بع ��د �أن تكم ��ل اللجن ��ة
الوزارية �ض ��غط املوازن ��ة وتقليل العجز
وت�سليمها ملجل�س الوزراء لإقرارها".

دبي

و�صف امل�ست�شار االقت�صادي
لرئي�س احلكومة نظام
ال�ضرائب يف العراق بـ "غري
املفهوم" وبحاجة �إىل تغيري
ومعاجلة حقيقية ،م�ؤكداً
وجود �أ�شخا�ص ال يدفعون
ال�ضرائب ب�سبب "ق ّلة
الوعي" ،يف حني دعا خرباء
اقت�صاد �إىل حماربة الف�ساد
الإداري واملايل يف دوائر
ال�ضريبة والكمارك من خالل
تفعيل القوانني النافذة.
وقال امل�ست�شار االقت�صادي
لرئي�س احلكومة مظهر حممد
�صالح يف حديث لـ"املدى" �إن
"النظام ال�ضرائبي يف العراق
غري مفهوم بطريقة وا�ضحة،
وهو نظام عاملي معمول به
يف خمتلف دول العامل لرفد
الدولة ب�أموال �إ�ضافية"،
م�شرياً �إىل �أن "ال�ضريبة هي
جزء من م�ساهمة املواطن
خلدمة الوطن".

ّ
الت�ضخم �إىل �أدنى م�ستوياته
منذ 1960

تزايد طلب دول اخلليج على
املواد الغذائية
يتزاي ��د طل ��ب دول اخلليج عل ��ى امل ��واد الغذائية
م ��ع منو الإنفاق وارتفاع عدد ال�س ��كان .ويف ظل
عدم ق ��درة الأ�س ��واق املحلية عل ��ى تغطية الطلب
ف�إن اال�س ��ترياد يغطي معظ ��م احتياجات املنطقة
م ��ن الغ ��ذاء ،الأم ��ر الذي دف ��ع ال�ش ��ركات العاملية
للتناف�س على �أ�سواق املنطقة.
وي�ش ��هد الطل ��ب عل ��ى ال�س ��لع الغذائي ��ة يف دولة
الإم ��ارات من ��و ًا مبع ��دل  30يف املئ ��ة �س ��نوي ًا،
مدفوع� � ًا بالنم ��و ال�س ��كاين ال�س ��ريع وازده ��ار
�أ�س ��واق ال�ض ��يافة وال�س ��ياحة ،وتق ��در واردات
الإم ��ارات م ��ن امل ��واد الغذائي ��ة وامل�ش ��روبات ما
ب�ي�ن � 80إىل  90باملئة مما ت�س ��تهلكه دول جمل�س
التعاون اخلليجي .وتت�ص ��در الهند قائمة �شركاء
الإم ��ارات التجاري�ي�ن يف توريد امل ��واد الغذائية
بن�س ��بة  12يف املئة ،ثم الربازيل بن�س ��بة  10يف
املئة ،والواليات املتحدة بـ 9يف املئة �سنوي ًا .
ويحت ��ل الأرز الن�س ��بة الكربى يف جتارة ال�س ��لع
الغذائية الأ�سا�سية.

جمل�س الوزراء يق ّرر �إطالق رواتب �شركات التمويل الذاتي وي�ش ّكل جلنة خا�صة
بغداد /املدى بر�س
ق� � ّرر جمل� ��س ال ��وزراء العراق ��ي� ،أم�س
الثالثاء� ،إطالق رواتب �شركات التمويل
الذات ��ي املرتبط ��ة ب ��وزارات الدول ��ة،
و�أو�ص ��ى وزارة املالي ��ة بتنفي ��ذ القرار،
فيما قرر ت�شكيل جلنة متخ�ص�صة للنظر
مب�شاكل موظفيها.
وق ��ال جمل�س ال ��وزراء يف بي ��ان تلقت
"املدى بر�س" ،ن�سخة منه� ،إن "املجل�س
ق ��رر خ�ل�ال جل�س ��ته االعتيادي ��ة الت ��ي
عق ��دت ،الي ��وم� ،إطالق روات ��ب موظفي
�ش ��ركات التموي ��ل الذات ��ي املرتبط ��ة
ب ��وزارات الدول ��ة" ،مبين ��ا �أن "املجل�س
�أو�ص ��ى وزارة املالي ��ة بتنفي ��ذ القرار".

و�أ�ض ��اف املجل�س �إن "اجلل�س ��ة �ش ��هدت
ت�شكيل جلنة متخ�ص�صة للنظر بامل�شاكل
التي تواجه موظفي تلك ال�شركات".
وكان جمل� ��س ال ��وزراء العراقي قد قرر
خالل جل�س ��ته املا�ض ��ية التي عقدت ،يف
العا�شر من �شباط � ،2015صرف رواتب
منت�سبي �ش ��ركات التمويل الذاتي ل�شهر
واحد.
وكان ��ت كتل ��ة الأح ��رار التابع ��ة للتي ��ار
ال�ص ��دري ،ق ��د قدم ��ت يف العا�ش ��ر م ��ن
�ش ��باط ،2015طلب ًا �إىل رئا�س ��ة جمل�س
الن ��واب موقع ًا م ��ن  45نائب ًا لت�ض ��ييف
وزير املالية هو�ش ��يار زيباري ومديري
م�صريف الر�شيد والرافدين ب�ش�أن ت�أخر
�صرف رواتب موظفي وزارة ال�صناعة،

و�أكدت �أن قانون املوازنة �ألزم امل�صرفني
بدفع م�ستحقات التمويل الذاتي ،وفيما
دعت الرئا�سة �إىل �إدراج طلب الت�ضييف
عل ��ى ج ��دول الأعم ��ال� ،ش ��ددت عل ��ى
�ض ��رورة �إيجاد احللول املنا�سبة الـ250
�أل ��ف عائل ��ة .و�ش ��هدت امل ��دة املا�ض ��ية
تظاه ��رات ملوظف ��ي ال�ش ��ركات التابع ��ة
لوزارة ال�ص ��ناعة واملع ��ادن يف عدد من
املحافظ ��ات ،للمطالب ��ة بتحويله ��م م ��ن
التموي ��ل الذات ��ي �إىل املركزي و�ص ��رف
رواتبه ��م املت�أخرة� ،آخره ��ا يف بغداد �إذ
تظاه ��ر الع�ش ��رات من منت�س ��بي �ش ��ركة
اجلل ��ود التابع ��ة ل ��وزارة ال�ص ��ناعة
واملع ��ادن ،ي ��وم االثن�ي�ن 19(،كان ��ون
الثاين .)2015

وكان وزي ��ر ال�ص ��ناعة واملعادن ن�ص�ي�ر
العي�س ��اوي ،قد ك�ش ��ف ،ي ��وم الأحد4( ،
كانون الثاين� ،)2015أن "�سوء الإدارة
وتف�ش ��ي الف�س ��اد" يف ال ��وزارة �أديا �إىل
"انهيارها" ،و�أكد �أن الوزارة �أ�صبحت
"عالة على االقت�صاد العراقي" بد ًال من
�أن تك ��ون ركي ��زة م ��ن ركائز اقت�ص ��اده،
وفيم ��ا ب�ّي�نّ �أن ال ��وزارة ب ��د�أت بو�ض ��ع
خطة �ش ��املة لت�شغيل عدد من القطاعات
الإنتاجية� ،أ�شار �إىل �أن تنظيم (داع�ش)
ا�س ��توىل عل ��ى عدد م ��ن معامل �س ��منت
ال�ش ��مال و�أج�ب�ر املوظف�ي�ن عل ��ى العمل
حل�س ��ابه ،الفت� � ًا �إىل �أن �ش ��ركة �س ��منت
اجلنوب على "حافة االنهيار".
وطالب ممثلو ال�شركات التابعة لوزارة

جمل�س الأعمال الوطني يدعو لت�أ�سي�س م�صرف لأرا�ضي الدولة
لتحريك ّ
ملف اال�ستثمار
ع ّد جمل�س الأعمال الوطني العراقي،
�أم� ��س الثالث ��اء� ،أن تخ�ص ��ي�ص
الأرا�ضي والروتني ما يزاالن يعيقان
حركة اال�س ��تثمار يف البالد ،مقرتح ًا
ت�أ�س ��ي�س "م�ص ��رف لأرا�ضي الدولة"
لتحدي ��د �أم�ل�اك اجله ��ات الر�س ��مية
وعر� ��ض الفائ� ��ض منه ��ا لال�س ��تثمار
لتفعي ��ل ذل ��ك املل ��ف وت�س ��هيل عملية
جذب امل�ستثمرين الأجانب.
وقال رئي�س املجل�س ،كرمي ال�شمري،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)،
�إن "تخ�ص ��ي�ص الأر� ��ض م ��ن �أب ��رز
امل�ش ��اكل التي تواجه امل�ستثمر �سواء
كان عراقي� � ًا �أم �أجنبي� � ًا ،عل ��ى الرغ ��م
من الت�س ��هيالت التي تقدمه ��ا هيئات
اال�ستثمار املحلية والوطنية" ،م�شري ًا
�إىل �أن "الروتني ما يزال ي�شكل عقبة
ك�أداء بوجه اال�ستثمار ب�سبب مت�سك
بع�ض وزارات الدولة ب�أرا�ضيها على

امل�شاريع على وفقها".
وكان نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ،روز
ن ��وري �ش ��اوي�س ،ق ��د ق ��دم ،يف
(الرابع م ��ن �ش ��باط  2015احلايل)،
ع�ش ��رة مقرتح ��ات للنهو� ��ض بواق ��ع
اال�س ��تثمار� ،أبرزها �إلغ ��اء "القوانني

املوروثة" من العهود ال�سابقة ،ف� ً
ضال
عن دع ��م و�إ�س ��ناد امل�ص ��ارف الأهلية
للم�ش ��اركة يف عملي ��ة اال�س ��تثمار،
وفيم ��ا دع ��ا �إىل ا�س ��تمرار التعديالت
يف قان ��ون اال�س ��تثمار� ،أكد �ض ��رورة
معاجلة البن ��ى التحتية وخ�صو�ص� � ًا

عمالت

بغداد /املدى بر�س

الرغم من عدم حاجتها لها ،ف�ض�ل ً�ا عن
املخاطبات الر�س ��مية التي ت�س ��تغرق
عدة �شهور".
ور�أى ال�ش ��مري� ،أن "احلل الأف�ض ��ل
يف املرحلة احلالية يتمثل بت�أ�س ��ي�س
م�صرف لأرا�ضي الدولة ،يتوىل مهمة
ح�ص ��ر الأم�ل�اك التابع ��ة لل ��وزارات
واجله ��ات الر�س ��مية وف ��رز الفائ�ض
منها ع ��ن احلاجة" ،مقرتح ًا �أن تكون
"عائدي ��ة ذل ��ك امل�ص ��رف �إىل هيئات
اال�س ��تثمار يف عم ��وم حمافظ ��ات
العراق".
و�أ�ض ��اف رئي� ��س جمل� ��س الأعم ��ال
الوطن ��ي العراقي� ،أن ذلك "امل�ص ��رف
�سي�س ��هم يف حال �إقراره ،بدور كبري
ج ��د ًا يف حتري ��ك مل ��ف اال�س ��تثمار
وجذب امل�س ��تثمرين الأجانب للعراق
لتنفي ��ذ م�ش ��اريع خمتلف ��ة بعي ��د ًا عن
الروت�ي�ن املقيت" ،مبين� � ًا �أن "هيئات
اال�س ��تثمار �س ��تعرف حينها ر�صيدها
من الأرا�ض ��ي وتطلق املوافقات على

املتعلق ��ة بالطاقة كونها الأ�س ��ا�س يف
عملية اال�ستثمار.
وكانت هيئة امل�ست�شارين يف جمل�س
ال ��وزراء العراق ��ي ق ��د �أعلن ��ت ،يف
(ال� �ـ 31م ��ن كان ��ون الث ��اين ،)2015
عن �إطالقه ��ا ال�س�ت�راتيجية الوطنية
لتطوي ��ر ورعاي ��ة القط ��اع اخلا� ��ص،
ويف ح�ي�ن �أك ��دت �أن ال�س�ت�راتيجية
تت�ضمن تنويع م�صادر الدخل وتهيئة
بيئة ا�س ��تثمارية جاذبة للم�ستثمرين
والقطاع اخلا�ص ،بينت �أنها �ست�سهم
يف ابتع ��اد الدولة تدريجي ًا عن رعاية
امل�شاريع ب�صورة مبا�شرة.
وكان ممثل ��ون ع ��ن القط ��اع اخلا�ص
العراق ��ي ق ��د دع ��وا يف (التا�س ��ع من
�آب  2014املن�ص ��رم)� ،إىل ت�ش ��ريع
قوانني داعم ��ة لهذا القط ��اع ،و�أكدوا
افتق ��ار العاملني يف ه ��ذا القطاع �إىل
"اخل�ب�رة وحاجته ��م �إىل التدريب"،
وفيما انتقدوا طريق ��ة تعامل القطاع
ال�ص ��ناعي اخلا� ��ص م ��ع امل�ش ��اريع

و�أماكن توزيعها ،دعا جمل�س الوزراء
القط ��اع اخلا� ��ص �إىل ع ��دم التخوّ ف
م ��ن دخ ��ول �أيّ م�ش ��روع ا�س ��تثماري
ملناف�س ��ة" ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة"
وحت�سني امل�س ��توى الثقايف للعاملني
فيه.
وكان جمل� ��س الأعم ��ال الوطن ��ي ،قد
�أعل ��ن يف (ال� �ـ 27م ��ن كان ��ون الأول
 ،)2014ع ��ن تقدمي ��ه ورق ��ة عم ��ل
�إىل اللجن ��ة االقت�ص ��ادية يف جمل� ��س
ال ��وزراء لدع ��م وتفعي ��ل "القط ��اع
اخلا� ��ص" يف ظ ��ل انخفا�ض �أ�س ��عار
النف ��ط والأزم ��ة املالية الت ��ي مير بها
الع ��راق ٬و�أك ��د ان ��ه يه ��دف �إىل �أن
يكون حليف ًا وداعم ًا القت�ص ��اد البالد٬
وفيما �أ�شار �إىل �أن االقت�صاد العراقي
يع ��اين "�ض ��بابية كبرية" فه ��و لي�س
"�شمولي ًا وال حر ًا"� ٬أبدى ا�ستعداده
لتق ��دمي درا�س ��ات وبحوث تف�ص ��يلية
لتطوير جميع القطاعات االقت�صادية
وحتديثها والنهو�ض بها.

ال�ص ��ناعة واملعادن ،يف ( 4كانون الأول
 ،)2014الربمل ��ان بـ"ال�ض ��غط" عل ��ى
احلكومة ل�ص ��رف رواتبهم املتوقفة منذ
ثالث ��ة �أ�ش ��هر وحتويله ��م �إىل التموي ��ل
املرك ��زي ،ولفت ��وا �إىل �أن �أكرث من 250
�ألف عامل "مه ��ددون" ب�إيقاف رواتبهم،
�أكدوا �أن احلكوم ��ة العراقية تعمل على
"التخل�ص" من الكفاءات الكبرية ،فيما
طالب ع ��دد م ��ن الن ��واب ب�إع ��ادة النظر
يف الق ��رارات "اجلائرة" بح ��ق القطاع
الع ��ام .يذك ��ر �أن �أغل ��ب �ش ��ركات وزارة
ال�ص ��ناعة املنت�ش ��رة يف عم ��وم العراق،
تعم ��ل بنظ ��ام التموي ��ل الذات ��ي ،و�أخذ
�س ��لف م ��ن امل�ص ��ارف لتغطي ��ة روات ��ب
عمالها وموظفيها.
تعاف ��ى اليورو م ��ن خ�س ��ائره املبكرة،
�أم�س الثالثاء ،بف�ضل حت�سن معنويات
امل�س ��تثمرين يف �أملاني ��ا و�آم ��ال يف
التو�ص ��ل حل ��ل و�س ��ط ب�ي�ن اليون ��ان
و�ش ��ركائها يف منطق ��ة الي ��ورو ب�ش� ��أن
الدع ��م بخ�ل�اف برنام ��ج الإنق ��اذ املايل
احلايل.
وقل�ص ��ت الأ�س ��هم اليونانية خ�سائرها
 ،يف حني �س ��جلت ال�سندات احلكومية
الإيطالي ��ة والإ�س ��بانية لأج ��ل ع�ش ��ر
�س ��نوات زي ��ادة طفيفة و�س ��ط �آمال يف
التو�صل �إىل اتفاق يف الأ�سابيع القليلة
املقبلة قبل �أن تنفد �أموال اليونان.
وارتف ��ع الي ��ورو  0.3باملئ ��ة �إىل
 1.13995دوالر مقرتبا من امل�س ��توى
املرتفع الذي �سجله �أم�س عند 1.1429
دوالر.
ومقاب ��ل اجلني ��ه الإ�س�ت�رليني ارتف ��ع
الي ��ورو قليال من م�س ��تواه القريب من
�أقل م�س ��توى يف �س ��بعة �أعوام 73.69
بن�س الذي �س ��جله الأ�س ��بوع املا�ض ��ي
وجرى تداوله عند  74.04بن�س .
و�صعد الدوالر  0.1باملئة �إىل 118.52
ين مرتفعا من �أقل م�س ��توى يف ع�شرة
�أي ��ام  118.11ي ��ن ال ��ذي �س ��جله يف
التعامالت الآ�سيوية.
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�إدارة ال��زوراء تطل��ق �س��راح حي��در جب��ار

 بغداد  /حيدر مدلول
قال مدرب حرا�س مرمى المنتخب االولمبي
لكرة القدم �صالح حميد �إن لجنة المنتخبات
الوطنية �ستعقد اجتماعا بداية اال�سبوع
المقبل مع المدرب يحيى علوان في مقر
االتحاد بالقرب من مجمع ال�شعب الدولي
من اجل االط�لاع على قائمة الالعبين 50
ال��ذي��ن ت��م اخ��ت��ي��اره��م م��ن قبله لكي يتم
ار�سالها الى االتحاد الآ�سيوي باللعبة قبل
يوم � 23شباط الحالي ومناق�شة البرنامج
التدريبي الذي تم و�ضعه من خالل اقامة
م��ع�����س��ك��رات ت��دري��ب��ي��ة داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة
وخو�ض مباريات دولية ودية مع منتخبات

�إقرار تنظيم خليجي 23
لدولة الكويت
 بغداد  /املدى
�أق ّر امل�ؤمتر العام لر�ؤ�ساء االحتادات
اخلليجية والعراق واليمن لكرة القدم
�إقامة مناف�سات الن�سخة  23املقبلة من
دورة ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم
يف دولة الكويت ،على �أن يقوم االحتاد
ال��ك��وي��ت��ي ب��ت��ح��دي��د م���وع���د ان��ط�لاق��ة
مناف�سات ال��دورة وذل��ك يف االجتماع
املقبل الذي �سيعقد يف الكويت .ونقل
املوقع الر�سمي لالحتاد ال�سعودي لكرة
القدم ان اجتماع ر�ؤ���س��اء االحت��ادات
اخلليجية والعراق واليمن لكرة القدم
(امل���ؤمت��ر العام) ال��ذي عقد ظهر ام�س
الثالثاء يف عا�صمة اململكة العربية
ال�سعودية الريا�ض برئا�سة �أحمد عيد

احلربي وح�ضور ر�ؤ�ساء االحت��ادات
اخلليجية والعراق واليمن.
واع���رب عيد ع��ن �سعادته مب��ا حتقق
من جناح للن�سخة  22من دورة ك�أ�س
اخلليج العربي التي �ضيفتها اململكة
العربية ال�سعودية م�ؤخر ًا يف العا�صمة
الريا�ض م�ؤكد ًا ب�أن الدورة �ستوا�صل
جناحاتها يف حمطتها املقبلة يف دولة
الكويت ال�شقيقة ،ملقدرة الأ�شقاء يف
االحت��اد الكويتي لكرة القدم ال�شقيق
ع��ل��ى تنظيم ن�سخة م��ت��م��ي��زة ل���دورة
ك���أ���س اخلليج مقدم ًا ال�شكر لر�ؤ�ساء
االحتادات اخلليجية والعراق واليمن
على ما قاموا به من جهود كبرية يف
�سبيل تطوير كرة القدم ودورة ك�أ�س
اخلليج العربي.

عر�ض قائمة املر�شحني لالوملبي على احتاد الكرة مطلع اال�سبوع املقبل
العب ًا من اجل اخ�ضاعهم الى االختبارات ال��ودي��ة التي �ستخو�ضها منتخبات عُمان
واخ��ت��ي��ار االف�����ض��ل منهم خ�لال اال�سابيع والبحرين ولبنان خالل الفترة المقبلة من
المقبلة التي �سيتم فيه تكثيف الجرعات اجل تحديد ور�صد نقاط الخلل وال�ضعف
التدريبية قبل الدخول في مع�سكر تدريبي والقوة الموجودة فيها وخا�صة المنتخب
خ���ارج���ي ���س��ي��ت��م االت���ف���اق ب�����ش���أن م��وع��ده الأخير الذي �سيخو�ض مباراة دولية ودية
والدولة الخليجية التي �ست�ضيف المع�سكر اليوم الأربعاء مع الكويت على ملعب نادي
ال��ت��دري��ب��ي ال����ذي ���س��ي��ك��ون ك����آخ���ر محطة الن�صر الكويتي الذي �سنواجهه في افتتاح
اعدادية من اجل اختيار القائمة النهائية الم�شوار يوم � 25آذار المقبل على ملعب
المكونة من  23العب ًا قبل �شد الرحال الى قابو�س الريا�ضي م��ن اج��ل ت�سجيل تلك
العا�صمة العُمانية م�سقط للم�شاركة في المباراة وتحليلها ب�شكل م�ستفي�ض من
الت�صفيات التي �ستقام خ�لال الفترة من المدرب يحيى علوان ال��ذي �أع��د ان الفوز
� 31-23آذار المقبل .
�سيعطي الالعبين دفعة معنوية كبيرة نحو
وا�شار �صالح �إن المالك التدريبي للمنتخب التقدم الى االمام وك�سب المزيد من النقاط
الأولمبي �سيعمل على مراقبة المباريات ف��ي المباريات المقبلة التي �سيخو�ضها

 بغداد  /املدى

انهى جمل�س ال���وزراء النقا�ش ب�ش����أن ا�ستقاللية
احت���اد ك���رة الق���دم مالي��� ًا ع���ن اللجن���ة االوملبي���ة
الوطني���ة .وقال املدير التنفي���ذي للجنة االوملبية
الوطني���ة جزائر ال�سه�ل�اين �إن الدائرة القانونية
يف جمل�س الوزراء �أك���دت ان االرتباط القانوين
الحتاد ك���رة القدم وجميع االحت���ادات الريا�ضية
االخ���رى هو ح�ص���ر ًا باللجنة االوملبي���ة الوطنية

 بغداد  /املدى

قررت �إدارة نادي امل�صايف �أم�س الثالثاء �إقالة
امل����درب يحيى ع��ل��وان م��ن مهمته التدريبية
وتعيني همام �صالح مدرب ًا لفريقها الكروي ملا
تبقى من مناف�سات املرحلة الثانية من دوري
الكرة املمتاز.

اقر�أ يف ال�صفحات الداخلية
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الرد ج���اء يف وقت ي�ؤكد على ان اللجنة االوملبية
مل تكن حاجز ًا او مطب ًا امام عمل احتاد الكرة كما
ح���اول البع�ض ان يثري ذل���ك يف و�سائل االعالم ،
وبالتايل على اجلمي���ع ان يعلم انه ال ميكن القفز
فوق القوانني وعلينا �أن نحرتمها كونها الفي�صل
يف حتدي���د م�سار العم���ل االداري واملايل كما هو
احل���ال يف جمي���ع امل�ؤ�س�س���ات احلكومية ونحن
كج���زء من تل���ك املنظوم���ة �سنلتزم ب���كل االوامر
ال�صادرة عن احلكومة .

ح�������س���ام ال�������س���ي���د م���ت���ف���ائ���ل ب���ن���ت���ائ���ج امل���ي���ن���اء
 بغداد /علي �سالم
�أع�����رب م����درب ف��ري��ق امل��ي��ن��اء ل��ك��رة ال��ق��دم
ال�سوري ح�سام ال�سيد عن تفا�ؤله مب�ستوى
فريقه بعد االنت�صار الثمني الذي حققه خارج
ملعبه على ف��ري��ق ده���وك يف امل��ب��اراة التي
جمعتهما حل�ساب اجلولة الثانية ملرحلة �إياب

امل�صايف يقيل علوان يف اجتماع طارئ

همام �صالح

بالتوالي ام��ام منتخبات ج��زر المالديف
والبحرين وعُ��م��ان من اج��ل خطف بطاقة
الت�أهل عن المجموعة الى بطولة �أمم �آ�سيا
ت��ح��ت  23ع��ام�� ًا ال��ت��ي ت�ضيفها العا�صمة
القطرية الدوحة مطلع كانون الثاني 2016
لكي ي��داف��ع ع��ن اللقب ال��ذي اح��رزن��اه في
الن�سخة االخيرة من البطولة التي اقيمت
هناك في بداية عام . 2014
واع��رب عن امله في ان يح�صل منتخبنا
االول��م��ب��ي ل��ك��رة ال��ق��دم على اح��د المراكز
الثالثة االولى في بطولة �أمم �آ�سيا تحت23
من اجل الم�شاركة في م�سابقة كرة القدم
في اولمبياد ريو دي جانيرو ال�سيما بعد
�أن قرر االتحاد الآ�سيوي باللعبة ان تكون
ه��ذه البطولة ت�أهلية لالولمبياد من اجل
اعطائها مزيد ًا من االث��ارة والتناف�س بين
المنتخبات  16الم�شاركة في اطار حملته
لرفع م�ستوى اللعبة في القارة ال�صفراء
وج��ع��ل ال��م��ن��اف�����س��ات م��ق��ارب��ة لمناف�سات
ال��ق��ارة الأوروب��ي��ة والأميركية الجنوبية
والأفريقية.
وفي ال�ش�أن ذاته وافقت ادارة نادي الزوراء
الريا�ضي على التحاق المدرب الم�ساعد في
الفريق االول لكرة القدم في النادي حيدر
جبار بالمالك التدريبي للمنتخب الأولمبي
ال����ذي ت��م تعيينه م��ن ق��ب��ل ات��ح��اد ال��ك��رة
باالتفاق مع المدرب عماد محمد من اجل
انجاح المهمة الوطنية التي تنظر الأولمبي
في الت�صفيات الآ�سيوية.
وق��ال ع�ضو اتحاد الكرة ان ادارة النادي
تتمنى الموفقية للمدرب حيدر جبار في
المهمة الجديدة التي �ستكون االول���ى له
على �صعيد المنتخبات الوطنية بعد دخوله
ميدان التدريب الذي �سيكت�سب فيه فائدة
ك��ب��ي��رة ل��ك��ون��ه �سيعمل م��ع م�ل�اك تدريبي
يقوده المدرب يحيى علوان الذي ا�ستطاع
ان يحقق الميدالية الف�ضية ف��ي �أ�سياد
الدوحة عام . 2006

جمل�س الوزراء يرف�ض ا�ستقاللية احتاد الكرة
العراقي���ة وج���اء ذل���ك رد ًا عل���ى مفاحتت���ه احتاد
الكرة الدائرة القانونية يف جمل�س الوزراء دون
الرجوع اىل اللجنة الأوملبية ب�ش�أن ا�ستقالليته.
وا�شار املدي���ر التنفيذي اىل ان الدائرة القانونية
و�ضح���ت ب�ش���كل �صري���ح ان احت���اد ك���رة الق���دم
وجميع االحتادات االخ���رى تنتمي اداري ًا ومالي ًا
للجن���ة الأوملبي���ة الوطني���ة كونه���ا امل�س�ؤولة عن
تقدي���ر احتياجاته���ا املالي���ة م���ن املوازن���ة العامة
للحكوم���ة العراقية  .و�أو�ض���ح ال�سهالين �أن ذلك

وقال الناطق الإعالمي لنادي امل�صايف �ساجد
�سليم� :إن �إدارة ن��ادي امل�صايف ناق�شت ملف
امل��درب يحيى علوان وتقرر بالإجماع �إقالته
عطف ًا على ���س��وء النتائج ال��ت��ي حققها فريق
امل�صايف بدوري الكرة املمتاز.
و�أ�ضاف انه مت تعيني همام �صالح مدربا لكرة
امل�صايف ي�ساعده ح�سن جخيور و�أن��ور موىل
وكرمي �سهيل مدربا حلرا�س املرمى و�سيبا�شر
امل��درب اجلديد مهامه ب��دء ًا من اليوم االربعاء
من اجل العمل على حت�ضري الفريق للمباراة
القادمة التي �ستقام غ��د ًا اخلمي�س ام��ام فريق
الكرخ على ملعبه.
وتابع  :ان تكليف املدرب يحيى علوان لقيادة
املنتخب الأوملبي ح ّتم على �إدارة النادي البحث
عن مدرب بديل كون ا�ستمراره مع كرة امل�صايف
ب���ات �صعب ًا الن�شغاله يف حت�ضري املنتخب
لال�ستحقاقات املقبلة يف الوقت ال��ذي تطالب
فيه �إدارة النادي فريقها الكروي بتحقيق نتائج
ايجابية تتالءم مع الدعم الكبري الذي مت تقدميه
للفريق.
اجلدير بالذكر ان فريق امل�صايف يحتل املركز
االخري يف ترتيب فرق املجموعة الأوىل بر�صيد
 7نقاط فقط .

هوار املغوار ي�سطع � ً
أوملبيا
ويغيب عن ك�أ�س العامل

املجموعة ذاتها والتي انتهت بثالثة اهداف
للميناء مقابل ه��دف واح���د  .وق��ال ح�سام
لـ(املدى)� :أن االنت�صار خارج الديار وحتقيق
ثالث نقاط مهمة اعطى امليناء حافز ًا كبري ًا
نحو ت��ق��دمي االف�ضل يف اجل���والت القادمة
ال�سيما ان الفريق كان ب�أم�س احلاجة للفوز
وال���ع���ودة جم����دد ًا مل��ق��ارع��ة ال��ك��ب��ار م��ن اج��ل

العدد ()3291
ال�سنة الثانية ع�شرة -االربعاء
(� )18شباط 2015

باملر�صاد

جلن��ة املنتخب��ات حت�س��م برنام��ج الأوملب��ي للآ�سيوي��ة

يت�شابه ا���س��ل��وب لعبها م��ع المنتخبات
المناف�سة لنا في المجموعة االول��ى التي
ت�ضم منتخبات لبنان والمالديف والبحرين
وعُمان من اجل ت�أمينها ب�أ�سرع وقت ممكن
ال�سيما �أن الفترة التي تف�صلنا عن موعد
اقامة الت�صفيات ال تتعدى  40يوم ًا.
و�أو�ضح حميد لـ(المدى) :انه �سيتم خالل
االجتماع تحديد موعد انطالق الوحدات
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ���س��ي��ج��ري��ه��ا المنتخب
الأولمبي بعد االطالع الى جدول مباريات
ج��ول��ة ال��ذه��اب م��ن دوري ال��ك��رة الممتاز
للمو�سم ال��ح��ال��ي  2015-2014حتى ال
تت�ضارب مع مواعيد الوحدات التدريبية
للأندية التي �سيتم توجيه ال��دع��وة لـ 50
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ك�شف ع�ضو الهيئة الإداري��ة لنادي ال�شرطة علي عبدالزهرة �إن نفاد جوازات �سفر
الالعبني �أجمد كلف و�ضرغام ا�سماعيل ومهدي كرمي وحممد كا�صد �ستحول دون
امكانية مرافقتهم وفد الفريق الذي �سيغادر بعد غد اجلمعة �إىل العا�صمة القطرية
الدوحة خلو�ض املباراة الأوىل يف بطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ،م�ؤكد ًا وجود
م�ساع حثيثة من �إدارة النادي بالتعاون مع وزارة الداخلية لإ�صدار جوزات جديدة
ٍ
لهم ب�أ�سرع وقت من اجل ان يتمكنوا من مرافقة الفريق ال�سيما انهم من ابرز العبيه
وغيابهم �سيكون م�ؤثر ًا للغاية.

التواجد يف ال��دور النهائي ملناف�سات كرة
املمتاز .وا�ضاف  :ان امليناء قدم م�ستويات
جيدة خالل اجلوالت املا�ضية ولكن القرارات
التحكيمية مل تن�صفه وال��ت��ي ك��ان��ت �سبب ًا
بفقدانه بع�ض نقاط املباريات خا�صة تلك
التي لعبناها على ار�ضنا وبني جمهورنا امام
املت�صدر فريق ال�شرطة يف اجلولة املا�ضية.

تنقية مناخ الريا�ضة

� إياد ال�صاحلي
من���ذ �أن اب�ص���ر ن���ور علم���ه وتربّى
على مبادئ ان�سانية واخالقية د�أب
عليه���ا قبل ولوجه العمل الريا�ضي
الأكادمي���ي وعط���اء د .با�س���ل
عبداملهدي لن ين�ضب ،فبعد اطالقه
جائزة الإبداع الريا�ضي بن�سختها
الأوىل ع���ام  2014التي ا�ستقطبت
جت ّمع��� ًا ريا�ضي��� ًا كب�ي�ر ًا لتك���رمي
املبدع�ي�ن ،ه���ا ه���و يق����ص بواكري
ان�شطة ع���ام  2015مبب���ادرة لعقد
جل�سة ثقافية بغطاء منتدى يتناول
م�س�ي�رة الريا�ضة �ضم���ن احليزين
الثق���ايف والعلمي بح�ض���ور نخبة
طيبة م���ن �أهل الريا�ض���ة والإعالم
مبختل���ف عناوينه���م الت���ي خربها
املجتمع الريا�ضي.
حق��� ًا �إن واق���ع الريا�ض���ة العراقية
الي���وم مي��� ّر ب�أ�س���و�أ حقبه���ا بعدما
ت�ص���دّى امل�شه���د �أنا����س يتباين���ون
يف درج���ات احلر����ص وااللت���زام
مب�س�ؤولياته���م لكنه���م ي�شرتك���ون
جميع ًا يف حتمّ���ل تبعات التق�صري
الوا�ض���ح يف ا�سا�سي���ات تط���ور
املجتم���ع الريا�ض���ي و�سلوكي���ات
ممار�س���ي االلع���اب واالهم���ال
الفا�ضح للتخطيط والبناء العلمي
ال�صري���ح لإقام���ة بُني���ان االجناز،
وه���ذه م���ن اولويات لق���اء املنتدى
التي يج���ب االع�ت�راف مب�شاركتنا
امل�س�ؤولي���ة مل���ا بلغ���ه ذل���ك الواق���ع
التعي����س ل�صن���وف الريا�ض���ة
وثروتها الب�شرية والفنية.
ولع���ل م�س�أل���ة التوثي���ق الريا�ضي
واح���دة م���ن �أه���م حم���اور املنتدى
مثلم���ا �أ�ش���ار اليه���ا بي���ان التب�شري
ب�إن�شائ���ه فق���د �شاب���ت اح���داث
الريا�ض���ة مغالط���ات كث�ي�رة بفعل
فاع���ل ت���ارة وبغفلة م���ن املت�صدّين
لأر�شفة وقائ���ع مهمة انطلت عليهم

د .با�سل عبد املهدي
روايات م�شكوك يف �صحة بع�ضها
ت���ارة �أخ���رى  ،وهن���اك َم���ن د� ّ���س
معلومات مغر�ضة تدينه بالتحايل
عل���ى الر�أي العام وحريّ مثل هكذا
منت���دى �أن يعي���د احل���ق للتاري���خ
ويع ّري مزيفي احلقيقة وتزويقهم
ونواياهم غري الطيبة.
نعم نتف���ق مع فحوى بي���ان �إن�شاء
املنت���دى بالن����أي ع���ن ال�صراع���ات
الداخلي���ة وم���ا تعك�سه���ا م���ن
انق�سام���ات ال���ر�ؤى ب�ي�ن االقط���اب
الريا�ضي���ة وقواع���د املتناف�س�ي�ن
عل���ى املزاي���ا واملناف���ع  ،لكن تالقح
اف���كار احلا�ضري���ن ال مين���ع م���ن
و�ض���ع م�صلح���ة الريا�ض���ة يف
املق���ام الأول و�إ�س���داء ن�صائ���ح
منزوع���ة ال�شخ�صن���ة به���دف
تق���ومي احل���ال وا�ستع���ادة الهدوء
والرزان���ة لل�شخ�صي���ة الريا�ضي���ة
العراقي���ة الت���ي يج���ب ان ت�سم���و
فوق اال�ضط���راب امل�صطنع من ثلة
منتفع���ة ال ت�ستطي���ع العي�ش خارج
مياه االرتزاق ولن تتخلى عن دور
الت�آم���ر باعتباره���ا ت�سلقت جدران
املنا�ص���ب ف���وق اكت���اف املناوئ�ي�ن
للم�صلح���ة العام���ة فـ(�شبيه ال�شيء
منجذب اليه) وال ميكن ان تتخل�ص
ريا�ضتن���ا م���ن ن�سيجها املم���زق �إال
بتغي�ي�ر مفاهيم ومعطي���ات العمل
وفق اجندة علمي���ة ونيات خال�صة
للوطن.
مب���ارك د.عبدامله���دي �ص���واب
خطواته لل�ش���روع بتنقية مناخات
�صاحل���ة للعم���ل الريا�ض���ي ون�أمل
�أن تك���ون طروح���ات املنت���دى
ورقة عم���ل جدية مل���ن ي�سعى لهدم
حيط���ان اجله���ل والف�س���اد وط���رد
ذي���ول االبت���زاز والتزوير من بيت
الريا�ضة العراقية العتيد بتاريخه
والع���ايل بقام���ة رم���وزه النجب���اء
�أموات ًا و�أحياء.

بداءة الكرخ تر ّد دعوى ال�شرطة ..والأخيرة تلج�أ لال�ستئناف
 بغداد  /محمد الخفاجي
ردت المحكمة الريا�ضية في بداءة الكرخ
ال���دع���وى ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا �إدارة ن��ادي
ال�شرطة ال�سابقة على خلفية م�ؤتمر طرح
الثقة و�إج��راء انتخابات جديدة م�ستندة
في قرار �إبطال الدعوى ان وزارة ال�شباب
�أقامت م�ؤتمرا انتخابي ًا انبثقت عنه �إدارة
جديدة للنادي .وقال ع�ضو �إدارة ال�شرطة
ال�سابق �سالم فرج لـ(المدى)  :ان القا�ضي
المكلف بق�ضية نادي ال�شرطة لم يتعامل مع
الدعوى وفق ما تقت�ضيه اال�سانيد المقدمة
حيث راف���ق الطعن ت���أخ��ي��ر م��ن المحكمة
للنطق بالحكم  ،وتزامن ذلك مع تحركات
م�شبوهة من وزارة ال�شباب والريا�ضة التي
تعمدت ب�إقامة الم�ؤتمر االنتخابي قبل يوم
واحد من موعد �إ�صدار الحكم بالرغم من
ان الوزارة تعلم جيد ًا ان القا�ضي المكلف
بدرا�سة الدعوى كان مجاز ًا.
و�أ�ضاف فرج لـ(المدى) :ان القا�ضي المكلف
بالدعوى الخا�صة بنادي ال�شرطة قرر بعد
�أ�شهر عدة من الت�أجيالت رد الدعوى �شك ًال
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ولي�س م�ضمون ًا في المرة الأولى وذلك الن
هناك كلمة واح���دة وردت خط�أ ف��ي ملف
ال�شكوى مما �سبب في عرقلة المو�ضوع
ب�سبب الإج��راءات الروتينية حيث تطلب
الأمر الرجوع �إلى كاتب العدل ثم �إ�صدار

ك�أ�س �إنكلرتا يرتقب �صراع ًا
مثري ًا بني املان و�أر�سنال
الرياضي

كتاب م�صدّق يثبت ان الم�شتكين هم �أع�ضاء
في �إدارة نادي ال�شرطة مزود ًا ب�أمر �إداري،
بالتالي �إن مجمل الق�ضية كانت �أ�ضحوكة
وم�سل�سل كوميدي محاك بحرفنة عالية.
وت��اب��ع  :العديد م��ن الكتب الر�سمية من

رد دعوى ال�شرطة بقرار حمكمة الكرخ
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لجنة ال�شباب والريا�ضة ومجل�س �شورى
ال���دول���ة وج��ه��ات ر���س��م��ي��ة �أخ����رى �أدان����ت
االنتخابات التي �إقامتها وزارة ال�شباب
والريا�ضة وع��دّت م�ؤتمر طرح الثقة غير
قانوني بالأدلة القاطعة وكانت جميع تلك
البراهين والكتب الر�سمية �أم���ام �أنظار
القا�ضي لكنه لم يدر�س الق�ضية بم�ضمونها
ونظر �إليها بمنظار �آخر متعكز ًا على وجود
قانون جديد في المحكمة المدنية ي�سمح له
ب��رد الدعوة ك��ون االنتخابات �أقيمت قبل
النطق بالحكم بالتالي  ،وه��ذا يعد ظلم ًا
و�إجحاف ًا بحقنا كوننا لم نكن م�س�ؤولين
ع��ن م��وع��د �إق��ام��ة االن��ت��خ��اب��ات ول��ن نكون
ال�سبب في الإج���ازات المتكررة التي كان
يتمتع بها القا�ضي.
و�أختتم حديثه � :سنلج�أ �إل��ى اال�ستئناف
ول���ن ن��ك��ف ع��ن المطالبة ب���إح��ق��اق الحق
و�سندافع بقوة عن ق�ضيتنا التي �شهدت
ظلم ًا كبير ًا خ�صو�ص ًا ان اغلب الجهات
الر�سمية تعترف بان وزارة ال�شباب خرقت
القوانين واللوائح ولم يكن من حقها �إقامة
م�ؤتمر انتخابي لنادي ال�شرطة.

(املدى) ت�ستعر�ض ورقة
دوري الكرة املمتاز
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الرياضي

المحلي

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

وجلبابُ الوطني
الأوملبي ِ

و�أخ�ي�ر ًا متت ت�سمية املالك الفني لقي ��ادة املنتخب الأوملبي
بع ��د خما�ض ع�سري وو�س ��ط تقاطعات واتهام ��ات �أ�صبحت
م�ألوفة عند �أي قرار ي�صدر من احتاد كرة القدم لت�ؤكد عمق
املع�ضل ��ة الإداري ��ة التي مي� � ّر بها الأخ�ي�ر وه�شا�شة العالقة
التي تربطه بالو�سط الكروي.
الكاب�ت�ن يحيى عل ��وان هو من حاز على ثق ��ة املجتمعني يف
�أربي ��ل وهو من ا�ستقبل املهمة بتف ��ا�ؤل وحتدٍ كبري مقرون ًا
باالنفع ��ال لكل من �شكك ب�إمكانية جناحه يف قيادة الأوملبي
نحو �شواطئ ريو دي جانريو الربازيلية.
وم ��ع احرتامن ��ا خلي ��ار عل ��وان يف �أ�سل ��وب الرد عل ��ى َمن
عار� ��ض توليه امل�س�ؤولي ��ة �إال ان ر�ؤيتنا يف حتقيق النجاح
ت�ستن ��د اىل عوام ��ل جوهرية ت�أخ ��ذ من التخطي ��ط ال�سليم
والإع ��داد الفني والبدين ودقة اختيار الالعبني نهج ًا عملي ًا
يف الو�ص ��ول اىل اله ��دف بعيد ًا ع ��ن االنقياد نح ��و مناطق
التوتر واط�ل�اق الوعود املت�سرعة غ�ي�ر املدرو�سة وخا�صة
ان �أجواء اال�ستعداد وما �سريافقها من ظروف ما زالت غري
وا�ضح ��ة املعامل وال ميكن التنب�ؤ بها �سواء ان كانت مثالية
او متلكئة كما جرت العادة يف جتارب �سابقة.
وهن ��ا ف�إن ثق ��ة امل ��درب بالقيادة وبل ��وغ الإجن ��از امنا هي
حم�صل ��ة نتاج ب�ي�ن الفكر ال ��ذي يحمله مع خزي ��ن التجربة
املرتاكم ��ة لديه وب�ي�ن ن�سبة ما �سيوف ��ره االحتاد من فقرات
املنه ��اج الإع ��دادي املتف ��ق علي ��ه عنده ��ا �سيك ��ون الطري ��ق
اك�ث�ر و�ضوح� � ًا واقرب بكث�ي�ر اىل الإم�ساك ب�أ�س ��رار القوة
والتفوق.
وعل ��ى ذلك فان امام املالك التدريب ��ي اجلديد فر�صة لإثبات
�أحقيته ��م وقدراتهم لي�س ك ��ردة فعل مت�شن ��ج وامنا كت�أكيد
على �صواب اختيارهم والرتكي ��ز على اكت�شاف جيل جديد
م ��ن الالعب�ي�ن قادرين عل ��ى الذه ��اب بعي ��د ًا يف الت�صفيات
و�ص� � ً
وال اىل الت�أه ��ل اىل العر�س الأوملبي بع ��د طول غياب
منذ �آخر م�شاركة يف �أوملبياد �أثينا .2004
ولعل من املنا�سب الآن التذكري ب�أن ابواب املنتخب الأوملبي
عليه ��ا ان تك ��ون م�شرعة ام ��ام الالعبني ال�شب ��اب من خارج
�أ�سوار املنتخب الوطني اذا ما �أُريد فر�ض الت�صحيح مل�سار
�ساب ��ق �شابه الكثري م ��ن ال�شكوك يف �صح ��ة �أعمار البع�ض
مم ��ن تواج ��د يف �صفوفه قبل ترحيله ��م اىل املنتخب االول
ا�ضاف ��ة اىل ما �ستحققه هذه اخلطوة من مكا�سب تتمثل يف
ف ��ك الت�شاب ��ك بني املنتخب�ي�ن وتقليل اجله ��د املفرو�ض على
الالعبني يف امل�شاركات اخلارجية مع منح الفر�صة ملواهب
كروي ��ة اخرى طاملا كانت تختفي وراء حمدودية اخليارات
للمدرب�ي�ن واعتمادهم على عنا�صر جاهزة كمحاولة لتجنب
�أي �إخفاق.
�إن عملي ��ة �إخ ��راج املنتخ ��ب الأوملب ��ي من جلب ��اب الوطني
ا�صبح ��ت �ضرورة الب ��د منها خا�صة بعد جترب ��ة م�شاركتنا
االخرية يف نهائيات �أمم �آ�سيا  2015وما �أفرزته من وجود
�ضع ��ف لبع�ض مراك ��ز الالعب�ي�ن يتطلب معاجلته ��ا ب�إيجاد
البدائل وخا�صة ان هناك ا�ستحقاق ًا قادم ًا على قدر كبري من
الأهمي ��ة يتمثل يف ت�صفيات ك�أ�س الع ��امل  2018وال نعتقد
ان م ��ن احلكمة الركون اىل ذات اخللل والإ�صرار عليه عرب
االعتماد على ذات الالعب�ي�ن للم�شاركة يف املعرتك الأوملبي
م ��ن دون ان ن�ستثم ��ر طاقات �أخرى رمبا �ستك ��ون هي �أحد
الأوراق الرابحة يف تعزيز �صفوف املنتخب الوطني.
نق ��ول� :إن ما نرم ��ي اليه ال يدخل �ضم ��ن ح�سابات املغامرة
طامل ��ا ان هن ��اك طاقات كامنة ومواهب فــ ��ذة حتتاج اىل من
مينحه ��ا الثقة ويوف ��ر له ��ا كل م�ستلزمات الإع ��داد النف�سي
والب ��دين لتتح ��رر م ��ن قي ��ود املحلي ��ة اىل رح ��اب ال�ساحة
الدولية.
وقف ��ة  ..املجد الزائف هو �أن تقتح ��م �أبوابه و�أنت حمم ً
وال
على �أكتاف الآخرين !

أوربيا و� ً
آ�سيويا و� ً
هوار  ..ت�أ َّلق � ً
أوملبيا وغـاب عن املونديال
 كتب /زيدان الربيعي
هناك جنوم قالئل ي�صمدون يف ذاكرة النا�س
على مدى طويل من الزمن ،لكونهم تركوا �أثر ًا
طيب� � ًا خلفهم من خالل الب�صمات العديدة التي
يقدمونها ف ��وق امل�ستطيل الأخ�ض ��ر وكاف�أتهم
اجلماه�ي�ر باخلل ��ود الطوي ��ل يف ذاك ��رة
اجلمهور الريا�ضي.
)امل ��دى) حت ��اول الغ ��ور يف م�س�ي�رة جن ��وم
املنتخب ��ات العراقي ��ة ال�سابق�ي�ن الذين ترف�ض
ذاكرة جمهورن ��ا مغادرتهم له ��ا حيث �صمدوا
يف البق ��اء فيه ��ا برغم م ��رور عقود ع ��دة على
اعتزاله ��م اللعب حتى �أن ق�سم� � ًا منهم ابتعدوا
ع ��ن الريا�ضة برمته ��ا �أو غ ��ادروا العراق �إىل
بلدان �أخرى.
زاوي ��ة (جن ��وم يف الذاك ��رة) ت�ستعر� ��ض يف
حلقتها  236م�سرية العب فرق املو�صل ،القوة
اجلوية� ،أربي ��ل واملنتخبات الوطنية ال�سابق
ه ��وار مال حممد الذي ُو ِل ��د عام 1981وهو ما
زال يلع ��ب يف الدوري املحلي مع فريق القوة
اجلوي ��ة� ،إذ �سيج ��د فيه ��ا املتاب ��ع الكث�ي�ر من
املحطات واملواقف املهمة والطريفة.
بداياته
ق ��د تكون بدايات الالع ��ب هوار مال حممد
م�شابه ��ة جد ًا لبدايات �أبن ��اء جيله�،إذ ت�أثر
بالالعب الدويل ال�سابق �سعد قي�س� ،إال �أن
املختلف فيه ��ا نقطة التحول الكبرية التي
�صارت يف م�سرية حياته الريا�ضية عندما
�أ�صب ��ح جنم ًا كروي ًا خالل مدة قليلة جد ًا
حي ��ث ب ��د�أ الالع ��ب ه ��وار م�ل�ا حممد
م�سريت ��ه الكروي ��ة مع �شب ��اب نادي
املو�ص ��ل يف ع ��ام ،1998ولع ��ب
معه بع�ض املباريات.
نقطة التحول
�إن نقطة التحول الكبرية
يف م�سرية الالعب هوار
م�ل�ا حمم ��د ق ��د ح�صلت
عندم ��ا جلب ��ه �شقيق ��ه
الكبري �إىل �شيخ املدربني
الراحل عمو باب ��ا وم�ساعده
الراحل �أي�ض ًا ناط ��ق ها�شم عندما
كان االثن ��ان ي�شرفان عل ��ى تدريب فريق
الق ��وة اجلوي ��ة يف ع ��ام ،2000حي ��ث طل ��ب
�شقيقه من عمو بابا �أن يخترب هوار مال حممد
وقد فعل ذل ��ك عمو بابا ومن ��ذ اللحظة الأوىل
اقتنع بقدراته ومبوهبت ��ه وتوقع له م�ستقب ًال
باه ��ر ًا مع ك ��رة القدم وق ��رر �ضم ��ه �إىل فريق
القوة اجلوية حي ��ث خا�ض �أول مباراة له يف
دوري الكبار مع اجلوي ��ة �ضد فريق ال�سماوة
وق� �دّم فيها �صورة طيب ��ة وبعد ذلك بد�أ يف�صح
عن �إمكاناته الكبرية جد ًا و�أ�صبح من الالعبني
ال�شباب البارزين يف بطولة الدوري.

املذك ��ور الذي ��ن ح�صلوا على لق ��ب بطولة �أمم
�آ�سيا التي جرت يف طهران عام.2000
ويف ع ��ام 2001اخت ��اره م ��درب املنتخ ��ب
الأوملب ��ي �أن ��ور ج�س ��ام �إىل �صف ��وف املنتخب
املذك ��ور وم ��ن ث ��م مت ا�ستدع ��ا�ؤه م ��ن قب ��ل
امل ��درب عدنان حم ��د للمنتخ ��ب الوطني الذي
كان ي�ش ��ارك يف ت�صفيات بطول ��ة ك�أ�س العامل
لع ��ام 2002حي ��ث خا� ��ض مبارات ��ه الدولي ��ة
الأوىل �ض ��د املنتخب ال�سعودي لتبد�أ م�سريته
الطويل ��ة م ��ع الإجن ��ازات الكب�ي�رة ،وقد بقي
يداف ��ع ع ��ن �ألوان فري ��ق الق ��وة اجلوية حتى
عام.2005
ت�ألق يف �أثينا
ا�ستط ��اع الالعب ه ��وار مال حمم ��د �أن ي�سهم
يف ت�أهل منتخبنا الأوملبي �إىل نهائيات دورة
ا ال و ملبي ��ة
�أ ثين ��ا

عقدت اللجنة التن�سيقية العليا لتطوير الريا�ضة
يف الع ��راق اجتماعها ال ��دوري يف مقر الوزارة
باملدين ��ة ال�شبابي ��ة بح�ض ��ور وزي ��ر ال�شب ��اب
والريا�ضة عبداحل�س�ي�ن عبطان ورئي�س اللجنة
الأوملبية رعد حمودي وممثلي وزارتي التعليم
الع ��ايل والرتبي ��ة وعدد من امل ��دراء العامني يف

العامة والهيئة االداري ��ة التي ت�شكل �أهم فقرات
القانون.ووج ��ه الوزي ��ر ب�ض ��رورة االنتهاء من
القان ��ون ب�أ�سرع وقت ،ومن ��ح اللجنة �أ�سبوعني
لالنتهاء من القانون ال ��ذي �سيحظى مبناق�شات
اخ ��رى وعر�ضه على خبري �أو خبريين لدرا�سته
ب�شكل نهائي.
وق ��دم رئي� ��س اللجن ��ة االوملبي ��ة الوطني ��ة رعد
حم ��ودي �شرح� � ًا ع ��ن قان ��ون اللجن ��ة الأوملبية،
مبين� � ًا ان اللجن ��ة املعني ��ة ب�إع ��داد القان ��ون م ��ا
زالت تعمل علي ��ه وجتري بع�ض التعديالت بعد
اثرائه باملقرتحات و�سيتم عر�ضه على اجلمعية
العمومي ��ة يف االجتم ��اع الذي �سيعق ��د يف �آذار
املقبل.
و�أو�ض ��ح حم ��ودي �أن ��ه البد من تعزي ��ز احلوار
امل�ش�ت�رك احلقيقي واالر�ضي ��ة ال�سليمة من اجل
املزي ��د م ��ن التع ��اون لتحقي ��ق امل�صلح ��ة العامة
للريا�ض ��ة العراقية ،مبين ًا اهمية تكامل العمل ما
بني امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضية امل�ستقلة مع الواجهة
الريا�ضي ��ة الر�سمية يف العراق واملمثلة بوزارة
ال�شباب والريا�ضة.

ي�ش ��ارك منتخبنا الوطن ��ي للبليارد
يف بطول ��ة غرب �آ�سي ��ا التي �ستقام
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
م ��ا ب�ي�ن  20ولغاي ��ة � 29شب ��اط
احلايل .
وقال رئي� ��س احتاد اللعب ��ة �شم�س
الدي ��ن عبدالع ��ال رئي� ��س الوفد �إن
وف ��د اللعبة يت�ألف من حممد نوري
كيف ��ان ادري� � ًا وي�ض ��م يف ع�ضويته
مقداد م�صطفى كاظم مدرب ًا لفعالية
ال�سنوكر وحيدر �سلمان عبد مدرب ًا
لفعالية البليارد و 3العبني بفعالية
ال�سنوك ��ر ه ��م :عل ��ي عب ��د حم�سن
وعلي ح�س�ي�ن علي و�سع ��د بطر�س
�سري ��وكا والعب�ي�ن بفعالي ��ة بليارد

الك ��رة الثامنة �سيمثل ��ون املنتخب
يف املناف�س ��ات ه ��م  :احم ��د ح�س ��ن
هادي وعلي �صربي ها�شم وح�سن

املنتخ ��ب اال�س�ت�رايل بثالثة �أه ��داف مقابل
ه ��دف وقد بقي ه ��وار مال حمم ��د يدافع عن
�أل ��وان املنتخب الوطن ��ي حتى مت �إبعاده من
قب ��ل مدربن ��ا ال�ساب ��ق الربازيل ��ي زيكو مع
جمموع ��ة كبرية من زمالئ ��ه ليختم م�سريته
الدولية احلافلة بالذكريات الطيبة.
جتارب مميزة
ميك ��ن اعتب ��ار جت ��ارب الالع ��ب ه ��وار م�ل�ا
حممد باالح�ت�راف اخلارجي ،حيث احرتف
م ��ع �أف�ض ��ل الف ��رق اخلليجي ��ة وه ��ي العني
الإمارات ��ي والأن�ص ��ار اللبن ��اين واخل ��ور
القطري ،كما لعب يف الدوري الإيراين ومع
�أف�ضل فرقه "بريوزي ،اال�ستقالل ،ذوبهان"
ف�ض�ل ً�ا عن ذل ��ك كان لالعب ه ��وار مال حممد
جترب ��ة احرتافية ممي ��زة ج ��د ًا يف الدوري
الأوروب ��ي عندم ��ا اح�ت�رف م ��ع "�أبول ��ون
ليما�س ��ول" القرب�ص ��ي وبعده ��ا م ��ع فري ��ق
"انريفو�سي�س فاماكو�ستا" الذي �شارك يف
�أبط ��ال �أوروب ��ا ومن ث ��م احرتف م ��ع فريق
"�شامبيونزليغ" القرب�صي  ،ويعد هوار مال
حممد الالعب العراق ��ي الوحيد الذي �شارك
يف بطول ��ة �أبطال �أوروب ��ا وهو اجناز الفت
جد ًا ومتميز للغاية يف �سجل هذا الالعب.
العودة للدوري
يف املو�س ��م قب ��ل املا�ضي ع ��اد الالعب هوار
م�ل�ا حمم ��د م ��ن جدي ��د �إىل ال ��دوري املحلي
بع ��د م�س�ي�رة احرتافي ��ة طويل ��ة يف املالعب
العربي ��ة والآ�سيوية والأوروبية ،حيث مثل
فري ��ق �أربيل ملو�سم�ي�ن ثم انتق ��ل خالل مدة

هوار مال
حممد

البليارد ي�شارك يف بطولة غرب �آ�سيا
 بغداد /املدى

مع املنتخب الوطني
بقي الالعب هوار مال حممد يدافع عن �ألوان
قمي� ��ص املنتخ ��ب الوطن ��ي يف العدي ��د م ��ن
املباري ��ات والبطوالت وم ��ن �أهمها ت�صفيات
ك�أ� ��س العامل لأك�ث�ر من م ��رة ودورة اخلليج
الت ��ي �شارك فيها ب�أكرث م ��ن بطولة وكان من
الالعب�ي�ن املهم�ي�ن وامل�ؤثري ��ن يف الت�شكيلة
الدولي ��ة عل ��ى الرغ ��م م ��ن التغي�ي�ر امل�ستمر
ملدربي املنتخب.

هوار مال حممد حقق اجنازات المعة مع الأ�سود

مع منتخب ال�شباب
يف ع ��ام  2000اختار م ��درب منتخب ال�شباب
عدنان حمد الالع ��ب هوار مال حممد ل�صفوف
املنتخ ��ب املذك ��ور ال ��ذي �ش ��ارك يف نهائي ��ات
بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل لل�شباب الت ��ي جرت يف
الأرجنت�ي�ن عام 2001وقدّم فيها هوار �صورة
رائع ��ة برغ ��م �أنه مل يك ��ن مع العب ��ي املنتخب

عبطان يرت�أ�س اجتماع التن�سيقية
ال ��وزارة واع�ض ��اء املكت ��ب التنفي ��ذي باللجن ��ة
االوملبية.وناق�شت اللجن ��ة قانون االندية و�آخر
م ��ا تو�صل ��ت اليه اعم ��ال جلنة درا�س ��ة وتعديل
القوان�ي�ن ،حيث قدم م�ست�ش ��ار الوزارة ل�ش�ؤون
الريا�ض ��ة د.ح�سن علي ك ��رمي �شرح ًا مف�ص ًال عن
اعمال اللجنة التي بد�أت بدرا�سة قانون االندية
من ��ذ �شهرين وه ّي�أت العديد م ��ن فقرات القانون
وه ��ي تق ��وم حالي ��ا بدرا�س ��ة تو�صي ��ف الهيئ ��ة

كاروم هما علي جليل علي و�إيهاب
ح�س ��ن ن�صي ��ف .و�أ�ض ��اف رئي� ��س
الوف ��د �إن  6العب�ي�ن بفعالية بليارد

عام 2004ويف نهائيات الدورة املذكورة كان
الالعب هوار حممد من الالعبني الفاعلني يف
حتقيق الإجناز العراقي والعربي والآ�سيوي
غ�ي�ر امل�سب ��وق الذي متثـ ّ ��ل يف الو�صول �إىل
دور الأربع ��ة وكان املنتخ ��ب املذك ��ور قريب� � ًا
من احل�صول على ميدالية �أوملبية .وقبل ذلك
كان هوار مال حممد من الالعبني الأ�سا�سيني
يف ت�شكيلة منتخبنا الوطني الذي و�صل �إىل
دور الثمانية يف بطولة �أمم �آ�سيا التي جرت
يف ال�صني بذات العام.

الإجناز الآ�سيوي
�ش ��ارك الالعب هوار مال حمم ��د يف ح�صول
منتخبن ��ا الوطن ��ي عل ��ى لق ��ب بطولة
�أمم �آ�سي ��ا ع ��ام 2007ولأول م ��رة
يف تاريخه حيث كان من الالعبني
امل�ؤثري ��ن يف �صناع ��ة ذلك الفوز
التاريخي الكب�ي�ر خ�صو�ص ًا انه
قدّم مباريات كبرية جد ًا يف تلك
البطول ��ة ال�سيم ��ا يف املب ��اراة
التي فاز فيه ��ا منتخبنا على

قانون الأندية �أمام العمومية يف �آذار املقبل

 بغداد /املدى
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هوي ��دي عي ��دان وعبا� ��س مه ��دي
جا�سم وحي ��در عبدال�ست ��ار وكرار
عبدالواحد جياد.

دعوة منتخب البليارد لبطولة غرب �آ�سيا

يدين لعمو بابا بالف�ضل يف �ض ّمه لل�صقور

نجوم في الذاكرة
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االنتقاالت ال�شتوي ��ة يف املو�سم احلايل �إىل
فري ��ق القوة اجلوية الذي م ��ا زال يلعب يف
�صفوف ��ه وذلك من ب ��اب الوفاء له ��ذا الفريق
العري ��ق ال ��ذي فت ��ح �أمام ��ه �أب ��واب النجاح
والت�ألق.
�أجمل �أهدافه
يتميز �سج ��ل الالعب هوار مال حممد بوفرة
الأهداف اجلميلة التي �سجلها خالل م�سريته
الكروية الطويلة ،ومن �أجمل الأهداف التي
�سجله ��ا للمنتخ ��ب الوطني كان ��ت يف مرمى
املنتخ ��ب ال�صيني م ��ن ركلة ح ��رة مبا�شرة،
ويف مرم ��ى املنتخ ��ب القط ��ري ،ويف مرمى
املنتخب البحريني و�أي�ض ًا يف مرمى منتخب
تركمان�ستان ،ويف مرمى ا�سرتاليا يف ك�أ�س
�آ�سي ��ا  ،2007كما يعت ��ز بهدفه اجلميل الذي
�سجله لفري ��ق اال�ستقالل الإيراين يف مرمى
الن�ص ��ر ال�سع ��ودي ،كم ��ا يعتز كث�ي�ر ًا بهدفه
التاريخي الذي �سجله لفريق العني الإماراتي
يف مرمى فري ��ق اخلريطيات القطري عندما
�س ��دد كرة م ��ن منت�صف امللعب لته ��ز ال�شباك
بعن ��ف  ،كذلك لديه هدف جميل �سجله لفريق
القوة اجلوي ��ة يف مرمى الزوراء يف بطولة
الدوري بدايات هذا القرن من م�سافة بعيدة
وانته ��ت املب ��اراة بف ��وز ال ��زوراء ب�أربع ��ة
�أهداف مقابل هدفني.
�أحلى مبارياته
خا� ��ض الالعب ه ��وار مال حمم ��د الكثري من
املباري ��ات اجلميل ��ة يف م�سريت ��ه الكروي ��ة
الرائع ��ة ومن �أحلى ه ��ذه املباري ��ات مباراة
منتخ ��ب ال�شب ��اب �ض ��د كن ��دا يف نهائي ��ات
بطول ��ة ك�أ�س الع ��امل يف الأرجنتني ومباراة
القوة اجلوية �ض ��د الطلبة ومباراة املنتخب
الوطن ��ي �ض ��د ال�ص�ي�ن يف ت�صفي ��ات ك�أ� ��س
الع ��امل ،ف�ض ًال عن مبارياته يف بطولة �أبطال
�أوروبا مع الفريق القرب�صي.
مميزاته
ميتل ��ك الالعب هوار مال حمم ��د كل مميزات
الالع ��ب الع�صري الناجح من �سرعة ومهارة
وربط خلطوط الفريق الذي يلعب ب�صفوفه،
لذل ��ك كان وج ��وده يف �أي فري ��ق ميثل ورقة
رابح ��ة بي ��د مدرب ��ه ،مم ��ا جع ��ل الكث�ي�ر من
املدرب�ي�ن يتم�سك ��ون به ويرك ��زون عليه يف
تنفي ��ذ �أفكارهم داخل امليدان  ،ف�ض ًال عن ذلك
ف�إنه يُجي ��د املراوغة والت�سدي ��د على املرمى
م ��ن خمتل ��ف االجتاه ��ات ،الأمر ال ��ذي جعل
�أغلب الأهداف الت ��ي ي�سجلها تكون متميزة
ج ��د ًا وتخلد يف �أذه ��ان اجلمهور ،وقد حقق
الالع ��ب هوار م�ل�ا حمم ��د كل طموحاته يف
املالع ��ب ع ��دا التواج ��د يف نهائي ��ات ك�أ� ��س
الع ��امل .حي ��ث لع ��ب يف بطولة ك�أ� ��س العامل
لل�شباب ونهائيات الدورة الأوملبية وبطولة
�أبط ��ال �أوروبا ،كما كان ��ت �سنوات احرتافه
متميزة جد ًا ومع فرق قوية.
�أبرز املدربني
عم ��و بابا ،ناط ��ق ها�شم� ،أن ��ور ج�سام ،ثائر
ج�س ��ام ،عدن ��ان حم ��د ،بيل�ي�ن� ،أك ��رم احم ��د
�سلمان ،علي دائي ،والرت زنغا ،جورج فيريا،
�أيوب �أودي�شو � ،سيدكا وناظم �شاكر.

الدوري املمتاز ِّ
يح�ضر �أربيل للبطولة الآ�سيوية
 بغداد /حممد اخلفاجي
يوا�صل فري ��ق �أربيل حت�ضرياته
للدخ ��ول يف مناف�س ��ات ك�أ� ��س
االحتاد الآ�سي ��وي التي �ستنطلق
نهاية �شباط احلايل حيث �سيغادر
الفري ��ق يف  22ال�شه ��ر نف�سه �إىل
العا�صمة القطرية الدوحة من اجل
ال�شروع مبناف�سات البطولة.
وذك ��ر املن�س ��ق الإعالم ��ي لن ��ادي
�أربي ��ل ريب�ي�ن رم ��زي �أن �إدارة
النادي قررت ع ��دم دخول الفريق
يف �أي مع�سكر تدريبي يف الوقت
ال ��ذي ي�سب ��ق البطول ��ة الآ�سيوية
واالعتماد عل ��ى مباريات الدوري
املمت ��از لتح�ض�ي�ر الفري ��ق نظ ��ر ًا
لوجود الأزمة املالية اخلانقة.
وق ��ال رم ��زي لـ(امل ��دى)  :ال تزال
قن ��وات االت�ص ��ال مفتوح ��ة م ��ع
عدد من الالعب�ي�ن النجوم لتمثيل
الفري ��ق يف مناف�س ��ات البطول ��ة
الآ�سيوية بعد ان �سمح لنا االحتاد
الآ�سيوي ب�إمكانية �إ�ضافة خم�سة
�أ�سماء �إىل القائمة املر�سلة للفريق

وذل ��ك م ��ن اج ��ل تدعي ��م الفري ��ق
عال.
بالعبني على م�ستوى ٍ
و�أ�ضاف ّ :
مت ��ت مفاحتة الالعبني
يون� ��س حمم ��ود ون�ش� ��أت �أك ��رم
وغريهم ��ا م ��ن الالعب�ي�ن النجوم
لتمثيل الفري ��ق �إال �أن املفاو�ضات
مل تكتم ��ل حت ��ى الآن بانتظ ��ار ما

�ستك�شفه االي ��ام املقبلة خ�صو�ص ًا
كاف للمزي ��د م ��ن
ان الوق ��ت غ�ي�ر ٍ
الت�أخري حيث �سيغادر الفريق �إىل
العا�صمة القطرية الدوحة يف 22
من �شباط احلايل.
وتابع  :ن�أمل من فريقنا ان يحقق
نتائ ��ج ايجابي ��ة تعك� ��س ال�صورة

احلقيقي ��ة مل�ست ��وى ك ��رة �أربي ��ل
و�أال ت�ؤث ��ر الأم ��ور اجلانبية على
الالعبني خ�صو�ص� � ًا ان املجموعة
الت ��ي �أوقعتن ��ا فيه ��ا القرع ��ة تعد
غري �سهلة بوجود فريق القاد�سية
الكويتي واال�ستق�ل�ال الطاجيكي
والفائز من امللحق الأول.

هولري ي�ستعد للآ�سيوية عرب املمتاز

ليس صحيح ًا

تو�صيات احتاد الطائرة
لي�س �صحيح ًا م��ا ُي �ق��ال ب� ��أن جميع م���س��ؤويل
االحت ��ادات الريا�ضية يعرتفون دائ�م� ًا ب�ضعف
�أداء م���س�ت��وي��ات م�ن�ت�خ�ب��ات�ه��م يف امل���ش��ارك��ات
اخلارجية وبالأخطاء التي تتعر�ض لها �إداراتهم
وعدم قدرتهم على ت�صحيح الأخطاء.
فعادة ما يتحدث م�س�ؤولو ه��ذه االحت��ادات عن
�أداء مثايل مل�س�ؤولياتهم ال ت�شوبه �أي��ة �أخطاء
وي�ت�ح��دث��ون ع��ن ن�ت��ائ��ج ج�ي��دة ملنتخباتهم ويف
حقيقة الأمر �إن ما يذهبون اليه ال ميت للحقيقة
وار�ض الواقع ب�أية �صلة على الرغم من معرفتهم

الكاملة ب ��أن م��ا ي��ذه�ب��ون ال�ي��ه مل يتمتع ب��أدن��ى
درج��ات الثقة واملقبولية لدى الإع�لام الريا�ضي
وال�صحافة الريا�ضية احلقيقية.
وال �� �ص �ح �ي��ح �إن ع� � ��دد ًا ق �ل �ي�ل ًا م ��ن م �� �س ��ؤويل
االحت � � ��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ي �ت �ح��دث��ون ب���ش�ج��اع��ة
و�صراحة قلّ نظريها عن اخفاقات جتتاح عملهم
احيانا وم�شاركات �ضعيفة ملنتخباتهم والتق�صري
الذي يرافق مهامهم و�إن تلك ال�صراحة وجدية
الطرح تعك�س م��دى عمق عمل ه��ذه االحت��ادات
وع��دم التوقف عند االخ�ف��اق��ات ،ب��ل امل�ضي يف

عملية البحث ع��ن حلول حقيقية لتلك الأخ�ط��اء
والعمل على عدم الوقوع فيها وهذا ما مل�سناه يف
احتاد الكرة الطائرة ونحن ن�ستمع لنائب رئي�س
االحتاد مظفر ها�شم وهو يتحدث عن تراجع يف
م�ستويات اللعبة ما دفع باحتاده لعقد اجتماع
مو�سع لأكادمييني و�شخ�صيات معنية بالطائرة
العراقية من مدربني والعبني �سابقني و�إداري�ين
وخ�براء وفع ًال خ��رج االجتماع املو�سع لأ�سرة
الطائرة العراقية بالكثري من التو�صيات التي
بد�أت ت�أخذ طريقها لأر�ض الواقع.

الرياضي

العالمي
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فياليني ُي�شيد بفان غال

مان يونايتد ي�صطدم ب�آر�سنال يف ك�أ�س �إنكلرتا

 ك�شف���ت تقارير �صحفية ع���ن اهتمام نادي
�أتلتيكو مدريد ب�ضم �سانتي كازورال العب
�آر�سنال الإنكليزي خالل فترة االنتقاالت
ال�صيفية المقبلة.
و�ص���رح جويلي���ام باالج���ي ال�صحف���ي
الإ�سبان���ي ال�شهي���ر ل�شبك���ة (�س���كاي
�سبورت����س) قائ ً
�ل�ا "لدي���ه � 18شه���ر ًا
متبقية في عقده مع الآر�سنال ،و�أتلتيكو
يتوا�صلون مع المقربين منه".
و�أ�ضاف "�أتلتيكو مدريد واثقون من قدرتهم
على �إقناع الالعب باالن�ضم���ام للفريق ،وبعد ذلك
لن يتبقى �سوى دفع المال".
و�أنهى حديث��� ًه "�سيتبقى عام واحد في عقده خالل ال�صيف المقبل،
وبعد ذلك �سي�صبح متاح ًا للرحيل".
وقد �شارك �سانتي كازورال في  35مباراة و�أحرز � 7أهداف مع نادي
الآر�سنال ،خالل مناف�سات المو�سم الحالي.

 لندن� /أ ف ب
نج���ا مان�ش�ست���ر يونايت���د من فـخ
بري�ست���ون م���ن الدرج���ة الثاني���ة
حيث ح���وّ ل ت�أخره �أمامه الى فوز
 1-3لي�ض���رب موعد ًا م���ع �آر�سنال
ف���ي رب���ع نهائ���ي ك�أ����س االتح���اد
الإنكليزي.
و�سب���ق لآر�سن���ال ان بل���غ رب���ع
النهائ���ي م���ع �أ�ست���ون في�ل�ا
وبرادفورد وليفربول وبالكبيرن
وو�س���ت بروميت����ش البي���ون
وريدينغ.
و�أوقع���ت قرع���ة دور الثمانية في
 7و� 8آذار المقب���ل �آر�سن���ال م���ع
مان�ش�ستر يونايتد ،وليفربول مع
بالكبيرن ،وبرادف���ورد �سيتي مع
ريدينغ ،وا�ست���ون فيال مع و�ست
بروميت�ش البيون.
فر�ض مان�ش�ستر يونايتد �سيطرته
عل���ى المجريات في ال�شوط االول
ولع���ب معظم الفت���رات في منطقة
مناف�س���ه �سعي ًا الفتت���اح الت�سجيل
مبكر ًا ،لكن دفاع بري�ستون حافظ
على تركي���زه وح���ال دون اهتزاز
�شباك فريقه.
المحاولة االولى كانت لمان�ش�ستر
عب���ر ركلة حرة نفذها الأرجنتيني
�آنخ���ل دي ماريا حيث �أطلق الكرة
بي�س���راه قريب���ة ج���دا م���ن القائ���م
الأي�سر لبري�ستون ( ،)15وار�سل
دي ماري���ا ك���رة م���ن ركل���ة ح���رة
في منت�ص���ف الملع���ب تقريبا الى
الكولومب���ي رادامي���ل فالكاو امام
المرمى لكنه لم يلحق بها (.)25
التهدي���د االول لمرم���ى الحار����س
اال�سبان���ي دافي���د دي خي���ا كان���ت
م���ن متابع���ة ر�أ�سي���ة لج���و غارنر
عالية عن المرم���ى ( .)28وحافظ
بري�ستون على نظافة �شباكه حتى
نهاي���ة ال�ش���وط االول ،وكان���ت له
بع����ض المح���اوالت الخجولة من
الهجمات المرتدة.
�ص���دم بري�ست���ون م���ان يونايت���د
به���دف مبكر ف���ي ال�ش���وط الثاني

 طال���ب كي�سوك��ي هون��دا الع���ب مي�ل�ان
الإيطالي ،الجماهير بم�ساندة الفريق خالل
الفت���رة المقبلة.وا�ضاف كي�سوكي هوندا
لو�سائل الإعالم قائ ًال "نحن بحاجة �إلى
تح�سين الأداء ،ولكن علينا القيام بذلك
جميع ًا".وتاب���ع "يمك���ن للجماهي���ر �أن
ت�ساعدنا عل���ى النمو ،الجماهير يمكنها
�إ�شع���ال الحما�سة بك قبل المباراة ،ولكن
ف���ي الوقت ذاته ،هناك �ضغ���وط كبرى من
قبله���م علينا ،لأنهم يري���دون �أن يروا الميالن
يحتل المراكز الأولى بالجدول".واو�ضح "علينا
موا�صل���ة العمل الج���اد من �أجل الخروج م���ن ذلك الموقف
ال�سلبي".و�أنه���ى حديث���ه قائ ً
�ل�ا "علين���ا التخل�ص م���ن ال�سلبية في
غ���رف المالب�س ،فقط لو قدم الجميع الم�ساع���دة ،الالعبون بجوار
الم�شجعين ،وقتها يمكننا و�ضع الميالن في مكان �أكثر هدوء ًا".

�إثر كرة قوية �سددها �سكوت ليرد
بي�سراه لم يح�سن دي خيا التعامل
معه���ا ف�سكن���ت الزاوي���ة الي�سرى
لمرماه ( ،)47وح���اول مان�ش�ستر
الرد ب�سرع���ة وكانت ت�سديدة لدي
ماريا �أبعدها الحار�س ثور�ستون
�ستاكمان ( )57ثم �أبعد توم كالرك
بر�أ�س���ه ك���رة م���ن ام���ام البلجيكي
م���روان فيالين���ي ف���ي مواجه���ة
المرمى مبا�شرة (.)59
ا�ست�شع���ر الهولن���دي لوي����س فان
غ���ال م���درب مان�ش�ست���ر يونايت���د
خط���ورة الموق���ف فدف���ع ب�أ�شل���ي

يون���غ بدال م���ن فالكاو ف���ي ن�صف
ال�ساع���ة الأخي���ر ،لك���ن بري�ستون
ثان اثر متابعة
كاد ي�ستقبله بهدف ٍ
ر�أ�سي���ة لغارن���ر ارتم���ى عليها دي
خيا (.)61
ونج���ح م���ان يونايت���د ف���ي ادراك
التع���ادل عب���ر اال�سبان���ي �أندي���ر
هيري���را ال���ذي �سدد ك���رة بي�سراه
ارتطم���ت بالقائ���م االيم���ن وهزت
ال�شب���اك ( .)65وا�ض���اف فياليني
اله���دف الثان���ي لمان�ش�ست���ر حين
تابع كرة و�صلته من االكوادوري
�أنطوان فالن�سيا من الجهة اليمنى

فتابعه���ا بر�أ�س���ه �أوال فارتدت من
الحار�س قبل ان يكملها بقدمه في
المرمى (.)73
وكاد كاي���ل ري���د يفر����ض مب���اراة
�إع���ادة حي���ن تهي����أت �أمام���ه ك���رة
�أم���ام المرمى لكن���ه �سددها قريبة
جدا من القائ���م الأيمن لمرمى دي
خيا ( )81ثم احت�سب الحكم ركلة
ج���زاء لواي���ن رون���ي حي���ن �سقط
بع���د ان اعتر����ض الحار�س طريقه
ف�سدده���ا بنف�س���ه م�ضيف���ا منه���ا
الهدف الثالث لفريقه (.)88
و �أ�ش���اد م���روان فيالين���ي الع���ب

(ال�شياطني احلمر) يحولون ت�أخرهم امام بري�ستون اىل فوز م�ستحق
بح�سن �إدارة تبدي ًال في غاية الأهمية".
مان�ش�ست���ر يونايت���د ُ
مدرب���ه الهولن���دي لوي�س فان غال و�أ�ضاف "�أح���ب �أن �ألعب بالأمام،
لمب���اراة فريق���ه �أم���ام بري�ست���ون �أ�ستطي���ع �إحراز الأه���داف ،ولكن
ن���ورث �إين���د �ضم���ن مناف�س���ات المدير الفني هو الرئي�س هنا".
بطولة ك�أ�س االتحاد الإنكليزي.
يذكر �أن ن���ادي مان�ش�ستر يونايتد
و�صرح م���روان فيالين���ي ل�شبكة قد تمك���ن م���ن الت�أهل لل���دور ربع
(الب���ي بي �س���ي) الريا�ضي���ة قائ ًال النهائي من بطول���ة ك�أ�س االتحاد
"كنا نعرف ب�أن المباراة �ستكون الإنكليزي ليواجه نظيره �آر�سنال،
�صعب���ة ،ولكننا حققنا الفوز وذلك عقب الف���وز على بري�ستون نورث
الأم���ر الأكث���ر �أهمي���ة ،لق���د غيرنا �إن���د بنتيج���ة  1-3ب�أق���دام �أندي���ر
م�س���ار المب���اراة بالكام���ل ،نح���ن هيريرا ،ومروان فياليني وواين
نع���رف �إمكانات �أ�شل���ي يونغ� ،إنه روني من ركل���ة جزاء في الدقائق
يمكنه �إر�سال العر�ضيات ،لقد كان  ،65و 72و. 88

�أحذية رونالدو تغزو ميالن وال�س فيغا�س
 مدريد� /إ في
من���ح كري�ستيان���و رونال���دو ا�سمه لمارك���ة �أحذية
تنت���ج في بل���ده البرتغال ويتم التروي���ج لها حالي ًا
ف���ي اثني���ن م���ن �أه���م معار����ض ه���ذه ال�صناعة في
العال���م بمدين���ة ميالن���و الإيطالية وال����س فيغا�س
الأميركية.

املنامة يُ�سقط الن�صر بثنائية

وقال���ت م�صادر من �شرك���ة (بورتوج���ال فوتوير)
�إن ه���ذه الأحذية الم�صنعة في مدينة جويماراي�ش
البرتغالي���ة تق���دم حالي��� ًا ف���ي معر�ض���ي (مي���كام
�شوفينت) بميالنو و(ماجيك) بال�س فيغا�س.
و�أ�شارت ال�شركة �إلى �أن زوار المعر�ضين ا�ستقبال
باهتم���ام كبي���ر �أحذي���ة (�س���ي �أر  7كري�ستيان���و
رونالدو فوتوير) ،التي �أعلن عن انطالقها الالعب

بنف�سه على ال�شبكات االجتماعية .
وكت���ب الالع���ب عل���ى ح�ساب���ه ب�شبك���ة (في�سبوك)
االجتماعي���ة "ه���ل ترغبون في معرف���ة كيف �أ�شعر
و�أنا �أرتدي حذائي؟ مجموعتي (�سي �أر/فوتوير)
ُطرحت �أم�س الثالثاء".
وتت���راوح �أ�سعار الأحذي���ة التي تحم���ل ا�سم نجم
ريال مدريد الإ�سباني من � 100إلى  550يورو.

ف��ي��ن��و���س ت���وا����ص���ل م�����س�يرت��ه��ا يف ت��ن�����س دب��ـ��ـ��ي
 دبـي /رويترز

فينو�س ويليامز

ا�ستهلت الأميركية فينو�س ويليامز حملة
الدفاع عن لقب بطولة دبي للتن�س بالفوز
عل����ى العبة ف����ي ن�صف عمره����ا لت�صل �إلى
الدور الثالث للبطولة.
وف����ازت فينو�س  34/عام ًا /الفائزة بلقب
بطول����ة دبي  3م����رات ،عل����ى ال�سوي�سرية
ال�صاعد بلين����دا بين�سيت�ش  1 / 6و2 / 6
في الدور الثاني للبطولة.
وحقق����ت ويليام����ز الفائزة ب�سبع����ة �ألقاب
ف����ي بط����والت (الغران����د �س��ل�ام) الأرب����ع
الكب����رى ،ف����وزه الثال����ث م����ن دون هزيمة
على بين�سيت�ش.

 مدريد� /إ في
�أك��د العب بر�شلونة ال�سابق �إريك
�أب���ي���دال �أن���ه ِّ
يف�ضل �إرج����اء ق��رار
ال��ع��م��ل ف���ي ب��ر���ش��ل��ون��ة �إل����ى وق��ت
الحق ،والتركيز حاليا على �إن�شاء
م�ؤ�س�سته الخا�صة.
ح�����ض��ر ال�ل�اع���ب ال��ف��رن�����س��ي حفل
جوائز مجلة (بانينكا) الريا�ضية،
التي �سلمته جائزة فخرية لتخطيه
محنة مر�ض ال�سرطان وال��ع��ودة
�إلى اللعب مع بر�شلونة ثم موناكو
و�أوليمبياكو�س� ،آخر الأندية التي
داف��ع ع��ن �أل��وان��ه��ا على الم�ستوى
االحترافي.
وبعد ت�سلمه الجائزة رد �أبيدال،
الذي اعتزل قبل نحو �شهرين ،على
�أ�سئلة ال�صحفيين الذين �س�ألوه عن
م�ستقبله ،الذي ال يزال غير وا�ضح
برغم عرو�ض العمل التي تلقاها
من بر�شلونة.
"لدي ع��ر���ض من
���دال
وق����ال �أب���ي
َّ
بر�شلونة ،لكنني ل��م �أت��خ��ذ ق��رار ًا
علي
حتى الآن ،لي�س ل َّ
��دي وق��تَّ ،

وقال����ت ويليامز"م����ن الرائ����ع الع����ودة
�إل����ى هنا� ،سعي����دة بتقدي����م بع�����ض الأداء
الراقي" .كم����ا ف����ازت ال�سلوفاكية دانييال
هانتوت�شوفا عل����ى الألمانية مونا بارثيل
 )5/7( 6/7و 6/3و 2/6بع����د � 24ساعة
فق����ط م����ن الفوز بلق����ب بطول����ة باتايا �إلى
المط����ار ،حيث و�صلت هنا ف����ي الخام�سة
والن�صف �صباحا".
و�أثرت الإ�صابات والإعياء داخل وخارج
الملع����ب عل����ى مناف�س����ات بطول����ة دب����ي
للتن�س ،حيث تعر�ض����ت البريطانية هيتر
وات�س����ون والأميركي����ة ك����وك فاندي����واغ
لم�ش����اكل ج�سدية خالل الهزيمة في الدور
االول للبطولة.

 المنامة� /أ ف ب
�أ�سق���ط المنام���ة البحرين���ي مناف�سه
الن�صر الإماراتي حامل اللقب بفوزه
علي���ه  1-2ف���ي ملع���ب مدين���ة خليفة
الريا�ضي���ة بالمرحل���ة الثاني���ة م���ن
مناف�سات المجموع���ة الثالثة لبطولة
الأندية الخليجية الثالثين.
�سج���ل للمنام���ة البرازيل���ي تياغ���و
فرناندي���ز ( 4من ركلة ج���زاء و،)44
وللن�ص���ر ال�سنغال���ي �إبراهيما توريه
(.(58
وه���و الف���وز الأول للمنام���ة ف���ي
الم�سابق���ة بعد خ�سارت���ه �أمام كاظمة
الكويتي ف���ي المرحل���ة الأولى ،2-1
ليرف���ع ر�صيده �إلى  3نق���اط بالمركز
الثاني خل���ف كاظمة المت�صدر بفارق
الأهداف ،فيما يحت���ل الن�صر المركز
الثالث من دون نقاط.
نج���ح المنامة ف���ي التق���دم مبكرا من
ركل���ة ج���زاء بع���د �إعاق���ة البرازيل���ي
تياغو فرنانديز داخل منطقة الجزاء
من قبل الحار�س عبدالله عبدالغفور،
فت�ص���دى للركلة بنف�سه وا�ضعا الكرة
في ال�شباك (.(4
�ش���ن ال�ضي���وف هجم���ات متتالي���ة

و�شكل���وا خط���ورة عل���ى مرم���ى
الحار�س ال�شاب ر�ضا بهرام وخا�صة
ع���ن طري���ق المحترفي���ن اال�سبان���ي
بابلو هرنانديز وال�سنغالي ابراهيما
توري���ه ،ولكنه ت�أل���ق وت�صدى لأغلب
الك���رات .وقبل نهاي���ة ال�شوط االول
بدقيقة واحدة ،خطف فرنانديز هدفا
ثاني���ا حي���ن نجح ف���ي ا�ستغ�ل�ال كرة
عر�ضية تابعها بر�أ�سه في المرمى.
دخ���ل الن�ص���ر ال�ش���وط الثان���ي بقوة
وتح�س���ن �أدا�ؤه كثي���را وه���دد مرمى

املنامة يحقق فوزه الأول خليجي ًا
المنام���ة اكث���ر من م���رة و�س���ط دفاع
م�ستمي���ت م���ن العبي الأخي���ر بقيادة
المخ�ض���رم �سلمان عي�سى ومعه عالء
حبيل والمداف���ع ال�شاب محمد عادل،
ف�ضال عن ت�ألق الحار�س ر�ضا بهرام.
وقل����ص الن�ص���ر النتيجة ع���ن طريق
توريه ال���ذي ا�ستفاد من كرة عر�ضية
مرره���ا ل���ه بابل���و هرناندي���ز (،)58
وكثف الن�صر هجماته ولكن �أ�صحاب
الأر����ض نجح���وا ف���ي الحف���اظ على
النتيجة.

�شبح الإقالة يُطارد كابيللو يف رو�سيا

�أبيدال ي�ؤجل ان�ضمامه للعمل يف بر�شلونة
التفكير في الأم��ر ملي ًا ،ف�ضال عن
لدي م�شروع الم�ؤ�س�سة".
ذلك َّ
وو���ص��ف ع��ر���ض ب��ر���ش��ل��ون��ة ب���أن��ه
"جذاب جدا" ،ب��رغ��م �أن���ه ترك
ال��ب��اب مفتوح ًا �أم���ام "خيارات
�أخرى".
وبح�سب ما �أو�ضح الالعب،
ف�����������إن رئ����ي���������س ال�����ن�����ادي
(ال���ك���ت���ال���ون���ي) ج��و���س��ي��ب
ماريا بارتوميو عر�ض
عليه من�صبين :العمل
ف��ي م��دار���س ك��رة القدم
ب��ال��ن��ادي (ال��ك��ت��ال��ون��ي)
�أو ال��ت��ح��ول �إل�����ى ه��م��زة
و�صل بين الفريق الأول ومجل�س
الإدارة ،ل��ك��ن �أب���ي���دال ي��ع��رف �أي
العر�ضين �سيختار �إذا كان ينوي
ذل��ك الآن "لقد تحدثنا ع��ن �أم��ور
كثيرة ،لكن المنطقي ه��و العمل
في المدار�س ،مع النا�شئين ،لأن
العمل كهمزة و�صل بين الفريق
والإدارة لي�س له منطق بالنظر �إلى
�أن الالعبين والإداري��ي��ن يعرفون
بع�ضهم البع�ض جيد ًا".

 ق���ال مالك���ي م���كاي م���درب فري���ق ويغان
�أثليتي���ك ال���ذي يناف����س ف���ي دوري الدرجة
الثاني���ة االنكلي���زي لك���رة الق���دم �إن���ه تم
ت�شخي����ص حال���ة خ��وان كارلو���س
غار�سي��ا مداف���ع هندورا����س عل���ى �أنها
�إ�صابة ب�سرطان الدم.
و�أعل���ن ويغ���ان اال�سب���وع الما�ض���ي ان
المداف���ع البال���غ م���ن العم���ر  26عام���ا -
ال���ذي خا����ض  34مب���اراة دولي���ة ُ -ادخل
الم�ست�شف���ى عق���ب معاناته م���ن ا�ضطراب في
الدم.و�أ�ض���اف مكاي لل�صحفيي���ن "انه يعاني من
�إ�صابت���ه ب�سرط���ان ال���دم ،تم �إدخ���ال خ���وان كارلو�س الى
م�ست�شف���ى كري�ست���ي ف���ي مان�ش�ستر".و�أو�ض���ح "هذا يمث���ل �ضربة
حقيقة لعائلة خوان كارلو�س وجميع َمن لهم �صلة بالنادي �سن�سعى
ل�ضمان ح�صوله على �أف�ضل رعاية ممكنة".

�إريك
�أبيدال

 مو�سكو /د ب �أ
�ألمح نيكوالي تول�ستي����خ  ،رئي�س االتحاد الرو�سي
لكرة القدم� ،إن فابيو كابيللو المدير الفني للمنتخب
الأول  ،يواجه �شبح الإقالة �إذا لم يت�أهل الفريق �إلى
بطولة ك�أ�س الأمم الأوروبية  2016في فرن�سا.

ويرتب����ط كابيللو بعقد م����ع االتح����اد الرو�سي لكرة
القدم حتى مونديال  2018الذي ت�ضيِّفه البالد.
يتقا�ض����ى كابيلل����و الم����درب ال�ساب����ق ليوفنتو�����س
الإيطال����ي  8.3مليون يورو �سنوي����ا ،ولكن الفريق
الرو�س����ي يحت����ل المرك����ز الثال����ث ف����ي المجموع����ة
ال�سابعة لت�صفيات يورو  2016بفارق خم�س نقاط

خلف النم�سا المت�صدرة.
ونقلت �صحيف����ة "ليكيب" الفرن�سي����ة عن تول�ستيخ
قول����ه "هناك بند ي�سمح بف�سخ عقد المدرب في حال
تراجع النتائج".
و�أ�ض����اف "ع����دم ت�أه����ل الفري����ق �إل����ى ي����ورو 2016
�سي�ؤدي �إلى ف�سخ العقـد.

كندينز يحقق فوزه اخلام�س يف هوكي اجلليد
 وا�شنطن /رويترز

توا�صل انت�صارات كندينز

حق���ق مونتريال كندين���ز فوزه الخام�س ف���ي  6مباريات حين
تغل���ب ( )0-2عل���ى ديتروي���ت رد وينج���ز ف���ي دوري هوك���ي
الجليد ب�أميركا ال�شمالية .
ك�س���ر ه���دف توما����س بليت�سانيت����ش قب���ل دقيقتي���ن ون�ص���ف
عل���ى النهاية حال���ة التعادل و�أ�ض���اف الجن���اح الأي�سر ماك�س
ثوان.
بات�شيوريتي هدفا ثانيا مع تبقي ٍ 10
و�أنق���ذ كاري براي����س حار�س كندين���ز  25محاولة على مرماه
ليحافظ على نظافة �شباكه للمرة الخام�سة هذا المو�سم.
وف���از فانكوف���ر كانوك�س  2-3عل���ى ميني�سوت���ا وايلد بف�ضل
هدفي���ن من بو هورفات والي�س بيغا ف���ي ال�شوط الثالث  ،كما
ف���از وينيبيج جيت����س  4-5على ادمونتون �أويل���رز ب�ضربات
الترجيح.
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) ُتقلب �أوراق اجلولة الثانية

ال�شرطة يقب�ض بقوة على ال�صدارة ونفط اجلنوب ي�ؤكد �أحقيته بالزعامة
 م����ه����اوي ُي���ع���ي���د الأم��������ل ل���ل���ك���ه���رب���اء وه������دف ���س��ع��د ي��ق��ف��ز ب������ال������زوراء �إىل ال���و����ص���اف���ة
 4 ح�������االت ط������رد و 3رك���ل���ات ج�������زاء و 20ه�����دف����� ًا ���س��ج��ل��ت��ه��ا ل�����ق�����اءات امل��ج��م��وع��ت�ين

ال�شرطة يجدد فوزه على �أمانة بغداد وينفرد بال�صدارة
 بغداد /حممد اخلفاجي

ال�سوري بره ��ان �صهيوين لريفع ر�صيد
النج ��ف �إىل  8نقاط باملركز الثامن بينما
جتمد ر�صي ��د احلدود عن ��د  10نقاط يف
املركز ال�سابع.

�أُ�س ��دل ال�ست ��ار �أم� ��س الأول االثنني على
مناف�س ��ات اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن دوري
الك ��رة املمت ��از الت ��ي �شه ��دت �إقام ��ة 9
مباري ��ات يف بغ ��داد واملحافظات حتقق
الف ��وز يف  8مواجه ��ات منه ��ا بينما كان
التع ��ادل حا�ضر ًا يف مب ��اراة واحدة فقط
ه ��ي الت ��ي جمع ��ت فريقي النف ��ط ونفط
مي�سان ،وبانتهاء هذه اجلولة �شدد فريق
ال�شرط ��ة قب�ضته على �ص ��دارة املجموعة
الثاني ��ة بف ��ارق مري ��ح من النق ��اط بينما
يف املجموع ��ة االخرى �أكد نفط اجلنوب
�أحقيته بال�صدارة بعدما انفرد بها بعيد ًا
عقب فوزه على فريق القوة اجلوية.
"امل ��دى" ت�ستعر� ��ض مباري ��ات اجلول ��ة
الثاني ��ة وبي ��ان مواق ��ف الأندي ��ة بع ��د
انتهائها.

نفط اجلنوب يهزم ال�صقور
ويف مناف�س ��ات املجموع ��ة الأوىل حق ��ق
فري ��ق نف ��ط اجلن ��وب ف ��وز ًا مهم� � ًا عل ��ى
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة به ��دف وحيد عن
طري ��ق الالع ��ب �صف ��اء جب ��ار وذل ��ك يف
مباراة مث�ي�رة بكل مقايي�سه ��ا احت�ضنها
ملع ��ب الزب�ي�ر الأوملبي ال�سب ��ت املا�ضي
�أكد م ��ن خاللها �أبناء امل ��درب عماد عودة
�أحقيته ��م يف زعام ��ة املجموع ��ة الأوىل
واالنفراد بعيد ًا يف ال�صدارة بر�صيد 25
نقط ��ة ،فيما تراجع فري ��ق القوة اجلوية
�إىل املرك ��ز الثال ��ث بع ��د ه ��ذه اخل�سارة
بالر�صيد نف�سه من النقاط (.)19

النجف يـرد الدَّ ين
حق ��ق فري ��ق النجف ف ��وز ًا ثمين� � ًا بهدف
وحي ��د عل ��ى �ضيف ��ه فري ��ق احل ��دود يف
افتتاح مناف�سات املجموعة الثانية عندما
قابله عل ��ى �أر�ضه وبني جماهريه ال�سبت
املا�ض ��ي ،متك ��ن غ ��زالن البادي ��ة م ��ن رد
الدي ��ن للح ��دود الذي كانت ل ��ه الغلبة يف
مب ��اراة الذه ��اب ( )1-2بف ��وز م�ستح ��ق
به ��دف وحي ��د حم ��ل �إم�ض ��اء املح�ت�رف

بيــد
ال�شرطة ي�ضرب
ٍ
من حديد
حقق فريق ال�شرط ��ة انت�صار ًا ثمين ًا على
م�ضيفه فريق �أمان ��ة بغداد بهدفني لهدف
يف �سيناريو متكرر ،حيث متكن القيثارة
اخل�ض ��راء م ��ن حتقيق الفوز عل ��ى �أبناء
العا�صمة يف مبارات�ي�ن بغ�ضون ا�سبوع
واح ��د م ��ا جع ��ل فري ��ق ال�شرط ��ة يبتعد
املجموعة الثانية
ب�ص ��د ا ر ة

ُفرمل نفط الو�سط
زاخو ي ِ
متكن فريق زاخو من العودة اىل �أجواء
املناف�س ��ة بع ��د حتقي ��ق فوز �صع ��ب على
فري ��ق نف ��ط الو�س ��ط بهدف وحي ��د حمل
�إم�ض ��اء الالع ��ب عم ��ر عبداجلب ��ار يف
الدقيقة ( )61بع ��د ان تعر�ض فريق نفط
الو�س ��ط �إىل ط ��رد العبهم عل ��ي كاظم يف
نهاي ��ة ال�ش ��وط الأول م ��ا جع ��ل ال�ضغط
الزاخ ��ويل ي ��زداد على الفري ��ق ال�ضيف.
املب ��اراة �شهدت الكث�ي�ر من اخل�شونة يف
الأداء حت ��ى ت�سبب ��ت يف توقف ��ات كثرية
غ�ي�ر م�ب�رر لها ليتمك ��ن �صاح ��ب الأر�ض
واجلمهور من حتقي ��ق الفوز ورد الدَّين
لفري ��ق نف ��ط الو�س ��ط ال ��ذي تغل ��ب يف
مباراة الذهاب بالنتيجة ذاتها.

الزوراء يُطيح بامل�صايف
ق ��اد مهاجم الزوراء عل ��ي �سعد فريقه �إىل
حتقي ��ق االنت�ص ��ار الثاين عل ��ى التوايل
وكان ه ��ذه امل ��رة عل ��ى فري ��ق امل�ص ��ايف
يف معقل ��ه بالرغ ��م م ��ن انه مع ��روف ب�أن
ال يك ��ون �صيد ًا �سه�ل ً�ا على �أر�ض ��ه ،لذلك
واج ��ه فريق ال ��زوراء �صعوبة كبرية يف
حتقي ��ق الف ��وز حت ��ى �ساعده ��م يف ذل ��ك
الط ��رد ال ��ذي تعر�ض له الفري ��ق املناف�س
حيث اكمل فريق امل�صايف املباراة بع�شرة
العبني بعد ان �أ�شهر حكم املباراة البطاقة

الكهرباء ينه�ض بقــوة
رمبا تعد نتيجة هذه املباراة هي املفاج�أة
الوحي ��دة يف مناف�س ��ات اجلول ��ة الثانية
نظر ًا ملعطيات الفريقني والفوارق الفنية
والنقطي ��ة بني االثنني �إال ان �أبناء املدرب
�شاكر حممود كانوا على موعد مع حتقيق
انت�ص ��ار ثم�ي�ن يُعيد لهم الأم ��ل باملناف�سة
والت�أه ��ل �ضم ��ن الأربع ��ة الكب ��ار الذي ��ن
�سيخو�ضون مناف�سات الدوري العام.
الالع ��ب ال�ش ��اب ع�ل�اء مه ��اوي تكف ��ل
بت�سجيل ه ��ديف الكهرب ��اء يف الدقيقتني
( )24و( )48بينم ��ا �سج ��ل هدف تقلي�ص
الف ��ارق لفري ��ق الك ��رخ الالع ��ب �أحم ��د
�شر�شاب يف الدقيقة (.)72
امليناء يق�سو على دهوك
ف ��وز �أول لفري ��ق املين ��اء حت ��ت قي ��ادة
مدرب ��ه اجلدي ��د ح�س ��ام ال�سي ��د وبنتيجة

يوفنتو�س يناف�س ت�شيل�سي على ماورو

مينوتي وبيكنباور
يدافعان عن
رونالدو

 روما� /إ يف
ي�سعى نادي يوفنتو�س الإيطايل ملناف�سة
ت�شيل�س ��ي الإنكلي ��زي على �ض ��م ماورو
�إيكاردي العب �إنرت ميالن ،خالل فرتة

 بــون /د ب �أ
و�صف الأملاين فرانز بيكينباور
والأرجنتين ��ي �سي ��زار لوي� ��س
مينوت ��ي االنتق ��ادات الت ��ي طالت
الالعب الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم
هجوم ريال مدريد بعد احتفاله بعيد ميالده
الأخري بغري العادلة.
وقال مينوتي الذي قاد املنتخب الأرجنتيني
للف ��وز ببطول ��ة ك�أ�س العامل ع ��ام  1978يف
عم ��وده الدوري ال ��ذي يكتب ��ه ل�صالح وكالة
الأنب ��اء الأملاني ��ة "ال يهمن ��ي �إذا كان خ ��وان
مانوي ��ل �سريات �سيذهب للنوم مبكر ًا �أو �إذا
كان غابريي ��ل غار�سي ��ا ماركي ��ز له احلق يف
القيام مبا يريد".
وم ��ن جانب ��ه ،ق ��ال بيكينب ��اور يف عم ��وده
ال�شه ��ري ل� �ـ(د.ب�.أ) متحدث� � ًا ع ��ن املهاج ��م
الربتغ ��ايل "مل يك ��ن مبق ��دوره �أن يع ��رف
م�سبق ًا �أن فريقه �سيخ�سر (.("4-0
وكان رونال ��دو قد تعر�ض حلمل ��ة انتقادات
�شر�س ��ة م ��ن ال�صحاف ��ة واجلماه�ي�ر بعد �أن
احتف ��ل بعي ��د مي�ل�اده الثالثني بع ��د �ساعات
قليلة من الهزمي ��ة املذلة التي جترعها فريقه
عل ��ى يـ ��د ج ��اره �أتلتيك ��و مدري ��د يف �إط ��ار
مناف�سات الدوري الإ�سباين.

ع ��ن �أب ��رز مناف�سي ��ه بع ��د ان و�ص ��ل �إىل
النقط ��ة  22يف حني جتمد ر�صي ��د �أمانة
بغداد عند النقطة  16يف املركز الثاين.
�سجل لفري ��ق ال�شرطة ع�ل�اء عبدالزهرة
يف الدقيق ��ة  18م ��ن عمر املب ��اراة ثم عاد
ليو�س ��ع الفارق بت�سجيل ��ه الهدف الثاين
عند الدقيق ��ة  68قبل ان يتمكن املحرتف
ال�س ��وري حمم ��د الواك ��د م ��ن تقلي� ��ص
الف ��ارق عن طريق ركلة جزاء يف الدقيقة
 82اث ��ر خمالف ��ة ارتكبها حار� ��س مرمى
ال�شرط ��ة حمم ��د كا�صد تلقى عل ��ى اثرها
البطاقة احلمراء.

كربالء يهدر فر�صة
الفوز الثمني
يف املب ��اراة اخلام�سة �أهدر من خاللها
فريق كربالء فر�ص ��ة الفوز على فريق
�أربي ��ل بعد ان متك ��ن ا�صحاب الأر�ض
العمي ��د الكربالئ ��ي التقدم ع ��ن طريق
الالع ��ب ح�س�ي�ن جم ��ال يف الدقيق ��ة
( )41لينتهي على �إثره ال�شوط الأول،
ال�ضيوف دخلوا اجواء ال�شوط الثاين
باندف ��اع كب�ي�ر وكثفوا م ��ن هجماتهم
حتى متكن الالعب �سعد عبدالأمري من
تعديل النتيجة ع ��ن طريق ركلة جزاء
يف الدقيق ��ة ( )60وم ��ا ان مرت �سوى
ب�ض ��ع دقائ ��ق حت ��ى ا�ض ��اف مهاج ��م
�أربي ��ل ل� ��ؤي �ص�ل�اح اله ��دف الث ��اين
لفريقه ليقل ��ب الطاولة عل ��ى ا�صحاب
الأر� ��ض الذي ��ن انتف�ض ��وا بروحي ��ة
عالية لي�ستعيدوا ت ��وازن الكفة عندما
ع� �دّل النتيج ��ة لفريقه ��م الالعب مازن
فيا�ض يف الدقيقة ( )78ا�ستمر بعدها
اللق ��اء مبحاوالت م ��ن كال الطرفني �إال
انه ��ا افتق ��دت للم�سة الأخ�ي�رة لتنتهي
املب ��اراة بالتع ��ادل االيجاب ��ي بهدفني
لكل منهما.
جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن فريق ��ي �أربيل
وكربالء �أنهيا اجلولة الثانية بالر�صيد
نف�س ��ه م ��ن النق ��اط ( )13باملركزي ��ن
ال�سابع والثامن على التوايل.

النفط يوا�صل نزيف النقاط
وا�ص ��ل فري ��ق النف ��ط م�سل�س ��ل نزي ��ف
النق ��اط وه ��ذه امل ��رة عل ��ى ار� ��ض ملعب
امليمون ��ة عندم ��ا التق ��ى �صاح ��ب الأر�ض
واجلمه ��ور فريق نفط مي�سان يف �ساد�س
مباري ��ات اجلولة الثانية من دوري الكرة
املمت ��از حي ��ث انته ��ت املب ��اراة بالتعادل
االيجاب ��ي بهدف ملثله ،ه ��دف ال�سبق كان
من ن�صي ��ب الفري ��ق امل�ضيف ع ��ن طريق
الالع ��ب نواف �ص�ل�ال يف الدقيق ��ة ()56
بينم ��ا ع ��دل النتيج ��ة العب فري ��ق النفط
م�صطف ��ى جودة يف الدقيق ��ة ( )72لريفع
به ��ذه النتيجة فريق نفط مي�سان ر�صيده
�إىل  11نقطة باملركز اخلام�س فيما و�صل
فري ��ق النف ��ط �إىل النقط ��ة ( )7باملرك ��ز
الأخري.

احلمراء بوجه الالعب �آو�س �إبراهيم يف
الدقيق ��ة ( )72وبالفع ��ل مل مت ��ر �سوى 3
دقائ ��ق ليتمكن املهاجم عل ��ي �سعد من هز
ال�شباك معلنا تق ��دم فريق الزوراء بهدف
انته ��ت على وقع ��ه احداث املب ��اراة ليقفز
بهذه النتيج ��ة فريق الزوراء �إىل و�صافة
املجموع ��ة الأوىل بر�صي ��د ( )20نقط ��ة
بينم ��ا متج ��د ر�صيد فري ��ق امل�صايف عند
النقطة ( )7باملركز العا�شر الأخري.

تعد ثقيل ��ة خ�صو�ص� � ًا ان املب ��اراة خارج
القواع ��د حيث ا�ستقب ��ل فريق دهوك على
ملعبه وبني جماهريه فريق امليناء املثقل
بالهزائ ��م  ،لكنه كان على غري عادته حيث
متك ��ن م ��ن حتقيق ف ��وز كبري عل ��ى فريق
دهوك ال ��ذي يعاين كثري ًا بع ��د ان غادره
�أك�ث�ر العبي ��ه .افتتاح الت�سجي ��ل كان عن
طري ��ق الع ��ب امليناء الواع ��د ح�سني علي
واحد يف الدقيقة ( )29و�ضاعف النتيجة
لل�سفانة املهاجم حمم ��د جبار �شوكان يف
الدقيق ��ة ( )81م ��ا ت�سب ��ب بانهي ��ار فريق
دهوك واندفاعهم ب�شكل مثري لال�ستغراب
حماول ��ة منه ��م لتقلي� ��ص الف ��ارق �إال ان
�شباكه ��م تلق ��ت الهدف الثال ��ث عن طريق
الالع ��ب ح�س�ي�ن عبدالواح ��د يف الدقيقة
( ، )86وقب ��ل ان ُتطل ��ق �صف ��ارة النهاي ��ة
متك ��ن الالع ��ب خال ��د م�شري م ��ن ت�سجيل
ه ��دف ده ��وك الوحي ��د ع ��ن طري ��ق ركلة
ج ��زاء يف الدقيق ��ة ( )92لتنته ��ي املباراة
بف ��وز امليناء ( )1-3رافع� � ًا بتلك النتيجة
ر�صي ��ده �إىل ( )11نقطة باملركز اخلام�س
بينم ��ا ظل فريق ده ��وك يف املركز الثالث
بر�صيد ( )15نقطة.
ومن اجلدير بالذكر ان هذه اجلولة �شهدت
 4حاالت طرد حيث كانت البطاقات ا ُ
حلمر
حا�ضرة يف  3مباريات ،بينما مت ت�سجيل
 20هدف� � ًا يف جمم ��ل مباري ��ات اجلولة 3
منها كانت من عالمة اجلزاء.

االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
و�أف ��ادت �صحيف ��ة �إك�سربي� ��س الربيطانية
�أن ن ��ادي يوفنتو�س يرغ ��ب ب�ضم �إيكاردي
خ�ل�ال ال�صي ��ف املقب ��ل م ��ن �أج ��ل تدعي ��م
�صف ��وف الفري ��ق الهجومي ��ة ،خا�ص ��ة يف

ظل رحي ��ل كارلو�س تيفي ��ز امل�ؤكد من قبله
بنهاية املو�سم احلايل.
و�أف ��اد موق ��ع �سيمربي �إنرت املهت ��م ب�أخبار
(النريات ��زوري) يف وقت �سابق ،ب�أن نادي
ت�شيل�سي يرغ ��ب ب�ضم املهاجم الأرجنتيني

لي�صب ��ح بديل الإيف ��واري ديديي ��ه دروغبا
بامل�ستقبل.
وقد �شارك م ��اورو �إيكاردي يف  29مباراة
و�أحرز  18هدف ًا مع نادي �إنرت ميالن ،خالل
مناف�سات املو�سم احلايل.

 بوينغ يانغ� /إ يف

 10ماليني دوالر ثمن كذب �آرم�سرتونغ
 وا�شنطن /د ب �أ
كري�ستيانو
رونالدو

�أعلن ��ت جلن ��ة حتكيمي ��ة �أن
ال ��دراج الأمريك ��ي ال�ساب ��ق
الن� ��س �آرم�سرتون ��غ وال�شركة
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن �إدارة فريق ��ه
ال�سابق ملزمان بدفع مبلغ 10
مالي�ي�ن دوالر �إىل �شركة دعاية
ريا�ضية ب�سب ��ب كذبه امل�ستمر
يف م�س�أل ��ة تعاطي ��ه من�شط ��ات
حت�سني الأداء.
و�أو�ضح ��ت اللجن ��ة �أن املبل ��غ
يت�ضمن عقوب ��ات ب�سبب "ت�سابق
�آرم�سرتون ��غ غ�ي�ر امل�سب ��وق يف
احلنث باليمني ال ��دويل والتزوير
والت�آمر".
و�سيت ��م رفع ه ��ذا الق ��رار الآن �إىل
حمكم ��ة يف تك�سا� ��س ليتم حتويله
�إىل حك ��م ،وه ��و م ��ا �س ُيج�ب�ر
�آرم�سرتون ��غ و�شرك ��ة تيلوين ��د ،
الت ��ي كان ��ت ُمل ��ك فريق ��ه ي ��و �إ�س

بو�ستال �سريفي� ��س ومت حلها الآن
على دفع املبلغ.
وكان ��ت �شرك ��ة "�إ� ��س �س ��ي �إي ��ه

برومو�شن ��ز" الدعائي ��ة وع ��دت
�آرم�سرتونغ ،الذي مت جتريده من
�ألقاب ��ه ب�سب ��اق "ت ��ور دو فران�س"

كوريا ال�شمالية
تعيد افتتاح
�أكرب ملعب يف
العامل

ب�سب ��ب املن�شط ��ات  ،مبكاف� ��آت
بقيم ��ة املالي�ي�ن بعدما �أح ��رز لقب
ال�سباق الفرن�سي يف �أعوام 2002

و 2003و 2004كجزء من اتفاقية
ب�ي�ن الطرف�ي�ن بعيدا ع ��ن اجلائزة
املالية الر�سمية لل�سباق.

جتريد �آرم�سرتونغ من القابه ب�سبب كذبه

تعتزم كوريا ال�شمالية �إعادة
افتتاح ملعب "رونغرادو
ماي دي" ال�شهري كونه �أكرب
ملعب يف العامل وبا�ست�ضافة
عرو�ض �أريرانغ (�ألعاب
جماعية) خالل العام احلايل
بعد االنتهاء من عمليات
جتديده.
و�أعلنت وكالة ال�سفر
"كوريا تورز" عن هذا الأمر
 ،مبينة �أن افتتاح امللعب
جمدد ًا ي�أتي بعد �إغالقه
العام املا�ضي ب�سبب عمليات
التجديد ولكنها مل تك�شف
عن موعد حمدد لإعادة
افتتاحه.
ي�شار �إىل �أن امللعب يقع
يف قلب العا�صمة الكورية
ال�شمالية بيوجن ياجن ومت
افتتاحه �أول �أيار من عام
 1989وهو �أكرب ملعب
يف العامل حاليا لأنه يت�سع
لـ� 150ألف متفرج.
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يف فرتات �سابقة كان الكثري من �أحياء بغداد ومناطقها يت�شابه باجلمال والتنظيم والنظافة و�سعة البيوت التي
تتقدمها احلدائق  .حيث �شهدت تلك الفرتات بناء ما يعرف بالبيت  -احلديقة والذي مازالت بيوت قليلة منه يف
بع�ض مناطق بغداد ،رمبا تنتظر الدور بالتقطيع والتق�سيم ح�سب احلاجة او ح�سب املال  .مل يكن يخطر ببال احد
ان يتحول هذا الت�شابه ب�شكل عك�سي ،حيث يغلب الت�شويه واخلراب على واجهة �أحياء ومناطق بغداد .حتى الأحياء
واملناطق ال�شعبية مل تكن على ما هي عليه االن من خراب ودمار.

(

املهم�ش��ة ""10
) تفت��ح مل��ف العا�صم��ة
ّ

�أحي��اء بغ��داد وت�شاب��ه حكاي��ات الخراب
ح�سني ر�شيد
(�أم �سريوان) � ،سيدة عراقية ا�ضطرت
اىل ت ��رك البل ��د م ��ع عائلته ��ا نهاي ��ة
ال�سبعينات مثلما قال ��ت  ،وبعد �سقوط
�ام او �أك�ث�ر كان ��ت زيارته ��ا
النظ ��ام بع � ٍ
لبغ ��داد الت ��ي مل جتده ��ا كم ��ا تركته ��ا،
فخراب العق ��ود الثالثة ب ��ان على وجه
املدين ��ة الت ��ي جتع ��د وجهه ��ا ُ
وطم�ست
كل مع ��امل اجلم ��ال في ��ه .ام �س�ي�روان
ع ��ادت بع ��د �أربعة �أعوام بزي ��ارة ثانية
ملتابعة �س�ي�ر معاملة لتجد ان التجاعيد
زادت على وجه املدينة ،لتكون زيارتها
الثالث ��ة قب ��ل ايام والت ��ي �شكلت �صدمة
له ��ا ،فق ��د حتول ��ت تل ��ك التجاعي ��د اىل
ت�شويه مب�شرط متعم ��د او جاهل عبث
بوج ��ه املدين ��ة وافقده ��ا ذاك الربي ��ق
الت�أريخي والرتاثي واالجتماعي.
ح�ضور الفو�ضى
عن واحدة من اكرب مدن بغداد و�أكرثها
حركة  ،مدينة ال�صدر "الثورة"  ،يقول
املدر� ��س ح�س�ي�ن حمم ��د �شري ��ف :يف
واحدة م ��ن �أكرث م ��دن العا�صمة بغداد
اكتظاظ ��ا بال�سكان رمب ��ا ت�صلح نظرية
غوندلي ��زا راي�س "الفو�ض ��ى اخلالقة"
مدخ�ل�ا لفه ��م ما يج ��ري من غي ��اب تام
للنظ ��ام على كافة ال�صعد تقريبا  .فبدءا
م ��ن ت�صمي ��م العلب ��ة الت ��ي متي ��زت بها
املدينة مرورا برتدي اخلدمات وانتهاء
لي� ��س ب�آخ ��ر الأ�شي ��اء �س ��وءا  ،غي ��اب
النظ ��ام و�سي ��ادة الفو�ض ��ى .وي�ضي ��ف
�شري ��ف :ان ال�ضاحي ��ة ال�شرقي ��ة م ��ن
بغداد �إذا جاز حتدي ��ث ا�سم املكان لهي
م ��ن �أكرث مدن العا�صمة �إغراقا بتجاهل
ال�سلط ��ات املحلي ��ة له ��ا .ويت�ض ��ح ذلك
جلي ��ا قب ��ل وبُعي ��د التغي�ي�ر الني�ساين
 2003حي ��ث �صارت ال�شوارع الفا�صلة

بني الأ�سواق ال�شعبية امتدادا جغرافيا
للأ�سواق ذاتها ،حت ��ى ات�سعت و�صوال
اىل البي ��وت ،الأمر الذي �أدى اىل �إنهاء
خدم ��ات ال�شوارع ( �سوق احلي� ،سوق
مريدي� ،سوق الكي ��ارة� ،سوق العورة،
و�سوق الداخل او عريبة).
ومل تختل ��ف املدين ��ة ع ��ن بقي ��ة مناطق
بغ ��داد بامل�ش�ت�رك الأك�ب�ر  ،النفاي ��ات
و�س ��وء اخلدم ��ات  ،اذ ي�ؤك ��د �شري ��ف:
يرتاف ��ق ذل ��ك م ��ع ك ��م النفاي ��ات الآخذ
بالت�صاع ��د لوغاريتمي ��ا دون مباالة من
احد.
ويب�ي�ن الأ�ست ��اذ ح�سني حمم ��د �شريف
وج ��ود م�ست�شفيني فقط وهم ��ا "الإمام
عل ��ي – اجل ��وادر" و"ال�شهيد ال�صدر-
الداخل" وهما ال يفيان باحلاجة الفعلية
لل�س ��كان  ،ناهي ��ك عن �ضع ��ف اخلدمات
الطبية و�صرف الدواء الرديء مرتافقا
مع �سوء تعامل الأطباء واملمر�ضني مع
املر�ض ��ى .م�ضيف ��ا :مع م�شكل ��ة النق�ص
الكب�ي�ر يف املدار� ��س ال �سيم ��ا مع حملة
�إع ��ادة بنائه ��ا والتعرث الكب�ي�ر يف تلك
امل�شاريع التي �أف�ض ��ت اىل هدم الأبنية
ليتم �إحلاق املدار�س املراد �إعادة بنائها
مبدار�س �أخرى ما ت�سبب بو�ضع معقد
عرب وجود مدار�س بدوام ثالثي متعكز
�أ�سا�سا على قدم واحدة وعرجاء.

الفو�ض ��ى الرا�سخ ��ة لي� ��س له ��ا �إال ان
تقو�ض �أ�س�س احلياة يف مدينة الثورة
التي ال يتجاوز عمره ��ا عقودا �أريد لها
ان تكون منوذج ��ا للجمهورية اخلالدة
�إب ��ان ث ��ورة  .1958م�ؤك ��دا :ان مدينة
مث ��ل الث ��ورة وهي ت ��رزح حت ��ت �شتى
�أنواع التجاه ��ل والتجهيل لهي جديرة
باالنح ��دار �أك�ث�ر و�أكرث يف ظ ��ل تنامي
ال�سرقات والنه ��ب احلكومي وال ميكن
االنتظ ��ار ابع ��د من ه ��ذا الوق ��ت لرنى
ال�ص ��ورة املقلوب ��ة يف عا�صم ��ة الثقافة
التي وزعت حتت عنوانها الأموال اىل
جي ��وب الفا�سدين  ،وكان من باب �أوىل

�إع ��ادة ترتي ��ب احلي ��اة فيها لئ�ل�ا تمُ نح
الذريعة باللجوء اىل ممار�سات العنف
كما هو حا�صل اليوم  .عا�صمة الثقافة
العربي ��ة �أفق ��رت �سكانه ��ا م ��ن الوع ��ي
النق ��دي يف الوقت الذي �أث ��رتْ جيوب
املنتفع�ي�ن م ��ن مادته ��ا الب�شري ��ة اخلام
لتو�صلهم اىل الغياب والفو�ضى.
م ��ن مي ��زات العا�صم ��ة بغ ��داد ان اغلب
مناطقه ��ا و�أحيائه ��ا تت�شاب ��ه بحكاي ��ا
التهمي� ��ش واخلراب جراء عدة �أ�سباب.
قد تكون فرتة النظام ال�سابق وحروبه
العبثي ��ة م ��ن �أوائ ��ل الأ�سب ��اب ،وت�أتي
بعدها املحا�ص�صة التي افرزها التغيري

تقطيع الدور

ه�شام من�صور

فارزة
يف احد اللقاءات التلفزيونية مع ال�سيد الأمني بالوكالة نعيم عبعوب ذكر ان بغداد جميلة واليعوزها �إال القليل من
املاكياج .ترى �أي ماركة ماكياج عاملية و�أي مركز جتميل وخبري او خبرية جتميل ميكنها ان ت�ضع تلك اللم�سات
ليكتمل جمال بغداد ح�سب ر�ؤية ال�سيد الأمني والذي حمّل املواطن ذات مرة م�س�ؤولية تراكم النفايات والأزبال يف
املناطق والأحياء ال�سكنية وهو م�صيب يف ذلك بع�ض ال�شيء  ،ف�أين يرمي املواطن الأو�ساخ والأزبال �إن مل ت�أت
�سيارة الأمانة ب�شكل م�ستمر او توفري حاويات كبرية مثلما كان يف فرتات �سابقة.
بغداد الآن قرية ب�شكل مدينة ،فال يغ ّر ّن �أحد ًا وجود البنايات الفارهة امللونة بالزجاج او مايعرف بالليكوبوند ،
فهذا جزء من اخلراب الذوقي يف البناء والإعمار .بغداد تعاين من نق�ص تام وكامل يف تقدمي اخلدمات ال�ضرورية
من ماء وكهرباء وجماري ت�صريف مياه الأمطار ،انارة ال�شوارع ،احلدائق واملتنزهات والأماكن الرتفيهية العامة.
ولي�س انتهاء بتنظيم ال�سكن والبناء والق�ضاء على �أزمة ال�سكن التي حولت املدينة اىل ما ي�شبه العلب املعدنية.

ثورة  1958وعا�صمة
الثقافة
الأم ��ر مل يتوقف عند ما ذك ��ر �آنف ًا حيث
�أو�ضح �شريف :لي�ست �أكرث امل�شاهدات
�س ��وءا ظاهرة املخالفات ال�صحية حيث
توج ��د معام ��ل م�صغرة داخ ��ل البيوت
للحل ��وى والتعلي ��ب وت�صني ��ع الأغذية
بطريق ��ة بدائي ��ة وكذلك معام ��ل لتنقية
املي ��اه  .ه ��ذه كله ��ا تعم ��ل خ ��ارج �أي ��ة
�ضواب ��ط �صحي ��ة بالت�أكي ��د  .مثل هذه

النفايات ..من م�شرتكات �أحياء بغداد

الذبح الع�شوائي والتلوث البيئي

علي عبد الزهرة
الني�ساين مع غياب الر�ؤى والتخطيط
املطل ��وب والعلمي من قب ��ل م�ؤ�س�سات
الدولة جميعها التي اكتفى م�س�ؤولوها
بالت�ساب ��ق م ��ن �أج ��ل زي ��ادة �أر�صدتهم
و�أر�ص ��دة �أحزابه ��م الت ��ي حت ��ول كل
م�ؤ�س�س ��ة او وزارة اىل �إقطاعي ��ة
حزبية.

ح�سني حممد �شريف
الباحث ع ��ن العمل بدون ج ��دوى � .أما
اجتماعيا ،فاحلي خليط غري متجان�س
وفدت �إليه العوائل من مناطق متباعدة
وخمتلفة بيئيا و�أخالقيا ولأ�سباب عدة
رمبا يكون الو�ضع االقت�صادي ال�سبب
االول بذلك ا�ضاف ��ة اىل الو�ضع الأمني
غري امل�ستقر.

هياكل وجرائم
الطال ��ب اجلامع ��ي (علي عب ��د الزهرة)
يتحدث عن منطقة �سكنه  ،حي ال�سفري،
ال ��ذي يق ��ع ب�ي�ن العبي ��دي وال�شماعية
قائ�ل�ا :لعل البداية يف احلديث عن مثل
هذه املنطقة يك ��ون �شبيها بها من حيث
الت�شعب والت�شتت ،فال يعرف لها طريق
�س ��وى املتاه ��ة ..تلك املتاه ��ة التي تعد
بيئة �آمن ��ة جلميع الأن�شط ��ة امل�شبوهة
حي ��ث جت ��ارة املمنوع ��ات والأ�سلح ��ة.
م�ضيفا :هناك توازن فريد من نوعه يف
منطقة حي ال�سف�ي�ر ومثيالتها من مدن
و�أحياء �شرقي القناة ،فغياب اخلدمات
وجم ��اري ال�ص ��رف ال�صح ��ي واملي ��اه
ال�صاحلة لل�شرب وتراكم النفايات التي
باتت م�ص ��درا �أوّ ال للأوبئة والأمرا�ض
التي تفتك ب�أبناء احلي ،يقابله احل�ضور
القوي يف "هي ��اكل البناء" التي اغلبها
جتاوز  ،حيث حتول ��ت املنطقة لتجارة
ال�س�ل�اح وفو�ضى حمل ��ه ،وخمابئ لكل
�شيء يحتاج اىل خمب�أ.
وب�ّي�نّ عبد الزهرة� :شهدت املنطقة �أكرث
من م�شكل ��ة ع�شائرية تباين ��ت �أ�سبابها
وخملفاتها من القتلى واجلرحى .ناهيك
ع ��ن ع ��دد الأ�شخا� ��ص الذي ��ن اختطفوا
واغلبهم م ��ن ال�شب ��اب .وبالطبع تكون
الهي ��اكل خ�ي�ر �أمكن ��ة او خماب ��ئ لهذه
اجلرائم التي تنته ��ي بدفع فدية ،كانت
ال�سب ��ب يف خالف ��ات �أخرى ب�ي�ن �أفراد
الع�صاب ��ة او ال�ش ��ركاء يف اجلرمي ��ة،
الذين ميتهنون جتارة احلبوب املخدرة
الت ��ي �أخ ��ذت تفت ��ك بال�شب ��اب احل ��ي

الذبح الع�شوائي
املوظ ��ف يف وزارة التج ��ارة ال�سي ��د
(ه�ش ��ام من�ص ��ور) م ��ن �سكن ��ة ن ��واب
ال�ضباط الأمني يقول :املالحظة الأوىل
يف مدخ ��ل منطقة ن ��واب �ضباط الأمني
وجود الق�صابني وموا�شيهم يف �أماكن
متقارب ��ة قد ت�صل اىل اك�ث�ر من خم�سة
ع�ش ��ر موقعا  .وهذا ي� ��ؤدي اىل ت�شويه
�ص ��ورة وجمالية املنطقة و�سط �سكوت
وجتاهل اجلهات املخت�صة .م�شريا اىل
تكد� ��س الف�ض�ل�ات الناجت ��ة ع ��ن عملية
الذب ��ح وانبعاث روائحه ��ا الكريهة �إىل
امل�ساكن القريبة وحتى املارين بقربها.
هن ��اك مظ�ل�ات انتظ ��ار وا�سرتاح ��ة مت
�إن�شا�ؤه ��ا م ��ن قب ��ل �أمان ��ة بغ ��داد على
الأر�صف ��ة  ،ونتيج ��ة لالنفج ��ارات
والعب ��ث من قب ��ل بع�ض النا� ��س فقدت
الكثري من اجزائه ��ا وجماليتها وتركت
دون �إدام ��ة او متابع ��ة م ��ن قب ��ل �أمانة
العا�صمة ودوائرها املخت�صة.
وه ��ا ه ��و القا�س ��م امل�شرتك ب�ي�ن �أحياء
و�أزق ��ة بغ ��داد متمثال بتقطي ��ع البيوت
اذ يق ��ول من�ص ��ور ع ��ن ذلك  :عن ��د بناء
اال�ضافات يف البي ��وت او تقطيعها اىل
م�شتمالت ،يتم تكدي�س مواد البناء يف
ال�ش ��ارع وعلى الر�صيف م ��ا ي�ؤدي اىل
عرقلة مرور ال�سيارات وال�سابلة ،وهذا
الأمر يحدث �أمام مر�أى وم�سمع جهات
البلدي ��ة .واملطلوب فر�ض غرامات على
مرتكبي هذه املخالف ��ات من قبل �أق�سام
البلدي ��ة وب ��دون حماب ��اة وكم ��ا كان
معمول به �سابقا.
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املواطن ي�شكو
نرجو �إي�صال �صوتنا اىل امل�س�ؤولني
نحن مواطنو محافظة النجف الأ��ش��رف نعاني
من بع�ض موظفي مديرية مرور المحافظة بعدم
اح�ت��رام المراجعين لمديرية ال�م��رور والأ� �س��و�أ
من ذلك انهم ي�ضغطون على المراجعين بت�أخير
م�ع��ام�لات�ه��م (ل �غ��اي��ة) وك��ذل��ك ال �ف �� �س��اد الإداري
المنت�شر(الر�شوة) والمح�سوبية....ن�س�أل �أين
مدير المرور من هذا و�أين النزاهة من هذا و�أين
الم�س�ؤولون في المحافظة  ،هل يقومون بزيارة
تفتي�شية او تفقدية وهل يلتقون بالمواطنين .
فليقوموا بزيارة مرور الإج��ازات (الواقعة قرب
�سيطرة ط��ري��ق اب��و �صخير ن�ج��ف) ك��ذل��ك كثرة
ال��و� �ص��والت ال�ت��ي الن �ع��رف على م��اذا حيث اقل
و�صل تبلغ قيمته ع�شرة االف دينار  .مثال على
ذلك ان الذي يريد الح�صول على �إجازة �سوق فان
قيمة الو�صوالت التقل عن � 45ألف دينار  .والى
الله الم�شتكى
مواطنو محافظة النجف الأ�شرف

�إىل من يهمه الأمر

مع التحية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

رجاء
�إىل وزير التجارة  :مقابلة
ً

تحية طيبة...
�إن��ي �إح��دى الطالبات الأوائ��ل
ع�ل��ى ق�سم هند�سة البيئة في
ج��ام�ع��ة ب��اب��ل ل�ل�ع��ام ال��درا��س��ي
( )2011-2010وب �م �ع��دل
( )74,913وبت�سل�سل الثانية
على الق�سم ,تقدمت بالعديد من
الطلبات من �أج��ل التعيين في
الجامعة ولكن طلباتي قوبلت

بالرف�ض م��ع �أن��ي �أم�ل��ك خبرة
حيث عملت كمحا�ضرة خارجية
ف��ي ق���س��م ه�ن��د��س��ة ال�ب�ي�ئ��ة في
جامعة بابل للعامين الدرا�سيين
( )2013 -2012و( -2013
 )2014وال�ق���س��م ب�ح��اج��ة ال��ى
اخت�صا�صي وح�سب الهيكلية .
ومع هذا لم �أتمكن من الح�صول
على التعيين ,ولقد عانيت كثيرا

وبذلت جهودا كبيرة في الكلية
من �أجل الح�صول على المراتب
الأول � ��ى ,وح��ال �ي��ا ال �أم �ل��ك �أي
عمل مع حاجتي الما�سة للعمل
ب�سبب � �س��وء ال�ح��ال��ة ال�م��ادي��ة
وال�ظ��روف المعي�شية ال�صعبة
 .وب���س�ب��ب ه ��ذه ال� �ظ ��روف لم
�أتمكن �أي�ضا من �إكمال درا�ستي
العليا ,لذا �أنا�شدكم و�أرجو من

ح�ضرتكم النظر في مو�ضوعي
وم���س��اع��دت��ي وت��وف �ي��ر فر�صة
التعيين لي على درج��ات حركة
ال� �م�ل�اك ف ��ي ج��ام �ع��ة ب��اب��ل �أو
تخ�صي�ص درج��ة لي وتعييني
ع �ل��ى م�ل��اك ج��ام �ع��ة ال �ق��ا� �س��م
الخ�ضراء ,ولي فيكم كل الأمل,
مع �شكري وتقديري.
زهراء �أحمد عبد الأئمة

م�شاهدات
قرى �آل زامل والعط�ش

لوكنت م�س�ؤوال يف �إدارة مدر�سة يف
�أية مرحلة درا�سية كانت

مجموعة من قرى �آل زامل  -الكري�شات قرية اال�شتراكي وقرية
البو حمد وقرية جعفر الطيار وقرية تل من�صور  .نعاني من
�شحة المياه وجفافها ب�سبب قطع نهر الغراف من محافظة وا�سط
الى محافظة ذي قار وال نعرف ال�سبب  .علما ان المجمعات
المائية تم ايقافها ب�سبب �شحة المياه والآن مياه ال�شرب من
الآبار والمياه الجوفية ما يهدد بكارثة ان�سانية على االن�سان
والحيوان والزرع  .عنهم عبد ال�سالم �إياد حمود �صالح

�سوف �أقوم بمعاقبة �أي مدر�س يقوم ب�ضرب الطالب حتى لو
كان التلميذ قد ارتكب خط�أ لأن ذلك مناف لأية عملية تربوية
،ومن ثم ا�صدر تعليمات بمنع �إعطاء درو�س خ�صو�صية و�شرح
المادة العلمية ب�ضمير من قبل الكوادر التدري�سية  ،ا�ضافة الى
التركيز على الن�شاطات الفنية والريا�ضية لإعطاء فترة نقاهة
عقلية وبدنية للطالب وامنع جمع التبرعات وتقديم الهدايا الى
المدر�سين لأي �سبب كان حتى لو كان عيد المعلم .

ال�سيد وزير التجارة المحترم
ب ��وا�� �س� �ط ��ة/ج ��ري ��دة ال �م��دى
العراقية
م /طلب مقابلة ال�سيد وزير
التجارة
ان �ق��ل ل �ك��م م �ع��ان��اة ال �م��واط��ن
ال���ش��اب ال �ك��ادح (ع�ب��د ال�سالم
�إياد حمود )خريج كلية الإدارة
واالقت�صاد 2011م وك��ان قد
ات�صل بي وهو من النازحين
وق ��ال � :أو� �ص �ل��وا طلبي ال��ى
ج��ري��دة ال �م��دى  ،ج��ري��دة كل
العراقيين و�صوت المحرومين
وال �ل �� �س��ان ال �ن��اط��ق لل�شعب
العراقي في ع��دم �إهمالها �أية
�شكوى ت�صل اليكم  .بايجاز
ه��ذا ال�شاب ق��دم ع��دة طلبات
تعيين حتى ل��و بعقد �إل��ى كل
دوائ � ��ر ال ��دول ��ة ف ��ي دي ��ال ��ى ،
وظروفه �صعبة وقد وعد خيرا

لكنه ل��م يجد ل��ه �أذن ��ا �صاغية
ويحمل همومه باعتبار انه من
الفئة المحرومة  .وكان يقدم
طلبات فيقولون له "ان �شاء
الله ي�صير خير"  .ولم ي�سمعه
احد بعد �أحداث النزوح التي
ج ��رت ف��ي م�ح��اف�ظ��ة دي��ال��ى ،
ف �ق��د ه �ج��ر ق �� �س��را م��ع عائلته
ال�م�ت�ك��ون��ة م��ن ت���س�ع��ة �أف� ��راد
الى ق�ضاء خانقين  .علما انه
ت�ضررت م�صالح ذوي ال�شاب
الذين كانوا يمتلكون ب�ستانا
في احدى قرى محافظة ديالى
لكن ب�سبب الإره��اب ت�ضررت
وهي كانت احد م�صادر الدخل
لديهم  .لذا ينا�شد بعين الأبوة
وال� �ح� �ن ��ان وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
ال� �ع ��راق ��ي الأ�� �س� �ت���اذ م�لا���س
الك�سنزاني النظر ف��ي طلبه
وم�ساعدته ق��در امكان ال�سيد
وزير التجارة في توفير درجة

وظيفية بعد �إق ��رار الموازنة
2015م او درج��ة تعوي�ضية
من الم�ستقيلين او المتقاعدين
او المتوفين ح�سب م��اي��راه
�سيادته الذي يعرفه كل عراقي
فهو طيب القلب م��ع الفقراء
والنازحين  .ال �أري��د ان �أطيل
بكالمي �أتمنى تحقيق مقابلة
مع ال�سيد الوزير لكي ي�شرح
ظروفه خا�صة وان��ه م�س�ؤول
ع��ن عائلة ف��ي ظ��رف ال�ن��زوح
كما ا�شكر ادارة جريدة المدى
لفتح ب��اب تو�صيل المعاناة
الى من يهمه الأم��ر خ�صو�صا
القراء.
ج��ري��دة ال �م��دى ال �غ��راء التي
ت�����ص��دق ب �ك �ل �م �ت �ه��ا ف� ��ي رف��ع
مظلوميات ال�شعب العراقي .
للتف�ضل باالطالع  .....و�أمركم
بما تن�سبون  .....مع التقدير
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اجلي�ش ال�سوري يتقدم �صوب حلب
ويغلق طرق ًا بوجه املعار�ضة
قال المر�صد ال�سوري لحقوق الإن�سان يوم ام�س الثالثاء
�إن الجي�ش ال�سوري وحلفاءه ا�ستعادوا ال�سيطرة على عدة
قرى قرب حلب بهدف تطويق المدينة الواقعة في �شمال
�سوريا وقطع خطوط �إمداد رئي�سية.
والتقدم �صوب حلب هو ثاني هجوم كبير ت�شنه القوات
الموالية للحكومة خالل �أ�سبوع .و�شن الجي�ش ومقاتلون
متحالفون معه من حزب اهلل اللبناني عملية كبيرة �أي�ضا
في جنوب �سوريا.

بريوت /رويرتز

�أعلن متح��دث ع�سكري ام�س ان خم�سة جنود اوكرانيين قتل��وا و�أ�صيب  14بجروح في معارك
ب�ش��رق الب�لاد الخا�ض��ع ل�سيط��رة االنف�صاليي��ن ،حي��ث دخلت هدن��ة جديدة حي��ز التنفيذ
ب�صعوبة.

الأمم املتحدة�:أكرث من � 5600شخ�ص قتلوا �شرق �أوكرانيا
 م������زي������د م�������ن ال���������ض����ح����اي����ا رغ���������م وق���������ف ال�������ن�������ار ب�������أوك������ران������ي������ا..
كييف  -مو�سكو� /أ.ف.ب  -رويرتز
و�أ�ض ��اف املتح ��دث فالدي�س�ل�اف �سيليزني ��ف ان
"غالبية ال�ضحايا قتلوا على م�شارف ديبالت�سيفي"
التي تعترب مركزا مهما خلطوط �سكك احلديد على
م�سافة  65كلم �شمال دونيت�سك ،معقل االنف�صاليني،
ويف قري ��ة �شريوكني على م�ساف ��ة  15كلم من مرفا
ماريوبول يف الق�سم اجلنوبي من خط اجلبهة.
وبح�س ��ب احلكومة الأوكرانية ،ف ��ان االنف�صاليني
�شن ��وا �أكرث م ��ن  112هجوما عل ��ى مواقع للجي�ش
النظام ��ي ،االحد ،م ��ا �أدى اىل مقت ��ل خم�سة جنود
يف �شريوكني.
و�ش ��ن االنف�صالي ��ون �أم� ��س االول  38هجوم ��ا
معظمه ��ا ب�صواري ��خ غ ��راد وقذائف اله ��اون ،وفق
م ��ا اف ��ادت وزارة الدفاع على �صفحته ��ا على موقع
في�سبوك.
وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل ،ق ��ال ممث ��ل ب ��ارز ع ��ن
االنف�صالي�ي�ن امل�ؤيدي ��ن لرو�سي ��ا يف �أوكراني ��ا،
ام� ��س  ،ان االنف�صالي�ي�ن ال ي�ستطيع ��ون وق ��ف
القت ��ال لل�سيطرة على بلدة ب�ش ��رق �أوكرانيا ،حيث
حا�صروا قوات احلكومة رغم ابرام اتفاق �سالم.

وانح�س ��ر القت ��ال يف العدي ��د م ��ن مناط ��ق �ش ��رق
�أوكراني ��ا مبوج ��ب وقف �إط�ل�اق النار ،ال ��ذي بد�أ
�سريانه يوم االحد ،لكن لي�س حول بلدة ديبالت�سيف
التي تقع على خط لل�سكك احلديدية.
وقال بو�شيلني يف دونيت�سك معقل االنف�صاليني "ال
منل ��ك احلق يف وقف القتال من �أجل ديبالت�سيف..
ان ��ه �أم ��ر �أخالقي .ه ��ذه �أرا� ��ض داخلي ��ة" .وتابع
"ينبغ ��ي �أن نرد على �إطالق النار و�أن نعمل على
تدمري مواقع قتال العدو".
وقال الكرملني ان زعماء رو�سيا و�أملانيا و�أوكرانيا
ناق�ش ��وا ع�ب�ر الهات ��ف الو�ضع ح ��ول ديبالت�سيف،
والدور ال ��ذي �سيلعبه مراقبون م ��ن منظمة الأمن
والتع ��اون يف �أوروبا بالإ�ضاف ��ة ل�سحب الأ�سلحة
الثقيلة ودعا االحت ��اد الأوروبي ام�س �إىل �سحب
الأ�سلح ��ة الثقيلة ف ��ور ًا من خط اجلبه ��ة يف �شرق
�أوكراني ��ا ،وع�ّب�رّ ع ��ن قلق ��ه م ��ن تك ّث ��ف القتال يف
مدينة ديبالت�سيفي اال�سرتاتيجية.
وقالت املتحدثة با�سم املفو�ضية الأوروبية كاثرين
راي ،خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صح ��ايف« ،نذكر م ��رة جديدة
ب�ض ��رورة الت ��زام كل الأط ��راف ببن ��ود االتف ��اق
ال ��ذي وق ��ع الأ�سبوع املا�ض ��ي وتنفي ��ذ الإجراءات

بو�ضع
وزيرة مينية :هادي
ٍ
�صحي حرج ويحتاج لنقله
�إىل اخلارج للعالج
�صنعاء � /إيف
�أعلن ��ت وزيرة الإعالم يف احلكومة اليمنية امل�ستقيلة ،نادية ال�س ّقاف،
�أم� ��س االول(االثن�ي�ن)� ،أن رئي� ��س الب�ل�اد امل�ستقيل عبد رب ��ه من�صور
هادي يف و�ضع �صحي حرج ،و ينبغي نقله �إىل اخلارج للعالج.
وقال ��ت ال�س ّق ��اف يف تغريدات ع�ب�ر موقع «تويرت»� ،إنه ��ا زارت هادي
ال ��ذي يخ�ضع لإقامة جربي ��ة فر�ضتها حركة احلوثيني من ��ذ ا�ستقالته
يف  22كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي ،و�إن «و�ضعه ال�صح ��ي حرج ب�سبب
مر� ��ض يف القل ��ب .يج ��ب �أن ي�ساف ��ر للع�ل�اج ف ��ور ًا» .و�أ�ضاف ��ت:
«احلوثي ��ون يرف�ض ��ون ف ��ك ح�صار ه ��ادي حت ��ى ي�صل ��ون �إىل اتفاق
�سيا�س ��ي مع الأح ��زاب حتى ولو مات ب�سبب حالت ��ه احلرجة» .وقالت
«�شع ��ار احلوثيني يق ��ول الن�صر للإ�سالم� .أي �إ�س�ل�ام هذا؟ مل تقولون
م ��ا ال تفعلون؟ هل من الإ�سالم منع العالج وتعذيب املتظاهرين؟» ،يف
�إ�ش ��ارة �إىل اعتداءات متار�سها احلرك ��ة على املتظاهرين املناوئني لها
يف �شكل يومي ،وتعذيب بع�ضهم بعد اعتقالهم.

�إحالة مر�سي لأول مرة
�إىل حمكمة ع�سكرية
القاهرة � /سكاي نيوز
�أحالت النيابة الع�سكرية يف م�صر ،ام�س الثالثاء ،الرئي�س الأ�سبق
حممد مر�سي �إىل حمكمة ع�سكرية بتهم التحري�ض على القتل يف
�أحداث عنف وقعت خالل ف�ض اعت�صامي رابعة والنه�ضة يف �آب
 .2013و�ستبد�أ الق�ضية ،املتهم فيها � 199شخ�صا بينهم املر�شد العام
للإخوان امل�سلمني حممد بديع ونائبه خريت ال�شاطر والقياديني
�صفوت حجازي وحممد البلتاجي� ،أوىل جل�ساتها يف � 23شباط
اجلاري .ولأول مرة �سيحاكم مر�سي �أمام الق�ضاء الع�سكري
هو وبقية املتهمني من قيادات اجلماعة لتورطهم يف االعتداء
على عنا�صر اجلي�ش املكلفة بت�أمني املن�ش�آت العامة ،وديوان
عام املحافظة ،ومديرية الأمن خالل الأح��داث التي �شهدتها
ال�سوي�س عقب ف�ض اعت�صامي راب�ع��ة والنه�ضة .وت�ضم
الق�ضية بجانب قيادات اجلماعة� ،أمني حزب احلرية والعدالة
"املنحل" يف ال�سوي�س �أحمد حممود ،وع�ضو جمل�س �شورى
اجلماعة �سعد خليفة ،والقيادي باحلرية والعدالة عبا�س
عبد العزيز ،وال��داع�ي��ة ال�سلفي عالء
�سعيد ،وعنا�صر �أخ��رى منتمية
جلماعة الإخ� ��وان وللجماعة
الإ�سالمية والتيار ال�سلفي
يف م� ��دي � �ن� ��ة
ال�سوي�س.

بدون ت�أخري» .و�أ�ضاف ��ت «على القوات الأوكرانية
واملتمردي ��ن املوال�ي�ن لرو�سي ��ا وق ��ف �أي عملي ��ة
ع�سكرية من �أجل البدء ب�سحب الأ�سلحة الثقيلة »،
يف �إ�ش ��ارة �إىل اتفاق وقف �إط�ل�اق النار الذي وقع
الأ�سبوع املا�ضي.
وقال ��ت راي «نح ��ن قلق ��ون �إزاء ا�ستم ��رار القت ��ال
يف ديبالت�سيف ��ي وحميطه ��ا» بعدم ��ا اندلعت حرب
�ش ��وارع للم ��رة الأوىل يف هذه املدين ��ة املحا�صرة
�ش ��رق �أوكراني ��ا .كما ع�ب�ر االحت ��اد الأوروبي عن
قلق ��ه لعرقلة عمل مراقبي منظم ��ة الأمن والتعاون
يف �أوروب ��ا بعدم ��ا منع ��وا م ��ن الو�ص ��ول �إىل
ديبالت�سيفي.
و�أعلن ��ت كيي ��ف ،ي ��وم ام� ��س  ،مقت ��ل خم�س ��ة م ��ن
جنوده ��ا خ�ل�ال � 24ساع ��ة� ،أي  10بالإجم ��ال منذ
بدء الهدنة اجلديدة التي �أعلنت يف نهاية الأ�سبوع
املن�صرم ،م�ؤكد ًة �أنها حترتم كلي ًا وقف �إطالق النار
و�أنها ال تقوم بالرد �إال على هجمات املتمردين.
وي�أت ��ي ه ��ذا التده ��ور للو�ض ��ع الأمني بع ��د جولة
جدي ��دة م ��ن املفاو�ض ��ات ع�ب�ر الهاتف عل ��ى �أعلى
م�ستوى به ��دف تهدئة التوتر يف �ش ��رق �أوكرانيا،
حي ��ث قتل �أكرث من � 5600شخ�ص يف خالل ع�شرة

�أ�شه ��ر من النزاع .من جانب اخ ��ر قال مكتب الأمم
املتحدة لتن�سي ��ق ال�ش�ؤون الإن�ساني ��ة �أم�س االول
� ،إن � 5617شخ�ص� � ًا عل ��ى الأقل قتل ��وا من �ضمنهم
 63طف�ل ً�ا ،و�إن � 13400شخ� ��ص �آخري ��ن �أ�صيبوا
من بينهم  159طف�ل ً�ا منذ اندالع النزاع امل�سلح يف
�شرق �أوكرانيا يف �آب املا�ضي.
ونقل ��ت "وكالة الأنباء الرو�سي ��ة" عن املكتب قوله
�إن ��ه "يف الف�ت�رة م ��ن � 7إىل � 17شب ��اط اجل ��اري
ُ�سج ��ل �أكرث م ��ن مليون ن ��ازح داخل الب�ل�اد" ،ومل
يذكر املكتب مزيد ًا من التفا�صيل
من جانبه قال "الكرملني" يف بيان ليل �أم�س االول
�إن زعم ��اء رو�سي ��ا و�أملانيا و�أوكراني ��ا ناق�شوا يف
ات�ص ��ال هاتفي �سبل تنفيذ اتفاق وقف �إطالق النار
ال ��ذي جرى التو�صل �إليه يف مين�سك حلل ال�صراع
يف �شرق �أوكرانيا.
و�أ�ض ��اف �أن الرئي� ��س الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر بوتني
وامل�ست�ش ��ارة الأملاني ��ة �أنغي�ل�ا م ��ركل والرئي� ��س
الأوك ��راين بي�ت�رو بورو�شينك ��و ناق�ش ��وا �أي�ض� � ًا
الو�ض ��ع قرب بلدة ديبالت�سي ��ف يف �شرق �أوكرانيا
وال ��دور ال ��ذي �سيق ��وم ب ��ه مراقبون م ��ن "منظمة
الأمن والتعاون" يف �أوروبا.

وق ��ال املر�ص ��د ال�س ��وري حلقوق
الإن�س ��ان ومق� � ّره بريطاني ��ا �إن
مع ��ارك �شر�س ��ة مندلع ��ة �شم ��ايل
حل ��ب �أغلق ��ت طريق ��ا ي� ��ؤدي �إىل
احل ��دود الرتكي ��ة وي�ستخدم ��ه
مقاتلو املعار�ضة كخط �إمداد.
و�أ�ض ��اف �أن اجلي� ��ش ال�س ��وري
�سيطر عل ��ى قرى بينه ��ا با�شكوي
و�سيف ��ات يف حني ا�ستع ��ر القتال
يف حردتن�ي�ن ورتي ��ان .وتابع �أن
 16م�سلحا على الأقل قتلوا.
وتقع حل ��ب يف قل ��ب اال�شتباكات
ب�ي�ن الق ��وات املوالي ��ة للحكوم ��ة
وع ��دد م ��ن الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة
منه ��ا جبهة الن�ص ��رة جناح تنظيم
القاع ��دة يف �سوري ��ا وكتائ ��ب
�إ�سالمي ��ة وكذلك مقاتل ��ون �أجانب
يف جماع ��ات �أخ ��رى ومعار�ضون
للنظام يدعمهم الغرب.
ويكاف ��ح و�سيط من الأمم املتحدة
منذ �شه ��ور للتو�صل التفاق لوقف
�إط�ل�اق الن ��ار يف حلب الت ��ي كان
م ��ن املتوقع من ��ذ ف�ت�رة طويلة �أن
تطوقها الق ��وات احلكومية متاما
بهدف طرد امل�سلحني منها.
ويقول املر�صد ال�س ��وري �إن �أكرث
م ��ن � 210آالف �شخ� ��ص قتلوا يف
ال�ص ��راع ال�س ��وري ال ��ذي يدخ ��ل
عامه اخلام�س ال�شهر املقبل.
و�أ�سف ��ر القت ��ال يف جنوب �سوريا
ع ��ن مقتل ع�ش ��رات املقاتلني خالل
الأ�سب ��وع الأخ�ي�ر يف واح ��دة من

�آخ ��ر املناطق التي م ��ازال ي�سيطر
عليها مقاتل ��و املعار�ضة املدعومة
من الغرب.
وتبادل ��ت الق ��وات احلكومي ��ة
وف�صائ ��ل املعار�ض ��ة املتناف�س ��ة
ال�سيط ��رة م ��ن قب ��ل عل ��ى ق ��رى
وبلدات يف حمافظة حلب.
وتتعر�ض املناط ��ق الواقعة حتت
�سيط ��رة امل�سلح�ي�ن يف املدين ��ة
املق�سم ��ة لق�ص ��ف ج ��وي �شر� ��س
وق ��ال التلفزي ��ون ال�س ��وري ي ��وم
الثالثاء �إن خم�سة �أ�شخا�ص قتلوا
و�أ�صي ��ب � 18آخ ��رون يف هجمات
�صاروخي ��ة �شنها "�إرهابيون" يف
�أحياء حلب.
وحت ��دث املر�ص ��د ال�س ��وري ع ��ن
مع ��ارك ب�ي�ن مقاتل�ي�ن موال�ي�ن
للحكومة وجبهة الن�صرة وكتائب
�إ�سالمية يف �ستة �أحياء على الأقل
بينه ��ا حل ��ب القدمي ��ة وجمعي ��ة
الزه ��راء .وقال ��ت قن ��اة املن ��ار
التلفزيوني ��ة الت ��ي يديره ��ا حزب
الله اللبناين �إن اجلي�ش ال�سوري
�سيط ��ر على مناط ��ق �شمايل حلب
يف مع ��ارك �أ�سف ��رت ع ��ن مقت ��ل
ع�شرات من مقاتلي املعار�ضة.
ومنذ ت�شرين الأول يعمل �ستافان
دي مي�ست ��ورا مبع ��وث الأمم
املتحدة على و�ضع خطة للتو�صل
�إىل وقف �إط�ل�اق النار يف مناطق
حمددة ب�سوريا .لكن التقدم الذي
حققه اجلي�ش ال�سوري يف الآونة
الأخرية باملنطق ��ة يقلل من فر�ص
التو�صل لهدنة.

يف ذكراه��ا الرابع��ة� ..أب��رز حمطات الث��ورة الليبية
بعد � 3أيام من �سقوط الرئي�س الأ�سبق ح�سني
مبارك (� 11شباط  ،)2011اندلعت مظاهرات
يف ليبيا لإ�سقاط نظام معمر القذايف ،لكن
�سرعان ما �أخ��ذت الأح��داث منحى دم��وي� ًا ،
ب�سبب قمع النظام للمظاهرات ،انتهت مبقتل
«القذايف» وعدد من �أفراد �أ�سرته.
يف الذكرى الرابعة لثورة «� 17شباط» تر�صد
«امل�صري اليوم» �أبرز املحطات التي مرت بها
ليبيا منذ الثورة وحتى الآن:
� 14شباط  :2011ظهرت دعوات على موقع
التوا�صل االجتماعي «في�س بوك» للخروج
مب�ظ��اه��رات �سلمية �ضد ن�ظ��ام «ال �ق��ذايف»،
وذلك بعد � 3أيام من �سقوط حليفه «مبارك»
يف م�صر.
� 16شباط :خرجت مظاهرة يف بنغازي
�شارك فيها نحو � 200شخ�ص ،وجرى اعتقال
العديد منهم بعد مواجهات مع قوات الأمن.
��� 17ش��ب��اط :ك �ت��ائ��ب «ال � �ق� ��ذايف» تقمع
احتجاجات ج��دي��دة يف بنغازي ،و�سقوط
مزيد من القتلى ،وانت�شرت على «في�س بوك»
دعوات لـ«يوم غ�ضب».
� 18شباط  :املواجهات ت�شمل مد ًنا جديدة
يف جميع �أنحاء البالد ،وم�س�ؤولون ليبيون
ي�ستقيلون احتجاجا على قمع االحتجاجات
ال�سلمية ،و�سقوط  20قتيلاً  ،و 200م�صاب،
كما عر�ض التليفزيون الليبي لقطات لرجال
وهم يهتفون ب�شعارات م�ؤيدة لـ«القذايف»
ويلوحون بالأعالم اخل�ضراء.
� 19شباط  :ت��وا��ص�ل��ت امل �ظ��اه��رات �ضد
ال�ن�ظ��ام ،ووق �ع��ت ا�شتباكات دامية
يف بنغازي ُقتل خاللها 84
�شخ�صا ،وات�سعت رقعة
ً
امل �ظ��اه��رات وو�صلت
�إىل طرابل�س.
� 21شباط :ق�صف
ج� ��وي وا� �س �ت �خ��دام
ال� � ��ذخ��ي ��رة احل� �ي ��ة
لتفريق املتظاهرين
ب �ط��راب �ل ����س ،وب��داي��ة
�إجالء الرعايا الأجانب.
��� 22ش��ب��اط  :وزي � ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ل��واء

ال��رك��ن عبد الفتاح يون�س العبيدي ،يعلن
ا�ستقالته وان�ضمامه للثورة و�سط توايل
ان���ش�ق��اق ك�ت��ائ��ب م��ن اجل�ي����ش وان�ضمامها
للثوار.
� 24شباط � :أع �ل �ن��ت ��س��وي���س��را جتميد
�أ�صول عائلة «القذايف» املودعة يف امل�صارف
ال�سوي�سرية.
� 25شباط :ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
افر�ض عقوبات على النظام الليبي.
� 26شباط :فر�ض جمل�س الأم��ن عقوبات
��ض��د ليبيا ،مب��ا يف ذل��ك ف��ر���ض ح�ظ��ر على
الأ� �س �ل �ح��ة وجت�م�ي��د الأ�� �ص ��ول ،ك�م��ا �أح ��ال
املجل�س ليبيا �إىل املحكمة اجلنائية الدولية
للتحقيق يف جرائم �ضد الإن�سانية ،و�أعلنت
املعار�ضة لليبية ت�سمية زعيمها ،وهو وزير
العدل الليبي ال�سابق ،م�صطفى عبد اجلليل.
� 28شباط :االحت ��اد الأوروب � ��ي يفر�ض
ح�ظ� ًرا على بيع الأ��س�ل�ح��ة لليبيا وجتميد
�أ�صول و�أم��وال القذايف وخم�سة من �أف��راد
�أ�سرته.
� 1آذار :الإعالن عن ت�شكيل املجل�س الوطني
االنتقايل يف بنغازي ليتوىل �إدارة �ش�ؤون
املناطق املُحررة مبا يف ذلك االت�صال بالدول
الأجنبية ،والإدارة الع�سكرية للمعارك.
� 2آذار :جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املتحدة يعلق ع�ضوية ليبيا ،والقذايف يقول
�إن��ه �سي�سقط �آالف القتلى يف ح��ال حدوث
ت��دخ��ل ع���س�ك��ري غ��رب��ي يف ل�ي�ب�ي��ا ،ووزي��ر
العدل ال�سابق م�صطفى عبد اجلليل يرت�أ�س
املجل�س الوطني االنتقايل.
� 7آذار :الناتو يُطبق قرار مراقبة الأجواء
فوق ليبيا
� 17آذار� � :ص��وت جمل�س الأم���ن ال��دويل
ل�صالح ق��رارا يق�ضي بفر�ض منطقة حظر

ج��وي ف��وق ليبيا وات �خ��اذ ك��ل الإج� ��راءات
ال�ضرورية حلماية املدنيني.
� 19آذار :ب� � ��د�أت ال � �ق� ��وات ال�ف��رن���س�ي��ة
والربيطانية والأمريكية ب ��أوىل عملياتها
الع�سكرية يف ليبيا ب�إطالق � 110صواريخ
«ت��وم��اه��وك» م��ن �سفن حربية وغوا�صات،
�ضربت  20هدف ًا جويًا ودفاعيًا ليب ًي ًا..
� 20آذار :وج� ��ه «ال � �ق� ��ذايف» ك �ل �م��ة عرب
التلفزيون الليبي ،قال فيها �إن ميثاق الأمم
املتحدة مينح ليبيا احلق بالدفاع عن نف�سها
يف منطقة احل� ��رب ،م �ه��ددا ب�ف�ت��ح خم��ازن
الأ�سلحة �أمام الليبيني.
� 30آذار  :وزير اخلارجية الليبي ،مو�سى
كو�سا ي�صل بريطانيا ،ويعلن ان�شقاقه عن
نظام القذايف.
 6ني�سان« :القذايف» يحث «�أوب��ام��ا» على
�إن�ه��اء عمليات الق�صف التي ت�شنها ق��وات
الناتو على بالده.
 11ني�سان :املجل�س االنتقايل يرف�ض خطة
االحت ��اد الأف��ري�ق��ي بحل الأزم ��ة يف البالد،
وي�ؤكد مت�سكه برحيل القذايف.
� 29إبريل :كلمة �أخ��رى لـ«القذايف» حث
فيها الناتو على التفاو�ض و�إنهاء ال�ضربات
اجلوية ،واتهم قوات التحالف بقتل املدنيني
وتدمري البنية التحتية لبالده.
 30ني�سان :منظمة حلف �شمال الأطل�سي
«الناتو» ت�شن هجوما بال�صواريخ على منزل
يف طرابل�س� ،أ�سفر عن مقتل االبن الأ�صغر
للقذايف �سيف العرب ،وثالثة �أحفاد.
� 22أيار  :االحتاد الأوروبي يفتتح ممثليه
ل��ه يف ب�ن�غ��ازي ،و�أع�ق��ب ذل��ك اع�ت�راف دول
باملجل�س الوطني ممث ًال �شرعي ًا لليبيني.
 27حزيران :املحكمة اجلنائية الدولية
ت�صدر مذكرات اعتقال بحق القذايف و�سيف

الإ�سالم وعبد الله ال�سنو�سي ،لدورهم يف
ارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية وقمع الثورة.
 1مت��وز :ال�ق��ذايف يهدد بنقل احل��رب �إىل
�أوروب ��ا يف ر�سالة �صوتية بثت على قناة
«اجلماهريية».
 28مت��وز :اغ�ت�ي��ال ق��ائ��د �أرك� ��ان اجلي�ش
الوطني اللواء عبد الفتاح يون�س يف مدينة
بنغازي يف ظروف غام�ضة.
� 15آب :القذايف يحث ال�شعب على مواجهة
الثوار وتطهري الأر�ض الليبية.
� 20آب :الثوار ينجحون يف ال�سيطرة على
العا�صمة طرابل�س ويخل�صونها من قب�ضة
نظام القذايف.
� 21آب :ال �ق��ذايف ي��وج��ه كلمة ي��دع��و فيها
الليبيني للدفاع عن طرابل�س.
 1ايلول :وجّ ��ه ال �ق��ذايف ر�سالة �صوتية
يف ال��ذك��رى  42لتوليه ال�سلطة ،ح��ث فيها
الليبيني على موا�صلة القتال.
 20ت�شرين االول  :مقتل معمر القذايف
وجنله املعت�صم يف مدينة �سرت ،وه��روب
�سيف الإ�سالم من مدينة بني وليد.
 23ت�شرين االول :املجل�س الوطني
االنتقايل ال�سابق يعلن من مدينة بنغازي
حترير كامل الرتاب الليبي من قب�ضة نظام
القذايف.
 25ت�شرين االول :املجل�س الوطني
االنتقايل ال�سابق ينتخب ويكلف الدكتور
ع �ب��د ال��رح �ي��م ال �ك �ي��ب ب�ت���ش�ك�ي��ل احل�ك��وم��ة
االنتقالية اجلديدة التي �ستدير البالد خالل
املرحلة االنتقالية واملحددة بثمانية �أ�شهر.
 22ت�شرين الثاين :رئي�س احلكومة
االنتقالية املكلف الدكتور عبد الرحيم الكيب،
يعلن ت�شكيلة فريقه احلكومي ،والتي �ضمت
 26من�صبا منها اثنني نواب لرئي�س الوزراء

و 24حقيبة وزاري ��ة ،لت�سيري �أم��ور البالد
بينها حقائب جديدة مل تكن معهودة من قبل،
مثل حقيبة رعاية �أ�سر ال�شهداء واملفقودين،
واملجتمع املدين ،واحلكم املحلي.
 4كانون الثاين � :2012إل �غ��اء قانون
جت��رمي ت�أ�سي�س الأح � ��زاب ال ��ذي �أ� �ص��دره
«القذايف» عام .1972
 27ني�سان  :2012امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي
االنتقايل يقيل حكومة الكيب بحجة عدم
الكفاءة.
� 9آب  :2012املجل�س الوطني االنتقايل
ي�سلم ال�سلطة للم�ؤمتر الوطني العام.
� 5أيلول  :2012موريتانيا ت�سلم عبدالله
ال�سنو�سي املطلوب بتهمة ارت�ك��اب جرائم
�ضد الإن�سانية �إىل ال�سلطات الليبية.
� 11أيلول  :2012االعتداء على القن�صلية
الأمريكية يف بنغازي ي�سفر عن مقتل ال�سفري
الأمريكي وثالثة �آخرين.
� 26شباط  :2013امل� ��ؤمت ��ر ال��وط �ن��ي
العام يقرر قانون �إن�شاء املفو�ضية العليا
لالنتخابات.
� 5أيار  :2013امل�ؤمتر الوطني العام ي�صدر
قانون العزل ال�سيا�سي.
 17كانون االول  :2013امل�ؤمتر الوطني
العام ي�صدر قرارا بحل الت�شكيالت امل�سلحة
و�إخراج امللي�شيات من طرابل�س.
� 20شباط  :2014انتخاب جلنة ال�ستني
املعنية ب�صياغة الد�ستوري.
� 11آذار  :2014امل ��ؤمت��ر ال��وط�ن��ي العام
ي�سحب ال�ث�ق��ة م��ن رئ�ي����س احل �ك��وم��ة على
زيدان.
� 16أيار  :2014اللواء متقاعد خليفة حفرت
يعلن بدء «عملية الكرامة» لتطهري ليبيا من
اجلماعات الإرهابية.
� 1أيلول  :2014تكليف عبدالله الثني
بت�شكيل حكومة جديدة
� 29أيلول  :2014انعقاد جل�سة احل��وار
الأوىل ب�ين امل�شاركني واملقاطعني ملجل�س
النواب.
 6ت�شرين الثاين  :2014ق��رار بحل
الربملان ،ثم عودته يف نف�س ال�شهر لالنعقاد
و�سط مقاطعة كثري من النواب.
نوفمرب � � :2014س �ق��وط درن� ��ة يف يد
«داع�ش» ،وانت�شار اجلماعات الإرهابية يف
خمتلف �أرجاء البالد.
 15يناير  :2015انطالق جل�سات احلوار
الوطني يف جنيف.
ف�براي��ر « :2015داع � ��� ��ش» ي��ذب��ح 21
م�صريًا ،واجلي�ش امل�صري ي��رد ب�ضربات
جوية على معاقل التنظيم ،وجهود دولية
للتوحد للق�ضاء على اجلماعات الإرهابية
يف ليبيا.
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ق���� ّم����ة م���ك���اف���ح���ة الإره�������������اب ..م���ط���ال���ب وحت����دي����ات
 ال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م�����ات الإره���������اب���������ي���������ة �أ�������ص������ب������ح������ت خ���������ط���������راً ي�������ه�������دد ال������ع������امل
م��ع تنام��ي الهجم��ات الإرهابي��ة التي ينفذه��ا متطرفون ،وات�س��اع رقعتها م��ن �سوريا والع��راق وم�صر وليبي��ا �إلى �أ�سترالي��ا وفرن�سا
والدنمارك ،ي�ستعد زعماء دول العالم الم�شاركة في التحالف الدولي على الإرهاب لالجتماع في وا�شنطن ابتداء من اليوم الأربعاء
للم�شاركة في قمة مكافحة الإرهاب التي �ستعقد في البيت الأبي�ض وتواجهها تحديات ومطالب بتو�سيع الحرب على التطرف.
 وا�شنطن �/سكاي نيوز  -ا.ف.ب
القم ��ة العالمية �س ��ت�أخذ على عاتقه ��ا �إيجاد
�س ��بل لتجفي ��ف التموي ��ل ع ��ن الجماع ��ات
الإرهابي ��ة وعل ��ى ر�أ�س ��ها تنظي ��م الدول ��ة
بفروعه في �سوريا والعراق وم�صر وليبيا،
ث ��م مواجه ��ة تحدي ��ات تجني ��د المقاتلي ��ن
الأجان ��ب الذين يتوجهون �إل ��ى تلك الدول،
�أو ي�ش ّنون هجمات �إرهابية خارجها.
وا�ش ��تدت م�أ�س ��اوية الهجم ��ات الإرهابي ��ة
خ�ل�ال الأ�شه ��ر الأخي ��رة حي ��ث تعر�ض ��ت
باري� ��س لهجمات دامية ،ثم كان ��ت �أ�ستراليا
والدنم ��ارك وكن ��دا �أهدافا لهجم ��ات دامية،
و�صعّدت داع�ش من �أفعالها الإرهابية حيث
�أحرق ��ت الطي ��ار الأردن ��ي مع ��اذ الك�سا�سبة
ال ��ذي كان محتجزا لديها ،ثم ذب ��ح التنظيم
المتط ��رف  21م�صريا قبطيا اختطفوهم في
ليبيا.
وخالل ه ��ذه القمة� ،سيلق ��ي الرئي�س باراك
�أوبام ��ا ،كلم ��ة بمق ��ر ب ��وزارة الخارجي ��ة
الأميركية �أمام كبار الم�س�ؤولين من مختلف
ال ��دول الم�شارك ��ة ف ��ي �أعم ��ال القم ��ة .كم ��ا
�سيتح ��دث وزير الخارجي ��ة الأميركي جون
كي ��ري ،خ�ل�ال االجتم ��اع ال ��ذي �سيح�ضره
كب ��ار الم�س�ؤولين من العال ��م ،بالإ�ضافة �إلى
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
تعزيز الجهود الحالية
و�سيت ��م خ�ل�ال ه ��ذه القم ��ة تقيي ��م الجهود

العالمي ��ة ف ��ي مواجهة الإره ��اب ،ابتداء من
ت�شكيل التحال ��ف الدولي بقي ��ادة وا�شنطن
ل�ضرب �أه ��داف داع�ش في �سوريا والعراق،
و�إ�ص ��دار قرار م ��ن مجل�س الأم ��ن لتجفيف
مناب ��ع التموي ��ل للمنظم ��ات الإرهابي ��ة،

والإج ��راءات الت ��ي اتخذه ��ا االتح ��اد
الأوروبي لمنع توغل الإرهابيين في منطقة
"�شنغن".
وطلب الرئي�س الأميركي ب ��اراك �أوباما من
الكونغر� ��س تفوي�ضا لح ��رب داع�ش ي�سمح

بن�ش ��ر ق ��وات خا�ص ��ة عن ��د الحاج ��ة ،لك ��ن
الوالي ��ات المتحدة م ��ا زالت حت ��ى اللحظة
تعتمد على �شركاء لها على الأر�ض كالقوات
الكردي ��ة والعراقي ��ة ،وبدرج ��ة �أق ��ل بع�ض
مقاتلي المعار�ضة الم�سلحة في �سوريا.

ودفع تنام ��ي الأعمال الإرهابي ��ة للجماعات
المت�ش ��ددة بع� ��ض الدول �إل ��ى تعزيز دورها
ف ��ي محارب ��ة الإره ��اب ،حيث ن�ش ��رت دولة
الإم ��ارات �سرب طائ ��رات مقاتل ��ة من طراز
"�إف  "16ف ��ي الأردن لتكثي ��ف �ضرب ��ات

احلرب على تنظيم " داع�ش " بالأرقام
ب ��د�أت "عملي ��ة العزمي ��ة ال�صلب ��ة"� ،أو التحالف الذي
ي�ض ��م نح ��و  60دول ��ة م ��ن �أج ��ل "التقوي� ��ض الكام ��ل
وتدم�ي�ر تنظيم الدول ��ة الإ�سالمية" ،تنفي ��ذ ال�ضربات
اجلوية على �أهداف للتنظيم يف العراق يف الثامن من
�أغ�سط� ��س�/آب  ،2014تبعها بعد �شه ��ر تنفيذ �ضربات
مماثلة على التنظيم يف �سوريا.
ومازال التنظيم قادرا على �شن هجوم ا�ستهدف منطقة
تقع �شمايل العا�صمة العراقية بغداد ،كما ن�شر فيديو
�أظهر عملية ذبح م�صريني �أقباط يف ليبيا ،وهي جبهة
جديدة يف ال�صراع.
وتخربن ��ا الأرق ��ام ب�ش�أن ما حققته حمل ��ة التحالف من
�إجنازات �ضد التنظيم.
حقائق عن التحالف
•ان�ضمت  60دولة للتحالف.
•ت�شارك  14دولة يف احلملة اجلوية.
•�ش ��ن التحالف حتى �شباط  2015عدد � 2000ضربة

جوية.
•متو�سط ال�ضربات اجلوية اليومية � 10ضربات.
وثم ��ة تقديرات ت�ش�ي�ر �إىل �أن تنظيم الدولة الإ�سالمية
وقوات ��ه يتمت ��ع بق ��وة ،لك ��ن املع ��روف �أن الكث�ي�ر من
املقاتلني جاءوا من دول �أخرى للم�شاركة فيما ي�صفونه
بـ"اجلهاد" يف العراق و�سوريا.
•تقدي ��رات �أع ��داد مقاتل ��ي التنظي ��م وجن�سياته ��م
(تقدي ��رات وزارة الدف ��اع الأمريكي ��ة "بنتاغ ��ون"
كانون الثاين )2015
• 16000مقاتل (عراقي و�سوري)
• 14000مقاتل (من دول �أخرى)
• 1000مقاتل (�أوروبي)
•ما الذي حققته � 2000ضربة جوية من اجنازات؟
•مقتل  6000مقاتل م ��ن تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
العراق و�سوريا.

•مقتل  1200مقاتل م ��ن تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
معركة كوباين.
•تدمري  200من�ش�أة نفط وغاز.
•تدمري  1000موقع للقتال ونقاط تفتي�ش و�أبنية.
•ا�ستع ��ادة  700كيلوم�ت�ر مرب ��ع م ��ن الأرا�ضي التي
ا�ستوىل عليها التنظيم يف العراق.
ا�ستعاد التحالف  700كيلومرت مربع من الأرا�ضي من
تنظي ��م الدولة الإ�سالمية يف العراق ،وهذا ميثل  1يف
املئة من �أرا�ضي التنظيم يف هذا البلد.
تكلفة احلملة
ت�شري ح�سابات وزارة الدفاع الأمريكية �إىل �أن التكلفة
الإجمالي ��ة للحمل ��ة حت ��ى التا�سع م ��ن كان ��ون الثاين
 2015بلغ ��ت  1.3مليار دوالر ،مبتو�سط تكلفة يومية
تقدر بنحو  8.3ماليني دوالر.
وذلك ال ميثل �سوى جزء �صغري من التكلفة الإجمالية

صحافة عاملية

للحروب يف العراق و�أفغان�ستان وباك�ستان.
تكلف ��ة العملي ��ات الت ��ي تقودها الوالي ��ات املتحدة �ضد
التنظيم
•متو�س ��ط التكلف ��ة اليومي ��ة للوالي ��ات املتح ��دة يف
حروب الع ��راق و�أفغان�ستان وباك�ستان من -2001
 2014نحو  797مليون دوالر.
•متو�س ��ط التكلف ��ة اليومي ��ة للعمليات �ض ��د التنظيم
حتى كانون الثاين  2015نحو  8.3ماليني دوالر.
التكلفة الب�شرية للحملة
لي�ست لدينا �إح�صاءات موثوق بها عن التكلفة الب�شرية
للحمل ��ة ،وتوقف ��ت الأمم املتحدة منذ ع ��ام عن حتديث
�أرق ��ام �إجم ��ايل عدد القتل ��ى ،و�أعلنت �أنه م ��ن ال�صعب
التقدير.
وي�ص ��ف اجلرنال الأمريك ��ي جون �ألني ال�ص ��راع ب�أنه
"معركة �أجيال
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ال�ضربات امل�صرية �ضد داع�ش يف ليبيا انتقام �سريع

داع�ش �أ�س�س فروعه يف ليبيا
بعد �سفر قيادي رفيع يف
ت�شرين الأول املا�ضي
تح ��ت عنوان "كيف تو�س ��ع داع�ش في ليبي ��ا وي�ضع �أوروبا
الآن ن�ص ��ب عينيه" ،قالت �صحيف ��ة الديلي تليغراف �إن �أحدا
ل ��م يلحظ الزحف البطيء للتنظي ��م الإرهابي ،الذي ا�ستطاع
ك�سب الدعم في ذلك البلد المنق�سم الواقع على �أعتاب �أوروبا.
وك�شف ��ت ال�صحيف ��ة البريطانية ف ��ي تقرير ،ام� ��س الثالثاء،
كتبت ��ه مرا�سلتها لوي ��زا لوفالك� ،أن التنظي ��م الإرهابي الذي
ي�سيطر على م�ساحات وا�سعة من �سوريا والعراق ،ا�ستطاع
الف ��وز بموطئ جديد ف ��ي مدينة درنا ال�ساحلي ��ة منذ ت�شرين
االول الما�ض ��ي ،بعدما ق ��ام قيادي رفيع م ��ن داع�ش بال�سفر
�إلى �شرق ليبيا لتوحي ��د الف�صائل الإ�سالمية المتطرفة تحت
راي ��ة واحدة .وق ��د �أقر �أب ��و بكر البغ ��دادي ،زعي ��م التنظيم
الإرهابي ،بالمحافظ ��ات الليبية ،برقة في ال�شرق وطرابل�س
ف ��ي الغرب وفيزان في ال�صحراء الجنوبية ،باعتبارهم �أفرع
للتنظيم ،وال تزال تفا�صيل قوة التنظيم داخل ليبيا غام�ضة،
وكذل ��ك م ��دى قدرته ��م عل ��ى االت�ص ��ال بقادته ��م ف ��ي العراق
و�سوري ��ا .لك ��ن م�س�ؤولو اال�ستخب ��ارات الغربي ��ة يخ�شون،
حالي ��ا� ،أن يزيد فراغ ال�سلطة ف ��ي ليبيا ،الأمر خطورة حيث
�ستوف ��ر البل ��د الغنية بالنف ��ط لمقاتلي داع� ��ش �أر�ضا خ�صبة
لينم ��و بقوة .وتق ��ول ال�صحيفة �إن موالي ��ن لداع�ش ،زعموا
ال�سبت الما�ضي ،بث خطب البغ ��دادي على محطات الراديو
المحل ��ي ،حي ��ث باتوا ي�سيط ��رون على العا�صم ��ة طرابل�س.
وتخل� ��ص بالق ��ول �أن ال�س� ��ؤال الرئي�سي ف ��ي الأ�شهر المقبلة
�سيكون خا�صا بمدى قدرة الجماعات الليبية التابعة لداع�ش
على التوا�صل مع الم�سلحين من فروع خارج البالد ،م�ضيفة
�أن الحدود الم�صرية التي ي�سهل اختراقها ت�شكل م�صدر قلق
خا�ص للم�س�ؤولين في القاه ��رة ،الذين يقولون �إن م�سلحين
من �سيناء �سافروا �إلى ليبيا لتلقى التدريب.

و�صفت �صحيفة "الغاردي ��ان" البريطانية
ال�ضرب ��ات الجوية الم�صرية �ض ��د �أهداف
داع�ش في ليبيا ب�أنها انتقام �سريع لقتل 21
من العاملين الم�سيحيين على يد م�سلحين
تابعي ��ن لداع�ش ،الأمر ال ��ذي يو�سع نطاق
الأزم ��ة الخطي ��رة الت ��ي تعاني منه ��ا ليبيا
بالفع ��ل .و�أ�شارت ال�صحيف ��ة �إلى �أن زيادة
معدالت العنف تتزامن مع الذكرى الرابعة
النتقا�ض ��ه بنغازي الت ��ي �أدت �إلى الإطاحة
بمعم ��ر القذافي بع ��د �أ�شهر ،وق ��د �أدى هذا
العنف �إلى مطالب �سريع ��ة برد دولي �أكثر
تما�سكا للأزمة ،ودعا الرئي�سان عبد الفتاح
ال�سي�س ��ي والفرن�س ��ي فران�س ��وا هوالن ��د
�إل ��ى اجتماع مجل� ��س الأم ��ن الدولي حول
ليبي ��ا .ونقل ��ت ال�صحيف ��ة ع ��ن جوناث ��ان
باول ،مبعوث الحكومة البريطانية لليبيا،
قول ��ه �إن البلد الغن ��ي بالنف ��ط يخاطر ب�أن

ي�صبح دول ��ة فا�شلة �أو �صومال على البحر
المتو�سط .وحث على بذل جهود �أكبر ،من
�أجل التو�صل �إلى اتفاق لوقف �إطالق النار
وت�شكي ��ل حكومة وحدة وطنية .من ناحية
�أخرى ،انتق ��د ال�سفير نا�ص ��ر كامل� ،سفير
م�ص ��ر ل ��دى بريطاني ��ا المملك ��ة المتح ��دة
ودول �أخرى تدخلت ع�سكريا في ليبيا عام
 2011لع ��دم بذل ما يكف ��ي لم�ساعدة البالد
في االنتقال م ��ن ديكتاتوري ��ة القذافي �إلى
دول ��ة �شرعية .ودعا ال�سفي ��ر في حوار مع
بي ب ��ي �سي �إلى رفع حظ ��ر الأ�سلحة الذي
تفر�ض ��ه الأم ��م المتح ��دة عل ��ى الحكوم ��ة
الليبي ��ة للم�ساعدة على مكافح ��ة الإرهاب.
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا�" :أعتقد �أنه بع ��د الإطاحة
بالقذاف ��ي ،وال �أح ��د ي�ش ��كك ف ��ي �أن ��ه كان
ديكتات ��ورا ،نحن كمجتمع دول ��ي ،ال�سيما
ه� ��ؤالء الذي ��ن تدخل ��وا ع�سكريا ،ل ��م ن�ضع

م ��وارد كافي ��ة لتطوي ��ر دولة ليبي ��ة حديثة
وديمقراطي ��ة" ،و�أ�ض ��اف �إن ��ه كان ينبغ ��ي
فع ��ل المزي ��د ،وكان ينبغ ��ي �أن تتدخ ��ل
الوالي ��ات المتح ��دة .وف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر،
قال ��ت �صحيف ��ة الغاردي ��ان� ،إن الأقباط في
بريطاني ��ا �شعروا بالرع ��ب واالنزعاج بعد
ر�ؤي ��ة الفيدي ��و الوح�ش ��ي لمقت ��ل �أقرانهم
عل ��ى يد داع� ��ش في ليبي ��ا .وق ��ال الأ�سقف
�أنجليو� ��س ،الأ�سق ��ف الع ��ام للكني�س ��ة
القبطي ��ة الأرثوذك�سية ف ��ي بريطانيا� ،إنهم
تلق ��وا الخبر ب�أ�سى وع ��دم ت�صديق ،ورغم
�أن النا� ��س توقعوا ذلك ،لكن كان هناك �أمل
�أن �شيئا يمكن �أن يحدث قد يغير النتيجة.
و�أ�ض ��اف :عندما حدث كان ب�ل�ا قلب وغير
�إن�سان ��ي .وكان �أنجليو�س ،ال ��ذي يتر�أ�س
الجالي ��ة الأرثوذك�سي ��ة ف ��ي بريطاني ��ا،
ق ��د تلق ��ى ات�ص ��اال م ��ن رئي� ��س الحكوم ��ة

البريطاني ��ة ديفي ��د كاميرون ال ��ذي �أعرب
عن تعازيه لقتل العمال الذين تم اختطافهم
ف ��ي �س ��رت .وق ��ال الأ�سق ��ف �إن رئي� ��س
الحكومة ركز على حقيق ��ة �أن هذه الأفعال
غي ��ر مق�ص ��ودة م ��ن حي ��ث المب ��ادئ التي
يعي�شون به ��ا في المملك ��ة المتحدة .وقال
الأب �أنطونيو� ��س ثابت ،الكاه ��ن بكني�سة
�س ��ان م ��ارك ف ��ي كين�ست ��ون� ،إن الأقب ��اط
�شكلوا جالية في بريطانيا في ال�ستينيات،
و�أ�صب ��ح عددها الآن حوال ��ي ع�شرين �ألفا،
يعي�ش كثير منهم الآن في خوف .ويو�ضح
قائ�ل�ا �إنهم مرعوبون ب�شدة م ��ن البقاء في
بريطاني ��ا ،لأن المتطرفين ف ��ي كل مكان..
و�أ�ض ��اف �أن هناك غ�ضبا م ��ن القادة الذين
لم يفعلوا �شيئا ،وعليهم �أن يقوموا ب�شيء
ما ،فقولهم �إنهم ي�شعرون بالأ�سف لحدوث
هذا لي�س كافيا.

هجوم م�صر على داع�ش قد ي�ؤدي �إىل حماوالت الغتيال ال�سي�سي
علق الكاتب الربيطاين روبرت في�سك على ال�ضربات اجلوية
امل�صري ��ة �ض ��د داع� ��ش يف ليبي ��ا ،وق ��ال يف مقال ��ه ب�صحيفة
"الإندبندنت" الربيطانية �إن داع�ش بذبحها لواحد وع�شرين
م�سيحي� � ًا م�صري� � ًا قد �أتت بالرئي�س عبد الفت ��اح ال�سي�سي �إىل
احل ��رب �ضدها .وب�إحراقها الطي ��ار الأردين حيا ،ت�سببت يف
� 56ضرب ��ة جوية من الأردن ،وعودة الإم ��ارات �إىل امل�شاركة
وتوجه رحل ��ة من الطائرات البحريني ��ة �إىل عمان للم�ساعدة
يف املعرك ��ة .كم ��ا �أن الق ��وات اجلوي ��ة الليبي ��ة الت ��ي تدع ��م
واحدة من احلكومت�ي�ن املتناف�ستني يف البالد توا�صل ق�صف
مقاتل ��ي داع� ��ش ،لك ��ن الآن بالتع ��اون مع م�صر .لذل ��ك ،يتابع
الكات ��ب ،ميك ��ن �أن ي�شع ��ر الرئي� ��س الأمريكي ب ��اراك �أوباما
والبنتاغ ��ون بالر�ض ��ا بر�ؤي ��ة �أ�صدقائهم املعتدل ��ة فى ال�شرق
الأو�سط يحلقون بطائراته ��م بجوارهم يف الن�سخة الأخرية
م ��ن احلرب عل ��ى الإره ��اب .وهو �أمر جي ��د بالن�سب ��ة لهم مع

ع ��دم وجود قوات برية غربية عل ��ى الأر�ض ،ومع عدم وجود
تهدي ��د ل�ل��أرواح الغربية فيما ع ��دا العدد القليل م ��ن الرهائن
الذي ��ن ال يزال ��وا حمتجزي ��ن يف الرق ��ة .بالطب ��ع �أي عراق ��ي
يعار� ��ض داع�ش� ،أي عراقي �شيعي �أو �أى م�سيحي �سواء كان
ليبي ��ا �أو من جن�سية �أخرى ،ممن ي�سقط ��ون �ضحية بكراهية
داع�ش الطائفية� ،سيع ��اين  ،لكن الأمر �سيكون "عربا يقتلون
عرب ��ا" ،وامله ��م �أن الأمريكيني ب�أم ��ان وكذل ��ك الإ�سرائيليني.
ومي�ض ��ي في�س ��ك قائ�ل�ا �إن ب�إمكان داع� ��ش �أن تزع ��م الآن �أنها
تقات ��ل �أعداءه ��ا يف الع ��راق و�سوريا واليم ��ن وم�صر وليبيا
واجلزائ ��ر ،بل �إنه ��ا حتذر فرن�سا واملتحدث�ي�ن بالفرن�سية يف
�إ�ش ��ارة وا�ضح ��ة �إىل النخبة احلاكم ��ة يف اجلزائر ،يجب �أن
تتوق ��ع التعر�ض للهجوم .وفيما يتعل ��ق مب�صر ،يقول في�سك
�إن داع� ��ش واجلماع ��ات املتطرفة تخو�ض حمل ��ة �شر�سة �ضد
ق ��وات الأم ��ن امل�صري ��ة يف �سين ��اء ،ويف�ض ��ل ال�سي�سي ربط

داع� ��ش بالإخوان امل�سلمني ،وهو خرب �سيء لآالف من �أن�صار
الإخوان املوجودي ��ن يف ال�سجون مل�صرية ،لكنها �أنباء �سيئة
�أي�ض ��ا لنظ ��ام ال�سي�سي .فقد �أثب ��ت الإ�سالميون �أنه ��م �أقوياء
مب ��ا يكف ��ى يف �سين ��اء ويزرع ��ون القناب ��ل يف القاه ��رة دون
�أن يتطل ��ب ذل ��ك حلف ��اء حديد بني الإخ ��وان .وق ��ال في�سك �إن
ال�ضرب ��ات اجلوية �ض ��د مع�سكرات تدريب وخم ��ازن �أ�سلحة
داع�ش قد تكون انتقاما ملقتل امل�صريني يف ليبيا ،لكننا جميعا
تعلم �أن ن�ساء و�أطفال �سيقتلون بالطائرات امل�صرية ،على حد
قول الكات ��ب .لكن داع�ش �سرتي ��د الآن االنتقام من ال�ضربات
اجلوي ��ة امل�صري ��ة .و�أكد في�سك �أن ��ه �سيكون هن ��اك مزيد من
القناب ��ل يف القاه ��رة نف�سها ،و�أن ��ه من �شبه امل�ؤك ��د �أن تكون
هناك حماوالت الغتيال ال�سي�سي .وذكر ب�أن الرئي�س الأ�سبق
ح�سن ��ي مب ��ارك جن ��ا م ��ن  15حماولة اغتي ��ال عندم ��ا حارب
الإرهابيني يف الت�سعينيات.

التحال ��ف الدول ��ي �ض ��د �أه ��داف داع�ش في
الع ��راق و�سوريا ،كم ��ا �ش ��ن الأردن �سل�سلة
�ضربات �ضد التنظيم في �سوريا والعراق.
و�أعلن ��ت الياب ��ان ،التي خ�س ��رت �صحفيين
قت�ل� ًا على ي ��د داع� ��ش ،ع ��ن تخ�صي� ��ص 15
مليون دوالر �أميركي لدول ال�شرق الأو�سط
و�شم ��ال �إفريقي ��ا الت ��ي تح ��ارب الجماعات
المت�شددة وعلى ر�أ�سها داع�ش.
و�سي�شارك في قم ��ة مكافحة الإرهاب ،وزير
الخارجي ��ة الم�صري� ،سام ��ح �شكري ،الذي
�سيطالب المجتم ��ع الدولي بتو�سيع الحلف
�ض ��د الإرهاب لي�شمل ليبي ��ا بعد ذبح داع�ش
للرهائن الم�صريين الأقباط .وكان الرئي�س
الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي طالب باتخاذ
ق ��رار في مجل�س الأم ��ن لمحاربة الجماعات
الإرهابي ��ة ف ��ي ليبيا التي تربطه ��ا مع م�صر
حدود طويلة.
وعلى هام� ��ش القمة ،تعقد وزارة الخارجية
الأميركي ��ة بالتع ��اون م ��ع وزارت ��ي الع ��دل
والأم ��ن الداخل ��ي الأميركيتي ��ن اجتماع ��ا
وزاري ��ا يرك ��ز عل ��ى �سب ��ل تح�سي ��ن تب ��ادل
المعلوم ��ات عل ��ى الم�ست ��وى الإقليم ��ي
والدول ��ي لمواجه ��ة تهدي ��دات الجماع ��ات
المتطرف ��ة .ومن جهة �أخ ��رى� ،ست�ست�ضيف
العا�صم ��ة ال�سعودي ��ة الريا� ��ض ،الأربع ��اء
والخمي� ��س ،اجتماع ��ا لق ��ادة ع�سكريي ��ن
ور�ؤ�ساء �أركان ل ��دول التحالف الدولي �ضد
الإرهاب لبحث تعزي ��ز العمليات الع�سكرية
�ضد داع�ش.

لتفوي�ض
ال�سي�سي يدعو
ٍ
دويل لت�شكيل حتالف
للتدخل يف ليبيا
 باري�س  /رويرتز
دعا الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ال�ست�صدار
ق��رار من الأمم املتحدة مينح تفوي�ض ًا لت�شكيل حتالف
دويل للتدخل يف ليبيا بعد �أن ق�صفت طائراته �أه��داف� ًا
لتنظيم الدولة الإ�سالمية هناك.
وق��ال يف مقابلة بثتها �إذاع��ة �أوروب ��ا  1الفرن�سية يوم
ام�س الثالثاء "ال يوجد خيار �آخر مع الأخذ يف االعتبار
��ض��رورة موافقة ال�شعب واحلكومة الليبية ودعوتهما
مل�صر بالتحرك من �أج��ل ا�ستعادة الأم��ن واال�ستقرار يف
البالد".
و��س��أل �إن كانت م�صر �ستكرر نف�س العمل فقال "نحن
ب�ح��اج��ة اىل �أن ن�ك��رر ذل��ك ول�ك��ن م�ع� ًا ل��وق��ف التطرف
والإرهاب".
وت��دخ�ل��ت م�صر ب�شكل مبا�شر لأول م��رة يف ال�صراع
يف ليبيا �أم�س االول االثنني بعد �أن بث تنظيم الدولة
الإ�سالمية يوم الأحد ت�سجيل فيديو ي�صور قطع ر�ؤو�س
 21م�صري ًا م�سيحي ًا.
وو��ص��ف ال�سي�سي احل��رب يف ليبيا التي �شاركت فيها
فرن�سا �ضمن ائتالف دويل لدعم ال�ق��وات التي �أطاحت
مبعمر القذايف عام  2011ب�أنها مهمة مل تنته.
وفر�ض االئتالف الغربي منطقة حظر ج��وي على ليبيا
وا�ستخدم القوة اجلوية يف حماولة ملنع قوات القذايف
من مهاجمة مناطق مدنية �سيطر عليها املعار�ضون� .إال �أن
ذلك مل يحل دون انزالق ليبيا يف فو�ضى.
وق��ال ال�سي�سي "نحن تركنا الليبيني �أ�سرى مليلي�شيات
متطرفة".
ويف روما دعا رئي�س ال��وزراء الإيطايل ماتيو رينت�سي
�إىل �أن تتخذ الأمم املتحدة �إج��راء ولكنه مل يذكر ما �إذا
كانت �إيطاليا نف�سها �ستدعم �أي عملية ع�سكرية مبا�شرة
يف ليبيا.وقال "جتدد �إيطاليا التزامها ب�إجراء دبلوما�سي
قوي يف �إطار الأمم املتحدة وبدعم مبادرة عاجلة ملجل�س
الأمن لإر�ساء اال�ستقرار و�إحالل ال�سالم يف ليبيا ".وقال
وزير اخلارجية الإيطايل باولو جينتيلوين ووزير
الدفاع روبرتا بينوتي �إن روما �ستكون م�ستعدة لأي
تدخل ع�سكري ولكن رينت�سي كان �أكرث حذرا وقال يوم
االثنني �إن من املهم تفادي الإ�صابة "به�سترييا" و�إن
�أي �إج��راء يجب �أن يكون حتت لواء الأمم املتحدة.
ودعا ال�سي�سي الف�صائل الليبية �إىل ت�سليم �أ�سلحتها
ولكنه حث على تزويد احلكومة الليبية املعرتف بها
دول�ي��ا ومقرها مدينة
ط� �ب ��رق يف �� �ش ��رق
ال �ب�لاد بالأ�سلحة
ب �ع��د �أن �سيطر
مناف�سوها على
ال� ��� �س� �ل� �ط ��ة يف
طرابل�س.
وطالبت حكومة
ط � �ب ��رق ب ��رف ��ع
احل �ظ��ر ال ��دويل
امل� �ف ��رو� ��ض ع�ل��ى
الأ�سلحة مل�ساعدتها
يف ال �� �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
البالد من جديد.
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اجل�س��د ال�ش��يعي  ...ذاك ه��و
ُ
ُ
ت�ضاعيف التكون التاريخي للمجتمع الذي يعي�ش في كنفه  ،ويتنف�س رائح َته الثقافية
الج�سد عبر
يت�شكل
ِ
والأنثروبولوجية  ،ويتربى على قيمه وتقاليده  ،حيث تت�شكل تر�سانة الال�شعور من الرغبات وال�شهوات
والمحظورات والمقموعات  ،فالج�سد خريطة تت�أ�س�س عبر عالئق خطرة خفية غاية الخفاء بين كل مكونات
الموروث الثقافي والعاطفي واالجتماعي من جهة وبين الواقع الخارجي بكل ما يزخر به من عوالم ظاهرة
�أو خفية من جهة �أخرى ،ومن الم�ؤكد ان التفاعل بين التاريخ الجواني للإن�سان من جانب والوجود الخارجي
فعال ن�شط و خ ّ
ِّ
ي�سطر ويخلق التاريخ .
الق  ،وهو الذي
ّ
()1

غالب ح�سن ال�شابندر
هناك حركة ج�س ��دية متدفقة من اجل�سديات ،
ورمب ��ا تتحف ��ز بع�ض هذه التدفق ��ات يف وقت
خم�صو� ��ص  ،وك�أنها �ساعة بايلوجية  ،بل هي
�ساعة تاريخية ج�سدية مطمئنة من ح�ضورها
ب�ش� � ِّرها وخريها  ،ب�سوادها وبيا�ضها  ،بحبها
وحقده ��ا  ،ب�س ��عادتها و�ش ��قائها  ،بحزنه ��ا
وفرحها  ،مما ي�ش ��ي ب�أن اجل�سد تاريخ متدفق
� ،س ��واء كان هذا التدفق يتجلى مبمار�سات �أو
�أفع ��ال ُتر�ض ��ي �أو ال ُتر�ض ��ي  ،مهما كانت جهة
الر�ض ��ا والرف� ��ض  ،لأنها بالنتيجة متخ�ض ��ات
مئات بل �آالف ال�س ��نني  ،عرب خما�ض ��ات هائلة
من املذخورات الفكري ��ة والتقاليدية والعقدية
والروحية.
اجل�سد ال�شيعي كغريه من الأج�ساد  ،حلم ودم
وعظ ��م و�ش ��حم  ،غريزة و�ش ��هوات ونزوعات
ورغبات  ،نوم ويقظة � ،أكل و�ش ��رب وتنا�سل ،
ح�ضور وغياب  ،كل ذلك وغريه من م�شرتكات

�أج�ساد الله على هذه الأر�ض  ،ولكن لكل ج�سد
ما ي�شارك الأج�س ��اد الأخرى بكثري من اللذات
وكث�ي�ر م ��ن املحرمات وكث�ي�ر م ��ن املرغوبات
واملمنوعات  ،على ان هناك ما ميتاز به ج�س ��د
عن �آخر  ،يف كثري من م�ص ��اديق اللذة والأمل ،
الفرح وال�سرور  ،احلزن واالن�شراح .
لقد قر�أت ع�ش ��رات بل مئات من �صفحات الفكر
اجل�سدي  ،لأين مغرم باجل�سد كتاريخ وت�شكل
 ،وحاولت ان �أ�ستنطق تاريخ اجل�سد ال�شيعي
من يوم ال�سقيفة التي ا�شك بكثري من حوادثها
وحتى هذه اللحظة ...
فما الذي تو�صلت �إليه ؟
اجل�س ��د لي� ��س بريئا وال خاويا  ،من ��ذ ان يولد
اجل�س ��د يكت�س ��ب الكثري والكثري من تراكمات
الثقافة والفكر والعادات والتقاليد  ،وينعك�س
حتى على �ش ��كله اخلارجي  ،فلي�س من ال�سهل
�أن نعزل تاريخ اجل�سد ال�سويدي بنية و�شكل
وهيئ ��ة بع�ض �أجزائه املكونة له  ،و�إذا كنتُ قد
و�صفتُ النهد ال�سويدي يف روايتي ( مكعبات
يف الر�أ� ��س ) ب�أنه كتاب مفت ��وح ،فلأن حركته
لي�س ��ت فقط نت ��اج قوان�ي�ن البايولوجي ��ا  ،بل
نتيج ��ة الثقاف ��ة ال�س ��ويدية الأنثوي ��ة ،حقوق
املر�أة بالر�ؤية ال�س ��ويدية ت�س ��اهم يف ت�صميم
�ش ��كل هذا اجل ��زء احليوي من اجل�س ��د  ،و�إذا
مل يك ��ن هذا الي ��وم �أو غدا ،فان ذل ��ك �آت حتما
 ،وباملث ��ل  ،ميكنني ان ا�ص ��ف النهد يف بع�ض
جمتمعات ال�ش ��رق املنغلقة ب�أنه �أ�شبه بالكتاب
املغل ��ق � ،ص ��ندوق �ص ��غري  ،ال يُعل ��م م ��ا فيه ،
وما يختزنه من �ش ��كل ولون ورائحة وملم�س
 ،واللحظ ��ة التي يتم فيها فتح هذا ال�ص ��ندوق
 ،ينفت ��ح ع ��امل جدي ��د عل ��ى اجل�س ��د  ،جدي ��د

كل اجل� �دَّة  /فالتاري ��خ هن ��ا  ،الزم ��ن  ،الواقع
االجتماع ��ي  ،احلرف ��ة  ،الهواي ��ة  ،كان له دور
يف حت�ص ��يل هذا الت�ش ��كل اخلا�ص بهذا النهد
 ،وبالت ��ايل  ،يك ��ون من ال�س ��هل ان جند معامل
وخارط ��ة ع�ض ��لة الع ��ب الك ��رة الطائ ��رة غري
ع�ض ��لة العب ال�س ��لة  ،حيث للممار�سة الزمنية
� ،أو نوع املمار�س ��ة الزمني ��ة دورها الكبري يف
ت�شكيل اجل�سد  ،بل الثقافة اجل�سدية �أي�ضا .
كان الفكر الإن�س ��اين قد اهمل اجل�س ��د ،مل يكن
ذا ب ��ال واهتمام  ،جم ��رد تعاليم وتو�ص ��يفات

تت�ص ��ل باجلانب ال�شكلي من اجل�سد  ،نظافة ،
قوة  ،جتميل � ،أما ان اجل�س� � َد مو�ض ��وعُ قراءةٍ
للبحث ع َّما يخ ِبئه  ،وع َّما يختزنه  ،عن ثوراته
و�س ��كناته  ،ع ��ن قه ��ره وحريته  ،ع ��ن حركته
الغريب ��ة يف كث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان واملواق ��ف ،
ع ��ن العالقة بني اجل�س ��د والثقاف ��ة  ،فكل هذه
املقرتبات واملو�ض ��وعات كان ��ت غائبة  ،ولكن
�أع�ت�رف بكل �ص ��راحة و افتخ ��ار ان كتاب الله
القر�آن الك ��رمي احتوى من هذه املو�ض ��وعات
�أكرثها ح�سا�س ��ية و�أكرثها �إثارة  ،بلغة رمزية

لي�س اجل�سد خام ًة بريئ ًة كما يت�صور الكثري من النا�س  ،وكل
ح�ضارة متتلك ر�ؤيتها عن اجل�سد  ،هذه الر�ؤية قد تكون ظاهرة ،وقد
تكون خفية  ،ف�إن ج�سد عي�سى عليه ال�سالم عندما يت�سربل باللون
الأ�سود احلالك  ،هو غري عي�سى عندما يت�سربل باللون الأبي�ض
الثلجي  ،وعندما يكون ذا ب�سطة ع�ضلية وا�ضحة الربوز غري عي�سى
ذي الذراعني املن�سدلتني برخاوة عجيبة و�إن كان ذلك ب�سبب ال�صلب،
ف�إن هذه الرخاوة هي املطلوبة �سرا وخفية وال �شعوريا  ،واللون
الأ�سود هو الهدف من تو�شيح اجل�سد العي�سوي به

يف كث�ي�ر م ��ن الأحيان  ،خا�ص ��ة يف م ��ا يتعلق
بلغة اجل�سد .
دخل ��ت لغة اجل�س ��د حيزا مهما من الدرا�س ��ات
االجتماعي ��ة  ،وه ��ي ال �ش ��فاهية وال كتابي ��ة ،
ب ��ل لغة ج�س ��دية  ،ف�إنَّ تع�ض ��ية اجلبه ��ة لغة ،
كم ��ا ان و�ض ��ع ك ��ف على ك ��ف بطريق ��ة معينة
لغة  ،وزيادة حتري ��ك رمو�ش العني يف مقابلة
�ص ��حافية لغ ��ة  ،وكل لغ ��ة من ه ��ذه اللغات لها
دالالته ��ا  ،ولها معانيها  ،وعندما مت�ش ��ي ابنة
�ش ��عيب خلف مو�س ��ى ( على ا�س ��تحياء لغة ) ،
ولك ��ن ماذا تعن ��ي ه ��ذه اللغة ؟ هل ه ��ي حياء
�أخالقي � ،أم ان هناك �ش ��يئا راح يعتمل داخل
ابنة النبي �ش ��عيب جتاه مو�س ��ى عليه ال�سالم
 ،وهو ال�ش ��اب املفت ��ول الع�ض�ل�ات  ،ذو اللون
الأ�س ��مر كم ��ا يبدو  ،القوي ال�شخ�ص ��ية ؟ وهل
لذلك عالقة لطلبها من �أبيها ان ي�س ��ت�أجره لأنه
( القوي الأمني ) ؟ هل هناك �ش ��يء كان يعتمل
يف �أعماق هذه الفتاة التي يبدو هي �أي�ضا ذات
قوة عار�ض ��ة  ،و�ش ��جاعة و�أخالق عالية الهمة
واملتانة ؟
لق ��د ج ّرح ن�س ��اء الق�ص ��ر �أيديهن عندم ��ا ر�أين
يو�سف عليه ال�سالم  ،وال�س�ؤال هل حقا ان هذا
قد حدث � ،أم هو تعبري رمزي عن �إعجابهن ؟
لي�س من �شك ان ال�شكل هنا كان له كلمة الف�صل
 ،و�إال م ��ا ه ��و ال�ش ��يء الآخ ��ر الذي ا�س ��تجلب
�إعجاب بل �ش ��هقة بل انبهار تلك الن�س ��وة بهذا
النبي اجلميل ؟
ب�س َط ُة اجل�سد �شيء م َّيزه القر�آن بالإيجابية ،
ْ
والواق ُع �أنَّ ب�س ��طة اجل�سد ال تعني هنا القوة
الع�ضلية ال�س ��اذجة وح�سب  ،بل هذه الب�سطة
اجل�س ��دية ـ� �ـ كم ��ا يب ��دو يل ـ� �ـ كان ��ت مقرونة

قضية للمناقشة

لليسار در

���س�ترات��ي��ج � ّي��ة �أح���م���د جم��اه��د

غ����ي����اب ال��ب�رام����ج

فريدة النقا�ش
مليون ��ا مواط ��ن ه ��م زوار معر�ض
الكت ��اب هذا العام وهو ما ي�س ��اوي
�ض ��عف زوار الع ��ام املا�ض ��ي،
واملفاج� ��أة الأخ ��رى ه ��ي �أن %80
منه ��م �ش ��باب ،و�أنهم ذهبوا ل�ش ��راء
الكت ��ب ولي�س ملج ��رد الفرجة ،وكما
يقول "عادل امل�ص ��ري" نائب رئي�س
احتاد النا�ش ��رين �إن هذا احل�ض ��ور
الالف ��ت لل�ش ��باب "ي ��دل عل ��ى �أنه ��م
خرج ��وا م ��ن الوق ��وع حت ��ت ت�أثري
الآخري ��ن ،وب ��د�أوا ببن ��اء ثقافته ��م
ب�أنف�س ��هم ،ومن يقول ب�أن ال�ش ��باب
غ�ي�ر ق ��ارئ فكالم ��ه غري �ص ��حيح"

وهي ا�س ��تنتاجات حتت ��اج للتوقف
والفح�ص.
قام ��ت �س�ت�راتيجية الدكت ��ور �أحمد
جماه ��د رئي� ��س الهيئ ��ة امل�ص ��رية
العام ��ة للكت ��اب لتطوي ��ر املعر� ��ض
ليك ��ون �أداة فعالة ودائمة يف ن�ش ��ر
الثقافة ،واالرتقاء بالوعي العام يف
مواجهة الظالم والتكفري ،وو�ض ��ع
�أ�س ���س للتفكري النقدي – الذي فات
املدار�س -وقامت هذه ال�سرتاتيجية
على عدة حم ��اور �أوله ��ا الإتاحة �إذ
قرر �أن ينتق ��ل باملعر�ض �إىل غالبية
املحافظات فتك ��ون الكتب املتوافرة
متاحة لأو�س ��ع جمهور ممكن خارج
العا�ص ��مة الت ��ي طامل ��ا احتكرت كل
�ش ��يء  ،ويف هذا ال�س ��ياق ا�ستطاع
"جماهد" �أن ي�سوق املخزون الهائل
من الكتب القدمي ��ة وحتى اجلديدة
م ��ع تخفي� ��ض �أ�س ��عارها ،وقبل ذلك
كان االعتن ��اء احلقيق ��ي بجمالي ��ات
املطبوعات و�أ�س ��اليب عر�ضها ،كما
وا�صل -كنا�ش ��ر ذكي� -إ�صدار كتب
مكتبة الأ�سرة غري عابئ بالدعايات
الفج ��ة �ض ��يقة الأف ��ق التي ن�س ��بت
امل�ش ��روع لزوج ��ة الرئي�س املخلوع
وطالبت بوقفه.
كذلك تخل� ��ص "�أحم ��د جماهد" �إىل
ح ��د كب�ي�ر -م ��ن حماذي ��ر كث�ي�رة،
وح�سابات �ضيقة يف اختيار الكتب

للن�شر فا�س ��تطاع �أن يناف�س القطاع
اخلا� ��ص يف هذا ال�س ��ياق بجدارة،
و�أ�ص ��بح م�ش ��روع الهيئ ��ة قب ��ل
املعار�ض وبعدها مق�ص ��دا �أ�سا�س ��يا
للباحثني عن ثقافة جادة وبخا�ص ��ة
من ال�شباب.
و�أ�ص ��بحت الهيئ ��ة ب�س ��بب ه ��ذه
العوامل كلها نقطة ارتكاز �أ�سا�س ��ية
مل ��ا ق ��ال ب ��ه "جماه ��د" يف اختت ��ام
املعر� ��ض �إن امل�ص ��ريني واجه ��وا
الإرهاب بالثقافة.
و�أع ��ود �إىل م ��ا قاله عادل امل�ص ��ري
تعليقا على احل�ضور الالفت لل�شباب
الذي فاج�أ املنظمني متاما  ،كما �سبق
�أن فاج�أ ال�شباب ال�شعب امل�صري كله
يف  25يناير  ،2011و�إذا كان ه�ؤالء
ال�ش ��باب ق ��د خرج ��وا م ��ن الوق ��وع
حتت ت�أث�ي�ر اليمني الدين ��ي املفل�س
فكريا و�إن�س ��انيا ف�إن �ش ��بابا �آخرين
اليزال ��ون واقعني حت ��ت ت�أثري هذا
التي ��ار ي ��رددون �أف ��كاره ومقوالته،
ولن تك ��ون الهيئة امل�ص ��رية العامة
للكتاب قادرة وحده ��ا على التعامل
م ��ع هذا القطاع من ال�ش ��باب ،و�إمنا
ت�ب�رز احلاج ��ة امللح ��ة لأن تتكاتف
امل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة والديني ��ة
والإعالمي ��ة لدع ��وة الرئي� ��س عب ��د
الفت ��اح ال�سي�س ��ي لتجدي ��د الفك ��ر
الدين ��ي ،ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ف� ��إن

ال�ص ��راع داخل امل�ؤ�س�س ��ات الدينية
ب�ي�ن املجددين واملحافظ�ي�ن البد �أن
يظه ��ر �إىل العل ��ن ليك ��ون املجتم ��ع
طرف ��ا وحكم ��ا ،ويع ��رف ه� ��ؤالء
ال�شباب الذين تدفقوا على املعر�ض
حقيقة امل�صالح التي تقف وراء هذا
ال�ص ��راع ،والقوى التي ت�ساند هذا
الط ��رف �أو ذاك ،واملح ��ددات الت ��ي
ت�شكل مواقف الأطراف املختلفة من
حري ��ة الفك ��ر والتعب�ي�ر واالعتقاد،
ومن امل�س ��اواة بني امل ��ر�أة والرجل،
وم ��ن حق ��وق وواجب ��ات �أ�ص ��حاب
الديانات الأخرى �سماوية و�أر�ضية
وحق ��وق غري املتدين�ي�ن عمال بقوله
تع ��اىل " فم ��ن �ش ��اء فلي�ؤم ��ن وم ��ن
�ش ��اء فليكف ��ر" .ويف ه ��ذا ال�س ��ياق
�أدع ��و الدكت ��ور �أحم ��د جماه ��د �إىل
ن�ش ��ر كتب فرج ف ��ودة وخلي ��ل عبد
الكرمي ون�ص ��ر حامد �أب ��و زيد التي
يق ��ر�أ النا� ��س عنها ت�ش ��هريا بها وال
يجدونه ��ا ،ون�ش ��ر كت ��اب الدكت ��ور
من�صور فهمي عن املر�أة يف الإ�سالم
بعد �أن �أ�ص ��درت الهيئ ��ة �أعمال هذا
الباح ��ث ب ��دون كتابه ه ��ذا ،ولتكن
هذه الكتب جميعا مو�ض ��وعا جلدل
ونقا� ��ش بالقب ��ول �أو الرف�ض يرثي
احلياة الفكرية وال�سيا�س ��ية �س�ي�را
عل ��ى �س�ت�راتيجية �أحم ��د جماه ��د،
وكل عام و�أنتم بخري.

ح�سني عبدالرازق
من الوا�ض ��ح �أن انتخاب ��ات جمل�س النواب
الأول بع ��د �إ�ص ��دار الد�س ��تور اجلديد التي
�ستجرى اعتبارا من  21مار�س�/آذار القادم،
تت�س ��م بالغمو� ��ض ،فمازال ��ت االئتالف ��ات
والتحالف ��ات والأح ��زاب الت ��ي �س ��تخو�ض
هذه االنتخابات مل تت�ش ��كل ب�صورة نهائية
حت ��ى حلظة كتاب ��ة ه ��ذا التعلي ��ق� ،أي قبل
�إغ�ل�اق ب ��اب التقدم للرت�ش ��يح �س ��واء على
القوائ ��م ( 120مقعدا على �أرب ��ع قوائم) �أو
املقاعد الفردية ( 420مقعدا) بـ � 48ساعة.
لقد �ض ��اع وقت طويل يف حماولة ت�ش ��كيل
قائمة مدنية واحدة� ،إىل �أن اقتنع الداعون
لها با�ستحالة حتقيقها ،و�أن التعدد والتنوع
واملناف�س ��ة ه ��ي الأق ��رب لطبيع ��ة املعرك ��ة
االنتخابي ��ة احلالي ��ة ،ث ��م انخ ��رط اجلميع
يف تكوي ��ن حتالف ��ات وحتالفات م�ض ��ادة،
ف�س ��معنا وتابعن ��ا تكوي ��ن "حتال ��ف الوفد
امل�ص ��ري" و"حتال ��ف اجلبه ��ة امل�ص ��رية"،

بالهيبة والوق ��ار والنور والإ�ش ��عاع الروحي
 ،والاَّ �أي قيم ��ة للب�س ��طة اجل�س ��دية ب�ل�ا فتوة
معنوية ظاهرة و�سارية ؟
لي�س اجل�س ��د خام ًة بريئ ًة كما يت�ص ��ور الكثري
من النا�س  ،وكل ح�ض ��ارة متتل ��ك ر�ؤيتها عن
اجل�س ��د  ،هذه الر�ؤي ��ة قد تك ��ون ظاهرة ،وقد
تكون خفية  ،ف�إن ج�س ��د عي�س ��ى عليه ال�س�ل�ام
عندما يت�سربل باللون الأ�سود احلالك  ،هو غري
عي�سى عندما يت�سربل باللون الأبي�ض الثلجي
 ،وعندم ��ا يكون ذا ب�س ��طة ع�ض ��لية وا�ض ��حة
الربوز غري عي�س ��ى ذي الذراعني املن�س ��دلتني
برخاوة عجيبة و�إن كان ذلك ب�س ��بب ال�ص ��لب
 ،ف�إن هذه الرخاوة هي املطلوبة �س ��را وخفية
وال �ش ��عوريا  ،واللون الأ�س ��ود هو الهدف من
تو�ش ��يح اجل�س ��د العي�س ��وي به  ،لأن ال�س ��واد
رم ��ز ح�ض ��ارة  ،ولأن ال�س ��واد ل ��ون يتجل ��ى
بج�س ��د له خ�صو�صياته احل�ض ��ارية والثقافية
والأنرثوبولوجية  ،فاجل�س ��د ربيب التاريخ ،
ولي�س التاريخ هو ربيب اجل�س ��د  ،و�إذا اردنا
ان نتخل� ��ص من �إ�ش ��كالية البي�ض ��ة والدجاجة
هن ��ا  ،لنعل ��ن ان العالق ��ة بينهما جدلي ��ة حية،
�إن نحت ج�س ��د عي�سى متو�شيا باللون الأ�سود
�إعالن عن ان قيم عي�س ��ى هي ربيبة تاريخ هذا
اللون  ،انبثقت من تراب ذلك اللون  ،من مناخ
ذل ��ك اللون  ،من لغة ذلك اللون  ،من تقاليد ذلك
اللون  ،والعك�س بالعك�س  ،هل هي �ص ��دفة ان
تت�ص ��در بع�ض مطاعم نيويورك الفتة مكتوب
عليها ( ال يدخلها �أ�س ��ود )! وهل هي م�ص ��ادفة
ان تت�أ�س�س عقيدة ( الأنوية ال�سوداء ) ؟

و"حتال ��ف تي ��ار اال�س ��تقالل" ،ث ��م ائتالف
"�صحوة م�صر" وائتالف "يف حب م�صر"
و"حتال ��ف  "30-25وحتالف "ندا م�ص ��ر"
و"حتالف التيار الدميقراطي"� ..إلخ.
وكم ��ا يب ��دو فق ��د ترك ��ز ع ��دد الأح ��زاب
والتحالف ��ات الت ��ي �س ��تخو�ض انتخاب ��ات
جمل�س النواب يف عدد حمدود.
* ف�أعل ��ن "ح ��زب امل�ص ��ريني الأح ��رار"
وم ��ن بع ��د "ح ��زب امل�ؤمت ��ر" �أن كل منهم ��ا
�س ��يخو�ض االنتخابات "قوائم" و"فردي"
منفردا  ،على املقاعد كافة.
* نف� ��س املوق ��ف اتخ ��ذه �أخ�ي�را "حتال ��ف
اجلبه ��ة امل�ص ��رية" بقي ��ادة ح ��زب احلركة
الوطنية الذي ير�أ�سه الفريق �أحمد �شفيق.
* ويخو�ض حتالف "يف حب م�صر" بقيادة
اللواء �سامح �س ��يف اليزل االنتخابات على
مقاع ��د القوائم ( 120مقع ��دا) ،وعلى 200
مقعد ف ��ردي طبق ��ا لت�ص ��ريح "عم ��اد جاد"
القيادي يف التحالف.
* ويتجه "حتالف الوفد امل�صري" لالندماج
يف حتالف "يف حب م�صر".
* وقد يتخذ حتالف "�صحوة م�صر" بقيادة
د .عبداجللي ��ل م�ص ��طفى نف� ��س املوقف يف
حماول ��ة لتك ��ون قائم ��ة "يف ح ��ب م�ص ��ر"
قائمة وطنية ت�ض ��م �أغل ��ب الأطراف املدنية
الدميقراطي ��ة وم ��ا يلف ��ت النظ ��ر يف ه ��ذه
التحالف ��ات واالئتالف ��ات ،هو ال ��دور الذى
تلعب ��ه �شخ�ص ��يات �سيا�س ��ية غ�ي�ر منتمي ��ة
حزبي ��ا "امل�س ��تقلون" يف الدع ��وة له ��ذه

يتبع

التجمعات ولعب دور رئي�س ��ي يف ت�شكيلها
وقيادتها.
ولك ��ن الأكرث خطورة هو غي ��اب الربنامج،
ف� ��أي ائت�ل�اف �أو حتال ��ف يف ال ��دول
الدميقراطية يقوم �أ�سا�س ��ا على اتفاق حول
برنام ��ج انتخاب ��ي تلتزم الأح ��زاب املكونة
للتحال ��ف بتنفي ��ذه يف حالة ح�ص ��وله على
الأغلبي ��ة النيابي ��ة وت�ش ��كيله للحكوم ��ة،
وتك ��ون مرجعيته ��ا يف ح ��ال ت�ش ��كيلها
للمعار�ضة "الأقلية" داخل جمل�س النواب.
وي�ؤكد هذا الغي ��اب �أن ما نطلق عليه اليوم
ائتالف ��ات وحتالفات ال يعدو كونه تن�س ��يقا
انتخابي ��ا ينته ��ي مبج ��رد �إع�ل�ان نتائ ��ج
االنتخاب ��ات النيابي ��ة ،وبالت ��ايل فالوط ��ن
مه ��دد مبجل� ��س ن ��واب �ض ��عيف ،يحقق ما
�سعى �إليه امل�شروع عندما �أ�صر على �إجراء
االنتخاب ��ات النيابي ��ة بالنظ ��ام الف ��ردي
( )%80والقائمة املطلق ��ة ( ،)%20ليرتاجع
متثيل الأحزاب والقوى ال�سيا�سية حل�ساب
امل�س ��تقلني غ�ي�ر املنتم�ي�ن ،لنعي ��د �إنت ��اج
برملانات ما قبل الثورة ونواب اخلدمات.
ورغ ��م �أن ه ��ذه ه ��ي النتيج ��ة الطبيعية ملا
�سبق من مقدمات "قانون مبا�شرة احلقوق
ال�سيا�س ��ية  -قان ��ون انتخاب ��ات جمل� ��س
الن ��واب  -قان ��ون تق�س ��يم الدوائ ��ر" ،ف� ��إن
هن ��اك رهان� � ًا وحي ��د ًا يقلب هذه ال�ص ��ورة،
وهو �أن يفاجئنا ال�شعب امل�صري مرة ثالثة
ومينح �صوته لأحزاب ونواب قادرين على
ممار�سة الرقابة والت�شريع.

لكي تهزم عد ّوك ،عليك �أن تعرفه �أ ّو ًال
ترجمة املدى
بع ��د م ��رور خم�س ��ة ع�ش ��ر عام ��ا عل ��ى
ب ��دء " احلرب على الإره ��اب "  ،يبدو
�أنن ��ا مل نق�ت�رب م ��ن فه ��م و دح ��ر عدو
م�ش�ت�رك مع ��روف �أ�سا�س� � ًا بتكتيكات ��ه
الإرهابية و تدمريه للدين الإ�س�ل�امي.
لكن الإرهاب هو جمرد �أداة و و�س ��يلة
لعقائد ملتوية �شملت فظائعها الأخرية
قت ��ل و خط ��ف ال�ص ��حفيني و جرمي ��ة
ح ��رق ب�ش ��عة للط ّي ��ار الأردين مع ��اذ
الك�سا�س ��بة  .كم ��ا ان هجم ��ات نهاي ��ة
الأ�س ��بوع يف كوبنهاغن تعترب تذكريا
�آخ ��ر ب�أننا ان كنا جادي ��ن يف مواجهة
هذ التهدي ��د العاملي املت�ص ��اعد ،فعلينا
تو�س ��يع فهمن ��ا و حتدي ��د عدون ��ا م ��ن
�أج ��ل �إعادة تركي ��ز جهودنا وفقا لذلك.
الإرهاب لي�س �أيديولوجية ،نحن بكل
ب�س ��اطة ال نح ��ارب الإرهابي�ي�ن و�إمنا

نحارب رج ��ال دين .نق ��ول رجال دين
لأن احل ��رب احلالية مل تعد حربا �ض ��د
الإ�س�ل�ام بل م ��ن املمكن ان تكون �ض ��د
امل�س ��يحية �أو اليهودي ��ة �أو البوذي ��ة
�أو �أي ديان ��ة �أخ ��رى� .إنه ��ا حرب �ض ��د
�أولئك الذين ج ّندوا الدين لأغرا�ض ��هم
اخلا�ص ��ة و به ��ذا ّ
لطخ ��وا التقالي ��د
العظيم ��ة و املعتق ��دات الت ��ي يعتربها
الكثريون تقاليد �سماوية .
م ��ع ذل ��ك ،ف ��اذا اعتربن ��ا �أنف�س ��نا يف
حرب م ��ع رجال الدين فيمك ��ن ان نبد�أ
بتنفي ��ذ نه ��ج ع�س ��كري و �سيا�س ��ي و
اقت�ص ��ادي وحت ��ى اجتماع ��ي ملواجهة
هذا التهديد معا كما فعلنا يف املا�ضي.
يف القرن املا�ض ��ي واجه العامل �سل�سلة
م ��ن التهدي ��دات الكب�ي�رة كالفا�ش ��ية
و ال�ش ��مولية و �ش ��يوعية احل ��رب
الباردة ،حيث متت درا�س ��تها كمفاهيم
وا�ض ��حة و حمددة ،وواجهناها عمليا

ك�أيديولوجيات.
�إذن م ��اذا ن�س� �مّي هذا ال�ش ��كل اجلديد
م ��ن الأيديولوجي ��ة ،و كي ��ف نع ّرفه ��ا
و نحدده ��ا؟ .علين ��ا ان نتف ��ق عل ��ى
م�ص ��طلحات حمددة ت�أخذنا �إىل جذور
امل�ش ��كلة الت ��ي نواجهه ��ا .م ��ن �أج ��ل
جمموع ��ة واح ��دة فق ��ط ،نح ��اول بكل
�س ��خافة حتديد ا�سمها  ،هل هي الدولة
الإ�س�ل�امية يف الع ��راق و ال�ش ��ام � ،أم
الدولة الإ�سالمية يف العراق و �سوريا
� ،أم داع�ش .نحن نرى �أمثالها من فروع
القاع ��دة مثل حرك ��ة ال�ش ��باب و بوكو
ح ��رام ،هذا ع ��دا التفك�ي�ر ب�ش ��بيهاتها
من املجموعات غري املت�ش ��كلة التي قد
تتطور يف امل�س ��تقبل .رغم هذا ،فنحن
م�س ��تمرون يف القف ��ز ب�ش ��كل �أعمى و
ع�ش ��وائي من تهديد تكتيك ��ي �إىل �آخر
دون ان نفه ��م عدونا فهم ًا �س�ت�راتيجي ًا
�أو �أن ن�ص ّنفه .

ب�إمكاننا الب ��دء بهذه العملية من خالل
التحلي ��ل الأعم ��ق خل�ص ��ائ�ص ه ��ذه
املجموع ��ات .نح ��ن نع ��رف ان ه� ��ؤالء
�أ�ش ��خا�ص يحاولون ال�سيطرة علينا و
حكمن ��ا يف ه ��ذه الدني ��ا و يف الآخرة.
�إنه ��م يعزلون �أنف�س ��هم و ال يولون �أي
قيم ��ة للعق ��د االجتماعي الذي ت�أ�س ���س
بينن ��ا كمجتمع ��ات ب�ش ��رية� .إنه ��م
ي�ض ��طهدون امل ��ر�أة و يذبح ��ون �أولئك
الذي ��ن ال يتفق ��ون م ��ع �أيديولوجيتهم
امللتوية ،كما حتكمهم الفتاوى الدينية
الت ��ي تقيّد ا�س ��تخدام العق ��ل .منهجهم
يجمع ب�ي�ن التكتي ��كات الأيديولوجية
الدينية واحلكم �ش ��به الع�سكري الذي
ينع ��دم في ��ه القان ��ون .ه ��ذه الأفع ��ال
ت�ؤججه ��ا مكا�س ��ب �إجرامي ��ة لغر� ��ض
�إقام ��ة حكم خيايل ي�س ��تمر م ��ن خالله
القت ��ال اليائ� ��س م ��ن �أج ��ل املطالب ��ة و
حماية و حك ��م منطقة جغرافية  .نحن

نعرف انهم انتهازيون يزدهرون و�سط
اال�ضطرابات االجتماعية وال�سيا�سية
الت ��ي متن ��ح القي ��ادة للخائب�ي�ن و
ال�س ��اخطني واملن�س ��يني  .م ��ع ان
التاريخ �س ��يحكم ما اذا كانت الأحداث
امل�ضطربة يف ال�شرق الأو�سط منذ عام
 2011ت�شابه �أحداث برلني يف 1989
�أو بيرتوغراد يف  ، 1917فهناك �شيء
واح ��د وا�ض ��ح ه ��و ان انهي ��ار منوذج
الدول ��ة و حتول ��ه �إىل �أيديولوجي ��ة
متطرفة فارغة �آت ال حمالة .
�إنهم ين�شرون ر�سالتهم الأيديولوجية
عرب قنوات متع ��ددة ،قدمية و حديثة،
م ��ن الكلم ��ة �إىل الت�ص ��ريحات عل ��ى
املناب ��ر و�ص ��وال �إىل الع�ص ��ر الرقمي.
و يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ع�ب�ر القنوات
الف�ض ��ائية التي ال ي�شاهدها الغربيون
والت ��ي تنع ��دم فيه ��ا القي ��ود و ذات
الت�أث�ي�ر الأكرب م ��ن الإنرتنت ،ر�س ��الة

التع�ص ��ب و ال�س ��موم
م�س ��تمرة م ��ن
ّ
موجهة للجهلة و �سريعي الت�أثر  .لذا و
بينم ��ا نتعامل نحن مع حماية املفاهيم
و القانون و تنظيم و�س ��ائل الإعالم و
حري ��ة التعبري عل ��ى الإنرتن ��ت ،فانهم
ي�س ��تغلون ب�ل�ا رحم ��ة ه ��ذه املناب ��ر
ل ��زرع الكراهي ��ة و ال�ش ��ر  .يف نهاي ��ة
املط ��اف ،نح ��ن نواج ��ه ع ��دو ًا جدي ��دا
يف الع ��امل ،ع ��دو ًا يتب ��ع �س�ت�راتيجية
حديثة رغم ممار�س ��اته التي تعود �إىل
الق ��رن ال�س ��ابع ع�ش ��ر  .ل ��ن نتمكن من
مواجهتهم م ��ن خالل احللول القدمية،
و�إمنا من خالل �سل�س ��لة من التدخالت
احلديثة والتقليدي ��ة ،و لن يتم ذلك �إال
من خ�ل�ال مراجع ��ة جذرية من�س ��قة و
مت�ض ��افرة لطبيعة التهديد ،ت�س ��اعدنا
يف الرتكيز على التحدي الذي نواجهه
و تق ّربن ��ا من حتقيق هدفنا امل�ش�ت�رك.
عندها ميكننا �س�ت�راتيجيا ا�س ��تخدام

مواردنا جمتمع ًة ملحا�سبة هذه العقائد
الإجرامي ��ة الت ��ي ت�ض ��ع نف�س ��ها ف ��وق
الب�شر و تطالب بال�سلطة ال�سماوية.
رغ ��م �أنن ��ا للأ�س ��ف �س ��نظل يف جميع
الأحوال نحاربه ��م لفرتة طويلة قادمة
و رغ ��م همجيته ��م و بدائيته ��م ،ف ��ان
هدفنا الق ��ادم ينبغي ان يكون تعريف
و فه ��م الأيديولوجي ��ة نف�س ��ها  .م ��ن
الطبيع ��ي ان يتع ّر�ض ه�ؤالء الأفراد و
اجلماع ��ات �إىل مد و ج ��زر ،لكن يجب
مكافحة هذه الأيديولوجية و دحرها.
يف ه ��ذه العملي ��ة ميكنن ��ا ا�س ��تبدال
م�ص ��طلح " احلرب عل ��ى الإرهاب " و
الرتكيز عل ��ى التهدي ��د احلقيقي و هو
ظهور هذه ال�س ��لطات الدينية الفا�شية
ال�شريرة .

عن  :التلغراف اللندنية

العدد ( )3291ال�سنة الثانية ع�شرة  -الأربعاء (� )18شباط 2015

17

ثقافية

ف�صول من ال�سرية الذات ّية للكاتب الفيل�سوف كولن ويل�سون
����ي ،
����ط� ْ
������رغ�������م م������ن �أ ّن�������ن�������ي مل �أ������س�����ت� ِ
ع����ل����ى ال� ّ
����ب ك������ث���ي��راً ال�����ن�����ج�����اح ا ّل�����������ذي ه����ب����ط ع�����ل� ّ
ّ
ُ
����ب
ك���ن���ت ع���ل���ى الأق�
ل���ك��� ّن���ي
��م���ت� ُ
��ع ب���ام���ت�ل�اك م����ا ي��ك��ف��ي م����ن امل������ال لأع���ي�������ش ك���م���ا �أح� ّ
��������ل �أ����س���ت� ْ
����اب � ّأن
�آرث����������ر ك���وي�������س���ت���ل���ر :ال�ل�ام���ن���ت���م���ي ال����ك����ت����اب ا ّل����������ذي اك���ت�������ش���ف ف����ي����ه ك�����ات� ٌ
����ب ������ش� ّ
���ر�����ض� ٌ
����وداوي ال��ك��ئ��ي��ب امل����ق��ت�رن ب���ال�������ش���ق���اء و ال�����ض��ج��ر
���ة ل��ل�����ش��ع��ور ال�����������س�
ّ
ع���ب���اق���رة ال���ن���ا����س ُع� ْ
ترجمة وتقدمي:
لطفية الدليمي

الق�سم الرابع ع�شر

التق ْيتُ يف هذه الفرتة �أي�ض ًا مع
العال (�سي.
الناقد و
الروائي و مِ
ّ
ب ��ي� .سن ��و )C. P. Snow
و كنتُ ق ��ر�أت روايته ( الرجال
اجل ��دد )The New Men
ا ّلت ��ي حتك ��ي ع ��ن جمموع ��ةٍ
م ��ن العلم ��اء الكمربدجي�ي�ن ،
ووج� � ْدتُ يف الرواي ��ة واح ��دة
من �أك�ث�ر الروايات ا ّلتي قر�أتها
ذكا ًء و �صنع ًة �آنذاك  .كان �سنو
قد ن�ش�أ يف لي�سرت مثلي فكات ْبته
مع�ّب�رّ ًا ع ��ن م ��دى �إعجاب ��ي و
افتت ��اين ب�أعمال ��ه ف ��ر ّد عل � ّ�ي
بر�سال ��ةٍ عر� ��ض فيه ��ا دعوت ��ي
�راب يف حان ��ةٍ تق ��ع
لتن ��اول �ش � ٍ
�إىل اجلن ��وب م ��ن الهايدب ��ارك
 .وق�ض ْي ��تُ مع ��ه يوم� � ًا جمي�ل ً�ا
للغاي ��ة  :فق ��د غاد ْرن ��ا احلان ��ة
جل�سنا
بعد تن ��اول ال�ش ��راب و ْ
على �أح ��د الأر�صفة حتت ظالل
�شجرة ليم ��ون وارفة و تبادلنا
احلديث � ّأول الأمر عن لي�سرت و
كنتُ �سعي ��د ًا مبالحظة �أنّ �سنو
�ار عتيقة
ال ي ��زال حمتفظ� � ًا ب�آث � ٍ
م ��ن لهجة �أهل لي�س�ت�ر املم ّيزة ،
و كان وا�ضح ًا �إعجابنا الواحد
بالآخ ��ر  ،وعندم ��ا ح ��ان وق ��ت
أمنحك
الوداع ق ��ال يل " دعني � ْ
ن�صيح ��ة �صغرية ي ��ا �صديقي :
�أن ��ت متتل � ُ�ك �شخ�ص ّي ��ة ودود ًة
ولطيف ��ة للغاي ��ة ول ��و كن ��تُ
مكان ��ك خلالطْ ��تُ النا� ��س �أكرث
حفالت
مما �أفع ��ل الآن  .اِح�ض ْر
ٍ
ّ
�أك�ث�ر و �س�ت�رى �أنّ �أك�ث�ر م ��ن
ن�صف ه� ��ؤالء ا ّلذي ��ن يعادونك
الي ��وم �سينهزمون �أم ��ام لطفِك
و �أريح ّيت ��ك "  ،و كان الرج � ُ�ل
م�صيب� � ًا متام� � ًا و لك ّني كنتُ يف
مما �أ�سم ْيته
تلك الأوقات �أعاين ّ
الحق ًا " �أج ��وا ُء لندن امل�سمومة
حفالت
" و كانت فكرة ح�ضور
ٍ
�اب
�أك�ث�ر كفيل ��ة بجعل ��ي �أ�ص � ُ
بق�شعريرة ح ��ا ّدة  ،ولكن برغم
ذلك �أثبتت تلك الن�صيحة كونها
مثال ّي ��ة و رائع ��ة من ل� � ُدن رجلٍ

مثل �سنو ُع � ِ�رف عنه يف �أروقة
( الوايته ��ول ) ب�أ ّن ��ه �أ�ست ��اذ ال
يب ��ارى يف ف ��نّ ح � ّ�ل امل�شكالت
امل�ستع�صية .
أ�ستط ْب
على ال ّرغم من �أ ّنني مل � ِ
علي
كث�ي�ر ًا النجاح ا ّل ��ذي هبط ّ
لك ّن ��ي كنتُ على الأق � ّ�ل �أ�ست ْمت ُع
بامتالك ما يكفي من املال لأعي�ش
أحب  ،وكان هذا هو اجلزء
كما � ّ
ً
ّ
ال�ضجة كلها
الأكرث �إمتاع� �ا يف
ّ
 ،و هك ��ذا اقتن ْي ��تُ كراموفون� � ًا
رخي�ص� � ًا بع�ش ��رة باون ��ات و
كن ��تُ معت ��اد ًا عل ��ى امل�ش ��ي من
منزيل خلم�س دقائق �إىل ُ
حيث
يق ��ع حم � ّ�ل ( Gate Book
 ) Shopث ّم �أم�ضي يف ت�ص ّفح
ع�ش ��رات الكتب و الأ�سطوانات
امل�ستعمل ��ة ف�أقتن ��ي بع�ض ًا منها
ث ّم �أكتب �شيك ًا بع�شرين باون ًا ،
و ال زلتُ �أذك ��ر الغبطة العارمة
ا ّلتي كان ��ت تغمرين و�أنا �أحمل
م�شرتيات ��ي الثمين ��ة يف طريق
عودت ��ي �إىل املن ��زل  .ا�شرت ْيتُ
م� � ّرة جم ّل ��دات حديث ��ة م ��ن
الأن�سيكلوبيدي ��ا الربيطان ّية و
جمموعة ( درا�س ��ة يف الت�أريخ
)Study of History A
لتوينب ��ي  ،وم ��اكان يبع ��ث ّ
يف
قدر م ��ن املتع ��ة بالقيا�س
�أك�ب�ر ٍ
�إىل ّ
كل املت ��ع الأخ ��رى ه ��و
�شرائ ��ي  -بع� ��ض الأ ّي ��ام عل ��ى
ال ّ
أقل – للدجاج البارد املطبوخ
حديث� � ًا مع ك ّميات م ��ن الزيتون
واخلي ��ار املخل ��ل م ��ع بع� ��ض
املق ّب�ل�ات امل�ش ّهي ��ة م ��ن حم�شي
ورق العن ��ب  ،ومل �أك ��ن لأن�سى
حتم� � ًا �ش ��راء ق ّنينةٍ م ��ن نبيذ (
بورغندي )  .و هكذا كنتُ �أو ّفر
لِـ ( جوي ) وجبة غداء �أو ع�شاء
جاهزة  .كان من املمتع يف تلك
�اب ج ��وي �إىل
الأ ّي ��ام ا�صطح � ُ
حي
بع�ض املطاعم الفاخرة يف ّ
�سوه ��و �إو �إىل حان ��ة تقع قبالة
الهايدب ��ارك حيث يمُ ك ��نُ للمرء
اجللو� ��س عل ��ى ال�شرف ��ة حتت
ال�شم�س امل�شرقة وتناول وجبة
ممت ��ازة من الغ ��داء الب ��ارد مع
البرية املنع�شة  .و بعد �أن كنتُ
�وات قد اعت� � ْدتُ �أكل الفول
ل�سن � ٍ
املع ّل ��ب م ��ع اخلب ��ز و اجل�ب�ن -
ومل �أك ��نْ لأ�شتك ��ي م ��ن ذل ��ك و
�ص ّد ْق ��تُ بنزاه ��ة �أ ّنن ��ي ْ
مل �أك ��ن
باملرء ا ّلذي يع�ي�ر كثري اهتمام
مل ��ا ي�أكل  -اكت�ش ْف ��تُ فج�أ ًة �أ ّنني
ي�س َع� � ُه �أن ي�ستمت ��ع
�شخ� � ٌ�ص َ
بالطع ��ام اجل ّيد متى ما تو ّفر له

مدمن على
ذواق
ٍ
كما يفع � ُ�ل � ّأي ّ
الأكالت الفاخرة .
�ت ج ��وي عل ��ى عم ��لٍ لها
ح�صل � ْ
ك ُم ّ
وظف ��ةٍ يف مكتب ��ة املعه ��د
�ري يف مدين ��ة �س� � ّري
البح � ّ
نذهب �صباح
 Surreyو ك ّنا
ُ
ّ
كل ي ��وم مع� � ًا �إىل العمل  .وكان
�أه ��ل ج ��وي يظ ّن ��ون �أ ّنن ��ا ك ّن ��ا
نعي�ش منف�صلينْ عن بع�ضنا .
كان �أح ��د م�ص ��ادر املتع ��ةِ
الهائلة تلك الأ ّي ��ام هو معرفتي
بالنبي ��ذ عل ��ى طريق ��ة النا� ��س
ّ
حت�ض ��ر ًا  :تناول النبيذ
الأكرث
فيم ��ا ي�شب ��ه الطق� ��س اليوم � ّ�ي
الواج ��ب وحماول ��ة جتربة ّ
كل
الأن ��واع املتواف ��رة يف ال�سوق
 ،و ج ّر ْب ��تُ � ّأول �أ ّيام ��ي نبي ��ذ ًا
�إيطال ّي� � ًا ذا حم ��رةٍ ُم�ش ّعة يدعى
(  ) Nebiolo d”Astiث� � ّم
اعت ْدتُ يف الأ ّي ��ام الالحقة على
نبي ��ذ ( – Nuits Saint
. ) Georges
�أقن ْعتُ نف�سي تل ��ك الأ ّيام �أي�ض ًا
عل ��ى االن�صي ��اع لرغبت ��ي يف
االن�ضم ��ام �إىل ن ��ا ٍد و اخ�ت ْ
�رتُ
املتوح�شني
نادي ًا يدع ��ى ( نادي
ّ
 ) Savage Clubو �سب ��ق
لدي�ل�ان ثوما� ��س �أن ُط � ِ�رد من ��ه
لثمل ��ه املتوا�ص ��ل و ظه ��وره
مبظهر غري الئق الهندام  ،و كان
املم ّثل املعروف ج ��ون �إيرفينغ
ه ��و م ��ن � ّأ�س� ��س ه ��ذا الن ��ادي

الرواية العراقية من منظور النقد الثقايف
قحطان جا�سم
�أك ��د وزي ��ر الثقاف ��ة فري ��اد
روان ��دزي �أنّ الرواي ��ة تع ّد قمة
الأدب العرب ��ي والعامل ��ي ,و�أ ّنه
من ال�ضروري ا�ستذكار املثقفني
واملبدعني الذين �أفنوا �أعمارهم
من �أجل عل ��و الإن�سان ومكانته
وخدمة البلد.
جاء ذلك يف حف ��ل توقيع كتاب
"الرواي ��ة العراقية من منظور
النق ��د الثق ��ايف ..درا�س ��ة يف
حت ��والت الإن�س ��ان الثقافي ��ة
" لل�شاع ��ر املرح ��وم حبي ��ب
النور� ��س ,ال ��ذي �أقام ��ه ملتق ��ى

احل ��وار الثق ��ايف يف مق ��ر
ال ��وزارة .و�أ�ض ��اف روان ��دزي
�أنّ الوزارة تت�ش ��رف �أن ت�شارك
بباك ��ورة �أعم ��ال الراحل حبيب
النور� ��س ،وت�سهم بحفل توقيع
كتابه"الرواي ��ة العراقي ��ة م ��ن
منظ ��ور النق ��د الثق ��ايف" ,و�أن
ت�ستذك ��ر م ��ع عائلت ��ه وحمبي ��ه
و�أ�صدقائ ��ه حيات ��ه الأدبي ��ة
وجمي ��ع الك ّت ��اب واملثقف�ي�ن
واملبدعني الذي ��ن �أفنوا حياتهم
من �أجل الإن�سانية.
وبه ��ذه املنا�سب ��ة الت ��ي �أقامه ��ا

فع�ل ً�ا و كان �أغل ��ب �أع�ضاء هذا
النادي م ��ن ال�سفلة الداعرين و
املم ّثلني و املو�سيق ّيني و الكتّاب
املم ّيزي ��ن  ،واحل � ّ�ق �أ ّنن ��ي كنتُ
�أ�شعر يف ذلك الن ��ادي و ك�أ ّنني
يف بيتي و لكن مل يعج ْبني فيه
ا�ضطراري ّ
كل م� � ّرة �إىل ارتقاء
درجاته املرمر ّية الكثرية العدد
للتبول يف مرحا�ضه
�أو ذهابي
ّ
ال�صغري للغاية .
�أذك ��ر يف �أح ��د امل�س ��اءات �أ ّنني
ان�ضم ْم ��تُ �إىل نقا� ��ش ح ��ول
امل�س ��رح احلدي ��ث يف قاع ��ة
امل�س ��رح امللك � ّ�ي و كان كيني ��ث
تينان رئي�س اجلل�سة و �أع�ضاء
احللق ��ة النقا�ش ّي ��ة ه ��م � :آرث ��ر
ميلل ��ر  ،جون ويتين ��غ  ،وولف
مانكوفيت� ��ش  ،و كان ��ت مارلني
مون ��رو جال�س ��ة ت�صغ ��ي يف
ّ
االمامي من القاعة  .كان
ال�صف
ّ
متخ�ص�ص ًا
مانكوفيت�ش روائ ّي ًا
ّ
يف الفكاه ��ات واملراث ��ي
واحلكاي ��ات الكوكن ّية ( كوكني
 : Cockneyهي �إ�شارة �إىل
الع ��ادات و ال�سمات و اللهجات
اخلا�صة ب�س� �كّان �شرق � ّ�ي لندن
ّ
 املرتجم ��ة )  ،وبع ��د ب�ض ��عدقائ ��ق م ��ن ب ��دء املناق�ش ��ة راح
ُ
ي�صف  -و من غري
مانكوفيت�ش
�ساب ��ق متهيد  -الالمنتمي ب�أ ّنه
اليع ��دو �أكرث م ��ن " �أنثولوجيا
م ��ن االقتبا�س ��ات " و هن ��ا

�ات و�ضحكات
ت�صاعدت همهم � ٌ
امل�ضي يف
�شجع ��ت الرجل على
ّ
ّ
ذات ّ
خط الهج ��وم ا ّلذي ابتد�أه
طيل ��ة مناق�شات ذل ��ك امل�ساء  .و
يف الي ��وم الالحق ظه ��ر تقري ٌر
غ�ي�ر مذ ّيل ب� �� ّأي ا�سم يف �إحدى
بعنوان
�صحف امل�ساء اللندن ّية
ٍ
يق ��ول " مانكوفيت� ��ش تالع ��ب
بويل�سون كما يلعب �أ�س ٌد ه�صو ٌر
م ��ع ف�أرة قميئة !! " و دعيتُ يف
الي ��وم ا ّلالحق لظه ��ور التقرير
�ور مناظ ��رةٍ
ال�صحف � ّ�ي حل�ض � ِ
تلفزيون ّي ��ة م ��ع مانكوفيت� ��ش
حول ذات املو�ضوع و قد ل ّب ْيتُ
الدعوة فع�ل ً�ا و جاءت املناظرة
ْ
تنزلق
�ساخن ًة للغاية و لك ّنها مل
إ�ساءات غري
�أب ��د ًا �إىل م�ستوى �
ٍ
مه ّذب ��ة  ،و عندم ��ا ح�ص ��ل بع ��د
وق � ٍ�ت و �أتيح ��ت يل الفر�ص ��ة
ل�س� ��ؤال مانكوفيت� ��ش ع ّم ��ن
يكون الكاتب وراء ذلك التقرير
ال�صحفي اكت�سى وجه ُه بحمرة
ّ
داكن ��ة و تنحنح قلي�ل ً�ا ث ّم قال "
�أنا من فعل هذا " .
�ب م ّن ��ي �أح ��د الأي ��ام �أن
ُط ِل � َ
�أحت� � ّدث يف �إح ��دى اجلمع ّيات
الروحان ّي ��ة يف فن ��دق (
نايت�سربدج )  ،و عندما و�ص ْلتُ
الفن ��دق اكت�ش ْف ��تُ �أنّ معظ ��م
دات كبريات
احلا�ضرين كُنّ �س ّي ٍ
ملحتُ �أحد
يف ال�س ��ن  ،و عندما ْ
ك ّت ��اب الأعم ��دة الف�ضائح ّية يف

( الديل ��ي �إك�سربي� ��س ) اق�ت�رب
الرج ��ل م ّني و طل ��ب م�شاركتي
يف ك� ٍأ�س من ال�شراب وانعقدت
بيننا �سريع ًا �صداقة حميمة  ،و
بع ��د �أن حت ّد ْث ��تُ �إىل ال�س ّيدات
غدوتُ
عقب الع�شاء قل ��تُ �أ ّنني ْ
ُمت َعب� � ًا للغاي ��ة م ��ن و�صف ��ي
متح ّدث� � ًا بالنياب ��ة ع ��ن اجلي ��ل
أرغب
الأك�ث�ر �شباب ًا و ا ّنن ��ي ال � ُ
�أن �أم ّث ��ل �أحد ًا �س ��وى نف�سي و
�أنّ الالمنتم ��ي لي� ��س �أك�ث�ر من
�شخ�صي و�أ ّنني �س�أ�شعر
إعالن
� ٍ
ّ
ً
�ادع
�
خم
أي
�
ر
�
�
ع
ي�ش
�ا
�
م
ك
ا
�
حتم�
ُ
ُّ
ُ
ٍ
حمت ��ال ل ��و �أُعتُ�ِب�رِ الالمنتم ��ي
توجه� � ًا جدي ��د ًا م�ض ��اد ًا للنظام
ّ
امل� ّؤ�س�ساتي القائم  ،و لده�شتي
ظه ��رت الديل ��ي �إكربي� ��س يف
�وان عري�ض
الي ��وم التايل بعن � ٍ
يعرت ُف
يقول " كولن ويل�سون ِ
ب�أ ّن ��ه حمت ��ال !! " و نقل ��ت
ال�صحيف ��ة عل ��ى ل�س ��اين �أ ّنن ��ي
قل ��تُ " ُك ِت ��ب الالمنتم ��ي بن ّي ��ة
خمادع ��ة بالكامل ع ��ن تلك ا ّلتي
كان ينويها الكاتب يف بدء عمله
" و هنا وج ْدتُ نا�شري غوالنز
يتح ّدث معي عرب الهاتف و هو
�سيلز ُم
يغل ��ي غ�ضب� � ًا وقال ا ّن ��ه ِ
ال�صحيف ��ة عل ��ى كتاب ��ة اعتذار
ولك ��نّ �شع ��وري كان �أنّ ه ��ذا
يعو� ��ض خ�سارتي
االعتذار لن ّ
بعد �أن �شعر الكثريون ب�سعادة
عارمة جتتاحه ��م لر�ؤية النا�س
وهي ترمي بكتابي يف القمامة
�اج احتيال
عل ��ى �أ�سا� ��س �أ ّنه نت � ُ
كام ��ل م ��ن كات � ٍ�ب مت ّر� ��س يف
التزوير و اخلديعة .
عندم ��ا ن�ش ��رت �صحيف ��ة (
الأوبزرف ��ر ) يف عي ��د املي�ل�اد
�صفح ��ة كامل ��ة مك ّر�س ��ة لل ُكتّاب
الكبار يحك ��ون فيها عن الكتاب
الأف�ض ��ل والأكرث �إمتاع� � ًا ا ّلذي
ق ��ر�أوه تل ��ك ال�سن ��ة ( يق�ص ��د
امل�ؤ ّل ��ف ال�سن ��ة ا ّلت ��ي ُن�شِ ��ر
فيه ��ا الالمنتم ��ي و ه ��ي �سن ��ة
 - 1956املرتجم ��ة ) ح�ص ��ل
كت ��اب الالمنتم ��ي عل ��ى �إ�شارةٍ
واح ��دة م ��ن جان ��ب الكات ��ب (
�آرث ��ر كوي�ستل ��رArthur
 ) Koestlerا ّل ��ذي قال يف
�سي ��اق تعليق ��ه عل ��ى كتاب ��ي "
امللون ��ة له ��ذه ال�سنة :
الفقاع ��ة ّ
الالمنتم ��ي  ،ا ّل ��ذي اكت�شف فيه
�اب �أنّ عباق ��رة النا�س
كاتب �ش � ّ
ٌ
�وداوي
ُع ْر�ض� � ٌة لل�شع ��ور ال�س �
ّ
الكئي ��ب املق�ت�رن بال�شق ��اء و
ال�ضجر. " .

منطقة محررة
 جنم وايل

دائم ويف كل مكان
جت�س�س ٌ
ٌ
�إحدى اجلمل امل�شهورة لرئي� ��س احلكومة الربيطانية الأ�سطوري،
وين�ست ��ون ت�شر�ش ��ل تق ��ول" :م ��ن يريد النظ ��ر �إىل م ��دى بعيد يف
امل�ستقبل ،عليه �أن ينظر �أو ًال �إىل املا�ضي ب�شكل رجعي ".الو�صية/
الدع ��وة تلك �أخذها عل ��ى عاتقه وب�شكل ممتاز ك�أن ��ه تبناها الأملاين
فولغانغ كرييغري ،م�ؤرخ وبروفي�سور يف التاريخ الأملاين احلديث،
يف كتاب ��ه ال�ص ��ادر اجلديد عن دار الن�شر الأملاني ��ة املعروفة (بيك).
كم ��ا �ص ��در له قبل فرتة ق�ص�ي�رة كتاب " تاريخ اخلدم ��ات الأمنية"،
وال ��ذي يبحث في ��ه عن تاري ��خ الأجه ��زة الأمنية يف الع ��امل لدرجة
�أن ��ه يعمل م�سح ًا �شام�ل ً�ا� ،أو كما يقول الأملان "يعم ��ل قو�س ًا كبري ًا"
لتاريخ امل�ؤ�س�سة الأمنية هذه التي تثري الرعب عند من ي�سمعها ،ملا
حتمله من غمو�ض وتهديد ،من "الفراعنة يف م�صر حتى جهاز الأن
�أ�س �أي يف الواليات املتحدة الأمريكية".
"التع ��رف عل ��ى حياة العدو" ه ��و ال�شعار ال ��ذي رفعته كل الدول
يف الع ��امل ،كم ��ا �أنه حم ��ل لها �أهمية كب�ي�رة ،وغالب ًا م ��ا كانت مهمة
اجن ��از ذل ��ك م ��ن الأولويات الت ��ي الب ��د �أن تقف عل ��ى ر�أ� ��س قائمة
االجن ��ازات اللوج�ستية� ،أو عل ��ى ر�أ�س قائمة امليزاني ��ة العامة لكل
دولة� .أو كما يق ��ول الربوفي�سور الذي مل يخل بحثه من الت�شويق،
�شكل ذل ��ك "نواة جناح ال ��دول" وا�ستمراريته ��ا يف الوجود ،لي�س
يف الأزم ��ان اخلطرة� ،أزم ��ان احلروب والعداوات ب�ي�ن الدول ،لأن
ذل ��ك �أمر طبيعي ومفهوم ،بل حتى يف �أي ��ام ال�سلم وال�صداقات ،بل
حت ��ى يف حال ��ة الأحالف� .أمل تتن�ص ��ت الأجهزة الأمني ��ة الأمريكية
عل ��ى امل�ست�شارة الأملاني ��ة �أجنيال مريكيل؟ وهل هن ��اك �أكرث حليفة
و�صديق ��ة للأم�ي�ركان من �سي ��دة �أوروب ��ا رقم واحد ب ��دون منازع؟
الأجه ��زة الأمني ��ة الت ��ي �سجل ��ت كل مكاملاته ��ا م ��ن تلفونه ��ا النقال
ول�سن ��وات طوال� ،أرادت �أن تع ��رف كل �صغرية وكبرية عنها ،حتى
نوع الطبخات التي حتبها ،املعكرونة وال�سباغيتي خا�صة واللذين
– على فكرة  -تطبخمها بيدها!
بع� ��ض الأحيان يكاد التج�س� ��س �أن ي�صبح وبا ًال عل ��ى البع�ض ،كما
ي ��روي الربوفي�س ��ور كرييغري م ��ا ح�صل للأك�سن ��در الكبري .يف كل
فتوحات ��ه وغزواته اعتم ��د الأك�سندر الأكرب عل ��ى التج�س�س ،وكان
ال يتح ��رك �إال بع ��د �أن يك ��ون جوا�سي�سه قد جمعوا ل ��ه ما يكفي من
املعلوم ��ات .وم ��ا كاد �أن يك ��ون علي ��ه وب ��ا ًال تقريب� � ًا" ،ه ��و ظاهرة
مر�ضي ��ة مميزة لكل املهنة" ،كما يكتب الربوفي�سور الأملاين ،عندما
جُتمع معلومات خاطئة .بتاريخ  333قبل امليالد ،وب�سبب "ت�ضارب
الأحداث" وت�شابكها مع بع�ض ،و�صلت املعلومات التج�س�سية لقائد
اجلي� ��ش املق ��دوين ب�ش ��كل خاطئ ،لق ��د �أخ�ب�ره عمال�ؤه ،ب� ��أن امللك
الفار�س ��ي وجي�شه كانوا ما يزالون بعي ��د ًا ،ال ي�شكلون خطر ًا عليه.
بينما احلقيقة كانت �أخرى ،وهي �أن اجلي�شني الفار�سي واملقدوين
�سارا بتقاطع مع بع�ضهما� ،إىل درجة �أن االك�سندر الكبري كان عليه
�أن يعي ��د ت�شكي ��ل جي�شه من جدي ��د "يف ت�شكيلة حربي ��ة معاك�سة".
رغم �أنه يف النهاية �سينت�صر.
الآن وم ��ا يخ�ص م�ستقبل احل ��رب التج�س�سية يف االنرتنيت والتي
انتج ��ت الوي�ستلبلوي ��ر الأمريك ��ي اله ��ارب والالج ��ئ يف مو�سكو،
�أدوارد �سن ��ودن،مل يع ��د �أح ��د مبن� ��أى م ��ن التعر� ��ض للتج�س� ��س.
االنرتني ��ت ح�سب قول �سنودن حتول �أكرث ف�أكرث �إىل �ساحة معركة
ب�ي�ن ال ��دول .به ��ذا ال�شكل حت ��ول عمل الأجه ��زة ال�سري ��ة من جلب
املعلوم ��ات �إىل عم ��ل هو �سالح حرب ��ي مبا�شر ،كم ��ا ح�صل للهجمة
االنرتنيتي ��ة عل ��ى برنام ��ج الطاق ��ة النووي ��ة الإي ��راين وتخ�صيب
الأوراني ��وم مث�ل ً�ا� ،أو كما ح�صل قب ��ل �أيام ،عندم ��ا تعر�ضت �شركة
�س ��وين يف هولي ��وود لقر�صنة لفلمه ��ا الكومي ��دي "املقابلة" ،الذي
يتحدث ع ��ن عملية اغتيال مفرت�ضة للديكتات ��ور الكوري ال�شمايل.
الطريف هو �أن الأمريكان وعلى ل�سان رئي�سهم باراك �أوباما حتدثوا
عن �سل ��وك ال �أخالقي قامت به كوريا ال�شمالية ،على افرتا�ض منهم
�أن كوري ��ا ال�شمالية الديكتاتورية ه ��ذه ،هي التي كانت وراء �سرقة
الفل ��م م ��ع �أف�ل�ام ومعلوم ��ات �أخرى م ��ن �شرك ��ة �س ��وين العمالقة،
ون�س ��وا �أنهم هم ،الأمريكان من قاموا (وما يزالون بالت�أكيد) ب�أكرب
عملي ��ة جت�س� ��س لي�س عل ��ى الدول يف الع ��امل ور�ؤ�سائه ��ا ،ومل ينج
م ��ن جت�س�سهم حتى احللفاء منهم كم ��ا يف حالة امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكيل ،بل �أنهم جت�س�سوا حتى على كل املواطنني العاديني
يف العامل .احلقيقة ،بعد نهاية احلرب الباردة ظننا� ،أن مب�ستطاعنا
الأم ��ل بنهاي ��ة الأجه ��زة الأمني ��ة .لك ��ن احلل ��م انتهى ،كم ��ا يو�ضح
كريغري :الإنرتنيت حطم هذا احللم  ...وق�ضى عليه!

�ضفاف ..عدد خا�ص عن ال�س ّياب
قحطان جا�سم جواد

ملتق ��ى احل ��وار حت ��ت عن ��وان
"نور� ��س يخ�ت�رق الغي ��اب"
ال ��ذي ي�ش ��رف علي ��ه الدكت ��ور
حام ��د الراوي م�ست�ش ��ار وزارة
الثقاف ��ة� ,ألق ��ى ال�شاع ��ر مروان
ع ��ادل حم ��زة � ،صدي ��ق الأدي ��ب
الراح ��ل  ،كلمة ق ��ال فيه ��ا�" :إنّ
ال�شاع ��ر الراح ��ل حبيب نور�س
ي�ستح ��ق ه ��ذه الوقف ��ة ,وه ��ذا
الوف ��اء يف ا�ست ��ذكاره و�إقام ��ة
حف ��ل توقي ��ع كتاب ��ه فق ��د كان
ال�شاع ��ر ثائ ��ر ًا وق ��ف بوج ��ه
الدكتاتورية وتعر� ��ض لل�سجن
�أكرث من م ّرة".
وكان ��ت عائل ��ة الفقي ��د حا�ضرة
يف حف ��ل توقي ��ع الكت ��اب ,فق ��د
قدم ابن ال�شاعر الراحل "�أثري"
�شكره لوزارة الثقافة ووزيرها
وامل�ست�شار الثقايف الذين حققوا
حل ��م ال�شاع ��ر حبي ��ب نور� ��س
بطب ��ع ر�سالت ��ه يف املاج�ست�ي�ر
وحتويلها اىل كتاب.
وح�ض ��ر حف ��ل توقي ��ع الكت ��اب
ع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال�شخ�صي ��ات
الثقافي ��ة منه ��م :وزي ��ر العل ��وم
والتكنولوجي ��ا فار� ��س جج ��و،
وامل�ست�شار الثقايف يف الوزارة
الدكتور حامد الراوي ،واملفت�ش
الع ��ام يف وزارة الثقاف ��ة وكالة
فرا� ��س ترك ��ي ومدي ��ر ع ��ام دار
ال�ش�ؤون الثقافي ��ة العامة حميد
فرج حم ��ادي ,ومدير عام دائرة
الفن ��ون الت�شكيلي ��ة الدكت ��ور
�شفيق مهدي.

م ��ن جديد يع ��ود ال�شاعر الكبري ب ��در �شاكر
ال�سياب �إىل الإعالم من خالل العدد اخلا�ص
ملجلة(�ضف ��اف) ,ال ��ذي ميثل الع ��دد الثالث
م ��ن املجل ��ة ال�صادر يف �شه ��ر كانون الثاين
 .2015وي�أت ��ي الع ��دد متزامن� � ًا م ��ع انتهاء
ع ��ام ال�سي ��اب الذي اخت ��اره احت ��اد الك ّتاب
والأدباء العرب لعام . 2014
مل ��ف ال�سي ��اب الكبري ج ��اء �أي�ض ��ا متزامن ًا
م ��ع الذك ��رى اخلم�س�ي�ن لرحيل ��ه  .وت�ضمن
الع ��دد مو�ضوع ��ات عديدة عن حي ��اة و�أدب
و�شعر ال�سياب ومواقف ��ه من ال�شعر والنقد
واحلياة .
وقد زيّن غالف العدد الأول بلوحة ت�شكيلية
لل�سياب كما ن�شرت لوحة �أخرى له يف داخل
املجلة ر�سمها الفنان حيدر اليا�سري .
�أول مو�ض ��وع م ��ن ع ��دد ال�سي ��اب كان
بعنوان(الأ�سط ��ورة يف �شع ��ر ال�سي ��اب)
للدكت ��ور عب ��د الر�ض ��ا عل ��ي املقي ��م يف
بريطانيا  .وي�ش�ي�ر فيه  " :تعددت الأ�صول
الأ�سطوري ��ة يف �شع ��ر ال�سي ��اب وتنوع ��ت
ب�ي�ن م�ؤث ��رات ثقافي ��ة ل�شع ��راء �أوروبي�ي�ن
 ،وم�ؤث ��رات ميثولوجي ��ة قدمي ��ة لكت ��ب
و�أ�سالي ��ب �أدبي ��ة ح ��وت م�ضامينها دالالت
اجتماعية و�إن�سانية كثرية ،وقد وجدنا �أن
تلك الأ�ص ��ول تت ��وزع على(الغ�صن الذهبي
وطقو� ��س النماء) و( �أ�ساطري العلم القدمي)
و( الكت ��اب املقد� ��س) و( جترب ��ة ت �� � .س
اليوت) و( احلكايات ال�شعبية) ".

يف ح�ي�ن كتب الناقد الدكت ��ور حامت ال�صكر
درا�س ��ة بعن ��وان (ال�سي ��اب ف ��احت ط ��رق
التجدي ��د واحلداث ��ة) ي�ؤكد فيه ��ا �أن مرجع
ال�سي ��اب متع ��دد اجله ��ات  :يع�ث�ر علي ��ه
بك� � ّد ذات ��ي �أي م ��ن معاي�شت ��ه املبا�ش ��رة
يف بيئ ��ة ملهم ��ة �شعريا،وم ��ن ال�ت�راث
ال�شع ��ري العربي،وال�شع ��ر الغربي،وم ��ن
االيدولوجي ��ا الت ��ي عم ��ل عل ��ى تو�صي ��ل
�أفكارها ال�شعرية.
وي�ضيف  :ان حري ��ة ال�شعر لدى ال�سياب
تت�صل جذريا و�أوال بالر�ؤية  ،قبل اجناز
التحول الأ�سلوب ��ي يف الكتابة ال�شعرية
به ��دم النظام البيت ��ي (�شع ��ر ال�شطرين)
والقافي ��ة املوحدة  ،ومقرتح ��ا بدال عنهما
ال�سط ��ر واجلمل ��ة ال�شعرية،وحرية التقفية
بال �صرامة ورتابة تقرب ال�شعر من النظم
 ،بالإتي ��ان مب ��ا ال تتطلب ��ه الدالل ��ة غالبا من

اج ��ل ا�ستكم ��ال املطلب
الإيقاع ��ي ال ��ذي يت ��م خارجي ��ا يف ال�شع ��ر
التقليدي .
كم ��ا ت�ضم ��ن الع ��دد ق�صي ��دة رائع ��ة ملحم ��د

املاغ ��وط بعن ��وان (ي ��ا زمي ��ل احلرم ��ان
والت�سكع) مهداة �إىل ال�سياب .
كم ��ا كت ��ب �أ  .د عب ��د الر�ض ��ا �شي ��اع درا�سة
بعن ��وان (داللة امل ��اء بني ل ��وركا وال�سياب)
,وهي مقارن ��ة تنا�صية ي�شري فيها اىل �آيات
الت�أث�ي�ر بني �شعر ل ��وركا وال�سياب ,ال�سيما
يف تناولهم ��ا للماء من خ�ل�ال معاينة نازلة
من �شع ��ر هذا �إىل ذاك  .فق ��د يكون ال�سياب
ق ��ر�أ بعني قلب ��ه املكلوم ن�ص ل ��وركا  ،ولكن
ال ادري ب�أي ��ة لغ ��ة ق ��ر�أه ليق ��وم بواج ��ب
اال�ستقب ��ال  ،بي ��د �أن ال�س� ��ؤال امللحاح هو :
ه ��ل �أجنز ه ��ذا الواجب معن ��اه �أم ظل ن�ص
لوركا يتلفت �إىل ن�ص ال�سياب بعد الرحيل
؟!
ويتذك ��ر د .طال ��ب البغ ��دادي بع� ��ض �أيامه
م ��ع ال�سي ��اب يف دار املعلم�ي�ن العالي ��ة عام
, 1956وخروجهم ��ا مع بقي ��ة الطلبة
يف تظاهرة �ضد العدوان الثالثي على
م�ص ��ر ,و�إلق ��اء ال�سي ��اب لق�صيدة من
ال�شعر العمودي .
كم ��ا كتب عب ��د العزي ��ز حي ��در ق�صيدة
موجهة لل�سياب بعنوان (ق�صيدة لي�ست
للإلقاء) يقول مطلعها (من يقلق روحك
يف هذي ال�ساعة م ��ن غب�ش الأحزان ..
م ��ن يطرق على زج ��اج نافذتك املغرب).
وكت ��ب د .حممد �صابر عبي ��د مو�ضوعا
بعنوان(نبوءة ال�سياب) يت�ضمن ما كان
يقول ��ه ال�سي ��اب دائما عن الع ��راق الذي
ينظ ��ر �إلي ��ه ب�أنه ال �أحلى م ��ن �شم�سه وال
�أحل ��ى م ��ن ظالمه  ،لكن ��ه يف الوقت ذاته
بلد اجلوع ح�ي�ن يع�شب ثراه  ،بلد طارد
لأبنائه .
وكت ��ب د .ح�س�ي�ن �سرم ��ك ح�س ��ن حتليال
لق�صي ��دة ال�سي ��اب  :ال�شع ��ور بامل ��وت
واملوق ��ف املت�ضاد .وتقول تل ��ك الق�صيدة
(�سه ��رت لأنن ��ي ادري  ،باين ل ��ن اقبّل ذات
يوم وجنة الفجر� ،سيقبل مطلقا يف كل ع�ش
نغمة وجناح  ،و�سوف �أكون يف قربي).
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� إعداد وترجمة :ابت�سام عبد اهلل

ت�.س� .إليوت ال�شاب :من �سانت لويز �إىل �أر�ض اخلراب
�ألقت احلياة يف الأعوام املبكرة درجات
م ��ن ال�ضوء عل ��ى انهياره وبقائ ��ه عازب ًا
ف�ت�رة طويل ��ة ،وكتاباته ت ��رن بتحديات
جتاه ال�سرية الذاتي ��ة قائ ًال( :ان حياتنا
مغطاة ب�أفعالنا احلا�ضرة) .وعلى الر غم
من �إحلاحه على ال�ش�ؤون الداخلية ،فانه
يتجاه ��ل اال�ستبط ��ان وفح� ��ص النف�س،
الذي كان �سائد ًا �آنذاك.
وم ��ع مرور  50عام ًا عل ��ى رحيل اليوت،
ف ��ان مو�ض ��وع �س�ي�رة حيات ��ه كان يف
الأج ��واء ،وكان ريت�ش ��ارد �إمل ��ان ،ال ��ذي
كت ��ب �س�ي�رة جوي� ��س ،ق ��د اخ�ب�ره ان
زوجت ��ه الثاني ��ة فال�ي�ري قدمت ل ��ه طلب ًا
بذل ��ك ،ولكن ��ه رف�ض ��ه ،لأنه ��ا المتن ��ح
احلري ��ة لكات ��ب ال�س�ي�رة الذاتي ��ة .ام ��ا
روب ��رت كروفورد ،الذي كت ��ب �أطروحة
ع ��ن اليوت �أ�شرف عليه ��ا �إملان ،تقول ان
اليوت ال�ش ��اب كان �ضد ال�سامية ،ا�ضافة
اىل �أم ��ور اخ ��رى ،اعرتف به ��ا ال�شاعر،
�أم ��ور حدث ��ت و�أزعجت البع� ��ض ،ولكن
زوج ��ة الي ��وت ل ��ن ت�سم ��ح مبث ��ل ه ��ذه
الأم ��ور ،وكان ��ت زوجته حتم ��ل ال�شعلة
وحتاف ��ظ عليه ��ا لع ��دة �أجي ��ال ،ومابعد
وفاة اليوت ،وحتى وفاتها عام .2012
ويف حما�ض ��رة �ألقي ��ت يف جامع ��ة
اوك�سف ��ورد ع ��ام � ،1996أنه ��ى
الربوفي�سور جيم�س فينتون حما�ضرته
قائ�ل ً�ا" :كان اليوت وغ ��د ًا" ،ع ّم ال�صمت
برهة ،ثم �صفق احلا�ضرون".
ويتح ��دث روب ��رت كروف ��ورد عن ��ه
قائ ًال":كان ولد ًا خج ��و ًال و�أ�صبح بعدئذ
�شاب ًا خجو ًال ورج ًال يبتعد عن االخرين،
وكان يخج ��ل م ��ن �أذني ��ه الكبريت�ي�ن
ويحاول اخفاءهما".
اليوت بعد الأر�ض اخلراب:
وعندم ��ا كان الي ��وت يف جامعة هارفرد،
كتب ابيات� � ًا �شعرية عن بولو وكولومبو
جلمعي ��ات الأخوي ��ة ،وكان ��ت عم�ل ً�ا
(�صبياني� � ًا) على الرغ ��م ان الكتاب الذي
يت�ضمن ر�سائ ��ل اليوت  .ويتبني للقارئ
ان ��ه وا�ص ��ل ذل ��ك الن ��وع م ��ن الكتاب ��ات

وقام بتوزيعها حت ��ى بلوغه الـ� 43سنة،
وكان الي ��وت عنيف ًا مع الن�ساء ،وقد هدد
زوجته االوىل ،فيفي ��ان هيغ – وود ،ان
يتح ��ول اىل م�صا�ص دم ��اء ما مل تتوقف
عن �إزعاجه.
ان عي ��وب اليوت حتتاج اىل نظرة دقيقة
عن كثب لي�س كونها تنال من عظمته ،بل
العك� ��س ،النها تتخلل �أعماق الأمور التي

يهتم بها يف �شعره ،كان ميتلك عق ًال يدرك
ماهية احلياة املثالية ،وكان اي�ض ًا ميتلك
ال�صدق والأمانة لالعرتاف بعدم العثور
عليه ��ا .ام ��ا املظه ��ر اخلارج ��ي بالن�سبة
اليه ،عندما ب ��د�أ يكتب ق�صائد مثل طالب
مل يتخرج ��وا بعد ،ف ��كان ينظر اىل خلف
الزمن الذي نعي�شه ،نحو الال زمن.
وهن ��اك ق�صي ��دة كتبه ��ا مبك ��ر ًا بعن ��وان

"�صم ��ت" تع ��ود اىل ع ��ام  ،1910مل
ت�سجل عالمة يف �شعره وهو يف مرحلة
ال�شب ��اب ،يكتب فيها عن اختفاء ال�صوت
املزع ��ج والرثث ��رة املتوا�صل ��ة ،ليح ��ل
ال�صمت بعدئذ.
وق�صيدت ��ه "االر� ��ض اخل ��راب" تب ��دو
�أعظ ��م ق�صيدة يف الق ��رن الع�شرين ،انها
لي�س ��ت ق�صيدة عن اخل ��راب فقط بل عن

ملكة ال�صحراء :نيكول كيدمان
بدور (م�س بيل)
"ملك ��ة ال�صحراء" ،فيل ��م ملحمي
ع ��ن حي ��اة ال�سيا�سي ��ة الربيطانية
غريت ��رود بيل :الرحالة ،املكت�شفة،
والباحثة عن الآثار والكاتبة.
يف مهرج ��ان برل�ي�ن ،عر� ��ض فيلم
"ملك ��ة ال�صح ��راء" م ��ن اخ ��راج
فرينري هريزوغ ،ويت ��وىل بطولة
الفيل ��م نيك ��ول كيدم ��ان ،جيم� ��س
فرانك ��و ب ��دور ت.ي .لورن� ��س،
داميان لوي�س وروبرت باتين�سون،
وق ��د مت عر�ض الفيل ��م يف مهرجان
برلني يف الق�سم الرئي�سي منه.
وي ��روي فيل ��م حي ��اة غريت ��رود
بي ��ل واه ��م الأحداث فيه ��ا ،ومتثل
نيك ��ول كيدم ��ان دور م� ��س بي ��ل،
وي�ؤدي دامي ��ان لويز دور الرحالة
وال�سيا�س ��ي لورن� ��س الع ��رب،
ويقول املخ ��رج ،ان داميان لوي�س
ي�صلح للدور ،فهو يبدو مثل طالب
يف املدر�س ��ة وع ��امل �آث ��ار ،يف �سن
الثاني ��ة والع�شري ��ن ،ام ��ا كيدمان
الت ��ي تقوم بدور غريت ��رود والتي
تت�س ��اءل :يات ��رى م ��ا ال ��ذي يفعله
هذا ال�صبي ،فيقول لها احد خرباء
الآثار" :انه ق ��د ح�صل على �شهادة
 ،PHDاما املمثل ال�سوري جاي
عب ��دو ،فيقوم ب ��دور "فتوح" دليل
م�س بيل.
ب ��د�أ التح�ض�ي�ر له ��ذا الفيل ��م يف
كان ��ون االول ع ��ام  ،2010ويقول
اح ��د امل�ساهمني يف االنت ��اج( :من

الرائ ��ع ان نعم ��ل يف فيل ��م �ضخ ��م
وملحم ��ي ،اذ كان ��ت م� ��س لورن�س
تلق ��ب بالن�سخ ��ة الن�سائي ��ة م ��ن
لورن�س العرب).
وتتح ��دث نيك ��ول كيدم ��ان ع ��ن
دوره ��ا" :انه ��ا �شخ�صي ��ة ن�سائية
م ��ن لورن� ��س ،وكان ��ت انكليزي ��ة
وهي الت ��ي حددت احل ��دود مابني
الع ��راق والأردن والت ��ي م ��ا تزال
حتى اليوم ،وق ��د �أجرت حمادثات
مع ت�شر�شل ومع قادة عرب ،ذهبت
اىل ال�صحراء م ��ع البدو ،وتعرفت
اىل ع ��دد م ��ن ر�ؤ�س ��اء الع�شائ ��ر
العربية".
وحت ��دث باتين�س ��ون ع ��ن ت.ي.
لورن�س قائ ًال" :انه يريد االقرتاب
م ��ن تل ��ك ال�شخ�صي ��ة ،وكان حق� � ًا
�شاب ًا ،وقد بد�أت ابحث عن م�صادر
للتع ��رف عل ��ى �شخ�صيت ��ه ،ودوره
ق�ص�ي�ر يف الفيلم والذي يركز على
جريترود بيل ولي� ��س عن لورن�س
العرب".
وقد اختار لوي�س عدم حلق حليته
مت�شبه ًا بالدور الذي ي�ؤديه ،وكان
ق ��د �ص ��رح يف ع ��ام  ،2013ان ��ه
�سيمث ��ل فيلم� � ًا من اخ ��راج هيزوغ
بعد اعي ��اد الكري�سم�س ،مع نيكول
كيدمان ،وتدور يف احلرب العاملية
االوىل .وق ��د �صور املخ ��رج جزء ًا
منه يف مرزوكة مراك�ش والبرتاء،
لال�ستف ��ادة منه ��ا يف خلفي ��ات

الأ�س ��ى اي�ض ًا ،فهي ق�صيدة التتحدث عن
االر� ��ض اخلراب ،بل انها ر�سالة يف رعد
م ��دوٍّ  ،وا�ص ��وات االطف ��ال وذك ��رى حب
نق ��ي ،ي�أخذ املتح ��دث اىل قل ��ب ال�ضوء،
ال�صمت.
ان اخل ��راب هو النقي� ��ض ،عندما ي�سقط
املتحدث يف "املدينة غري احلقيقية" بعد
حرب لن ��دن ،اجل ،بل هن ��اك اي�ض ًا اثينا

واال�سكندري ��ة وكافة املدن التي كان لكل
واحدة منها يومه ��ا ،يف �سياق الت�أريخ،
الزم ��ن نف�س ��ه به ��ذه امل�صطلح ��ات غ�ي�ر
الواقعية.
وبالن�سب ��ة لأي كات ��ب ل�س�ي�رة حي ��اة
الي ��وت ،فم ��ن ال�ضروري علي ��ه مواجهة
كتاب �سرية يف زم ��ن معني يت�شكل يوم ًا
بعد يوم.
ويف متابع ��ة الأع ��وام ال� �ـ 34م ��ن حياة
اليوت ،جند ان اليوت ال�شاب ي�ستن�سخ
يوم ًا بعد يوم.
وبالت�أكي ��د ،قد تغريت ه ��ذه احلياة ،بعد
هجرت ��ه م ��ن بو�سط ��ن اىل لن ��دن ،بع ��د
زواج ��ه التعي� ��س من فيفي ��ان ،واجلهود
الت ��ي بذلته ��ا يف عمله ��ا كمدر�س ��ة ،ث ��م
احل�صول على عمل يف م�صرف لويدز.
وم ��ع مواكب ��ة احلياة وانهي ��اره يف عام
 ،1921كان متعمد ًا ،وقد تعلم اليوت ذلك
من �أجداده املتزمتني ،واي�ض ًا من ق�صائد
والدت ��ه ،ان فريجيني ��ا وولف كتبت ذات
مرة" ،ان حكايات ال ��والدة واملدر�سة ثم

ال ��زواج وامل ��وت .فف ��ي احلي ��اة حلظات
من االذالل واالنت�صار" .وي�سقط ييت�س
اي�ض� � ًا الأح ��داث لأغرا�ض غ�ي�ر معروفة
او مرئي ��ة ،ان ال�شاع ��ر الكب�ي�ر لي� ��س
ان�سان� � ًا مو�شو�ش ًا ،عندما يجل�س لتناول
االفط ��ار" ،بل انه ان�سان ولد جمدد ًا مثل
فكرة� ،شيء مت عمد ًا كي يكتمل".
ان ال ��ر�ؤى والأ�ص ��وات يف حي ��اة �شاعر
مث ��ل الي ��وت التتال�ش ��ى وكذل ��ك الأمكنة
النه ��ا ترتب ��ط ب ��ه ،وعندما ي�سم ��ع املرء
مو�سيق ��ى ال ��راغ ت ��امي او اغني ��ة فانن ��ا
نتذكر على الف ��ور ،الكلمات احلقيقية –
عزيزت ��ي عزيزت ��ي ،وهي الأغني ��ة التي
كتبها الي ��وت حلب ��ه االول (اميلي هيل)
والت ��ي غنته ��ا يف بو�سطن ع ��ام ،1913
وتل ��ك الذك ��رى البعي ��دة م ��رت بذاك ��رة
اليوت وهو يكتب (االر�ض اخلراب) يف
عام .1921
وكان روب ��رت كروفورد دائم البحث عن
م�صادر ذاكرة اليوت  ..وقد رتبها ح�سب
تواريخه ��ا والكتب الت ��ي قر�أها وكلمات
االغ ��اين ال�شائع ��ة �آن ��ذاك ،ومنه ��ا (ع�ش
احل ��ب) وق ��د عزف ��ت مو�سيقاه ��ا فرق ��ة،
عندم ��ا كان الي ��وت يف م�صح ��ة بلوزان،
وق�صا�صات من ال�صحف ،ومنها واحدة
تكت ��ب (�إع�ص ��ار �ض ��رب �سان ��ت لوي ��ز،
ولك ��ن الي ��وت مل يك ��ن هن ��اك – )1890
وهن ��اك امور اخرى ولك ��ن ر�سالة كتبها
الي ��وت يف ع ��ام  – 1939لكاتب �سريته
ج ��ون ه ��اوارد ،وبع ��د  11عام� � ًا ،ق ��رر
العزوبية ،وابتع ��د عن فيفيان ،ثم تركها
نهائي ًا ،وق ��ال لأحد ا�صدقائه( :مل �أعا�شر
امر�أة �أعجبتن ��ي �أو �أحببتها ،ومل �أح�س
باالجنذاب اليهن مطلق ًا).
وهناك �س�ؤال �آخر :مل ��اذا ادعى ال�شاعر:
(ان �أ�شع ��اري باحا�سي�سه ��ا تنب ��ع م ��ن
امريكا؟)
ان احلي ��اة املبكرة اللي ��وت تدعو وتركز
عل ��ى االغ�ت�راب ع ��ن الوط ��ن م ��ن اج ��ل
جتديد اخليال.
 عن :الغارديان

�ستون هينج
ق�������������د ي��������ت��������ع��������ر���������ض ل�����ل�����خ�����ط�����ر

الت�صوي ��ر .وق ��د واج ��ه الفيل ��م
حملة �ض ��ده من قبل النق ��اد ،ولكن
�أداء نيك ��ول كيدم ��ان ،روب ��روت
باتين�س ��ون ودامي ��ان لوي� ��س �أثار
االعجاب.
وا�ستع ��ان املخ ��رج بع ��دد كبري من
الكومبار�س ،و( 50ممث ًال – ف�ض ًال
عن ممثلي الأدوار الرئي�سة) وكان
ع ��دد الكومبار�س اك�ث�ر من 1500
�شخ�ص ا�ضافة اىل  65تقني ًا وكلهم
من املغرب.
وب ��د�أ ت�صوي ��ر الفيلم م ��ع املمثلني
الرئي�سي�ي�ن يف مرزوك ��ة يف
 ،2014/1/13وتوا�ص ��ل بعدئ ��ذ
يف مراك�ش ،حت ��ى ،2014/2/26
ث ��م انتقل فري ��ق العم ��ل اىل لندن،
وانته ��ى الت�صوي ��ر يف اوائل �شهر
�آذار عام .2014
الدعاية والت�سويق:
م ��ع االع�ل�ان ع ��ن تق ��دمي الفيل ��م
للعر� ��ض يف مهرج ��ان برل�ي�ن
ال�سينمائ ��ي ،بد�أت حمل ��ة الدعاية
ل ��ه ،ب ��دء ًا م ��ن ار�س ��ال �ص ��ور عن
الفيل ��م ،متثل فيه نيك ��ول كيدمان،
فرانك ��و وعب ��دو ،ثم ار�س ��ل م�شهد
لكيدم ��ان ولوي� ��س يف اواخر �شهر
كان ��ون الث ��اين ع ��ام  ،2015ومل
يج ��د الفيل ��م ترحيب� � ًا م ��ن النق ��اد،
ولكن اداء نيكول كيدمان وروبرت
باتين�س ��ون ودامي ��ان لوي�س ،اثار
االعجاب.
ويقول بيرت براد�شو ،انه ي�ستحق
درجت�ي�ن م ��ن جمم ��وع خم� ��س،
وامت ��دح متثيل كيدم ��ان التي �أدت
دور ًا رائع ًا و�صعب ًا ،وكانت مالئمة
لل ��دور ،كم ��ا ان باتين�س ��ون ادى
دوره ال�صعب ب�شكل جيد.
وامتدح م ��ن جديد نيكول كيدمان،
الن دوره ��ا كان �صعب� � ًا فت ��اة �شابة
تذه ��ب اىل ب�ل�اد التعرفه ��ا ،حتيط
بها ال�صحارى ،ولكنها كانت قابلة
للك�س ��ر ،و�أحب ��ت مرت�ي�ن ،وقطعت
ال�صح ��ارى ،وارتبط ��ت بق�صت ��ي
حب.
وقال الناقد ديفيد روين  :بالن�سبة
لباتين�سون انه مايزال �شاب ًا ولكن
دوره ال�صغري كان م�ؤثر ًا ،وميتدح
كيدمان النها حمل ��ت اجلزء االكرب
م ��ن الفيل ��م .وامتدحته ��ا الناق ��دة
جي�سي ��كا كين ��غ( :انه ��ا ملك ��ة
ال�صحراء).
اما مارك �آدامز من جملة "�سكرين
انرتنا�شيون ��ال" فكان ��ت وجه ��ة
نظ ��ره خمتلط ��ة" :ان الفيل ��م ق ��دم
ت�سل�س ًال لالحداث التي بطلتها فتاة
حقيقية جريئة ومده�شة".
 عن :االوبزرفر

االثر الربيطاين املعروف بـ (�ستون هينج) قد يتعر�ض للخطر يف حال حفر نفق بالقرب
منه ،هذا مايقوله علماء الآثار الربيطانيون ،فان احلفريات من اجل احل�صول على الفحم
احلجري جتري يف خميم على م�سافة ميل ون�صف املثل من االثر (�ستون هينج) الذي يعود
اىل  4000قبل امليالد.
وكم ��ا يعتق ��د ف ��ان ه ��ذا امل ��كان كان مقر ًا
لتجمع ال�صيادين العائدين اىل بريطانيا
بع ��د الع�ص ��ر اجللي ��دي ،عندم ��ا كان ��ت
انكلرتا �آنذاك مرتبطة باوروبا.
ويقول اخلرباء ان هذا االكت�شاف �سيعيد
كتابة ت�أريخ بريطانيا ما قبل الت�أريخ ،اذ
هن ��اك اي�ض� � ًا ادلة على االحتف ��االت التي
كان ��ت تق ��ام يف هذا امل ��كان ،فهن ��اك �آثار
لث�ي�ران �ضخم ��ة ا�ضاف ��ة اىل ادوات م ��ن
حجر ال�صوان ،كما ان احلفريات اظهرت
�ان يف امل ��كان ،ولكن
احتم ��ال وج ��ود مب � ٍ
امل ��كان ق ��د يتعر� ��ض للدم ��ار ،ان مت حفر
نفق طوله  1,8ميل فيه.
وكان رئي� ��س وزراء بريطاني ��ا ديفي ��د
كام�ي�رون قد تفقد املوق ��ع واعلن خططه
بحف ��ر نف ��ق جديد ،من اج ��ل ابعاد حركة
امل ��رور بعي ��د ًا عن امل ��كان ،ولك ��ن خرباء
الآثار يطلبون مزيد ًا من الوقت للإمعان اكت�ش ��اف كيف عا� ��ش اجدادن ��ا قبل �ستة ان ه ��ذا املكان يرب ��ط جماميع ال�صيادين
ب�أهمية املكان وكتابة تقرير جديد عنه.
�آالف �سن ��ة ،وان ت�أري ��خ بريطانيا يجب القدام ��ى �إثر عودته ��م اىل بريطانيا بعد
وق ��ال اح ��د اخلرباء":انن ��ا �سع ��داء يف ان يكتب من جديد".
انق�ض ��اء الع�ص ��ر اجللي ��دي واىل موقع

(�ستون هينج) بالذات يف اواخر االلفية
اخلام�سة قبل امليالد.
ويق ��ول اخل�ب�راء ،ان موق ��ع �ست ��ون
هينج ،ق ��د يظهر ان الن�صب ق ��د �شيد من
قبل الربيطانيني االوائ ��ل ،وان الفر�صة
الوحي ��دة املتاحةامامن ��ا للعث ��ور عل ��ى
الف�ص ��ل االول م ��ن ت�أري ��خ بريطاني ��ا قد
يتل ��ف ان مت حفر النف ��ق ،وانهم وجدوا
�آث ��ار ًا الرج ��ل �ضف ��دع تع ��ود اىل 7000
�سن ��ة ،ويقولون اي�ض ًا" :ان الربيطانيني
القدامى كان ��وا يف�ضلون ه ��ذا املكان يف
مو�سم الربي ��ع ب�سبب اجوائه الطبيعية،
ا�ضاف ��ة اىل تواج ��د املاء بدرج ��ة حرارة
منا�سب ��ة دائم ًا ا�ضافة اىل ن ��وع جيد من
الطحالب الذي يتغري لونه من البني اىل
ل ��ون القرنف ��ل ،متام ًا مثل ل ��ون االحجار
ال�ضخمة".
وينا�ش ��د اخلرباء احلكوم ��ة الربيطانية
باع ��ادة التفك�ي�ر يف خططه ��ا ،ويق ��ول
امل�س� ��ؤول ع ��ن متح ��ف اميزب ��ري" :ان
الزح ��ام كثي ��ف يف امل ��كان ،وه ��و يجذب
الن�سبة االك�ب�ر من ال ��زوار ،ومن املمكن
ح ��ل امل�شكل ��ة بحف ��ر نف ��ق ذي خم ��رج
واحد".
 عن :االوبزرفر

خمتارات "نورتون" من �أديان العامل
م ��ع نهاي ��ة الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر ،كان
معظ ��م الأدب الروم ��اين والإغريق ��ي
ق ��د ترجم اىل اللغ ��ة االنكليزية ،ومنذ
ذلك الوقت ،ظهرت جواهر جديدة بعد
العث ��ور على �أوراق ال�ب�ردي امل�صرية
يف الأق�ص ��ر ،حي ��ث مت العث ��ور عل ��ى
"�أن�ش ��ودة �ساف ��و وبين ��دار" لأبولو،
كم ��ا ظهر اي�ض� � ًا عدد م ��ن كال�سيكيات
الأدب الأوروب ��ي ،ومن ��ذ ذل ��ك الوقت
مل يتغري.
لق ��د كان الظن غالب� � ًا ،ان الأمر م�شابه
للكال�سيكي ��ات الأدبي ��ة العظيم ��ة
االخ ��رى .وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر ان
كال�سيكي ��ات وكن ��وز الأدب الهن ��دي،
مل يت ��م الك�ش ��ف عنه ��ا حت ��ى الي ��وم،
وحت ��ى بالن�سب ��ة اىل العارف�ي�ن
للغ ��ات ال�سن�سكريتي ��ة ولغ ��ة التاميل
الكال�سيكي ��ة ،وم ��ا بق ��ي م ��ن تل ��ك
الكال�سيكي ��ات اكرب حجم ًا م ��ن الأدب
الإغريقي الذي مت الك�شف عنه مبئات
املرات.
وم ��ن الوا�ضع ان ن�سب ��ة �صغرية جد ًا
من تلك الكال�سيكيات ،قد مت ت�صنيفها
او ترجمته ��ا اىل لغ ��ات اخرى – ومت
تقدي ��ر ن�سب ��ة  %5او  %6م ��ن ال ��كل،
وقد يك ��ون الع ��دد ب�ش ��كل 500,000

خمطوط ��ة تقريب ًا من جمم ��وع �سبعة
ماليني.وم ��ن امل�ؤ�س ��ف ان ع ��دة مئات
من املخطوط ��ات ال�سن�سكريتية يكون
م�صريه ��ا التل ��ف ا�سبوعي� � ًا ،او غدت
�أوراق ��ا ه�ش ��ة الميكن االحتف ��اظ بها،
وتفقد حمتوياتها اىل االبد.
واليعلم اح ��د حمتوياتها من الأعمال
الأدبي ��ة ،وامل�ش ��روع اجل ��اري لإعداد
دليل للأدب الهندي القدمي �أمامه طريق
طويل ،وقد بد�أ ترجمته م�ؤخر ًا ،وهو
يواجه بحار ًا من املقدرة ال�ستك�شافه،
فهن ��اك ع ��دد �صغ�ي�ر م ��ن املرتجم�ي�ن
اجليدي ��ن للغ ��ة ال�سن�سكريتي ��ة ،وهم
يب ��دون مث ��ل �أطف ��ال �أم ��ام
�ضفاف املحي ��ط االطل�سي،
ينظ ��رون اىل اعم ��اق
املحيط وهم عاجزون.
وهن ��اك �أ�سب ��اب ت�أريخي ��ة
له ��ذا الإهم ��ال ،فاللغ ��ة
ال�سن�سكريتية غدت مقد�سة
للدين للرباهما ،وللقوانني
املقد�س ��ة للمان ��و ،ونتيجة
له ��ذا االم ��ر جزئي� � ًا ،قب ��ل
و�ص ��ول امل�ست�شرق ال�سري
ويلي ��ام جون ��ز اىل كلكت ��ا
عام  ،1783كان ��ت �أوروبا

جته ��ل متام� � ًا وج ��ود الأدب الهن ��دي
الكال�سيك ��ي ،وهك ��ذا ب ��د�أت عملي ��ة
ترجمته ��ا ب�ش ��كل مقاط ��ع متفرق ��ة من
�أ�شه ��ر الكت ��ب القدمية وه ��و "فيا�سا"
والتي ت�سند اىل ماهابهاراتا.
ام ��ا "فامليك ��ي" فهو م�ؤل ��ف رامايانا،
ويعت�ب�ر م ��ن اف�ض ��ل كت ��اب امل�س ��رح
القدامى ،وه ��و بالن�سبة لل�سن�سكريت
مثل �شك�سبري بالن�سبة لالنكليز.
وال�س�ي�ر جون ��ز نف�س ��ه ي ��رى ان
ال�سن�سكري ��ت كان ��ت لغ ��ة اف�ض ��ل من

االغريقي ��ة والالتيني ��ة واكرث رقة من
كليهما ،ومع ذلك ،ففي خالل � 50سنة،
ف ��ان ال�شرك ��ة الهندي ��ة الت ��ي ار�سل ��ت
جونز اىل الهند ،بد�أت تفقد اهتمامها
باالدب الهندي.
وم ��ع تعاظم الثقة بالنف�س يف املرحلة
الفيكتوري ��ة يف انكل�ت�را م ��ع �ضي ��ق
التفك�ي�ر ،كت ��ب الل ��ورد ماك ��ويل "ان
الأدب الهن ��دي الي�س ��اوي رف� � ًا واحد ًا
م ��ن مكتب ��ة اوروبي ��ة ،وكذل ��ك االدب
العرب ��ي" ،وهكذا مت التخلي عن اللغة

ال�سن�سكريتي ��ة والفار�سية يف التعليم
ويف دوائ ��ر احلكوم ��ة ،وا�صبح ��ت
اللغة االنكليزية هي ال�سائدة ر�سمي ًا.
وله ��ذا ال�سبب جن ��د ان � 2000صفحة
من كتاب بعنوان "انتولوجية نورتون
لالديان يف العامل" ي�ضم اجلزء االول
منها جمموع ��ة من ن�صو� ��ص خمتلفة
ع ��ن الهندو�سية والبوذي ��ة ،كما ي�ضم
كتاب ��ات "داوي�س ��ت" ال�صيني ��ة م ��ن
اجلانب االخر للهماليا.
ان انتولوجي ��ة نورت ��ون لالدي ��ان،
حتت ��وي عل ��ى كاف ��ة املخت ��ارات م ��ن
الآداب القدمي ��ة ،وه ��و ق ��د خ�ص� ��ص
� 1400صفحة للأدب والدين الهندي،
وكان يري ��د اال�ستط ��راد وتن ��اول دين
ال�سي ��خ وتقاليده ��م الغام�ض ��ة ،وم ��ن
املثري للده�شة ،الن�صو�ص القدمية
للبوذية ومنها ما هي م�ستقاة من
"جاتاكا" من ق�ص�ص.
وم ��ع كاف ��ة املقاط ��ع املحذوفة او
حذفها ،ف ��ان الكتاب مينح القارئ
ق ��راءة ممتعة ،وكل ق ��ارئ �سيجد
متعة يف قراءة املو�ضوع املف�ضل
لديه،وخا�صة الن�صو�ص الدينية
الهندية.
 عن :الغارديان
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سالما ياعراق

 ها�شم العقابي

�أبوي ما يكدر ب�س على �أمي
�أ�سمعتم ب��أر���ض كانت غارقة بطوفان على م��دى ثمانية
�أعوام ثم خالل �أ�شهر ت�صري �صحراء قاحلة؟ وان �صارت
كذلك فكم ،يا ترى كان عدد ال�شفاطات العمالقة التي �شفطت
املياه؟ ف�أراهنكم لو �أنكم ق ّلبتم مو�سوعة غيني�س من الباب
�إىل املحراب فلم ولن جتدوا فيها رقما قيا�سيا واحدا من
هذا النوع .هكذا كانت ميزانية العراق الطوفانية .مليار
ينطح مليارا .وكانت تكفي لأن تغمر �أر���ض العراق من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه بالدوالرات .لكن ،ولأن من كان بيده

�أمرها مل ينب لها �سدا ومل يحمها من �شفاطات املف�سدين،
�أ�صبحنا ذات �صباح بعد رحيله مفل�سني.
و�سكت ال�شعب وهو يرى الت�صحر يغزوه من كل جانب.
و��ص��ار الفقر يطرق الأب ��واب وي�غ��زو الطرقات كما غزا
ال��دواع����ش املو�صل و�سنجار وتكريت وال��رم��ادي .فقر
و�إرهاب وجهل .وهنيالج مين بيت عال�شط ومنني ما ملتي
انكفختي .زين وين راحت ذيج الفلو�س احللوة؟ �سكتة يا
�أم ح�سن �سكتة.

ريمو ت كونترول
تعق ��د الفنان ��ة نرمين الفقي جل�س ��ات عمل
مل�سل�س ��لها اجلدي ��د "�أوراق الت ��وت " ،لب ��دء الت�ص ��وير
نهاية فرباير�/ش ��باط اجلاري الذي يخو�ض به �س ��باق
رم�ض ��ان املقب ��ل ،وم ��ن املقرر �أن ي�س ��افر فري ��ق العمل
لت�صوير بع�ض امل�شاهد يف الهند.
م�سل�سل " �أوراق التوت "م�أخوذ عن جمموعة روايات
"ابن �أحمد" للدكتور ماجد العبيد  ،ومت عمل املعاجلة
التليفزيوني ��ة يف حلقات تليفزيوني ��ة انتهى من كتابتها
�أمين �سالمة.
ويقوم ببطولته كمال �أبو رية و�س ��ميحة �أيوب ويو�سف
�شعبان و�أ�شرف زكي .
قالت الفنانة �سهير رمزي �إن هناك مفاو�ضات
مبدئية مع �ش ��ركة �صوت القاهرة ،لو�ضع خطة جديدة
يتم من خاللها ا�ستكمال م�سل�سلها "جداول" ،املتوقف
من ��ذ مايقرب من عام�ي�ن ،بعد �أن انته ��ى خمرجه عادل
الأع�صر من ت�ص ��وير � 7ساعات من �أحداثه .و�أ�ضافت
رم ��زي  ،ب ��د�أت يف عم ��ل خطوات تنفيذي ��ة بالفعل ،من
�أجل حلاق العمل بال�س ��باق الرم�ض ��اين املقبل ،م�شرية
�إىل �أن الر�ؤية �ستت�ضح ب�شكل �أكرث ،خالل الأ�سبوعني
املقبلني.
 حتدث ��ت املمثل ��ة هن��د �صبري عن ال�ص ��فات
الت ��ي زرعها فيه ��ا والدها ،وقالت "وال ��دي كان م�ؤمن ًا
ب� ��أن عل ��ى امل ��رء �أال يعي�ش م ��ع �أثقال هم ��وم احلياة ،بل
يجب عليه ان يرميها خلفه".
و�أ�ض ��افت �ص�ب�ري ،يف مقابل ��ة م ��ع الزمي ��ل ج ��ورج
معلويل ملجلة احل�سناء" ،قال يل والدي ذات مرة� ،إننا
كالب ��دو ،لي�س م ��ن املفرو�ض علينا �أن نتم�س ��ك باملكان
الذي نعي�ش فيه بل �أن ننتقل ونكون ." mobile
 نف ��ت الفنانة �أمل بو�شو�شة ،ال�ش ��ائعات التي
ت ��رددت ب�ش� ��أن اعتذاره ��ا عن امل�ش ��اركة يف م�سل�س ��ل
"ال�شهرة" ،مع الفنان عمرو دياب ،م�ؤكدة �أن الوقوف
�أمام فنان بحجمه ،فر�صة لن تتكرر.
وقد عر�ضت �شركة الإنتاج عليها العمل مع "اله�ضبة"،
لكنها كانت قد وقعت على م�سل�سل "الإخوة" ،وطالبت
ال�شركة �أن تتيح لها الوقت ،حتى تن�سق املواعيد.
ونذكر �أن �أمل بو�شو�شة �شاركت يف م�سل�سل "ذاكرة
اجل�س ��د" ،املقتب� ��س م ��ن رواي ��ة �أح�ل�ام م�س ��تغامني،
و�أ�شرف على �إخراجه ،جندت �إ�سماعيل �أنزور.
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في مثل هذا اليوم

وفاة الروائي
ال�سوداين الط ّيب �صالح

�شيخ م��ن �أه��ل ال��رم��ادي ُذب��ح �أب �ن��اء ع�شريته خ��رج على
ف�ضائية عربية قبل �أ�سبوع .ن�سي �أن يبكي ال�ضحايا من
�أبناء عمومته الذين ذبحهم الدواع�ش باملئات و�صار يبكي
حال جنودنا حلد انه قال ب�أن الغذاء ينق�صهم ولي�س ال�سالح
فقط .الداع�شي ي�ضرب دجاج و�أبو خليل يتلقى العجاج.
�أما �أخو �أبو خليل فيقال �إن راتبه� ،إن كان له راتب طبعا،
�سيقب�ضه كل �أربعني يوما� .أعرف �أننا ال نبني قبور موتانا
�إ ّال بعد مرور �أربعني يوما على دفنهم .و�أعرف �أننا اعتدنا

على زي ��ارة الأرب �ع�ين وم��ن بعدها نفك ح��زن ع��ا��ش��وراء
و�صيحة "جابر يجابر ما دري��ت بكربله �ش�صار" تعي�ش
بني �أ�ضالعنا .لكن �أن ي�صري �شهرنا �أربعني يوما فهذه
ه��ي ال�ن��ار التي ل��و �أوج��ره��ا جمل�س ال ��وزراء حقا “كلي
�شيطفيها؟"�أراتب هذا �أم ع��زاء عراقي ال ينف�ض �إال بعد
الأربعني؟!
كال يا جمل�س ال��وزراء .وك�لا يا رئي�س ال��وزراء �أرج��وك
تريث .ال حتزن العراقيني �أكرث مما بهم من حزن وت�شمت

بهم الدواع�ش� .سي�سجلها التاريخ ن�صرا للغزاة �إن فع ًال زاد
�شهر العراقيني ع�شرة �أيام النتظار رغيف عي�شهم.
وما ذنب هذا ال�شعب كي يعاقب بجريرة من �شفط امليزانيات
الربكانية ال�سابقة؟ واىل متى يظل مثل �أبو كال�ش يچد يف
امل�ساطر وبناته و�أوالده يبيعون الكلينك�س والأكيا�س يف
الطرقات لي�أكل �أبو چزمة املبحبح يف اخل�ضراء؟!
ثم �أخ�يرا ولي�س �آخ��را :ل�شوكت يظل �أب��وي ما يكدر ب�س
على �أمي؟!

جعفر اخلفاف� :أمتنى �أن �أُ ّ
حلن
للفنان يا�س خ�ضر
جعفر الخفاف المو�سيقار الذي عرف �أنه �أ�سرع من يكتب النوتة المو�سيقية بعد العمالقة
روحي الخما�ش ،جميل �سليم وجميل ب�شير  ،و�أ�س�س فرقة " زرياب " المو�سيقية المكونة من
ت�سعة وثالثين عازفا مو�سيقيا عام  1978وهي الفرقة العربية الوحيدة في الوطن العربي في
ذلك الوقت التي كان عازفو الوتريات فيها يقر�ؤون القو�س مع النوتة المو�سيقية.
جريدة "المدى" ات�صلت به وحاورته عن م�شواره وجديده الفني في �سياق اللقاء الآتي.
 بغداد/غفران حداد
*ما �آخر �أخبارك اللحنية؟
 ل ��ديّ ع ��دة �أحل ��ان ملطرب�ي�ن �ش ��باب لن�أف�صح عنها حلني االنتهاء من الت�سجيل.
*و�أي ��ن و�ص ��ل التع ��اون م ��ع الفن ��ان كاظ ��م
ال�ساهر؟
 �أنا جاهز حني يقول يل �أبو و�سام ّحلن
يل.
*دخل ��ت �أكادميية الفنون ق�س ��م التمثيل ولكنك
تركت التمثيل وجل�أت للغناء ملاذا؟
نع ��م �ص ��حيح بداياتي مثلت م ��ع عزيزخي ��ون وح�س�ي�ن القي�س ��ي  ،ولك ��ن كانت
�أدواري ب�س ��يطة وبعد م ��روري بتجربة
عاطفي ��ة م�ؤملة حني مات ��ت حبيبتي و�أنا
�ش ��اب فوجدت �أن اللحن والغناء يعربان
عن حزين يف تلك املدة وا�س ��تمررت بهذا
املجال احلمد لله.
*ملاذا مل تلحن للفنان يا�س خ�ضر؟
الفن ��ان الكب�ي�ر يا� ��س خ�ض ��ر ت�ألق معامللح ��ن طال ��ب القره غ ��ويل ومل �أحلن له
لك ��ي ال يقول ��ون عن ��ي �إين �أقل ��د الراحل
طالب ،وهذا هو ال�سبب الوحيد و�أمنيتي
�أن �أحلن له اليوم.
*�أول �أغنية غنيتها من �أحلانك ؟
 �أغني ��ة "خ�سرت ��ك ياحبيب ��ي" يف عاميف مث ��ل هذا اليوم الثام ��ن ع�شر من �شباط
ع ��ام  2009ت ��ويف الروائ ��ي ال�س ��وداين
الكب�ي�ر الطيب �صالح ال ��ذي يعد واحد ًا من
�أبرز الروائيني العرب و�أكرثهم �شهرة .
ولد الطيب �صالح� ،صاحب الرواية الأ�شهر
«مو�س ��م الهج ��رة �إىل ال�شم ��ال» يف ،1929
ال�س ��ودان ،وق�ض ��ى طفولت ��ه ب�ي�ن �أقالي ��م
ال�س ��ودان ،ويف �شبابه انتقل �إىل اخلرطوم
لإكم ��ال درا�ست ��ه فح�صل م ��ن جامعتها على
درج ��ة البكالوريو� ��س يف العل ��وم و�ساف ��ر
لإنكل�ت�را ملوا�صل ��ة درا�ست ��ه ،وهن ��اك غ�ّي رّ
تخ�ص�ص ��ه �إىل درا�س ��ة ال�ش� ��ؤون الدولي ��ة
ال�سيا�سي ��ة .تنقل بني عدة مواقع مهنية كما
عم ��ل ل�سنوات طويلة م ��ن حياته يف الق�سم

 1984وكان ��ت ظ ��روف البل ��د "ح ��رب
"وممنوع �أن يق� �دّم �أحد �أغاين عاطفية
فقط للجي�ش والوطن  ،ولكنه كان حتدي ًا
مني. .
*�أجمل الأحلان القريبة من نف�سك ؟
 تلك التي مل �أحلنها بعد.*�أمنية مل حتققها لغاية اليوم؟
عل ��ى م�ست ��وى الف ��ن طموح ��ي كب�ي�رومل �أحق ��ق �إال القلي ��ل و�أي�ض ��ا �أمنيت ��ي
ان ي�ستق ��ر بلدي الع ��راق و�إن �ش ��اء الله
تتحقق هذه الأمنية عن قريب.
*ل ��و نع ��ود بذاكرت ��ك �إىل ال ��وراء ه ��ل ل ��ك �أن
حتدثن ��ا ع ��ن البيئة واملن ��اخ اللذين ول ��دت فيها
موهبة امللحن جعفر اخلفاف؟
�أن ��ا م ��ن مدين ��ة النج ��ف وه ��ي مدينةدينية و�أدبية يف الوقت نف�سه وال�شعائر
الديني ��ة موجودة على م ��دى �أيام ال�سنة
ويف كل وق ��ت  ،فكان ��ت ت�ستف ��زين
ه ��ذه الأحل ��ان الت ��ي تق ��دم يف ال�شعائ ��ر
احل�سينية ،وب�ل�ا �شعور وبالوعي �أحلن
من عقلي الباطني.
*من اكت�شف موهبة امللحن جعفر اخلفاف؟
�أخي الذي هو حالي� � ًا عميد كلية الآدابجامع ��ة الكوف ��ة الربوفي�س ��ور عبد علي
اخلف ��اف ح�ي�ن كان عم ��ري ال يتج ��اوز
الع�ش ��ر �سن ��وات ح�ي�ن كن ��ت �أغن ��ي م ��ع
العرب ��ي لهيئة الإذاع ��ة الربيطانية ،وترقى
به ��ا حت ��ى و�ص ��ل �إىل من�ص ��ب مدي ��ر ق�سم
الدراما ،وبع ��د ا�ستقالته منها عاد لل�سودان
وعم ��ل لف�ت�رة يف الإذاع ��ة ال�سوداني ��ة ،ثم
هاجر لقطر وعمل يف وزارة �إعالمها وكيال
وم�شرف ��ا عل ��ى �أجهزتها ث ��م مدي ��را �إقليميا
مبنظم ��ة اليوني�سك ��و يف باري� ��س ،وممث ًال
للمنظمة يف اخلليج العربي.
وتخي ��م روح ال�سيا�سة والأعراف املوروثة
عل ��ى �أعمال ��ه كم ��ا جن ��د العالق ��ة الإ�شكالية
ب�ي�ن ال�شرق والغ ��رب وبخا�ص ��ة يف مو�سم
الهج ��رة �إىل ال�شمال حي ��ث االختالفات بني
احل�ضارتني الغربية وال�شرقية وقد ترجمت
روايات ��ه �إىل �أك�ث�ر من ثالثني لغ ��ة ومنها «

�إخوت ��ي ال�صغ ��ار
ويف ه ��ذه الأثناء �سمعن ��ي و�أنا �أغني
فق ��ال يل� :صوت ��ك جمي ��ل و�شجعن ��ي
على ان ي�أخ ��ذين ملحطة قطار امل�سيب
والأج ��واء جميل ��ة �شجعتن ��ي عل ��ى
الغناء وال يزال هو يتابعني.
*بداياتك الفنية متى بال�ضبط ؟
يف بداي ��ة  1974حلن ��ت �أول حلنحني �أر�سلني والدي لكي �أجلب قدر ًا
م ��ن الهري�س ��ة ،ولكن ��ي يف الطريق
حلنت ن�ص� � ًا غنائي� � ًا كن ��ت �أدندن به
من �أحد �أ�صدقائي الطالب.
*كلم ��ة �أخ�ي�رة ت ��ود ذكره ��ا �أ�ستاذ
جعفر؟
 حتياتي لكل العراق.مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» و«عر�س الزين»
و«مريود» و«�ضو البيت» و«دومة ود حامد»
و«من�سي» .وتعترب روايته «مو�سم الهجرة
�إىل ال�شم ��ال» واحدة م ��ن �أف�ضل مئة رواية
يف الع ��امل وق ��د ح�صل ��ت عل ��ى العدي ��د من
اجلوائز  .وكان الطيب �صالح يكتب عمودًا
�أ�سبوعي ��ا يف جمل ��ة «املجل ��ة» خ�ل�ال عمله
يف هيئ ��ة الإذاعة الربيطاني ��ة �إىل �أن تويف
يف مث ��ل هذا الي ��وم ،و�شيّع جثمانه يف 20
�شب ��اط يف ال�سودان ،حي ��ث ح�ضر مرا�سيم
العزاء ع ��دد كبري من ال�شخ�صي ��ات البارزة
والكتاب العرب ،والرئي�س ال�سوداين ،عمر
الب�شري ،وال�صادق املهدي ،ورئي�س الوزراء
ال�سابق.

ه��ايل ب�يري :رف�ض��ت �إج��راء عملي��ات جتمي��ل
اعرتف ��ت املمثل ��ة الأمريكي ��ة ه ��ايل ب�ي�ري،
يف ح ��وار م ��ع موق ��ع "ياهو" ،ب� ��أن عمليات
التجمي ��ل انت�ش ��رت ب�ص ��ورة مبال ��غ فيها يف
ع ��امل �أفالم هولي ��وود ،م�ضيفة �أنه ��ا تعر�ضت
للعديد من ال�ضغوطات للقيام بها.
وقال ��ت النجم ��ة احلائ ��زة عل ��ى جائ ��زة
�أو�س ��كار لأف�ضل ممثل ��ة يف عام :2001
"�ضغوطات عمليات التجميل ال تنتهي،
خا�صة عندم ��ا جتد اجلميع يفعلون ذلك،

وحينها يج ��ب �أن ت�س�أل نف�سك �س� ��ؤالاً  ،هل �أحتاج ح ًقا
ملثل هذه العملي ��ات كي �أبقى على حظوظي يف �صناعة
ال�سينم ��ا؟" .و�أ�ضاف ��ت ب�ي�ري "مت ن�صح ��ي للقيام بها،
ولكن ��ي دائمًا ما �أذكر نف�سي ب� ��أن اجلمال الطبيعي هو
الفائ ��ز ،فال�شيخوخة �أمر طبيعي ،وهذا ما �سيحدث لنا
جميعا".
و�ضربت بريي مث� �الاً باملمثلة املخ�ضرم ��ة جني فوندا،
التي و�صفته ��ا ب�أنها جميلة للغاية بالرغم من بلوغها
حال ًي ��ا �سن الـ .77بريي ،البالغة من العمر  48عامًا،

جوليان مور:
�أمت ّنى الفوز ب�أو�سكار
�أعربت النجمة الأمريكية جوليان مور ،عن رغبتها ال�شديدة يف الفوز بجائزة الأو�سكار
ك�أف�ضل ممثلة لعام  ،2015قبل م�شاركتها يف حفل توزيع اجلوائز الذي �سيقام يف 22
من �شهر فرباير�/شباط احلايل .ويعد هذا الرت�شيح الأخري لنيل جوائز الأو�سكار،
اخلام� ��س ملور على مدار م�شوارها الفني ،حي ��ث تر�شحت هذا العام جلائزة
�أف�ض ��ل ممثلة عن جت�سيدها لدور �أم تع ��اين من مر�ض الزهامير
يف فيل ��م " ."Still Aliceوقال ��ت م ��ور ،يف ت�صريح ��ات
ن�شره ��ا موقع فوك�س نيوز " :الرت�شيح من قبل الزمالء
�صفقة رابحة جدًا ،و يرف ��ع من املعنويات ،وبعيدًا
ع ��ن الف ��وز �أو اخل�س ��ارة �أه ��م �ش ��يء بالن�سبة
يل ه ��و التقدي ��ر" .مور ،البالغ ��ة من العمر
 54عا ًم ��ا ،ح�صل ��ت عل ��ى جائزتي
"غولدن غلوب" .

�أو�ضحت �أنه من ال�صع ��ب ال�شعور بالتفا�ؤل حني يفكر
املرء ب�ش�أن ال�شيخوخة ،وقالت "يجب �أن نوقف الطمع،
دع احلياة ت�سري كما هي وفكر كيف ت�ستمتع بها.

حظك هذا اليوم
الحمل

� 21آذار  19 -ني�سان

�إذا حاول ��ت �إهم ��ال طلب ��ات ر�ؤ�س ��ائك،
فيج ��ب �أن ت�أ�س ��ف لذل ��ك .اح ��ذر م ��ن
الأوه ��ام :اب ��قَ �ص ��امد ًا يف قرارات ��ك
وخمل�ص� � ًا لآراء جمموعت ��ك .ال ت�ت�رك
نف�سك من�ساقا وراء عاطفتك.
الجوزاء

 21ايار  21 -حزيران

ق ّوتك ال�س ��احرة �ستزداد ع�شرة �أ�ضعاف
حتب.
و �ستكون متل ّهف ًا جد ًا للمح ّبة ولأن ّ
ابح ��ث عن الت�ش ��ارك ،تع ��اون ،تفاعل مع
ق�ص ��ة ح ّبك
احلبيب  ،وبعد ذلك �س ��تكون ّ
كما يف الأفالم .
االسد

 23متوز � 22 -آب

احل�سا�س ��ة:
ه ��ذا يوم منا�س ��ب للخطوات ّ
�إذا كن ��ت تري ��د �أن تطل ��ب �إح�س ��ان ًا مهم ًا،
ف�س ��تجد احلجج املقنعة� .ستجد ن�شاطات
عديدة ذات عالقة بالتمويالت و �س ��تكون
ّ
مف�ضلة ب�شكل خا�ص.
الميزان

 23ايلول  23 -ت�شرين االول

راقب النجوم من �إ�ش ��راقها و ملعانها ،
لأنّك حتتاج �إليها  .ف�أنت تُ�ش ��رقُ بدون
تو ّق ��ف  .هناك م ��كان لكُلّ �ش ��يء وكُلّ
�ش ��يء يف مكانه؛ �إنه �إح�س ��ا�س جميل
هذا اليوم .
القوس

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

يب ��دو ك�أن ��ك تق ��ول ال�ش ��يء الأك�ث�ر
المعقولي ��ة يف الع ��امل ،والع ��امل ال
يزال را�ض ��ي ًا ومبت�س ��ما .مت ّتع بكون
اجلميع ي�ص ��دقك الآن .و لكن انتبه ،
فهذا الأمر م�ؤقت .
الدلو

 20كانون� 18 - 2شباط

�إخال�ص ��ك ُي�ش ��رقُ م ��ن خ�ل�ال � ّأي �ش ��يء
تَع َم ُل ��ه .و ه ��ذا ما يجذب النا� � َ�س �إليك يف
ُك ّل احلاالت .تَفكريك ب�ش� ��أن ق�ضية مهمة
وا�سع وعميق  .دع الأمور كما هي عليها
النتائج.
حالي ًا حتى ت ّ
َتو�صل �إىل َب ْع�ض ِ

الثور

 20ني�سان� 20 -أيار

يحم ��ل ل ��ك احلق ��ل امل ��ايل �ص ��فقات
مثم ��رة  ،ب�ش ��رط � ّأن تك ��ون طموح� � ًا
باعت ��دال .الظروف �س ��تمكّ نك من �أن
تكون حتت الأ�ضواء � .ستمتلك اليوم
الكثري من ال�سحر.
السرطان

 22حزيران  22 -متوز

اعتم ��د عل ��ى حد�س ��ك الي ��وم� .إذا ر�أي ��ت
�ش ��يئ ًا يب ��دو �أروع من �أن ي�ص� � ّدق  ،فذلك
حمتمل .النجوم تنري طريقك و هذا اليوم
مه ��م اذا اردت اتخ ��اذ بع� ��ض الق ��رارات
ال�صعبة او املهمة.
العذراء

 23اب � 22 -أيلول

تك ��ون انطوائي� � ًا ب�ش ��كل غري ��ب الي ��وم .
�س ��مائك العاطفية �س ��تكون كئيبة ،لكن ال
تتح�سن الأمور ب�شكل تدريجي.
بد �أن ّ
ً
َل ْ�س � َ�ت متام� �ا نف�س ��ك  ،ل�س ��ت ال�ش ��خ�ص
ال�شجاع العظيم الذي تعرفه.
العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

�أنت يف القمة ! �أنت الأ ّول! �أنت الفائز � .أنت
ُمل َه� � ٌم و ُملهِ � � ٌم يف نف� ��س الوقت  ،ه ��ذا اليوم
َيعتم ��د النا� ��س عل ��ى ُك ّل كلمة م ��ن كلماتك ،
�سرتى العامل عند قدميك� .إخال�صك ُي�شرقُ
�شئ تَع َم ُله.
من خالل � ّأي ِ
الجدي

 22كانون19 – 1كانون2

�أع ��ر انتباه ��ك للعائل ��ة� ،أو الأ�ص ��دقاء �أو
�أكرث من الأ�ص ��دقاء .ال حتتاج لأن يعرف
اجلمي ��ع مبا تفك ��ر به  ،ف�ل�ا تنفجر عندما
تخطر ببالك فكرة �أو م�شروع  .و ال تكرث
باحلديث عن نف�سك .
الحوت

� 19شباط � 20 -آذار

�أن ��ت متوا�ض ��ع الي ��وم  ،مم ��ا �س ��يجعلك
عر�ض ��ة لأنظ ��ار من حول ��ك  .ت�ش ��عر ب�أنك
رقي ��ق الإح�س ��ا�س  ،و كمكاف� ��أة على هذه
احل�سا�س ��ية الرفيعة �س ��تنتزع اللطف من
كل من هم حولك .
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حممد �أمني عزت
امل ��اي� ��� �س�ت�رو ق ��ائ ��د ال �ف��رق��ة
ال�سيمفونية العراقية تلقى
دع� ��وة م��ن �إدارة م�ه��رج��ان
ال�ف�ج��ر ال���دويل للمو�سيقى
الإيراين بالتن�سيق مع املركز
الثقايف العراقي يف طهران،
لإت��اح��ة ام�ك��ان�ي��ة التو�صل
اىل ات �ف��اق��ات م���ش�ترك��ة بني
ال �ف��رق �ت�ين ل �ت �ق��دمي �أع� �م ��ال
ملحمية م�ستلهمة م��ن ثقافة
ال�شعبني .و�سي�شارك قيادة االورك�سرتا العراقية املاي�سرتو
الإي ��راين ار���ش اميني يف اع�م��ال مو�سيقية م�شرتكة تعك�س
التالقح الفني الكبري بني ثقافة البلدين.
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جمال �أمني
الكاتب واملخرج ال�سينمائي �سيعر�ض له ن��ادي ال�سينما يف
جمعية الثقافة للجميع فيلم (يا�سني يغني) وذلك �ضمن منهاجه
الأ�سبوعي ليوم اخلمي�س املقبل  2/19ال�ساعة احلادية ع�شرة
�صباح ًا على قاعة ف�ؤاد التكريل مبقر اجلمعية ،يقدم اجلل�سة
الناقد كاظم مر�شد �سلوم.

خليل برواري
الكاتب والباحث �صدر له كتاب بعنوان (فا�ضل مرياين ـ قراءة
يف الر�ؤية ال�سيا�سية) يتحدث عن �شخ�صية وطنية معروفة يف
�إقليم كرد�ستان على امل�ستوى ال�سيا�سي ،ي�شغل من�صب �سكرتري
املكتب ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي .م�ستعر�ض ًا تفا�صيل مهمة
عن حياته احلافلة بالعطاء والتوا�ضع.

سؤال و

3

كاركاتير

معهد �صحافة احلرب وال�سالم
ينظم بالتعاون م��ع رئا�سة جمل�س الق�ضاء الأع�ل��ى واملركز
االفرتا�ضي للعالقات والتن�شئة االلكرتونية ندوة عن ق�ضايا
القذف وال�شتم والت�شهري .وذلك يف مبنى معهد �صحافة احلرب
وال���س�لام �ضمن املنطقة الرئا�سية ب��اجل��ادري��ة �صباح اليوم
الأربعاء  2 /18ال�ساعة العا�شرة.

ب�������س���ام ف���رج

أجوبة

قحطان جا�سم جواد
يف حم��اول��ة للتعرف على ه��واج����س الكثري
م��ن الفنانني وتطلعاتهم و�آرائ �ه��م يف الفن
واحل�ي��اة ,اخرتنا الفنان الناقد ال�سينمائي
مهدي عبا�س لنواجهه با�سئلتنا التي تت�ضمن
��س��ؤا ًال واح��د ًا ويجيب عنها الفنان ال�ضيف
بثالثة �أجوبة لكل �س�ؤال.
فلنقر�أ مع ًا اجوبة مهدي عبا�س.
* ما �أهم ثالثة �أحداث فنية يف حياتك؟
 �صدور كتابي الأول دليل الفيلم العراقي ،971رئا�ستي للجنة حتكيم مهرجان اجلوار
 ،2010تكرميي من وزارة الثقافة .2010
* ما اهم ثالث �أغنيات عراقية؟
 -ي�� � ��ا ح� ��رمي� ��ة

مهدي عبا�س :اكره دخول الغجر �إىل الفن و�أحب �ضحكة املر�أة
حل�سني نعمة ،طالعة من بيت �أب��وه��ا لناظم
الغزايل ،حاجيني يا مية لزهور ح�سني.
* ما اهم ثالث م�سرحيات عراقية؟
 ال �� �ش��ري �ع��ة ،ال �ب �ي��ك وال�����س��ائ��ق ،ال�ن�خ�ل��ةواجلريان.
* ما �أهم ثالثة �أعمال تلفزيونية عراقية؟
 ف�ت��اة يف الع�شرين ل���ش��ذى � �س��امل ،ال��ذئ��بوالن�سر وعيون املدينة لإبراهيم عبد اجلليل،
االيام الع�صيبة لعادل كاظم.
* م��ا �أه ��م ث�ل�اث ه��واي��ات حت��ب ممار�ستها
دائما؟
 م���ش��اه��دة الأف �ل��ام ال���س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ،امل���ش��ي،القراءة.
* ما �أهم ثالثة اماكن حتب زيارتها؟
-اجلعيفر� ،شارع ال�سعدون ،بعقوبة.

* ما �أهم ثالثة امثال �أو حكم ت�ؤمن بها؟
 لو جترب جري الوحو�ش ،القناعة كنز اليفنى ،اتق �شر من �أح�سنت اليه.
* م��ا اه��م ث�لاث��ة ا��ش�ي��اء جت��ذب��ك يف ال��رج��ل
واملر�أة؟
 يف الرجل ...ال�صدق ،الوفاء ،ال�صراحة،يف املر�أة ...الرقة ،ال�ضحك ،اجلمال.
* م��ا اه��م ث�لاث��ة ا��ش�ي��اء تكرهها يف ال��رج��ل
واملر�أة؟
 يف الرجل ...الكذب ،النفاق ،الغرور و يفامل ��ر�أة ...النميمة ،امل��ر�أة امل�سرتجلة ،والتي
تظهر عك�س داخلها.
* ما �أهم ثالثة ا�شياء حتبها يف الطبيعة؟
 املاء ،اخل�ضراء ،الوجه احل�سن.* ما �أهم ثالثة �أ�شياء تكرهها يف الطبيعة؟

كـيم كارد�شــيان
ترفع �شعار"ال للربد"

و�أخ�يراً ..ليدي غاغا
خمطوبة

ظهرت جنمة تليفزيون الواقع كيم كارد�شيان ،ب�أحد
�ش ��وارع نيوي ��ورك مرتدية ف�ستان ��ا �أ�سود مفتوح
ال�ص ��در من"ال�شيف ��ون" ،وجاكت"�ستان" ،مما
جع ��ل موقع جريدة الديل ��ي ميل الربيطانية
يكتب�":إنه ��ا ال تب ��ايل لف�ص ��ل ال�شت ��اء
وتتح ��دى ال�ب�رد" ،عل ًم ��ا ب� ��أن درج ��ة
احل ��رارة بنيوي ��ورك منخف�ض ��ة.
وتعر�ض ��ت النجمة م�ؤخ� � ًرا لعدد من
االنتق ��ادات ب�سب ��ب �أزيائه ��ا ،حي ��ث
ارتدت يف �أحد عرو�ض الأزياء �ضمن
�أ�سب ��وع املو�ض ��ة بنيوي ��ورك زيا ال
يليق باحلدث متامًا ،وتداولت �أخبار
ب�أنه ��ا ارتدت ه ��ذا ال ��زي ت�شجيعًا
لزوجها مغني الراب كاين وي�ست
حيث �إنه من ت�صميمه.

لو�س �أجنلي�س  /رويرتز
�أعلن ��ت املغنية ليدي غاغا� ،أول من �أم�س (االثنني)،
يف مواق ��ع للتوا�ص ��ل االجتماعي �أنه ��ا و�صديقها
املمثل تايلور كيني �أ�صبحا خمطوبني.
وقال ��ت لي ��دي غاغ ��ا ( 28عام� � ًا) عل ��ى موق ��ع
«ان�ستغ ��رام» ،وه ��ي تعر� ��ض �صورة خل ��امت على
�شكل قلب «هو �أعطاين قلبه يف عيد احلب و�أنا قلت
نعم» .ووفق ًا ملجلة «بيبول» ف�إن ليدي غاغا وكيني (33
عام ًا) ظال يتواعدان حلوايل �أربع �سنوات .وفازت
ليدي غاغا �أخ�ي�ر ًا بجائزة «غرامي» عن �ألبومها
«�شيك ت ��و �شيك"م ��ع املغن ��ي املخ�ضرم
ت ��وين بيني ��ت .وي�ش ��ارك كين ��ي
بالتمثي ��ل يف م�سل�سل «�شيكاغو
فاي ��ر» ،ال ��ذي تعر�ض ��ه حمط ��ة
تلفزيون «�إن.بي�.سي»

 عدم م�شاهدة اخلرائب ،ال�شوارع ال�ضيقة،والغبار.
* ما �أهم ثالث �أمنيات؟
 �أن ت�ك��ون لل�سينما هيئة عليا ،االهتمامبالفنان العراقي ،تخل�ص العراق من العنف
والدمار.
* ما �أهم ثالثة ا�شياء حتبها يف الفن؟
 ال�صدق يف العمل ،الرتكيز على املو�ضوعيةامل �ح �ل �ي��ة ،ع ��دم اق �ت �ب��ا���س الأع� �م ��ال ال�ع��امل�ي��ة
ب�سذاجة.
* ما �أهم ثالثة ا�شياء تكرهها يف الفن؟
 دخول الغجر ،غرور بع�ض الفنانني ،حتولالفن اىل طريقة للك�سب الرخي�ص.
* ما اهم ثالث �صحف تتابعها؟
-املدى ،الأهرام امل�صرية ،ال�سيا�سة الكويتية.

"ح�ساب تويرت" ..هدية من ما�سح �أحذية للربازيل

 10ماليني زاروا موقع عبد النا�صر

جدي

حكايات بغدادية

للأب ان�ستا�س ماري الكرملي
حتقيق :د .داود �سلوم
�صدر عن دار امل��دى بدم�شق كتاب"حكايات
بغدادية"للأب ان�ستا�س ماري الكرملي ،حققه
الدكتور داود �سلوم ،والكتاب يقع يف 544
�صفحة م��ن القطع ال�ك�ب�ير ،وي�ضم حكايات
من املوروث ال�شعبي العراقي كان قد �صاغها
الكرملي باللهجة العامية العراقية ،وحتديدا
البغدادية.
والالفت ان حمقق الكتاب يقوم هنا بتحويل
الن�ص العامي �إىل اللغة الف�صحى ،في�ضم
اجل��زء الأول م��ن ال�ك�ت��اب احل�ك��اي��ات باللغة
الف�صحى ،وفقا ل�صياغة املحقق� ،أم��ا اجلزء
الثاين في�ضم احلكايات ذاتها ولكن بلهجتها

العامية الأ��ص�ل�ي��ة ،ول�ع��ل مثل ه��ذا الإج ��راء
يعد �سابقة ويفتح الباب �أم��ام االط�لاع على
خمتلف الق�ص�ص وحكايات املوروث ال�شعبي
يف العامل العربي بعد ان يجري نقلها �إىل
اللغة الف�صحى ،على اعتبار ان عائق اللهجة
العامية يحد كثريا من انت�شار احلكايات
ال�شعبية.
ي�ضم ال �ك �ت��اب 52 ،ح�ك��اي��ة ،وت� ��روي كل
واح��دة منها ق�صة ما من الق�ص�ص التي
يختلط اخل�ي��ال فيها ب��ال��واق��ع ،ومتتزج
ال�ث�ق��اف��ة ال�شعبية ب��ال��وق��ائ��ع ال��رم��زي��ة،
وتتداخل اليوميات الب�سيطة العابرة
م��ع ت��أم�لات �صوفية وفل�سفية �أحيانا،
واملالحظ �أن كل احلكايات تبد�أ بجملة
افتتاحية واح��دة هي"اهناك مهناك"،
�أي :ه�ن��اك م��ا ه�ن��اك ،وتنتهي بجملة
خ�ت��ام�ي��ة هي"جنه ع�ن��دك��م وجينه"،
�أي":كنا عندكم وجئنا".

برازيليا� /سكاي نيوز
�أه��دى ما�سح �أحذية �إ�سباين يدعى خافيري
كا�ستانو ( 50عاما) ،حكومة الربازيل هدية
قيمة مبنا�سبة �إقامة �أوملبياد  2016يف ريو
دي جانريو ،هي ح�ساب يحمل ا�سم املدينة
على"تويرت"(@ ،)riodejaneiro
�أن�����ش���أه م��ن � �س �ن��وات .وق� ��ام ك��ا��س�ت��ان��و
بت�سجيل العديد من احل�سابات اخلا�صة
ب�أماكن ومدن معروفة عام  2007بعد وقت
ق�صري من �إن�شاء موقع"تويرت" ،الذي ت�أ�س�س
يف يوليو .2006
وبح�سب "فران�س بر�س"،
نا�شد كا�ستانو ال�سلطات
ال�ب��رازي�� �ل�� �ي� ��ة ط � ��وال

ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ت��ويل �إدارة احل�ساب
وا�ستخدامه للرتويج للأوملبياد ،و�أت��اه الرد
باملوافقة م ��ؤخ��را ،حيث ق��ام بت�سليم كلمة
امل ��رور اخل��ا��ص��ة باحل�ساب �إىل م�س�ؤولني
برازيليني.
وي �ن��وي كا�ستانو ال�ق�ي��ام ب��الأم��ر نف�سه مع
ال�ي��اب��ان ،التي �سيقوم بت�سليمها احل�ساب
(@ )japanعلى"تويرت" ،لدى ا�ست�ضافة
العا�صمة طوكيو لأوملبياد  ،2020مو�ضحا
�أن ��ه ي�ق��وم ب��ذل��ك ب��امل�ج��ان .وع�م��ل كا�ستانو
يف ال�سابق كم�صمم ج��راف�ي��ك ،لكن الأزم��ة
االقت�صادية يف �إ�سبانيا دفعته للعمل كما�سح
للأحذية ب�شوارع مدينة ملقة جنوبي �إ�سبانيا،
ليك�سب نحو  30يورو يوميا.

من يقط��ع الكهرباء عن "ق�ص��ر
�أردوغان"؟
�أنقرة� /سكاي نيوز
ك�شفت فاتورة الكهرباء اخلا�صة بالق�صر الرئا�سي اجلديد يف تركيا
ل�شهر كانون الثاين الفائت عن مت�أخرات تنذر بقطع الكهرباء عن مقر
رئي�س البالد ،رجب طيب �أردوغان.
وبلغت فاتورة الكهرباء حوايل مليون و� 149ألفا و 208لريات تركية (نحو
ن�صف مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني بلغت املت�أخرات � 100ألف لرية تركية
عن ال�شهر ال�سابق.
ووفقا لأنظمة �شركات الكهرباء ،يقطع التيار يف حال جتاوزت مدة الت�أخري
�أكرث من �شهر ،ويف حالة"ق�صر �أردوغان"املوعد النهائي لت�سديد املت�أخرات هو
يوم الأربعاء .ويبدو �أن املعار�ضة ،التي انتقدت ما �سمته ب�إ�سراف ال�سلطة يف
عملية ت�شييد الق�صر ،تبحث عن موظف ب�شركة الكهرباء يجر�ؤ على"قطع التيار
عن �أردوغان".

القاهرة /رويرتز
قالت مكتب ��ة الإ�سكندرية �إن املوقع الإلك�ت�روين للرئي�س امل�صري
الأ�سبق جمال عبد النا�ص ��ر «حظي» عام  2014بزيارة  10ماليني
مقاب ��ل خم�سة مالي�ي�ن زاروا موقع خلفه �أنور ال�س ��ادات يف العام
نف�سه .وت�ضم املواقع الإلكرتوني ��ة ملكتبة الإ�سكندرية مواقع لعبد
النا�ص ��ر وال�س ��ادات وحممد جني ��ب ،وموقع ذاكرة م�ص ��ر املعا�صرة،
وه ��و مكتب ��ة رقمية للمواد الثقافي ��ة والتاريخية اخلا�ص ��ة بتاريخ م�صر
منذ بداية حكم حممد علي عام  1805حتى عام  .1981وقالت املكتبة يف بيان
�إن مواقعه ��ا الإلكرتوني ��ة �شهدت ع ��ام  2014زيارة  216ملي ��ون زائر ،و�إن موقع
«م�ست ��ودع الأ�ص ��ول الرقمية» وهو «�أك�ب�ر جمموعة رقمية باللغ ��ة العربية» �سجل
�أعلى ن�سبة للزيارة وبلغت نحو  127مليون زائر.

د دار المدى

�أ� �ص �ع��ب وا���ش��ق �أن� � ��واع ال �� �ص �ح��اف��ة م��ا ي�ط�ل��ق عليه"ال�صحافة
اال�ستق�صائية"التي ك��ان ي�سميها رواد ال���ص�ح��اف��ة �أي���ام زم��ان
بـ"امليدانية" ،والتي تتطلب من ال�صحفي ان يتابع خيوط املو�ضوع
 ،ويقدم خفاياه و�أ�سراره للقارئ.
يكتب ت��وم روزني�ستل يف"عنا�صر ال�صحافة"":ان االل�ت��زام �أم��ام
القارئ هو اكرب غرور مهني ..ولهذا على ال�صحافة ان ت�ضع �أمامها
مهمة واحدة هي الوالء جتاه املواطنني".
يعتقد املواطن العراقي ب�أن ال�صحافة حتولت بعد � 2003إىل جهاز
رقابة يتابع م�ؤ�س�سات الدولة ،ولكن� ،صدق او ال ت�صدق ان معظم
م�ؤ�س�سات الدولة والأح��زاب والكتل ال�سيا�سية ت�ستنفر حني يديل
موظف �صغري بت�صريح لإحدى ال�صحف ،حتى �أن معظم الوزارات
ا�صدرت"م�شكورة" توجيهات بغلق الأبواب والنوافذ امام و�سائل
الإعالم ،وعلى ال�صحفي حني ي�ستخدم املعلومات �أن يخفي ن�صفها
حتى ال يتعر�ض اىل م�ساءلة ال �ق��ان��ون�� ،ص��دق او ال ت���ص��دق ،ال
ي�ستطيع ال�صحفي مهما علت درج��ات��ه ان يدخل قاعة اجتماعات
جمل�س النواب او احدى غرف اجتماعات الكتل ال�سيا�سية ،املكان
الوحيد الذي يجوز لل�صحفي �أن يطل منه على �أعمال املجل�س هو
قاعة و�ضعت فيها �شا�شات تلفاز يتفرج من خاللها على ما يجري يف
الداخل و�أق�صى ما يح�صل عليه ال�صحفي بيان او ت�صريح مقت�ضب
يقول":اجتمعت الكتلة الفالنية ،وطرحت امل�س�ألة الفالنية ،وح�ضرها
امل�س�ؤول املخت�ص" ،وكان الله عاملا بالأ�سرار ،وال�سبيل الوحيد اىل
ان يت�صل ال�صحفي ب�أحد امل�س�ؤولني هو �أن ي�سرت�ضي مكتبه الإعالمي
ويحلف �أغلظ الإميان ب�أنه لن يحرج ال�سيد امل�س�ؤول ب�أ�سئلة م�شاغبة،
تكفي هذه الأمثلة لكي ن�س�أل بعدها� ،ألي�ست امل�سافة وا�سعة جدا بني
ال�صحافة وم�ؤ�س�سات الدولة؟! و�إذا كانت ال�صحافة حقا جهاز مراقبة
كما �أراد لها الد�ستور ،فكيف متنع من مراقبة م�ؤ�س�سات ميلكها
ال�شعب الذي تعد ال�صحافة جزءا من �سلطته؟! كيف يعقل الإن�سان ان
مينع املالك – ممثال يف �صحافته – من تق�صي معلومات عن �أمالكه؟!
وباي حق ي�شكو بع�ض ال�سا�سة من ان ال�صحافة التقف على احلياد،
ومل تقدم املعلومات ال�صحيحة للنا�س .كيف بامكان ال�صحافة ان
تقدم املعلومة وهي جتل�س على قارعة الطريق؟!
يف كتاب ظهر حديثا يتخيل الفرن�سي موري�س جويل لقاء يف العامل
الآخ��ر ب�ين منظر اال�ستبداد ميكافيللي ،و�صاحب روح القوانني
مونت�سكيو ،يف �أحد ف�صول الكتاب املمتعة يوجه مونت�سكيو �س�ؤال
مليكافيللي عن موقفه من ال�صحافة ،فيجيب� :سوف �أهاجم ال�صحف
بو�صفها م�ؤ�س�سات اعالنية� ،سوف اخاطبها باللغة التالية :كان
مبقدوري �إلغاءك ،لكني مل افعل� ،س�أدعك حية ب�شرط ان التقومي
بعرقلة م�سريتي وان ال تالحقينني بالأ�سئلة".
يف كثري من بلدان العامل املتقدمة ال يجر�ؤ م�صدر م�س�ؤول على
الت�صريح مبا لي�س حقيقة ثابتة ،وال ي�سمح لنف�سه بان ين�شر ما لي�س
واثقا منه ،ولي�س ذنب ال�صحافة عندنا �أنها يف جمتمع مل ينجح يف
�إلزام م�س�ؤولية بهذا ال�سلوك �إىل حد ان كلمة"ت�صريح"�أ�صبحت مادة
يتندر بها النا�س يف البيوت واملقاهي والطرقات .فما ذنب ال�صحافة
حني تنقل عن م�س�ؤول كبري ان عام � 2013سي�شهد ت�صدير الكهرباء
اىل دول اجل��وار ،ثم يظهر امل�س�ؤول نف�سه بعد عام ليب�شرنا بان
ايران �ستزود العراق بحاجته من الكهرباء.
ما ذنب ال�صحافة حني ي�صدر بيان ر�سمي يقول ان الفريق الركن
مهدي الغراوي ومن معه �سيقدمون اىل حمكمة ع�سكرية ب�سبب
م��اج��رى يف امل��و��ص��ل ،ث��م يظهر علينا ال��غ��راوي نف�سه م��ن على
الف�ضائيات ي�سخر من اجلميع.
م��ا ذن��ب ال�صحافة ان خرجت مان�شيتات �صحف ال�ي��وم ت�ق��ول:ان
عبعوب متت �إقالته� ،سيبت�سم املواطن ويقول"حجي جرايد" ..الن
عبعوب حتول من �أمني عا�صمة ،اىل �أمني عا�صمة"تنفيذي".

ريال مدريد يتغلب على بر�شلونة ..في�سبوكي ًا
مدريد� /أ.ف.ب

ال تنته ��ي املناف�س ��ة بني �أه� � ّم �أندية
الع ��امل يف ك ��رة الق ��دم عل ��ى �أر�ض
امللع ��ب ،ب ��ل ت�ستم� � ّر احل ��رب ب�ي�ن
الأندي ��ة عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،حي ��ث يح ��اول كل
ن ��ا ٍد نق ��ل قاعدت ��ه اجلماهريي ��ة من
املد ّرجات �إىل العامل االفرتا�ضي.
تت�شاب ��ه نتائ ��ج املناف�س ��ة ب�ي�ن
الأندية عل ��ى الإنرتنت ،مع النتائج
والإح�ص ��اءات لأدائه ��ا عل ��ى �أر�ض
امللع ��ب� .إذ تنح�ص ��ر املناف�س ��ة
ال�شر�س ��ة عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ب�ي�ن الفريق�ي�ن الأ�شهر
يف العامل ،ريال مدريد وبر�شلونة.
ويتغيرّ ع ��دد املعجب�ي�ن واملتابعني
عل ��ى مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي

�كل دائ ��م ،فت ��ارة يتف ��وّ ق ريال
ب�ش � ٍ
وطور ًا يتقدّم بر�شلونة.
ويف الوقت الراه ��ن ،يت�صدّر ريال
مدري ��د الإ�سب ��اين قائم ��ة الف ��رق
�صاحب ��ة �أك�ب�ر قاع ��دة معجب�ي�ن
ومتابعنيعلىموقعي"فاي�سبوك"و
"توي�ت�ر" ،ب�أك�ث�ر م ��ن  96مليون ًا
و� 900أل ��ف م�شجّ ��ع .و ُتعت�ب�ر
ح�ساب ��ات النادي"امللكي"عل ��ى
مواقع التوا�صل االجتماعي الأكرث

ن�شاط� � ًا ،في�شارك الن ��ادي م�شجّ عيه
�ص ��ور ًا ح�صريّة للتدريبات ،وينقل
�إليهم �آخر ت�صريحات املد ّرب كارلو
�أن�شيلوتي وجن ��وم الفريق ،و�آخر
الأخبار ذات ال�صلة.
وي�أت ��ي ن ��ادي بر�شلون ��ة ثاني ًا ،مع
�أك�ث�ر م ��ن  96ملي ��ون و� 800أل ��ف
م�شجّ ��ع� ،أي بف ��ارق ب�سي ��ط ع ��ن
غرمي ��ه التقلي ��دي ري ��ال مدري ��د.
ويح ��اول الن ��ادي التوا�ص ��ل م ��ع

جمه ��وره عرب"فاي�سبوك"ب�ش ��كل
دائ ��م ،م ��ن خ�ل�ال ط ��رح الأ�سئل ��ة
علي ��ه وطل ��ب الت�صوي ��ت لـ"�أف�ضل
الع ��ب يف املب ��اراة"� ،أو ع�ب�ر
�إ�سرتاتيجية"�أ�ضغ ��ط �أعجبن ��ي
عل ��ى ال�صورة و�شاركه ��ا مع رفاقك
لت�شجيع بر�شلونة".
�أ ّم ��ا ثالث �أك�ب�ر قاع ��دة جماهريية
على مواق ��ع التوا�صل االجتماعي،
فيملكها ن ��ادي مان�ش�س�ت�ر يونايتد
الإنكلي ��زي ،ال ��ذي ي�ص ��ل ع ��دد
متابعي ��ه �إىل �أك�ث�ر م ��ن  69مليون ًا
و� 600أل ��ف على"فاي�سب ��وك"
و"توي�ت�ر" .وتتم ّي ��ز �صفحته على
"فاي�سبوك"بال�ص ��ور احل�صر ّي ��ة
الت ��ي يكت ��ب عليه ��ا ب�أح ��رف
كبرية"ه ��دف!" ،عن ��د ت�سجيل �أي
العب يف مرمى الفريق اخل�صم.

