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بيجي حتت ال�سيطرة والتنظيم يحتل "قرية �صغرية" قرب �آلو�س

العبادي يعزز دفاع حديثة بـ"�سوات" والقوات
امل�شرتكة ت�صد هجمات لداع�ش يف  3جبهات
وزير التخطيط :الفلوجة وال�صقالوية ت�شهدان تنفيذ �سيا�سة الأر�ض املحروقة
بغداد  /المدى
فت ��ح تنظي ��م "داع� ��ش" ثالث جبه ��ات في
�شمال ��ي وغرب ��ي الع ��راق بالتزام ��ن م ��ع
انطالق العمليات الع�سكرية في الفلوجة،
ف ��ي محاول ��ة للت�أثي ��ر عل ��ى �سي ��ر تل ��ك
العمليات وت�شتيت جهد القوات الم�شتركة
في االنبار.
وي�سع ��ى التنظي ��م ال ��ى ت�شتي ��ت الجه ��د
الع�سك ��ري بفت ��ح عدد م ��ن الجبه ��ات عند
الك�شف عن اي عملية امنية لتحرير المدن
التي ي�سيطر عليها.
وهاج ��م داع� ��ش ب�سي ��ارات ملغم ��ة
وانتحاريي ��ن مناط ��ق بيج ��ي وحديث ��ة
واالط ��راف الغربي ��ة لمدين ��ة كرك ��وك.

وانته ��ت الهجم ��ات ،بح�س ��ب م�س�ؤولين،
بالف�ش ��ل با�ستثن ��اء ال�سيط ��رة عل ��ى قرية
�صغي ��رة تقع �شرق حديث ��ة ،وقرية اخرى
جنوب كركوك قبل ان ين�سحب منها.
وب ��د�أت العملي ��ات الع�سكرية ف ��ي االنبار
بمحا�ص ��رة الفلوج ��ة ،اذ ال تبع ��د القوات
الم�شترك ��ة �سوى  5كم فقط ع ��ن المدينة،
و�س ��ط انب ��اء ع ��ن ان�سح ��اب م ��ا ي�سم ��ى
بـ"المجال� ��س الع�سكرية" التابعة لداع�ش،
م ��ن المدينة مخلفين وراءه ��م انتحاريين
وقنا�صة .وا�ست�ؤنفت العمليات الع�سكرية
مجددا في االنبار ،بعد توقف دام نحو 50
يوما ،منذ �سيطرة "داع�ش" على الرمادي،
اثار جدال �سيا�سيا حول وجود خالف على
وجهة الح ��رب المقبلة .وفي م ��وازاة ذلك

وافق القائ ��د العام حي ��در العبادي ،خالل
لقائ ��ه محافظ االنبار �صهي ��ب الراوي في
بغ ��داد ،على ار�س ��ال قوات "�س ��وات" الى
مدين ��ة حديثة غربي االنبار التي تعر�ضت
خالل االي ��ام القليلة الما�ضية الى هجمات
عنيفة ب�سيارات مفخخة.
واك ��د عي ��د عما� ��ش الكربول ��ي ،المتحدث
با�سم مجل� ��س محافظة االنبار لـ"المدى"،
ان "حديث ��ة تعر�ضت االثني ��ن الى هجوم
م ��ن ع ��دة مح ��اور ،وا�ستط ��اع داع� ��ش
ال�سيط ��رة على قرية �صغي ��رة قرب منطقة
�آلو�س �شرقي حديثة".
واليع ��رف حت ��ى االن م�صي ��ر �س ��كان تلك
القرية ال�صغيرة ،لكن الكربولي ي�ؤكد بان
"المفاج�أة لم ت�سمح لالهالي بالنزوح من

ديارهم".
ويحاول "داع�ش" ،ال ��ذي يواجه �ضربات
موجعة ف ��ي اطراف الفلوجة ،فتح جبهات
جدي ��دة لتخفيف ال�ضغط عن ��ه في جنوب
المدنية.
ال ��ى ذل ��ك� ،أك ��د وزي ��ر التخطي ��ط �سلمان
الجميل ��ي� ،أم� ��س الثالث ��اء� ،أن �سيا�س ��ة
الأر� ��ض المحروقة والتي يذهب �ضحيتها
العديد من الأ�شخا� ��ص "ال تخدم العالقة"
بين الحكومة وال�شع ��ب .وحمّل التحالف
الدول ��ي والمجتم ��ع الدول ��ي الم�س�ؤولية
"الأخالقية والقانونية" تجاه ما يح�صل
ل�س ��كان المحافظ ��ات المحتل ��ة م ��ن قب ��ل
تنظيم داع�ش.
 التفا�صيل �ص 2
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قالت �إن افادات املالكي قدمت "معلومات مو�سعة"

جلنة املو�صل� :إجابات القادة و�ضعت التحقيق
يف م�سار �إيجابي ..و�أعدنا ا�ستجواب غيدان
بغداد  /المدى
اك ��دت لجن ��ة التحقي ��ق ب�سق ��وط
المو�ص ��ل ،ام� ��س ،ان اجاب ��ة نائب ��ي
رئي�س الجمهورية المالكي والنجيفي
ورئي� ��س اقلي ��م كرد�ست ��ان م�سع ��ود
بارزان ��ي عل ��ى ا�سئلته ��ا و�ضع ��ت
التحقيق ف ��ي "م�سار ايجاب ��ي" .لكنها
ا�شارت ال ��ى ان اجوبة رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق "�أكث ��ر االجوبة الت ��ي زودت
اللجنة التحقيقية بمعلومات مو�سعة"،
م�شي ��رة الى ان بع� ��ض االجابات كانت
"مقت�ضبة".
وذكرت اللجنة �أنها �ستعر�ض تقريرها
النهائ ��ي ،مدعوما باالف�ل�ام والوثائق،
ام ��ام مجل� ��س الن ��واب بع ��د عطلة عيد
الفطر ،وا�شارت الى حاجتها الكثر من
جل�سة لتقديم التقرير ب�شكل مف�صل.

ويق ��ول النائب حاك ��م الزاملي ،رئي�س
لجنة المو�صل ،لـ"المدى" ،ان "اللجنة
اجتمعت وناق�شت �أجوبة نائبي رئي�س
الجمهوري ��ة ن ��وري المالك ��ي وا�سامة
النجيف ��ي ورئي� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان
م�سع ��ود بارزان ��ي" ،م�شي ��را ال ��ى ان
اللجنة "اعتمدت على مقاطعة االجوبة
م ��ع االف ��ادات ال�سابق ��ة لل�شخ�صي ��ات
المدني ��ة والع�سكري ��ة للت�أكد من �صحة
بع�ض المعلومات".
واك ��د الزامل ��ي "م ��ن ال�ساب ��ق الوان ��ه
اعتب ��ار ه ��ذه اال�سئل ��ة مقنع ��ة �أو غير
مقنع ��ة م ��ا ل ��م ننت ��ه م ��ن مو�ضوع ��ة
مقاطعتها مع جمي ��ع االفادات ال�سابقة
الت ��ي دونتها اللجنة ف ��ي محا�ضرها"،
م�شيرا ال ��ى �أن "اللجنة تعمل من اجل
التحق ��ق م ��ن �صح ��ة ه ��ذه االجاب ��ات
وحقيقتها".

ويتحدث رئي�س لجنة االمن البرلمانية
ع ��ن المعلوم ��ات التي ادل ��ى بها هوالء
الق ��ادة الكب ��ار ع ��ن دخول داع� ��ش �إلى
مدين ��ة المو�صل الع ��ام الما�ضي ،قائال
�أن "�أكثر االجوب ��ة التي زودت اللجنة
التحقيقي ��ة بمعلوم ��ات مو�سع ��ة ه ��ي
االجاب ��ات الت ��ي قدمه ��ا القائ ��د الع ��ام
للق ��وات الم�سلح ��ة ال�ساب ��ق ن ��وري
المالكي المدعومة بالوثائق واالدلة".
واو�ضح الزاملي ان "اجابات المالكي
ت�ضمن ��ت عر�ض ��ا لمجال� ��س التحقي ��ق
الت ��ي ت�شكلت قب ��ل دخول داع� ��ش �إلى
نينوى وكذلك ع ��ن عمليات التغييرات
والتنق�ل�ات الع�سكري ��ة الت ��ي ح�صل ��ت
وم�ست ��وى ت�سلي ��ح االجه ��زة االمني ��ة
واعدادها وتجهيزها".
 التفا�صيل �ص 3

الطريان يق�صف معربا ي�ستخدمه داع�ش �شمال الكرمة

تدمري م�صنع للتفخيخ يف الفلوجة يديره 3
مهند�سني �أجانب
 الأنبار /المدى بر�س

مقاتل يرابط على الطريق العام قرب الفلوجة�( ..أ .ف .ب)

احلكومة حتقق بـ"حادث النعريية" ..والدفاع
تبعد الطريان عن املناطق امل�أهولة
 بغداد  /المدى بر�س
وجه رئي�س مجل� ��س الوزراء حيدر
العب ��ادي� ،أم� ��س الثالث ��اء ،بفت ��ح
تحقيق في حادث ��ة �سقوط قنبلة من
طائ ��رة ن ��وع �سوخ ��وي ف ��ي منطقة
النعيرية� ،شرق ��ي بغداد ،وتعوي�ض
المت�ضرري ��ن ،فيم ��ا ق ��دم مجل� ��س
الوزراء التعازي لعوائل ال�ضحايا.
وق ��ال المكت ��ب االعالم ��ي لرئي� ��س
مجل�س الوزراء حي ��در العبادي في
بيان تلق ��ت (المدى بر� ��س) ،ن�سخة
منه� ،إن "مجل�س الوزراء ناق�ش في
جل�سته المنعق ��دة الثالثاء ،برئا�سة
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء حي ��در

العب ��ادي ،الح ��ادث الم�ؤ�س ��ف الذي
وقع ف ��ي منطقة بغداد الجديدة يوم
االثنين".
و�أ�ضاف البيان� ،إن "رئي�س مجل�س
الوزراءالقائدالعامللقواتالم�سلحة
حي ��در العب ��ادي وجه بفت ��ح تحقيق
بالحادث وتعوي� ��ض المت�ضررين"،
م�شير ًا الى �أن "مجل�س الوزراء قدم
بال ��غ التع ��ازي والموا�س ��اة لعوائل
ال�شهداء والجرح ��ى" .وتابع مكتب
العب ��ادي �أن "المجل� ��س �أك ��د قي ��ام
وزارة الدف ��اع ولجن ��ة التعوي�ضات
في الأمانة العام ��ة لمجل�س الوزراء
بتقدي ��م التعوي�ض ��ات لأ�صح ��اب
الدور المت�ض ��ررة وعوائل ال�شهداء

والجرحى".
ال ��ى ذل ��ك ،ع ��زت وزارة الدف ��اع
العراقي ��ة ،ام� ��س الثالث ��اء� ،سقوط
قنبلة من طائرة حربية عراقية على
�إح ��دى المناط ��ق ال�سكني ��ة� ،شرقي
بغداد� ،إلى "خلل فني" ،واكدت �أنها
�شكلت لجنة لمتابعة �ش�ؤون �ضحايا
الح ��ادث وتعوي�ضه ��م و�إع ��ادة بناء
وترميم دورهم.
وفيم ��ا لفتت ال ��ى انها اتخ ��ذت عدة
�إج ��راءات لتجنب تك ��رار ذلك ،منها
تغيي ��ر م�س ��ار الطي ��ران بعي ��دا عن
المناطق ال�سكنية.
 التفا�صيل �ص 3

ن�صف العراقيني بحاجة اىل امل�سكن ..والفقر
ارتفع لـ % 19
 بغداد  /المدى
دعا مرك ��ز متخ�ص� ��ص با�ستطالعات ال ��ر�أي والدرا�سات
الميداني ��ة� ،أم� ��س الثالث ��اء ،الحكومة ال ��ى و�ضع حلول
جذري ��ة لأزم ��ة ال�سكن ف ��ي الع ��راق ،م�ؤك ��دا ان  %45من
العراقيي ��ن بحاجة الى وحدات �سكني ��ة .وفيما �أ�شار الى
ان ن�سبة الفقر و�صلت �إلى  %19بح�سب الجهاز المركزي
للإح�صاء ،دعا ال ��ى تو�سيع دائرة منح القرو�ض وو�ضع
خطط لبن ��اء مجمعات �سكنية واالبتع ��اد عن االجراءات
البيروقراطية بادارة االرا�ضي.
وق ��ال مركز مركز المعلومة للبح ��ث والتطوير من خالل
درا�س ��ة ن�شرها ف ��ي موقع ��ه االلكترون ��ي ان "التحديات

التي تواجه العراق خالل الفترة الحالية وفي الم�ستقبل
تتمث ��ل ب�أ�سباب (�سيا�سية� ،أمني ��ة� ،إدارية ،واقت�صادية)،
م�ؤكدا "غياب ال�ستراتيجي ��ات الوا�ضحة المعالم طويلة
الأم ��د ت�ساهم في تو�سع م�شكلة ازم ��ة ال�سكن ،والتي من
الممكن �إن تكون لها تبعات اجتماعية ت�ؤثر على الن�سيج
االجتماعي للمجتمع".و�أ�ضاف المركز �إن "قطاع الإ�سكان
قطاع حيوي وبحاجة �إل ��ى �إدامة وتجديد وبناء م�ستمر
نتيجة للزي ��ادة الطبيعية الم�ستمرة للنم ��و ال�سكاني في
الع ��راق والذي قدره الجهاز المرك ��زي للإح�صاء في عام
 2012بـ� �ـ � ،%2.9إال �إن عملية بن ��اء الم�ساكن في العراق
ت�سير بوتيرة بطيئة جدا".
 التفا�صيل �ص 7

 50مليون دينار
قرو�ض امل�شاريع
ت�سدد على � 4سنوات
 بغداد  /المدى
اك ��د البن ��ك المرك ��زي ،ي ��وم �أم� ��س الثالث ��اء ،ان
القرو�ض للم�ش ��اريع ال�صغيرة والكبيرة تم اطالقها
مطل ��ع تموز وان اعل ��ى قر�ض تبلغ قيمته  50مليون
دينار على ان ي�سدد خالل ثالث �سنوات وباالمكان
ان تمتد المدة الى اربع �سنوات ،في حين اكد خبراء
اقت�صاد ان هذه القرو�ض �ستنع�ش االقت�صاد لكنها
"غير كافية لإخراجه من �سباته".
وقال ع�ض ��و مجل� ��س ادارة البن ��ك المركزي ،ماجد
ال�ص ��وري ،ف ��ي حدي ��ث لـ"الم ��دى" ان "القرو� ��ض
للم�ش ��اريع ال�ص ��غيرة والكبي ��رة اطلق ��ت بداية تموز
الحال ��ي من قبل الم�ص ��ارف الخا�ص ��ة الت ��ي زودها
البن ��ك المرك ��زي بالمبل ��غ المق ��رر للقرو� ��ض الت ��ي
�ستعطى ال�صحاب الم�شاريع".
وا�ض ��اف ان "هن ��اك العدي ��د م ��ن التعليم ��ات ح ��ول
القرو�ض وهي ان اعلى قر�ض يعطى هو  50مليون
دين ��ار عراقي ،وان تكون مدة ت�س ��ديد هذا القر�ض
ثالث �س ��نوات وباالمكان تمديد فترة الت�س ��ديد الى
� 4سنوات".
وبي ��ن ان "البن ��ك المرك ��زي ل ��ه فائ ��دة مقداره ��ا 7
باالل ��ف ودائ ��رة الكفال ��ة  8باالل ��ف" ،م�ش ��ير ًا ال ��ى
ان "الت�س ��ديد واعطاء الفوائد تن�ض ��مها الم�صارف
الخا�ص ��ة التي بدورها هي التي تحدد الم�ستفيد من
ه ��ذه القرو�ض وال�ش ��خ�ص الذي ي�س ��تحق ا�س ��تالم
القر�ض".
وا�ش ��ار ال�صوري الى ان "هذه القرو�ض هدفها هو
التنمي ��ة االقت�ص ��ادية ،حيث م ��ن الم�ؤمل ان ت�س ��هم
بحرك ��ة كبي ��رة ف ��ي االقت�ص ��اد العراقي ال ��ذي عانى
م ��ن الرك ��ود نتيجة النخفا�ض ا�س ��عار النف ��ط وت�أثر
الميزانية العراقية وهبوطها ب�شكل كبير".
 التفا�صيل �ص 8

�أعلن ��ت وزارة الدف ��اع� ،أم� ��س ،ع ��ن مقت ��ل  10م ��ن عنا�صر
تنظيم داع�ش بينهم م�س� ��ؤول عن تفخيخ ال�سيارات وثالثة
مهند�سين اجانب الجن�سية بتدمير معمل للتفخيخ ،جنوبي
الفلوج ��ة ،فيما دم ��رت الق ��وات الأمني ��ة معب ��را ي�ستخدمه
تنظيم داع�ش �شمالي الكرمة.
وقالت وزارة الدفاع في بي ��ان تلقت (المدى بر�س) ،ن�سخة
من ��ه� ،إن "مديري ��ة اال�ستخبارات الع�سكري ��ة وجهت �ضربة
بالراجم ��ات على معمل لتفخيخ العج�ل�ات في منطقة الحي
ال�صناعي ،جنوبي الفلوجة ،وتم تدميره بالكامل".
و�أ�ضاف ��ت ال ��وزارة ان "�سبع ��ة �إرهابيي ��ن قتل ��وا ب�ضمنهم
م�س�ؤول المعمل الإرهابي (�صباح حميد الجميلي) ،وثالثة
من المهند�سين الأجانب".
بالمقاب ��ل ،نف ��ت خلي ��ة االعالم الحرب ��ي ،م ��ا تناقلته بع�ض
و�سائ ��ل االعالم ب�ش� ��أن �سيط ��رة تنظيم داع�ش عل ��ى ناحية
بروان ��ة غرب الرمادي ( 110كم غرب بغداد) ،فيما �أكدت �أن

القوات الأمنية �أحبطت هجوم ًا للتنظيم على الناحية.
وقال ��ت خلي ��ة االع�ل�ام الحربي ،ف ��ي بيان ت�سلم ��ت (المدى
بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن "الأنباء التي تناقلتها بع�ض و�سائل
االعالم ب�ش� ��أن �سقوط ناحية بروانة بق�ض ��اء حديثة عارية
عن ال�صحة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الق ��وات الأمني ��ة والح�ش ��د ال�شعب ��ي
وابن ��اء الع�شائ ��ر �صدوا هجوم ًا لداع� ��ش وكبدوهم خ�سائر
كبيرة".
بدوره ��ا� ،أعلن ��ت قي ��ادة عمليات بغ ��داد� ،أم� ��س ،تفكيك 19
عب ��وة نا�سفة في مناط ��ق متفرقة من العا�صم ��ة ،فيما اكدت
تدمير معبر ي�ستخدمه تنظيم داع�ش �شمالي الكرمة.
وقال ��ت القيادة في بيان تلق ��ت (المدى بر�س) ن�سخة منه �إن
"ق ��وة من الفوج االول في اللواء ( )45تمكنت من �ضبط
ت�س ��ع عب ��وات نا�سفة �ضمن منطق ��ة (� )12ضباعي في قاطع
التاجي".
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التخطيط تقرتح خف�ض م�شاريع  2016اىل % 30
بغداد /المدى
اعلنت وزارة التخطي ��ط� ،أم�س الثالثاء،
ع ��ن �سعيها لتر�شيق خط ��ة الم�شاريع الى
� %30ضم ��ن موازن ��ة  ،2016م�شيرة الى
انها �أعدت ورقة عم ��ل تمثل �آلية مقترحة
لتحريك مو�ضوع الدفع بالآجل.
وق ��ال وكي ��ل ال ��وزارة لل�ش� ��ؤون الفني ��ة
ماه ��ر حم ��اد جوه ��ان ف ��ي بي ��ان تلق ��ت
(الم ��دى) ن�سخة ان "ال ��وزارة وفي اطار
جدول المناق�ش ��ات النهائية م ��ع الجهات
المنفذة للم�شاريع لو�ضع االطار النهائي
للأولويات والتر�شيق المطلوب تحقيقه،
ت�سعى ف ��ي تر�شيق الخطة ال ��ى ما ال يقل
عن  30في المئة �سواء بالت�أجيل او الرفع
م ��ن الخط ��ة لل ��وزارات والمحافظ ��ات"،

مبينا انه "تم و�ضع مجموعة من الحلول
لمعالج ��ة الم�ش ��اكل الناجم ��ة ع ��ن االزمة
المالي ��ة بي ��ن جه ��ات التعاق ��د المختلف ��ة
وال�سعي ف ��ي ا�ستح�صال موافقة الجهات
العلي ��ا المتعلق ��ة بالت�سوي ��ات المالي ��ة
وت�سوي ��ة ق�ضاي ��ا خطاب ��ات ال�ضم ��ان
المختلفة".
و�أ�ض ��اف جوه ��ان ان "ه ��ذه المناق�شات
ت�أت ��ي في اطار التو�صيات التي ا�صدرتها
اللجنة الوزاري ��ة الخا�صة ب�إعادة ترتيب
النفقات اال�ستثمارية ح�س ��ب الأولوية"،
م�شي ��را ال ��ى ان "مناق�ش ��ات الم�شاري ��ع
اال�ستثماري ��ة م ��ع الجه ��ات المعنية ت�أتي
بهدف االتف ��اق على الأولوي ��ات الخا�صة
ب ��كل جه ��ة بنح ��و نهائ ��ي و�ص ��وال ال ��ى
تر�شي ��ق الخطة اال�ستثمارية قدر االمكان

وبم ��ا يت�ل�اءم م ��ع الو�ض ��ع المال ��ي الذي
يم ��ر ب ��ه البل ��د وا�ستم ��رار تدن ��ي ا�سعار
النفط ال ��ذي انعك�س �سلبا على االيرادات
المتحققة منه".
وتاب ��ع جوه ��ان ان "الم�شاري ��ع الت ��ي
�ستج ��ري مناق�شاتها خالل الن�صف االول
م ��ن �شهر تم ��وز الجاري ت�شم ��ل م�شاريع
تنمي ��ة المحافظات وبمع ��دل محافظتين
يومي ��ا وكذل ��ك م�شاريع ال ��وزارات كافة،
داعي ��ا جمي ��ع ال ��وزارات والجه ��ات غير
المرتبط ��ة ب ��وزارة والمحافظ ��ات ال ��ى
"مراع ��اة الظروف الحالية التي يمر بها
الع ��راق وان تك ��ون م�شاريعه ��ا المقدم ��ة
تت�صف بالأهمية الق�صوى".
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ذي قار تعتقل  14من اتباع "اليماين"

ال�سفاح مهدد بالغياب
يف الت�صفيات !

9

 ذي قار  /المدى بر�س

� 11ألف مقاتل ي�شاركون بتحرير
الرمادي ..وجرنال �أمريكي
يدير العملية من الكويت

3

التجارة ت�ؤكد انخفا�ض ت�سجيل
ال�شركات ب�سبب االزمة
االقت�صادية

8

�أعلنت ادارة محافظة ذي قار ،ام�س الثالثاء ، ،اعتقال  14مطلوب ًا
بق�ضاي ��ا ارهابي ��ة في مناط ��ق متفرقة من المحافظ ��ة ،وفيما لفتت
ال ��ى اتخ ��اذ �سل�سلة م ��ن التدابير االمني ��ة االحترازي ��ة تح�سب ًا من
خ ��رق امني محتمل ي�ستهدف امن المحافظة� ،أكدت ا�ستكمال كافة
التدابير المطلوبة التي تحول من دون ح�صول الخروق االمنية.
وق ��ال محافظ ذي قار يحيى محمد باق ��ر النا�صري في حديث الى
(الم ��دى بر� ��س)� ،إن "التح ��ركات االمنية التي �شهدته ��ا المحافظة
الليل ��ة الما�ضية كانت على خلفية معلوم ��ات امنية وا�ستخباراتية
�أدت ال ��ى اعتقال  14مطلوب ًا كانوا يخطط ��ون لتعكير �صفو االمن
في المحافظة عبر اعمال ت�صنف �ضمن خانة االرهاب".
وخاط ��ب محاف ��ظ ذي ق ��ار المواطنين قائ�ل�ا �إن "الو�ض ��ع االمني
تحت ال�سيط ��رة والقوات واالجهزة االمني ��ة ت�ستنفر كل جهودها
وطاقاتها الف�شال المخطط ��ات االرهابية واالجرامية التي تحاول
النيل من امن المحافظة".
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ت�ص ّرفات تنال من �سمعة
احل�شد ال�شعبي
رمبا هي املرة العا�شرة �أو الع�شرون التي ن�سمع فيها كالم ًا
م ��ن رئي�س ال ��وزراء ،القائد العام للق ��وات امل�سلحة� ،أو من
مكتب ��ه ،ي�ؤكد �أن ق ��وات احل�شد ال�شعبي تتب ��ع القائد العام
وتخ�ض ��ع لإمرت ��ه وتوجيه ��ه ،ولي�س ��ت م�ستق ّل ��ة عنه وعن
القيادة العامة.
ملن يقر�أ بني ال�سط ��ور فان يف هذا الكالم املكرر ر�سالة �إىل
من ي�شتكون من ممار�سات لبع�ض عنا�صر احل�شد ال�شعبي
�أو من�سوب ��ة �إليه ،ور�سالة �أي�ض ًا اىل قوات احل�شد ال�شعبي
وقياداته ��ا حت ��ى ال ين�س ��ى �أحد منه ��ا نف�س ��ه ويح�صل من
بع�ضها جتاوز على هذا الو�ضع.
ه ��ذا ال ��كالم املعاد ت�أكيده غ�ي�ر مرة من رئي� ��س الوزراء �أو
مكتب ��ه مهم ،لكنّ امل�شكل ��ة تكمن يف �أنه عل ��ى �أر�ض الواقع
جت ��ري بع� ��ض الأمور عل ��ى نحو خمتل ��ف ،فهن ��اك العديد
من الت�صرف ��ات امل�ستف ّزة اخلارجة عل ��ى القانون تقوم بها
عنا�صر م ��ن احل�شد ال�شعبي �أو حت�سب نف�سها على احل�شد
ال�شعبي.
الت�صرف ��ات ه ��ذه ت�شم ��ل �إ�س ��اءة املعامل ��ة وحت ��ى القت ��ل
واالبتزاز والرتويع واال�ستيالء على �أموال و�أمالك خا�صة
وحتطي ��م ممتلكات وخرق النظام الع ��ام ب�أ�شكال خمتلفة،
وه ��ي ال حت�ص ��ل فقط على اجلبه ��ات الأمامي ��ة ،يف بع�ض
ميادي ��ن احلرب التي تنت�شر فيها قوات احل�شد ال�شعبي يف
مواجهة تنظيم داع�ش الإرهابي ،و�إمنا �أي�ض ًا على اجلبهات
اخللفي ��ة ..يف امل ��دن ،مبا فيها العا�صمة بغ ��داد .وكثري ًا ما
ي�ستخدم القائمون به ��ذه التجاوزات معدات وو�سائل نقل
حكومي ��ة �أو �شبيهة باملع ��دات وو�سائل النق ��ل احلكومية،
كال�سيارات ال�سوداء املظللة التي ال حتمل لوحات الأرقام.
وا�سبوعي� � ًا تقريب� � ًا نق ��ر�أ �أو ن�سمع ت�صريح ��ات �أو بيانات
لبع� ��ض اجلهات ،مب ��ا فيها قيادات احل�ش ��د ال�شعبي ،معلن ًة
براءته ��ا من �أفعال غري قانوني ��ة ارتكبتها عنا�صر تت�صرف
بو�صفها من ت�شكيالت احل�شد ال�شعبي.
غالب� � ًا ما ُتن�س ��ب هذه الأفعال غ�ي�ر القانوني ��ة اىل عنا�صر
امليلي�شي ��ات التي ال ترتدد عن الإعالن ع ��ن نف�سها برغم �أن
الد�ست ��ور قد ح� � ّرم امليلي�شي ��ات حترمي ًا �صريح� � ًا وقاطع ًا،
لكن الب ّد من الإعرتاف بان امليلي�شيات موجودة على �أر�ض
�اف على �أحد ،وم ��ن الوا�ضح �أن
الواق ��ع عل ��ى نحو غري خ � ٍ
احلكومة غري قادرة على تغيري هذا الواقع� ،أقله يف الوقت
الراهن.
�أظن �أن الأف�ضل والأجدى من الكالم املكرر عن تبعية قوات
احل�ش ��د ال�شعبي اىل القيادة العام ��ة للقوات امل�سلحة واىل
القائد العام ،ال�سعي لردع العنا�صر املنفلتة �أو التي تن�سب
نف�سها اىل احل�شد ال�شعب ��ي ،على نحو حازم وحا�سم .هذا
الردع مطلوب لي�س فقط بغاية احل ّد من �أعمال اخلروج على
القانون وانتهاك احلقوق واحلريات اخلا�صة والعامة ،بل
�أي�ض ًا من �أجل عدم اال�ساءة اىل احل�شد ال�شعبي الذي تبذل
عنا�ص ��ره الأرواح والدم ��اء يف �سبي ��ل ر ّد ع ��دوان داع� ��ش
الهمجي والق�ضاء عليه.
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بيجي حتت ال�سيطرة والتنظيم يحتل "قرية �صغرية" قرب �آلو�س

القوات امل�شرتكة ت�صد هجمات لداع�ش يف  3جبهات..
والعبادي يعزز دفاع حديثة بـ"�سوات"
 بغداد  /وائل نعمة
فت ��ح تنظي ��م "داع�ش" ث�ل�اث جبهات
يف �شم ��ايل وغربي العراق بالتزامن
م ��ع انطالق العملي ��ات الع�سكرية يف
الفلوج ��ة ،يف حماول ��ة للت�أث�ي�ر على
�سري تل ��ك العملي ��ات وت�شتي ��ت جهد
القوات امل�شرتكة يف االنبار.
وي�سعى التنظي ��م اىل ت�شتيت اجلهد
الع�سك ��ري بفت ��ح عدد م ��ن اجلبهات
عن ��د الك�ش ��ف ع ��ن اي عملي ��ة امني ��ة
لتحرير املدن التي ي�سيطر عليها.
هاج ��م داع� ��ش ب�سي ��ارات ملغم ��ة
وانتحاري�ي�ن مناط ��ق بيج ��ي
وحديثة واالط ��راف الغربي ��ة ملدينة
كركوك .وانته ��ت الهجمات ،بح�سب
م�س�ؤول�ي�ن ،بالف�ش ��ل با�ستثن ��اء
ال�سيط ��رة عل ��ى قري ��ة �صغ�ي�رة تقع
�ش ��رق حديثة ،وقري ��ة اخرى جنوب
كركوك قبل ان ين�سحب منها.
وب ��د�أت العملي ��ات الع�سكري ��ة يف
االنب ��ار مبحا�ص ��رة الفلوج ��ة ،اذ ال
تبع ��د الق ��وات امل�شرتكة �س ��وى  5كم
فق ��ط ع ��ن املدين ��ة ،و�سط انب ��اء عن
ان�سح ��اب م ��ا ي�سم ��ى بـ"املجال� ��س
الع�سكري ��ة" التابع ��ة لداع� ��ش ،م ��ن
املدين ��ة خملفني وراءه ��م انتحاريني
وقنا�صة.
وا�ست�ؤنف ��ت العملي ��ات الع�سكري ��ة
جم ��ددا يف االنب ��ار ،بع ��د توقف دام
نحو  50يوما ،منذ �سيطرة "داع�ش"
عل ��ى الرم ��ادي ،اث ��ار ج ��دال �سيا�سيا
ح ��ول وج ��ود خ�ل�اف عل ��ى وجه ��ة
احلرب املقبلة.
"�سوات" �إلى حديثة
ويف م ��وازاة ذل ��ك واف ��ق القائ ��د
الع ��ام حي ��در العب ��ادي ،خ�ل�ال لقائه
حمافظ االنب ��ار �صهي ��ب الراوي يف
بغ ��داد ،على ار�سال ق ��وات "�سوات"
اىل مدين ��ة حديث ��ة غرب ��ي االنب ��ار
الت ��ي تعر�ضت خ�ل�ال االي ��ام القليلة
املا�ضية اىل هجمات عنيفة ب�سيارات
مفخخة.
واكد عيد عما�ش الكربويل ،املتحدث

االمنية اىل "معاجلة الطريق الرابط
بني قرية الزوية وبيجي".
واو�ض ��ح اجلب ��ارة ،ال ��ذي يقود قوة
ع�شائرية تعرف با�سم (ال�شهيدة امية
اجلب ��ارة) يف ت�صري ��ح لـ"امل ��دى"،
ان "الطري ��ق املذك ��ور معبد ،ويعترب
خط ام ��دادات متوا�صل لنقل ال�سالح
واالنتحاريني".
وحتدث اجلبارة عن امكانية "توجيه
�ضربة جوية قوي ��ة الحداث خلل يف
الطريق لي�صب ��ح التنقل عربه �صعبا
او دفع بقوات برية لل�سيطرة عليه".
و�أعلنت قيادات باحل�شد ال�شعبي يف
بيجي ،م�ؤخرا ،حترير اغلب مناطق
الق�ض ��اء .وقال ��وا ان مناط ��ق مرك ��ز
الق�ض ��اء �أ�صبح ��ت يف مرم ��ى نريان
املقاتلني.

با�س ��م جمل� ��س حمافظ ��ة االنب ��ار
لـ"امل ��دى" ،ان "حديث ��ة تعر�ض ��ت
االثنني اىل هجوم م ��ن عدة حماور،
وا�ستطاع داع�ش ال�سيطرة على قرية
�صغ�ي�رة ق ��رب منطقة �آلو� ��س �شرقي
حديثة".
واليع ��رف حت ��ى االن م�ص�ي�ر �سكان
تل ��ك القرية ال�صغرية ،لكن الكربويل
ي�ؤكد بان "املفاج�أة مل ت�سمح لالهايل
بالنزوح من ديارهم".
ويح ��اول "داع� ��ش" ،ال ��ذي يواج ��ه
�ضربات موجعة يف اطراف الفلوجة،
فتح جبهات جديدة لتخفيف ال�ضغط
عنه يف جنوب املدنية.
وي�ؤك ��د املتح ��دث با�س ��م جمل� ��س
حمافظ ��ة االنب ��ار ان "الق ��وات
امل�شرتك ��ة حقق ��ت تقدم ��ا يف منطق ��ة
ال�صقالوي ��ة القريبة م ��ن الفلوجة"،
م�ش�ي�را اىل ان "الق�صف غري الدقيق

على الفلوج ��ة ت�سبب مبقتل وا�صابة
عدد من ال�سكان هناك".
ودع ��ا جمل� ��س ال ��وزراء ،يف جل�س ��ة
ام� ��س ،اىل احلف ��اظ عل ��ى �سالم ��ة
املدني�ي�ن يف مناط ��ق القت ��ال وطالب
بـ"الدقة" بن�شر االخبار عن املعارك.
وا�ستنك ��ر حتال ��ف الق ��وى العراقية
يف بيان �صدر م ��ع انطالق العمليات
الع�سكري ��ة يف االنب ��ار ،ا�ستخ ��دام
اجلي�ش العراق ��ي للرباميل املتفجرة
ب�ش ��كل ع�شوائ ��ي عل ��ى مدين ��ة
الفلوجة.
وكان ه ��ادي العامري ،اب ��رز قيادات
احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،اطل ��ق يف 10
حزي ��ران اجل ��اري ،حتذي ��ر ًا الهايل
الفلوج ��ة ب�ض ��رورة مغ ��ادرة املدينة
قب ��ل انط�ل�اق العملي ��ات الع�سكرية،
م�ؤكدا ان ��ه "ي�ضحي بعن�صر املباغتة
لدواع ��ي ان�سانية" .وق ��ال قيادي يف

منظمة بدر ان "املهلة انتهت للمدنيني
يف الفلوج ��ة ومن بقي يف املدينة هم
من م�ؤيدي داع�ش".

بيجي تحت ال�سيطرة
ويف بيج ��ي تعر�ضت ق ��وات احل�شد
ال�شعب ��ي واجلي� ��ش اىل هج ��وم
ب�سي ��ارات مفخخ ��ة �أدت اىل مقت ��ل
وج ��رح الع�ش ��رات منه ��م .وت�سربت
انباء عن �سيطرة داع�ش على مناطق
مت االع�ل�ان ع ��ن حتريره ��ا اال�سبوع
املا�ضي.
وينف ��ي في�ص ��ل اجلب ��وري ،نائ ��ب
رئي�س جمل�س �صالح الدين� ،سيطرة
داع�ش على مناطق هزم منها ،م�ؤكدا
طريق "معبد" لإمدادات
ان "الهج ��وم ت�سب ��ب ب�سق ��وط ع ��دد
داع�ش
م ��ن اجلرح ��ى والقتلى ب�ي�ن �صفوف
احل�ش ��د والق ��وات االمني ��ة االخ ��رى اىل ذلك دعا م ��روان اجلبارة ،رئي�س
جمل�س �شيوخ �صالح الدين ،القوات
فقط".

�أوباما :ال نخطط لزيادة
م�ست�شارينا يف العراق

الطريان يق�صف معربا ي�ستخدمه داع�ش �شمال الكرمة

تدمري م�صنع للتفخيخ يف الفلوجة يديره  3مهند�سني �أجانب
 الأنبار /املدى بر�س
�أعلن ��ت وزارة الدف ��اع� ،أم� ��س ،عن مقتل  10م ��ن عنا�صر
تنظيم داع�ش بينهم م�س�ؤول عن تفخيخ ال�سيارات وثالثة
مهند�س�ي�ن اجان ��ب اجلن�سي ��ة بتدم�ي�ر معم ��ل للتفخي ��خ،
جنوب ��ي الفلوج ��ة ،فيم ��ا دم ��رت الق ��وات الأمني ��ة معربا
ي�ستخدمه تنظيم داع�ش �شمايل الكرمة.
وقال ��ت وزارة الدفاع يف بيان تلقت (املدى بر�س) ،ن�سخة
منه� ،إن "مديرية اال�ستخب ��ارات الع�سكرية وجهت �ضربة
بالراجم ��ات على معمل لتفخيخ العجالت يف منطقة احلي
ال�صناعي ،جنوبي الفلوجة ،ومت تدمريه بالكامل".
و�أ�ضاف ��ت ال ��وزارة ان "�سبع ��ة �إرهابيني قتل ��وا ب�ضمنهم
م�س�ؤول املعمل الإرهابي (�صباح حميد اجلميلي) ،وثالثة
من املهند�سني الأجانب".
باملقاب ��ل ،نفت خلي ��ة االع�ل�ام احلربي ،م ��ا تناقلته بع�ض
و�سائ ��ل االعالم ب�ش� ��أن �سيطرة تنظيم داع� ��ش على ناحية

بروان ��ة غرب الرمادي ( 110كم غرب بغ ��داد) ،فيما �أكدت
�أن القوات الأمنية �أحبطت هجوم ًا للتنظيم على الناحية.
وقال ��ت خلية االع�ل�ام احلرب ��ي ،يف بيان ت�سلم ��ت (املدى
بر� ��س) ،ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "الأنب ��اء الت ��ي تناقلته ��ا بع�ض
و�سائل االعالم ب�ش�أن �سقوط ناحية بروانة بق�ضاء حديثة
عارية عن ال�صحة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الق ��وات الأمنية واحل�ش ��د ال�شعبي
وابناء الع�شائر �ص ��دوا هجوم ًا لداع�ش وكبدوهم خ�سائر
كبرية".
بدوره ��ا� ،أعلن ��ت قيادة عملي ��ات بغداد� ،أم� ��س ،تفكيك 19
عب ��وة نا�سفة يف مناطق متفرقة م ��ن العا�صمة ،فيما اكدت
تدمري معرب ي�ستخدمه تنظيم داع�ش �شمايل الكرمة.
وقال ��ت القيادة يف بيان تلقت (املدى بر�س) ن�سخة منه �إن
"قوة من الفوج االول يف اللواء ( )45متكنت من �ضبط
ت�سع عب ��وات نا�سفة �ضمن منطقة (� )12ضباعي يف قاطع
التاجي".

و�أ�ضاف ��ت القي ��ادة ان "قوة م ��ن الفوج الثال ��ث يف اللواء
( )22متكن ��ت م ��ن العث ��ور على ث�ل�اث عب ��وات نا�سفة يف
منطق ��ة الغزالية �شمايل بغداد" ،م�ش�ي�رة اىل ان "القوات
االمنية متكنت م ��ن �ضبط وتفكيك �سبع عبوات نا�سفة يف
مناطق ،مدينة ال�صدر �شرقي بغداد ،وعرب جا�سم جنوبي
بغداد ،وامل�صاحلة ،والزمربانية واجلزيرة".
ولف ��ت اىل ان "ت�شكي ًال من ط�ي�ران اجلي�ش العراقي متكن
م ��ن تدم�ي�ر معرب لعنا�ص ��ر تنظي ��م داع�ش �شم ��ايل منطقة
الكرمة".
ي�أتي هذا يف الوقت الذي �أعلنت فيه قوات التحالف ،قيامها
ب� �ـ 19غارة جوية �ضد اهداف لتنظيم داع�ش االرهابي يف
العراق و�سوريا خالل الـ � 24ساعة املا�ضية.
وقال ��ت قيادة العمليات امل�شرتكة لقوات التحالف يف بيان
ن�شره موق ��ع البنتاغون واطلعت عليه (امل ��دى بر�س)� ،إن
"الطائرات االمريكية وطائرات الدول املتحالفة االخرى
قام ��ت ب�شن  19غارة جدي ��دة �ضد اه ��داف لتنظيم داع�ش

االرهاب ��ي يف كل م ��ن العراق و�سوريا وذل ��ك خالل الـ 24
�ساعة املا�ضية".
وا�ضاف ��ت القيادة �أن " 11غارة جوي ��ة قد مت تنفيذها �ضد
اه ��داف تابع ��ة لتنظي ��م داع�ش داخ ��ل الع ��راق ا�ستخدمت
فيها الطائ ��رات القا�صفة واملقاتلة م ��ع الطائرات احلربية
امل�س�ي�رة وذلك بعد احل�ص ��ول على موافق ��ة وزارة الدفاع
العراقية".
وتابع ��ت القيادة يف بيانها ان "ال�ضربات اجلوية توزعت
ب�ي�ن مناطق بيج ��ي والفلوج ��ة وحديثة وكرك ��وك وكذلك
منطق ��ة خمم ��ور والرمادي وقرب �سنج ��ار حيث ادت هذه
ال�ضرب ��ات اىل تدمري خم� ��س وحدات تكتيكي ��ة مع تدمري
حف ��ارة وعجل ��ة ميكانيكي ��ة اخ ��رى م ��ع تدم�ي�ر ع ��دد من
امل�ستودع ��ات ومو�ضعني قتاليني وثالث ��ة مدافع ثقيلة مع
تدمري بناية وعجلة".
و�أك ��دت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة لق ��وات التحال ��ف �أن
"طائرات التحالف �شنت  8غارات اخرى".

احل�شد ال�شعبي ي�ؤكد �أن ح�صار الأنبار "�سيطول كثريا"

وزير التخطيط لل�سفري الأمريكي :الفلوجة وال�صقالوية ت�شهدان تنفيذ �سيا�سة الأر�ض املحروقة
بغداد  /المدى بر�س
�أكد وزي ��ر التخطيط �سلمان اجلميلي� ،أم� ��س الثالثاء� ،أن
�سيا�س ��ة الأر� ��ض املحروقة والتي يذه ��ب �ضحيتها العديد
من الأ�شخا�ص "ال تخدم العالقة" بني احلكومة وال�شعب.
وح ّم ��ل التحال ��ف ال ��دويل واملجتم ��ع ال ��دويل امل�س�ؤولية
"الأخالقية والقانونية" جتاه ما يح�صل ل�سكان املحافظات
املحتلة من قبل تنظيم داع�ش.
وق ��ال وزي ��ر التخطي ��ط �سلم ��ان اجلميلي ،يف بي ��ان على
هام� ��ش ا�ستقباله ال�سفري الأمريك ��ي يف العراق �ستيوارت
جون ��ز ،وتلق ��ت (املدى بر� ��س) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "�سيا�سة
الأر� ��ض املحروقة م ��ن خ�ل�ال ا�ستعمال الق�ص ��ف املدفعي
واجل ��وي والتي يت ��م اتباعه ��ا الآن يف مدينت ��ي الفلوجة
وال�صقالوي ��ة والت ��ي يذه ��ب �ضحيته ��ا �أع ��داد كب�ي�رة من

الأبرياء ال�سيما الن�ساء والأطفال ال تخدم جت�سري العالقة
ب�ي�ن احلكوم ��ة وال�شعب والتي تع ��د عن�ص ��ر ًا �أ�سا�سي ًا يف
�إعادة الأمن �إىل هذه املناطق".
و�أ�ض ��اف اجلميل ��ي �أن "التحال ��ف ال ��دويل وم ��ن خلف ��ه
املجتمع الدويل يتحم ��ل امل�س�ؤولية الأخالقية والقانونية
جت ��اه الأبرياء من �سكان املحافظات املحتلة التي تتعر�ض
للق�ص ��ف" ،م�ؤك ��د ًا �أن "ال ذن ��ب له ��م �س ��وى �أنه ��م قطع ��ت
عليهم �سبل الف ��رار والنزوح ب�سبب وقوعهم حتت �سطوة
الع�صاب ��ات الإجرامي ��ة لداع� ��ش وب�ي�ن ممار�س ��ات بع�ض
اجله ��ات التي منع ��ت عنهم اللج ��وء اىل مناط ��ق �آمنة كما
ح�ص ��ل يف ج�سر بزيبز" .ودعا �إىل "�ضرورة تقدمي الدعم
الإن�ساين للعوائل النازحة".
باملقاب ��ل� ،أك ��دت هيئة احل�ش ��د ال�شعب ��ي� ،أم� ��س الثالثاء،
�أنه ��ا "غري م�ستعجلة" للبدء بعملي ��ات حترير االنبار و�أن

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�صاره ��ا لتنظيم داع�ش "�سيطول كث�ي�ر ًا" .و�أ�شارت �إىل
�أن ع ��دم الإع�ل�ان عن �ساعة ال�صفر اليعن ��ي ت�أخري العملية
�أو الرتاج ��ع عنه ��ا ،فيما رجح ��ت �أن تكون نتائ ��ج العملية
"كبرية"و�ستنجز بـ"�أ�سرع من املتوقع".
وقال رئي�س جلنة دعم احل�شد ال�شعبي يف جمل�س حمافظة
بغداد معني الكاظمي ،يف حديث �إىل (املدى بر�س)" ،ل�سنا
م�ستعجلني للبدء بعملية حترير االنبار وح�صارنا لـداع�ش
�سيط ��ول كث�ي�ر ًا" .و�أ�ضاف الكاظم ��ي �أن "العمل جار الآن
عل ��ى من ��ح املزيد م ��ن الوقت خل ��روج املدني�ي�ن واحلفاظ
عل ��ى �أرواحه ��م" ،الفت ًا �إىل �أن "اخلط ��ط التي يتم و�ضعها
ترتك ��ز �أي�ض� � ًا على ع ��دم �إعط ��اء خ�سائر كب�ي�رة ب�صفوف
احل�ش ��د ال�شعبي ،وقطع خطوط �إمداد التنظيم من نينوى
و�صالح الدي ��ن" ،م�ؤكد ًا �أن "نتائج العملية �ستكون كبرية
و�سيت ��م حتري ��ر املحافظة �أ�س ��رع م ��ن املتوقع".من جانبه

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 :

االنبار جي�ش ح�شد الكرمة
وا�ض ��اف اجلب ��وري لـ"امل ��دى" ان
"املعارك يف بيجي كر وفر ،ومازالت
الق ��وات ت�سيط ��ر عل ��ى قري ��ة املاحلة
وح ��ي الت�أمي ��م وال�ش ��ط ومناط ��ق
اخرى".
وق ��در امل�س�ؤول املحل ��ي ان "القوات
االمني ��ة ت�سيط ��ر عل ��ى  %80م ��ن
بيجي" ،لكنه لفت اىل ان "امل�سلحني
مازال ��وا قادري ��ن على �ش ��ن هجمات
قوي ��ة على الق ��وات امل�شرتكة تنطلق
م ��ن بل ��دة ال�صيني ��ة اىل الغ ��رب من
بيج ��ي م�ستغل�ي�ن ارتباطه ��ا مبنطقة
�صحراوي ��ة ،والبو ج ��واري القريبة
من امل�صفى الكبري يف املدينة".

مقتل  100داع�شي في كركوك
واىل اق�ص ��ى ال�شم ��ال ال�شرق ��ي
لتكري ��ت �ش ��ن م�سلح ��و "داع� ��ش"
بع ��د منت�ص ��ف ليل الأح ��د ،هجوم ًا
وا�س ��ع النط ��اق عل ��ى �سل�سل ��ة من
الق ��رى الت ��ي ت�سيطر عليه ��ا قوات
البي�شمرك ��ة جنوب غ ��رب كركوك،
بهدف ا�ستعادة ال�سيطرة عليها.
وق ��ال م�س� ��ؤول ك ��ردي يف
طوزخرمات ��و ان "امل�سلح�ي�ن
ا�ستطاعوا خالل الهجوم ال�سيطرة
عل ��ى قري ��ة (م ��رة) جن ��وب غ ��رب
املدين ��ة ل�ساع ��ات ث ��م ا�ستطاع ��ت
الق ��وات الكردي ��ة اع ��ادة ال�سيطرة
عليها".
وك�شف امل�س�ؤول الكردي مال ح�سن
كرمي ��اين ،يف ات�صال مع "املدى"،
ان "البي�شمركة ومب�ساعدة طريان
التحالف قتلت نحو  100م�سلح من
التنظيم خالل الهجوم".
وكان املهاجم ��ون ،بح�سب معنيني
بال�ش� ��أن االمن ��ي ،يحاول ��ون �إعادة
ال�سيط ��رة عل ��ى ق ��رى م ��رمي ب ��ك،
واحلمرية الكربى وال�صغرى وتل
ال ��ورد والنوافل ،وبالت ��ايل �إحكام
ال�سيط ��رة على منطقة وادي النفط
ال�سرتاتيجية جنوب كركوك.

ق ��ال ع�ضو هيئ ��ة ال ��ر�أي يف احل�شد ال�شعب ��ي القيادي يف
منظمة بدر كرمي النوري يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن
"عدم الإعالن عن �ساعة ال�صفر النطالق العمليات الكربى
لتحري ��ر حمافظة االنبار لغاي ��ة الآن ال يعني �أننا تراجعنا
�أو ت�أخرنا يف البدء بالعملية".
وع ��زا الن ��وري" ،ع ��دم انط�ل�اق العملي ��ة لغاي ��ة الآن �إىل
اال�ستع ��دادات والتح�ض�ي�رات والتعزي ��زات جلم ��ع
م�ستلزم ��ات الن�ص ��ر وح�س ��م املعركة خا�ص ��ة يف الفلوجة
والرمادي" ،عاد ًا الت�س ��رع يف تنفيذ مثل هذه عمليات "ذا
�أ�ضرار كبرية".
و�أ�ض ��اف النوري� ،أن "عنا�ص ��ر تنظيم داع�ش باتوا اليوم
يف موق ��ف املدافع يف ظل التقدم ال�سري ��ع للقوات الأمنية
يف بع� ��ض املناط ��ق واخل�سائ ��ر الكب�ي�رة الت ��ي تلقاه ��ا
التنظيم".

�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

بغداد  /المدى بر�س
نف ��ى الرئي� ��س الأمريكي باراك
�أوبام ��ا ،ام� ��س الثالث ��اء ،نيته
�إر�س ��ال ق ��وات �إ�ضافي ��ة �إىل
الع ��راق ،ولف ��ت �إىل �أن مهم ��ة
الق ��وات العراقي ��ة ه ��ي الن�صر
عل ��ى تنظي ��م داع�ش م ��ن خالل
العم ��ل على "تطويره ��ا" ،فيما
�أك ��د �أن املعركة �ض ��د "املجاميع
املتطرفة �ستكون طويلة".
وقال ب ��اراك �أوباما ،يف خطاب
ل ��ه ع ��ن احلمل ��ة الع�سكري ��ة
الت ��ي تقوده ��ا وا�شنط ��ن �ض ��د
تنظي ��م داع� ��ش ونقلته �صحيفة
(وا�شنط ��ن تامي ��ز) واطلع ��ت
علي ��ه (امل ��دى بر� ��س)�" ،إننا ال
نخطط لإر�س ��ال قوات �أمريكية
للع ��راق ملقاتلة داع� ��ش" ،مبين ًا
�أن "مهمة الق ��وات املحلية الآن
حتقي ��ق الن�ص ��ر عل ��ى التنظيم
املتطرف".
و�أ�ض ��اف �أوبام ��ا �أن ب�ل�اده
"لي�س ��ت لديه ��ا خط ��ط فعلي ��ة
لزيادة عدد الق ��وات الأمريكية
املتواج ��دة هن ��اك والبال ��غ
عدده ��ا ثالث ��ة �آالف" ،م�ش ��دد ًا
عل ��ى �ض ��رورة "تطوي ��ر
الق ��وات الأمني ��ة املحلي ��ة التي
با�ستطاعته ��ا موا�صل ��ة التقدم
و�إذا تولين ��ا املهم ��ة ب�أنف�سن ��ا
يف كل مناطق ال�شرق الأو�سط
و�إفريقي ��ا فل ��ن نحق ��ق �شيئ� � ًا
�سوى نتائج وحلول م�ؤقتة".
و�أ�ض ��اف �أوبام ��ا �أن "املعرك ��ة
�ض ��د التنظيم وبقي ��ة املجاميع
الإرهابي ��ة �ستك ��ون طويل ��ة
ولي�س ��ت �سهلة دائم� � ًا" ،م�ؤكد ًا

�أن "حكوم ��ة بغداد تق ��وم الآن
ب�أم ��ر جي ��د م ��ن خ�ل�ال جتنيد
املزيد م ��ن املتطوعني املحليني
يف املعركة".
و�أ�ش ��ار �أوبام ��ا �إىل �أن
"�سرتاتيجية تدري ��ب القوات
املحلي ��ة كان ��ت جت ��ري بب ��طء
�شدي ��د ،ونح ��ن نق ��وم الآن
بت�سري ��ع تدريبه ��م بع ��د قدوم
الكث�ي�ر م ��ن املتطوع�ي�ن ال�سنة
للم�شارك ��ة يف املعرك ��ة" ،الفت ًا
�إىل �أن "داع� ��ش من ��ي بخ�سائر
يف ع ��دد م ��ن املع ��ارك يف
العراق و�سوري ��ا وذلك لوجود
�شري ��ك م�ؤثر من الق ��وات على
الأر�ض".
ولفت �أوباما �إىل �أن "التحالف
زود الق ��وات العراقي ��ة مبزي ��د
م ��ن الأ�سلحة امل�ض ��ادة للدروع
ويقوم بتعجيل تدريب القوات
املحلية".
ويف �سي ��اق �آخر �أك ��د الرئي�س
الأمريكي �أن "وا�شنطن �ستقوم
بتق ��دمي املزي ��د م ��ن التدري ��ب
وت�سلي ��ح ق ��وات املعار�ض ��ة
املعتدلة يف �سوريا".
وح ��ذر �أوبام ��ا "م ��ن وق ��وع
هجم ��ات داخ ��ل الوالي ��ات
املتح ��دة بع ��د التهدي ��دات
الأخرية م ��ن املت�أثري ��ن ب�أفكار
تنظيم داع� ��ش عرب االنرتنت"،
داعي ًا "اجلالي ��ة الإ�سالمية يف
الواليات املتحدة �إىل الت�صدي
له ��ذا الأم ��ر" .وتاب ��ع �أوبام ��ا
�أن "ه ��ذا الأمر �سيك ��ون مناط ًا
للجالي ��ات الإ�سالمي ��ة حلماي ��ة
�أبنائه ��م وبناته ��م م ��ن �أن يت ��م
جتنيدهم".
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قالت �إن افادات المالكي قدمت معلومات مو�سعة لما قبل وبعد �سقوط المدينة

جلنة املو�صل� :إجابات القادة ال�سيا�سيني و�ضعت
التحقيق يف م�سار �إيجابي ...و�أعدنا ا�ستجواب غيدان
اكدت لجنة التحقيق ب�سقوط المو�صل ،ام�س ،ان اجابة نائبي رئي�س الجمهورية المالكي والنجيفي
ورئي�س اقليم كرد�ستان م�سعود بارزاني على ا�سئلتها و�ضعت التحقيق في "م�سار ايجابي" .لكنها ا�شارت الى
ان اجوبة رئي�س الوزراء ال�سابق "�أكثر االجوبة التي زودت اللجنة التحقيقية بمعلومات مو�سعة" ،م�شيرة
الى ان بع�ض االجابات كانت "مقت�ضبة".
 بغداد  /حممد �صباح
وذك ��رت اللجنة �أن�ه��ا �ستعر�ض تقريرها النهائي،
مدعوما باالفالم والوثائق ،امام جمل�س النواب بعد
عطلة عيد الفطر ،وا��ش��ارت اىل حاجتها الك�ثر من
جل�سة لتقدمي التقرير ب�شكل مف�صل.
ويقول النائب حاكم الزاملي ،رئي�س جلنة املو�صل،
لـ"املدى" ،ان "اللجنة اجتمعت وناق�شت �أجوبة
نائبي رئي�س اجلمهورية ن��وري املالكي وا�سامة
النجيفي ورئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين"،
م�شريا اىل ان اللجنة "اعتمدت على مقاطعة االجوبة
مع االفادات ال�سابقة لل�شخ�صيات املدنية والع�سكرية
للت�أكد من �صحة بع�ض املعلومات" .واك��د الزاملي
"من ال�سابق الوانه اعتبار هذه اال�سئلة مقنعة �أو
غري مقنعة ما مل ننته من مو�ضوعة مقاطعتها مع
جميع االف���ادات ال�سابقة ال�ت��ي دونتها اللجنة يف
حما�ضرها" ،م�شريا اىل �أن "اللجنة تعمل من اجل
التحقق من �صحة هذه االجابات وحقيقتها".
ويتحدث رئي�س جلنة االمن الربملانية عن املعلومات
التي ادىل بها هوالء القادة الكبار عن دخول داع�ش
�إىل مدينة املو�صل العام املا�ضي ،قائال �أن "�أكرث
االجوبة التي زودت اللجنة التحقيقية مبعلومات
مو�سعة هي االجابات التي قدمها القائد العام للقوات
امل�سلحة ال�سابق ن��وري املالكي املدعومة بالوثائق
واالدلة ".
واو�ضح الزاملي ان "اجابات املالكي ت�ضمنت عر�ضا
ملجال�س التحقيق التي ت�شكلت قبل دخول داع�ش �إىل
نينوى وك��ذل��ك ع��ن عمليات التغيريات والتنقالت
الع�سكرية التي ح�صلت وم�ستوى ت�سليح االجهزة
االمنية واعدادها وجتهيزها".
يذكر �أن تنظيم داع�ش ا�ستوىل على مدينة املو�صل،
مركز حمافظة نينوى 405( ،ك��م �شمال العا�صمة
بغداد) ،يف (العا�شر من حزيران  2014املن�صرم)،
قبل �أن ميد ن�شاطه الإره��اب��ي ملناطق �أخ��رى عديدة
من العراق ،ويرتكب فيها "انتهاكات" كثرية عدتها
جهات حملية وعاملية "جرائم �ضد الإن�سانية و�إبادة
جماعية" .وامتنع رئي�س اللجنة التحقيقية عن

االجابة حول اجلهة التي اعطت اوام��ر االن�سحاب
من نينوى ،م�ؤكدا ان "التقرير النهائي �سيت�ضمن
ت�شخي�ص اجل�ه��ة ال�ت��ي اع�ط��ت اوام��ره��ا للقيادات
الع�سكرية باالن�سحاب".
ولفت الزاملي اىل �أن "تقرير اللجنة النهائي �سيعر�ض
يف اجلل�سة التي �ستعقد بعد عطلة العيد مبا�شرة"،
وا�شار اىل �أن جلنته "او�شكت على االنتهاء من كتابة
تقريرها وهي عاكفة حاليا على ت�أطري املعلومات التي
ت�شمل عر�ض افالم ووثائق داخل هذا التقرير".
وذكر رئي�س جلنة االمن الربملانية ب�أن "جل�سة واحدة
غري كافية لعر�ض تقرير اللجنة النهائي ب�شكل مف�صل
خ�صو�صا وانها حققت ما يقارب �أكرث من � 160ساعة
ع�بر ا�ستجواب � 90شخ�صية ع�سكرية ومدنية".

اعلنت كتلة الوفاء يف جمل�س النجف ،ام�س الثالثاء،
عن ان�سحابها من اجلل�سة املخ�ص�صة ال�ستجواب
املحافظ عدنان الزريف احتجاج ًا على عقدها ،رغم
غيابه بـ"عذر �شرعي" ،فيما عدت كتلة املواطن عدم
ح�ضوره بـ"غري املربر".
وق��ال رئي�س كتلة ال��وف��اء ر��ض��وان الكندي خالل
م�ؤمتر �صحفي عقد يف �ساحة املجل�س وح�ضرته
(امل ��دى ب��ر���س) �إن "كتلته ان�سحبت م��ن اجلل�سة
ب�سبب عقد املجل�س جلل�سة اال�ستجواب رغم عدم
ح�ضور املحافظ بعذر �شرعي".
و�أ� �ض��اف الكندي �أن "املحافظ ع��دن��ان ال��زريف مت
ايفاده �إىل العا�صمة بغداد ملدة يومني ب��دء ًا من 7
متوز �إىل الـ 8من متوز احلايل''.
اىل ذلك قال رئي�س كتلة الوفاء ر�ضوان الكندي �إن
"جمل�س املحافظة ا�ستلم كتابا من اللجنة القانونية
ال�ت��اب�ع��ة ملجل�س ال �ن��واب ي�ط��ال�ب��ه فيها بالرتيث
ب�إجراءات ا�ستجواب املحافظ عدنان الزريف حلني
البت بطلبه بحل جمل�س حمافظة النجف".
و�أ�ضاف رئي�س كتلة الوفاء �إن "اللجنة القانونية

ا�ستنفار �أمني يف ذي قار بعد
اعتقال  14من اتباع "اليماين"
 ذي قار  /املدى بر�س
�أعلنت ادارة حمافظة ذي قار ،ام�س الثالثاء ، ،اعتقال  14مطلوب ًا بق�ضايا ارهابية
يف مناطق متفرقة من املحافظة ،وفيما لفتت اىل اتخاذ �سل�سلة من التدابري
االمنية االحرتازية حت�سب ًا من خرق امني حمتمل ي�ستهدف امن املحافظة� ،أكدت
ا�ستكمال كافة التدابري املطلوبة التي حتول من دون ح�صول اخلروق االمنية.
وقال حمافظ ذي قار يحيى حممد باقر النا�صري يف حديث اىل (املدى بر�س)،
�إن "التحركات االمنية التي �شهدتها املحافظة الليلة املا�ضية كانت على خلفية
معلومات امنية وا�ستخباراتية �أدت اىل اعتقال  14مطلوب ًا كانوا يخططون
لتعكري �صفو االمن يف املحافظة عرب اعمال ت�صنف �ضمن خانة االرهاب".
واو�ضح النا�صري ،الذي يرت�أ�س اي�ضا اللجنة االمنية العليا يف املحافظة ان
"االجراءات االمنية االحرتازية �ستتوا�صل حلني ا�ستكمال القوات االمنية كافة
التدابري املطلوبة التي حتول من دون ح�صول اي خرق امني".
وخاطب حمافظ ذي ق��ار املواطنني قائال �إن "الو�ضع االمني حتت ال�سيطرة
والقوات واالجهزة االمنية ت�ستنفر كل جهودها وطاقاتها الف�شال املخططات
االرهابية واالج��رام�ي��ة التي حت��اول النيل من ام��ن املحافظة" ،ولفت اىل ان
"اال�ستقرار االمني الذي تنعم به املحافظة يزيد من ا�صرار احلكومة املحلية
وقواتها االمنية على تعزيز اال�ستقرار االمني".
و�أو��ض��ح النا�صري ان "حمافظة ذي ق��ار �شهدت على م��دى العامني املا�ضيني
ا�ستقرار ًا امني ًا جيدا ح��ال من دون ح�صول اي خ��رق امني برغم املحاوالت
االرهابية التي ت�ستهدف امن املحافظة وت�صاعد التداعيات االمنية يف املحافظات
االخرى".
وكانت قيادة �شرطة ذي قار ،اعلنت م�ساء االثنني اعتقال  14مطلوب ًا من "اتباع
اليماين" يف عملية ا�ستباقية نفذتها يف مناطق متفرقة من املحافظة.
وقال بيان لقيادة �شرطة ذي قار ،وتلقت (املدى بر�س) ،ن�سخة منه ،ان "الأجهزة
الأمنية قامت مبمار�سة �أمنية ا�ستباقية تهدف لتنفيذ �أوامر ق�ضائية بحق جماعة
(ال�ضال ّ
امل�ضل احمد بن احل�سن اليماين) التي تتبنى �أفكار ًا منحرفة بعد توفر
معلومات ا�ستخبارية عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات �إرهابية بالتزامن مع الع�شر
الأواخ��ر من �شهر رم�ضان املبارك" ،مبين ًا ان "العملية ا�سفرت عن اعتقال 14
مطلوب ًا" .وا�شار البيان ،اىل ان "املعلومات اال�ستخبارية ت�شري �إىل �إن هذه
اجلماعة بد�أت جتمع �صفوفها من جديد ،وتبنيهم ملا يو�صف بالفكر الإرهابي
املنحرف الذي يدينون به وتورطهم بدماء �ضباط ال�شرطة يف املحافظة".
و�أ�ضاف البيان ،ان "قوة م�شرتكة من �شرطة ذي قار متمثلة ب�أفواج الطوارئ
ومديريات �شرطة الأق�سام متكنت بالتن�سيق والتعاون مع مديرية اال�ستخبارات
والتحقيقات االحتادية وق�سم مكافحة الإرهاب من تنفيذ � 14أمر قب�ض ق�ضائي
بحق املنتمني �إىل هذه اجلماعة ال�ضالة وفق �أحكام امل��ادة الرابعة من قانون
مكافحة الإرهاب".
وتابع البيان ،ان "عملية تنفيذ االوام��ر الق�ضائية ا�سفرت عن �ضبط �أ�سلحة
واعتدة وكتب ومن�شورات و�أجهزة كمبيوتر و�أقرا�ص ليزرية ،كانت بحوزة
املعتقلني" ،م�شري ًا اىل "اتخاذ الإج��راءات القانونية الأ�صولية كافة لتقدميهم
للق�ضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل".
و�أو��ض��ح البيان ،ان "قوات الأم��ن يف املحافظة تلقت تعليمات م�شددة ب�أخذ
احليطة واحل��ذر و�إح �ب��اط �أي حت��رك م�شبوه منهم واع�ت�ق��ال م��ن ي�ضبط من
عنا�صرهم ،وال�ضرب بيد من حديد على تلك الفئة ال�ضالة وجميع الظواهر
امل�سلحة التي تهدد الأمن".

جتهيزات ع�سكرية تركها اجلي�ش قبل االن�سحاب من املو�صل�..أر�شيف

احلكومة حتقق بـ"حادث النعريية" ..والدفاع تبعد الطريان
عن املناطق امل�أهولة

الزريف يتغيب عن جل�سة اال�ستجواب
وكتلته حتتج باملقاطعة
 النجف  /املدى بر�س

ويلفت الزاملي �إىل �أن "احدى جل�سات اال�ستماع
ا�ستمرت � 10ساعات حتقيق ،وجل�سة اخرى ا�ستمرت
� 8ساعات وهذه اجلل�سات فيها الكثري من املعلومات
والتي حتتاج �إىل عر�ض تف�صلي داخل الربملان عرب
�ساعات متوا�صلة للعر�ض والتو�ضيح" .بدوره يقول
عبدالرحمن اللويزي ،ع�ضو اللجنة التحقيقية� ،إن
"اجابات النجيفي واملالكي وب��ارزاين ق�سم منها
ينطوي على بعد �سيا�سي والبع�ض الآخر ا�ستند �إىل
الوثائق واالدلة" .وا�ضاف اللويزي ،يف ت�صريح
لـ"املدى" ،بالقول "هناك اج��وي��ة م�سهبة تناولت
االح ��داث ال�ت��ي ح�صلت قبل وب�ع��د �سقوط نينوى
باال�ضافة اىل االج��اب��ة ع��ن اال�سئلة التي طرحت،
يف حني كانت بع�ض االجابات مقت�ضبة" ،لكنه اكد

ان "التحقيق ا�صبح يف م�سار ايجابي بعد و�صول
�أجوية قادة ال�صف االول" .ونوه النائب عن نينوى
اىل �أن "اعادة ا�ستدعاء علي غ�ي��دان اىل اللجنة
جمددا جاء نتيجة لتقاطع اجوبة املالكي والنجيفي
وب��ارزاين واف��ادات ال�شخ�صيات االخرى" ،م�شددا
على �أن "كل هذا االجبات �ستخ�ضع للتقييم من قبل
اع�ضاء اللجنة قبل ت�ضمينها يف التقرير النهائي".
وذك��ر اللويزي ب��أن "جلنة املو�صل طالبت وزارت��ي
ال��دف��اع وال��داخ �ل �ي��ة ت��زوي��ده��ا ب�ت�ق��اري��ر املفت�شني
واملراتب والرواتب ملعرفة املت�سربني واملوجود من
املنت�سبني اثناء دخول داع�ش اىل املدينة" ،م�ؤكدا ان
"البنية لكتابة التقرير اكتملت و�سينجز يف الفرتة
املحددة".
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�أك��دت �أن تاريخ تقدمي طلب حل املجل�س من قبل
املحافظ جاء قبل تاريخ طلب املجل�س ال�ستجواب
املحافظ".
م��ن جانبه اك��د رئي�س كتلة امل��واط��ن يف املجل�س
خالد اجل�شعمي �أن "عدم ح�ضور املحافظ للجل�سة
غري مربر كونه ت�سلم �أ�سئلة اال�ستجواب وموعد
اال�ستجواب".
واو� �ض��ح اجل�شعمي ان��ه "متت مناق�شة ف�ق��رات
اال�ستجواب وعدّها جل�سة قانونية" ،م��ؤك��د ًا انه
"�سيتم حتديد موعد للجل�سة املقبلة اال�سبوع
املقبل''.
وك��ان��ت كتلة امل��واط��ن ال�ت��اب�ع��ة للمجل�س االع�ل��ى
اال�سالمي يف جمل�س حمافظة النجف قد ك�شفت،
يف ال �ـ  05م��ن مت��وز  ، 2015ان حم��اف��ظ النجف
عدنان ال��زريف ابلغ املجل�س بعدم ح�ضور جل�سة
ا�ستجوابه ،فيما ا� �ش��ارت اىل �أن املجل�س ما�ض
با�ستجوابه .
وكان حمافظ النجف عدنان الزريف ك�شف يف (االول
من متوز اجلاري) عن ت�سلمه ا�سئلة اال�ستجواب،
م�ؤكد ًا �أنه قام بتقدمي طلب لدى الربملان العراقي
حلل املجل�س.

 بغداد  /املدى بر�س
وجه رئي�س جمل�س ال��وزراء حيدر العبادي،
�أم�����س ال��ث�ل�اث��اء ،ب�ف�ت��ح حت�ق�ي��ق يف ح��ادث��ة
�سقوط قنبلة م��ن ط��ائ��رة ن��وع ��س��وخ��وي يف
منطقة النعريية� ،شرقي ب �غ��داد ،وتعوي�ض
املت�ضررين ،فيما قدم جمل�س الوزراء التعازي
لعوائل ال�ضحايا.
وقال املكتب االعالمي لرئي�س جمل�س الوزراء
حيدر العبادي يف بيان تلقت (امل��دى بر�س)،
ن�سخة منه� ،إن "جمل�س ال ��وزراء ناق�ش يف
جل�سته امل�ن�ع�ق��دة ال �ث�لاث��اء ،ب��رئ��ا��س��ة رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء ح �ي��در ال �ع �ب��ادي ،احل ��ادث
امل�ؤ�سف الذي وقع يف منطقة بغداد اجلديدة
يوم االثنني".
و�أ�ضاف البيان� ،إن "رئي�س جمل�س ال��وزراء
القائد العام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي
وج� ��ه ب �ف �ت��ح حت �ق �ي��ق ب ��احل ��ادث وت�ع��وي����ض
املت�ضررين" ،م�شري ًا اىل �أن "جمل�س الوزراء
قدم بالغ التعازي واملوا�ساة لعوائل ال�شهداء
واجلرحى".

وتابع مكتب العبادي �أن "املجل�س �أك��د قيام
وزارة الدفاع وجلنة التعوي�ضات يف الأمانة
العامة ملجل�س ال��وزراء بتقدمي التعوي�ضات
لأ�صحاب ال��دور املت�ضررة وعوائل ال�شهداء
واجلرحى".
اىل ذل��ك ،عزت وزارة الدفاع العراقية ،ام�س
الثالثاء� ،سقوط قنبلة من طائرة حربية عراقية
على �إحدى املناطق ال�سكنية� ،شرقي بغداد� ،إىل
"خلل فني" ،واكدت �أنها �شكلت جلنة ملتابعة
�ش�ؤون �ضحايا احل��ادث وتعوي�ضهم و�إع��ادة
بناء وترميم دورهم.
وفيما لفتت اىل انها ات�خ��ذت ع��دة �إج ��راءات
لتجنب تكرار ذلك ،منها تغيري م�سار الطريان
بعيدا عن املناطق ال�سكنية ،ا��ش��ارت اىل �أن
طائرات � F16ستدخل اخلدمة قريب ًا و�ستكون
بقيادة عراقية وتنطلق من �أرا�ض عراقية.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحايف عقد �أم�س يف
امل��رك��ز الإع�لام��ي ل���وزارة ال��دف��اع ،لتو�ضيح
مالب�سات "احلادث الأليم الناجم عن �سقوط
قنبلة من �إحدى طائرات ال�سوخوي على �أحد
الأحياء ال�سكنية يف منطقة النعريية ببغداد

اجلديدة" ،بح�سب ب�ي��ان ل��ل��وزارة ،تابعته
(املدى بر�س).
وقال املتحدث الر�سمي للوزارة ن�صري نوري
حممد� ،إن "وزير الدفاع خالد متعب العبيدي
�أم ��ر بت�شكيل جل�ن��ة ملتابعة � �ش ��ؤون �شهداء
احل ��ادث الأل �ي��م واجل��رح��ى واالط�م�ئ�ن��ان على
�أو�ضاعهم ورعايتهم" ،مبينا �أن "وزير الدفاع
�أم��ر بتعوي�ض العوائل املت�ضررة م��ن ج��راء
احلادث و�إعادة بناء وترميم دورهم".
م��ن جانبه ق��ال ق��ائ��د ال�ق��وة اجل��وي��ة ،الفريق
الطيار الركن �أنور حمه �أمني ،خالل امل�ؤمتر،
�إن "احلادث ن�ت��ج ع��ن خ�ل��ل ف�ن��ي يف ط��ائ��رة
ال�سوخوي" ،م�ؤكد ًا �أن "احلادث لن يثنينا عن
�أداء واجباتنا الوطنية �إمنا �سيزيد من �إ�صرار
�سالح اجل��و ال�ع��راق��ي على دك �أوك ��ار داع�ش
الإرهابي".
و�شدد �أمني على �أن "املعركة يجب �أن ت�ستمر
حتى حت��ري��ر �أر� ��ض ال �ع��راق م��ن التنظيمات
الإرهابية" ،الفتا اىل �أن "قيادة القوة اجلوية
اتخذت �سل�سلة من الإج��راءات لتجنب تكرار
ه��ذه احل ��وادث ومنها تغيري م�سار الطريان

ب �ع �ي��دا ع��ن امل �ن��اط��ق ال�سكنية" .واو� �ض��ح
�أن "طائرات � F16ستدخل اخل��دم��ة قريب ًا
و�ستكون بقيادة عراقية وتنطلق من �أرا���ض
عراقية لتنفيذ الواجبات القتالية".
ويف �سياق مت�صل� ،أك��دت ال�سفارة الأمريكية
يف ب �غ��داد� ،أن ط��ائ��رات الـ� F16ست�سلم يف
موعدها املقرر هذا ال�صيف للبدء با�ستخدامها
من قاعدة بلد اجلوية يف ال�ع��راق ،فيما نفت
الأخ �ب��ار ال�ت��ي حت��دث��ت ع��ن نقلها �إىل الأردن
وت�شغيلها من هناك.
وق��ال املتحدث با�سم ال�سفارة الأمريكية يف
بغداد جيفري لوري ،يف بيان له تلقت (املدى
بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن "احلكومة الأمريكية
تعمل مع احلكومة العراقية لت�سليمها الدفعة
الأوىل من الطائرات ال �ـ 36املقاتلة من طراز
 16-Fهذا ال�صيف كما كان مقرر ًا" ،مبين ًا �أن
"ت�سليم هذه الطائرات �سيتم للبدء با�ستخدامها
من قاعدة بلد اجلوية يف العراق".
ونفى لوري "ما مت تداوله م�ؤخر ًا بخ�صو�ص
نقل وت�شغيل ط��ائ��رات  16-Fيف الأردن"،
وا�صف ًا تلك التقارير بـ"غري ال�صحيحة".

�أكدت �صعوبة ا�ستبعاد "احل�شد" الذي يحيط باملدينة ومينع ت�سلل امل�سلحني
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بعد �سبعة ا�سابيع من الرتاجع الع�سكري
يف ال���رم���ادي ،ت �ع �ت��زم ال� �ق ��وات ال�ع��راق�ي��ة
�شن هجوم م�ضاد على م�سلحي "داع�ش"
ال�ستعادة ال�سيطرة على املدينة الغربية،
وفق ًا مل�س�ؤولني امريكيني وعراقيني.
فمنذ هيمنة م�سلحي التنظيم املتطرف على
الرمادي ،متركز فيها  2000م�سلح مت�شدد،
بنوا دفاعاتهم حول املدينة ،مبا فيها تفخيخ
املباين الفارغة باملتفجرات.
وعلى ما يبدو ان ال�ضغط االمريكي زاد يف
ال�ف�ترة االخ�ي�رة على العراقيني ال�ستعادة
ال�سيطرة على ال��رم��ادي و�إي �ق��اف هجمات
م�سلحي التنظيم امل �ت �ط��رف ،الن احلملة
الع�سكرية يف حالة تدهور ،وفق ًا للبنتاغون،
ف�ض ًال عن خ�شية وزارة ال��دف��اع االمريكية
اي�ض ًا من �إحكام املت�شددين قب�ضتهم اكرث
باملدينة.
يف ال�ب�ن�ت��اغ��ون ج ��رى ح��دي��ث ع��ن ا�سباب
�سقوط ال��رم��ادي ،ال��ذي اعترب م��ادة حمفزة
للحكومة ال�ع��راق�ي��ة ال��س�ت�ع��ادة امل��دي�ن��ة مع

ت�سارع اجل�ه��ود االم�يرك�ي��ة ال�ت��ي تعر�ضت
النتقادات كبرية ب�سبب بطئها ال�شديد يف
تدريب وجتهيز القوات العراقية ومقاتلي
القبائل.
وق��ال الرئي�س االم�يرك��ي يف اجتماعه مع
م�س�ؤويل البنتاغون الذي ا�ستمر ل�ساعتني:
"ان احلرب طويلة االمد ولن يكون �سريع ًا
ا�ستعادة ال��رم��ادي ،الن انتهازية التنظيم
وذكائه كان العامل املهم يف ال�سيطرة على
املدينة" .يف ال �ع��راق ،وحت��دي��د ًا باملناطق
احل���ض��ري��ة ،ي�ق��ول اهلها ان التنظيم حفر
اخل� �ن ��ادق ف �ي �ه��ا مم ��ا ع��ر���ض االه � ��ايل اىل
اخلطر ،لذلك فان ا�ستعادة هكذا مدن وهي
بتلك احلالة يتطلب جهد ًا بري ًا مهم ًا لتحديد
اهداف طائرات التحالف الدويل.
الرئي�س االمريكي مل يقدم جدو ًال زمني ًا لبدء
الهجوم امل�ضاد ال�ستعادة ال�سيطرة على
الرمادي ،ومل يعلن عن اية خطوات مل�ساعدة
القوات العراقية يف ا�ستعادة املدينة مثل
ا�ستخدام القوات االمريكية او التن�سيق مع
طائرات التحالف الدويل ،لكنه �أ�صر بالقول،
ان اخل �ط��ة امل �ع �دّة ب���د�أت ت ��ؤت��ي بثمارها،

بدليل انخراط املزيد من املتطوعني ال�سنة
للقتال ،معترب ًا ان هذه القوة ميكنها حماربة
التنظيم املتطرف.
ووفق ًا خلطة احلرب العراقية التي ت�شكلت
ب�إ�شراف �أمريكي ،فان القوات امل�شاركة يف
حترير املدينة هي ،وحدة مكافحة االرهاب
وال�شرطة واجلي�ش وال�شرطة االحت��ادي��ة،
م��ن املتوقع ان يبلغ ع��دده��م  6000جندي
�سيتمركزن من قاعدة التقدم الع�سكرية التي
�ستكون بداية انطالقهم.
وهناك قوة من  5000مقاتل قبلي �ستكون
اىل ج��ان��ب ال���ش��رط��ة ال�ع��راق�ي��ة يف املدينة
وامل�ن��اط��ق امل �ج��اورة ل�ه��ا ،الخ��ذ دوره ��م يف
ا��س�ت�ع��ادة م��دن�ه��م .ول��ن تن�ضم اجل�م��اع��ات
امل�سلحة ال�شيعية ،التي ت�سميها احلكومة
العراقية بوحدات احل�شد ال�شعبي ،اىل هذا
القتال املزمع ،خوف ًا من ت�أجيج التوترات
الطائفية يف املدينة ال�سنية.
االم� ��ر ال �غ��ري��ب ،ان ��ه م��ن امل���س�ت�ح�ي��ل ع��دم
م�شاركة هذه القوات ال�شعبية ،النهم بب�ساطة
منت�شرون يف ج�ن��وب وغ��رب امل��دي�ن��ة ملنع
ت�سلل م�سلحي "داع�ش" اىل مناطق اخرى.

امل���س��ؤول��ون االم�ي�رك��ان ،و��ص�ف��وا االدوار
والتكوين اال�سا�سي للحرب املزمعة و�إعطاء
الدور االكرب للقوات االمنية العراقية ،لكنهم
ا�صروا على عدم مناق�شة تكتيكات حمددة او
�إعطاء وقت دقيق للهجوم.
ق��رار الواليات املتحدة بتحول دفة املعركة
م��ن ا�ستعادة املو�صل اىل ال��رم��ادي ،ميثل
تغيري ًا هام ًا يف �سرتتيجيتها بالعراق .فهي
دعت �سابق ًا اىل حترير املو�صل او ًال يف هذا
ال�صيف ،لكنها على االغلب ر�ضخت لرغبة
العراقيني با�ستعادة الرمادي او ًال.
امل�س�ؤولون العراقيون ،ج��ادل��وا الواليات
املتحدة الكرث من م��رة ،وال�سيما م�س�ؤويل
وزارة اخلارجية ،ب�ش�أن ا�ستعادة الرمادي
او ًال ،على اعتبار انها منطقة �سرتاتيجية
وق��ري�ب��ة م��ن احل���دود م��ع اململكة العربية
ال�سعودية واالردن و ُت�ع� ّد موطن ًا للقبائل
ال�سنية امل�ؤيدة مل�سلحي التنظيم املتطرف.
�سيطرة م�سلحي "داع�ش" على الرمادي يف
� 17آيار املا�ضي ،ا�ستدعت اجراء تغيريات
يف منا�صب القيادة الع�سكرية االمريكية،
ف �ق��د ع �ي �ن��ت ال �ب �ن �ت��اغ��ون اجل��ن��رال ��ش��ون

ماكفارالند قائد الفيلق الثالث التابع للجي�ش
يف والية تك�سا�س م�شرف ًا عام ًا على العمليات
الع�سكرية اجل��اري��ة ال��س�ت�ع��ادة ال��رم��ادي،
و�سيدير مهامه من الكويت ،بد ًال من اجلرنال
جيم�س تريي.
ً
ً
اجل�ن�رال م��اك�ف��ارالن��د ،لعب دورا ه��ام�ا يف
ا��س�ت�ع��ادة مدينة ال��رم��ادي وم�ن��اط��ق مهمة
متنازع عليها حينما ك��ان تنظيم القاعدة
يحكم قب�ضته يف تلك املناطق يف عام ،2007
لذلك هو يتمتع ب�صالت وعالقات جيدة مع
القبائل ال�سنية هناك.
التغيري الآخر ،هو تعيني اجلرنال ريت�شارد
كالرك قائد الفرقة املجوقلة  ،82بد ًال من بول
فونك كجزء من التناوب املنتظم والروتيني
يف امريكا ،ال�سيما ان القائد اجلديد كانت
لديه خربة يف العمل بالعراق خالل احلرب
املا�ضية.
التحديات يف ال��رم��ادي ال �شك انها �صعبة
للغاية يف كيفية اق�ت�ح��ام امل��دي �ن��ة ،ف�ض ًال
عن القلق املوجود يف بغداد من احتمالية
تعر�ضها لهجمات ان�ت�ح��اري��ة بال�سيارات
املفخخة ،رغ��م تطمينات رئي�س ال ��وزراء

العراقي حيدر العبادي بان املنطقة اخل�ضراء
م�ؤمنة بلواء .57
الإدارة الأم�ي�رك �ي��ة م� ��ؤخ ��ر ًا �أج� ��رت ع��دة
ل�ق��اءات م��ع العبادي ع��ن طريق الهاتف او
بالتن�سيق مع ال�سفارة الأمريكية يف بغداد،
ب�ش�أن حتويل االلوية الع�سكرية من مكان
اىل �آخ��ر ،العتقاد امريكا بان هذا التحويل
�سيفيد بالهجوم امل�ضاد باالنبار ،لذلك هناك
ت�غ�ي�يرات ح�صلت يف ب�غ��داد ب���ش��أن تغيري
ال��وي��ة وا�ستبدالها بالوية اخ��رى لغر�ض
امل�شاركة يف ا�ستعادة املدينة ال�صحراوية.
وي�ق��ول م�س�ؤولون �أم�يرك��ان ،ان ب�غ��داد مل
تكن مرتاحة من هذه التحويالت الع�سكرية
بني الوحدات من مكان لآخر ،ف�ض ًال عن ان
الهجوم والتخطيط الع�سكري تعرقل كثري ًا
ب�سبب كرثة "اجلنود الف�ضائيني".
م�س�ؤولون عراقيون يقولون يف هذا ال�ش�أن،
ان وزارة الدفاع تعاين من نق�ص ح��اد يف
اجلنود فهي تتحدث عن فرار  22الف جندي
من وزارتي الدفاع والداخلية ،ويقال اي�ض ًا
ان امل�شكلة االكرب هي يف اللواء ال�سابع الذي
يتمركز بقاعدة عني اال�سد اجلوية باالنبار.
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يوم سياسي
قانون امل�ساءلة
مينح حقوقاً
تقاعدية للبعثيني
وفدائيّي �صدام!

� 10آالف مقاتل
يف مع�سكر حترير
نينوى
ه�شام ال�سهيل

علي املتيوتي

ك�ش ��ف رئي�س جلنة امل�صاحلة وامل�ساءلة والعدالة النيابية النائب
ه�شام ال�سهيل� ،أن م�شروع قانون حظر حزب البعث وامل�ساءلة
والعدالة يت�ض ��من منح حقوق تقاعدية لفدائيي �ص ��دام و�أع�ضاء
ال�ش ��عب والفروع حل ��زب البعث املنحل ،فيما ا�ش ��ار اىل وجود
م�ساع لف�صل احلظر عن امل�ساءلة بالقانون.
ٍ
وق ��ال ال�س ��هيل �إن "اب ��رز الق�ض ��ايا يف م�ش ��روع قان ��ون حظر
حزب البعث وامل�ساءلة والعدالة هو منح حقوق تقاعدية الع�ضاء
ال�ش ��عب والف ��روع وفدائي ��ي �ص ��دام من غ�ي�ر الق ��ادة والآمرين
واملتطوع�ي�ن" ،مبين ��ا �أن "الفدائي�ي�ن املتطوع�ي�ن الي�ش ��ملون
بالرواتب التقاعدية".
وا�ض ��اف رئي� ��س جلنة امل�ص ��احلة الربملانية �أن "�إق ��رار القانون
خا�ض ��ع للتوافقات ال�سيا�س ��ية خا�ص ��ة جتاه احلق ��وق التقاعدية
التي على االكرث �س ��تذهب لعوائلهم حتى وان كانوا جمرمني"،
م�شريا اىل ان "العائلة لي�س لها عالقة بهم".

�أك ��د ع�ض ��و جلنة الأمن والدفاع النيابية عل ��ي املتيوتي� ،أن قوات
حتري ��ر نين ��وى م�س ��تقلة وغري خا�ض ��عة لأي جهة �سيا�س ��ية ،فيما
�أو�ضح �أن تعدادها يتجاوز الـ� 10آالف مقاتل.
وق ��ال املتيوت ��ي �إن "ق ��وات حتري ��ر نين ��وى املتواج ��دة يف �إقلي ��م
كرد�ستان م�ستقلة وغري خا�ضعة لأي جهة �سيا�سية �أو ل�شخ�ص،
و�إمن ��ا م�ش ��كّ لة م ��ن �أه ��ايل املحافظ ��ة" ،م�ؤك ��د ًا "�أنهم عل ��ى �أهبة
اال�ستعداد لتحرير املو�صل وبقية مناطق املحافظة".
و�أ�ض ��اف النائ ��ب ع ��ن نين ��وى� ،إن "ع ��دد عنا�ص ��ر ال�ش ��رطة يف
املع�س ��كر يزي ��د عل ��ى خم�س ��ة �آالف �ش ��رطي ،وكذلك الرقم نف�س ��ه
م ��ن ح�ش ��د الأه ��ايل يف املع�س ��كر الآخ ��ر".وكان ع�ض ��و جلن ��ة
الأم ��ن والدف ��اع النيابية عل ��ي املتيوتي قد �أكد ،ال�س ��بت ( 4متوز
� ،)2015أن �أهايل نينوى �ستكون لهم انتفا�ضة كربى �ضد تنظيم
"داع�ش" والكلمة الف�صل يف حترير املحافظة ،داعيا احلكومة
�إىل البدء بعملية حترير نينوى من التنظيم.

�أمريكا ت�ضع
�شروط ًا تعجيزية
لت�سليم طائرات
الـ F16

يجب توجيه
�ضربات
ا�ستباقية لأوكار
داع�ش
حممد الكربويل

برهان املعموري

و�ص ��ف ع�ض ��و جلنة الأمن والدفاع النيابية حممد الكربويل ،ال�شروط
الأمريكي ��ة ب�إقامة قواعد لطائرات  F16خ ��ارج العراق بـ"التعجيزية"،
فيما بني �أنها مل تكن �ضمن العقود التي وقعتها احلكومة ال�سابقة برئا�سة
ن ��وري املالكي.وقال الكربويل �إن "االتفاقية التي وقعتها وا�ش ��نطن مع
احلكومة العراقية ال�س ��ابقة برئا�س ��ة املالكي مل تفر�ض �ش ��روط ًا وقتها ،
وهذه ال�ش ��روط لي�ست �ض ��من العقود التي وقعت �سابق ًا" ،مو�ضح ًا �أن
"ال�ش ��روط الت ��ي و�ض ��عتها احلكوم ��ة الأمريكية ه ��ي تعجيزية  ،اذ ال
ميكن ان تكون قاعدة الطائرات خارج الأرا�ضي العراقية".
و�أ�ض ��اف رئي� ��س كتل ��ة احل ��ل الربملانية �أن ��ه "كلما اقرتب موعد ت�س ��ليم
الطائرات اىل العراق تذهب احلكومة الأمريكية اىل �إجراءات تع�س ��فية
جت ��اه الع ��راق وك�أنها ال تريد �إعطاء ال�س�ل�اح لبغداد" ،م�ش ��دد ًا بالقول
"حذرنا احلكومة املركزية �سابق ًا من عدم التعامل مع طرف واحد يف
عملية الت�سليح بل يجب تنويع م�صادر الت�سليح وان ال حت�صرها بجهة
او حكومة واحدة".

:
طال ��ب النائ ��ب عن حمافظ ��ة دياىل ،بره ��ان املعموري ،بتوجيه �ض ��ربات
ا�س ��تباقية الوكار ع�ص ��ابات داع�ش االرهابي ��ة ،لتجفيف منابع االرهاب
ب�ش ��كل تام.و�أكد املعموري اهمية "احلفاظ على االنت�صارات الع�سكرية
واالجنازات االمنية التي حتققت يف حمافظة دياىل على ايدي جماهدي
احل�شد ال�شعبي والقوات االمنية بعد دحر االرهاب يف املحافظة".
وق ��ال النائ ��ب عن حمافظ ��ة دي ��اىل �إن "االنت�ص ��ارات التي حققه ��ا ابناء
احل�ش ��د ال�ش ��عبي والق ��وات االمنية عل ��ى االرهابي�ي�ن يف حمافظة دياىل
ه ��ي مفخ ��رة ل ��كل العراقي�ي�ن" ،م�ش ��ددا على "�ض ��رورة جتفي ��ف منابع
االره ��اب م ��ن خ�ل�ال ال�ض ��ربات اال�س ��تباقية الوكارهم".ودع ��ا ع�ض ��و
جمل� ��س الن ��واب الق ��وات االمني ��ة اىل ب ��ذل املزيد من اجلهود يف م�س ��ح
االرا�ض ��ي الت ��ي مت حتريره ��ا م ��ن اج ��ل ت�س ��هيل ع ��ودة املهجري ��ن اىل
مناطقه ��م وممار�س ��ة اعمالهم اليومية وم�س ��اهماتهم يف اعادة ما دمرته
الع�صابات التكفريية.

املحكمة
االحتادية
�سلبت ّ
حق
الربملان

هيثم اجلبوري

اتهم ��ت اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل�س الن ��واب ،املحكمة االحتادية ب�س ��لب حق
جمل� ��س الن ��واب الد�س ��توري يف اج ��راء املناقل ��ة والتخفي� ��ض يف اب ��واب
املوازن ��ة العامة.وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة هيث ��م اجلب ��وري "فوجئنا ب�ص ��دور
ق ��رار املحكم ��ة االحتادي ��ة ب�ش� ��أن �إلغ ��اء جمي ��ع املواد امل�ض ��افة م ��ن اللجنة
املالي ��ة الربملاني ��ة الت ��ي �ص ��وت عليها جمل� ��س الن ��واب يف قان ��ون املوازنة
العام ��ة االحتادية" .وا�ض ��اف ع�ض ��و اللجن ��ة املالية �أن "بع� ��ض هذه املواد
ه ��ي م ��ن �ص ��لب اخت�ص ��ا�ص ال�س ��لطة الت�ش ��ريعية لأنه ��ا تتعل ��ق باملناقل ��ة
والتخفي� ��ض وبالت ��ايل �س ��لبت املحكم ��ة االحتادي ��ة جمل� ��س الن ��واب حق ��ا
د�س ��توريا وقانوني ��ا يتعل ��ق ب�ص�ل�احيته يف املناقلة بني اب ��واب املوازنة او
تخفي� ��ض جمم ��ل املوازنة" .واو�ض ��ح اجلب ��وري �أن "التخفي� ��ض او �إلغاء
مادة املناقلة �سيت�سبب مب�شاكل كثرية ،منها �إلغاء ما قيمته تريليون دينار
من تخ�صي�ص ��ات احل�ش ��د ال�ش ��عبي وكذلك �إلغاء اكرث من تريليون و400
ملي ��ار دينار تخ�صي�ص ��ات مالية للنازحني وكذلك �إلغ ��اء تثبيت املتعاقدين
يف مفو�ضية االنتخابات ووزارة الكهرباء".

كر�س الدكتاتورية ويحتاج لتعديالت د�ستورية �صعبة
املعار�ضونُ :ي ّ

ُق�سم امل�شهد ال�سيا�سي ...والأ�صابع ت�شري للمالكي وحلفائه
املطالبة بنظام رئا�سي ي ّ

بغداد  /املدى

تتكرر الدعوات في بغداد هذه
الأيام �إلى تغيير نظام الحكم من
برلماني �إلى رئا�سي من قبل تيارات
و�شخ�صيات مح�سوبة على �أن�صار
نائب رئي�س الجمهورية الحالي
نوري المالكي ت�صاحبها حمالت في
الإعالم التقليدي ومواقع التوا�صل
االجتماعي.
ال تخفي بع�ض الأطراف ال�سيا�سية
في العراق مخاوفها من الدعوات
الأخيرة لتغيير نظام الحكم في
العراق من برلماني �إلى رئا�سي،
فهي دعوات لإعادة رئي�س الوزراء
ال�سابق نوري المالكي �إلى �سدة
الحكم من باب رئا�سة البالد هذه
المرة ال رئا�سة حكومته.

الدعوة التي �أطلقتها حركة "�أهل احلق" املق ّربة
م ��ن املالكي ،ال ��ذي ي�شغ ��ل اليوم من�ص ��ب نائب
رئي� ��س اجلمهوري ��ة يف العراقُ ،قرئ ��ت من قبل
بع�ض الأطراف على �أنها حماولة لإعادة املالكي
ب�صورة غري مبا�شرة.
�أبرز هذه الأطراف هي التيار ال�صدري ،الذي مل
يك ��ن على وفاق مع املالك ��ي يف الفرتة ال�سابقة،
وكان م ��ن �أبرز الدعاة �إىل تغي�ي�ره وعدم منحه
والية ثالثة يف رئا�سة احلكومة.
ويف �أول رد ل ��ه عل ��ى ه ��ذا التحرك ق ��ال مقتدى
ال�ص ��در زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري "م ��ن الوا�ضح
�أن ه ��ذا النظام يُراد به حت ُّك ��م ال�شخ�ص الواحد
بالعراق والعراقيني".
وي ��رى التيار ال�ص ��دري �أن املالك ��ي كان ال�سبب

يف و�ص ��ول الأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة والأمنية يف
الع ��راق �إىل ما ه ��ي عليه اليوم ،وم ��ن هنا ي�أتي
رف�ضه لتوليه رئا�سة البالد ب�أي �صورة كانت.
"ه ��ذه الدعوة ه ��ي لإعادة �شخو� ��ص و َّلت من
وج ��ه العملي ��ة ال�سيا�سية ودمرت الع ��راق وكل
م ��ا يحدث الي ��وم يف البالد ه ��و ب�سببها" ،يقول
ح�سني العبودي الناطق با�سم التيار ال�صدري.
وي�ضيف "النظام الرئا�سي �سيعيد الدكتاتورية
م ��ن جديد و�ستعود وجوه رف�ضها العراق بكتله
ال�سيا�سية و�شعبه".
وي�ؤكد العبودي �أن الد�ست ��ور العراقي ال�ساري
�أق� � َّر النظ ��ام الربمل ��اين و�أن الع ��راق لي� ��س مه ّي�أً
الي ��وم لنظ ��ام رئا�س ��ي لغي ��اب الدميقراطي ��ة
ال�سيا�سية احلقيقية.

�أط ��راف �أخرى داخ ��ل التحال ��ف الوطني ،الذي
ين�ض ��وي حتت لوائ ��ه التيار ال�ص ��دري ،ترف�ض
هي الأخرى هذا الطرح للأ�سباب ذاتها.
وعلى �سبيل املثال ف�إن املجل�س الأعلى الإ�سالمي
اجلن ��اح الآخ ��ر يف التحال ��ف الوطن ��ي يرف� ��ض
الوالي ��ة الثالثة للمالكي كما يرف�ض فكرة النظام
الرئا�سي.
"حتويل النظام من برملاين �إىل رئا�سي �سيعطي
ال�سلطة ل�شخ�ص واحد ويك ِّر�س حكم الدكتاتورية
يف الب�ل�اد"  .تقول ليل ��ى اخلفاجي ع�ضو الهيئة
ال�سيا�سي ��ة يف املجل� ��س الأعلى،وت�ضي ��ف ان
"زمن تغي�ي�ر القوانني والأنظمة و�شكل احلكم
بج ��رة قل ��م �أو ت�صريحات ودع ��وات يف الإعالم
ولىّ مع عهد الدكتاتورية".

مع�صوم واجلبوري واجلعفري اثناء تكليف العبادي بت�شكيل احلكومة
وت�ستغرب اخلفاجي م ��ن الدعوات التي يطلقها جمل�س ن ��واب ي�ؤدي دوره الت�شريعي والرقابي
البع� ��ض لإلغ ��اء جمل�س الن ��واب وحتويل نظام ينبثق عنه ت�شكيل احلكومة ويتم اختيار رئي�س
احلك ��م �إىل رئا�س ��ي وك�أنه ��م مل ّ
يطلع ��وا عل ��ى اجلمهورية".
الد�ستور وعلى �آليات تعديل فقراته".
وي�ضيف "يجب عدم بخ�س حقنا و�أن ال نقلل من
ه ��ذا التوجّ ��ه �سان ��ده رئي� ��س املجل� ��س النيابي قيمة النظام الذي نتبعه اليوم و�إذا ما وجدنا �إن
العراق ��ي �سلي ��م اجلب ��وري ،ال ��ذي ينتم ��ي �إىل هن ��اك نظام ًا �سيا�سي ًا �أف�ض ��ل ال مانع من �سلوكه
حتال ��ف الق ��وى العراقية ،حي ��ث �أو�ضح بدوره ولك ��ن ال ي�أت ��ي ذل ��ك مبعطي ��ات �سيا�سي ��ة و�إمنا
�إن تغي�ي�ر نظام احلك ��م يف العراق م ��ن برملاين وف ��ق �سلوك نظام �أف�ضل ويج ��ب �أن يكون وفق
�إىل رئا�س ��ي بحاج ��ة �إىل تعدي�ل�ات د�ستوري ��ة� ،سياقات د�ستورية".
م�ستبع ��د ًا �أن تك ��ون هذه التعدي�ل�ات ممكنة يف وعل ��ى الرغم من اقتناع �أ�صحاب الدعوة لتغيري
الوقت احلايل.
نظ ��ام احلك ��م �إىل رئا�سي ب�أن ه ��ذا الأمر لن يتم
اجلب ��وري دافع ع ��ن النظ ��ام الربمل ��اين  ،مبين ًا ب�سهول ��ة� ،إال �أنه ��م يدافع ��ون ع ��ن فك ��رة ع ��ودة
�أن ��ه "من احل ��االت املميّزة للعراقي�ي�ن ب�أن تكون املالكي �إىل احلكم من باب الرئا�سة.
لديهم �أجواء من الدميقراطية الوا�سعة ،وهناك "�إذا �صوّ ت ال�شعب على اختيار املالكي �أو غريه

التحالف الوطني يُ�ش ّكل جلنة ّ
حلل "االنتكا�سة النفطية"
بني بغداد و�أربيل
 بغداد /املدى بر�س
ق � ّرر التحالف ال��وط�ن��ي� ،أم����س ال�ث�لاث��اء،
ت�شكيل جل��ان متخ�ص�صة م��ع احلكومة
ملتابعة "االنتكا�سة" ال�ت��ي تعر�ضت لها
االتفاقية النفطية بني بغداد واربيل و�شح
االطالقات املائية يف البالد.
وفيما �أكد �ضرورة متابعة هذه املو�ضوعات
لأهميتها وخطورتها� ،أ� �ش��ار �إىل �أهمية
ت�سريع تنفيذ العقود املوقعة مع اجلهات
الدولية لتحرير املناطق املحتلة من تنظيم
داع�ش.
وقالت الهيئة ال�سيا�سية للتحالف الوطني
يف بيان تلقت (امل��دى بر�س) ،ن�سخة منه
�إنها "عقدت اجتماع ًا بح�ضور املكوِّ نات
كافة يف مكتب الدكتور �إبراهيم اجلعفريِّ
الوطني ،م�ساء االثنني،
رئي�س التحالف
ِّ
وت�ضمَّن جدول �أعمال االجتماع عدد ًا من
املو�ضوعات املُهمّة على ر�أ�سها تطورات
أمني ،و�سبل التعامل مع املناطق
الو�ضع ال ِّ
املُ �ح � َّررة ،وع ��ودة ال�ن��ازح�ين �إىل مناطق
�سكناهم ،وتقدمي املعونات الالزمة لهم".
وا�ضافت الهيئة يف بيانها انها "ا�ستمعت
�إىل �شرح لطبيعة ا ُ
جلهُود الأمنيّة املبذولة

م��ن قبل �أب �ن��اء قواتنا امل�سلـَّحة ،و�أب�ن��اء
ال�شعبي ،والع�شائر ،والتقدُّم الكبري
احل�شد
ِّ
الذي ت�شهده قواطع العمليّات الع�سكريّة
يف ب�ي�ج��ي ،والأنبار" ،م���ش�يرة �إىل �أن
"التحالف الوطني تابع خطة احلكومة
لتجهيز ال� �ق ��وات املُ���س�ل�ـ َّ�ح��ة ب��الأ��س�ل�ح��ة
املُتطوِّ رة ،والأعتدة الالزمة ،و�أكـَّد �أه ّميّة

ت�سريع تنفيذ العُقود املُربَمة مع اجلهات
الدوليّة".
جتمعني ناق�شوا َّ
امللف
و�أكدت الهيئة �أن "املُ ِ
االق�ت���ص��اديَّ ع�بر مو�ضوعني �أ�سا�سيّني،
هما االنتكا�سة التي تع َّر�ض لها االتفاق
النفطي بني احلكومة االحتاديّة وبني �إقليم
ُّ
كرد�ستان ،و�شح الإط�لاق��ات املائية التي

اجتماع التحالف الوطني

يتع َّر�ض لها البلد ب�صورة عامّة" ،الفتة
اىل ان "الهيئة ال�سيا�س ّية خل�صت �إىل
تخ�ص�ص ّية
�ضرورة ت�شكيل جلان عمل
ُّ
م��ن احل �ك��وم��ة وال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن� ِّ�ي،
ملُتا َبعة هذه املو�ضوعات بال�سرعة التي
تتنا�سب مع �أه ّمـ ّيتها ،وخطورتها".
وتتهم اربيل بغداد بعدم تطبيق بنود
االتفاقية النفطية بني اجلانبني وعدم
ت��وف�ير امل��وازن��ة ال�ك��ام�ل��ة ل�ل�إق�ل�ي��م مع
تهديدات ببيع النفط مبا�شرة من دون
ال��رج��وع اىل احل�ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ،مع
ت ��أك �ي��دات م��ن امل��رك��ز � �ض��رورة تطبيق
االتفاقية بني العا�صمة واالقليم.
و�أك ��د وزي ��ر النفط ع ��ادل عبد املهدي
يف (� 30أي��ار � ،)2015أن اتفاق بغداد
واربيل مازال "�صامد ًا وقائم ًا" ،و�أ�شار
�إىل �أن االتفاق "غري نهائي وال ميكن
االع �ت �م��اد عليه" ،وف�ي�م��ا ع��زا �أ��س�ب��اب
اخل�لاف��ات ب�ين وب �غ��داد وامل�ح��اف�ظ��ات
واقليم كرد�ستان �إىل عدم �إقرار قانون
النفط والغاز ،حذر من ازدياد الثغرات
يف االتفاق النفطي بني الإقليم واملركز
يف ح��ال ع��دم �إق� ��راره واالت��ف��اق على
التفا�صيل.

لرئا�س ��ة الب�ل�اد م�ستقب ًال فهذا حق ��ه الد�ستوري،
املهم �إن الأمر ال يتم عن طريق االنقالبات" يقول
�سع ��د مطلبي ع�ضو ائتالف دول ��ة القانون الذي
يتزعمه املالكي.
وي�ضيف "الد�ستور فيه �ألغام كثرية ،نحتاج �إىل
�إلغ ��اء الد�ستور و�إعادة كتابته ب�شكل دميقراطي
وبعده ��ا تغي�ي�ر نظ ��ام احلك ��م لكن ه ��ذا يتط ّلب
جه ��د ًا م ��ن ال�شعب وجماع ��ات ال�ضغ ��ط والكتل
ال�سيا�سية".
ما �إن مت �إط�ل�اق الدعوة من قبل قي�س اخلزعلي
زعي ��م "حرك ��ة �أهل احل ��ق" حت ��ى رافقتها حملة
�ضغ ��ط من قب ��ل نا�شطني لتربي ��ر �أهمية حتويل
النظ ��ام يف الب�ل�اد �إىل رئا�سي بعد م ��ا و�صفوه
بف�شل النظام الربملاين.
�أم ��ا �أ�سب ��اب الف�ش ��ل بر�أيهم فتع ��ود �إىل و�صول
نخب ��ة �سيا�سي ��ة غ�ي�ر منا�سب ��ة حلك ��م الع ��راق
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التكالي ��ف الباهظة املمثل ��ة برواتب
وم�صاري ��ف ه ��ذه النخب ��ة مقاب ��ل ع ��دم قيامه ��ا
بالدور املرجو منها.
ويف الأي ��ام املا�ضي ��ة �ضاق ��ت �صفح ��ات مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي باملن�ش ��ورات امل�ؤي ��دة
له ��ذه الدعوة ف�ض ًال عن حت� � ُّرك املاكنة الإعالمية
للمالك ��ي م ��ن جديد للرتويج لفك ��رة تغيري نظام
احلك ��م يف البالد �إىل رئا�سي م ��ن خالل املقاالت
ال�سيا�سية لك ّتاب عدة.
"النظ ��ام الرئا�سي ي�ضمن اال�ستقرار ال�سيا�سي
لدورة انتخابي ��ة كاملة حني يح�صر ال�سلطة بيد
الرئي�س ولي�س بيد رئا�سات ثالث" يقول �صادق
كاظم الكاتب واملحلل ال�سيا�سي العراقي.
وي�ضيف يف مقال له على املوقع الر�سمي ل�شبكة
الإع�ل�ام العراق ��ي �إن "النظ ��ام الرئا�سي ي�ضمن
ع ��دم وج ��ود تقاطع ��ات حزبي ��ة داخ ��ل جمل� ��س
الوزراء وعالقته ��ا بالرئي�س ف�ض ًال عن �أنه يوفر
للرئي� ��س والربملان حري ��ة عمل كامل ��ة وي�ضمن
�إق ��رار امل�شاريع والقوانني يف الوقت املحدد من
دون تعطيل �أو خالف ،فهو يعزز مفهوم الوحدة
الوطنية ويلغي االنتم ��اءات القومية واملذهبية
ال�ض ّيق ��ة ح�ي�ن يُوَحّ ��د ال�شع ��ب خل ��ف الرئي� ��س
املنتخب".
فك ��رة تغي�ي�ر نظام احلك ��م يف الع ��راق قد تكون
�صعب ��ة التطبي ��ق يف الوق ��ت احل ��ايل ،لكنها لن
تخل ��و م ��ن مكا�س ��ب �ستحققه ��ا الأط ��راف التي
تتبن ��ى الدعوة من خ�ل�ال االنتخاب ��ات الوطنية
املقبلة.
 عن موقع نقا�ش

الغبان ير ُّد على الأحرار :تغيري القيادات الأمنية
من �صالحياتي الد�ستورية ولي�س انقالب ًا �أبي�ض
 بغداد /املدى بر�س
�أك ��دت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة� ،أم����س
ال �ث�لاث��اء� ،أن الإج � ��راءات التي
تقوم بها تتم وفق ًا لل�صالحيات
القانونية والد�ستورية املحددة،
ويف ح �ي�ن رف� ��� �ض ��ت ات �ه��ام �ه��ا
بالقيام بـ"انقالب �أبي�ض"� ،أبدت
حر�صها على �إع��ادة املهنية �إىل
ق���وات ال���ش��رط��ة ل�ت��وف�ير الأم ��ن
للمواطنني.
وق� ��ال وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ،حممد
� �س��امل ال �غ �ب��ان ،يف ح��دي��ث �إىل
(امل��دى ب��ر���س)� ،إن "الإجراءات
ال �ت��ي مت ات �خ��اذه��ا يف ال���وزارة
مت�� ��ت وف� � �ق� � � ًا ل� �ل� ��� �ص�ل�اح� �ي ��ات
القانونية والد�ستورية املحددة
للوزير ،وبعيدة متام ًا عن فكرة
االنقالب" ،مبين ًا �أن��ه "لن يعلق
ع�ل��ى االت �ه��ام��ات ال �ت��ي توجهها
جم��ال����س امل�ح��اف�ظ��ات وو�صفهم
للتغيريات ب�صفوف ال�ق�ي��ادات
الأمنية ب�أنها انقالب".
و�أك ��د الغبان "حر�ص ال ��وزارة
على تطبيق القانون وااللتزام به

وفق ًا لل�سقف املحدد د�ستوري ًا"،
م�شدد ًا على "�سعي ال��وزارة اىل
�إعادة املهنية �إىل قوات ال�شرطة
لتوفري الأمن للمواطنني".
وكانت وزارة الداخلية قد قررت،
يف (التا�سع من حزيران 2015
احلايل)� ،إعفاء � 35ضابط ًا كبري ًا
م��ن م�س�ؤولياتهم يف ال ��وزارة،
ويف ح�ين ب� ّي�ن��ت �أن ذل��ك ي��أت��ي
لـ"�ضخ دم��اء ج��دي��دة ومعاجلة
ال �ت�ره� ��ل وحت�����س�ي�ن الأداء"،
حذرت املواطنني واملنت�سبني من
"ال�شائعات والدعايات".
يذكر �أن هذه لي�ست املرة الأوىل
التي تقوم فيها وزارة الداخلية
منذ ت�شكيل احلكومة العراقية
احلالية يف �أيلول  ،2014ب�إعفاء
ع���دد م ��ن ��ض�ب��اط�ه��ا ال �ك �ب��ار من
منا�صبهم وا�ستبدالهم ب�آخرين.
وت�أتي ت�صريحات وزير الداخلية
رد ًا على اتهام ع�ضو يف جمل�س
حمافظة بغداد ،من كتلة االحرار،
يف ال� �ـ 29م��ن ح��زي��ران ،2015
للوزير بتنفيذ "انقالب ابي�ض"
لقيامه بتغيري قائد �شرطة بغداد

من دون الرجوع للمجل�س.
وق� ��ال ع���ض��و جم�ل����س حم��اف�ظ��ة
بغداد ،غالب الزاملي ،يف حديث
�إىل (امل��دى بر�س)� ،إن "اختيار
قائد �شرطة بغداد من اخت�صا�ص
جمل�س املحافظة" ،م�شري ًا �إىل �أن
"عملية تغيري قائد �شرطة بغداد
وت �ع �ي�ين �آخ� ��ر ب��دل��ه ح���ص��ل من
وزارة الداخلية من دون الرجوع
للمجل�س".
و�أك� ��د ال��زام �ل��ي ،ع�ل��ى � �ض��رورة
"اختيار ق��ائ��د ال�شرطة وقائد
ال �ن �ج��دة وم��دي��ر م� ��رور ال �ك��رخ
وال��ر� �ص��اف��ة م��ن خ�ل�ال جمل�س
املحافظة �ضمان ًا ال�ستمرار هيبة
املركز" ،عاد ًا �أن "التغيري ي�شكل
انقالب ًا �أبي�ض داخ��ل العا�صمة
بغداد" .ل �ك��ن رئ �ي ����س اللجنة
باملجل�س ،حممد جا�سم ،رف�ض
يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى ب��ر���س)،
اع �ت �ب��ار "تغيري ق��ائ��د ال�شرطة
ان �ق�لاب � ًا �أبي�ض" ،م���ض�ي�ف� ًا �أن
"من�صب ق��ائ��د � �ش��رط��ة ب �غ��داد
�سيكون حما�ص�صة �أي�ض ًا كحال
بقية املنا�صب يف العراق".
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�إيطاليا ترفع م�ستوى ممثليتها في كرد�ستان وتجدد التزامها بتدريب البي�شمركة
 اربيل  /المدى بر�س
ق��ررت الحكومة االي�ط��ال�ي��ة� ،أم ����س ال�ث�لاث��اء،
رفع م�ستوى ممثليتها في اربيل �إلى قن�صلية،
وج� � ��ددت ال��ت��زام��ه��ا ب��اال���س��ت��م��رار ب�ت�ق��دي��م
الم�ساعدات الإن�سانية والع�سكرية وتدريب
قوات البي�شمركة ،وفيما �أبدى رئي�س الإقليم
م�سعود ب��ارزان��ي اال��س�ت�ع��داد ال�ت��ام لتو�سيع
ال �ع�ل�اق��ات وال �ع �م��ل ال �م �� �ش �ت��رك م��ع ال�ج��ان��ب
االيطالي� ،أعرب عن �شكره للحكومة االيطالية
لقرار رفع م�ستوى ممثليتها.
وقالت رئا�سة �إقليم كرد�ستان في بيان تقلت،
(ال� �م ��دى ب ��ر� ��س) ،ن���س�خ��ة م �ن��ه� ،إن "رئي�س
اق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان م�سعود ب��ارزان��ي ا�ستقبل
الإثنين ،ال�سفير االيطالي لدى العراق ماركو
كارنيليو�س وب�ح��ث معه الأو� �ض��اع الأمنية
وال�سيا�سية والت�صدي للإرهاب".
و�أ�ضافت الرئا�سة� ،إن "ال�سفير االيطالي �أعرب
عن تقديره للتطور واالنتعا�ش ال��ذي يعي�شه
الإقليم" ،مقدم ًا �شكره "ل�شعب كرد�ستان على
ا�ستقباله عدد ًا كبير ًا من النازحين".
ونقلت رئا�سة اقليم كرد�ستان عن كارنيليو�س
ت�أكيده �ضرورة "تطوير العالقات بين ايطاليا
والإق �ل �ي��م ف��ي م �ج��االت ال�سيا�سة واالقت�صاد
والآثار" ،م �ج��دد ًا ال �ت��زام ب�ل�اده "با�ستمرار
الم�ساعدات الع�سكرية وتدريب قوات بي�شمركة

كرد�ستان وا�ستمرار الم�ساعدات الإن�سانية".
و�أك��دت الرئا�سة� ،أن "ال�سفير االيطالي �أطلع
الرئي�س بارزاني على قرار بالده برفع م�ستوى

ممثليتها لدرجة القن�صلية".
من جانبه اعرب رئي�س اقليم كرد�ستان م�سعود
بارزاني عن تمنيه لل�سفير االيطالي "النجاح

ف��ي �أداء �أعماله" ،م �ق��دم � ًا ��ش�ك��ره للحكومة
االيطالية وال�شعب االيطالي لتقديم الم�ساعدات
لقوات البي�شمركة".

واب��دى ب��ارزان��ي ا�ستعداد الإقليم "لتو�سيع
ال �ع�ل�اق��ات وال �ع �م��ل ال �م �� �ش �ت��رك ف��ي م �ج��االت
ال���س�ي��ا��س��ة واالق �ت �� �ص��اد والتراث"� � ،ش��اك��ر ًا

رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان :ال �أقليات يف الإقليم  ..والد�ستور �ضامن حلقوق اجلميع
� أربيل /املدى بر�س
ق��ال رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان نائب رئي�س
احل ��زب ال��دمي �ق��راط��ي ال�ك��رد��س�ت��اين ،نيجريفان
ب� ��ارزاين ،ان ح��زب��ه واحل �ك��وم��ة ال ي�ن�ظ��ران اىل
املكونات التي تعي�ش جنب ًا اىل جنب م��ع الكرد
ك�أقليات ،بل "لهم جذور يف هذا الوطن".
وق��د ج��اء ذل��ك خ�لال زي ��ارة ق��ام بها وف��د احل��زب
الدميقراطي الكرد�ستاين اىل مقر البيت الرتكماين
يف اربيل حيث اجتمع الوفد مع اح��زاب ونواب
املكون الرتكماين يف اقليم كرد�ستان ،وبعد اللقاء
مت عقد م�ؤمتر �صحفي حت��دث فيه اجلانبان عن

املوا�ضيع التي متت مناق�شتها يف اللقاء ومواقفهم
منها.
وق��ال ب��ارزاين خ�لال م�ؤمتر �صحفي "بحثنا مع
اجل �ه��ات الرتكمانية م�س�ألة ال��د��س�ت��ور ورئا�سة
اقليم كرد�ستان ،واكدنا �أننا بحاجة �إىل مزيد من
التفاو�ض والتوافق حول امل�سائل امل�صريية يف
هذا الظرف احل�سا�س".
وح��ول م�ساعي بع�ض االط ��راف اىل تقليل عدد
مقاعد (ك��وت��ا) ال�ترك�م��ان وامل�سيحيني يف اقليم
كرد�ستان ،قال بارزاين ان ذلك يعد تراجع ًا كبري ًا
يف التعاي�ش وال��دمي�ق��راط�ي��ة باقليم كرد�ستان،
ويرى احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين انه اليجب

التعامل مع الرتكمان وامل�سيحيني بهذه الطريقة.
و�أ��ض��اف �أن "املكون الرتكماين ث��اين مكون يف
اقليم ك��رد��س�ت��ان ،وج��زء م��ن االق�ل�ي��م ،وه��و حمل
اعتزاز وتقدير".
كما حتدث عن �إلقاء اول خطبة اجلمعة املا�ضية
يف اجلامع االثري ب�أربيل قائ ًال "�شعرت ب�سرور
غامر لأن خطبة اجلمعة يف اربيل هذا اال�سبوع
ك��ان��ت باللغة الرتكمانية ،وه��ذا حم��ل فخر لنا،
فنحن بجميع مكونات كرد�ستان �أجمل ،والتعاي�ش
والعمل معا هو ما يجعلنا �أجمل".
و�أكد نائب رئي�س اقليم كرد�ستان �أنه "عرب احلوار
بني جميع اجلهات ،ن�ستطيع حل جميع امل�سائل

التي حتدث يف امل�ستقبل".
و�أ�شار �إىل �أن "الد�ستور يجب �أن يكون �ضامنا
حل�ق��وق جميع امل�ك��ون��ات ال�ت��ي تعي�ش يف اقليم
كرد�ستان ،ونحن �سنوا�صل جهودنا لتحقيق ذلك".
وبخ�صو�ص م�س�ألة رئا�سة اقليم كرد�ستان ،قال �إن
"هذه م�س�ألة برملانية ،وتهم اقليم كرد�ستان ،وعلينا
جميعا حلها".
من جانبه ،قال رئي�س الكتلة الربملانية يف برملان
كرد�ستان ايدن معروف �إن "الرتكمان مكون مهم
يف اقليم كرد�ستان ،ولديه ارادت ��ه ،ونحن ندعم
ال �ت��واف��ق ال�سيا�سي وال��وط �ن��ي يف ه��ذا الظرف
احل�سا�س".

تخ�صي�ص �أكرث من �ألف وحدة �سكنية ملنت�سبي جامعة ال�سليمانية التقنية
عن طريق اال�ستثمار
 ال�سليمانية /املدى بر�س
�أعلنت جامعة ال�سليمانية التقنية� ،أم�س
ال �ث�ل�اث��اء ،ع��ن م��واف �ق��ة امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان على
تخ�صي�ص �أك�ث�ر م��ن �أل ��ف وح ��دة �سكنية
ملنت�سبي جامعة ال�سليمانية التقنية ح�صر ًا،
فيما ع��دت �أن ذل��ك خ�ط��وة ب �ن��اءة لتوفري
اال�ستقرار الوظيفي للمنت�سبني وا�ستقطاب
املزيد منهم .وقال رئي�س جامعة ال�سليمانية
التقنية �آالن ف��ري��دون ع�ل��ي �أم �ي�ن ،خ�لال
م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف ع �ق��ده يف ق��اع��ة ب�يرم��رد
لالحتفاالت الكربى مبقر رئا�سة اجلامعة،
مبنطقة قركة� ،شرقي مدينة ال�سليمانية،
وح���ض��رت��ه (امل� ��دى ب��ر���س)� ،إن "املجل�س
الأعلى لال�ستثمار يف �إقليم كرد�ستان ،وافق
على تخ�صي�ص �أكرث من �ألف وحدة �سكنية
ملنت�سبي جامعة ال�سليمانية التقنية من
التدري�سيني واملوظفني" ،مبينا �أن "القرار
جاء ا�ستثناء وح�صري ًا للجامعة".
و�أ�ضاف �أمني� ،أن "احلكومة املحلية ممثلة

مبحافظ ال�سليمانية �آ�سو فريدون ،وجمل�س
املحافظة دعما م�شكو َرين مقرتح اجلامعة
ب�ه��ذا ال���ش��أن وت�ع�ه��دا بتقدمي الت�سهيالت
الالزمة له" ،م�شريا �إىل �أن "املديرية العامة
ال�ستثمار ال�سليمانية ه��ي ال�ت��ي �ستحدد
موا�صفات ال��وح��دات ال�سكنية بالتن�سيق
مع رئا�سة اجلامعة وعلى وفق عدة خيارات
جيدة والئقة باملنت�سبني".
و�أو�ضح امني� ،أن هنالك "عدة خيارات ب�ش�أن
املناطق التي �ستقام عليها الوحدات ال�سكنية
�سواء التي �ستقام يف مدينة ال�سليمانية �أم
باقي املناطق التي تتواجد فيها ت�شكيالت
اجل��ام�ع��ة م��ن الكليات وامل �ع��اه��د ،على �أن
ي�ت��م ان�ت�ق��اء الأف �� �ض��ل منها بالتن�سيق مع
مديرية اال�ستثمار واملحافظة" ،الفت ًا �إىل
�أن "اجلامعة يف طور البحث عن �شركات
قادرة على تبني امل�شروع وتنفيذه بالنحو
امل �ط �ل��وب وحت��دي��د ال �� �ض��واب��ط اخل��ا��ص��ة
بالتوزيع".
و�أك ��د �أم�ي�ن� ،أن "توفري وح ��دات �سكنية
للمنت�سبني يحقق جملة مزايا ايجابية منها

�ضمان اال��س�ت�ق��رار الوظيفي وا�ستقطاب
املزيد من التدري�سيني" ،مبينا �أن ذلك ي�أتي
يف �إطار "حر�ص حكومة الإقليم على ت�أمني
بيئة جامعية منا�سبة للمنت�سني تتيح لهم
التفرغ للعطاء العلمي والأكادميي واالرتقاء
مب�ستوى العملية التدري�سية عموم ًا".
ي��ذك��ر �أن ج��ام �ع��ة ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة التقنية،
ت�أ�س�ست يف ال�ب��داي��ة با�سم هيئة املعاهد
التقنية عام  ،1996ويف عام  2003تغري
ا�سمها �إىل هيئة التعليم التقني ،قبل �أن
تكت�سب ا�سمها احل ��ايل يف ال �ع��ام 2012
املن�صرم ،وك��ان هدفها الرئي�س الإ��ش��راف
على التعليم التقني يف �إقليم كرد�ستان
ال �ع��راق ،ال��ذي يعد ج��ان�ب� ًا مهم ًا ورئي�س ًا
من التعليم ال�ع��ايل ،بهدف �إع��داد املالكات
الو�سطية امل�ؤهلة 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.

الحكومة االيطالية ل�ق��رار افتتاح قن�صليتها
العامة في اربيل".
واكدت رئا�سة االقليم في بيانها �أن "الجانبين
ت�ط��رق��ا �إل ��ى الو�ضعين ال�سيا�سي والأم �ن��ي
في العراق وكيفية الوقوف �ضد الإرهابيين
والأو�ضاع التي يعي�شها النازحون".
وب�ح���س��ب ال �م �� �ص��ادر ال��ر��س�م�ي��ة ف� ��إن الإق�ل�ي��م
ي���ؤوي مليون ًا ون�صف المليون ن��ازح الذين
توزعوا على مدنه الرئي�سة والمخيمات التي
تم ت�أ�سي�سها بعد �أح��داث المو�صل في الـ (10
من ح��زي��ران � ،)2014إذ �أدت �سيطرة تنظيم
(داع����ش) على محافظة نينوى والمحافظات
ال�سنية الأخ ��رى ال��ى ن��زوح مئات الآالف من
مواطني هذه المحافظات نحو المناطق الآمنة
في كرد�ستان.
وتخو�ض قوات البي�شمركة معارك مع تنظيم
(داع�ش) في العديد من المناطق الواقعة خارج
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان كمخمور وزم ��ار و�سنجار
وكركوك وديالى.
ي �� �ش��ار �إل� ��ى �أن ت�ن�ظ�ي��م (داع� �� ��ش) ق��د ف��ر���ض
�سيطرته على مدينة المو�صل ،مركز محافظة
نينوى 405(،كم �شمال العا�صمة بغداد) ،في
(العا�شر من حزيران  ،)2014كما امتد ن�شاطه
بعدها� ،إل��ى محافظات �صالح الدين وكركوك
وديالى ،ما �أدى �إل��ى موجة ن��زوح جديدة في
العراق".

برملان كرد�ستان يخ�ص�ص
مليوين دينار لعائلة كل
�شهيد بي�شمركة من ميزانيته
� أربيل /املدى بر�س
�أعلن برملان كرد�ستان ،االثنني ،عن تخ�صي�ص مليوين دينار
من ميزانيته لكل عائلة بي�شمركة ا�ست�شهد اثناء القتال �ضد
(داع ����ش) ،ف� ً
ضال عن اخلم�سة ماليني دينار التي ر�صدتها
ً
حكومة الإقليم لتلك العوائل ،مبينا �أن عدد �أولئك ال�شهداء بلغ
�ألف ًا و ،232وفق ًا لآخر �إح�صائية قدمتها وزارة البي�شمركة.
وقال ع�ضو جلنة البي�شمركة يف برملان كرد�ستان ،دلري قادر،
يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "برملان كرد�ستان خ�ص�ص
من ميزانيته منحة قدرها مليونا دينار لكل عائلة �شهيد
من ق��وات البي�شمركة ا�ست�شهد خالل القتال �ضد ع�صابات
داع�ش" ،م�شري ًا �إىل �أن ذلك "ال يتعلق بتطبيق قرار الربملان
رقم  19اخلا�ص بالبي�شمركة".
يذكر �أن برملان كرد�ستان �أ�صدر يف (الـ 23من متوز 2014
املن�صرم) ،القرار رقم  19اخلا�ص بقوات البي�شمركة ،الذي
ي�ضم  21فقرة خا�صة بتوحيد تلك القوات وحت�سني ظروفها
و�أحوالها.
و�أ�ضاف قادر� ،أن "الربملان قدم م�ساعدة خلم�س مئة عائلة
من �شهداء البي�شمركة قدمتها وزارتهم" ،مبين ًا �أن "وزارة
البي�شمركة تعد قائمة �أخرى تت�ضمن عائلة � 400شهيد �آخر"
و�أو�ضح النائب يف برملان كرد�ستان� ،أن "عدد ال�شهداء من
البي�شمركة بلغ �أل�ف� ًا و ،232وفق ًا لآخ��ر �إح�صائية قدمتها
وزارة البي�شمركة" ،م��ؤك��د ًا �أن "حكومة �إقليم كرد�ستان
خ�ص�صت من جانبها خم�سة ماليني دينار لكل عائلة �شهيد من
البي�شمركة".
وكانت حكومة �إقليم كرد�ستان قررت �إعفاء عوائل �شهداء
البي�شمركة يف احلرب �ضد (داع�ش) ،من القرو�ض وال�سلف
امل�ستحقة عليهم.
يذكر �أن ت�ضحيات قوات البي�شمركة يف قتالها �ضد (داع�ش)
بلغت �ألف ًا و� 118شهيد ًا ،و�ستة �آالف و 724جريح ًا ،ف� ً
ضال
عن  45مفقود ًا ،وذلك بح�سب �إح�صائية ر�سمية �صادرة عن
وزارة البي�شمركة يف (ال �ـ 16من حزيران  ،)2015اطلعت
عليها (املدى بر�س(.

كارتر :القوات الكردية
بارعة يف الت�صدي لداع�ش

الإندبندنت :املتطوعون الأجانب يتوافدون للقتال مع البي�شمركة برغم
�أنها حتتاج �إىل الأ�سلحة الثقيلة �أكرث

 وا�شنطن  /وكاالت

 بغداد /املدى بر�س

�أعلن وزير الدفاع الأمريكي �آ�شتون كارتر� ،أن القوات الكردية بارعة
يف الت�صدي لهجمات ارهابيي تنظيم داع�ش ،م�شري ًا �إىل �أن الواليات
املتحدة بحاجة �إىل وجود قوات حملية فعالة على الأر�ض ت�ستطيع
دعمها ومتكينها حتى يت�سنى لها ال�سيطرة على ارا�ض واالحتفاظ
ب�أرا�ض.
وقال كارتر يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع وزير الدفاع الفرن�سي جان
�إيف لو دريان� :إن الهدف من ال�ضربات اجلوية التي �أ�صابت ج�سورا
ومواقع لتنظيم داع�ش االرهابي حول الرقة التي اعلنها التنظيم
عا�صمة اخلالفة ،كان احلد من حرية حركة التنظيم االرهابي وقدرته
على الت�صدي للقوات الكردية البارعة ،م�ضيف ًا �أن هذه هي الطريقة
التي �ستتم بها هزمية داع�ش ب�شكل فعال ودائم ،فعندما توجد قوات
حملية فعالة على الأر�ض ن�ستطيع دعمها ومتكينها حتى يت�سنى لها
ال�سيطرة على ارا�ض واالحتفاظ ب�أرا�ض.
من جانب �آخ��ر ذك��رت �صحيفة (وا�شنطن بو�ست) الأمريكية� ،أن
ه��زمي��ة تنظيم "داع�ش" االره��اب��ي يف �شمال ��ش��رق ��س��وري��ا غري
املتوقعة على يد املقاتلني الكرد ،ك�شفت عن نقاط �ضعف يف �صفوف
هذا التنظيم االرهابي.
وق��ال��ت ال�صحيفة االمريكية �إن ارهابيي "داع�ش" �أج�ب�روا على
اخلروج من ثلث معقلهم يف حمافظة الرقة ال�سورية يف الأ�سابيع
الأخرية ،على يد املقاتلني الكرد الذين ظهروا ك�أحد �شركاء الواليات
املتحدة الأكرث ت�أثريا يف احلرب على االرهاب.
و�أ�ضافت "وا�شنطن بو�ست" �أن الهجوم الذي نفذه املقاتلون الكرد
بدعم من ال�ضربات اجلوية الأمريكية حرم االرهابيني من ال�سيطرة
على معربهم احلدودي الأكرث �أهمية مع تركيا و�أجربهم على التحول
للموقف الدفاعي يف الرقة ،وهو ما مل يكن يخطر على بال �أحد قبل
�شهر واحد.

�أكدت �صحيفة بريطانية معروفة عاملي ًا ،االثنني� ،أن
الع�شرات من املتطوعني الأجانب يقاتلون مع قوات
البي�شمركة �ضد (داع�ش) ،مبينة �أن القوات الكردية
بحاجة �إىل �أ�سلحة ثقيلة �أك�ثر من حاجتها لأولئك
املتطوعني .وقالت �صحيفة االندبندنت الربيطانية،
يف تقرير لها تابعته (امل��دى ب��ر���س)� ،إن "انخراط
جمموعة من املتطوعني الأجانب يف �صفوف قوات
البي�شمركة الكردية ملقاتلة تنظيم داع�ش يتخللهم
البع�ض ممن لي�ست لديه خ�برة ع�سكرية �أو ميتلك
القليل منها" ،م�شرية �إىل �أن "قنا�ص ًا من املحاربني
الأجانب مع مقاتل بي�شمركة وقف وهو يتطلع بده�شة
جلثة �أح��د م�سلحي داع����ش وه��و يتفح�ص �سالحه
باهتمام حيث ات�ضح �أنه ر�شا�شة يعود تاريخ �صنعها
للحرب العاملية الثانية لكنها زينت بنحو بذيء من قبل
�صاحبها ال�سابق بقطعة عظام يبدو �أنها ب�شرية".
وق��ال القنا�ص �سكوت ،وهو جندي �أمريكي �سابق،
ت �ط��وع م��ع ال �ك��رد مل�ق��ات�ل��ة (داع�����ش) يف م�ق��اب�ل��ة مع
االندبندنت ،م��ن مو�ضعه عند اخل�ط��وط الأمامية،
�إن "�سالح ذلك الإرهابي كان مزين ًا بقطعة من عظام
احلبل ال�شوكي لإن�سان" ،وت��اب��ع �إن "مل يكن ذلك
ت�صرف �شيطاين فماذا يكون �إذ ًا؟".
وك��ان �سكوت (�� 30س�ن��ة) ،ال��ذي طلب الك�شف عن
ا�سمه الأول فقط ،قد التحق ،بقوات البي�شمركة ،وفق ًا
لل�صحيفة ،منذ �ستة �أ�شهر بعد �أن اطلع على جمريات
املعارك الدائرة يف املنطقة من بيته يف والية مين�سوتا

الأمريكية .وذكرت االندبندنت� ،أن "املقاتلني الأجانب
ك��ان��وا ق��د ت��دف�ق��وا ل�لان�خ��راط يف �صفوف التنظيم
املتطرف يف العراق و�سوريا ليزرعوا الرعب لدى
حكومات بلدانهم عند عودتهم� ،أما اليوم ف�إن رجا ًال
من امثال �سكوت بد�أوا بالو�صول �إىل اجلبهات للقتال
�ضد التنظيم االرهابي برغم الرتحيب املتباين من قبل
امل�س�ؤولني الكرد الذين اف�صحوا بقولهم �إنهم بحاجة
للمزيد من الأ�سلحة ولي�س الرجال" .
وق ��ال �سكوت متحدث ًا ع�بر ال�ه��ات��ف م��ع ال�صحيفة
من موقعه ال��ذي يبعد نحو ن�صف ميل عن خطوط
التما�س م��ع داع����ش ،لقد "امتع�ضت م��ن م�شاهدتي

ملا يح�صل ،حيث ر�أي��ت ح��وادث قطع الر�ؤو�س التي
يقوم بها التنظيم و�سبيهم للن�ساء واغت�صابهن لذا
قررت �أن �أفعل �شيئ ًا حيال ذلك" .وا�ضاف �سكوت� ،أن
"داع�ش يبعد �أقل من ن�صف ميل عنا ،وب�إمكاننا ر�ؤية
خطوطهم حيث يطلقون النار علينا كل ليلة" ،وتابع
"�شاهدت �أم�س دبابة وعجلتي هامفي حتاول حت�صني
اخلطوط يف املدينة التي تقع �أمامنا لكن ل�سوء احلظ
مل يكن لنا غطاء جوي يتيح تدمري مثل تلك املعدات
الثقيلة" .و�أو�ضحت االندبندنت� ،أن "زمالء �سكوت
من املقاتلني الآخرين لديهم ا�سلحة خفيفة ومدعومون
باملدفعية ،ويف كل ليلة يقوم م�سلحو داع�ش بق�صفهم

بالأ�سلحة اخلفيفة والهاونات ،حيث قتل م�ؤخر ًا ثالثة
عنا�صر من قوات البي�شمركة من وحدته بينما كانوا
يتقدمون نحو بلدة يحتلها داع�ش مزروعة بالعبوات
النا�سفة" .وا�ستطرد �سكوت� ،أن "قوات البي�شمركة
يقاتلون كعائلة واح��دة وهم بحاجة لأ�سلحة ثقيلة
�أكرث ولي�س ملقاتلني �أكرث" .ويف قاعدة اخرى تابعة
للبي�شمركة يف منطقة متا�س خمتلفة ت�ضم جمموعة
من املتطوعني الأجانب ،نقلت ال�صحيفة عن العقيد
ط��ارق �أح�م��د علي ،قوله �إن "هاتفي النقال مملوء
بر�سائل م��ن رج��ال م��ن ال��والي��ات املتحدة واململكة
املتحدة يعربون فيها عن رغبتهم بالتطوع وامل�شاركة
يف القتال" ،م�شري ًا �إىل �أن هنالك "حالي ًا  16متطوع ًا
غالبيتهم من الواليات املتحدة وكندا و�أن ق�سم ًا منهم
ي�ستعد للمغادرة".
وذكر العقيد علي� ،أن "املتطوعني ميتازون بال�شجاعة
ويتعر�ضون لهجمات ونريان داع�ش جنب ًا اىل جنب
مع البي�شمركة وق�سم منهم ج��رح من ج��راء �شظايا
االنفجارات" ،الفت ًا �إىل �أن "البع�ض من املتطوعني
ل��دي�ه��م م���ش��اك��ل اج�برت �ه��م ع�ل��ى ال �ع��ودة اىل بلدهم
باق هنا جلمع املعلومات".
والن�صف الآخر ٍ
وتابع ال�ضابط الكردي� ،أنه "ا�ضطر مرة لإبعاد �أحد
املتطوعني االجانب لأن��ه ا�ستف�سر عند و�صوله عن
اخلمر وال �ن��وادي الليلية" ،م�ستطرد ًا "كاد ي�سبب
امل�شاكل وجاء هنا لق�ضاء وقت ممتع".
وم�ضى العقيد علي قائ ًال "ال �أحبذ �شخ�صي ًا ر�ؤي��ة
املتطوعني ال�شباب الذين يرتكون بلدانهم وعوائلهم
لي�أتوا �إىل هنا ويُقتلوا".
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محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

ثاين اوك�سيد "االنقالب"
حمافظ نينوى املقال م��ن من�صبه �أثيل النجيفي اك��د يف
ت�صريح �صحفي �سعي احتاد القوى العراقية لتغيري رئي�س
الربملان احل��ايل �سليم اجلبوري ب�شخ�صية �أخ��رى ،وابعاد
احلزب الإ�سالمي من االحتاد وطبقا لت�صريح املحافظ ال�سابق
عزا ا�سباب االقالة اىل عزل احلزب اال�سالمي  ،الفرع العراقي
جلماعة الإخ��وان على حد قوله ال��ذي ينتمي �إليه اجلبوري
وط��رده من االحت��اد ب�سبب وج��ود توجهات للحزب ال تتفق
مع توجهات ومبادئ احتاد القوى العراقية املعروف عنه بانه
ي�ضم كتال نيابية متثل ال�سنة يف الربملان العراقي � ،شغل قادته
منا�صب مهمة ا�سامة النجيفي نائب رئي�س اجلمهورية � ،صالح
املطلك نائب رئي�س الوزراء � ،سليم اجلبوري رئي�س الربملان ،
خالد العبيدي وزير الدفاع � ،سلمان اجلميلي وزير التخطيط
 ،قا�سم الفهداوي وزير الكهرباء  ،حممد اقبال وزير الرتبية ،
فالح ح�سن زيدان وزير الزراعة.
�سليم اجلبوري يف لقاء متلفز ا�شار اىل وجود حترك القالته
من من�صبه  ،وامكانية ت�ك��رار ماح�صل مع رئي�س جمل�س
النواب اال�سبق حممود امل�شهداين  ،رئي�س الربملان املعروف
يف احاديثه جتنب الت�صريح باال�سماء واعتمد التلميح
وذك��ر ق�ضية الت�صويت داخ��ل الربملان القالة اثيل النجيفي
من من�صبه  ،يف امل�سافة الفا�صلة بني التلميح والت�صريح
رمب��ا ت�شهد االي��ام املقبلة بلورة موقف يك�شف يف جوهره
حقيقة وجود انق�سام داخل االئتالفات والتحالفات الربملانية
 ،ف�سا�سة العراق يف ن�سخته الدميقراطية اعتادوا االنتقال
من كتلة اىل اخ��رى  ،وت�شكيل كتل ج��دي��دة مبزاعم الدفاع
عن م�صالح ال�شعب العراقي  .لي�س من امل�ستبعد اطالقا يف
ال�ساحة العراقية ت�شرذم االئتالفات والتحالفات ال�ستنادها
اىل حقيقة ت�شكيلها الغرا�ض انتخابية � ،سرعان ما تتبدد بعد
احل�صول على املواقع واملنا�صب  ،املت�ضرر يبكي على االطالل
 ،واحيانا يثري الغبار بخلق االزمات  ،يطلق ت�صريحات نارية
لتعكري االجواء بغاز ثاين اوك�سيد الكاربون.
اع�ضاء يف احت��اد القوى العراقية نفوا انباء تفيد بطرح
ا��س�م��اء ال �ن��واب ط�لال ال��زوب�ع��ي وع�ب��دال�ق�ه��ار ال�سامرائي
و� �ص�لاح اجل �ب��وري وحم�م��د مت�ي��م ك �ب��دالء لرئي�س ال�برمل��ان
احلايل ،وو�صفوا اال�شخا�ص واجلهات التي �سربت مثل هذه
املعلومات اىل و�سائل االعالم ،بانها ت�سعى الثارة الغبار يف
اجواء العملية ال�سيا�سية لالطاحة بالنظام الدميقراطي  ،فيما
اك��د ن��واب ميثلون حمافظة نينوى يف الربملان عقد اجتماع
يف تركيا �ضم اثيل النجيفي  ،ووزي��ر املالية ال�سابق رافع
العي�ساوي و�شخ�صيات �سيا�سية  ،لبحث ابعاد اجلبوري من
من�صبه .
ال�سيا�سي العراقي اليوم بحاجة اىل جهاز ل�ضبط ت�صريحاته
 ،االم��ر ال يتعلق مب�صادرة حقه يف الت�صريح بقدر �ضبط
ايقاعه على وزن "الوحدة ون�ص" لتجنب انعكا�س ت�أثريات
الت�صريح يف ت�أجيج ال�شارع املنق�سم ا�صال ال�سباب تتعلق
بف�شل النخب ال�سيا�سية يف ار� �س��اء دول��ة امل��واط�ن��ة احللم
امل��ؤج��ل منذ اك�ثر من ع�شر �سنوات � ،شحّ فيها االوك�سجني
وت�ضاعفت ن�سبة غاز ثاين اوك�سيد الكاربون  ،بع�ضهم ي�صر
على ا�ستخدامه كا�سلوب جديد يف اجراء حركة ت�صحيح داخل
التنظيم ال�سيا�سي ب�صريح العبارة تنفيذ انقالب على ايقاع
الهجع .
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حقوق االن�سان النيابية  :عازمون على �سن قانون حرية الر�أي
النه "مقيا�س الدميقراطية"
 بغداد /نور علي
اعلنت لجنة حقوق االن�سان
النيابية ،ام�س الثالثاء،
عزمها ت�شريع قانون حرية
الر�أي خالل االيام القادمة،
وفيما اعتبرته "مقيا�س
الديمقراطية" في العراق،
�أكدت وزارة حقوق االن�سان ان
ت�شريع القانون �سينظم عملية
التظاهر والتجمع ال�سلمي
ويتيح حرية التعبير ،الفتة
الى ان االنتهاك التي تحدث
بين الحين واالخر لبع�ض
ال�صحفيين "فردية وغير
ممنهجة".

وقال ع�ضو جلنة حقوق االن�سان النيابية،
حبي ��ب الط ��ريف ،يف حدي ��ث ل� �ـ "املدى"،
ان "قان ��ون حري ��ة التعب�ي�ر ع ��ن ال ��راي
واالجتم ��اع والتظاه ��ر ال�سلمي بقى فرتة
طويل ��ة يف جمل� ��س الن ��واب" ،مبين ��ا ان
"جلنة حقوق االن�سان اخذت على عاتقها
مت�شية القانون".
و�أ�ض ��اف ان "قان ��ون حرية ال ��ر�أي يعترب
مقيا�س� � ًا للدميقراطي ��ة يف البل ��د" ،الفت ��ا
اىل ان "جلن ��ة حق ��وق االن�س ��ان جادة يف
جعل ��ه قان ��ون مت ��وازن ،ي�ضم ��ن حق ��وق
املتظاهرين".
و�أك ��د ان "جلنة الثقاف ��ة واالعالم ت�شرتك
مع جلنة حقوق االن�سان النيابية للخروج
بقان ��ون ر�صني" ،م�ؤك ��دا "عقد ور�ش عمل
مع اجلهات ذات العالقة ،متمثلة مبنظمات
املجتم ��ع امل ��دين واالعالمي�ي�ن وكب ��ار
املثقف�ي�ن يف الدولة العراقية الذين باركوا
هذا القانون".
وتابع الطريف "ل ��و طبق القانون باجواء
ايجابي ��ة بعي ��دة ع ��ن احل ��رب� ،سيوف ��ر
ب�شكل الف ��ت اج ��واء الدميقراطية وحرية
ال�صحافة ب�شكل خا�ص ،واق�صد ال�صحافة
املن�صف ��ة ولي�س ��ت امل�سي�س ��ة" ،معتربا ان
"�س ��ن قان ��ون حرية الر�أي يوف ��ر االجواء

املنا�سبة للعمل ال�صحفي".
وزاد "كان من املفرت�ض ان ي�شرع القانون
منذ مدة طويلة ،لكن ال�سقوف الزمنية غري
مهمة يف ت�شريع القوانني ،واملهم هو روح
القان ��ون ،ومواده التي يج ��ب ان تتما�شى
م ��ع الواقع تك ��ون جمدي ��ة ،وقانون حرية
الراي من �ضمن هذه القوانني".
م ��ن جهته قال مدي ��ر عام الر�ص ��د وحماية
احلق ��وق يف وزارة حقوق االن�سان ،كامل
امني ،يف حديث لـ"املدى" ان "قانون حرية
ال ��ر�أي كان قد خرج من احلكومة العراقية
وعليه الكثري من املالحظات التي مت اعادة
�صياغته ��ا من قب ��ل جلنة حق ��وق االن�سان
واللجان املعنية يف جمل�س النواب".
وا�ضاف "مت تعديل ا�سم القانون الن االراء
تق ��ول ان حري ��ة ال ��راي ال ميك ��ن ان تقيد
بقان ��ون كما جاء يف الد�ست ��ور العراقي"،
الفت ��ا اىل ان "القان ��ون �سينظ ��م عملي ��ة
التظاه ��ر والتجم ��ع ال�سلم ��ي ،واخرج ��ت
فقرة حرية الراي من ا�سمه".
و�أكد �أمني "ال يوجد يف ال�سجون العراقية
اي �سجني راي ،واذا ما اخذنا العراق من
ناحية التعب�ي�ر عن الراي يف املنطقة نراه
م ��ن ال ��دول املتقدم ��ة ،والدلي ��ل عل ��ى ذلك
ماقام ب ��ه رئي�س ال ��وزراء ،با�سقاط جميع

الدع ��اوى جتاه ال�صحفي�ي�ن واالعالميني،
واع ��ادة الكث�ي�ر م ��ن ال�صح ��ف ومكات ��ب
الف�ضائي ��ات اىل العمل بع ��د توقفها ،وهذا
تطور ايجابي حلرية التعبري".
و�أعترب ان "االنته ��اكات التي يتعر�ض لها
بع� ��ض ال�صحفي�ي�ن ه ��ي انته ��اكات فردية
وغ�ي�ر ممنهج ��ة ،وهن ��اك حال ��ة واح ��دة
ممنهج ��ة حدث ��ت يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
عندم ��ا ا�صدر حمافظها تعليمات مبراجعة
الن�صو�ص امل�سرحية قبل عر�ضها ،وكانت
هناك وقفة جيدة للنا�شطني واملدافعني عن
حقوق االن�سان واملنظمات غري احلكومية
وحت ��ى بع� ��ض االح ��زاب جت ��اه تعليمات
حمافظ ��ة الب�ص ��ر" ،م�ش�ي�را اىل ان ��ه "مت
الرتاجع عن هذا املوقف ومت ت�شكيل جلنة
بخ�صو�ص هذا االنتهاك".
و�أ�ض ��اف "نحن ال نريد رقيب ��ا يف العراق
بع ��د ع ��ام  ،2003ونام ��ل ان يك ��ون هناك
�ضغ ��ط اللغ ��اء اللجن ��ة الت ��ي مت ت�شكيله ��ا
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة ملراقب ��ة الن�صو�ص
امل�سرحي ��ة ،اذ ان هنال ��ك قل ��ق م ��ن عملي ��ة
ك�ش ��ف االخط ��اء او ك�شف ح ��االت الف�ساد
للحكومات املحلية".
وفيما يخ�ص االنتهاكات التي يتعر�ض لها
ال�صحفيون قال "االنتهاكات التي يتعر�ض

عن�ص �أمن مينع م�صور �صحفي من القيام بتوثيق �أحد االحداث
له ��ا بع� ��ض ال�صحفي�ي�ن ،م ��ن قب ��ل بع�ض ميكن ت�أويلها �ضد و�سائل الإعالم.
حماي ��ات امل�سو�ؤل�ي�ن ،هي ح ��االت فردية ،وطالبت اللجن ��ة القانونية يف ذلك الوقت
والحظن ��ا وج ��ود قوة م ��ن قب ��ل منظمات ب�إع ��ادة م�س ��ودة القان ��ون املر�سل ��ة �إىل
املجتمع املدين والنا�شطني ،للحد من هكذا جمل� ��س الوزراء ،وو�صف ��ت امل�شروع ب�أنه
حاالت لتقييد حرية التعبري عن الراي".
"يعاك� ��س" الهدف الذي �صي ��غ من اجله،
وكانت ثم ��اين منظمات مهني ��ة �أو مدنية ،ويو�س ��ع من دائرة الرقاب ��ة على احلريات
�أعرب ��ت يف(الثالث�ي�ن م ��ن ت�شري ��ن الأول ويحد منها.
 ،)2014ع ��ن "رف�ضه ��ا" مل�س ��ودة م�شروع وكان ��ت احلكوم ��ة ال�سابق ��ة ق ��د عم ��دت
قانون حرية التعبري عن الر�أي واالجتماع �إىل �إع ��داد تل ��ك امل�س ��ودة مل�ش ��روع قانون
والتظاه ��ر ال�سلمي ،ويف ح�ي�ن ا�ستغربت حري ��ة التعب�ي�ر ،كمحاولة لإ�ضف ��اء "�صفة
بـ"�شدة" من "�إ�صرار" الربملان على مترير قانونية ود�ستوري ��ة" على "قمعها" حركة
مث ��ل ه ��ذه امل�شاري ��ع "املق ّي ��دة للحري ��ات "االحتجاجات الوا�سع ��ة" على �سيا�ساتها
الد�ستوري ��ة العام ��ة" ،طالب ��ت بوق ��ف وتوجهاته ��ا الت ��ي �أدت �إىل "ت ��ردي
القراءة الثانية له ،و�إعطاء "ف�سحة كافية" اخلدمات" و"م�صادرة احلريات".
للنقا�ش العام ب�ش�أنه.
وكان رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب� ،سلي ��م
يذكر �أن جهات حملي ��ة ودولية وبرملانية ،اجلبوري� ،أكد يف (الـ 15من كانون الأول
�أب ��دت اعرتا�ضه ��ا عل ��ى م�س ��ودة قان ��ون  2014املن�صرم) ،على عزم املجل�س �إ�شراك
"حرية التعبري والتظاهر ال�سلمي" ،ب�سبب "اخل�ب�رة واالخت�صا� ��ص" يف �صياغ ��ة
القيود الت ��ي ت�ضمنها بنحو عدّته "خمالف ًا القوانني اخلا�صة بحرية التعبري ،و�أبدى
للد�ستور" ،يف حني ينتظر جمل�س النواب التزام ��ه بـ"حمارب ��ة اخلط ��اب الطائفي"،
م ��ن و�سائ ��ل الإع�ل�ام واملنظم ��ات املعنية وفيم ��ا طالب ��ت هي�أة الإع�ل�ام واالت�صاالت
بحق ��وق الإن�س ��ان ،ردود فع ��ل "راف�ض ��ة" الربملان ب�سح ��ب م�سودة �أي قانون خا�ص
للم�ش ��روع ب�صيغته احلالية ،التي انتقدوا بجرائ ��م املعلوماتي ��ة� ،أ�ش ��ارت منظم ��ة
فر�ضه ��ا "�شروط� � ًا م�سبق ��ة" عل ��ى انطالق اليون�سك ��و �إىل مقت ��ل � 110صحافيني منذ
التظاهرات ،وا�ستخدام معان "ف�ضفا�ضة" العام .2003

املثنى تعلن عن قرب املبا�شرة ب�إعادة �إك�ساء �شوارع الرميثة
 املثنى /املدى بر�س
اعلن ��ت ادارة حمافظة املثنى عن ق ��رب املبا�شرة ب�إعادة
اك�س ��اء بع� ��ض ال�ش ��وارع الرئي�س ��ة يف ق�ض ��اء الرميثة
�شمايل املحافظة ،فيما ا�شارت اىل "اال�ضراراجل�سيمة"
الت ��ي حلق ��ت ب�ش ��وارع الق�ض ��اء ج ��راء تنفي ��ذ م�شروع
ال�صرف ال�صحي.

وق ��ال حماف ��ظ املثن ��ى ابراهي ��م املي ��ايل يف حديث اىل
(املدى بر�س) ،ان ��ه "�سيتم العمل املبا�شر ب�إعادة اك�ساء
�ش ��وارع ق�ضاء الرميثة ،وذلك بعد اكمال تنفيذ م�شروع
ال�صرف ال�صحي والذي خل ��ف ا�ضرار ًا ج�سيمة متثلت
ب�سوء حالة الطرق يف �شوارعها الرئي�سة".
وا�ش ��ار املي ��ايل ،اىل ان "متوي ��ل اعادة اك�س ��اء الطرق
�سيك ��ون م ��ن قب ��ل وزارة البلدي ��ات ا�ضافة لل ��واردات

املحلية لبلدية الرميثة" ،مبين ًا ان "حالة التق�شف املايل
يف املحافظ ��ة مل تكن عائق ًا لإع ��ادة روح احلياة لق�ضاء
الرميثة وخا�صة بعد تعبيد طرقه".
م ��ن جهت ��ه ،اكد رئي� ��س جمل� ��س حمافظة املثن ��ى حاكم
اليا�س ��ري يف حديث اىل (املدى بر� ��س)� ،أن "احلكومة
املحلي ��ة كان ��ت قد اع ��دت خطة متكامل ��ة لإع ��ادة ت�أهيل
الطرق بالق�ض ��اء بقيمة  42مليار دينار لكنها مل تقر من

قبل وزارة التخطيط ب�سبب حالة التق�شف التي مير بها
البالد م�ؤخر ًا".
يذك ��ر ان املدة املقبلة �ست�شه ��د جتهيز املواد ليبد�أ العمل
به ��ذا امل�شروع بع ��د انتهاء �شهر رم�ض ��ان و�ستخ�ص�ص
بع� ��ض ال�ش ��وارع الرئي�س ��ة املهم ��ة يف ق�ض ��اء الرميثة
يف بداي ��ة االمر نظ ��ر ًا للحالة امل�أ�ساوي ��ة التي متر على
االهايل هناك بح�سب خمت�صني.

م�س�ؤول �أممي� :سن�ضغط على الدول املانحة لتوفري الأموال للنازحني العراقيني
 بغداد /املدى
�أك��دت نائ��ب المبع��وث الأمم��ي
الخا���ص لل�ش���ؤون الإن�س��انية
ف��ي الع��راق لي��زا غران��د� ،أم�س
الثالث��اء� ،أن المرحل��ة المقبلة
�ست�ش��هد ال�ض��غط عل��ى ال��دول
المانحة لتوفير الأموال الالزمة
لم�س��اعدة الع��راق ف��ي محن��ة
النازحين ،م�ش��يرة �إل��ى �أن ذلك
ي�أت��ي للإ�س��راع بتقدي��م كل م��ا
يمكن للعراق من خالل التن�سيق
المركز الم�شترك.

وقال ��ت الأمان ��ة العامة ملجل� ��س الوزراء
العراق ��ي يف بيان تلقت "امل ��دى" ن�سخة
من ��ه� ،إن "الأم�ي�ن العام ملجل� ��س الوزراء
ونائب ��ه الأول رئي� ��س املرك ��ز امل�ش�ت�رك
للتن�سي ��ق والر�ص ��د ( )JCMCفره ��اد
نعمة الله بحثا مع نائب املبعوث الأممي
اخلا�ص لل�ش� ��ؤون الإن�سانية يف العراق
ليزا غراند� ،إمكانية الإ�سراع يف م�ساعدة
النازحني يف ظل التحديات الكبرية التي
يواجهها العراق وحربه �ضد الإرهاب".
و�أ�ضاف ��ت الأمانة "مت ��ت مناق�شة جممل

الأو�ض ��اع الإن�ساني ��ة للنازح�ي�ن و�آليات
التعاون لإي�صال امل�ساع ��دات لهم ،ف�ضال
ع ��ن تفعي ��ل ملف ��ات ع ��دة منه ��ا (املنح ��ة
الكويتي ��ة و�آلي ��ة �إي�صاله ��ا للنازح�ي�ن،
والتموي ��ل امل ��ايل ل ��وكاالت ومنظم ��ات
الأمم املتح ��دة)� ،إ�ضاف ��ة �إىل م�ساع ��دة
وزارتي ال�صحة والرتبية لت�أهيل مراكز
وم�ست�شفي ��ات �صحي ��ة يف �صالح الدين،
ودعم الطلبة النازحني �إىل الإقليم".
و�أو�ضح ��ت �أن "االجتماع تن ��اول �أي�ضا
مو�ض ��وع امل�ؤمت ��ر ال ��دويل للنازح�ي�ن

املزمع عقده يف العراق ،ف�ضال عن دعوة
لعقد م�ؤمتر ي�ضم �سف ��راء الدول املانحة
يف بغداد برعاية املركز امل�شرتك".
م ��ن جهته ��ا� ،أك ��دت غران ��د �أن "املرحل ��ة
املقبل ��ة �ست�شه ��د ال�ضغ ��ط عل ��ى ال ��دول
املانحة لتوفري الأموال الالزمة مل�ساعدة
الع ��راق يف حمن ��ة النازح�ي�ن للإ�س ��راع
يف تق ��دمي كل ما ميك ��ن للعراق من خالل
التن�سي ��ق املرك ��ز امل�ش�ت�رك للتن�سي ��ق
والر�ص ��د واجله ��ات املعني ��ة" ،وفق ��ا
للبيان.

وكانت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ،التابعة للأمم املتحدة،
حذرت يف وق ��ت �سابق ،م ��ن �أن النزوح
العاملي الناجت عن احلروب وال�صراعات
واال�ضطهاد قد �سجل "�أعلى م�ستوياته"،
مبين ��ة يف تقري ��ر االجتاه ��ات العاملي ��ة
ال�سنوي اجلدي ��د الذي �أ�صدرته� ،أن عدد
النازحني ق�س ��ر ًا و�صل �إىل  59.5مليون
�شخ�ص مع نهاي ��ة �سنة  2014املن�صرمة
مقارنة بـ  51.2مليون �شخ�ص قبل �سنة،
وبـ  37.5مليون �شخ�ص قبل عقد م�ضى،

اطفال نازحني يف النجف
و�أن ذلك االرتفاع �سجل �أعلى م�ستوياته
عل ��ى الإطالق خالل عام واح ��د منذ �سنة
 2013املا�ضية.
يذكر �أن ا�ستيالء (داع�ش) على املو�صل،
مركز حمافظ ��ة نين ��وى 405(،كم �شمال
العا�صم ��ة بغ ��داد) ،يف (العا�ش ��ر م ��ن
حزي ��ران  2014املن�ص ��رم) ،وامت ��داد
ن�شاط ��ه الإرهابي بعده ��ا �إىل قرابة ربع
م�ساحة العراق ،خلف نحو ثالثة ماليني
ن ��ازح ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن مالي�ي�ن �أخ ��رى م ��ن
املهجرين خارج البالد.

التخطيط :ن�سعى لرت�شيق
خطة امل�شاريع اىل 30%
�ضمن موازنة 2016
 بغداد /املدى

اعلن ��ت وزارة التخطي ��ط� ،أم� ��س الثالثاء ،ع ��ن �سعيها يف
تر�شي ��ق خط ��ة امل�شاري ��ع اىل � %30ضم ��ن موازنة ،2016
م�ش�ي�رة اىل انه ��ا �أع ��دت ورق ��ة عمل متث ��ل �آلي ��ة مقرتحة
لتحريك مو�ضوع الدفع بالآجل.
وق ��ال وكيل ال ��وزارة لل�ش�ؤون الفنية ماه ��ر حماد جوهان
يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة ان "ال ��وزارة ويف اط ��ار
ج ��دول املناق�ش ��ات النهائية مع اجلهات املنف ��ذة للم�شاريع
لو�ض ��ع االط ��ار النهائي للأولوي ��ات والرت�شي ��ق املطلوب
حتقيق ��ه ،ت�سع ��ى يف تر�شيق اخلطة اىل م ��ا ال يقل عن 30
يف املئ ��ة �س ��واء بالت�أجي ��ل او الرفع من اخلط ��ة للوزارات
واملحافظ ��ات" ،مبينا انه "مت و�ض ��ع جمموعة من احللول
ملعاجل ��ة امل�ش ��اكل الناجم ��ة عن االزم ��ة املالية ب�ي�ن جهات
التعاقد املختلفة وال�سع ��ي يف ا�ستح�صال موافقة اجلهات
العليا املتعلقة بالت�سويات املالية وت�سوية ق�ضايا خطابات
ال�ضمان املختلفة".
و�أ�ض ��اف جوه ��ان ان "ه ��ذه املناق�ش ��ات ت�أت ��ي يف اط ��ار
التو�صيات التي ا�صدرتها اللجنة الوزارية اخلا�صة ب�إعادة
ترتيب النفقات اال�ستثمارية ح�سب الأولوية" ،م�شريا اىل
ان "مناق�ش ��ات امل�شاريع اال�ستثمارية م ��ع اجلهات املعنية
ت�أت ��ي بهدف االتف ��اق عل ��ى الأولويات اخلا�ص ��ة بكل جهة
بنح ��و نهائي و�صوال اىل تر�شيق اخلطة اال�ستثمارية قدر
االم ��كان ومبا يتالءم مع الو�ضع امل ��ايل الذي مير به البلد
وا�ستم ��رار ت ��دين ا�سعار النف ��ط الذي انعك� ��س �سلبا على
االيرادات املتحققة منه".
وتاب ��ع جوه ��ان ان "امل�شاريع الت ��ي �ستج ��ري مناق�شاتها
خالل الن�صف االول من �شهر متوز اجلاري ت�شمل م�شاريع
تنمي ��ة املحافظ ��ات ومبع ��دل حمافظت�ي�ن يومي ��ا وكذل ��ك
م�شاريع ال ��وزارات كافة ،داعيا جميع الوزارات واجلهات
غ�ي�ر املرتبطة بوزارة واملحافظ ��ات اىل "مراعاة الظروف
احلالي ��ة التي مير بها العراق وان تكون م�شاريعها املقدمة
تت�صف بالأهمية الق�صوى".
ولفت جوهان اىل ان "الوزارة �أعدت ورقة عمل متثل �آلية
مقرتحة لتحريك مو�ضوع الدفع بالآجل وخماطبة اجلهات
العلي ��ا لدرجها بنحو عاجل يف جدول �أعمالها والعمل على
تفعي ��ل ه ��ذه الآلية وف ��ق امل ��ادة ( )26من قان ��ون املوازنة
العام ��ة لع ��ام  2015ومب ��ا ي�ساع ��د عل ��ى تن�شي ��ط احلركة
االقت�صادية يف البلد" .
يذك ��ر ان جمل� ��س النواب �ص ��وت ،يف ( 29كان ��ون الثاين
 ،)2015عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون املوازنة االحتادي ��ة للعام
احلايل بقيمة تتجاوز الـ 119تريليون دينار وعجز بنحو
 25تريليونا.

شؤون الوطن

محليات
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مركز % 45 :من العراقيين بحاجة الى وحدات �سكنية ..ون�سبة
الفقر و�صلت الى % 19
� أكد ان عملية بناء الم�ساكن ت�سير بوتيرة بطيئة ..واالف المنازل الع�شوائية تنت�شر بال تخطيط
 بغداد /المدى
دعا مركز متخ�ص�ص با�ستطالعات الر�أي
وال��درا��س��ات الميدانية� ،أم�س الثالثاء،
الحكومة الى و�ضع حلول جذرية لأزمة
ال�سكن في ال�ع��راق ،م��ؤك��دا ان  %45من
العراقيين بحاجة ال��ى وح��دات �سكنية.
وفيما �أ�شار الى ان ن�سبة الفقر و�صلت �إلى
 %19بح�سب الجهاز المركزي للإح�صاء،
دع��ا ال��ى تو�سيع دائ ��رة منح القرو�ض
وو� �ض��ع خ�ط��ط ل�ب�ن��اء مجمعات �سكنية
واالبتعاد عن االج��راءات البيروقراطية
بادارة االرا�ضي.
وق� ��ال م��رك��ز م��رك��ز ال �م �ع �ل��وم��ة للبحث
والتطوير من خ�لال درا��س��ة ن�شرها في
موقعه االلكتروني ان "التحديات التي
تواجه العراق خالل الفترة الحالية وفي
الم�ستقبل تتمثل ب��أ��س�ب��اب (�سيا�سية،
�أم �ن �ي��ة� ،إداري � ��ة ،واق�ت���ص��ادي��ة) ،م��ؤك��دا
"غياب ال�ستراتيجيات الوا�ضحة المعالم
طويلة الأم��د ت�ساهم ف��ي تو�سع م�شكلة
ازمة ال�سكن ،والتي من الممكن �إن تكون
لها تبعات اجتماعية ت�ؤثر على الن�سيج
االجتماعي للمجتمع".
و�أ�ضاف المركز �إن "قطاع الإ�سكان قطاع
حيوي وبحاجة �إلى �إدامة وتجديد وبناء
م�ستمر نتيجة للزيادة الطبيعية الم�ستمرة
للنمو ال�سكاني في العراق وال��ذي قدره
الجهاز المركزي للإح�صاء في عام 2012
بــ � ،%2.9إال �إن عملية بناء الم�ساكن في
العراق ت�سير بوتيرة بطيئة جدا".
ولفت المركز بدرا�سته الى ان "الد�ستور
كفل ع��ام  ،2005ال�سكن للمواطنين �إذ
ن�صت ال�م��ادة ( / 30ثانيا) على (تكفل
ال��دول��ة ال�ضمان االجتماعي وال�صحي
للعراقيين في حال ال�شيخوخة �أو المر�ض
�أو العجز عن العمل �أو الت�شرد �أو اليتم �أو
البطالة ،وتعمل على وقايتهم من الجهل
وال �خ��وف وال �ف��اق��ة ،وت��وف��ر لهم ال�سكن
والمناهج الخا�صة لت�أهيلهم والعناية
بهم  ،وينظم ذل��ك ب�ق��ان��ون) ،وه��و م��ا لم
ي�أخذ طريقه للتنظيم بقانون من �ش�أنه
�إف ��ادة �شريحة وا�سعة للمجتمع ،وذل��ك
ال��س�ت�م��رار الم�شكالت ال�سيا�سية التي
�أث��رت في تحديد الأول��وي��ات فيما يتعلق
بالت�شريعات ،وكانت من اب��رز الأ�سباب
لإغفال ت�شريع ه��ذا القانون المهم .هذا
و�شرع مجل�س ال�ن��واب العراقي قانون

�صندوق الإ��س�ك��ان ذي ال��رق��م  32ل�سنة
 2011،وال��ذي يمنح االف ��راد القرو�ض
على �شكل دفعات من اج��ل بناء م�ساكن
ل��ه��م ،و�أت� � ��اح ه� ��ذا ال �� �ص �ن��دوق ف��ر��ص��ا
محدودة لبناء م�ساكن لأكثر من � 500إلف
م�ستفيد".
وا� �ش��ار م��رك��ز المعلومة ال��ى "انت�شار
ع�شرات الآالف المنازل الع�شوائية،غير
المخطط ل�ه��ا وقليلة ال �خ��دم��ات وال�ت��ي
ت��زاي��دت ب�سبب ال �ظ��روف االمنية التي
ا� �ض �ط��رت ال�ك�ث�ي��ري��ن ال ��ى ال �ه �ج��رة من
مناطقهم الأ�صلية ،كما �إن تزايد ن�سبة
الفقر لت�صل �إلى  %19ح�سب �إح�صائيات
ال �ج �ه��از ال��م��رك��زي لل��إح �� �ص��اء ،وه ��ذا
الأم��ر �أدى بالكثيرين ال��ى اللجوء لهذه
الع�شوائيات ،كما ان الهجرة من الريف
ال��ى المدينة واح��دة م��ن ا�سباب تو�سع
ه��ذه الم�ستوطنات الع�شوائية .وي�شير

�أمانة بغداد توجه مبكافحة
"اجلزر الع�شوائي" للما�شية

منازل لعائالت متجاوزة يف �أطراف بغداد تنعدم فيها اخلدمات
الخبير االقت�صادي با�سم جميل في لقاء ال�سيا�سة منها ،ان ال �ت��وازن بين كفتي
�صحفي الى ان �أزمة ال�سكن التي يعانيها العر�ض والطلب على ال�سكن ،وبوجود
العراقيون اليوم كبيرة ج��دا وق��د بلغت المعوقات المختلفة جعل م��ن ال�صعب
ن�سبة الذين بحاجة الى وح��دات �سكنية توفير ا�سكان جديد لتلبية احتياجات
من العراقيين  ، %54وات�ضح ان حاجة الأع��داد المتزايدة من ال�سكن ،باال�ضافة
العراق الى الوحدات ال�سكنية لغاية نهاية الى النق�ص الحاد في االرا�ضي ال�صالحة
ع��ام  2006ت�صل ال��ى (مليوني) وح��دة ل�ل�ب�ن��اء ف��ي ال�م�ن��اط��ق ال�ح���ض��ري��ة اذ ان
�سكنية وباحت�ساب ال��زي��ادة ال�سكانية نظام ادارة االرا�ضي ال ي�سمح بتحويل
بمعدل  %3على م��دى ال�سنوات المقبلة ا� �س �ت �ع �م��االت الأرا�� �ض���ي �إل� ��ى �أغ��را���ض
�ست�صل الحاجة الى اكثر من  3.5مليون �سكنية" ،مو�ضحا ان "الحكومة لم تنجز
وح��دة �سكنية لغاية عام  2012علما ان �شيئا يذكر في �سبيل تنفيذ هذه ال�سيا�سة
العجز متوا�صل نتيجة تقادم الوحدات وهناك ق�ضية مهمة اخرى تحد من عملية
ال�سكنية القائمة".
تو�سع وت��زاي��د الم�ستوطنات ال�سكانية
وت��اب��ع المركز ان "الحكومة العراقية هي ادارة االرا�ضي ال�صالحة للبناء او
و� �ض �ع��ت ع ��ن ط ��ري ��ق وزارة االع� �م ��ار ال�شبه �صالحة اذ ان هذه العملية معقدة
واال� �س �ك��ان �سيا�سة اال� �س �ك��ان الوطنية جدا في العراق وال�سبب في االج��راءات
خ�ل�ال ال �ع��ام  2010وال���ذي ح��دد جملة الحكومية المتبعة في هذا ال�سياق ون�سب
م��ن التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه تنفيذ هذه الف�ساد المالي والإداري العالية".

وعن الحلول لمواجهة ازمة ال�سكن ذكر
م��رك��ز المعلومة ان "الحلول العملية
الزم��ة ال�سكن الحالية في العراق تتفرع
ال��ى ع��دة اتجاهات وم��ن اج��ل معالجتها
جذري�آ يمكن اال�ستفادة من تجارب الدول
و ال�شعوب التي تعر�ضت لنف�س الأزم��ة
الحالية في العراق �أثناء الحرب العالمية
الثانية ،والتي تعر�ضت �إلى دمار �شامل
في بنيتها التحتية والعمرانية والإن�شائية
مع االختالف في المكان وال��زم��ان الذي
ينعك�س بالت�أكيد على طبيعة العملية
الإن���ش��ائ�ي��ة ف��ي م�ج��ال الطق�س وت�ط��ور
مواد البناء من حيث الجودة والنوعية
وو�سائل التنفيذ وكفاءة العمالة الحالية،
م�ستفيدة من القفزة النوعية التي طر�أت
ع�ل��ى ق �ط��اع االن �� �ش��اءات ب �� �ص��ورة عامة
نتيجة ال �ت �ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال�ه��ائ��ل
وال�ف��ر��ص��ة الآن م�ت��اح��ة ل�ل�ع��راق للقيام
بهذا الم�شروع الكبير وال�ح��د م��ن ازم��ة
ال�سكن الحالية من خالل م�ساهمة الدول
المانحة واال�ستفادة من م�شاريع �إع��ادة
�أع�م��ار ال�ع��راق لتوفير االم ��وال الالزمة
لتلك الم�شاريع و�إ�شراك القطاع الخا�ص
وتذليل العقبات التي تواجه الم�ستثمرين
وال�سماح لهم بقرو�ض مي�سرة من البنوك
اال�ستثمارية وبفوائد ت�شجيعية".
و�أو���ص��ت ال��درا� �س��ة بالعمل ع�ل��ى "حل
ال �م �� �ش �ك�لات ال �ت��ي �شخ�صتها �سيا�سة
الإ��س�ك��ان الوطنية ،وت�سهيل �إج ��راءات
�إدارة الأرا�ضي ال�سكنية �أو �شبه ال�سكنية
واالبتعاد عن البيروقراطية ،باال�ضافة
ال��ى تو�سيع والتعجيل بمنح قرو�ض
مي�سرة للراغبين ببناء منزل خا�ص بهم،
وو� �ض��ع خ�ط��ط ل�ب�ن��اء مجمعات �سكنية
وا�سعة لذوي الدخل المحدود ال�ستيعاب
الزيادة ال�سكانية ،ف�ضال عن توفير البيئة
القانونية الالزمة لتنمية قطاع الإ�سكان
وتطويره".
يذكر ان مركز المعلومة للبحث والتطوير،
مركز مدني مقره بغداد ،يعمل على تعزيز
مبد�أ ال�شفافية وتنمية الوعي الد�ستوري
وال� �ق ��ان ��ون ��ي ل� ��دى اف� � ��راد ال �م �ج �ت �م��ع،
وال �ت �ع��ري��ف ب �م �ب��ادئ ح �ق��وق االن �� �س��ان
والعدالة االجتماعية ،والم�ساهمة في بناء
ثقافة مجتمعية تتقبل فكرة ا�ستطالعات
الر�أي والدرا�سات الميدانية لمعرفة اراء
المجتمع واتجاهاته ،والت�شجيع على
الم�شاركة االيجابية فيها.
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َ
منجال من نار
�أين يكون الهالل
تقول زوجة الرجل الذي يرجع مبرجعيته الدينية �إىل احد امل�شايخ
لزوجة الرجل الذي يتبع مرجعية �أخرى بان اليوم هو يوم �ضربة
ابن ملجم للإمام علي ولي�س البارحة ،فتجيبها واثقة بان يوم
اخلمي�س هو اليوم الأول من رم�ضان ،لذا �سيكون يوم الوفاة بعد
الغد ،لكن تلك ت�صر على �أن الأول من رم�ضان كان اجلمعة ولي�س
اخلمي�س ،لي�س الأربعاء ..
يف الأول من كل رم�ضان ن�سمع ال�سيناريو نف�سه ،ي�صوم ال�سنة
قبل ال�شيعة ويكون الكركيعان يومني يف الرم�ضان الواحد ،يوم
لل�سنة ويوم لل�شيعة ،يوم لهذه الطائفة و�آخر لتلك ،ويف ال�سنوات
الأخ�يرة انق�سم القوم ال�شيعة �إىل �أكرث من مرجع ،ف�صام اتباع
ال�سيد الفالين بعد يوم من �صيام اتباع ال�شيخ الفالين ،و�صار
الأطفال يطرقون بيت ال�شيعي فيقول لهم :ال ،الليلة مو كركيعان
تعالوا ليلة باجر .ويطرقون ليلة الغد باب بيت ال�سني فيقول
لهم  :ال ،الليلة م��و كركيعان ،كركعنه ال�ب��ارح��ة .وي��أت��ي العيد
فيلب�س االطفال ال�سنة ثيابهم البي�ض ،وميلأون جيوبهم بالنقود
واحللوى والكليجة لكن الأط�ف��ال ال�شيعة ينظرون اليهم بعني
�شزر وح�سد .فينقل احدهم وجه نظر �أبيه بان عيد اليوم باط ٌل،
فال احد ر�أى الهالل ،ثم يقول الولد ال�سني لل�شيعي� :أنتم �صمتم
يوم عيدكم ،البارحة ر�أى ابي الهالل و�سرتون كم �سيكون كب ً
ريا
بعد �صالة املغرب اليوم.
�أرحمونا يا نا�س ،نحن ن�شقق ن�سيجنا االجتماعي مثلما ي�شقق
مق�ص البزاز قطعة قما�ش جميلة بني يديه ،ومثلما ي�شعل جمموعة
�أطفال عيدان الثقاب ويرمون بها يف كل �أجتاه ي�شعل البع�ض منا
عيدان التفرقة بني �أوالدنا .التقومي الهجري هذا مل يرتك لنا يوما
�صحيحا يف ت�أريخنا وحا�ضرنا وذهب مل�ستقبل �أوالدنا فجعل من
�أيامهم و�ساعاتهم مزق ًا .نختلف على يوم مولد النبي ونختلف
على يوم وفاته ،ثم انربت فرقة تقول با�ست�شهاده فيما تقول الفرق
الأخ��رى بوفاته باحلمى التي مات فيها ،وملا ماتت ابنته فاطمة
اختلفت الفرق يف يوم وفاتها ،ف�صارت �أياما ثالثة بروايات فقهاء
ثالثة .و�ضرب ابن ملجم الأمام علي ليلة التا�سع ع�شر من رم�ضان،
لكننا برم�ضانات ال تعد رحنا نعدد االيام ونختلف على توقيتاتها
حتى �شطرنا روح وعظمة االمام اىل ما اختلفنا عليه .ي�أتي املحرم
فيحتفل �أهل ال�سنة ببداية العام الهجري فيما يحزن ال�شيعة لأنه
اليوم الذي يبد�أ به عا�شوراء .كيف بنا يا نا�س؟؟
يف الوقت الذي نتحدث فيه عن جتفيف منابع الإره��اب ،ويتخذ
اخلطباء من املنابر الفر�صة للحديث عن اخفاقات احلكومة من
جانب وم�ساندة اجلي�ش واحل�شد ورجال الع�شائر من جانب �آخر،
وينربي غري واحد حمذرا من خماطر داع�ش ويجري احلديث يف
ال�سوق والدائرة وامل�ضيف عن ما �آلت اليه احوال العراق ..جند �أن
االنتباه بات ملزما على اجلميع ،وعليهم التنبيه اىل ما يختفي بني
طيات �أوراق التقومي الهجري ،وما ي�ضمره لنا هذا الأ�صفر املعلق
يف ال�سماء ،هذا الذي يتمر�أى لنا وجه ًا نورانيا جميال مرتني يف
ال�شهر لكنه ي�ستحيل �أي�ضا منج ًال من نار ور�صا�ص ي�أخذ بقب�ضته
البع�ض منا ليح�صد به �أرواح ابنائنا من الذين يحبونه ذهبيا،
با�سم ًا .يف الوقت هذا نقول :تعالوا نقرر مواعيد بزوغ و�أفول
ه��ذا الأ�صفر الدائر حولنا ،ال نريده في�صال ً يف املواعيد هو ال
ي�صلح لأيامنا ،هو متحول وهالمي ،ف ّرق ع�شرينا منذ ان �صارت
دماء ابنائنا لعبة بيديه ،ال نريده حكم ًا يف مواعيد �سفك دمائنا،
ابحثوا لنا عن جنم �آخر ،ابي�ض �أو �أ�صفر �أو وردي ،ال يهم لكننا
نريده جنما طاهرا عفيف البزوغ ب��ارد الغياب ال يتدخل يف ما
نختلف عليه .يكفينا اننا مل نتفق بعد على يوم �ساعة خال�صنا.

جمل�س كربالء يوافق على �إن�شاء حمطة كهرباء ثانوية وت�شكيل
جلنة لدرا�سة امل�شاريع املتلكئة
 كربالء /املدى بر�س
�صوت جمل�س حمافظة كربالء� ،أم�س الثالثاء،
ع�ل��ى ت�شكيل جل�ن��ة ل��درا� �س��ة واق ��ع امل�شاريع
املتلكئة يف املحافظة ،فيما واف��ق على �إن�شاء
حمطة كهرباء ثانوية غربي املحافظة.
وق��ال ن��ائ��ب رئي�س املجل�س علي امل��ال�ك��ي يف

حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "املجل�س �صوت
اليوم ،خ�لال جل�سته االعتيادية على ت�شكيل
جلنة لدرا�سة واقع امل�شاريع املتلكئة باملحافظة
والوقوف على �أ�سباب تلك�ؤها وحاجتها الفعلية
من املبالغ املالية لإجنازها".
و�أ� �ض��اف املالكي �أن "اللجنة �ستقدم تقرير ًا
مف�ص ًال �إىل املجل�س خالل امل��دة القريبة حول

امل�شاريع باملحافظة" ،م� ً
شريا �إىل �أن "املجل�س
�صوت على �إن�شاء حمطة كهرباء ثانوية يف حي
احلر غربي كربالء".
و�أ�� �ش ��ار امل��ال �ك��ي �إىل �أن "م�ساحة املحطة
تتكون م��ن  1200م�تر مربع و��س��وف تنتهي
االختناقات احلا�صلة على �شبكة الكهرباء يف
تلك املناطق".

وت�ع��اين حمافظة ك��رب�لاء نق�ص ًا يف م�شاريع
اخلدمات البلدية وال�صحية والرتبوية برغم
كرثة التخ�صي�صات املالية التي ُمنحت لها طيلة
ال�سنوات املا�ضية من قبل احلكومة املركزية،
يف حني ا�ضطرت ادارتها هذا العام اىل ايقاف
امل�شاريع القائمة ب�سبب االزم��ة املالية وقلة
تخ�صي�صاتها ومل تفتح �أي م�شاريع جديدة،

بابل ت�شكل جلنة لرفع التجاوزات عن جدول املحاويل
 بابل /املدى بر�س
 بغداد /املدى بر�س
وج �ه��ت ام ��ان ��ة ب� �غ ��داد� ،أم� �� ��س ال �ث�لاث��اء،
دوائرها البلدية مبكافحة ظاهرة "اجلزر
الع�شوائي" للما�شية يف الأم ��اك ��ن غري
املخ�ص�صة و�إت�خ��اذ الإج ��راءات القانونية
للحد م��ن ه��ذه ال�ظ��اه��رة ،وفيما لفتت اىل
�ضرورة ازال��ة التجاوزات احلا�صلة على
خطوط و�شبكات نقل وتوزيع املاء ال�صايف
من قبل �أ�صحاب حمطات غ�سل ال�سيارات
املتجاوزة� ،شددت على اهمية رفع النفايات
والعمل داخل الأزقة بنف�س اجلهد املعمول
به يف ال�شوارع الرئي�سة .وقالت مديرية
العالقات واالعالم يف امانة بغداد يف بيان
تلقت (املدى بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن "االمانة
وج�ه��ت دوائ��ره��ا ال�ب�ل��دي��ة ك��اف��ة ب���ض��رورة
متابعة ومكافحة ظاهرة اجلزر الع�شوائي
للما�شية يف الأماكن غري املخ�ص�صة و�إتخاذ
الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة
التي ت�سببت بت�شويه جمالية مدينة بغداد
و�أثرت يف واقعها البيئي وال�صحي".
وا��ض��اف��ت امل��دي��ري��ة �أن "التوجيه ت�ضمن
�أي �� �ض � ًا �إزال� ��ة ال �ت �ج��اوزات احل��ا��ص�ل��ة على
خطوط و�شبكات نقل وتوزيع املاء ال�صايف
من قبل �أ�صحاب حمطات غ�سل ال�سيارات
املتجاوزة (الرمبات) بالتن�سيق مع دائرة
احل��را��س��ات والأم ��ن و�إل �غ��اء الربطات غري

جزر ع�شوائي للموا�شي يف بغداد
املرخ�صة والإ�ستمرار يف �إ�صالح الك�سور
والن�ضوح يف �شبكات املاء ال�صايف حفاظ ًا
عليه من الهدر".
وت��اب��ع��ت م��دي��ري��ة ال� �ع�ل�اق ��ات واالع �ل��ام
�أن "التوجيه ��ش�م��ل �� �ض ��رورة االه �ت �م��ام
بالنظافة وعمليات رف��ع النفايات والعمل
داخ��ل الأزق��ة بنف�س اجلهد املعمول به يف
ال���ش��وارع الرئي�سة وك��ذل��ك اال�ستمرار يف
توزيع �أكيا�س جمع النفايات واحلاويات
مع تعريف املواطنني بخطورة رمي زيوت
ال�سيارات يف �شبكات املجاري حفاظ ًا على
تلك ال�شبكات من االن�سداد وب�أهمية عملية
ت�صريف مياه املجاري والتقليل من حاالت
الطفح".
و�أ� �ش��ارت املديرية اىل �أن "التوجيه �شدد
على الدوائر البلدية بع ِّد هذه املوا�ضيع من
الأمور املهمة التي ينبغي متابعتها و�إتخاذ
الإج� � ��راءات ب���ش��أن�ه��ا الرت �ب��اط �ه��ا املبا�شر
بالواقع اخلدمي ل�سكان مدينة بغداد".
وت �� �ش �ك��و ال �ع��ا� �ص �م��ة ب� �غ ��داد م ��ن ان�ت���ش��ار
ظاهرة اجل��زر الع�شوائي يف االماكن غري
املخ�ص�صة لها يف ال�شوارع العامة واملناطق
ال�شعبية ،فيما ُت�ستغل �شبكات املاء ال�صايف
يف عمليات غ�سل ال�سيارات عرب حمطات
غري مرخ�صة قانوني ًا مت ان�شا�ؤها يف عدد
من �شوارع العا�صمة مما ي�سهم يف ت�شويه
ال�صورة اجلمالية لبغداد.

�أعلنت �إدارة حمافظة بابل� ،أم�س
ال��ث�ل�اث��اء ،ت�شكيل جل �ن��ة لإزال� ��ة
ال�ت�ج��اوزات عن ج��دول املحاويل
لإي�صال املاء �إىل الق�ضاء ونواحيه،
وفيما �أ�شارت �إىل �أن �أزمة املياه يف
املحافظة �سببت �أ� �ض��رار ًا كبرية،
و�أكدت اتخاذ تدابري ملعاجلتها.
وقال رئي�س جمل�س حمافظة بابل
ح�ي��در ج��اب��ر ال��زن �ب��ور يف حديث
اىل (امل ��دى ب��ر���س) ،على هام�ش
اجتماع عقد يف دي��وان حمافظة
ب��اب��ل مل �ن��اق �� �ش��ة �أزم � ��ة امل� �ي ��اه يف
ق�ضاء املحاويل وعموم املحافظة
بح�ضور نائب حمافظ بابل و�سام
�أ�صالن وع��دد من �أع�ضاء جمل�س
املحافظة� ،إن "املحافظة تعي�ش
و�ضع ًا ا�ستثنائي ًا ب�سبب �شح املياه
وانخفا�ض من�سوب املياه يف �شط
احل �ل��ة ب���ش�ك��ل ك �ب�ير الأم� ��ر ال��ذي
اث ��ر يف جم�م�ع��ات ت�صفية امل�ي��اه
والزراعة".
و�أ�� �ض ��اف ال��زن �ب��ور� ،أن "ق�ضاء
املحاويل وناحية الإم��ام التابعة
ل ��ه ت �ع��اين �أزم � ��ة م �ي��اه كبرية"،
م ��ؤك��د ًا "اتخاذ ت��داب�ير ع��دة حلل
تلك امل�شكلة منها توفري م�ضخات
عمالقة وتنظيف اجل��داول ورفع
التجاوزات يف تلك املناطق للحد
م��ن تلك الأزم���ة حيث مت ت�شكيل
جل� �ن ��ة ل ��رف ��ع ال � �ت � �ج� ��اوزات ع��ن

جدول املحاويل لإي�صال املاء �إىل
الق�ضاء".
من جانبه قال نائب حمافظ بابل
و�سام ا�صالن اجلبوري يف حديث
�إىل (امل� ��دى ب��ر���س)� ،إن "�إدارة
حمافظة ب��اب��ل تعمل على و�ضع
احللول لأزم��ة املياه يف املحافظة
من خالل تن�صيب م�ضخات عائمة

وعمالقة على الأن �ه��ر واجل ��داول
لتوفري امل �ي��اه ال�صاحلة لل�شرب
للمناطق ال�سكنية".
واو�ضح �أ��ص�لان� ،إن "�شح املياه
يف املحافظة �أث��ر ب�شكل كبري يف
امل��واط��ن�ي�ن وخ��ا� �ص��ة يف ق���ض��اء
املحاويل وناحية الإم ��ام و�سبب
�أ�ضرار ًا كبرية".

م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق��ال��ت ال �ن��ائ �ب��ة عن
حمافظة ب��اب��ل زي�ن��ب الطائي يف
حديث (املدى بر�س)� ،إن "اجتماع ًا
مو�سع ًا عقد لدرا�سة مو�ضوع �شح
مياه ال�شرب يف ناحية الإمام بعد
ورود ��ش�ك��اوى ك�ث�يرة م��ن اه��ايل
الناحية وجمل�س الناحية تناول
بحث �أ��س�ب��اب �شح امل�ي��اه وكيفية

معاجلتها".
واك� ��دت ال �ط��ائ��ي� ،إن "احلكومة
املحلية قررت ت�شكيل جلنة ملتابعة
التجاوزات احلا�صلة على جدول
املحاويل و�إزالتها وبالتعاون مع
قوة من فوج الطوارئ وال�شرطة
املحلية ،وكذلك �صيانة امل�ضخات
وتنظيف اجل��دول م��ن ال�شمبالن
وزي� ��ادة � �س��اع��ات �إي �� �ص��ال التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ل�ل�م�ح�ط��ات م��ن اج��ل
�إي�صال املاء �إىل الناحية".
وك��ان جمل�س حمافظة بابل �أك��د،
يف ( 21ني�سان  ،)2015وج��ود
�أزم��ة مياه حقيقية يف املحافظة
بعد انخفا�ض منا�سيب �شط احللة
وامل �ي��اه ال��داخ �ل��ة �إىل املحافظة،
م �� �ش�ير ًا �إىل �أن� ��ه خ���ص����ص 100
مليون دي �ن��ار لت�شغيل م�ضخات
املياه وت�شكيل وفد لزيارة وزارة
امل��وارد املائية حلل الأزم��ة ،وفيما
ق��دم��ت جلنة امل ��وارد يف املجل�س
ط�ل�ب� ًا لفتح ب��اب ال�ت�ط��وع للقتال
يف االن �ب��ار وف�ت��ح ب��واب��ات ذراع
ال�ث�رث ��ار ،وح � ��ذرت م��ن خ �ط��ورة
وح�سا�سية قطع املياه عن مناطق
الو�سط واجلنوب.
وي��ذك��ر �أن حم��اف�ظ��ة ب��اب��ل عانت
�أزم� ��ة م��ائ�ي��ة ك �ب�يرة خ�ل�ال ال�ع��ام
املا�ضي بعد قيام تنظيم (داع�ش)
ب���إغ�ل�اق ب��واب��ات ال �� �س��دود التي
متد حمافظات الو�سط واجلنوب
باملياه.
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اقتصادي

املركزي 50 :مليون دينار ٌّ
حد �أعلى لقرو�ض امل�شاريع..
وفرتة الت�سديد ت�صل لـ � 4سنوات
بغداد/عامر محيي

اكد البنك املركزي،
يوم �أم�س الثالثاء ،ان
القرو�ض للم�شاريع
ال�صغرية والكبرية مت
اطالقها مطلع متوز وان
اعلى قر�ض تبلغ قيمته
 50مليون دينار على ان
ي�سدد خالل ثالث �سنوات
وباالمكان ان متتد املدة
اىل اربع �سنوات ،يف حني
اكد خرباء اقت�صاد ان
هذه القرو�ض �ستنع�ش
االقت�صاد لكنها "غري
كافية لإخراجه من
�سباته".

وق ��ال ع�ضو جمل�س ادارة البنك
املرك ��زي ،ماجد ال�ص ��وري ،يف
حديث لـ"امل ��دى" ان "القرو�ض
للم�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة والكبرية
اطلقت بداية مت ��وز احلايل من
قب ��ل امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة الت ��ي
زوده ��ا البن ��ك املرك ��زي باملبلغ
املق ��رر للقرو�ض الت ��ي �ستعطى
ال�صحاب امل�شاريع".
وا�ض ��اف ان "هن ��اك العديد من
التعليمات حول القرو�ض وهي
ان اعل ��ى قر� ��ض يعط ��ى هو 50
مليون دينار عراقي ،وان تكون
م ��دة ت�سديد ه ��ذا القر�ض ثالث
�سن ��وات وباالمكان متديد فرتة

الت�سديد اىل � 4سنوات".
وب�ي�ن ان "البن ��ك املرك ��زي ل ��ه
فائدة مقدارها  7بااللف ودائرة
الكفال ��ة  8باالل ��ف" ،م�شري ًا اىل
ان "الت�سدي ��د واعط ��اء الفوائد
تن�ضمه ��ا امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة
الت ��ي بدوره ��ا هي الت ��ي حتدد
امل�ستفي ��د م ��ن ه ��ذه القرو� ��ض
وال�شخ� ��ص ال ��ذي ي�ستح ��ق
ا�ستالم القر�ض".
وا�ش ��ار ال�ص ��وري اىل ان "هذه
القرو� ��ض هدفه ��ا ه ��و التنمي ��ة
االقت�صادي ��ة ،حيث م ��ن امل�ؤمل
ان ت�سه ��م بحرك ��ة كب�ي�رة يف
االقت�ص ��اد العراقي ال ��ذي عانى

خارج الحدود
�إيقاف ا�سترياد القطن
ال�����ق�����اه�����رة

قالت وزارة الزراعة امل�صرية ،يوم �أم�س الثالثاء� ،إنها قررت وقف
ا�سترياد القطن من اخل ��ارج حلماية الإنتاج املحلي وحل م�شكالت
ت�سويقه ,و�أ�ضافت الوزارة يف بيان �صحايف� ،أنها قررت "ا�ستثناء
كاف ��ة الر�سائل امل�شحونة ،قبل الرابع من مت ��وز اجلاري ،من قرار
الوق ��ف" .وكان ��ت وزارة الزراع ��ة امل�صرية قد �أعلن ��ت ،يف كانون
الثاين املا�ضي� ،أنه �سيتم �إلغاء دعم القطن خالل العام املقبل ،الفتة
�إىل �أنه ابت ��دا ًء من العام املقبل �سيكون على الفالح �ضمان ت�سويق
حم�صوله قبل زراعته.
ووفق ًا للبيان ،ف�إن الهدف من قرار وقف اال�سترياد "حماية الإنتاج
املحل ��ي من القطن وح ��ل م�شاكل ت�سويق ��ه و�إعادة ت�أهي ��ل م�صانع
الغ ��زل والن�سيج ال�ستيعاب القطن املحل ��ي وحتويله �إىل �صناعات
تغط ��ي الإنت ��اج املحلي" .وت�ش�ي�ر بيانات ر�سمي ��ة �إىل �أن امل�ساحة
املزروعة بالقطن يف م�صر تبلغ نحو � 250ألف فدان.

م ��ن الرك ��ود نتيج ��ة النخفا�ض
ا�سع ��ار النف ��ط وت�أث ��ر امليزانية
العراقي ��ة وهبوطه ��ا ب�ش ��كل
كبري".
م ��ن جهته ��ا  ،قال ��ت اخلبرية يف
ال�ش�أن االقت�صادي �سالم �سمي�سم
يف ت�صري ��ح لـ"امل ��دى" ان "هذه
القرو� ��ض ت�ش ��كل خط ��وة مهم ��ة
النعا� ��ش االقت�ص ��اد وال�سيما انه
يع ��اين م ��ن رك ��ود كب�ي�ر تعر�ض
له يف الوق ��ت ال�سابق خا�صة مع
معانات ��ه من قل ��ة ال�سيول ��ة التي
تعاين الدولة منها".
وا�ضاف ��ت ان "هذا االم ��ر يلزمنا
�أن نق ��وم ب�ض ��خ �شحن ��ة ت�شغي ��ل

لإنق ��اذ االقت�ص ��اد العراق ��ي ،وان
اطالق هذه القرو� ��ض للم�شاريع
ال�صغ�ي�رة واالقت�صادي ��ة ،ميث ��ل
مب ��ادرة العط ��اء �شحن ��ة النعا�ش
االقت�ص ��اد العراق ��ي� ،إذ م ��ن
امل�ؤم ��ل ان ت�سه ��م بتحريك عجلة
االقت�صاد".
وا�ش ��ارت �سمي�س ��م اىل ان
"ه ��ذه امل�شاري ��ع ه ��ي حماول ��ة
الع ��ادة احلي ��اة االقت�صادي ��ة من
جدي ��د اىل ال�س ��وق العراقي ��ة من
خالل تن�شي ��ط املفا�ص ��ل العملية
لالقت�ص ��اد ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن احي ��اء
الطل ��ب الفع ��ال يف ال�س ��وق"،
م�ؤك ��د ًة ان "ه ��ذه القرو� ��ض هي

جم ��رد ب ��ذرة �صغ�ي�رة للنج ��اح
والميك ��ن االعتم ��اد عليه ��ا ب�شكل
كبري من اجل اعادة االقت�صاد".
وكان البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي،
�أعل ��ن ،يوم الثالثاء ( 19حزيران
 ،)2015اط�ل�اق ترلي ��ون دين ��ار
للم�ص ��ارف اخلا�ص ��ة لتموي ��ل
قرو� ��ض امل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة
واملتو�سط ��ة ،وزي ��ادة ح�ص ��ة
مبيع ��ات ال ��دوالر ل�ش ��ركات
ال�صريفة والتحوي ��ل اخلارجي،
ولف ��ت اىل و�ض ��ع االج ��راءات
الكفيل ��ة ملعاجلة نق� ��ص ال�سيولة
يف بع�ض امل�صارف.
وقال حمافظ البنك املركزي علي

العالق يف ت�صريح �صحفي �سابق
�أن "اله ��دف م ��ن ه ��ذه امل�شاري ��ع
ه ��و حتقيق التنمي ��ة االقت�صادية
واالجتماعي ��ة ودع ��م امل�شاري ��ع
االقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة
وت�شغي ��ل الق ��وى العامل ��ة ذات
امله ��ارات املتمي ��زة" .مبين� � ًا "
�أن "املبال ��غ الت ��ي �ستخ�ص� ��ص
�ست�سته ��دف امل�شاري ��ع يف
القطاعات (ال�صناعية ،الزراعية،
الإ�س ��كان ،التجاري ��ة ،الرتبوية،
ال�صحي ��ة ،ال�سياحي ��ة)" ،الفت� � ًا
اىل �أن "كل امل�ص ��ارف العراقي ��ة
اخلا�صة م�شمولة بهذا القرار ملن
يرغب العمل بها".

بغداد /المدى بر�س
اعلن ��ت جلنة �ش� ��ؤون الطاقة يف جمل� ��س الوزراء
العراقي ،يوم �أم�س الثالث ��اء ،موافقتها على طلب
وزارة الكهرب ��اء ب�إن�ش ��اء حمط ��ة ا�ستثماري ��ة يف
حمافظة مي�سان ب�سعة كلي ��ة قدرها ( )1000ميغا
واط ،وفيما قررت احال ��ة مو�ضوع موظفي عقود
وزارة الكهرب ��اء اىل الدائرة القانونية يف االمانة

�أعلن ��ت وزارة التجارة ،ي ��وم �أم�س الثالث ��اء ،عن ت�سجيل
� 1173شركة خالل الن�صف الأول من العام احلايل ،2015
وفيم ��ا �أك ��دت �أن ذلك يقل عم ��ا �سجل خالل امل ��دة ذاتها من
الع ��ام  ،2014عزت الرتاجع �إىل الظروف الأمنية والأزمة
االقت�صادية.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة ناظ ��م نعي ��م خ�ضري ،يف
حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "دائرة ت�سجي ��ل ال�شركات
يف ال ��وزارة �سجل ��ت � 1173شرك ��ة منذ الأول م ��ن كانون
الثاين وحتى الثالثني من حزيران  ،"2015مبينا �أن "�ألف ًا
و 23من تلك ال�ش ��ركات كانت حمدودة ،و 133منها عبارة
ع ��ن مكاتب ل�ش ��ركات �أجنبي ��ة ،و 11منه ��ا م�شاريع فردية
وثالث� � ًا منها فروع ًا ل�ش ��ركات �أجنبية ،ف�ض�ل ً�ا عن �شركتني
ت�ضامنيتني و�أخرى م�ساهمة".
و�أ�ض ��اف خ�ض�ي�ر� ،أن "م�سجل ال�ش ��ركات �أ�ش ��ر انخفا�ضا
ن�سبي ��ا بع ��دد ال�شركات اجلدي ��دة مقارنة م ��ع العام 2014
املن�صرم ،ال�سيما بالن�سبة لل�شركات الأجنبية حيث �سجلت
ال ��وزارة خالل الن�صف الأول من ذلك العام نحو  200منها
ارتف ��ع عدده ��ا �إىل  436يف نهايت ��ه" ،الفت ��ا �إىل �أن ه ��ذا
"االنخفا�ض ال يثري القلق ب�سبب حجم ال�شركات امل�سجلة
مقارنة مع و�ضع ال�سوق العراقية".
وع ��زا املتحدث با�سم وزارة التجارة �سبب االنخفا�ض �إىل
"الظ ��روف الأمنية التي اعقب ��ت �سيطرة تنظيم (داع�ش)
الإرهاب ��ي على عدد م ��ن مناطق البالد ف�ض�ل ً�ا عن ال�ضائقة
املالية احلالية".
يذك ��ر �أن احلكومة العراقية قررت يف (الع�شرين من متوز
� )2013إعفاء ال�شركات اال�ستثمارية املحلية والأجنبية من
الر�سوم واجلمارك مل ��دة خم�س �سنوات ،يف خطوة تهدف
اىل تعزيز النمو االقت�صادي ،وجذب ال�شركات لال�ستثمار
يف البالد ،على ان تتم درا�سة متديد قرار الإعفاء ملدة ع�شر
�سنوات �إ�ضافية.

العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء لإ�ص ��دار ر�أي ب�ش�أنه ��ا،
بحثت ازمة التدفقات املائية لنهري دجلة والفرات
وال�سبل الكفيلة ب�إنهائها.
وقال نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاقة بهاء
االعرجي يف بيان تلقت (املدى بر�س) ،ن�سخة منه،
على هام�ش االجتماع العا�شر للجنة �ش�ؤون الطاقة،
�إن "اللجن ��ة اتخذت خالل االجتم ��اع قرارات عدة
متعلقة بقطاعي النف ��ط والكهرباء ،ومناق�شة �أزمة

التدفق ��ات املائي ��ة لنهري دجل ��ة والف ��رات و�إيجاد
ال�سبل الكفيلة ب�إنهائها ب�أ�سرع وقت ممكن".
و�أ�ض ��اف االعرج ��ي �أن "اللجنة احال ��ت مو�ضوع
موظف ��ي عق ��ود وزارة الكهرب ��اء �إىل الدائ ��رة
القانوني ��ة يف الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء
لتقدمي ر�أي بال�شكل الذي ي�ضمن حقوق املتعاقدين
وحتويله ��م �إىل موظف�ي�ن وفق� � ًا لقان ��ون املوازن ��ة
لع ��ام  2015والإمكانات املالي ��ة املتوفرة للموازنة

مبيعات البنك املركزي تتخطى الـ  225مليون
دوالر يف مزاد العملة

العامة" ،مبين ًا �أن "اللجنة وافقت على طلب وزارة
الكهرب ��اء ب�إن�ش ��اء حمطة ا�ستثماري ��ة يف حمافظة
مي�سان ب�سعة كلية قدرها ( )1000ميغا واط".
ويرت�أ�س جلنة �ش�ؤون الطاقة يف جمل�س الوزراء
 ،نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء به ��اء الأعرج ��ي وت�ضم
يف ع�ضويته ��ا ك ًال م ��ن وزراء النف ��ط والكهرب ��اء
والتعليم العايل والبح ��ث العلمي واملوارد املائية
والبيئة.

حمافظ ذي قار يطالب ب�إدراج املدينة
ال�صناعية �ضمن امل�شاريع اال�ستثمارية
 ذي قار /املدى بر�س

ك��اراك��ا���س

طالب حمافظ ذي قار يحيى حممد
باقر النا�صري ،يوم �أم�س الثالثاء،
ب�إدراج مدينة ذي قار ال�صناعية
�ضمن امل�شاريع اال�ستثمارية
وعدم االنتظار حلني �إقرار
قانون املدن ال�صناعية من قبل
جمل�س النواب ،وتوقع ت�أخر �إقرار
القانون ل�سنتني مقبلتني ،فيما
�أكد �إمكانية تطوير القطاعات
ال�صناعية واالقت�صادية من خالل
ا�ستثمار املدينة ال�صناعية.

قالت �شركة �إيني الإيطالية للنفط والغاز� ،إن ال�شركة بد�أت االنتاج
م ��ن حقل ب�ي�رال يف خلي ��ج فنزويال وال ��ذي تديره �شرك ��ة كاردون
اململوك ��ة "لإيني" بن�سب ��ة  ،%50الفتة �إىل �أن ب�ي�رال هو �أكرب حقل
بح ��ري للغ ��از اكت�شف حت ��ى الآن يف �أمريكا الالتيني ��ة و�أول حقل
خ ��ارج �ساحة فنزويال .و�أ�ضاف ��ت ال�شركة ،يف بي ��ان لها� ،إن حجم
االنت ��اج املتوق ��ع  450مليون ق ��دم مكعب من الغ ��از يوميا يف عام
 2015و 1200ملي ��ون خ�ل�ال � ،2020إ�ضاف ��ة �إىل �إنت ��اج 40000
�أل ��ف برميل م ��ن النف ��ط املكافئ يومي ��ا ف ��ى  2015و� 110ألف يف
 .2020وتابع ��ت ال�شرك ��ة �أن حق ��ل الغ ��از العمالق ب�ي�رال ،يقع يف
خلي ��ج فنزوي�ل�ا ،على بع ��د  50كيلوم�ت�را من �شاطئ �س ��ان دوناتو
ميالن ��و م�ش�ي�رة �إىل �أن االنت ��اج ق ��د حتقق من خ�ل�ال التعاون بني
وزارة الب�ت�رول والتعدي ��ن الفنزويلية ،و�شركت ��ى النفط الوطنية
الفنزويلية ،وكاردون وم�ساهميها.

ك�����ان�����ب��ي��را

�سجل ��ت الأ�سه ��م الأ�سرتالي ��ة ي ��وم �أم�س الثالث ��اء ،ارتفاع ��ا كبريا
ف ��ى �أف�ض ��ل �أداء يوم ��ي لها من ��ذ � 5أ�شهر ،وذلك بعد ي ��وم واحد من
الرتاج ��ع الكب�ي�ر ب�سبب نتائ ��ج اال�ستفتاء يف اليون ��ان .فقد ارتفع
م�ؤ�ش ��ر �أيه�.إ�س�.إك� ��س 200الرئي�س يف بور�ص ��ة �سيدين للأوراق
املالي ��ة ب�سرع ��ة يف م�سته ��ل التعامالت وظ ��ل مرتفعا ط ��وال ام�س
ليغل ��ق على ارتف ��اع ن�سبته  %1.94مبا ي�ضيف �أك�ث�ر من  24مليار
دوالر �أمريك ��ي �إىل القيمة الإجمالي ��ة لل�سوق .يف الوقت نف�سه ظل
ال ��دوالر الأ�س�ت�رايل عند �أدن ��ى م�ستوى له من ��ذ � 6سنوات م�سجال
�أق ��ل من � 75سنتا �أمريكيا ،ما دفع بن ��ك االحتياط "البنك املركزي"
الأ�س�ت�رايل �إىل الإبقاء على معدل ال�سيول ��ة الر�سمي عند م�ستواه
املنخف�ض القيا�سي وهو  %2يف اجتماعه ال�شهري �أم�س.

بغداد /المدى بر�س

جلنة الطاقة يف جمل�س الوزراء توافق على �إن�شاء حمطة ا�ستثمارية يف مي�سان

�إنتاج  450مليون قدم مكعب غاز
ً
يوميا

�أف�ضل �أداء للبور�صة يف � 5أ�شهر

التجارة :انخفا�ض ت�سجيل
ال�شركات خالل الن�صف الأول
من  2015ب�سبب الأزمتني
الأمنية واالقت�صادية

 بغداد /املدى بر�س
�سجلت مبيعات م ��زاد البنك املركزي
العراقي ،يوم �أم�س الثالثاء ،ارتفاع ًا
حي ��ث بلغ ��ت �أك�ث�ر م ��ن  225مليون
دوالر ب�سع ��ر �ص ��رف  1166دين ��ارا
مقابل الدوالر الواحد.
وذك ��ر بي ��ان للبن ��ك ،تلق ��ت (امل ��دى)
ن�سخة منه ان "حجم املبلغ املباع من
قب ��ل البن ��ك ب�سعر املزاد م ��ن الدوالر
بل ��غ  225مليون� � ًا و 115الفا و111
دوالرا ،ب�سع ��ر �ص ��رف  1166دينارا
مقابل ال ��دوالر الواح ��د ،ومب�شاركة
 21م�صرفا و�سب ��ع �شركات للتحويل
املايل".
و�أ�شار اىل ان "حجم مبالغ احلواالت
واالعتمادات ،بلغ  175مليون ًا و238
الف دوالر  ،فيما كانت الكمية املباعة

نقد ًا  49مليون ًا و 238الف دوالر".
و�أو�ض ��ح البيان ان "البن ��ك املركزي
العراقي ي�ستمر ببيع و�شراء الدوالر
ب�سعر  1166دينارا" ،م�شريا اىل ان
"�سعر البيع للحواالت  1187دينار/
دوالر ب�ضمنه ��ا عمولة البنك املركزي
وقدره ��ا  21دينارا ل ��كل دوالر ،فيما
يبل ��غ �سع ��ر البي ��ع النق ��دي لل ��دوالر
 1190دين ��ار/دوالر ب�ضمنها عمولة
البن ��ك املرك ��زي وقدره ��ا  24دين ��ارا
لكل دوالر".
وكانت املحكم ��ة االحتادية العليا ،قد
�أعلن ��ت �أول من �أم� ��س عدم د�ستورية
امل ��ادة  50من قان ��ون املوازن ��ة لعام
 ، 2015والقا�ضي ��ة ب� �ـ "�إل ��زام البنك
املركزي بتحديد مبيعاته من الدوالر
يف م ��زاده اليومي ب�سقف ال يتجاوز
 75مليون دوالر يوميا".
وع� � َّد حمافظ البن ��ك املرك ��زي وكالة

علي العالق ،قبول املحكمة االحتادية
لهذا الطعن بانه "جاء وفق الد�ستور
وقان ��ون البن ��ك املرك ��زي وان ق ��رار
املحكم ��ة ي�ش ��كل �أهمي ��ة كب�ي�رة ملا له
م ��ن �أث ��ر يف تعزيز ودع ��م ا�ستقاللية
البنك املرك ��زي وابعاده ع ��ن الت�أثري
يف �سيا�ساته وقراراته".
وحق ��ق البن ��ك املرك ��زي يف مبيعاته
م�ؤخ ��ر ًا م ��ن العمل ��ة االجنبي ��ة،
انخفا�ض� � ًا ملحوظ� � ًا يف �سعر �صرف
ال ��دوالر مقابل الدين ��ار العراقي بعد
ان �شهد يف اال�سابيع املا�ضية ارتفاعا
هو الأعلى منذ �سنوات بو�صوله اىل
 1500دين ��ار لل ��دوالر الواحد (150
ال ��ف دين ��ار للمائ ��ة دوالر) يف ح�ي�ن
يب ��اع حالي ��ا بــ  1240دين ��ار للدوالر
الواح ��د (124ال ��ف دين ��ار للمائ ��ة
دوالر) فيم ��ا يبل ��غ ال�سع ��ر الر�سم ��ي
للبنك  1166دينارا.

وق ��ال يحي ��ى حمم ��د باق ��ر النا�ص ��ري يف بيان
ت�سلم ��ت (املدى بر� ��س) ن�سخة من ��ه� ،إن "�إدارة
املحافظ ��ة طالب ��ت ب� ��أن تك ��ون مدين ��ة ذي ق ��ار
ال�صناعي ��ة �ضمن امل�شاري ��ع اال�ستثمارية وعدم
�إخ�ضاعه ��ا لقان ��ون امل ��دن ال�صناعي ��ة ال ��ذي مل
ي�ش ��رع حت ��ى الآن من قبل جمل� ��س النواب رغم
م ��رور �أعوام عدة م ��ن تقدمي م�ش ��روع القانون
اىل املجل�س املذكور".
وتوق ��ع النا�ص ��ري "تعطيل �إق ��رار قانون املدن
ال�صناعي ��ة لأك�ث�ر م ��ن �سنتني مقبلت�ي�ن وهو ما
يعرق ��ل العم ��ل يف املدينة ال�صناعي ��ة ويت�سبب
بحرم ��ان املحافظ ��ة م ��ن �إمكانياته ��ا وقدراته ��ا
االقت�صادي ��ة" ،الفت� � ًا اىل �أن "�إدارة املحافظ ��ة
بحاجة اىل �صالحيات �إدارية �أو�سع متكنها من
�أدارة مل ��ف املدين ��ة ال�صناعة ،ويج ��ب �إدراجها
�ضمن امل�شاريع اال�ستثمارية".
وتاب ��ع النا�ص ��ري �أن "�إدارة املحافظ ��ة عمل ��ت
بالتن�سيق مع وزارة ال�صناعة وجمل�س الوزراء
على التعجيل بتوظيف الإمكانيات االقت�صادية
يف املدين ��ة ال�صناعي ��ة" ،مبين� � ًا �أن "جلن ��ة م ��ن

امل ��دراء العام�ي�ن يف وزارة ال�صناع ��ة زارت
حمافظ ��ة ذي ق ��ار م�ؤخ ��ر ًا لتقييم واق ��ع املدينة
ال�صناعية ،وان جلان ًا �أخرى من �إدارة املحافظة
قدمت درا�س ��ات عدة حول املدينة ال�صناعية يف
وقت �سابق �إال �أن الو�ضع ما يزال معط ًال".
و�ش ��دد النا�صري عل ��ى �ض ��رورة "ادارة املدينة
ب�ص ��ورة �صحيح ��ة تخ ��دم القط ��اع االقت�صادي
يف املحافظة" ،داعي ًا اىل "التعجيل واال�ستفادة
م ��ن الإمكان ��ات الكب�ي�رة يف املدين ��ة ال�صناعية
لتطوي ��ر قط ��اع اال�ستثمار والتنمي ��ة ال�صناعية
واالقت�صادي ��ة وتوف�ي�ر فر�ص عم ��ل للخريجني
والعاطلني عن العمل".
ولف ��ت حماف ��ظ ذي ق ��ار �إىل �أن "الإمكان ��ات
الت�شغيلي ��ة للمدين ��ة ال�صناعية متوف ��رة �ضمن
املرحلة الأوىل وقد تقدمت العديد من ال�شركات
الأجنبي ��ة لال�ستثم ��ار يف املدين ��ة ال�صناعي ��ة"،
مو�ضح� � ًا �أن "�إدارة املحافظ ��ة خ�ص�ص ��ت
م�ساحات كبرية لإن�ش ��اء املدينة ال�صناعية وان
وزارة ال�صناع ��ة �أنفق ��ت �أموا ًال كب�ي�رة لت�شييد
من�ش�آته ��ا �ضم ��ن �أعم ��ال املرحل ��ة الأوىل ومت
تزويدها بالطاقة الكهربائية".
وكان حمافظ ذي قار يحيى حممد باقر النا�صري
دع ��ا الثالث ��اء (� 12أي ��ار  )2015اىل الت�سري ��ع
ب�إق ��رار قان ��ون املدن ال�صناعي ��ة املعرو�ض على
جمل� ��س النواب منذ اربعة اعوام ،وفيما اكد ان
ت�أخر اق ��رار القانون ت�سب ��ب بتعطيل اجراءات
ا�ستثم ��ار مدينة ذي ق ��ار ال�صناعي ��ة ،ا�شار اىل
ان جمموع ��ة من ال�ش ��ركات ال�صينية احلكومية
تقدم ��ت بعرو� ��ض �صناعي ��ة لإن�ش ��اء م�صان ��ع
ومعام ��ل ت�ستوعب ع�ش ��رات الآالف من االيدي
العاملة.
وتتك ��ون املدين ��ة ال�صناعي ��ة يف ذي ق ��ار الت ��ي
ج ��رى تنفيذه ��ا عل ��ى م�ساح ��ة  2000دومن من
�أرب ��ع مناط ��ق �صناعي ��ة ،اثنت ��ان لل�صناع ��ات
اخلفيف ��ة واثنت ��ان لل�صناع ��ات املتو�سط ��ة وقد
مت جتهيزه ��ا بكاف ��ة اخلدم ��ات الالزم ��ة لإقام ��ة
امل�صان ��ع حي ��ث مت تخ�صي� ��ص  62ملي ��ار دينار
لأعم ��ال املرحلت�ي�ن الأوىل والثاني ��ة من مراحل
تنفيذ املدينة ال�صناعية.

آخ�������ر خ��ب��ر

الرياضي
sports@almadapaper.net

ي�صل بغداد منت�صف الأ�سبوع املقبل

 بغداد  /حيدر مدلول

منتخبنا الوطني على ابواب جتربة جديدة مع املدر�سة ال�صربية
الذين �شاركوا في بطولة ك�أ�س �أم��م �آ�سيا االخ � � �ي� � ��رة م � ��ن اج ��ل
الأخيرة التي ُاقيمت في ا�ستراليا.
ت��زوي��ده بالمعلومات
واو�� �ض ��ح ن �ج��م ان ات� �ح ��اد ال� �ك ��رة واف ��ق ال� �ت ��ي ي �م �ت �ل �ك �ه��ا ع��ن
على ت�سمية ثالثة مدربين �ضمن المالك ج�م�ي��ع ال�لاع�ب�ي��ن 67
التدريبي الم�ساعد للمدرب جمال الذين ال��ذي��ن ت��م اعتمادهم
اختارهم للعمل معه والمكون من مدرب �ضمن القائمة الأولية
جمال حاجي
م�ساعد ومدرب حرا�س مرمى ومدرب لياقة في ك�شوفات االتحاد
بدنية الى جانب مدرب محلي م�ساعد �سيتم الآ� � �س � �ي� ��وي ل�ل�ع�ب��ة
اختياره بالتعاون م��ع لجنة المنتخبات وكذلك عن منتخبات
الوطنية واللجنة الفنية في اتحاد الكرة تايالند وال�صين تايبيه وفيتنام التي تعد
ممن يمتلك �سيرة تدريبية جيدة و�سبق مناف�سة لنا �ضمن المجموعة ال�ساد�سة
له العمل مع المنتخب الوطني في الفترة بعد �شطب اندوني�سيا نتيجة لقرار االتحاد

ال�سفاح مهدد بالغياب
يف الت�صفيات !
 بغداد  /املدى
ي��واج��ه قائد منتخبنا الوطني لكرة ال�ق��دم يون�س حممود مع�ضلة قبيل
املباراتني اللتني �سيخو�ضها منتخبنا مع نظريه ال�صني تايبيه والتايالندي
يومي  3و� 8أيلول لتزامنهما مع �أدائه االمتحانات الوزارية لل�صف الثالث
متو�سط يف مادة الريا�ضيات  -الدور الثاين يف االمتحانات اخلارجية يف
حمافظة كركوك .وعزا م�صدر مق ّرب من احتاد الكرة �أن املالك التدريبي
اجلديد ملنتخبنا الوطني بقيادة البو�سني جمال حاجي يعول كثري ًا على
وث �ي �ق��ة اث �ن��اء اح�تراف��ه
"ال�سفاح" الذي يرتبط معه بعالقة
ل� �ع ��ب م� ��ع �أن� ��دي� ��ة
يف ال � ��دوري ال �ق �ط��ري عندما
والوكرة لرتجمة
اخل��ور وال�غ��راف��ة والعربي
وتايالند اللتني
�أفكاره ام��ام ال�صني تايبيه
ملنتخبنا حيث
ت�ع�ـ�ـ�دّان يف غ��اي��ة الأهمية
م� ��� �س�ي�رت ��ه يف
��س�ت�ك��ون نتيجتهما حت��دد
ال �� �س��اد� �س��ة
ت��رت �ي��ب ف� ��رق امل �ج �م��وع��ة
التي يرتبع على �صدارتها
امل �ن �ت �خ��ب ال �ت��اي�لان��دي
ب ��ر�� �ص� �ي ��د  6ن��ق��اط
ولكونه القائد الذي
� �س �ي �ك��ون ع �ن �� �ص��ر ًا
م ��ؤث��ر ًا يف ت��واج��ده
على ر�أ���س الت�شكيلة
يون�س حممود
الأ�سا�سية ب�شكل ي�ؤدي
اىل رف�ض الطلب
ال��ذي قد يتقدم به
ي ��ون� �� ��س حم �م��ود
ال�سيما ان غيابه
ع��ن لقاء اليابان كلفنا
خ�سارة ثقيلة.

والخارجية.
وا�� �ش ��ار ن�ج��م ال ��ى �أن ات �ح��اد ال �ك��رة ت�سلم
ن�سخة م��ن ج��واز ال�سفر الخا�ص بالمدرب
جمال حاجي من اج��ل العمل على ا�ستكمال
اج��راءات ح�صوله على ت�أ�شيرة الدخول الى
العراق وت�أمين و�صوله الى العا�صمة بغداد
منت�صف اال� �س �ب��وع ال�م�ق�ب��ل ل�ت��وق�ي��ع العقد
ر�سمي ًا مع اتحاد الكرة وتقديمه الى و�سائل
الإع�ل�ام في م�ؤتمر �صحفي يتم فيه توجيه
الدعوة الى مختلف و�سائل الإعالم المقروءة
والم�سموعة والمرئية يو�ضح فيه برنامجه
التدريبي ويجيب من خالله على الت�سا�ؤالت
واال�ستف�سارات التي يتم طرحها عليه من
ال�صحفيين والإعالميين.
وفي ال�ش�أن ذاته علمت (المدى) من م�صادرها
المقربة من اتحاد الكرة ان اللجنة الثالثية
ال�ت��ي �شكلها االت �ح��اد ب��رئ��ا��س��ة عبدالخالق
م�سعود للتفاو�ض مع المدرب جمال حاجي
ح���ص�ل��ت ع �ل��ى ت��و� �ص �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ع� ��دد من
الخبراء والمدربين العراقيين العاملين في
منطقة الخليج ال�ع��رب��ي ب���ض��رورة التعاقد
م��ع ح��اج��ي بحكم ان��ه يمتلك تجربة
طويلة ف��ي المالعب الخليجية حيث
�سبق ل��ه وان ق��اد المنتخب القطري
وك��ذل��ك ان��دي��ة المقدمة ف��ي ال��دوري��ات
االم��ارات��ي��ة وال �ق �ط��ري��ة وال�ب�ح��ري�ن�ي��ة
وي�ع��رف كثير ًا ال �ق��درات التي يمتلكها
الالعب العراقي وانه الوحيد القادر في
ه��ذه الفترة على �إدارة ام��ور منتخبنا
الوطني مما فتح الباب امام تلك اللجنة
في التو�صل الى اتفاق نهائي مع حاجي
لمدة ع��ام في مفاو�ضات لم ت�ستمر اكثر
م��ن ي��وم�ي��ن متتاليين ب�ع��د اغ�ل�اق ملف
ال� �م ��درب ال �ك��ول��وم �ب��ي ل��وي ����س ف��رن��ان��دو
�سواريز ب�شكل نهائي وايقاف التفاو�ض مع
ال�صربي ميلوفان وغ�ض النظر عن البرازيلي
�إنجو�س.

با�ص مر�شح لت�ضييف مباراة منتخبنا وال�صني تايبيه
 بغداد  /املدى
علمت (املدى) �أن احتاد كرة القدم ب�صدد اختيار
ملعب با�ص �أوماي الأوملبي يف طهران م�سرح ًا
ملباراة منتخبنا الوطني ام��ام منتخب ال�صني
تايبيه التي من املقرر ان تقام يف  3من ايلول
املقبل �ضمن الت�صفيات امل��زدوج��ة لت�صفيات
ك�أ�س العامل  2018و�أمم �آ�سيا .2019

وذك��ر م�صدر يف االحت��اد اىل �أن ال��وف��د ال��ذي
زار اي ��ران برئا�سة ع�ضو احت��اد ال�ك��رة كاظم
حممد �سلطان اطلع على املالعب املتوفرة هناك
وقدم تقريره املف�صل الحتاد الكرة الذي ت�ضمن
اختيار ملعبني هما با�ص �أوماي االوملبي ونفط
طهران وكالهما يف العا�صمة طهران ومطابقان
لل�شروط واملوا�صفات الدولية .وا�شار امل�صدر
اىل ان ملعب با�ص هو املر�شح االكرب الحت�ضان

م �ب��اراة منتخبنا ال��وط�ن��ي ال �ق��ادم��ة الم�ت�ي��ازه
مبوا�صفات اف�ضل من نظريه الآخر نفط طهران
وبالتايل �سيتم خماطبة االحتاد الإيراين ر�سمي ًا
ب�ش�أن ذلك  .يذكر ان االحتاد االيراين لكرة القدم
�سبق ان ط��ال��ب احت��اد ال�ك��رة ب��رد ر�سمي بعد
اعتذاره عن ت�ضييف املباراة يف ملعب �آزادي
لكون املنتخب الإي��راين �ستكون له مباراة يف
اليوم ذاته امام منتخب غــوام.

�صراع �شر�س النتزاع بطاقة التاهل ال�سلوية
 الإ�سكندرية  /اح�سان املر�سومي
تختتم اجلولة الأوىل من بطولة العرب للنا�شئني  15من مواليد ( ) 1998
اليوم الأربعاء ب�إقامة اربع مباريات بواقع مباراتني يف كل من املجموعتني
االوىل والثانية .يلعب منتخبنا ام��ام نظريه الكويتي يف ال�ساعة : 30
 11م�ساء اليوم االربعاء بتوقيت بغداد يف �صالة النادي الأوملبي �ضمن
مناف�سات ال��دور الرابع واالخ�ير للمجموعة الثانية ي�سبقها لقاء يجمع
منتخبي م�صر واالمارات  ،ويف املجموعة االوىل التي تقام مبارياتها يف
املركز االوملبي للقوات امل�سلحة يلتقي اوال منتخبا تون�س واال�سكندرية
تليها م�ب��اراة مهمة لتحديد املركزين ال�ث��اين والثالث وجتمع منتخبي
ال�سعودية واجلزائر .و�أجرى منتخبنا �آخر وحدة تدريبية �صباح اليوم
االربعاء يف �صالة النادي االوملبي ا�ستغرقت  45دقيقة  ،ت�ضمنت تطبيق ًا
لبع�ض االفكار والتحركات وا�سلوب اللعب امام الكويت وت�صحيح االخطاء
التي وقع بها الالعبون يف اللقاءات ال�سابقة .وقال م�ساعد املدرب با�سم
ها�شم ان الالعبني باف�ضل حاالتهم وال توجد ا�صابات م��ؤث��رة ال�سيما
ان اال�شعة التي اخذت اىل ر�أ���س الالعب حممد الذي تعر�ض ال�صابة يف
مباراة العراق واالمارات مل تظهر �أية ت�أثريات جانبية  ،م�ضيف ًا ان الالعبني
يتمتعون مبعنويات عالية بعد ان �ضمنوا الت�أهل للمرحلة الثانية م�شري ًا
اىل ان يف جعبة املنتخب الكثري ال��ذي مل يقدمه حتى االن ورمب��ا �ضغط
املباراة االوىل و�صدمة النتيجة امام لبنان قد �أثرت عليهم يف بداية البطولة
ولكن كل �شيء عاد طبيعيا بعد الفوز املهم على االمارات . .ويتوجب على
منتخبنا الذي ت�أهل ر�سميا بعد فوزه على االمارات يف اجلولة الثانية ان
يتجنب اخل�سارة بفارق اكرث من  18نقطة يف لقائه امام الكويت اليوم ،
حتى ال يحتل املركز الرابع وبالتايل يلتقي املنتخب التون�سي القوي اول
املجموعة االوىل ،فيما ان الفوز وهو امر متوقع وحتى اخل�سارة باقل من
 18نقطة ( �أمر م�ستبعد ) �سيمنح منتخبنا البطاقة الثالثة يف املجموعة
على اقل تقدير بعد م�صر ولبنان  ،وهو مايعني ان لقاءنا املقبل �سيجرى
اخلمي�س املقبل مع ثاين املجموعة االوىل �ضمن دور الثمانية .وا�سفرت
نتائج مباريات اجلولة الثالثة عن فوز منتخب لبنان على االمارات بنتيجة
 68 – 76نقطة  ،كما فاز منتخب تون�س على عُمان بنتيجة  43 – 59نقطة
 ،و�شارك حكمنا الدويل جواد ح�سن يف ادارة مباراة تون�س وعُمان  ،فيما
�شارك ام�س بادارة مباراة تون�س واال�سكندرية  .وتنطلق مناف�سات دور
الثمانية غ��د ًا اخلمي�س  ،اذ يلعب اول املجموعة االوىل مع راب��ع الثانية
والثاين مع الثالث  ..وهكذا  ،لتت�أهل بعد ذلك اربعة منتخبات اىل الدور
ربع النهائي الذي �سينطلق ال�سبت املقبل .
* موفد احتاد ال�صحافة الريا�ضية

نفى توقيف ابناء جثري !

م��و���س��ى��� :س��ن��دع��م ت�����س��م��ي��ة امل�����درب ال�����ش��اب م���ع االج��ن��ب��ي
 بغداد  /حممد اخلفاجي
�أكد ع�ضو احتاد الكرة ورئي�س جلنة املنتخبات فالح
مو�سى �أن ح�سم اختيار االحت��اد التعاقد مع املدرب
البو�سني جمال حاجي يُعد خطوة مهمة م��ن اجل
ك�سب الوقت وامل�ضي يف اال�ستعداد لال�ستحقاقات
ال�ق��ادم��ة  .وق��ال مو�سى ل �ـ(امل��دى) � :شخ�صيا كنت
وال �أزال �أمت�ن��ى ان يقف م��درب �أجنبي على ر�أ���س
امل�لاك التدريبي للمنتخب ويعمل معه �أح��د املدربني
الوطنيني ال�شباب ب�صفة م�ساعد من اج��ل االط�لاع
على خ�برات��ه واال�ستفادة منه لكي يكون م�شروع
مدرب م�ستقبلي يُعتمد عليه بني املدربني ال�شباب
املميزين ،و�س�أوا�صل �سعيي بزج احد املدربني
ال�شباب �ضمن املالك الفني اجلديد.
وا�ضاف :ان جلنة املنتخبات �أدت دورها على
�أمت وج��ه �إذ اجتمعت م�سبقا وناق�شت جميع

عين على الحدث

 مل تزل االحتادات ال�سبعة التي �أوقف املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية الوطنية عملها
ب�سب ال�ضائقة املالية بانتظار ق��رار حا�سم منه لإن�صاف االداري�ين واملدربني والالعبني
املن�ضوين لتلك االحتادات بعدما بقي ملفهم عالق ًا تتالعب به االجتهادات وتبيان املواقف من
دون حل جذري يُعيد اال�ستقرار لهذه االحتادات حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا.
وعلمت (املدى) من م�صدر يف اللجنة االوملبية ان هناك اجتماع ًا
مرتقب ًا للمكتب التنفيذي للجنة يدر�س اخلطوات الناجعة من
اجل حتديد م�صري احتادات التايكوجن�ستو والرحالة والكرة
العابرة والريا�ضة للجميع وال�شركات وقوة الذراع والريا�ضة
اجلامعية وفق ًا لوعود رئي�س اللجنة رعد حمودي التي �أطلقها
لر�ؤ�سائها ومن امل�ؤمل ان يكون هناك انفراج يف امللف يف ظل
تفهم اللجنة للأ�ضرار التي خلفها جتميد عمل هذه االحتادات وما
رافقه من حرمان ريا�ضييها من م�صدر دخل معي�شي �أ�سا�سي
لأ�سرهم.

اقر�أ يف ال�صفحات الداخلية
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الدولي بايقاف االتحاد
االندوني�سي وح��رم��ان منتخباته ب�سبب
التدخل الحكومي في ن�شاطاته المحلية

العدد ()3406
ال�سنة الثانية ع�شرة -االربعاء
( )8متوز 2015

�سلة النا�شئني تواجه الكويت
للظفر بالبطاقة الثالثة

حاجي يخلف �سلمان لقيادة الأ�سود فـي ت�صفيات املونديال
اتفق ات�ح��اد ال�ك��رة م��ع ال�م��درب البو�سني
جمال حاجي ر�سميا على تدريب منتخبنا
الوطني لكرة ال�ق��دم ف��ي مناف�سات ال��دور
الثاني للت�صفيات الم�شتركة لبطولة ك�أ�س
العالم  2018وبطولة ك�أ�س �أمم �آ�سيا 2019
بد ًال من المدير الفني ال�سابق �أكرم �سلمان
ال��ذي ق��دم اع�ت��ذاره عن تكملة المهمة بعد
الخ�سارة الثقيلة التي تعر�ض لها منتخبنا
من نظيره الياباني في المباراة الدولية
ال��ودي��ة ال�ت��ي �ضيفتها مدينة يوكوهاما
اليابانية.
وقال وكيل اعمال المدرب البو�سني جمال
ح��اج��ي نجم محمد عبد ال�ل��ه ف��ي ات�صال
ه��ات �ف��ي م��ن م��دي �ن��ة دب ��ي االم ��ارات� �ي ��ة مع
(المدى) :ان المدرب جمال حاجي تو�صل
ال��ى �صيغة توافقية ف��ي ح�سم اتفاقه مع
رئي�س ات�ح��اد ال�ك��رة عبدالخالق م�سعود
م��ن خ�ل�ال م�ك��ال�م��ة ه��ات�ف�ي��ة جمعتهما عن
طريقي ب�ش�أن القيمة المالية لمبلغ تعاقده
لمدة ع��ام واح��د وكانت العقبة الوحيدة
في المفاو�ضات التي ج��رت بينهما خالل
االيام القليلة الما�ضية ال�سيما بعد ان اعرب
عن ا�ستعداده المجيء الى العراق واجراء
الوحدات التدريبية لمنتخبنا الوطني في
العا�صمة بغداد وبقية المحافظات في �إقليم
كرد�ستان والجنوبية والو�سطى ف�ض ًال عن
ح�ضوره م�ب��اري��ات دوري ال�ك��رة الممتاز
ب�شكل م�ستمر من اج��ل اختيار الالعبين
الذين يجد فيهم الكفاءة للدفاع عن �سمعة
الكرة العراقية في اال�ستحقاقات الخليجية
والعربية والآ��س�ي��وي��ة التي ي�شارك فيها
خالل العام الحالي وفي مقدمتها الت�صفيات
الآ�سيوية الم�ؤهلة للمونديال مو�ضح ًا ان
حاجي يمتلك معلومات كثيرة عن منتخبنا
بحكم معرفته الدقيقة بالالعبين العراقيين
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�أعلن نادي قطر القطري ر�سمي ًا تعاقده مع املدرب �سعد حافظ للعمل �ضمن املالك الفني امل�شرف على
قيادة الفريق الأول مدربا م�ساعدا مع املدير الفني را�ضي �شني�شل لقيادة الفريق يف املو�سم املقبل.
وج��اء اختيار امل��درب �سعد حافظ بطلب من املدير الفني را�ضي �شني�شل كونه على علم واطالع
بامل�ستوى الفني والفكر العايل الذي يحمله حافظ يف عامل التدريب والتحليل ويرى ان وجوده
مينح الفريق قوة ا�ضافية.
وتعد هذه اخلطوة مهمة بالن�سبة للكفاءات التدريبية لكنها تنذر مب�ؤ�شر خطري بهجرة بع�ض املدربني
لعدم وجود فر�ص م�ؤاتية لهم يف االندية واملنتخبات واقت�صار ال�ساحة على وجوه معينة.

ح�سن جواد  ..عالمة وفـاء
فارقة مع كـرة النجف

ال�سري ال��ذات�ي��ة امل�ط��روح��ة على طاولتها وبالتايل
قدمت تو�صياتها التي ت�ضمنت جمموعة من اال�سماء
املر�شحة اىل احتاد الكرة للت�صويت عليها ومن خالل
املفاو�ضات االخ�ي�رة وج��دن��ا �أن �صيغة عقد امل��درب
حاجي �أقرب اىل تطلعاتنا من اجلوانب كافة .
ويف م��ا يخ�ص منتخب النا�شئني وم��ا ي��راف�ق��ه من
تداعيات نفى مو�سى جميع االنباء التي ا�شارت اىل
توقيف بع�ض الالعبني وا�سرتجاعهم من مطار تركيا،
الفت ًا اىل ان جميع اع�ضاء الوفد و�صلوا ب�سالم اىل
تركيا وخا�ضوا اول وحدة تدريبية ب�شكل طبيعي ،اذ
�ضمّت قائمة املدرب قحطان جثري  26العب ًا يتواجدون
جميعهم يف تركيا حاليا وجميعهم ب�إعمار �صحيحة
وال غبار عليها ،مبين ًا ان املع�سكر ي�ستمر  15يوم ًا
و�ستكون هناك مباراتان وديتان للنا�شئني مع نظريه
الإم��ارات��ي  ،وبعدها يعود �إىل بغداد ثم يتوجه �إىل
الأردن يف نهاية متوز احلايل.

 يرى امل�ست�شار ال�سابق ملنتخبنا الوطني د .حار�س حممد ان التجربة املريرة
التي عانتها الكرة العراقية عرب التعاقد مع مدربني اجانب من خمتلف املدار�س
وامل�ستويات لن ت�شجع على اال�ستمرار يف اتخاذ هذا اخليار الفني اخلطري م�ستقب ًال
من دون مراجعة �شاملة لأ�سباب مغادرة املدربني ال�سابقني لبالدنا وهم
حم ّملون مب�شاكل �إدارية وفنية ومالية كثرية.
ون�صح حار�س جمل�س ادارة احت��اد الكرة اىل ��ض��رورة تغيري
ا�سلوب التعامل مع امل�لاك��ات االجنبية املر�شحة للعمل يف
العراق من خالل حتديد ال�صالحيات وعدم التما�س مبا�شرة
مع املدرب وبرجمة �آلية االعداد بالتن�سيق مع جلنة املنتخبات
لتكون التح�ضريات املقبلة لت�صفيات ك�أ�س العامل  2018وك�أ�س
�أمم �آ�سيا  2019م�ستوفية قبل و�ضع الأ�سود اقدامهم يف
�أوىل حمطات الت�صفيات �أم��ام ال�صني تايبيه يوم 3
�أيلول املقبل.
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�أمريكا يناف�س املك�سيك على
رقـم قيا�سي يف الك�أ�س الذهبية
الرياضي

النا�شئة يبد�أ مع�سكره يف تركيا
 يعتزم الالعب ال��دويل ال�سابق غامن عريبي الت�صدي لرفع
احليف عن االندية الريا�ضية والالعبني واملدربني الذين يعانون
غبن ًا يف حقوقهم من خالل اطالق م�شروع يهدف بالإ�ضافة اىل
�ضمان تلك احلقوق املبادرة بدعم االندية واملنتخبات ب�إقامة
مع�سكرات تدريبية خارجية ترفع م�ستوى اجلاهزية
للم�شاركة يف البطوالت العربية والقارية والعاملية.
وي�شاطر عريبي يف م�شروعه هذا نخبة من الأكادمييني
الريا�ضيني يقف يف مقدمتهم د�.صالح را�ضي من �أجل
اعتماد مناهج تدريبية متطورة لرفع اللياقة البدنية
واملهارات ف�ض ًال عن االرتقاء باحلاالت اخلططية واجراء
بحوث ودرا� �س��ات متعلقة بحل م�شاكل الفرق البدنية
والذهنية ،وتوفري معاي�شات تدريبية مع خمتلف الأندية
العربية والأجنبية.

12

روما ت�ستعني مبخطط �أمني
لإنقاذ (الكالت�شيو)
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الرياضي

المحلي

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

عقود الف�شـل والإ�سراف
م ��ن ب�ي�ن املع�ضالت الت ��ي �أفرزه ��ا املو�س ��م احلايل ه ��ي ق�ضية
عقود الالعبني وما �صاحبه ��ا من انفالت يف الكيفية والأ�سلوب
بتوقيع تلك العق ��ود بعد ان فتحت اخلزائن على م�صراعيها من
دون تد ّب ��ر �أو تف ّك ��ر يف ح�ساب القدرة املالي ��ة احلقيقية وكيفية
املحافظ ��ة عليه ��ا من خ�ل�ال �إج ��راء موزان ��ة بني الأم ��وال التي
ت�صرف يف ا�ستقطاب الالعبني ومتطلبات النادي الأخرى التي
ت�ؤم ��ن ا�ستم ��راره يف امل�شارك ��ة و�إدارة �أموره م ��ن دون اعالن
االفال� ��س ومن ثم التهديد باالن�سح ��اب �أو ا�ستجداء امل�ساعدات
من هنا �أو هناك.
الق�ضي ��ة الب ��د له ��ا م ��ن وقف ��ة ج ��ادة م ��ن �أعل ��ى امل�ستويات يف
الدول ��ة طاملا ان ه ��در االموال من دون رقي ��ب ذاتي �أو حما�سبة
م ��ن الوزارات الت ��ي ترتبط بها ه ��ذه االندية ما زال ��ت من دون
م�ست ��وى احلر�ص او البحث عن احلل ��ول التي ت�ضمن االرتقاء
باالج ��راءات اىل حيث ا�ست�شعار الو�ضع امل ��ايل العام يف البلد
وم ��ا مير به من تق�شف طارىء �أ�صاب الكثري من املفا�صل املهمة
بينم ��ا ُت�صرف املالي�ي�ن بطريقة غري احرتافي ��ة على املحرتفني
االجانب �أو الالعبني املحليني ممن ال ي�شكلون مب�ستواهم الفني
�أي ��ة ا�ضاف ��ة فنية عل ��ى �أداء تل ��ك االندية �سوى انه ��ا تثقل كاهل
اخلزينة وترمي بها اىل حيث اخلواء والعجز ال ت�ساعدها على
�أداء التزاماتها الأخرى .
�أندية كالطلب ��ة ونفط اجلنوب ودهوك و�أربيل وغريها خرجت
م ��ن املناف�س ��ة وه ��ي حتت �ضغ ��ط العوز امل ��ايل بع ��د ان �أنفقت
الأم ��وال عل ��ى العق ��ود و�س ّبب ��ت امل�ش ��اكل له ��م وواجه ��ت خطر
االن�سحاب املتكرر بينما قدمته من م�ستويات ال ميكن �أن يرتقي
اىل حج ��م االنفاق الكبري على العبني مب�ستوى اقل من العادي.
ولع ��ل بطل ال ��دوري "ال�شرطة" ف�شل يف الو�ص ��ول اىل املباراة
النهاي ��ة وثبت خ ��واء �أغلب اال�سم ��اء التي ميتلكها م ��ن العطاء
ب�شه ��ادة عدم ر�ضا الهيئة االداري ��ة التي هددت يف بيان لها قبل
اي ��ام بح ��ل الفريق الذي نال دعم� � ًا كبري ًا عل ��ى م�ستوى االنفاق
امل ��ايل وهو مثال �ص ��ارخ على ما ذهبنا اليه وتل ��ك احلالة نادر ًا
ما ن�ستثني منها بقية االندية الأخرى!
عموم ًا حرك ��ة الإنفاق يف االندية خ�ل�ال املوا�سم املا�ضية �أكدت
الت�ص ��رف املزاجي وحماولة ك�سب الت�أييد ع�ب�ر �صفقات فا�شلة
ت�أخ ��ذ من العناوين غطا ًء لها م ��ن دون النظر اىل املردود الفني
لت�ستمي ��ل اجلماه�ي�ر من جهة وت�ب�رر عملية ه ��در االموال عرب
م�سال ��ك قانونية حتميهم من امل�ساءلة ع ��ن �أوجه االنفاق بحجة
تدعي ��م �صفوف االندية ودخول ابواب االحرتاف بينما تنا�ست
يف ذات الوق ��ت ان العم ��ل االح�ت�رايف ه ��و ج ��زء م ��ن الفل�سفة
االداري ��ة الناجحة التي جتعل الو�سائ ��ل املتاحة وتقدير موقف
اخلزين ��ة العام ��ة والبح ��ث ع ��ن �صفق ��ات نوعية �ضم ��ن حدود
منطقية تخدم تط ��ور النادي وت�ضمن له املوا�صلة طيلة املو�سم
بعيد ًا عن الإ�سراف او امل�ساعدة على منو جذور الف�ساد التي ما
�إن ت�سيط ��ر على نهج و�أ�سل ��وب التعاطي مع هذا امللف �ست�صبح
ج ��زء ًا فاع ًال يف ه ��دم �أركان �أي بناء يُراد له الثب ��ات والإم�ساك
مبفاتيح التقدم والنجاح.
باخت�ص ��ار..ان عل ��ى ال ��وزارات املعني ��ة التي يقع عل ��ى عاتقها
متويل تل ��ك االندية ان تعمل على فر� ��ض �صيغة متوازنة حتدد
فيه ��ا امليزانية العامة لكل نا ٍد واحتياجاته الفعلية خالل املو�سم
الق ��ادم عرب نظ ��ام اداري وعلم ��ي متكامل وبج ��داول تخمينية
ت�ضم ��ن �ص ��رف االموال وفق فق ��رات ثابتة عل ��ى ان يتم حتديد
�سق ��ف عق ��ود الالعب�ي�ن واحلاج ��ة الفعلي ��ة للمحرتف�ي�ن �ش ��رط
ان يك ��ون م�ستواه ��م يخ ��دم الأداء وتتحم ��ل الإدارة م�س�ؤولية
اختياره ��م والإقرار على جاهزيتهم بدني� � ًا وفني ًا وبذات الوقت
ت�سه ��م يف املحافظ ��ة عل ��ى االنفاق الع ��ام وحت ّد م ��ن الهدر غري
امل�ب�رر ،وبخالف ذلك ف�إن �أي عجز يحدث ال ميكن القبول به �إال
حت ��ت �أمرين� :إما ف�ش ��ل الإدارة وجهلها �أو �أن هن ��اك ُب�ؤ َر ف�سا ٍد
تتالع ��ب ب�سمعة وكيان النادي ويف كال الأمرين البد من وجود
ا�ش ��راف وحما�سب ��ة ت�ضم ��ن �سالم ��ة الإنف ��اق الذي ه ��و جزء ال
يتجز�أ من املال العام للبلد.

العدد ( )3406ال�سنة الثانية ع�شرة  -الأربعاء ( )8متوز 2015

ح�سن جواد  ..عالمة "وفـاء" فارقة مع كـرة النجف
 كتب /زيدان الربيعي

نقطة التحول
برغ ��م كل م ��ا قدّمه م ��ن م�ست ��وى جيـد مع
فريق النج ��ف� ،إال �أن الالعب ح�سن جواد
ي�ؤك ��د �أن نقط ��ة التح ��ول يف م�سريت ��ه
الريا�ضي ��ة ح�صل ��ت عندم ��ا اح�ت�رف م ��ع
فري ��ق �صور اللبناين ،لأنه حقق جناحات
متمي ��زة م ��ع الفري ��ق املذكور وق ��د احتك
مبدار�س تدريبي ��ة خمتلفة ،ف�ض ًال عن ذلك
�أن ال ��دوري اللبن ��اين كان يحظى بتغطية
�إعالمية وا�سعة جد ًا ،يف حني كان دورينا

قاد النجف لتحقيق ابرز النتائج يف الدوري
�أجمل �أهـدافه
برغم موقعه الدفاعي� ،إال �أن الالعب ح�سن
جواد كان دائم ًا ما ينتقل �إىل منطقة جزاء
الفري ��ق املناف� ��س وحتدي ��د ًا عن ��د ح�صول
فريق ��ه على الركالت الثابت ��ة حيث ي�ستغل
طول ��ه املميز لت�سجيل الأه ��داف اجلميلة.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق حق ��ق ثالث ��ة �أه ��داف
جميل ��ة خالل م�سريته الكروية �أولها هدفه
اجلمي ��ل يف مرمى فريق ال ��زوراء وثانيها
هدفه مع فريق النج ��ف �ضد منتخب الهند
يف املب ��اراة الودي ��ة الت ��ي ج ��رت بينهم ��ا
يف حمافظ ��ة النج ��ف وثالثهم ��ا م ��ع فريق
�ص ��ور اللبن ��اين يف مرمى فري ��ق النجمة
اللبن ��اين �إثن ��اء مدة احرتاف ��ه يف املالعب
اللبناني ��ة خالل العقد الت�سعيني من القرن
املن�صرم.

املحل ��ي يف ت�سعيني ��ات الق ��رن املن�ص ��رم
يع ��اين م ��ن التعتي ��م الإعالم ��ي ب�سب ��ب
ظروف احل�صار ال�شامل الذي ُفر�ض على
البلد ب�سب ��ب تداعيات �أح ��داث عام1990
حي ��ث يع ��د ج ��واد جتربت ��ه م ��ع الفري ��ق
اللبناين املذكور من التجارب االحرتافية
الناجحة جد ًا.
رحلة املنتخب
�أدى ت�أل ��ق الالع ��ب ح�سن ج ��واد مع فريق
النج ��ف �إىل ا�ستدعائ ��ه �أكرث م ��ن مرة �إىل
�صف ��وف املنتخب الوطن ��ي� ،إال �إنه يف كل
مرة يتم �إرجاعه �إىل فريقه كونه يلعب يف
فري ��ق ميثل املحافظات حي ��ث كان مدربو
منتخبن ��ا الوطن ��ي يف�ضل ��ون العبي فرق
العا�صمة على العبي فرق املحافظات ولو
قام ح�سن ج ��واد باالنتقال �إىل �أحد الفرق
اجلماهريي ��ة يف بغ ��داد ح�س ��ب م ��ا طلب
من ��ه بع� ��ض مدربي منتخبن ��ا الوطني يف
ت�سعيني ��ات القرن املن�ص ��رم لكان قد حجز
ل ��ه مكان� � ًا �أ�سا�سي� � ًا يف الت�شكيل ��ة الدولية
نظر ًا للمميزات البدنية واجل�سمانية التي
يحمله ��ا� ،إال �أن ح�س ��ن ج ��واد ح�صل على
فر�صة متثيل املنتخ ��ب الوطني يف عامي

نال الفر�صة الدولية مت�أخر ًا
1998و 1999عندم ��ا مت ا�ستدع ��ا�ؤه م ��ن
قبل م ��درب املنتخب �آن ��ذاك ناجح حمود،
لأن حمود يعرف قدرات جواد جيد ًا كونه
�أ�ش ��رف عل ��ى تدريب ��ه يف فري ��ق النج ��ف
ملوا�س ��م عدة حي ��ث �شارك الالع ��ب ح�سن
جواد م ��ع املنتخب الوطن ��ي يف ت�صفيات
بطول ��ة �أمم �آ�سي ��ا التي ج ��رت عام 1998
ثم �شارك معه يف الدورة العربية التا�سعة
الت ��ي ج ��رت يف الأردن ع ��ام  1999الت ��ي
ح�ص ��ل فيها منتخبن ��ا على املرك ��ز الثاين
بع ��د مب ��اراة دراماتيكي ��ة �ض ��د املنتخ ��ب
الأردين وبعد هذه البطولة مت اال�ستغناء
ع ��ن خدماته م ��ع املنتخب الوطن ��ي وعاد
لتمثي ��ل فري ��ق النج ��ف الذي خا� ��ض معه
�آخ ��ر مباريات ��ه يف بطول ��ة ال ��دوري �ضد
فريق اجلي�ش.
�أعـز مبارياته
خا� ��ض الالع ��ب ح�س ��ن ج ��واد الكث�ي�ر
م ��ن املباري ��ات اجلميل ��ة خ�ل�ال م�سريت ��ه
الكروي ��ة الطويل ��ة� ،إال �أنه يعت ��ز مبباراة
فريقه النجف �ض ��د فريق الزوراء� ،أما مع
املنتخ ��ب الوطن ��ي فيعت ��ز كث�ي�ر ًا مبباراة
منتخبنا الوطني �ضد نظريه البحريني.

�إدارة الزوراء تتعاقد مع ل�ؤي وجتـدد لعبد االمري
 بغداد /حممد اخلفاجي
تعاق ��دت الهيئ ��ة االداري ��ة لنادي
ال ��زوراء م ��ع قائ ��د فري ��ق اربيل
ل�ؤي �صالح والعب كرة الكهرباء
واملنتخب الأوملب ��ي عالء مهاوي
ليمثل ك ��رة النوار� ��س يف دوري
الكروي املمتاز .2016-2015
وق ��ال الناط ��ق الإعالم ��ي لن ��ادي
ال ��زوراء عبدالرحم ��ن ر�شي ��د
لـ(امل ��دى) :مت التوقي ��ع ر�سمي� � ًا
م ��ع الالعبني ل�ؤي �ص�ل�اح وعالء
مه ��اوي ليكون ��ا �أول العب�ي�ن
ين�ضما لك ��رة الزوراء يف املو�سم
املقب ��ل كونهم ��ا العب ��ان متميزان
ولهما م�ستقب ��ل كبري وظهورهما
عال يف املو�سم ال�سابق
مب�ستوى ٍ
مع اربيل والكهرباء.
وا�ض ��اف :هن ��اك جمل ��ة م ��ن
التعاق ��دات �ستف�ص ��ح عنها ادارة
الن ��ادي يف الأيام القليل ��ة املقبلة
�إذ مت االتف ��اق عل ��ى ا�ستقط ��اب
جمموعة م ��ن الالعبني املتميزين
الذي ��ن م ��ن �ش�أنه ��م �أن يكون ��وا

�إ�ضافة جيدة لفريق الزوراء لكي
يظه ��ر بحل ��ة جدي ��دة يف املو�سم
اجلدي ��د .و�أ�ش ��ار اىل ان قائ ��د
فريق الزوراء حي ��در عبد االمري
واملحرتف ال�سوري ح�سني جويد

احلــلقـــة 248
لالعبني ال�شباب ع�ب�ر �أ�سلوبه ال�سل�س يف
التعام ��ل معه ��م وت�شجيعه ��م وتوجيهه ��م
ب�ش ��كل �أخ ��وي داخ ��ل املي ��دان ،كذل ��ك كان
العب ًا قيادي� � ًا داخل امليدان وقد حمل �شارة
الكابنت لفريق النجف ملوا�سم عــدة.

هن ��اك جنوم قالئ ��ل ي�صم ��دون يف ذاكرة
النا� ��س عل ��ى م ��دى طوي ��ل م ��ن الزم ��ن،
لكونهم تركوا �أث ��ر ًا طيب ًا خلفهم من خالل
الب�صم ��ات العدي ��دة الت ��ي يقدمونها فوق
امل�ستطي ��ل الأخ�ضر وكاف�أته ��م اجلماهري
باخلل ��ود الطوي ��ل يف ذاك ��رة اجلمه ��ور
الريا�ضي.
)امل ��دى) حتاول الغ ��ور يف م�سرية جنوم
املنتخب ��ات العراقي ��ة ال�سابق�ي�ن الذي ��ن
ترف�ض ذاكرة جمهورنا مغادرتهم لها حيث
�صم ��دوا يف البقاء فيه ��ا برغم مرورعقود
عـدة عل ��ى اعتزالهم اللعب حت ��ى �أن ق�سم ًا
منه ��م ابتع ��دوا ع ��ن الريا�ضة برمته ��ا �أو
غادروا العراق �إىل بلدان �أخرى.
زاوية (جنوم يف الذاكرة) ت�ستعر�ض يف
حلقتها ( )248م�سرية مدافع فريق النجف
واملنتخبات الوطنية ال�سابق ح�سن جواد
جرب الذي وُ لِد عام  ،1968ولعب مباريات
دولي ��ة عدة� ،إذ �سيجد فيه ��ا املتابع الكثري
من املحطات واملواقف املهمة والطريفة.
بـداياته
بد�أ الالعب ح�سن جواد م�سريته الريا�ضية
مبمار�س ��ة لعب ��ة ك ��رة الق ��دم يف حمافظة
النج ��ف الأ�ش ��رف وق ��د ت�أث ��ر يف بداي ��ة
حياته الريا�ضية مبدافع منتخبنا والقوة
اجلوية ال�سابق ناظ ��م �شاكر وقاده ت�أثره
و�إعجاب ��ه ب�شاك ��ر �إىل اختي ��ار مركز قلب
الدف ��اع ،لأنه ميتلك موا�صف ��ات ج�سمانية
تتما�ش ��ى متام� � ًا م ��ع مرك ��ز قل ��ب الدف ��اع
،كذل ��ك كان معجب� � ًا بفريق الق ��وة اجلوية
حي ��ث مار� ��س لعبة ك ��رة الق ��دم يف الفرق
ال�شعبي ��ة باملحافظ ��ة� ،إذ لع ��ب م ��ع فري ��ق
الأجي ��ال ال�شعبي عام  1985وبعد �سنتني
فق ��ط �أ�صبح العب ًا يف فري ��ق النجف الذي
كان يلع ��ب يف دوري الكب ��ار وخا�ض معه
�أول مب ��اراة ر�سمي ��ة �ضد فري ��ق ال�شباب.
وبعده ��ا وا�صل م�سريته مع فريق النجف
حتى حمل �شارة "الكابنت" ل�سنوات طوال
ومل يرتك الفري ��ق املذكور �إال عند خو�ضه
جترب ��ة االح�ت�راف يف ال ��دوري اللبناين
يف ت�سعينيات القرن املن�صرم .وقد �أ�سهم
الالعب ح�سن جواد يف ت�أ�سي�س الأ�سلوب
الك ��روي لفري ��ق النج ��ف وق ��اده �إىل
احل�ص ��ول على املراك ��ز الأوىل يف بطولة
ال ��دوري ،ف�ض ًال عن م�ساهمته يف ح�صول
الفريق على لقب بطولة ك�أ�س املثابرة بعد
الفوز على فريق ال�شرط ��ة ب�أربعة �أهداف
مقاب ��ل ال �شيء يف املب ��اراة النهائية التي
جرت يف ملعب ال�شعب الدويل.

نجوم في الذاكرة

ادارة الزوراء تدعم �صفوف فريقها بل�ؤي �صالح
ج ��ددا عقدهما مع الزوراء ملو�سم املو�س ��م املقب ��ل خمتلف� � ًا بجمي ��ع
�آخ ��ر مطالب�ي�ن بالتجدي ��د عل ��ى تفا�صيل ��ه بالن�سب ��ة لل ��زوراء �إذ
بيا� ��ض م ��ن دون �أي ��ة مفاو�ضات ن�سع ��ى للظه ��ور ب�ش ��كل يلي ��ق
يف اجلانب املايل.
با�س ��م و�سمع ��ة ه ��ذا الن ��ادي
ً
واختت ��م حديثه :ن�أم ��ل ان يكون العريق ونريده مو�سما مل�صاحلة

اجلماه�ي�ر .واو�ض ��ح ان اللجنة
الت ��ي �شكلته ��ا ادارة الن ��ادي
برئا�س ��ة ف�ل�اح ح�س ��ن لت�سمي ��ة
امل ��درب اجلدي ��د للفري ��ق االول
بك ��رة الق ��دم يف الن ��ادي بدال من
امل ��درب ال�ساب ��ق عم ��اد حمم ��د
توا�صل عملها لدرا�سة العديد من
ال�سري الذاتية لع ��دد من املدربني
املحلي�ي�ن والعرب ال ��ذي اعربوا
ع ��ن رغبته ��م يف قي ��ادة الفري ��ق
ا�ستعداد ًا للمو�سم الكروي املقبل
الذي �ستنطلق مناف�ساته منت�صف
ايلول القادم.
واو�ض ��ح ان ادارة النادي خولت
تل ��ك اللجنة م ��ع امل ��درب اجلديد
�صالحي ��ة التعاق ��د م ��ع ع ��دد م ��ن
الالعب�ي�ن املحلي�ي�ن واملحرتف�ي�ن
لدع ��م �صفوف الفريق االول لكرة
الق ��دم �سعي ًا للمناف�سة على اللقب
ال ��ذي ابتع ��د عن ��ه يف املوا�س ��م
املا�ضية نتيجة للحظ واال�صابات
الت ��ي طاردت عدد كب�ي�ر من ابرز
جنومه ويقف يف مقدمتهم حيدر
�صباح.

مميزاتـه
ميتل ��ك الالع ��ب ح�س ��ن ج ��واد الكث�ي�ر من
املمي ��زات الرائعة جد ًا التي يجب توافرها
يف الع ��ب كرة القدم ومنه ��ا الطول الفارع
والقوة اجل�سماني ��ة واللياقة البدنية
العالية وال ��ذكاء امليداين والقدرة
عل ��ى مراقب ��ة املهاجمني م ��ن دون
ُلح ��ق الإيذاء به ��م ،كما يتميز
�أن ي ِ
بالقدرة عل ��ى بناء الهجمات لفريقه
من منطقة اخللف ب�شكل منظم جد ًا،
�أ�ضف �إىل ذلك كانت
عملي ��ة �صعوده مع
مهاجم ��ي فريقه �إىل
منطقة ج ��زاء الفريق
املناف� ��س متث ��ل ق ��وة �إ�ضافي ��ة
للفري ��ق ال ��ذي ميثل ��ه م ��ن جانب،
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر متث ��ل خط ��ر ًا كبري ًا
على مرم ��ى الفريق املناف�س ،لأنه بطوله
الف ��ارع وبذكائ ��ه املي ��داين ال ��ذي يجعله
يق ��ف يف امل ��كان ال�صحي ��ح لك ��ي ي�ستقبل
الك ��رة بر�أ�سه عل ��ى الأكرث لتهدي ��د املرمى
وق ��د �سجل العدي ��د من الأه ��داف اجلميلة
ب�ضربات الر�أ� ��س� .أي�ض ًا �أن الالعب ح�سن
ج ��واد ي�ستطي ��ع تكييف نف�س ��ه مع �أي
مدافع يلع ��ب �إىل جانبه ،كم ��ا �إنه كان
م ��ن الالعب�ي�ن الداعم�ي�ن وامل�شجع�ي�ن

اعتزازه بكرة النجف
اعتزاز الالعب ح�سن جواد بفريق النجف
دفع ��ه للبقاء في ��ه طوال م�سريت ��ه الكروية
يف املالع ��ب املحلي ��ة برغم �إن ��ه كان يف كل
مو�س ��م يتلق ��ى عرو�ض� � ًا جي ��دة للع ��ب مع
الف ��رق اجلماهريي ��ة يف العا�صم ��ة بغداد،
�إال �أن تل ��ك العرو� ��ض كان يقتله ��ا وف ��ا�ؤه
و�إخال�ص ��ه لفريق ��ه وجلمه ��وره ولأبن ��اء
حمافظت ��ه حيث مل يرتك فري ��ق النجف �إال
لالح�ت�راف اخلارجي م ��ع فري ��ق ت�ضامن
�ص ��ور اللبن ��اين .و�أن ��ا عل ��ى يقني ت ��ام �أن
الالعب ح�س ��ن جواد لو لع ��ب لأحد الفرق
اجلماهريي ��ة البغدادي ��ة حلج ��ز ل ��ه مكان ًا
ثابت ًا يف ت�شكيلة املنتخب الوطني والدليل
عل ��ى ذلك �أن �أغل ��ب العبي فري ��ق الرمادي
ال ��ذي مث ��ل ظاه ��رة فري ��دة يف املالع ��ب
العراقي ��ة يف ت�سعينيات القرن املن�صرم مل
يت ��م ا�ستدعا�ؤهم للمنتخب ��ات الوطنية �إال
بعد �أن تركوا فريقهم وان�ضموا �إىل الفرق
اجلماهريي ��ة� ،إذ �أ�صب ��ح منتخبن ��ا ي�ض ��م
نح ��و �سبع ��ة العبني م ��ن حمافظ ��ة الأنبار
يف ت�سعيني ��ات القرن املن�صرم وهم :وليد
خال ��د ،خالد حمم ��د �صبار ،ه�ش ��ام حممد،
احم ��د مناج ��د ،عامر م�شرف ،عم ��ار احمد
و�سعد نا�صر ،لكن ح�سن جواد بقي مُ�ص ّر ًا
عل ��ى وفائ ��ه لفري ��ق النجف وه ��ذا الوفاء
جعله يخ�سر فر�ص ��ة التواجد يف املنتخب
ل�سن ��وات ط ��وال ،لكن ��ه يف النهاية ح�صل
عل ��ى الفر�ص ��ة و�إن كان ��ت مت�أخ ��رة وكتب
ا�سمه بني الالعب�ي�ن الدوليني الذين مثلوا
منتخباتنا الوطنية.
بعد االعتزال
بع ��د اعتزال ��ه اللع ��ب توج ��ه �إىل ع ��امل
التدري ��ب لكي يبق ��ى قريب ًا م ��ن عامل كرة
الق ��دم ،حي ��ث عم ��ل مدرب� � ًا لفري ��ق
نفط الو�سط مل ��دة ثالثة موا�سم
و�أ�سه ��م يف بن ��اء ه ��ذا الفريق
الفتي الذي حقق مفاج�أة كبرية
جد ًا هذا املو�سم ببلوغه املباراة
النهائي ��ة للمو�س ��م الكروي
احلايل .وهو الآن يعمل
مدي ��ر ًا فني� � ًا للك ��رة
ال�شاطئي ��ة وح�صل
فريق ��ه عل ��ى درع
ال ��دوري لثالث ��ة
موا�سم.
�أبرز
املدربني
ع � �ل� ��وان م �ن��ى،
هاتف �شمران،
امل� � � ��رح� � � ��وم
واثق ناجي،
ناجح حمود
وحم � � � �م� � � ��د
طربة.

العيـن يفـوز على اجلماهري اجلزائري
يف بطولة باري�س
 باري�س /داود ال�شمري
حقق فريق ن ��ادي العني العراق
ف ��وزا كب�ي�را عل ��ى نظ�ي�ره
اجلماه�ي�ر اجلزائ ��ري ب�أربع ��ة
اه ��داف دون رد يف املب ��اراة
الت ��ي ُاقيمت بينهما �أم�س االول
االثن�ي�ن يف افتت ��اح بطول ��ة
باري� ��س الدولي ��ة لك ��رة الق ��دم
الت ��ي ت�ضيفها العا�صمة باري�س
للف�ت�رة م ��ن  11 - 6مت ��وز
احلايل.
�سجل اهداف فريق العني كل من
م�صطف ��ى لوزي هدف�ي�ن ،ليعود
زميله املرت�ضى واثق (هدفني)،
قب ��ل ان ي�ضي ��ع اجلماه�ي�ر
اجلزائري ه ��دف التقلي�ص عن
طريق ركلة جزاء غري �صحيحة
احت�سبها احلكم الفرن�سي.
قاد فري ��ق العني حمم ��ود �شاكر

مدربا وعبا�س علي �شاه م�ساعدا
ل ��ه و�ضم ��ت ت�شكيل ��ة الفري ��ق
م�صطف ��ى خ�ي�ر الل ��ه ،ح�س�ي�ن
حمم ��د عب ��ود وعل ��ي حم ��ودي
ح�س ��ن واملرت�ضى واث ��ق جبار
ويون� ��س مبني �شن ��اع وحممود
�شاك ��ر حمم ��ود وعم ��ر ط ��ارق
حممود و�سيف ع ��ادل مكطوف
وكرار و�سام عبدالكاظم وح�سن
جن ��م عبد علي وح�س�ي�ن عبا�س
ناي ��ف ،وعبا� ��س عل ��ي م�سل ��م
وحممد ك ��رمي ارزي ��ج ومنتظر
حممد �شاك ��ر وم�صطف ��ى كاظم
ح�سن وح�سني علي غامن.
بـ ��د�أ الع�ي�ن املب ��اراة برتاج ��ع
وا�ض ��ح يف خطوة م ��ن املدرب
حمم ��ود �شاك ��ر جل� ��س نب� ��ض
ق ��وة فري ��ق اخل�ص ��م� ،إال ان ��ه
�سرع ��ان م ��ا ب ��د�أ ابن ��اء �شاك ��ر
بالهجوم املتوا�صل على املرمى

اجلزائ ��ري ،ومتك ��ن املثاب ��ر
مهاجم الفري ��ق م�صطفى لوزي
م ��ن افتت ��اح مهرج ��ان االهداف
ع ��ن طري ��ق ت�سدي ��دة قوي ��ة (
 )19م ��ن زم ��ن ال�ش ��وط االول،
�ان وم�ستوى جيـد قام
و�سط تف � ٍ
به زمال�ؤه الالعبون.
ا�ستطاع املهاجم مرت�ضى واثق
ت�سجي ��ل اله ��دف الث ��اين يف
اول دقيق ��ة من انط�ل�اق �صفارة
ال�ش ��وط الث ��اين بت�سدي ��دة
و�ضعه ��ا عل ��ى ي�س ��ار احلار�س،
وبعده ��ا بخم� ��س دقائ ��ق متكن
املثابر لوزي من ت�سجيل الهدف
الثالث بالطريقة ذاتها.
وا�ستم ��ر الالعب ��ون بتنفي ��ذ ما
ُاوكل اليه ��م امل ��درب حمم ��ود
�شاكر من واجبات ،حتى متكنوا
م ��ن ت�سجيل اله ��دف الرابع عن
طريق املهاجم املرت�ضى واثق.

املوىل يعتذر عـن العمل مع الأنيق
 بغداد  /املدى
�أكد ع�ض ��و املكتب الإعالمي لن ��ادي الطلبة
خيام اخلزرج ��ي �أن د.موفق املوىل اعتذر
عن العم ��ل كم�ست�ش ��ار فني لفري ��ق الطلبة
بع ��د مفاحتت ��ه ر�سمي� � ًا م ��ن رئي� ��س الهيئة
االدارية للنادي عالء كاظم.
وق ��ال اخلزرج ��ي لـ(امل ��دى) :ان د.موف ��ق
املوىل اعتذر عن العم ��ل لأ�سباب �شخ�صية
وق ��دم �شكره وامتنانه لرئي�س النادي عالء
كاظم للثقة التي منحها �إياه.
وا�ض ��اف :ان نادين ��ا ي�سع ��ى ال�ستقط ��اب

د.موفق املوىل

ال�شخ�صيات االكادميية ذات الباع الطويل
يف اللعب ��ة م ��ن اجل دعم توجه ��ات االدارة
لتطوي ��ر اللعب ��ة وبقي ��ة مفا�ص ��ل الن ��ادي
واالرتق ��اء ب ��ه اىل مرحل ��ة �أف�ض ��ل �إن �شاء
الله.
وبخ�صو� ��ص امل�ش ��كالت الت ��ي تت�سرب من
�أروق ��ة الن ��ادي لو�سائ ��ل االع�ل�ام ك�ش ��ف
اخلزرج ��ي �أن ن ��ادي الطلب يع ��اين حملة
ت�سقي ��ط وا�ضح ��ة م ��ن بع� ��ض املت�صيّدين
الذي ��ن ال يريدون له ان يعود اىل جناحاته
كما كان �سابق ًا بالرغم م ��ن ا�ستقرار نادينا
بف�ض ��ل وع ��ي االدارة وح�س ��ن تعاملها مع

االح ��داث وحت ��ى ال�شائع ��ات الت ��ي تطلق
بني الفينة والأخ ��رى و�آخرها قرب رحيل
امل ��درب �أي ��وب �أودي�شو وتوقيع ��ه مع �أحد
االندي ��ة اجلماهريي ��ة عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن
�إدارة نادي الطلبة �صدقت عقده لدى احتاد
الكرة ر�سمي ًا.
وا�ش ��ار اىل �أن �أودي�ش ��و يتواجد حالي ًا يف
بريوت للح�صول على �شهادة  Aالآ�سيوية
كون ��ه انخ ��رط معه ع ��دد م ��ن املدربني يف
دورة تدريبي ��ة هناك و�سيعود خالل االيام
القليل ��ة املقبل ��ة لل�ش ��روع ب�إع ��داد الأني ��ق
للمو�سم املقبل من الدوري املمتاز.

العني ي�ستهل بطولة فرن�سا بفوز عري�ض على اجلزائر
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�أمريكا يناف�س املك�سيك على رقـم قيا�سي يف الك�أ�س الذهبية
 وا�شنطن /د ب �أ
انطلقت فجر اليوم االربعاء فعاليات
بطولة الك�أ�س الذهبية الثالثة ع�شرة
لمنتخب ��ات دول اتح ��اد كون ��كاكاف
(�أمي ��ركا ال�شمالي ��ة والو�سط ��ى
والكاريبي) لكرة القدم بم�شاركة 12
منتخبا ،ق�سمت على ثالث مجموعات
في هذه البطولة التي تمثل البطولة
الأم التحاد الـ(كونكاكاف).
وي�سعى المنتخ ��ب الأميركي جاهد ًا
ف ��ي ه ��ذه البطول ��ة �إل ��ى ا�ستغ�ل�ال
�إقامته ��ا عل ��ى ملعب ��ه (بالتنظي ��م
الم�شت ��رك م ��ع كنــدا) لمعادل ��ة الرقم
القيا�س ��ي ف ��ي ع ��دد م ��رات الف ��وز
باللق ��ب والم�سج ��ل با�س ��م المنتخب
المك�سيكي حامل اللقب والفائز به 6
م ��رات حتى الآن مقابل خم�سة �ألقاب
للمنتخب الأميركي.
كم ��ا يتطل ��ع المنتخ ��ب الأميرك ��ي
 حام ��ل اللق ��ب  -للف ��وز بلق ��بالن�سخ ��ة الجدي ��دة من �أج ��ل �ضمان
الت�أه ��ل المبا�ش ��ر �إل ��ى بطول ��ة ك�أ�س
الق ��ارات  2017ف ��ي رو�سي ��ا ،فيم ��ا
يتطل ��ع المنتخ ��ب المك�سيك ��ي �إل ��ى
ا�ستع ��ادة اللق ��ب والتف ��وق عل ��ى
مناف�س ��ه الأميركي ف ��ي هذه البطولة
�إ�ضاف ��ة لتجدي ��د �آمال ��ه ف ��ي بل ��وغ
ك�أ�س الق ��ارات.و�إذا ت ��وِّ ج المنتخب
المك�سيكي بلق ��ب هذه الن�سخة ،ف�إنه
�سيخو�ض دور ًا فا�صال مع المنتخب
الأميرك ��ي عل ��ى بطاق ��ة الت�أه ��ل من
منطق ��ة (الكون ��كاكاف) �إل ��ى ك�أ� ��س
القارات .2017
و�ستك ��ون بطول ��ة الك�أ� ��س الذهبي ��ة
فر�ص ��ة جي ��دة �أي�ضا �أم ��ام المنتخب
المك�سيك ��ي لت�ضمي ��د جراحه �سريعا
بعد الخروج من الدور الأول لبطولة
ك�أ� ��س �أمم �أمي ��ركا الجنوبي ��ة (كوبا
�أمي ��ركا) التي ُاختتم ��ت م�ؤخر ًا فيت�شيلي.
ن�ش� ��أت بطول ��ة الك�أ� ��س الذهبي ��ة من
�سل�سل ��ة بط ��والت �شهدته ��ا ه ��ذه
المنطقة منذ مطل ��ع الأربعينيات من
الق ��رن الما�ض ��ي حت ��ى و�صل ��ت �إلى

�شكله ��ا الحالي بداية من عام ،1991
حي ��ث كانت البطولة الأول ��ى للك�أ�س
الذهبية.
وكانت البطول ��ة ب�أ�شكاله ��ا ال�سابقة
قب ��ل مطل ��ع الت�سعيني ��ات م ��ن
البط ��والت الم�ؤهل ��ة لك�أ� ��س العال ��م
ولك ��ن مع �إقامته ��ا بنظامه ��ا الجديد
�أ�صبح ��ت بطولة م�ستقل ��ة بعيد ًا عن
الت�صفي ��ات الم�ؤهل ��ة لك�أ� ��س العالم،
فيما يمثل الفائز بلقبها اتحاد منطقة
الـ(كون ��كاكاف) ف ��ي بطول ��ة ك�أ� ��س
العالم للقارات.
وب ��د�أت بطول ��ة الك�أ� ��س الذهبي ��ة
بنظامها الجديد معتمدة على ثمانية
منتخب ��ات ،ولك ��ن بم ��رور الوق ��ت
وجه اتح ��اد الـ(كون ��كاكاف) الدعوة
لمنتخب ��ات م ��ن �أمي ��ركا الجنوبي ��ة
و�أفريقي ��ا و�آ�سي ��ا للم�شارك ��ة فيه ��ا

ليتط ��ور م�ستواه ��ا تدريجي ��ا حت ��ى
و�ص ��ل عدد الم�شاركي ��ن فيها �إلى 12
منتخب ��ا برغ ��م غي ��اب الدع ��وات عن
البطوالت الأخيرة.
وعلى مدار الن�س ��خ  12الما�ضية من
البطولة ،كانت للمنتخب المك�سيكي
اليــ ��د العليا ،حيث توِّ ج باللقب في 6
من ه ��ذه البط ��والت مقاب ��ل � 5ألقاب
فقط للمنتخب الأميركي ولقب وحيد
للمنتخب الكندي.
وكان اللق ��ب الأول ف ��ي البطولة من
ن�صي ��ب المنتخ ��ب الأميرك ��ي بعدما
تغل ��ب بقي ��ادة الم ��درب ال�صرب ��ي
ال�شهي ��ر ب ��ورا ميلوتينوفيت�ش على
هندورا� ��س  3 - 4ب ��ركالت الترجيح
�إث ��ر تعادلهم ��ا ال�سلبي ف ��ي المباراة
النهائية للبطولة الأولى عام .1991
ولع ��ب حار�س المرم ��ى توني ميوال

منتخب �أمريكا ي�سعى ال�ستثمار االر�ض واجلمهور لنيل اللقب ال�ساد�س
دورا كبي ��را في ف ��وز الفريق باللقب المنتخ ��ب المك�سيك ��ي للحف ��اظ على
لي�ستح ��ق جائ ��زة �أف�ض ��ل الع ��ب في لقب ��ه في البطولة الثالثة التي �أُقيمت
البطولة.وبعدها بعامين فقط� ،أعلن ع ��ام  1996بعدم ��ا فاز ف ��ي المباراة
المنتخب المك�سيكي عن نف�سه بقوة النهائي ��ة ( )0 – 2عل ��ى نظي ��ره
من خالل عرو�ضه الهجومية الرائعة البرازيل ��ي ،ال ��ذي �ش ��ارك بدع ��وة
ووف ��رة �أهدافه ليحرز �أول �ألقابه في وذل ��ك بعد عامي ��ن من ف ��وز ال�سامبا
البطول ��ة بعدم ��ا �سج ��ل  18هدفا في البرازيلية بلق ��ب ك�أ�س العالم 1994
خم� ��س مباري ��ات مقاب ��ل ه ��دف في في الواليات المتحدة.
�شباكه.
ووا�ص ��ل المنتخ ��ب المك�سيك ��ي
وث� ��أر المنتخب المك�سيك ��ي لهزيمته هيمنته عل ��ى الك�أ�س الذهبية في عام
�أم ��ام نظي ��ره الأميرك ��ي ف ��ي المربع  1998و�أح ��رز اللق ��ب للم ��رة الثالثة
الذهب ��ي للبطول ��ة الأول ��ى و�أح ��رز على التوالي بعدما تغلب على نظيره
اللق ��ب بالتغل ��ب علي ��ه ( )0 – 4ف ��ي الأميركي ف ��ي عقر داره ( )0 – 1في
النهائ ��ي �أم ��ام �أكث ��ر م ��ن � 130أل ��ف المب ��اراة النهائية �أم ��ام �أكثر من 91
م�شجع احت�شدوا في مدرجات ملعب �ألف م�شجع في لو�س �أنجلي�س.
(�أزتيكا) ال�شهير بالعا�صمة مك�سيكو ويدين المنتخ ��ب المك�سيكي بف�ضل
�سيتي.
كبي ��ر ف ��ي الف ��وز به ��ذا اللق ��ب �إل ��ى
وق ��اد الالع ��ب را�ؤول رودريغو الرا مهاجم ��ه الخطير لوي� ��س هيرنانديز

 لندن� /أ ف ب
بلغ ال�سوي�سري روجيه فيدرر الم�صنف ثانيا
ال ��دور رب ��ع النهائي م ��ن بطول ��ة ويمبلدون
االنكليزي ��ة ،ثالث البط ��والت االربع الكبرى
لكرة التن� ��س ،بفوزه على الإ�سباني روبرتو
باوتي�ستا الم�صنف (الع�شرون)  2-6و2-6
و. 3-6
وهي المرة الرابعة ع�ش ��رة التي يبلغ فيدرر
( 33عام ��ا) حام ��ل اللق ��ب  7مرات ف ��ي لندن
وو�صيف بطل الن�سخة الما�ضية ،هذا الدور
مع ��ادال الرق ��م القيا�س ��ي لالميرك ��ي جيم ��ي
كونورز.
ول ��م يب ��ذل فيدرر جه ��دا كبي ��ر ًا واحتاج الى
�ساع ��ة و 26دقيق ��ة للق�ض ��اء عل ��ى اال�سباني
الذي �سقط على االر�ض في ال�شوط ال�ساد�س
م ��ن المجموعة الثاني ��ة و ُا�صيب في قدمه ما
حمله على ا�ستدعاء الم�سعفين.

�سيح�ص ��ل البريطاني تاي�سون
في ��وري عل ��ى فر�ص ��ة النت ��زاع
اللق ��ب العالم ��ي ف ��ي المالكم ��ة
ل ��وزن الثقي ��ل ت�شري ��ن الأول
المقبل بعد االتفاق على مواجهة
البطل فالديمير كليت�شكو.
و�ستك ��ون �أمام تاي�س ��ون الذي
ل ��م يخ�س ��ر م ��ن قب ��ل فر�ص ��ة
النتزاع �ألقاب الرابطة العالمية
والمنظم ��ة العالمي ��ة واالتحاد
الدول ��ي والمنظم ��ة الدولي ��ة
م ��ن الأوكران ��ي كليت�شك ��و ف ��ي
المواجه ��ة الت ��ي �ستق ��ام ف ��ي
دو�سلدورف بالمانيا.
وق ��ال في ��وري
�أ�سامواه
جيان

 ودَّع الع ��ب الو�س ��ط المخ�ض ��رم �أندري��ا
بيرل��و فريق ��ه يوفنتو�س ،ال ��ذي �أ�سهم في

قيادته �إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي
لكرة القدم  4موا�س ��م على التوالي ،من
�أج ��ل االنتق ��ال �إل ��ى ال ��دوري الأميركي
للدف ��اع ع ��ن �أل ��وان نيوي ��ورك �سيت ��ي،
ح�سبم ��ا �أعلن ��ت الأط ��راف الثالث ��ة
ف ��ي ح�ساباته ��م عل ��ى موق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي .وكتب يوفنتو�س على موقعه
"�شك ��ر ًا �أيها الماي�سترو" ،م�ؤكدا �أن "بيرلو
�سيوا�ص ��ل وب�شكل ر�سم ��ي م�سيرته مع نيويورك
�سيت ��ي ،بعد � 4أعوام باللونين الأبي� ��ض والأ�سود" ،حيث
توج المو�سم الما�ضي بثنائية الدوري والك�أ�س المحليين ،وو�صل
�إل ��ى نهائ ��ي دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا قب ��ل �أن يخ�سر �أم ��ام بر�شلونة
الإ�سباني . 3-1وكتب بيرلو الذي توِّ ج مع منتخب بالده بمونديال
 2006في �ألمانيا.
� أكــ ��د الهولن ��دي رونال��د كوم��ان مدرب
فري ��ق �ساوثمبتون االنكلي ��زي لكرة القدم
�أن نادي ��ه رف� ��ض عر�ض ��ا م ��ن مان�ش�ست ��ر
يونايت ��د ل�ض ��م الع ��ب الو�س ��ط الدولي
الفرن�سي مورغان �شنايدرالن.
وق ��ال كوم ��ان "تلقين ��ا قب ��ل ا�سبوعين
عر�ضا من مان�ش�ستر يونايتد لكنه لي�س
جدي ًا وال يوجد اليوم �أي عر�ض �آخر".
ويرغ ��ب �شناي ��درالن ( 25عام ��ا) بت ��رك
�ساوثمبتون واالنتقال الى مان�ش�ستر يونايتد
الذي قدم عر�ض ًا قب ��ل ا�سبوعين قيمته  20مليون
جنيه ا�سترليني ( 28مليون يورو(.
وي�سعى م ��درب مان�ش�ست ��ر يونايتد الهولندي لوي�س ف ��ان غال �إلى
اتمام ال�صفقة قبل جولة فريقه في الواليات المتحدة التي تبــد�أ في
 13تموز الحالي.

ف��ي��ـ��درر وم������وراي �إىل رب����ع ن��ه��ائ��ي ت��ن�����س ومي��ب��ل��دون

فيوري يواجه كليت�شكو
للفوز باللقب العاملي

 لندن /رويترز

ال ��ذي �سج ��ل اله ��دف الوحي ��د ف ��ي
المب ��اراة النهائي ��ة وت ��وِّ ج هداف� � ًا
للبطولة.
و�شهدت ه ��ذه البطولة ت�ألقا وا�ضحا
لحار� ��س المرم ��ى الأميرك ��ي كا�سي
كيلر ،ال ��ذي لعب دورا كبيرا في فوز
الفريق عل ��ى نظيره البرازيلي (– 1
 )0في الدور قبل النهائي للبطولة.
وك�س ��ر المنتخ ��ب الكن ��دي احت ��كار
المنتخبي ��ن الأميرك ��ي والمك�سيكي
لألق ��اب البطول ��ة عندم ��ا ت ��وِّ ج بلقب
البطول ��ة الخام�س ��ة في ع ��ام 2000
بعدم ��ا تغل ��ب ( )0 – 2ف ��ي النهائ ��ي
عل ��ى المنتخ ��ب الكولومب ��ي ال ��ذي
�ش ��ارك بدع ��وة �أي�ضا ليح ��رم الفرق
المدعوة مج ��دد ًا م ��ن التتويج بلقب
البطولة.
وا�ستعاد المنتخب الأميركي �سطوته
ف ��ي البطولة و�أح ��رز لق ��ب البطولة
ال�ساد�سة في عام  2002بعدما تغلب
على نظي ��ره الكو�ستاريكي ()0 – 2
في المباراة النهائية.
وف ��ي ع ��ام  ،2003تغل ��ب المنتخ ��ب
المك�سيك ��ي عل ��ى نظي ��ره البرازيلي
للم ��رة الثانية في المب ��اراة النهائية
ليت ��وج بلقب ��ه الراب ��ع ف ��ي الك�أ� ��س
الذهبي ��ة بف�ض ��ل ه ��دف وحي ��د ف ��ي
ه ��ذه المب ��اراة ال ��ذي �سجل ��ه دانيال
�أو�سورن ��و �أم ��ام �أكث ��ر م ��ن � 80ألف
م�شجع على ملعب "�أزتيكا" �أي�ضا.
وعاد اللقب في البطولتين التاليتين
�إل ��ى �أح�ض ��ان المنتخ ��ب الأميرك ��ي
بالفوز على بنمــا ب ��ركالت الترجيح
ف ��ي المب ��اراة النهائي ��ة للبطول ��ة
الثامن ��ة عام  2005ثم على المك�سيك
 1 - 2ف ��ي المباراة النهائية للبطولة
التا�سع ��ة ع ��ام  ،2007ليع ��ادل بذلك
الرق ��م القيا�س ��ي للمك�سي ��ك ف ��ي عدد
م ��رات الف ��وز باللقب بر�صي ��د �أربعة
�ألق ��اب ل ��كل منهم ��ا ،لك ��ن المنتخ ��ب
المك�سيك ��ي انف ��رد مج ��دد ًا بالرق ��م
القيا�سي عندما ت ��وِّ ج بلقب البطولة
العا�شرة في عام  2009بالتغلب على
نظي ��ره الأميرك ��ي بخم�س ��ة �أه ��داف
نظيفة في المباراة النهائية.

 ق ��رر االتح ��اد الت�شيل ��ي لكرة الق ��دم ،بقاء
الأرجنتين ��ي خورخ��ي �سامباولي مدرب
المنتخ ��ب الت�شيل ��ي ف ��ي من�صب ��ه حت ��ى
ك�أ�س العالم  2018في رو�سيا ،بعد فوز
الفريق بك�أ�س كوبا� -أميركا .
وقال رئي�س االتح ��اد �سيرخيو خادوي
في ت�صريح للتلفاز الر�سمي� :سامباولي
ل ��ن يذه ��ب ،ا�ستمرارية الم ��درب م�ؤمنة
حتى مونديال  2018في رو�سيا .
و�أ�ض ��اف "العرو� ��ض مهم ��ة جدا ،لك ��ن هناك
اتفاق� � ًا م ��ع خورخ ��ي للحف ��اظ علي ��ه ،الق�ضي ��ة
مقفلة".ق ��اد �سامباول ��ي منتخب ت�شيلي �إل ��ى �إحراز "كوبا
�أمي ��ركا" الت ��ي �ضيفته ��ا ت�شيل ��ي ال�سب ��ت الما�ضي ،عل ��ى ح�سابالأرجنتين بركالت الترجيح ،بعد تعادل �سلبي في الوقتين الأ�صلي
والإ�ضافي.

تاي�سون فيوري
( 26عام ��ا) في ح�ساب ��ه بموقع
(تويت ��ر) عل ��ى االنترن ��ت "ال
يهمن ��ي م ��كان ه ��ذه المواجهة.
�أوكرانيا �أو المانيا �أو اليابان،
النتيجة واحدة".
و�أ�ضاف "مل ��ك الغجر �سيخرج
من ه ��ذه المواجهة وهو �أف�ضل
مالكم ل ��وزن الثقي ��ل على وجه
الأر�ض".
وحق ��ق في ��وري  24انت�ص ��ارا
متتالي ��ا م ��ن دون هزيم ��ة ف ��ي
م�ش ��واره االحتراف ��ي بينم ��ا لم
يخ�سر كليت�شكو في  11عاما.
وق ��ال كليت�شك ��و ف ��ي ح�ساب ��ه
بـ(تويت ��ر) :تم االتف ��اق� ،أتطلع
للمواجه ��ة ي ��وم  24ت�شري ��ن
االول المقبل.

يلتقي فيدرر في ال ��دور المقبل مع الفرن�سي
جي ��ل �سيم ��ون الثان ��ي ع�ش ��ر ال ��ذي �أق�ص ��ى
الت�شيكي توما�س برديت�ش ال�ساد�س و�صيف
بط ��ل  2010بتغلبه عليه  3-6و 3-6و.2-6
وتمي ��ل الكف ��ة ل�صالح في ��درر ال ��ذي حقق 5
انت�صارات عل ��ى الفرن�سي مقاب ��ل هزيمتين
في المواجهات المبا�شرة منهما.
م ��ن جانبه ،ت�أهل �سيمون للم ��رة الثانية الى
ربع نهائ ��ي البطكوالت الكب ��رى بعد االولى
ع ��ام  21009في فال�شينغ ميدوز االميركية،
وحق ��ق ف ��وزه ال�ساد� ��س عل ��ى برديت� ��ش في
�ساعة و 56دقيق ��ة مقابل  4هزائم �آخرها في
�شب ��اط الما�ض ��ي دورة روت ��ردام الهولندية
 6-2و.6-1
بدوره ،بلغ البريطاني �أندي موراي الم�صنف
ثالثا رب ��ع النهائي �إثر ف ��وزه على الكرواتي
ايف ��و كارلوفيت� ��ش الثال ��ث والع�شرين 6-7
( )7-9و 4-6و 7-5و.4-6

وخ�س ��ر م ��وراي بط ��ل  2013كم ��ا ف ��ي
المب ��اراة ال�سابق ��ة �ضد االيطال ��ي اندريا�س
�سيب ��ي ،المجموع ��ة الثالث ��ة قب ��ل ان يحقق
ف ��وزه ال�ساد� ��س على التوالي عل ��ى العمالق
الكروات ��ي (11ر 2م) ال ��ذي تاب ��ع ار�ساالته
ال�ساحقة م�سجال  29ار�ساال في المباراة.

فيدرر يوا�صل تقدمه يف بطولة وميبلدون
ويلتقي موراي الذي ت�أهل للمرة الثامنة الى
ربع نهائي ويمبلدون وهو الدور الذي خرج
من ��ه العام الما�ضي وفق ��د اللقب ،مع الكندي
فا�سي ��ك بو�سبي�سي ��ل ال ��ذي ه ��زم ال�صرب ��ي
فيكت ��ور تروي�سكي الثان ��ي والع�شرين 6-4
و )7-4( 7-6و 4-6و 3-6و.3-6

وبل ��غ الفرن�س ��ي ري�ش ��ار غا�سكي ��ه (الواحد
والع�ش ��رون) ربع النهائي اي�ض ��ا بعد ان ث�أر
م ��ن اال�سترال ��ي ني ��ك كيريو� ��س (ال�ساد� ��س
والع�ش ��رون)  5-7و 1-6و)9-7( 7-6
و. )6-8( 6-7
وكان غا�سكي ��ه �سق ��ط ام ��ام كيريو� ��س العام
الما�ض ��ي ف ��ي ال ��دور الثان ��ي عندم ��ا نج ��ح
اال�سترالي في قل ��ب تخلفه بمجموعتين الى
ف ��وز بعد ان انق ��ذ  9كرات كان ��ت كل واحدة
كفيل ��ة بخروج ��ه م ��ن المناف�س ��ة ،لكن ��ه ل ��م
ي�ستطع تجاوز ربع النهائي.
ويلتقي غا�سكيه الذي بلغ ن�صف النهائي عام
 ،2007ف ��ي ال ��دور المقبل م ��ع ال�سوي�سري
�ستاني�سال�س فافرين ��كا الرابع وبطل روالن
غارو� ��س الفرن�سي ��ة ال ��ذي �أنه ��ى م�ش ��وار
البلجيك ��ي دافي ��د غوف ��ان (ال�ساد� ��س ع�شر)
بف ��وزه علي ��ه  )3-7( 6-7و)7-9( 6-7
و.4-6

هزمية ثقيلة مليكرونيزيا يف الت�صفيات املونديالية

يوفنتو�س ميـدد عقـد �أليغري حتى 2017

 برازيليا /رويترز

 روما� /أ ف ب

تلق ��ى ميكرونيزي ��ا ثال ��ث هزيم ��ة
قا�سي ��ة عل ��ى التوال ��ي بعدم ��ا
خ�س ��ر (� )46-0أم ��ام فانوات ��و في
الت�صفي ��ات الم�ؤهل ��ة لم�سابقة كرة
القدم لأولمبياد ريو .2016
ً
�سج ��ل ج ��ان كالت ��اك  16هدف� �ا في
مرم ��ى ميكرونيزي ��ا ال ��ذي ي�شارك
لأول م ��رة ف ��ي الت�صفي ��ات التابعة
التحاد (االوقيانو�س).
وكان ميكرونيزي ��ا خ�س ��ر ()30-0
�أم ��ام تاهيتي ثم بنتيج ��ة()38 -0
�أم ��ام فيج ��ي ف ��ي �ألع ��اب المحيط

م ��دد يوفنتو� ��س االيطال ��ي عق ��د
مدرب ��ه ما�سيميليان ��و �أليغ ��ري
لع ��ام ا�ضاف ��ي حت ��ى  2017بعد
المو�سم الرائع الذي حققه فريق
"ال�سيدة العجوز" بقيادته حيث
ت ��وِّ ج بثنائي ��ة ال ��دوري والك�أ�س
المحليي ��ن وو�ص ��ل ال ��ى نهائ ��ي
دوري ابطال اوروبا.
و�ص ��ل �أليغ ��ري ( 47عام ��ا) الى
يوفنتو� ��س ف ��ي �صي ��ف 2014
ونج ��ح ف ��ي مهمة جع ��ل جماهير
"بيانكوني ��ري" تن�س ��ى �سلف ��ه
انتوني ��و كونت ��ي المنتق ��ل ال ��ى
تدريب المنتخب الوطني ،وذلك
بعدم ��ا ق ��اد الفري ��ق ال ��ى الف ��وز
بلق ��ب ال ��دوري للمو�س ��م الرابع
على التوال ��ي وبالك�أ�س المحلية
للمرة االولى من ��ذ  1995ا�ضافة
لو�صوله الى نهائي دوري ابطال

اله ��ادي وه ��ي بمثاب ��ة الت�صفيات
الم�ؤهل ��ة ل ��دورة ري ��و دي جانيرو
في البرازيل العام المقبل.

ميكرونيزيا يتلقى �أكرب خ�سارة
و�سب ��ق لتاهيت ��ي الف ��وز ()0-30
على جزر كوك ف ��ي �ألعاب المحيط
الهادي عام .1971

جيان يترك العيــن بعد م�سيرة � 3سنوات
 دبـي /رويترز
ذكرت و�سائل �إعالم محلية �أن �أ�سامواه
ج�ي��ان قائــد ومهاجم غـانـا �سيترك
العين بطل دوري المحترفين
االماراتي لكرة القدم من
�أج� ��ل االن �ت �ق��ال
ل�� �ل�� �ع� ��ب ف ��ي
� � � �ص � � �ف� � ��وف
��ش�ن�غ�ه��اي �سيبغ ال�صيني.وقالت
وك��ال��ة ��ش�ي�ن�خ��وا ل�ل�أن �ب��اء و�صحيفة
��س�ب��ورت  360االم��ارات �ي��ة� :إن جيان
�سينتقل اليوم الأربعاء ومن المتوقع �أن
يح�صل على زيادة في راتبه الأ�سبوعي

الذي يبلغ حاليا � 250ألف دوالر.وقال
م�س�ؤول بارز في العين ل�سبورت 360
"يحدث �شيء ما ،قريبا للغاية �سيت�ضح
كل �شيء يتعلق بالموقف".و�أ�ضاف
"في حالة الح�صول على �ضعف المبلغ
المدفوع ل�ضم جيان فانه يجب ال�سماح
له بالرحيل".وان�ضم جيان للعين من
�سندرالند االنكليزي في  2011و�سجل
 95ه��دف��ا ف��ي  83م �ب��اراة م��ع الفريق
االماراتي.
وكان العي ��ن �ضم جيان ف ��ي البداية على
�سبي ��ل الإع ��ارة مقاب ��ل  6ماليي ��ن جني ��ه
ا�سترلين ��ي ( 9.35ملي ��ون دوالر) ث ��م

�س ��دد النادي االمارات ��ي  4ماليين �أخرى
ليتعاقد مع الالعب ب�شكل نهائي.
وبرغ ��م ت�ألق ��ه ف ��ي �أول ث�ل�اث �سن ��وات
م ��ع العي ��ن عان ��ى جي ��ان ( 29عام ��ا) من
اال�صاب ��ات المو�سم الما�ضي وخا�ض 12
مباراة فقط مع الفريق منذ البداية.
وي�أم ��ل �شنغهاي الذي يق ��وده ال�سويدي
�سفين غوران اريك�سون المدرب ال�سابق
لإنكلت ��را ف ��ي �أن يُ�سهم جي ��ان في تتويج
الفريق بلقبه الأول في الدوري ال�صيني.
وبعد مرور  17جولة من الم�سابقة يحتل
�شنغه ��اي المرك ��ز الثان ��ي بف ��ارق نقط ��ة
واحدة وراء بكين غوان المت�صدر.

اوروب ��ا للمرة االولى منذ 2003
قب ��ل ان يخ�س ��ر ام ��ام بر�شلون ��ة
اال�سباني .3-1
كم ��ا اعلن يوفنتو� ��س تمديد عقد
العب و�سطه كالوديو ماركيزيو
حتى  2020وذلك في اليوم نف�سه

ال ��ذي �شهد رحيل الع ��ب الو�سط
اال�سط ��وري �أندري ��ا بيرلو الذي
قرر وبعم ��ر ال�ساد�سة والثالثين
االنتق ��ال الى ال ��دوري االميركي
للدف ��اع ع ��ن ال ��وان نيوي ��ورك
�سيتي.

�أليغري يتم�سك باليويف

حتديد موعـد انطالق الدوري الإ�سباين
 مدريد� /إ في
�أعل ��ن االتح ��اد الإ�سبان ��ي لك ��رة الق ��دم ع ��ن انطالق
بطولة دوري الدرجة الأول ��ى مو�سم 2016-2015
يومي  22و� 23آب المقبل.
وت�ضام ��ن رئي� ��س المجل� ��س الأعل ��ى للريا�ض ��ة ف ��ي
�إ�سبانيا ،ميغل كاردينال ،مع االتحاد الإ�سباني لكرة
القدم عل ��ى ح�ساب خالفاته القائمة مع رابطة دوري

ك ��رة القدم للمحترفين ،ب�ش�أن موعد انطالق المو�سم
الجدي ��د ،وذلك لتوافق ق ��رارات االتح ��اد مع برامج
بط ��والت االتح ��اد الأوروبي لك ��رة الق ��دم (يويفا)،
وفق ًا لما �أفادت به �صحيفة (ماركا) الإ�سبانية.
وكانت رابطة ال ��دوري قد اقترحت انطالق البطولة
ي ��وم � 16آب  2015قبل �أن يتو�سط المجل�س الأعلى
للريا�ض ��ة وينحاز التحاد اللعبة الذي حدد اال�سبوع
الثالث من ال�شهر المقبل.
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روما

ت�ستعني مبخطط �أمني
لإنقاذ (الكالت�شيو)

ال�سلطات االيطالية ت�ضع معايري وا�شرتاطات لل�سالمة الأمنية يف مالعبها
 روما /د ب �أ
قب ��ل �شه ��ور قليل ��ة ،ق ��ررت ال�سلط ��ات
الريا�ضي ��ة الإيطالي ��ة غل ��ق ج ��زء م ��ن
املدرج ��ات اخلا�ص ��ة بجماه�ي�ر نادي ��ي
الت�سي ��و وروم ��ا يف امللع ��ب الأوملب ��ي
بالعا�صمة الإيطالي ��ة الذي كان م�سرح ًا
لبع� ��ض �أح ��داث العن ��ف خ�ل�ال اللق ��اء
ال ��ذي جم ��ع ب�ي�ن الفريق�ي�ن يف كان ��ون
الثاين املا�ضي �ضمن مناف�سات الدوري
الإيطايل لكرة القدم.
ُاختتم ��ت املباراة الت ��ي انتهت بالتعادل
االيجاب ��ي  2-2مبواجه ��ات و�صفته ��ا
وزارة الداخلي ��ة الإيطالي ��ة باخلطرية،
و�أ�سفرت ع ��ن �إ�صابة م�شجع بجرح يف
الر�أ� ��س و�شهدت �أي�ض ��ا �إلقاء اجلماهري
�ألعاب� � ًا نارية..وق ��ررت ال�سلط ��ات

الريا�ضي ��ة ع ��دم ال�سم ��اح جلماه�ي�ر
النادي�ي�ن الت ��ي ال حتم ��ل ت�صريح ��ا
خا�ص ��ا بالدخ ��ول �إىل امللع ��ب الأوملبي
خ�ل�ال مباري ��ات فريقيهم ��ا التالي ��ة كما
�سيتم و�ضعه ��م حتت املراقب ��ة بدء ًا من
املباريات املقبلة.
لهذا كان ��ت معايري وا�شرتاط ��ات الأمن
وال�سالم ��ة يف مقدم ��ة الأولوي ��ات التي
حددها م�س�ؤولو نادي روما يف م�شروع
الن ��ادي العم�ل�اق اخلا� ��ص بامللع ��ب
اجلديد للنادي الذي ينتظر االنتهاء من
ت�شييده يف ع ��ام  ،2019لي�صبح �ضمن
اال�ستثم ��ارات الهائل ��ة الت ��ي يحر� ��ص
عليها مُالك النادي احلاليـّون.
و�أعل ��ن الن ��ادي العري ��ق ع ��ن تكلي ��ف
املرك ��ز ال ��دويل للأمن الريا�ض ��ي ،الذي
يتخذ م ��ن العا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة

مقر ًا ل ��ه ،بو�ض ��ع وتنفي ��ذ الت�صميمات
اخلا�صة بجوان ��ب الأمن وال�سالمة يف
(�ستادي ��و ديال روما) اجل ��اري �إن�شا�ؤه
حاليا با�ستثمارات تقارب املليار و300
ملي ��ون ي ��ورو حي ��ث ي�س ��ع ل� �ـ� 60أل ��ف
م�شجع.
وميث ��ل بن ��اء ه ��ذا امللعب خط ��وة مهمة
للمجموعة الإ�ستثمارية الأمريكية التي
متتلك نادي روما منذ عام  2011لإعادة
الن ��ادي الإيط ��ايل ال�شه�ي�ر لأجماده يف
الألفي ��ة اجلدي ��دة ،ب ��ل ه ��ي اخلط ��وة
الأوىل لبن ��اء امرباطورية ن ��ادي روما
الذي يرت�أ�سه حاليا امل�ستثمر الأمريكي
جيم�س بالوتا ( 57عاما).
وعلى مدار ال�سن ��وات الأخرية� ،شهدت
املالع ��ب الريا�ضي ��ة يف �إيطالي ��ا العديد
م ��ن �أحداث العن ��ف وال�شغب التي �ألقت

بظاللها على الك ��رة الإيطالية و�أف�سدت
املتعة التي ترتقبها اجلماهري!
وقب ��ل عام واحد ،ا�ستغ ��رق اجلراحون
قراب ��ة اخلم� ��س �ساع ��ات ال�ستخ ��راج
ر�صا�ص ��ة م ��ن العم ��ود الفق ��ري مل�شجع
نادي نابويل ،ت�شريو �إ�سبو�سيتو ،الذي
�أُطلقت عليه النار �أثناء توجهه مل�شاهدة
مب ��اراة نهائي ك�أ�س �إيطاليا بني نابويل
وفيورنتينا يف املو�سم قبل املا�ضي.
ولك ��ن ما من �أحد يع ��رف كم �سي�ستغرق
م ��ن وق ��ت حت ��ى ت�صب ��ح مالع ��ب ك ��رة
الق ��دم والبيئة املحيطة به ��ا �أماكن �آمنة
ي�ستطي ��ع امل�شجع ��ون ال�س�ي�ر فيه ��ا من
دون تعري�ض حياتهم للخطر؟
و�أ�صبح ��ت الك�أ�س الت ��ي �أحرزها فريق
نابويل وقته ��ا بتغلبه على فيورنتينا 3
 1 -يف امللع ��ب الأوملبي بروما معروفة

بالفع ��ل با�س ��م " ك�أ� ��س اخل ��زي" بع ��د
تعر� ��ض ثالث ��ة �أ�شخا�ص لإط�ل�اق النار
و�إ�صابة �سبعة �آخرين يف م�صادمات.
وبخ�ل�اف �أعم ��ال العن ��ف الت ��ي وقعت
خارج �أ�س ��وار امللع ��ب الأوملبي ،وقعت
�أح ��داث مثرية للقلق داخل امللعب نف�سه
�أثناء ح�ض ��ور رئي�س الوزراء الإيطايل
ماتيو رين ��زي ورئي�س جمل�س ال�شيوخ
بالبالد بييرتو جرا�سو ورئي�س اللجنة
الأوملبية الإيطالية جيوفاين ماالجو.
وانتظر امل�س�ؤول ��ون الثالثة �إىل جانب
نحو � 70ألف م�شجع �آخر يف املدرجات
لنح ��و  45دقيق ��ة حت ��ى ب ��د�أت املباراة،
حي ��ث ق�ض ��ي معظ ��م ه ��ذا الوق ��ت يف
مفاو�ض ��ات لإقناع م�شجعي نابويل ب�أن
�أحد ًا مل َ
يلق حتفه.
ويف ظ ��ل ه ��ذه الأح ��داث وغريه ��ا من

وقائ ��ع ال�شغ ��ب والعنف الت ��ي عر�ضت
حي ��اة امل�شجع�ي�ن للخط ��ر ،كان �أول م ��ا
تب ��ادر �إىل �أذهان م�س� ��ؤويل روما خالل
ت�شييد امللعب اجلدي ��د هو مراعاة �أكرب
قدر ممكن من معاي�ي�ر ال�سالمة والأمن
يف ه ��ذا امللع ��ب للم�ساهمة بقـ ��در جيــد
يف الت�ص ��دي للمخاط ��ر الت ��ي تواج ��ه
امل�شجعني والتي ت�ؤرق امل�س�ؤولني.
ومبوج ��ب ه ��ذه ال�شراك ��ة الت ��ي جرى
االتف ��اق عليه ��ا ،يتلخ� ��ص دور املرك ��ز
ال ��دويل للأم ��ن الريا�ض ��ي يف �إدارة
العملي ��ات اخلا�ص ��ة باجلوان ��ب
الأمني ��ة املعروف ��ة وكذلك �آلي ��ات الأمن
الإلكرتوين يف التنفيذ والإ�شراف على
ت�صميم ��ات وجوانب الأم ��ن وال�سالمة
داخ ��ل امللعب اجلديد مب ��ا يوفر جتربة
�آمن ��ة مل�شجع ��ي ك ��رة الق ��دم ومرتادي

جتريد مايويذر من لقبه العاملي يف وزن املتو�سط

كا�سيا�س ُيرحب بالرحيل
�إىل بورتـو

�أعلن ��ت املنظم ��ة العاملي ��ة للمالكمة
جتري ��د املالك ��م االمريك ��ي فلوي ��د
مايويذر من لقب ��ه العاملي يف وزن
املتو�س ��ط (حتت 7ر 66كغم) الذي
�أح ��رزه بتغلب ��ه عل ��ى الفيليبين ��ي
ماين باكياو مطلع �أيار املا�ضي.
وي�أت ��ي ق ��رار املنظم ��ة ب�سبب عدم
ت�سدي ��د مايوي ��ذر املبل ��غ املرتت ��ب
علي ��ه بع ��د الفوز يف اغل ��ى نزاالت
املالكمة يف العامل.
وج ��اء يف بيان للمنظم ��ة "مل يكن
للمنظم ��ة �أي خي ��ار �آخ ��ر �س ��وى
جتري ��د فلوي ��د مايوي ��ذر م ��ن لقبه
بطال للعامل للوزن املتو�سط وترك
اللقب �شاغر ًا".
وتابع "مايويذر مل يدفع  200الف
دوالر الت ��ي طلب ��ت من ��ه مل�شاركته
يف مب ��اراة عل ��ى بطول ��ة الع ��امل

 مدريد� /إ يف

 وا�شنطن� /أ ف ب

للمنظمة" ،م�ضيفا "كما انه مت�سك
بلقبي ��ه العاملي�ي�ن اللذي ��ن يحملهما
لوزن حتت 9ر 69كغم".
وا�ش ��ارت التقدي ��رات اىل ان
مايوي ��ذر ن ��ال نح ��و  220ملي ��ون
دوالر بعد فوزه بهذا النزال ،ولكن
بح�س ��ب قواع ��د املنظم ��ة العاملي ��ة
للمالكمة فانه يتعني على املالكمني
الت�سدي ��د له ��ا ن�سب ��ة  3باملئ ��ة م ��ن
املبال ��غ الت ��ي يح�صل ��ون عليها يف
مب ��اراة عل ��ى اللق ��ب العامل ��ي ،م ��ع
�سقف ي�صل اىل  200الف دوالر.
كم ��ا تن�ص قواع ��د املنظمة على ان
�أي بط ��ل للع ��امل يف فئ ��ة معين ��ة ال
ميكن ��ه حم ��ل لق ��ب عامل ��ي يف فئ ��ة
اخ ��رى ،اذ ان مايويذر يحمل لقبي
اجلمعية العاملية واملجل�س العاملي
للمالكم ��ة ل ��وزن الو�س ��ط (حت ��ت
9ر 69كغم(.
تغل ��ب مايوي ��ذر ( 38عام ��ا) عل ��ى

باكي ��او يف "مب ��اراة الق ��رن"
بالنقاط ،موحد ًا الق ��اب هذه الفئة
بعدم ��ا ا�ض ��اف ح ��زام املنظم ��ة
العاملية للمالكمة اىل لقبي اجلمعية

مايويذر يفقد لقبه العاملي ب�سبب م�ستحقات مالية
العاملي ��ة واملجل�س العامل ��ي اللذين وحقق فوزه الثامن واالربعني يف
كان ��ا بحوزته.وح�ص ��ل مايوي ��ذر  48مباراة ،فيم ��ا مُني باكياو (36
على اجماع الق�ضاة الثالثة ( -118عام ��ا) بهزميت ��ه ال�ساد�س ��ة مقاب ��ل
 110و 112-116و ،)112-116تعادلني يف  57مباراة.

توتنهام يجدد عقـد بن طالب خلم�س �سنوات
 لندن� /أ ف ب
�أعلن نادي توتنه ��ام الإنكليزي عن
جتديد عقد العب الو�سط اجلزائري
نبيل بن طالب ملدة خم�س �سنوات.
ب ��زغ جنم ب ��ن طال ��ب م ��ع توتنهام
حت ��ت قي ��ادة ماوري�س ��و بوكيتيني
املدي ��ر الفن ��ي للفري ��ق .وو�صل ��ت
مفاو�ض ��ات التجدي ��د �إىل طري ��ق
م�س ��دود املو�س ��م املا�ض ��ي ،و�أبدى
بن طالب تخوفه من الت�أخري ب�ش�أن
التو�صل �إىل اتف ��اق لتجديد العقد،
ولك ��ن يف النهاي ��ة وق ��ع الالع ��ب
عل ��ى عق ��ود التجديد الت ��ي �ستبقيه
م ��ع الفري ��ق الإنكلي ��زي حت ��ى عام
.2020
وق ��ال ب ��ن طال ��ب للموق ��ع الر�سمي

نبيل بن طالب
للن ��ادي عل ��ى الإنرتن ��ت �:سعي ��د
للغاي ��ة بتجديد تعاق ��دي مع النادي
حتى ع ��ام  .. 2020هذا �إجناز جيد
بالن�سب ��ة يل  ..كن ��ت �أعم ��ل بجه ��د

للح�صول على عقد كهذا.
و�أ�ضاف "ميكن ��ك �أن ترى ما يعنيه
يل ه ��ذا النادي بتوقيع ��ي على عقد
مدت ��ه خم�س �سنوات وكيف �أحارب
يومي ��ا يف امللع ��ب � ..إنها ك ��رة قدم
وال يهم ما �إذا كنت �ستوقع على عقد
�أم ال ،الأم ��ر يتوقف على عطائك يف
امللعب".
وتعطل ��ت م�شارك ��ة الع ��ب الو�سط
خالل م�شاركته مع منتخب بالده يف
ك�أ� ��س الأمم االفريقية الأخرية لكنه
�شارك يف  26مب ��اراة بالدوري يف
املو�س ��م املا�ضي ال ��ذي احتل خالله
فري ��ق توتنه ��ام املرك ��ز اخلام� ��س،
كم ��ا �ش ��ارك ك�أ�سا�س ��ي يف املب ��اراة
النهائي ��ة لك�أ� ��س رابط ��ة املحرتفني
�أمام ت�شيل�سي.

ك�ش ��ف كارل ��و كوتروبي ��ا ،وكي ��ل
اعم ��ال ايك ��ر اك�سيا� ��س ،حار� ��س
مرم ��ى فريق ري ��ال مدري ��د و�صيف
بطل ال ��دوري اال�سباين لكرة القدم،
عن العر� ��ض الذي تلق ��اه موكله من
بورتو الربتغايل بعدما حتدثت عنه
و�سائل الإعالم اال�سبانية .
و�ص ��رح وكي ��ل اعم ��ال كا�سيا� ��س
ل�صحيف ��ة "م ��اركا" قائ�ل�ا :يوج ��د
عر� ��ض م ��ن بورت ��و ،وكا�سيا� ��س
متحم� ��س ب�ش� ��أن احتم ��ال انتقال ��ه
لبورت ��و ،الآن علين ��ا �أن ننتظ ��ر م ��ا
�سيقوله ريال مدريد .
ومن جهة اخرى ،حتدث وكيل اعمال
كا�سيا� ��س اىل �صحيف ��ة "ريك ��ورد"
الربتغالي ��ة و�أكد في ��ه وجود عر�ض

ن ��ادي روم ��ا طيل ��ة �أي ��ام العام.ويعمل
الطرف ��ان �سوي� � ًا عل ��ى �إدم ��اج جوان ��ب
ال�سالم ��ة والأم ��ن الريا�ض ��ي �ضم ��ن
املخط ��ط الرئي� ��س للملع ��ب يف املراحل
الأوىل مبا ي�ضمن وجود �آليات مبتكرة
للتعامل مع جمي ��ع الأحداث والظروف
واختف ��اء �أي ��ة مظاه ��ر لتواج ��د رج ��ال
الأم ��ن داخل امللعب.ويف الوقت نف�سه ،
تتيح خربات وت�صميمات املركز الدويل
للأم ��ن الريا�ض ��ي التدخ ��ل والإنت�ش ��ار
ال�سري ��ع يف ح ��ال ح ��دوث �أي عار� ��ض
وب�شكل ال ي�ؤثر على النواحي اجلمالية
�أو العملي ��ات الت�شغيلي ��ة للملع ��ب ،كما
يت ��وىل املركز جوان ��ب تقيي ��م املخاطر
والتهديدات والإحتياجات
الت�شغيلي ��ة الأمني ��ة
للملعب.

م ��ن الن ��ادي
ا لرب تغ ��ا يل ،
اذ ق ��ال :ايك ��ر متحم� ��س
ح ��ول �إمكاني ��ة الذه ��اب
�إىل بورت ��و ،ريال مدريد
توا�ص ��ل بالعر� ��ض
ويعرفون رغبة كا�سيا�س،
يف هذه املرحلة نحن نحاول
التو�صل �إىل اتفاق .
جت ��در اال�ش ��ارة ان كا�سيا� ��س
يبح ��ث ع ��ن امكاني ��ة لرحيل ��ه من
ري ��ال مدري ��د خا�ص ��ة �أن دافي ��د دي
خي ��ا ،حار� ��س مرم ��ى مان�ش�س�ت�ر
يونايت ��د ا�صب ��ح عل ��ى مقرب ��ة م ��ن
التوقيع للن ��ادي امللكي مما �سيجعل
االمور على كا�سيا�س معقدة حلماية
عرين الفريق الذي ترعرع فيه.

ارتفاع عائدات ت�شيلي من كوبا� -أمريكا
� سانتياغو� /إ يف
ا�ستقبل ��ت ت�شيلي � 200ألف �سائح �أجنبي
خ�ل�ال بطول ��ة كوبا�-أم�ي�ركا لك ��رة القدم
الت ��ي �أُقيم ��ت يف الفرتة ب�ي�ن 11حزيران
و 4مت ��وز احل ��ايل والت ��ي انته ��ت بف ��وز
�صاحب الأر�ض وال�ضيافة باللقب بتغلبه
عل ��ى الأرجنت�ي�ن يف النهائ ��ي ب ��ركالت
الرتجي ��ح ( )1-4بع ��د انته ��اء الوقت�ي�ن
الأ�صلي واال�ضايف بالتعادل ال�سلبي.
وقال ��ت وزي ��رة الريا�ض ��ة ناتالي ��ا ريفو،
يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي م�ش�ت�رك م ��ع وزي ��ر
الداخلي ��ة خورخي بورجو� ��س وم�ساعد
وزي ��ر الدولة لل�ش� ��ؤون الداخلية حممود
علوي� :إن كوب ��ا �-أمريكا �أتاحت الفر�صة
�أم ��ام ب�ل�ادي للك�ش ��ف ع ��ن كنوزه ��ا �أمام
العامل.

و�أ�شارت التقديرات الأولية لغرفة التجارة
الوطني ��ة �إىل �أن الإي ��رادات الناجم ��ة عن
ال�سياحة خ�ل�ال البطولة ترتاوح بني 55
و 80ملي ��ون دوالر ،وه ��ي القيمة التي ال

تت�ضم ��ن اجم ��ايل نفق ��ات كل ال�سائحني.
وبخ�صو� ��ص البنية التحتي ��ة الريا�ضية،
التي �أنفقت عليها الدولة  83مليون دوالر
لإع ��داد مالعب �أنتوفاجا�ست ��ا وال�سريينا

كوبا امريكا توفر ايرادات كبرية لت�شيلي

وفني ��ا ديل مار وكون�سيب�سيون لت�ضييف
البطول ��ة� ،أو�ضحت وزي ��رة الريا�ضة �أن
احلكوم ��ة تعمل عل ��ى ايجاد ُ�سب ��ل �إدارة
تلك املالع ��ب مبا يُ�سهم يف ا�ستغاللها بعد
انتهاء احلدث الريا�ضي.
وعل ��ى �صعي ��د �آخ ��ر ،نفى علوي م ��ا �أكده
معار�ضون ب�أن احلكومة ا�ستغلت احلدث
الريا�ض ��ي لتح�س�ي�ن �صورته ��ا ،م�ش�ي�را
"الأحداث الريا�ضية لها �سياقها اخلا�ص،
وال ينبغي �أن ن�ستغل هذا".
ح�ض ��رت الرئي�س ��ة الت�شيلي ��ة مي�شي ��ل
با�شلي ��ه -الت ��ي انخف�ض ��ت �شعبيته ��ا �إىل
 %27وفق� � ًا ال�ستط�ل�اع (�أدمي ��ارك) ال ��ذي
ن�شر االثنني -كل مباريات ت�شيلي وهن�أت
الالعبني والتقطت معه ��م �صورا تذكارية
يف غرف تبديل املالب�س ،وا�ستقبلتهم يف
ق�صر (المونيدا) بعد التتويج باللقب.
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تبادل االتهامات والتق�صري  ...واالنرتنت مذنب

نتائج خميبة لطلبة الثال��ث متو�سط والريا�ضيات بطلتها
تترق��ب ام احمد اع�لان النتائج للدرا�سة المتو�سطة ،فهو ع��ام درا�سي ا�ستثنائي نتيجة �أالو�ضاع العام��ة للبالد .هذا الترقب خلق
حال��ة ه�ستيري��ة للعائلة �سيما �أن الجه��د والمبالغ المالية الم�صروفة عل��ى المدر�سات والمدر�سين الخ�صو�صيي��ن لم تكن طبيعية
والتح�ضير لليوم الدرا�سي لم يكن هو االخر بال�سهل� .ساعات وهي تنتظر �أ�ستالم النتيجة � ،سيما �أن العديد من المواقع االلكترونية
ب��د�أت باعالن النتائج لعدد من المحافظات فيما كان موقع وزارة التربية خالي الوفا�ض الهمية الحدث با�ستثناء ن�شاطات معالى
الوزير وهذا الترقب زاد من حالة الغ�ضب مما ا�ضطررت الى االفطار المبكر نتيجة �أرتفاع ال�ضغط  .وبا�شرت ادارة المدر�سة ع�صراً
باعالن النتائج للطلبة وكانت نتيجة ( احمد ) هي الر�سوب بثالث مواد وكانت نتيجة زميله المجتهد والمعروف بذكائه ( مكمل)
بدر�سين ) من بينها مادة الريا�ضيات.ون�سبة الر�سوب في �صف احمد هي الغالبة تليها ن�سبة المكملين واخيرا النجاح اذ كان عددهم
اليتجاوز ا�صابع اليد الواحدة.

 حتقيق  /قي�س عيدان
( امل ��دى ) ومبراجع ��ة �سريع ��ة للعدي ��د م ��ن نتائج
املحافظات ومنها بغداد الحظ ��ت �أن ن�سبة النجاح
للدرا�س ��ة املتو�سط ��ة بلغ ��ت قراب ��ة  . %27وهن ��ا
نت�س ��اءل هل هذه الن�سبة ت�شكل امل�ستوي احلقيقي
لواقع العملية الرتبوية فى البالد .
اتهام الهيئات التدري�سية
ح�س ��ن ه ��ادي عبا� ��س وال ��د ثالث ��ة طلبة ف ��ى املرحلة
االبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة يو�ضح �أن ا�سب ��اب انخفا�ض
امل�ست ��وى التعليم ��ي ف ��ى الب�ل�اد عموم� � ًا يق ��ع م ��ن
م�س�ؤولي ��ة الهيئات التدري�سي ��ة اذ انخف�ض م�ستواها
ب�ش ��كل حم ��زن وم�ؤ�س ��ف وع ��دم اجلدي ��ة يف اكم ��ال
واي�ص ��ال املادة للطالب .والدليل نتائج العام احلايل.
.م�ش�ي�را :اىل �أن اح ��د الطلب ��ة فى املنطق ��ة ي�ضرب به
املث ��ل بامل�ست ��وى الع ��ايل للدرا�س ��ة على م ��دار ال�سنة
وكان ��ت نتيجت ��ه مكمال مبادت�ي�ن واخر يعت�ب�ر قدوة
ال�صف هو االخر مكمل.
وا�ض ��اف عبا�س ه ��ذ النتائج غ�ي�ر طبيعي ��ة والبد ان
نفهم حقيقة مايجري وهل �أن جميع الطلبة فى عموم
الب�ل�اد ه ��ذا م�ستواهم احلقيق ��ي .املفاج� ��أة مل ن�سمع
ان هن ��اك طلبة حققوا نتائج جي ��دة ودرجات مرتفعة
. .مكم ��ل او را�س ��ب والنجاح ح ��االت معدودة يف كل
مدر�س ��ة .مبين ��ا� :أن م�س�ؤولي ��ة تدين الواق ��ع الفعلي
للدرا�س ��ة ف ��ى البالد تك ��ون م ��ن م�س�ؤولي ��ة الهيئات
التدري�سي ��ة باال�ضاف ��ة اىل القي ��ادات يف مديري ��ات
الرتبي ��ة والوزارة حني اعلنوا ان امل�ستوى الدرا�سي
هذا الع ��ام ممتاز ويب�شر باخل�ي�ر .ومنها ت�صريحات
الوزي ��ر حتديد ًاوامل�شكلة �أالكرب انهم يحملون الطلبة
واولي ��اء االم ��ور امل�س�ؤولية بتدين م�ست ��وى النتائج
وعدم املتابعة.
احلالة االقت�صادية
احم ��د كيط ��ان مدر�س لغة عربي ��ة يو�ض ��ح لـ(للمدى)
امل�س�ؤولي ��ة تق ��ع عل ��ى عات ��ق اجلميع ،وم ��ن موقعي
ارى ان هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن اولي ��اء االم ��ور يتابعون
ابناءه ��م ويتوعدونه ��م بالعقاب .م�ضيف ��ا :ان الكثري
منه ��م يت�صل به ملعرفة نتيجة ودرج ��ة ابنه .مو�ضحا
لكن االمر اليلغي عدم مب ��االة البع�ض مل�ستوى ابنائه
وع ��دم متابع ��ة مواظبة ح�ضوره ��م او غيابهم وحتى
م�ستواه ��م الدرا�س ��ي .االم ��ر ال ��ذي او�ص ��ل ه ��والء
الطالب اىل عدم االهتم ��ام بالدرا�سة واحل�صول على
�شهادة ت�ؤهله اىل اكمال م�سريته العلمية.
كيط ��ان ا�ش ��ار اىل �أن الو�ضع الع ��ام للبالد ويف �شتى
املجاالت احلياتية قد ترك اثره على الواقع الدرا�سي.
خا�صة اجلانب االقت�صادي املربك للكثري من العوائل
الت ��ي الت�ستطيع توف�ي�ر الظروف املالئم ��ة البنائها.
م�ستط ��ردا :حت ��ى يف اجتماع جمل�س االب ��اء يح�ضر
البع� ��ض واالخر يرف� ��ض ،والبع�ض مم ��ن يح�ضرون
يك ��ون ح�ضورهم �سلبي ��ا لال�س ��ف اذ يتدخلون بعمل
املعل ��م ويطلبون منه اجن ��اح �أبنائهم عل ��ى الرغم من
عدم ا�ستحقاقهم لدرجة النجاح.

اج ��زم ان وزارة الرتبي ��ة تعم ��ل خ ��ارج ال�س ��رب
احلكوم ��ي �أذ نالح ��ظ ان هن ��اك اع�ض ��اء جمل� ��س
الن ��واب وجمال�س املحافظ ��ات ال يهتمون باالبنية
املدر�سية ومل يبادر احد للمطالبة با�صالح العملية
الرتبوي ��ة وم�شاكله ��ا .م�ضيف ��ا :هن ��اك العديد من
اال�سات ��ذة واملعلم�ي�ن واملعلم ��ات ي�شكل ��ون عبئ� � ًا
كبريا على التعليم فى البالد ب�سبب املزاجية وعدم
اجلدية بعملهم.
عبد احل�سني �أو�ضح �أن القطاع االهلي اثبت كفاءته
على احلكومي من خ�ل�ال النتائج املعلنة وح�صول
املدار� ��س االهلية عل ��ى ن�سب جي ��دة تتجاوز %50
من املجم ��وع الكلي فيم ��ا كانت الن�سب ��ة احلقيقية
للقطاع احلكومي التتجاوز  %23مبا فيها املدار�س
املعروفة مثل الغربية واحلريري والكرخ.
خماوف م�شروعة
�شيماء حممد مالك  38عاما تو�ضح لـ ( املدى ) �أن
هاج�س اخلوف والقلق وغريها من االمور املتعلقة
باداء االمتحانات والو�ضع العام رمبا تكون �سببا
يف تدين م�ست ��وى الدرا�سة وكيفي ��ة اي�صال املادة
اىل الطلب ��ة مع غياب اال�شراف الرتبوي الذي بات
احللقة املفقودة بالعملية الرتبوية.
مال ��ك بين ��ت ان هناك م�ش ��اكل يف نوعي ��ة اال�سئلة
ال�سباب عدي ��دة اهمها انها من خارج املنهاج وفيها
اجتهادات من قبل اللجنة املخت�صة بو�ضع اال�سئلة
الت ��ي يف اغلبه ��ا التراعي الظ ��روف ال�صعبة التي
يعي�شها الطال ��ب وك�أن وا�ضعي اال�سئلة يعي�شون
يف عامل اخر.
 31مدر�سة حت�صل على ن�سبة �صفر %
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ه ��ي االخ ��رى تت�ساءل ع ��ن �أ�سباب
ت ��دين امل�ست ��وى التعليم ��ي اذ دعا نائ ��ب حمافظ ذي

ق ��ار الدكت ��ور حممد ال�صويل ��ي مديري ��ة الرتبية يف
املحافظة اىل بيان ا�سباب تراجع ن�سب النجاح لطلبة
الثال ��ث املتو�س ��ط يف املحافظ ��ة وفيما ا�ش ��ار اىل ان
املدار� ��س االهلية مل حتقق هي االخرى نتائج مقبولة
ب ��ل بالعك�س ،من ذلك داعيا جلن ��ة الرتبية يف جمل�س
املحافظ ��ة اىل درا�سة ا�سباب هذا التدين يف امل�ستوى
التعليم ��ي .ال�صويلي �أو�ضح ان نتائ ��ج طلبة الثالث
املتو�سط يف املحافظ ��ة حمبطة جدا ومل تكن متوقعة
وه ��ي ت�ؤ�شر على وج ��ود خلل يف العملي ��ة الرتبوية
و ينبغ ��ي ال�سع ��ي اجلاد لت�شخي�ص ��ه وايجاد احللول
املنا�سبة له والوقوف عل ��ى حقيقة هذا اخللل ب�أ�سرع
وق ��ت ممكن وتق ��دمي درا�سة وا�ضحة ح ��ول اال�سباب
وامل�سببات .ال�سيما �أن النتائج اظهرت ان  18مدر�سة
اهلية قد ح�صلت على ن�سبة �صفر  ، %فيما كانت ن�سب
جن ��اح باقي املدار� ��س االهلية متدنية ج ��دا وو�صلت
اىل اقل من . %7
وكان تقرير نتائج الدرا�سة املتو�سطة للعام الدرا�سي
 2015 -2014لرتبي ��ة ذي ق ��ار ال ��ذي �أعلن ��ه رئي� ��س
اللجنة الرتبوي ��ة يف جمل�س املحافظة ،بيّنت حتقيق
ن�س ��ب جناح تقدر بـ  29.5باملئ ��ة ،م�شري ًا �إىل �أن عدد
مدار�س املحافظ ��ة التي �شارك طلبته ��ا يف امتحانات
الدرا�س ��ة املتو�سطة لهذا العام بلغ ��ت  ،494منها 54
مدر�س ��ة ح�صل ��ت على ن�سب ��ة ترتاوح بني ال� �ـ  %50و
 ،%98و 171مدر�س ��ة ن�سب ��ة جناحه ��ا تراوح ��ت بني
 %25و ، %49و 268مدر�سة ح�صلت على ن�سبة جناح
تراوح ��ت بني ال�صفر و � %24أي  439مدر�سة دون الـ
 %50م ��ن جمم ��وع  494مدر�سة ،يف حني ح�صلت 54
مدر�سة فقط على اكرث من . %50
و�أظه ��رت النتائ ��ج �أن  31مدر�سة ح�صل ��ت على ن�سبة
�صف ��ر باملئة ،من بينها  18مدر�س ��ة اهلية من جمموع
 60مدر�س ��ة �أهلي ��ة يف املحافظ ��ة ،و�أن �أعل ��ى ن�سب ��ة
جن ��اح حققته ��ا املدار�س امل�سائية كان ��ت بواقع 8،93

باملئة وح�صلت عليه ��ا ثانوية ال�شطرة امل�سائية بنات
و�أن  11مدر�سة م�سائية ح�صلت على ن�سبة �صفر علم ًا
ان عدد املدار�س امل�سائية  25مدر�سة.
و�سط % 30
ف ��ى ح�ي�ن اعلن ��ت مديرية تربي ��ة حمافظ ��ة وا�سط ان
ن�سب ��ة النج ��اح الت ��ي حققته ��ا املرحل ��ة املتو�سطة يف
اداء امتحان ��ات الدور االول البكالوريا هذا العام هي
.٪٣٠وق ��ال م�صدر م�س�ؤول يف مديرية تربية وا�سط
ان ن�سب ��ة النج ��اح الت ��ي حققته ��ا املرحل ��ة املتو�سطة
يف االمتحان ��ات النهائي ��ة للع ��ام الدرا�سي احلايل قد
بلغت  ٪٣٠,٩وهي تعد ن�سبة جناح منخف�ضة مقارنة
باالع ��وام ال�سابقة.وا�ش ��ار امل�ص ��در ان ع ��دد الطلب ��ة
الذي ��ن قاموا بت�أدية االمتحانات النهائية الدور االول
للع ��ام الدرا�سي  ٢٠١٥-٢٠١٤ق ��د بلغ  ١٨٠٠٠طالب
توزعوا على  ٢٠٢مركز امتحاين يف عموم املحافظة
.
�شكوك الطلبة واملدر�سني ملادة
الريا�ضيات.
�شكوك راودت الطلبة واملدر�سني حول طبيعة اال�سئلة
اخلا�صة مب ��ادة الريا�ضيات لل�ص ��ف الثالث املتو�سط
واملخ ��اوف م ��ن طبيع ��ة النتائج  .تلك املخ ��اوف التى
تداولها العديد عرب �شبكة التو�صل االجتماعي اخذت
بنظ ��ر االعتب ��ار من خ�ل�ال زي ��ارة وزي ��ر الرتبية اىل
اح ��د املراك ��ز االمتحاني ��ة للوقوف عل ��ى حقيقة االمر
 .النتائ ��ج املعلن ��ة جلمي ��ع املدار�س اك ��دت �صحة تلك
ال�شكوك والتى كانت ن�سبة النجاح يف هذه املادة اقل
بكثري من اي مادة اخرى.
تهيئة االجواء املثالية
املتح ��دث الر�سم ��ي ل ��وزارة الرتبية ابراهي ��م �سبتي

االهلي واحلكومي
حممد عبد احل�سني مدر�س متقاعد يو�ضح لـ( املدى
) �أن العملي ��ة الرتبوي ��ة تعي�ش ظروف ��ا �صعبة جد ًا
ولي�س من ال�سهل النهو�ض بها فى الوقت احلا�ضر
فهن ��اك خلل كبري ف ��ى ادارة امل�ؤ�س�سة الرتبوية يف
ظ ��ل غي ��اب وا�ض ��ح للمخت�ص�ي�ن .متابعا :ب ��ل اكاد

الوزير يتفقد مراكز ت�صحيح الدفاتر االمتحانية

منوذج النتائج
�أو�ض ��ح ل� �ـ( امل ��دى ) �أن الوزارة حترتم جمي ��ع �أالراء
وما مت طرحه عرب و�سائل االعالم و�شبكات التوا�صل
االجتماع ��ي واخلا�ص ��ة بنتائ ��ج املرحل ��ة املتو�سطة.
مو�ضح� � ًا� :أن ال�سن ��ة احلالي ��ة �شه ��دت تهيئ ��ة اجواء
منا�سب ��ة للطلبة �أثن ��اء اداء االمتحان ��ات .كذلك االمر
م ��ع امل�صحح�ي�ن وه ��ذه ب�شه ��ادة ال ��كادر العام ��ل فى
املراك ��ز االمتحاني ��ة م ��ن مدر�س�ي�ن ومدر�س ��ات اذ مت
تهيئة جمي ��ع احتياجاتهم .وعن طبيعة �أال�سئلة ا�شار
�سبتي �أن جميع �أال�سئلة مت و�ضعها من املنهاج املقرر
ومل يك ��ن هناك اي �س�ؤال خارج املنهاج كذلك مل ت�شهد
االمتحانات العامة لل�صفوف املنتهية �أي خرق والذي
كان يراه ��ن علي ��ه العدي ��د باال�ضاف ��ة اىل احلم�ل�ات
املتك ��ررة للرتوي ��ج عن ت�س ��رب اال�سئل ��ة والتى كانت
ه ��ي االخرى رهان من يريد العبث بالعملية الرتبوية
م�شريا اىل ان النتائج �أظهرت ن�سب جناح العديد من
الطلبة وبدرجات عالية جد ًا.
�إكمال تدري�س املناهج
ج ��ودة عبد االمري مدر�س او�ضح لـ(املدى ) ان العديد
م ��ن املدار� ��س مل تكم ��ل املنه ��اج ب�سب ��ب ع ��دم وجود
مدر�س متخ�ص�ص بامل ��ادة ،علما ان مديريات الرتبية
عل ��ى علم بهذا االمر .مبينا ع ��دم وجود نظام ومنهاج
تدري�س ��ي متكام ��ل يعتمده �أال�ساتذة .م ��ع ت�أخر البدء
الفعلي للمنهاج ب�شكل مبك ��ر وت�أثر الطلبة مبو�ضوع
العط ��ل الر�سمي ��ة الديني ��ة الت ��ى متت ��د اىل �أ�سب ��وع
�أحيان� � ًا .م�ش ��ددا :ان ادارات املدار� ��س تعلم جيد ًا ان
النتائ ��ج ال�سلبي ��ة لن ت�ؤث ��ر عليها ب�سب ��ب املحاباة �أو
العالقة بني ادارة املدر�سة وامل�شرفني ولهذا ح�صل ما
ح�ص ��ل ،وتدنت ن�سبة النج ��اح كثريا ،ولوال الدرو�س
اخل�صو�صي ��ة التي يح�ص ��ل عليها الطلب ��ة خ�صو�ص ًا
ملادة الكيمي ��اء والفيزياء واالنكلي ��زي لكانت الن�سبة
اكرب ،فالكثري من املدار�س مل تكمل املنهاج الدرا�سي.
اجواء غري منا�سبة
ع�ض ��و جلنة الرتبي ��ة يف جمل�س الن ��واب زينب
وحي ��د �سلمان او�ضحت لـ( اامل ��دى ) �أن الوزارة
اثبتت ف�شلها وتتحمل امل�س�ؤولية الكاملة مل�ستوى
النتائ ��ج التى اعلنت وكان ��ت خميبة لالمل ،اذ مل
تراع الو�ضع العام التى تعي�شه العائلة العراقية
ف ��ى هذه الظ ��روف ال�صعبة .م�ش�ي�رة اىل طبيعة
اال�سئلة ،عادة االمر انتقاما من الطلبة .
وا�ضاف ��ت �سلمان :كما ف�شل ��ت الوزارة فى تهيئة
االماك ��ن املنا�سب ��ة للم�صححني اذ كان ��ت املعاناة
وا�ضحة على الكادر العامل فى مراكز الت�صحيح
وادخ ��ال البيان ��ات ف ��ى ج ��و ح ��ار جد ًا مم ��ا اثر
عل ��ى جه ��د امل�صح ��ح وكان ال�ضحي ��ة يف النهاية
الطالب.

ن�سبة غري معتمدة
مدي ��ر عام االمتحانات والتق ��ومي يف الوزارة �شاكر
نعمة عبد عون �أو�ضح لـ( املدى ) �أن الن�سب النهائية
مل ترد الين ��ا من قبل مديريات الرتبية حلد �أالن وان
الن�سب ��ة النهائية حتت�سب بعد ال ��دور الثاين .وعن
ن�سب ��ة النج ��اح �أو�ضح �شاك ��ر �أنها طبيع ��ة جد ًا ومل
يكن هناك اي ا�شكال ف ��ى عملية الت�صحيح وادخال
الدرجات .مبينا� :أن الوزارة اعلنت الدخول ال�شامل
يف امتحان ��ات الدور الثاين للدرا�ست�ي�ن االبتدائية
واملتو�سطة للمراحل املنتهية .
وا�ض ��اف ع ��ون :ان هيئة الر�أي يف ال ��وزارة قررت
من ��ح الطلب ��ة الرا�سبني ب�أك�ث�ر من مادت�ي�ن الفر�صة
الداء االمتحان ��ات يف ال ��دور الث ��اين يف خط ��وة
م ��ن �ش�أنه ��ا ع ��دم ا�ضاع ��ة جهد �سن ��ة كامل ��ة عليهم.
داعي ��ا الطلب ��ة ال�ستثمار هذا الق ��رار ب�شكل ايجابي
وتعوي� ��ض م ��ا فاته ��م ك ��ي يلتحق ��وا ب�أقرانهم ممن
جنح ��وا يف ال ��دور االول ،م�ؤك ��د ًا حر� ��ص الوزارة
بكام ��ل كادرها على اعانة طلبتن ��ا يف هذه الظروف
اال�ستثنائية التي يعي�شها بلدنا العزيز.
�أال�سئلة من املنهاج
حممد عبد الكرمي مدر�س مادة الريا�ضيات للمرحلة
املتو�سط ��ة يو�ض ��ح �أن جمي ��ع �أال�سئلة الت ��ى اقرت
من قب ��ل اللجنة املعني ��ة كانت �ضمن املنه ��اج املقرر
ومل يك ��ن هن ��اك �أي �س�ؤال او فرع م ��ن �س�ؤال خارج
املنه ��اج  .م�ستط ��ردا� :أن هناك عزوف ��ا كبريا للطلبة
على املذاكرة ومتابعة الدرا�سة ب�شكل م�ستمر وهذا
م�شخ� ��ص من قب ��ل اجلميع وحت ��ى العائل ��ة نف�سها
ك ��ون ال�سن ��ة الدرا�سي ��ة كافي ��ة ملعرفة م ��دى التزام
الطال ��ب وخ�ي�ر دلي ��ل لذلك ه ��و امل�ست ��وى املتذبذب
للعديد من الطلبة اذ نرى �أن امل�ستوى للف�صل �أالول
يو�ضح جدية املواظبة واملذاكرة فيما ينخف�ض هذا
امل�ستوى فى ن�صف ال�سنة الدرا�سية والف�صل الثاين
ويتم ابالغ اولياء �أالمور بذلك لكن اليتغري �شيئا.
�أالنرتنت و�شبكات التوا�صل
مي�س ��ون �صالح باحث ��ة �أجتماعية تو�ض ��ح �أن هناك
حال ��ة م�شخ�ص ��ة ف ��ى املجتم ��ع العراق ��ي واملتمثل ��ة
بق�ضي ��ة ان�شغ ��ال الطلب ��ة ب�أالنرتن ��ت و�شب ��كات
التوا�ص ��ل �أالجتماعي مما اخذ وقتا كبريا من حياة
الطال ��ب باال�ضافة اىل اجلهد ال�ضائع .م�شرية :اىل
ان عددا من الدرا�سات واالبحاث ناق�شت و�شخ�صت
ه ��ذا اخللل مم ��ا اعطى نتائ ��ج عك�سية ظه ��رت على
املجتم ��ع و منه ��ا �أن�شغال الطلبة  ،وت ��رك املو�ضوع
االب ��رز وه ��و املذاك ��رة ومتابع ��ة الدرا�س ��ة وم ��ن
الطبيع ��ي ان تكون النتائج �سلبية فى النهاية ،وهذا
م ��ا تلم�سن ��اه م�ؤخ ��را حني اعلن ��ت نتائ ��ج الدرا�سة
املتو�سطة.
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اىل من يهمه االمر

احلرية الأوىل  /جماور م�صرف الرافدين

المواطنة نجالء ح�سين تقول الى كل
مواطن يمك ��ن ان ي�ساعد في الحفاظ
على البيئة عن طريق تر�سيخ مفهوم
ال�سل ��وك الح�سن وال ��ذوق والنظافة
العامة في البيئة وال�شوارع وذلك عن
طريق حمالت التوعية التي ب�إمكانها
جع ��ل اال�ستجاب ��ة لقواني ��ن البيئ ��ة
�أف�ض ��ل م ��ن العقوب ��ات ،لأن الثقاف ��ة
والقناعات هي التي ُتجنب ال�شخ�ص
ارت ��كاب �أي �سل ��وك �سيئ،مث ��ل القاء
المخلف ��ات و�أعقاب ال�سجائر وقناني
الم ��اء م ��ن نوافذ ال�سي ��ارات او حتى
م ��ن اال�شخا� ��ص الذي ��ن يم�ش ��ون ،
ان ��ه �سل ��وك غي ��ر ح�ض ��اري ويعك�س
واقع ��ا اجتماعيا وبيئي ��ا لكل مواطن
اليحاف ��ظ على الم ��كان ال ��ذي يعي�ش
فيه اذن البد من ن�شر اعالنات توعية
للمحافظة على النظافة

املواطن �سامر علي م ��ن �سكنة منطقة احلرية االوىل
تق ��دم ب�شكوى نّبي فيها ان �س ��وق املنطقة يعاين من
تراك ��م النفاي ��ات ب�شكل يومي نتيج ��ة رميها من قبل
ا�صحاب املن ��ازل واملحال التجاري ��ة ا�ضافة اىل عدم
مرور كاب�سات النفاي ��ات التي ميكن ان تخل�صهم من

الروائ ��ح الكريه ��ة واحل�ش ��رات الزاحفة ام ��ا انت�شار
القوار� ��ض فالميك ��ن احلدي ��ث عن ��ه الن ��ه كث�ي�ر جدا
وانت�ش ��اره يخي ��ف ال�س ��كان واخلوف عن ��د االطفال
النه ��ا تخرج اثن ��اء الليل وحت ��ى يف النهار واليوجد
من يهتم من امل�س�ؤولني يف املجل�س البلدي .

املواطن ي�شكو
ال�شرطة الرابعة م 857ز11
املواط ��ن ك ��رمي حيدر من �سكن ��ة منطقة
ال�شرطة الرابعة حملة  857املحلة ي�شكو
م ��ن االهمال يف كل اجلوان ��ب اخلدمية
من حيث ال�شوارع غري املبلطة واملطبات
واحلفريات تنت�شر يف كل ال�شوارع اما
بالن�سب ��ة اىل ال�ش ��ارع الرئي� ��س والذي
يعت�ب�ر مرك ��زا جتاري ��ا مهم ��ا فتم�ل��أه
النفاي ��ات املرمية يف ارجائ ��ه واملطاعم
املنت�شرة وا�صح ��اب الب�سطيات يرمون
نفاياته ��م ع ��ل جوان ��ب االر�صف ��ة دون

مب ��االة بالنظافة ام ��ا الروائ ��ح املنبعثة
منه ��ا فتزكم االن ��وف وت�سب ��ب االزعاج
للم ��ارة وال�سكان ا�ضاف ��ة اىل انه توجد
الكث�ي�ر م ��ن التج ��اوزات عل ��ى االم�ل�اك
العامة من قبل بع�ض اال�شخا�ص اللذين
يقوم ��ون ببي ��ع و�ش ��راء االماك ��ن وعقد
مقاوالت دون ان تتحرك امانة بغداد او
املجال� ��س البلدية وحتا�سب من يتجاوز
على حق ��وق االخرين مع جزي ��ل ال�شكر
والتقدير .

المواط ��ن ع�ل�اء عام ��ر يق ��ول ان هناك
العدي ��د م ��ن ا�صاب ��ات الت�سم ��م الت ��ي
ت�صي ��ب الكثي ��ر من المواطني ��ن نتيجة
تن ��اول االطعمة في المطاعم او �شرائها
م ��ن اال�س ��واق لكن ط ��رق حفظها تكون

�سيئة مم ��ا يت�سبب في تلفه ��ا و تناولها
ي�سب ��ب الت�سمم ،وم ��ع اال�سف ال�سكوت
عن المحال الت ��ي تبيع تلك المنتوجات
او المطاع ��م ي�ساع ��د عل ��ى بقائه ��ا
واال�ستمرار بعر�ض منتوجاتهم التالفة

انقطاع الكهرباء اليام
متوا�صلة البلديات  /م  744ز23

جميلة ال�صناعية /
�شارع القد�س  /م52

المواطنة ا�سراء رائ ��د تقول ي�شكو �سكان محلة 744
زقاق  23الواقع في منطقة البلديات من انقطاع التيار
الكهربائ ��ي وب�شكل م�ستمر واحيان ��ا اليام متوا�صلة
نتيج ��ة الزخ ��م الكبير على مح ��والت الكهرب ��اء التي
تنفجر نتيجة الحمولة الزائدة في الطاقة الكهربائية
ا�ضافة الى كثرة التجاوزات على اال�سالك الكهربائية
من قب ��ل ال�سكان واحيان ��ا ت�شابك اال�س�ل�اك الكهرباء
الوطنية م ��ع ا�سالك المولدات االهلي ��ة والتي يعاني
منه ��ا ال�س ��كان الكثي ��ر ،باال�ضاف ��ة الى معان ��اة تحمل
حرارة ال�صيف

علي غالب من �سكنة منطقة جميلة ال�صناعية
�شارع القد�س حملة  52يقول ان كرثة انقطاع
الطرق وان�سدادها ي�ؤدي يف الكثري من االحيان
اىل االزدح � ��ام امل � ��روري ا� �ض��اف��ة اىل توقف
ال�شاحنات التي تقوم بحمل الب�ضائع و�سط
ال�شارع دون مباالة باالخرين وعدم حما�سبتهم
من قبل رجال امل��رور او حتى القوات االمنية
املرابطة هناك ا�ضافة اىل ان الطريق يعاين من
كرثة التخ�سفات وو�ضع املطبات ال�صناعية من
قبل ا�صحاب املحال التجارية .

ليت ��م اتخ ��اذ الإج ��راءات �ض ��د المناف ��ذ
الغذائي ��ة  ،والب ��د م ��ن اب�ل�اغ الجه ��ات
الم�س�ؤول ��ة عنه ��م التخ ��اذ االج ��راءات
القانوني ��ة الرادعة �ضده ��م حفاظا على
ال�سالمة العامة .

م�شاهدات
�سوء ت�شخي�ص احلالة املر�ضية من قبل االطباء
يف م�ست�شفيات العراق جعل كثري امن املر�ضى
العراقيني ي�سافرون اىل خ��ارج البلد للعالج يف
م�ست�شفيات اجنبية و ازدادت ه��ذه الظاهرة
وب�شكل كبريخالل ال�سنوات الع�شر الأخرية وكل
ذلك يعود اىل عدم وجود جدية واهتمام بالواقع
ال�صحي العراقي وااله�م��ال الكبري ال��ذي يعاين
منه جمال ال�صحة وعدم توفر االجهزة املتطورة
وال�ت��ي ميكن ان ت�ساعد يف ع�لاج مر�ضانا كان
�سببا يف ال�سفر وانفاق املاليني النقاذ حياتهم من
�سوء الو�صفات الطبية التي ي�صفها بع�ض االطباء
وت�سبب املوت  ،لهم كان الله يف عون العراقي .
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الربملان الرتكي يعلن اخلمي�س املقبل �أ�سماء ديوانه الرئا�سي
اتهامات لأرودغان  :يماطل في ت�شكيل الحكومة لرغبته في �إجراء انتخابات مبكرة
انقرة /ا .ف .ب ـ رويترز
اجتم ��ع الربمل ��ان الرتك ��ي ،ام� ��س الثالث ��اء،
يف مق ��ره بالعا�صم ��ة �أنق ��رة ،لتحدي ��د �أع�ضاء
دي ��وان رئا�س ��ة الربمل ��ان ،وتوزي ��ع املهام بني
اللج ��ان امل�شكل ��ة له.واعت�ب�رت �صح ��ف تركية
�إن ع ��دم تكلي ��ف الرئي� ��س الرتك ��ي رجب طيب
�أردوغ ��ان� ،أي �أح ��د مبهم ��ة ت�شكي ��ل احلكومة
اجلدي ��دة بالرغ ��م من مرور ما يق ��رب من �شهر
عل ��ى االنتخاب ��ات الربملانية يرج ��ع �إىل رغبته
يف �إج ��راء انتخاب ��ات مبكرة بدال ع ��ن ت�شكيل
حكومة ائتالفيّة.
وكان رئي�س الربمل ��ان الرتكي اجلديد ع�صمت
يلماز ،قد وج ��ه دعوة �إىل كاف ��ة الكتل امل�شكلة
للربمل ��ان له ��ذا االجتم ��اع ،كم ��ا دع ��ا الهيئ ��ة
اال�ست�شاري ��ة للربمل ��ان الرتك ��ي لالجتماع ظهر
ام� ��س الثالث ��اء �أي�ض� � ًا ،حي ��ث �أجتم ��ع رئي�س
الربمل ��ان م ��ع ممثلي الكت ��ل الربمل ��اين لكل من
ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة ،وح ��زب ال�شع ��ب
اجلمهوري ،وحزب احلرك ��ة القومية ،وحزب
ال�شعوب الدميقراط ��ي .و�سيتم اختيار �أ�صغر
نائب�ي�ن يف الربمل ��ان الرتك ��ي ،ملرافق ��ة يلم ��از،
يف اجلمعي ��ة العامة للربملان ،الت ��ي �سترت�أ�س
االجتماع.
ونف ��ت م�صادر مطلعة ان تت ��م مناق�شة ق�ضايا
�أخرى يف الربملان الرتكي يف اجتماع الثالثاء
� ،أم ��ا �أ�سم ��اء الأع�ض ��اء املختاري ��ن لدي ��وان
الرئا�س ��ة يف الربمل ��ان ،ف�سيت ��م الإع�ل�ان عنها
اخلمي� ��س الق ��ادم .يف ح�ي�ن رجح ��ت م�ص ��ادر
�أن تت ��م �إعادة تكليف ،رئي� ��س الوزراء الرتكي
احل ��ايل�“ ،أحم ��د داود �أوغل ��و” ،لت�شكي ��ل
احلكومة ،كونه ير�أ�س حزب العدالة والتنمية،

ال ��ذي ح�صل على �أعلى �أ�ص ��وات الناخبني يف
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة ،الت ��ي �أجري ��ت ال�شهر
املا�ض ��ي  ،وخ�سر فيها �أغلبيته الربملانية ،التي
كانت متكنه من ت�شكيل احلكومة منفرد ًا.وقال
رئي� ��س ال ��وزراء الرتكي ،يف لق ��اء تلفزيوين،
�أجرته معه قن ��اة “كونت تي يف” الرتكية� ،أن

حزب العدالة والتنمية ،الذي ير�أ�سه� ،سيلتقي
الأح ��زاب الثالثة الأخرى ،املمثلة يف الربملان،
�ضمن جه ��ود ت�شكي ��ل حكومة تركي ��ة جديدة،
�إال �أن ��ه من املحتم ��ل �أن يبد�أ م ��ع اثنني منهما،
مفاو�ض ��ات غ�ي�ر م�شروط ��ة لت�شكي ��ل حكومة
ائتالفي ��ة .و�أ�ض ��اف داوود �أوغل ��و� ،أن هن ��اك

مناخ ًا �سيا�سي ًا جديد ًا ت�شكل“ ،يدفع لالختيار
بني حزب ال�شعب اجلمهوري ،وحزب احلركة
القومية” ،الأمر الذي فهم منه ا�ستبعاد �إمكانية
ت�شكي ��ل حكوم ��ة �إئتالفي ��ة بني ح ��زب العدالة
والتنمية ،وحزب ال�شعوب الدميقراطي ،الذي
رف�ض رئي�سه� ،ص�ل�اح الدين دميرطا�ش” ،يف

اوباما يعد مبزيد من الدعم للمعار�ضة يف �سوريا
مباحثات في �أنقرة لمواجهة داع�ش والقوات الكردية تنتزع قرى من داع�ش �شمال الرقة
وا�شنطن /انقرة /رويترز ـ �سكاي نيوز
تعه ��د الرئي� ��س الأمريكي ب ��اراك �أوباما االثن�ي�ن بزيادة دعم
ب�ل�اده للمعار�ض ��ة املعتدلة يف احلرب الأهلي ��ة ب�سوريا وقال
�إن الوالي ��ات املتحدة حتتاج لفعل املزي ��د ملنع هجمات تنظيم
داع�ش و�إجها�ض م�ساعيه لتجنيد �أتباع.
وا�ش ��ار اوبام ��ا متحدث ��ا يف مق ��ر وزارة الدف ��اع
(البنتاج ��ون) �إىل �صعوب ��ة من ��ع "هجم ��ات فردية"
�صغ�ي�رة داخ ��ل الوالي ��ات املتحدة عل ��ى الرغم من
النج ��اح يف منع هجمات كبرية منذ الهجمات التي
�شن ��ت يف نيوي ��ورك ووا�شنط ��ن يف � 11سبتم�ب�ر
�أيلول . 2001وقال �إن الواليات املتحدة �ستوا�صل
تعقب عمليات التمويل غ�ي�ر امل�شروعة لداع�ش يف
العامل ،كما قال �إنه ال توجد يف الوقت احلايل خطط
لإر�سال ق ��وات �أمريكية �إ�ضافي ��ة �إىل اخلارج م�ضيفا
�أن القتال �ضد هذا التنظيم املت�شدد لن يح�سم �سريعا.
ويجري مبع ��وث الرئي� ��س الأمريكي اخلا�ص
للتحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�ش،
اجل�ن�رال املتقاع ��د ج ��ون �أل�ي�ن،
مباحث ��ات يف العا�صم ��ة الرتكية
�أنق ��رة ،بخ�صو� ��ص التع ��اون

يف مواجه ��ة التنظيم.و�أف ��اد نقال عن ال�سف ��ارة الأمريكية يف
�أنق ��رة� ،أن "�ألني" يقوم مب�شاورات م ��ع م�س�ؤولني �سيا�سيني
وع�سكريني �أتراك ،فيم ��ا يتعلق بالتعاون من �أجل وقف تقدم
داع� ��ش و�سبل احل ��اق الهزمية ب ��ه.وكان الرئي� ��س الأمريكي
ب ��اراك �أوبام ��ا� ،أكد خالل اجتماع ��ه مع فريق الأم ��ن القومي
يف البنتاغ ��ون� ،أم� ��س� ،ض ��رورة القي ��ام مبزي ��د
من اخلط ��وات يف مو�ض ��وع تدريب وجتهيز
املعار�ض ��ة ال�سوري ��ة املعتدل ��ة .ه ��ذا وم ��ن
املنتظر �أن ي�شارك وزي ��ر الدفاع الأمريكي
�أ�شت ��ون كارت ��ر ورئي� ��س الأركان مارت ��ن
دميب�س ��ي ،يف جل�س ��ة جلن ��ة اخلدم ��ات
امل�سلح ��ة مبجل� ��س ال�شي ��وخ الأمريك ��ي،
الت ��ي �ستتن ��اول ا�سرتاتيجي ��ة الوالي ��ات
املتح ��دة يف مواجه ��ة داع� ��ش يف ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ب�ش ��كل ع ��ام ويف الع ��راق و�سوريا
ب�شكل خا�ص.ي�أت ��ي ذلك فيما قال املر�صد
ال�س ��وري حلق ��وق الإن�س ��ان �إن
انتحاري ��ا ينتم ��ي جلبه ��ة
الن�صرة املرتبطة بتنظيم
القاعدة فج ��ر نف�سه يف
موقع للجي�ش ال�سوري

يف حي ي�شهد �صراعا لل�سيطرة عليه مبدينة حلب يف �شمايل
�سوريا فقتل  25عل ��ى الأقل من اجلنود وميلي�شيات متحالفة
مع اجلي�ش و�أ�صاب ع�شرات.
وقال املر�صد � ،إن دوي التفجري �سمع يف �أنحاء املدينة حيث
�شن ��ت ب�ض ��ع جمموعات يقوده ��ا �إ�سالميون م�ؤخ ��را هجوما
النت ��زاع ال�سيطرة عل ��ى الأج ��زاء الغربية باملدين ��ة والتي ال
ت ��زال يف �أي ��دي احلكومة.بينما قال التلفزي ��ون ال�سوري ان
اجلي� ��ش �أحبط حماول ��ة ملتطرف�ي�ن ،تفجري �شاحن ��ة ملغومة
كان ��ت متجهة �إىل ح ��ي جمعية الزهراء ومتك ��ن من تفجريها
قب ��ل و�صوله ��ا اىل هدفه ��ا .ويف تط ��ور مي ��داين اخ ��ر  ،ق ��ال
املر�ص ��د ال�سوري حلق ��وق الإن�سان،ام�س الثالثاء �إن القوات
الكردية ال�سورية ا�ستعادت ال�سيطرة على �أكرث من ع�شر قرى
كان تنظيم داع�ش قد ا�ستوىل عليها �شمايل مدينة الرقة التي
يعتربها التنظيم عا�صمة اخلالفة التي �أعلنها.وتلقت القوات
الكردي ��ة دعما من ال�ضربات اجلوية التي �شنها حتالف تقوده
الوالي ��ات املتحدة.وذك ��ر املر�ص ��د ال ��ذي يتخذ م ��ن بريطانيا
مق ��را له �أن مقاتلني من الدول ��ة الإ�سالمية مازالوا ي�سيطرون
عل ��ى بلدة عني عي�سى على بع ��د  50كيلومرتا �إىل ال�شمال من
مدينة الرقة .وكان مقاتلو التنظيم قد انتزعوا ال�سيطرة على
ع�ي�ن عي�سى م ��ن وحدات حماي ��ة ال�شعب الكردي ��ة يف هجوم
االثنني.

مناورات ع�سكرية رو�سية مفاجئة يف �أرمينيا
 مو�سكو� /أ ف ب
بد�أ اجلي�ش الرو�سي اليوم (الثالثاء) مناورات
ع�سكري ��ة للتحقق م ��ن "جاهزية القت ��ال" لدى
قوات ��ه املنت�ش ��رة يف �أرميني ��ا ،حليفت ��ه الت ��ي
تواج ��ه تظاه ��رات �شعبي ��ة ونزاع� � ًا قدمي� � ًا مع
�أذربيجان املجاورة.

و�أعل ��ن املكت ��ب الإعالم ��ي للمنطق ��ة الع�سكرية
اجلنوبي ��ة لرو�سيا� ،أنه "وخ�ل�ال عملية التفقد
املفاجئة هذه� ،ستبحث جلنة يف جاهزية القتال
لدى ق ��وات �سالح اجلو املتمركزة يف �أريبوين
وتلك املتواجدة يف قاعدة غيموري الع�سكرية".
و�أو�ض ��ح البيان �أن املناورات جتري يف مراكز
التدريب يف "كاخمود" و "االغياز" و�ستتوىل

انتحاري ي�ستهدف قوات
«الأطل�سي» يف كابول
كابول� /أ ف ب
�أف ��اد م�س�ؤول ��ون �أفغ ��ان ام�س (الثالث ��اء)� ،أن انتحاري� � ًا من حركة «طالب ��ان» ا�ستهدف
«ق ��وات حل ��ف �شم ��ال الأطل�س ��ي» (نات ��و) و�س ��ط ت�صعيد احلرك ��ة لهجماته ��ا يف �إطار
هجومها ال�صيفي ال�سنوي ،و �أعلنت احلركة م�س�ؤوليتها عن الهجوم .
و�صرح الناطق با�سم �شرطة كابول عباد الله كرميي ،ب�أن الهجوم الذي وقع يف الق�سم
اجلن ��وب ال�شرقي من املدينة كان تفجري ًا انتحاري� � ًا ب�سيارة مفخخة و�أدى اىل �إ�صابة
ثالثة �أ�شخا�ص ،م�شري ًا �إىل �أن اجلرحى «�أجانب» �إال �أنه مل ي�ؤكد هويتهم.من جهته ،قال
ناط ��ق با�سم «احللف الأطل�سي»« :ميكن �أن ن�ؤك ��د �أن الهجوم على قوات التحالف وقع
يف كاب ��ول عند نحو ال�ساعة � 11:30صباح� � ًا ،ونقوم حالي ًا بجمع مزيد من املعلومات
ع ��ن الهجوم» ،فيما �أغلقت ال�شرطة املنطقة وهرعت كذلك �سيارات الإ�سعاف �إىل موقع
احلادث.و�أعلن ��ت حركة «طالب ��ان» م�س�ؤوليتها عن الهج ��وم يف تغريدة على «تويرت».
وكان ��ت حركة «طالب ��ان» ا�ستهدفت بهجوم انتح ��اري ب�سيارة مفخخ ��ة قافلة ع�سكرية
تابع ��ة لـ «احللف الأطل�س ��ي» الأ�سبوع املا�ضي من الطريق الرئي�س ��ة امل�ؤدية �إىل مطار
كاب ��ول م ��ا �أدى �إىل مقتل مدنيني �أفغانيني اثنني على الأق ��ل و�إ�صابة نحو � 17آخرين.
و�أنه ��ى «احللف» مهمته القتالي ��ة ر�سمي ًا يف كانون الأول (دي�سم�ب�ر) املا�ضي ،بعد 13
عام� � ًا �إال �أن ��ه ال يزال يحتفظ بقوة �صغرية لتقدمي التدري ��ب والدعم للقوات الأفغانية.
و�أطلق ��ت حرك ��ة «طالبان» يف �أواخ ��ر ني�سان (�أبري ��ل) املا�ضي هجومه ��ا ال�سنوي يف
حلول ف�صل الربيع وتعهدت ب�شن هجمات يف جميع �أنحاء البالد.

مراقبتها طائرات من دون طيار.وكانت رو�سيا
قامت مبناورات ع�سكرية غري م�سبوقة احلجم
يف �آذار (مار� ��س) املا�ضي� ،شمل ��ت ن�شر جنود
يف �أرميني ��ا واجلمهوريت�ي�ن االنف�صاليت�ي�ن
اجلورجيت�ي�ن �أبخازي ��ا و�أو�سيتي ��ا اجلنوبية.
ولرو�سيا منذ العام  ،1995قواعد ع�سكرية يف
ارميني ��ا ،اجلمهوري ��ة ال�سوفياتية ال�سابقة يف

القوق ��از .وتواجه ال�سلط ��ات االرمنية منذ 19
حزي ��ران (يوني ��و) املا�ضي ،تظاه ��رات �شعبية
يف العا�صمة يريفان ،احتجاج ًا على �إعالن رفع
�أ�سع ��ار الكهرب ��اء بن�سب ��ة  16يف املئة.وت�شهد
�أرميني ��ا ،حليف ��ة رو�سيا التقليدي ��ة ،نزاع ًا منذ
�سن ��وات مع �أذربيج ��ان لل�سيط ��رة على منطقة
ناغورين قره باخ املتنازع عليها بني البلدين.

�أك�ث�ر من منا�سب ��ة ،ت�شكي ��ل حكوم ��ة �إئتالفية
مع ح ��زب العدالة والتنمية احلاك ��م .يذكر �أن
رئي� ��س الربمل ��ان اجلدي ��د ،ع�صمت يلم ��از ،فاز
باجلول ��ة الرابع ��ة والأخ�ي�رة م ��ن انتخاب ��ات
رئا�س ��ة الربمل ��ان ،الأربعاء املا�ض ��ي ،ب�إحرازه
� 258صوت� � ًا ،متقدم� � ًا عل ��ى مر�ش ��ح ح ��زب
ال�شهب اجلمه ��وري “دينيز بايكال” الذي نال
� 182صوت� � ًا .وبف ��وزه احتفظ ح ��زب العدالة
والتنمي ��ة به ��ذا املن�صب للم ��رة اخلام�سة على
التوايل ،وذلك منذ عام  ،2002حيث تتابع كل
من “بولنت �أرين ��ج” ،و”كوك�صال طوبتان”،
و”حممد علي �شاهني” ،و”جيل جيجك” على
هذا املن�صب.
اىل ذل ��ك قال ��ت �صحيف ��ة" ط ��رف" الرتكية �إن
ع ��دم تكلي ��ف الرئي� ��س الرتك ��ي رج ��ب طي ��ب
�أردوغ ��ان� ،أي �أح ��د مبهم ��ة ت�شكي ��ل احلكومة
اجلدي ��دة بالرغ ��م من مرور ما يق ��رب من �شهر
عل ��ى االنتخاب ��ات الربملانية يرج ��ع �إىل رغبته
يف �إج ��راء انتخاب ��ات مبكرة بدال ع ��ن ت�شكيل
حكومة ائتالفيّة.
و�أو�ضح ��ت ال�صحيف ��ة �إن �أردوغ ��ان مل يكلف
�أح ��دا بع ��د مبهم ��ة ت�شكيل احلكوم ��ة اجلديدة
بحج ��ة انتخ ��اب رئي� ��س للربمل ��ان وت�شكي ��ل
رئا�سة الدي ��وان ،بالرغم من م�ض ��ي �شهر على
االنتخابات الربملانية التي �أجريت يف ال�سابع
م ��ن يونيو\حزي ��ران املا�ض ��ي ،وم ��رور نحو
�أ�سبوعني على �أداء مرا�سم اليمني الد�ستوريّة.
و�أ�ش ��ارت ال�صحيفة �إىل �أنه م ��ن املقرر �أن يتم
ه ��ذا الأ�سب ��وع �إع�ل�ان الأ�سماء الت ��ي حددتها
الأح ��زاب م ��ن �أج ��ل رئا�س ��ة الدي ��وان ،حي ��ث
م ��ن املنتظ ��ر �أن يكل ��ف �أردوغان �أح ��دا مبهمة
ت�شكي ��ل احلكومة يف موعد �أق�ص ��اه اخلمي�س

املقبل.ولفت ��ت �إىل �أن �أردوغ ��ان ال ��ذي يطالب
م ��ن البداية بانتخابات مبك ��رة يخطط لإجراء
انتخاب ��ات جدي ��دة ع ��ن طري ��ق احليلولة دون
ت�شكيل حكومة خالل املهلة الد�ستورية البالغة
 45يوما و�أنه بذلك مياطل يف م�س�ألة الوقت.
و�أو�ضح ��ت �أن ��ه م ��ع ت�شكي ��ل دي ��وان رئا�س ��ة
الربمل ��ان �ستنطل ��ق اجل ��والت من �أج ��ل �أعمال
احلكوم ��ة اجلدي ��دة ،وعلي ��ه يق ��وم الرئي� ��س
�أردوغ ��ان �أوال مبن ��ح مهمة ت�شكي ��ل احلكومة
لرئي�س ال ��وزراء "�أحم ��د داود �أوغلو" رئي�س
ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة الذي دخ ��ل الربملان
ب�أعل ��ى ن�سب ��ة من مقاع ��د الن ��واب يف الربملان
وح�ص ��ل عل ��ى �أك�ث�ر ن�سب ��ة من الأ�ص ��وات يف
االنتخابات.وقال ��ت ال�صحيفة �إن ��ه على الرغم
م ��ن �أن التكلي ��ف مبهم ��ة ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
بالن�سب ��ة للحكوم ��ات االئتالف ّي ��ة ال�سابقة كان
يت ��م خ�ل�ال �أول ثالثة �أي ��ام عقب مرا�س ��م �أداء
اليم�ي�ن الد�ستورية بالربمل ��ان� ،إال �أن �أردوغان
يخط ��ط حل�ساب ��ات �أخ ��رى م ��ن وراء ع ��دم
تكليف ��ه �أح ��دا بت�شكي ��ل احلكوم ��ة وانتظ ��اره
انتخ ��اب رئي� ��س الربمل ��ان ودي ��وان الرئا�سة.
ووفق ًا ملراقبني �سيا�سيني �أن اخلطة الأ�سا�سيّة
لأردوغ ��ان هي �إ�ضاعة مهل ��ة ت�شكيل احلكومة
املح ��ددة ب� �ـ 45يوما عن طري ��ق املماطلة خالل
ه ��ذه الفرتة ،وانتظاره �إ�ص ��دار الربملان قرارا
ب�إجراء انتخابات مبكرة بعد مطالبته بت�شكيل
حكومة ائتالفية �أوال ثم حكومة �أقليّة يف حال
عدم ت�شكي ��ل حكومة ائتالفي ��ة و�إعالنه انتهاء
املدة الد�ستورية وال�صيغ الأخرى كما يقولون
�إن �أردوغ ��ان يخطط على ه ��ذا النحو للدخول
يف انتخاب ��ات جديدة بحكومة ح ��زب العدالة
والتنمية احلالية.

برملان طرابل�س يناق�ش م�سودة
الإتفاق الأممي
 طرابل�س� /أ .ف .ب.

ناق� ��ش امل�ؤمت ��ر الوطني الع ��ام ،ال ��ذراع الت�شريعية
لل�سلط ��ات احلاكم ��ة يف طرابل�س،ام� ��س الثالثاء يف
مق ��ره يف العا�صم ��ة الليبي ��ة م�س ��ودة االتف ��اق الذي
ترعاه االمم املتحدة ويه ��دف اىل انهاء االنق�سام يف
البالد
وق ��ال م�س�ؤول يف احلكومة التي ال حتظى باعرتاف
املجتمع ال ��دويل يف ت�صري ��ح لوكال ��ة فران�س بر�س
"يعقد امل�ؤمتر الوطن ��ي العام اليوم جل�سة ملناق�شة
التعديالت االخرية التي ادخلت على م�سودة االتفاق
االممي"
ونقل ��ت م ��ن جهته ��ا وكال ��ة االنب ��اء الليبي ��ة "وال"
القريب ��ة من احلكوم ��ة يف طرابل�س ع ��ن م�صادر يف
امل�ؤمتر قولها ان "جل�سة اليوم من املتوقع ان ي�صدر
عنه ��ا ق ��رار للم�ؤمتر الوطن ��ي حول ا�ستم ��رار فريقه
بامل�شاركة يف جولة احلوار"
وم ��ن املتوقع ان ترتافق اجلل�س ��ة مع تظاهرة خارج
مقر امل�ؤمتر مب�شارك ��ة �شخ�صيات �سيا�سية واع�ضاء
احزاب وقياديني يف حتالف "فجر ليبيا" الذي �سيطر
على العا�صمة منذ نحو عام ،رف�ضا لهذه امل�سودة
وكان وف ��د امل�ؤمتر الوطني الع ��ام تغيب عن ح�ضور
جل�سات احلوار الذي ترعاه االمم املتحدة يف املغرب
اال�سبوع املا�ضي ،احتجاجا على عدم ت�ضمن م�سودة
االتف ��اق "تعديالت جوهرية" طالب به ��ا ،بح�سب ما
اعلن يف بيان
وقال امل�س�ؤول احلكومي لفران�س بر�س ان "امل�ؤمتر
الوطن ��ي الع ��ام ميي ��ل نح ��و االتف ��اق عل ��ى تعلي ��ق
م�شاركت ��ه يف جل�س ��ات احل ��وار م�ؤقت ��ا" .ويف ليبيا
الغارق ��ة يف الفو�ض ��ى من ��ذ االطاح ��ة بنظ ��ام معم ��ر
الق ��ذايف يف  ،2011برمل ��ان وحكوم ��ة يف طرابل�س،
وبرملان وحكوم ��ة موازيان يعمالن يف �شرقي البالد
ويعرتف ب�شرعيتهما املجتمع الدويل
ويتن ��ازع الطرف ��ان ال�سلط ��ة من ��ذ نحو ع ��ام وتدور

يومي ��ا يف العديد من املدن والبل ��دات مواجهات بني
الق ��وات املوالي ��ة للطرفني خلف ��ت مئ ��ات القتلى منذ
متوز (يوليو) 2011
م ��ن جان ��ب اخ ��ر �أعلن ��ت ال�سلط ��ات احلاكم ��ة يف
العا�صم ��ة الليبية طرابل�س� ،إع ��ادة «ترتيب وتنظيم»
قوات اجلي�ش الليبي املوالية لها عرب ت�شكيل الألوية
الع�سكرية من جديد و�ض ��م امل�سلحني الذين يقاتلون
�إىل جانبها �إليها
وت�أتي هذه اخلطوة م ��ن قبل ال�سلطات يف طرابل�س
يف وقت ترتقب البالد ت�صويت طريف النزاع فيها هذا
الأ�سب ��وع على م�س ��ودة اتفاق ترع ��اه الأمم املتحدة.
وقال ��ت احلكومة الت ��ي تدير طرابل�س من ��ذ �أكرث من
عام يف بيان االثنني�« :شرعت وزارة الدفاع بحكومة
الإنق ��اذ الوطني يف �إع ��ادة ترتي ��ب وتنظيم �صفوف
اجلي�ش الليب ��ي وذلك بت�شكيل  11ل ��واء موزعا على
جمي ��ع املناط ��ق الع�سكري ��ة يف ليبيا».وق ��ال رئي�س
احلكوم ��ة خليفة الغويل بح�س ��ب ما نقل عنه البيان:
«يتكون م ��ن كل لواء ثماين كتائ ��ب» ،م�شريا �إىل �أنه
«مت �ض ��م الثوار املنت�سب�ي�ن �إىل اجلي� ��ش الليبي �إىل
هذه الكتائب» ،و�أن «عدد الأفراد بهذه الألوية يقارب
خم�س ��ة �آالف ع�سكري».وق ��ام ن ��وري �أبو�سهم�ي�ن،
القائ ��د الأعل ��ى للق ��وات املوالي ��ة للحكوم ��ة ورئي�س
امل�ؤمتر الوطني العام وهو ال ��ذراع الت�شريعية لهذه
ال�سلط ��ات ،بالتوقيع على ت�شكيل الألوية.وذكر بيان
ن�شر عل ��ى موقع امل�ؤمتر العام �أن ق ��وام هذه الألوية
�سيكون «من الع�سكريني النظاميني والثوار الراغبني
يف االن�ضمام �إىل اجلي� ��ش الليبي».ومن املحتمل �أن
ت�ض ��ع خط ��وة ت�شكيل �ألوي ��ة جدي ��دة للجي�ش و�ضم
م�سلحني �إليها عراقيل �إ�ضافية �أمام احتمال التو�صل
�إىل اتف ��اق قريب بني ط ��ريف النزاع يف �إطار احلوار
الذي ترعاه الأمم املتحدة ويهدف �إىل ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية.وترتقب ليبي ��ا هذا الأ�سبوع ت�صويت
طريف النزاع على م�سودة اتفاق معدلة طرحتها بعثة
الأمم املتحدة الأ�سبوع املا�ضي.

م�شهد مل�صرع طفلة ب�سوريا يجعل عار�ضة �أزياء كندية حتارب "داع�ش"
اتاوا /ا .ف .ب
ترك ��ت عار�ض ��ة �أزياء �سابقة ح�سناء م ��ن كندا حي ��اة الرفاهية وال�شهرة
خلفه ��ا لتن�ضم �إىل حماربة تنظيم "داع�ش" املتطرف �إىل جانب املقاتلني
الأكراد ب�أحدث �ساحات املعركة الدائرة يف �سوريا
ووفقا ملا ن�شرته �صحيفة "الديلي تلغراف" الربيطانية ،ف�إن تايغر �صان
( 46عام ��ا) ،العار�ضة الكندي ��ة ال�سابقة� ،ساف ��رت �إىل �سوريا قبل �أ�شهر
لتقات ��ل يف �صفوف قوات حماية ال�شعب الكردية �ضد التنظيم املتطرف،
لتعود بعد �أربعة �أ�شهر �إىل موطنها وتروي ما �شاهدت
و�أو�ضح ��ت ال�صحيفة �أن �صان �شعرت بالرغبة يف م�ساعدة الأكراد على
الوقوف يف وجه املتطرف�ي�ن للدفاع عن "احل�ضارة الإن�سانية" ،بح�سب
قوله ��ا .كما ت�شري تايغر �صن �إىل �أن الدافع الأ�سا�سي الذي جعلها تن�ضم
�إىل املع ��ارك م�شاهدته ��ا لفت ��اة ُتقتل بع ��د انفجار لغم �أر�ض ��ي بها ،وعدم
متكن الأكراد من م�ساعدتها طبيا ب�سبب نق�ص التدريبات الإ�سعافية
ويف  1مار� ��س (�آذار) املن�صرم ،ترك ��ت العار�ضة الكندية ابنتها وغادرت
�إىل الع ��راق ،حي ��ث مت تهريبه ��ا �إىل داخ ��ل الب�ل�اد ومن ث ��م �إىل �سوريا،
لتن�ضم للمقاتلني الأكراد
و�أكدت �صان �أنه على الرغم من كونها عار�ضة �أزياء �سابقة وجميلة جد ًا،
�إال �أنها مل تلق �سوى املعاملة اجليدة وب�شكل مت�ساو مع باقي اجلنود
وعان ��ت �ص ��ان قب ��ل عودته ��ا الأ�سب ��وع املا�ضي م ��ن �سوء تغذي ��ة خالل
وجودها يف �سوريا� ،إذ خ�سرت قرابة  15كغ من وزنها ب�سبب احلميات
القائمة على اخل�ضراوات وغياب الربوتينات

ويف حدي ��ث مع �صحيفة "الديلي مي ��ل" الربيطانية ،روت �صن جتاربها
يف �ساح ��ة القت ��ال ،وو�صف ��ت الأو�ض ��اع يف �سوري ��ا بقوله ��ا "كن ��ت يف
املعرك ��ة و�شاه ��دت املتطرفني وه ��م يحاول ��ون قتلنا" ،م�ضيف ��ة "مل تعد
اجلثث تخيفني� ،إال �أن الأ�صدقاء الذين خ�سرتهم هناك �أمر يحزنني"

وح ��ول ت�شكيل ��ة القتال �ضد التنظي ��م قالت �ص ��ان "الإيزيديون والعرب
والأك ��راد ،جميعهم خ�سروا �أح ��دا على ما يبدو ،والعديد منهم ين�ضمون
�إىل املقاتل�ي�ن الأك ��راد من �أجل الث� ��أر� ،أو رمبا لأنه مل يتب ��ق لهم �أحد من
عائالتهم".
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تـــمـــــديــد مـــفــاو�ضـــات " نـــووي �إيــران" �إلــى الــجـمـعــة
 ح���ظ���ر ال�������س�ل�اح ح���ج���ر ع���ث���ـ���رة ج����دي����دة �أم�������ام امل����ح����ادث����ات ال����ن����ووي����ة الإي����ران����ي����ة
 فيين��ا  -وا�ش��نطن -طه��ران /
رويرتز  -اف ب  -ايف � -سكاي نيوز

�أعلنت الواليات المتحدة
يوم ام�س الثالثاء �أن االتفاق
الم�ؤقت الذي تم التو�صل
�إليه في العام  ،2013بين
القوى العظمى و�إيران ب�ش�أن
برنامجها النووي قد تم
تمديده حتى يوم الجمعة
المقبل ،ما يعني �أن هذا هو
الموعد النهائي الجديد
لمحادثات التو�صل �إلى اتفاق
نهائي.

وق ��ال ��ت ال �ن��اط �ق��ة ب��ا� �س��م اخل��ارج �ي��ة
الأم�يرك�ي��ة م��اري ه��ارف "لإتاحة وقت
�إ�ضايف للتفاو�ض ،ف�إننا نتخذ اخلطوات
الفنية ال�ضرورية لكي تبقى �إج��راءات
العمل امل�شرتك (اتفاق � )2013سارية
حتى  10متوز".
م��ن ج�ه�ت��ه � � ،ص��رح وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة
ال��رو� �س��ي � �س�يرج��ي الف � ��روف ل��وك��ال��ة
ان�ت�رف��اك�����س ان اح � ��دى "امل�شكالت
الرئي�سية" التي ال ي��زال يتوجب حلها
ه��ي رف��ع حظر اال�سلحة ال ��ذي فر�ضه

جمل�س االم ��ن ال ��دويل على اي ��ران يف
.2010ون �ق �ل��ت وك��ال��ة ري��ا نوفو�ستي
اي�ضا ع��ن الف ��روف ق��ول��ه ان االط��راف
"متفقون على القول ان معظم العقوبات
يجب رفعها" لكن "يبقى م�شكلة كبرية
يف ما يتعلق بالعقوبات ،وهي رفع حظر
اال�سلحة".
و�شهدت املفاو�ضات املاراثونية يف فيينا
لت�سوية امللف النووي الإيراين ،مفاج�أة
يف ال�ساعات االخ�يرة قبل املوعد الذي
كان حمدد ًا للتو�صل اىل اتفاق الثالثاء

"�ساجدة "...
بريطانية حتارب
التطرف على طريقتها

(�أم�س) متثلت يف مطالبة طهران برفع
حظر فر�ضه جمل�س الأمن على الأ�سلحة،
و�إلغاء عقوبات فر�ضها على برناجمها
لل�صواريخ البالي�ستية ،يف �إطار �صفقة
موازية التفاق حمتمل ،وهذا ما يرف�ضه
الغرب.وحتدثت �إي��ران عن «ت�ن��ازالت»
متبادلة ،وت�سوية �أكرث من  70يف املئة
من الق�ضايا التقنية ،معلنة متديد املهلة
النهائية للمفاو�ضات �إىل منت�صف ليل
اليوم الأربعاء �أو فجر يوم غد اخلمي�س،
علم ًا �أنه كان يفرت�ض ان تنتهي ر�سمي ًا

منت�صف ليل ام�س الثالثاء .
وقال ظريف لل�صحافيني االثنني ان بع�ض
اخلالفات ال تزال قائمة ولكننا نحاول
ونعمل بجد .وكان م�س�ؤول �إيراين يف
فيينا قال �إن على وزراء اخلارجية ح�سم
«�آخ��ر اخليارات ال�صعبة» ،وزاد« :قبل
ثالثة �أ�شهر ،كانت م�سائل كثرية مت�صلة
بامللف النووي� ،أو برفع العقوبات ،مل
ُت�سوَّ بعد ،لكن الآن مل َ
يبق منها �سوى
عدد �ضئيل يجب �أن يعاجله ال��وزراء».
و�أ�� �ض ��اف« :ق � ّدم �ن��ا ت��ن��ازالت و�أب��دي �ن��ا

مرونة .اجلميع فعل ذلك ،ولوال ذلك ملا
ك��ان��ت ه�ن��اك م�ف��او��ض��ات» .وحت��دث عن
«�إب��داع ديبلوما�سي يتمثل يف التقريب
بني اخلطوط احلمر» للجانبني .ولفت
�إىل �أن «امل�شكلة مل ت�سوَّ ب�ع��د» ،يف ما
يتعلق ب�آلية عودة العقوبات تلقائي ًا �إذا
انتهكت طهران التزاماتها ،منبه ًا �إىل
�أن الأمر «ال يتعلق فقط بطرف».ور�أى
امل�س�ؤول الإي��راين �أن �أي اتفاق نووي
«ي�ج��ب �أن ي�شكل ب��داي��ة لتغيري النهج
الفظيع ملجل�س الأم��ن» يف التعامل مع

بالده ،وتابع« :نريد غلق هذا امللف وفتح
ف�صل جديد يف العالقات مع املجل�س».
و� �س ��أل« :ه��ل �أن احلظر على الأ�سلحة
املبني على ق��رارات جمل�س الأم��ن ،جاء
انطالق ًا من قرار �سيا�سي �أم ال؟».وذك��ر
�أن طهران تريد رفع حظر فر�ضه جمل�س
الأمن على الأ�سلحة عام  ،2007يف �إطار
عقوبات مرتبطة بربناجمها النووي.
و�أ� �ض��افُ « :ت�ص ّر �إي��ران على حقوقها،
وتقول بوجوب رفع كل العقوبات ،مبا
فيها على ال�صواريخ البالي�ستية عندما
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تردد بريطاين �أمريكي يف مواجهة داع�ش
ن�شرت �صحيفة الإندبندنت الربيطانية
مق ��اال للكاتب واملحل ��ل باتريك كوبرين
حت ��ت عنوان «ال ميكن �أن نربح احلرب
ما مل نخرت التحالف مع �أحد الطرفني».
ويقول كوب�ي�رن� :إن الر�ؤية احلكومية
الربيطاني ��ة تفتق ��ر للجدي ��ة والواقعية
خا�صة �إذا ما نظرنا لفكرة ق�صف مواقع
تنظيم داع�ش ث�أرا للقتلى الربيطانيني

الذي ��ن �سقط ��وا يف هج ��وم تون� ��س.
وي�ضي ��ف كوبرين �أن الت�أخر احلكومي
يف ا�ستهداف �سالح اجلو امللكي ملواقع
التنظي ��م يف �سوريا عالوة على العراق
�سببه ما تقول احلكومة� :إنه حماوالت
للح�صول على موافقة من حزب العمال
املعار�ض.لكن كوبرين يرى �أن الت�أجيل
يعك� ��س الطبيعة املرتددة لل�سرتاتيجية

الربيطاني ��ة والأمريكي ��ة �أي�ض ��ا
بخ�صو� ��ص مواجه ��ة التنظي ��م ال ��ذي
يعتربه �أخطر تنظيم متطرف يف العامل
وبخ�صو�ص ال�صراع يف �سوريا بوجه
�أعم.ويق ��ول كوب�ي�رن� :إن احلكوم ��ة
الربيطاني ��ة كان ��ت ترغ ��ب يف ق�ص ��ف
مواق ��ع النظ ��ام ال�س ��وري ع ��ام 2013
بعدما ا�ستخدم الأ�سلحة الكيمياوية يف

الغوط ��ة ال�شرقية لكن الآن وبعد عامني
ت�شعر احلكومة بالرغب ��ة ذاتها لكن يف
ق�ص ��ف �أه ��داف طرف �آخر ه ��و «داع�ش
».ويو�ض ��ح كوب�ي�رن �أن ه ��ذا التغ�ي�ر
يف طبيع ��ة «الع ��دو» جاء بع ��د الهجوم
الأخ�ي�ر يف مدين ��ة �سو�س ��ة التون�سي ��ة
وهو ما يعت�ب�ره كوبرين �أم ��را يك�شف
الرتدد الكبري للحكومة يف لندن.

الإي����ران����ي����ون م��ن��ق�����س��م��ون ح����ول االت���ف���اق ال���ن���ووي
 لندن� /سكاي نيوز
ع�شر �سنوات مرت على تفجريات لندن التي نفذها
 4انتحاريني و�أودت بحياة � 52شخ�صا ،وتركت
�أث��را ال ميحى على م��ن عا�شوها ،منهم �ساجدة
م��وغ��ال ،ال�ت��ي ��س�خ��رت حياتها م�ن��ذ ذل��ك احل�ين
ملكافحة التطرف ومنع املراهقني من االن�سياق
لأفكار املت�شددين �أو االن�ضمام لهم.
وكانت �ساجدة واحدة من الذين جنوا من تفجري
م�ترو الأن�ف��اق ال��ذي نفذه جريماين ليندزي يف
ال���س��اب��ع م��ن مت��وز  ،2005و�أودى ب�ح�ي��اة 26
�شخ�صا و�إ�صابة � 340آخرين.وقالت �ساجدة" :لن
�أن�سى �أبدا ما حدث يل حينها ،لقد كنت على منت
�إح��دى العربات الو�سطى للقطار ،عندما �سمعنا
فج�أة �صوت انفجار ثم بد�أ الدخان يت�صاعد ونحن
داخ��ل النفق ،ما دف��ع النا�س لل�صراخ وحماولة
حتطيم �أب ��واب القطار دون ج��دوى ،لقد ظننت
�أننا �سنموت" ،و�أ�ضافت" :بعد نحو  45دقيقة
و�صلت لنا ال�شرطة و�أخرجتنا ،ومنذ ذلك احلني
و�أنا مل �أنفك �أفكر عن ال�سبب الذي دفع م�سلمني
مثلي ملخالفة تعاليم دينهم وارت �ك��اب مثل هذه
اجلرمية ،وما الذي ميكننا فعله لتفادي مثل هذه
الهجمات م�ستقبال".ونفذ الهجمات  3بريطانيني
م�سلمني من �أ�صول باك�ستانية ،وبريطاين ولد
يف جاميكا واع�ت�ن��ق الإ� �س�ل�ام يف وق��ت الح��ق،
وا�ستهدفوا  3مواقع لأنفاق املرتو وحافلة لنقل
الركاب.وبعد الهجمات ،قررت �ساجدة ترك عملها
يف �أح��د ال�ب�ن��وك وال�ت�ف��رغ مت��ام��ا للم�شاركة يف
م�شاريع وفعاليات ملحاربة التطرف ،التي متكنت
بف�ضلها من �إيقاف �صبي يف الـ  15من عمره من
ال�سفر ل�سوريا وااللتحاق بتنظيم الدولة.وقالت
�ساجدة" :لقد كانت وال��دة ال�صبي قلقة ب�سبب
املواقع الإلكرتونية التي كان يت�صفحها ،ما دفعها
ل�ل�ق��دوم �إيل ،ل��ذا جل�ست م��ع ال�صبي وناق�شته
و�أخربته بتجربتي وبالرعب الذي ع�شته ،لأحاول
�أن �أو� �ص��ل �إل�ي��ه ر��س��ال��ة م�ف��اده��ا �أن ه��ذه لي�ست
الطريقة التي حتل بها الأزمات".وتدير �ساجدة
�أي�ضا دورات للأمهات امل�سلمات ،لتدريبهن على
ا�ستعمال الإنرتنت ومراجعة املواقع الإلكرتونية
ال �ت��ي يت�صفحها �أوالده ��ن.و�� �ش ��ارك ��ت يف ه��ذه
الدورات خالل ال�سنتني املا�ضيتني نحو � 200أم،
ومت تكرمي �ساجدة من قبل �أمري ويلز.

ُت��رف��ع عقوبات الأمم املتحدة .الغرب
يُ�ص ّر لي�س فقط على �إبقاء (ال�صواريخ
البالي�ستية) يف نطاق العقوبات ،بل �أن
جتمّد �إي��ران برناجمها �أي�ض ًا» يف هذا
املجال.فيما نقلت وكالة «روي�ترز» عن
ديبلوما�سي غربي بارز ت�أكيده �أن رفع
احلظر على الأ�سلحة «لي�س مطروح ًا
للنقا�ش» ،وزاد« :يريد الإيرانيون رفع
العقوبات عن ال�صواريخ البالي�ستية،
وي�ق��ول��ون �إن ال �سبب لربطها بامللف
ال��ن��ووي ،وه ��ذه وج �ه��ة ن�ظ��ر ي�صعب
قبولها .ال رغبة يف ذل��ك من جانبنا».
وتعترب الواليات املتحدة �أن رفع حظر
الأ� �س �ل �ح��ة ق��د ي�ت�ي��ح ل �ط �ه��ران تو�سيع
م�ساعداتها الع�سكرية لنظام الرئي�س
ال���س��وري ب�شار الأ� �س��د ،وللمتمردين
احلوثيني يف اليمن و «حزب الله» يف
لبنان .كما �أن ذل��ك �سيفاقم املعار�ضة
لأي ات �ف��اق ن���ووي ل ��دى ال�ك��ون�غ��ر���س
و�إ�سرائيل.وكانت وا�شنطن �أعلنت بعد
�إب��رام اتفاق ل��وزان بني �إي��ران والدول
ال�ست يف ني�سان (�أبريل) املا�ضي� ،أن
�أي��ة مبادئ توجيهية جديدة ت�صدرها
الأمم املتحدة ح��ول �إي��ران� ،ستت�ضمّن
«ق �ي��ود ًا مهمة على الأ�سلحة التقليدية
وال�صواريخ البالي�ستية».وكان الفت ًا
االثنني �أن موقع «بلومربغ» الأمريكي
�أف��اد ب�أن «�صندوق روكفيلر» �أنفق منذ
العام  4.3 ،2003مليون دوالر للدفع يف
اجتاه �إبرام الواليات املتحدة اتفاق ًا مع
�إيران لت�سوية ملفها النووي ،وح�شد من
�أجل ذلك م�س�ؤولني �أمريكيني توا�صلوا
مع ظريف منذ ذاك العام.

ا�ستهل ��ت �صحيف ��ة (وول �سرتي ��ت) الأمريكي ��ة تقريره ��ا
بعن ��وان "الإيراني ��ون منق�سم ��ون ح ��ول املفاو�ض ��ات
النووية" ،بر�صد تباين الآراء بني ال�شعب الإيراين حول
�إب ��رام بالدهم لإتف ��اق نووي نهائي م ��ع الغرب .ور�صدت
ال�صحيف ��ة انق�ساما وا�ضحا ب�ي�ن الإيرانيني الذين رحبوا
ب�إقام ��ة عالقات جديدة مع الغ ��رب يف �سبيل تعزيز عملية
التنمي ��ة االقت�صادية ،و�أولئك الذين يريدون احلفاظ على
النهج املت�شدد �ضد الغرب ،وخا�صة �ضد الواليات املتحدة،
حيث ينظ ��رون �إليها باعتبارها �ألد �أعداء البالد .و�أ�شارت
ال�صحيف ��ة �إىل تكرار هتاف جمموع ��ة من الإيرانني داخل
م�سجد بطه ��ران" :املوت لأمريكا" " ..امل ��وت لل�شيطان"،
وه ��ي العبارة الت ��ي باتت رم ��زا لعالقة �إي ��ران مع الغرب

من ��ذ ثورة عام  .1979ولكن خ ��ارج امل�سجد الرئي�سي يف
طه ��ران ،اندلع ��ت م�ش ��ادة م�ؤخ ��را ب�ش�أن عن ��وان �صحيفة
حملية مت�شددة ،وهو "خامنئي يوقع اتفاقا مع الكفار" ..
حيث قام �أحد امل�صليني بالإعراب عن رف�ضه لذلك العنوان
 .وداف ��ع الرجل ع ��ن املر�شد الأعلى للث ��ورة الإيرانية� ،آية
الل ��ه خامنئ ��ي ،بالإ�ش ��ارة �إىل �أن ��ه يدع ��م املفاو�ض ��ات مع
القوى العاملية بهدف رفع العقوبات املفرو�ضة على البالد
مقاب ��ل فر�ض قيود عل ��ى الربنامج النووي للب�ل�اد .بينما
رد بائ ��ع ال�صحف بالق ��ول "تقدم ب�شكوى �ض ��د ال�صحيفة
الت ��ي ن�ش ��رت اخل�ب�ر عل ��ى �صفحته ��ا الرئي�سي ��ة" .ور�أت
ال�صحيف ��ة �أن ه ��ذه االنق�سام ��ات بني الإيراني�ي�ن ،ظهرت
م�ؤخ ��را ب�ش ��كل كب�ي�ر و�س ��ط ا�ستم ��رار املفاو�ض ��ات بني

اجلان ��ب الإيراين الذي يرغب يف رف ��ع العقوبات الدولية
الت ��ي �أ�ضرت باقت�ص ��اد ب�ل�اده ،وي�ؤكد عل ��ى �أن برناجمه
الن ��ووي لأغرا� ��ض �سلمية.وا�ش ��ارت ال�صحيف ��ة �إىل �أن
ا�ستط�ل�اع ر�أي �أجرته جامعة طهران بالتعاون مع "�إيران
بول" وه ��ي جمموعة م�ستقلة مقره ��ا تورنتو وتعمل مع
مركز الدرا�سات الدولية والأمنية بجمعة مرييالند� ،أظهر
�أن  57باملئ ��ة م ��ن الإيرانيني م ��ع التو�ص ��ل لإتفاق نووي
مقاب ��ل رف ��ع العقوبات.ولكن �أظهر الإ�ستط�ل�اع تباينا يف
وجه ��ات نظ ��ر الفئ ��ات العمرية ،حي ��ث وج ��د اال�ستطالع
�أن الأ�شخا� ��ص الذي ��ن تقل �أعمارهم ع ��ن  26عاما ،دعموا
الإتف ��اق بن�سبة  67باملئة ،بني �أي ��د الأ�شخا�ص فوق الـ45
عاما الإتفاق بن�سبة  52باملئة.

عام بعد احلرب " ...غزة مازالت حزينة على ال�ضحايا وامل�صابني من الأطفال "
ن�شرت �صحيفة الغادريان الربيطانية
 ،مو�ضوعا يف ذك ��رى مرور عام على
احل ��رب يف غ ��زة حت ��ت عن ��وان "عام
بعد احلرب :غ ��زة الزالت حزينة على
ال�ضحاي ��ا وامل�صاب�ي�ن م ��ن الأطفال".
وتق ��ول اجلري ��دة �إن ��ه بع ��د ع ��ام من
احلرب الزال ال�صبية يف �إحدى
مدار� ��س غ ��زة والتى م ��ات فيها
� 6أطف ��ال يف ق�ص ��ف �إ�سرائيلي
ال�صي ��ف املا�ض ��ي ي�شع ��رون

بفق ��دان زمالئهم مو�ضحة �أن الندبات
النف�سية تركت �أث ��را كبريا يف نفو�س
الأطفال.وت�ضي ��ف اجلري ��دة �إن مدير
مدر�س ��ة الدوحة الثانوي ��ة للبنني يف
رف ��ح �س ��امل �أب ��و رو� ��س يزي ��ن مكتبه
بالعديد من التذكارات وغنائم احلرب

وبينها �ص ��ورة للأطف ��ال يف املدر�سة
يلعبون كرة القدم.وتو�ضح اجلريدة
�أن ع ��دد ال�ضحي ��ا من �أطف ��ال املدر�سة
و�صل �إىل  6يف احلرب الأخرية �أكرث
م ��ن �أي ��ة مدر�س ��ة �أخ ��رى يف القط ��اع
لكنها ت�ؤكد �أن عدد القتلى من الأطفال
نتيج ��ة الق�ص ��ف الإ�سرائيل ��ي
خ�ل�ال ال�صي ��ف املا�ض ��ي و�ص ��ل
�إىل  551طفال.وت�ش�ي�ر اجلري ��دة
�إىل التقري ��ر الأخ�ي�ر ال�صادر عن

منظم ��ة "�أنق ��ذوا الأطف ��ال" وال ��ذي
�أو�ض ��ح �أن االطف ��ال و�صغ ��ار ال�س ��ن
ه ��م من حتمل ��وا الع ��بء الأكرب خالل
الق�ص ��ف الإ�سرائيل ��ي الأخري.وي�شري
التقرير �إىل �أن عدد القتلى من الأطفال
بلغ  551طفال وبلغ عدد امل�صابني من
الأطف ��ال �أي�ض ��ا  3436طف�ل�ا  10يف
املائ ��ة منه ��م �أ�صيب ��وا ب�إعاق ��ة دائم ��ة
بينم ��ا قت ��ل طف ��ل �إ�سرائيل ��ي واح ��د
و�أ�صيب � 270أخرون.

م�صر تخو�ض مهمة �صعبة
يف مواجهة املتطرفني
قالت �شبكة فوك�س نيوز� ،إن م�صر تواجه مهمة �صعبة ،حيث
ي�ش�ي�ر الو�ض ��ع الأمني يف بع� ��ض �أجزاء الب�ل�اد �إىل حتويل
االنتب ��اه نحو معركة �ضد املتطرفني الإ�سالميني يف املنطقة.
و�أ�شارت ال�شبك ��ة الإخبارية الأمريكية ،يف تقرير يوم ام�س
الثالث ��اء� ،إىل �أن الهجم ��ات الإرهابية الت ��ي ا�ستهدفت م�صر
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،حيث مقت ��ل النائب العام ه�ش ��ام بركات
يف القاهرة وا�سته ��داف عدة نقاط تفتي�ش �أمنية يف �سيناء،
مم ��ا �أ�سف ��ر عن ن�ش ��وب معرك ��ة وا�سع ��ة ا�ستطاع ��ت خاللها
قوات اجلي�ش �إ�سق ��اط ع�شرات الإرهابيني .ويقول حمللون
غربي ��ون� ،إن تنظيم داع�ش وغ�ي�ره من اجلماعات الإرهابية
يح ��اول ك�س ��ب نفوذ داخ ��ل م�صر �آم�ل�ا يف تو�سع م ��ا ي�صفه
بدولة اخلالفة .وي�شري �أوري ��ن كي�سلر ،نائب مدير الأبحاث
مب�ؤ�س�س ��ة الدف ��اع ع ��ن الدميقراطي ��ات� ،إىل �أن احلكوم ��ة
امل�صري ��ة تواج ��ه تنظيما متطرف ��ا تابعا لداع� ��ش يف �سيناء
و�آخر مثله على احلدود الغربية يف ليبيا ،ويف نف�س الوقت
عليها التعامل مع اال�ضطرابات الداخلية التي ت�سببها جماعة
الإخ ��وان امل�سلمني يف �أنحاء البالد" .ويقول فريد بورتون،
نائب رئي�س معهد �سرتاتفور للأبحاث اال�ستخباراتي" ،عند
النظ ��ر �إىل التط ��ور التقني للهج ��وم الذي ا�سته ��دف النائب
الع ��ام و�أ�سفر عن قتله ،ف�إن ه ��ذا النوع من التفجريات يجب
�أن يثري قلقنا جميع ��ا" .وي�ضيف بورتون ،الذي عمل �سابقا
يف وحدة مكافحة الإرهاب لدى وزارة اخلارجية الأمريكية:
"ميكنني �أن �أ�شري �إىل الكثري من العمل امل�شرتك والتعاون
الهائ ��ل م ��ع �أجه ��زة الأم ��ن امل�صرية ،قب ��ل �سنوات ،ل ��ذا ف�إن
ال�شيء الذى يخيفنى اليوم هو �أننى ل�ست مت�أكدا من وجود
نف� ��س حجم االت�صال الذى كان موج ��ود م�سبقا ..فم�صر من
احللف ��اء الذي ��ن نحن بحاج ��ة �إليها لنكون مت�أكدي ��ن �أننا يف
�أمان هنا داخل الواليات املتحدة" .هذا فيما يعتقد كي�سلر �أن
القاه ��رة مل تعد تنظر لوا�شنطن باعتبارها احلليف املوثوق
به .وهذا ال�سيناريو اجلديد ،ي�ضيف باحث م�ؤ�س�سة الدفاع
ع ��ن الدميقراطي ��ات� ،أتى بع ��د �إقدام الوالي ��ات املتحدة على
جتمي ��د امل�ساع ��دات الع�سكري ��ة مل�ص ��ر يف �أعق ��اب الإطاح ��ة
بالرئي�س ال�سابق حممد مر�سي .ويقول "هذه امل�ساعدات مت
حجبه ��ا يف وقت كان ��ت م�صر بحاجة �شدي ��دة �إليها ،لذا فمن
غ�ي�ر املفاجئ �أن تذهب م�ص ��ر �إىل فرن�سا �أو رو�سيا وغريهم
لطلب ال�سالح بدال من وا�شنطن".

تـــــك�شـــــــــــف �أ�سبــــــاب تدخــــالت تـــركـيـــا والأردن بـــ�ســـوريــــــا
قال ��ت جمل ��ة “دايل ��ي بي�س ��ت” الأمريكي ��ة
�إنه من ��ذ �أن ب ��د�أ احلديث ع ��ن �إقامة مناطق
عازل ��ة يف �سوري ��ا ع ��ام  2012م ��ن �أج ��ل
حماية املدنيني ،وتتواىل الت�سا�ؤالت ب�ش�أن
تنفيذه ��ا عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع ،الأم ��ر الذي
ث ��ار احلديث عنه مرة �أخرى ه ��ذا الأ�سبوع
بتجدي ��د تركي ��ا والأردن عزمهم ��ا �إقامة تلك
املناطق.وت�ضي ��ف املجلة �أن املنطقة العازلة
ه ��ي تلك امل�ساحة الت ��ي ت�سيطر عليها قوات
ع�سكري ��ة� ،إما جي� ��ش �أو متمردين يوافقون
عل ��ى ال�سماح للأت ��راك والأردني�ي�ن بفر�ض
�سيطرته ��م داخ ��ل مناطق حم ��ددة ب�سوريا
ومنع مرور الأفراد وامل ��وارد عرب احلدود،
م�ش�ي�رة �إىل �أن ��ه فيم ��ا يخ�ص تركي ��ا ،يقول
“فيلي ��ب �سمي ��ث” الباح ��ث يف جامع ��ة

مرييالن ��د الأمريكي ��ة �إنه ��ا ت�شع ��ر بتهدي ��د
م ��ن الأك ��راد الذي ��ن حقق ��وا انت�ص ��ارات
عدي ��دة م�ؤخ ��را عل ��ى داع� ��ش يف �سوري ��ا،
م ��ا يجع ��ل خطتها للتدخ ��ل جدي ��ة ،وهو ما
�أك ��ده “روب ��رت ف ��ورد” ال�سف�ي�ر الأمريكي
ال�سابق لدى �سوريا ،بقوله“ :تركيا ت�صور
داع� ��ش باعتباره ��ا خط ��را ،ولكنه ��ا ت�صور
االنف�صالي�ي�ن الأك ��راد باعتباره ��م خط ��را
�أكرب”.وتو�ضح تقارير �إخبارية �أن املنطقة
العازلة التي تخطط تركي ��ا لإقامتها �ستمتد
م ��ن مدين ��ة كوب ��اين الت ��ي ي�سيط ��ر عليه ��ا
الأك ��راد� ،إىل منطق ��ة خا�ضع ��ة
للم�سلح�ي�ن ،و�ست�ؤمن بقوات
بري ��ة وقذائف وغط ��اء جوي
و�سينت�ش ��ر � 18أل ��ف جن ��دي

عل ��ى عمق  30كيلو مرتا وبطول  100كيلو
م�ت�ر من �أجل ال�سيطرة على منطقة خا�ضعة
لداع�ش.وت�ضي ��ف املجلة �إىل �أنه على عك�س
تركيا ،يرى “فورد” �أن الأردن لي�ست جادة
ب�ش� ��أن �إقامة منطقة عازل ��ة ،مو�ضحا ”:من
املحتمل �أن تكون هذه طريقة عمان يف طلب
م�ساع ��دة الوالي ��ات املتح ��دة” ،فيم ��ا ي�شري
�سمي ��ث“ :رمبا كانت تري ��د �أن تبعث ر�سالة
�أقوى من تلك ،وهي �أن التطورات الإقليمية
ت�سلك طريقها على نح ��و يظهر �أن الواليات
املتحدة ال مت�سك بزمام الأمور كلها”.
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اغتيال النائب العام والهجمات على اجلي�ش وال�شرطة

�إع��������ل�������ان احل�������������رب ع������ل������ى م�������ص���ر
 املطل��وب مواجه��ة �شامل��ة ..فكري��ة و�سيا�سي��ة واقت�صادي��ة واجتماعي��ة و�أمني��ة ح�����م�����اي�����ة ح������ق������وق الإن���������������س�������ان ���������ض��������رورة ل�����ه�����زمي�����ة الإره�������������اب احل������������ق يف احل������������ي������������اة ..ه���������و �أه���������������م ح��������ق��������وق الإن���������������س�������ان ال����ق����وان��ي�ن ال���ق���ائ���م���ة ت���ك���ف���ي وت�����زي�����د وال ح����اج����ة ل����ق����وان��ي�ن ج���دي���دةح�سني عبد الرازق

� -سلط��ات وا�سع��ة لل�شرطة والنيابة العام��ة يف قانون مكافحة الإره��اب ال�صادر عام 1992

م��ن اخل�ط��أ النظر للجرائم الإره��اب�ي��ة الأخ�ي�رة
التي روّعت البالد� ،سواء جرمية اغتيال النائب
ال�ع��ام �أو الهجوم على م��واق��ع وكمائن القوات
امل�سلحة وال�شرطة يف �سيناء �أو ا�ستهداف �أبراج
الكهرباء� ..إلخ على �أنها جمرد موجة جديدة من
موجات الإره��اب الأ�سود التي تعر�ضت له م�صر
من قبل خا�صة خالل ت�سعينيات القرن املا�ضي،
فما نواجهه الآن هي "حرب" باملعنى احلريف
للكلمة ت�شن ��ض��د ال��دول��ة وال���ش�ع��ب وال �ق��وات
امل�سلحة وال�شرطة ،يخو�ضها جي�ش منظم من
الإرهابيني يقدر ب��الآالف ،يتم متويلهم ومدهم
بال�سالح والتخطيط لعملياتهم الإجرامية من دول
و�أج�ه��زة خمابرات �إقليمية "مثل قطر وتركيا"
و�أخ��رى �أمريكية و�أوروب �ي��ة ،وي�ستفيدون من
انت�شار غ�ير م�سبوق لل�سالح وت�ط��وره نتيجة
ل�ف�ترة اخل�ل��ل الأم �ن��ي ال ��ذي تعر�ضت ل��ه البالد
بعد ثورة  25يناير وا�ستباحت حدود م�صر مع
ليبيا و�إ�سرائيل وقطاع غزة الذي ت�سيطر عليه
"حما�س" ،وكذلك فرتة حكم "مر�سي" وجماعة
الإخوان ومتكينهم للجماعات الإرهابية املرتبطة
بجامعة الإخ� ��وان وحلفائها ،وب��ال�ت��اىل تطور
وتنوع �أ�ساليب العمليات الإره��اب�ي��ة وكثافتها
وتتاليها دون فوا�صل زمنية كبرية  -كما كان
احلال يف ت�سعينيات القرن املا�ضي  -وانت�شارها
يف �أماكن خمتلفة ومتعددة.

ولكنها �أهملت الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،ومل تهتم مبواجهة الفكر الإرهابي
املت�سرت زورا بالدين ،فلم تغري وجتدد اخلطاب
الديني ،ومل تقرتب من مناهج التعليم القائمة
على احلفظ والتلقني ولي�س �إعمال العقل النقدي،
وهو ما �أدى �إىل انت�شار منهج "ال�سمع والطاعة"،
ووا�صلت �سيا�سات اال�ستبداد وحماية الف�ساد
وتطبيق �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية ت�صب
يف م�صلحة ال�ق�ط��اع الطفيلي يف الر�أ�سمالية
امل�صرية على ح�ساب غالبية امل�صريني من فالحني
وعمال وموظفني وغالبية �أبناء الطبقة الو�سطى
عامة ،مما �أدى �إىل تراجع التنمية وارتفاع ن�سب
الفقر والبطالة ،وكان منطقيا �أن ن�شهد موجات
ج��دي��دة م��ن الإره� ��اب يف مطلع ال�ق��رن احل��ايل،
لن�صل �أخ�ي�را �إىل ه��ذه احل��رب الإره��اب�ي��ة التي
ت�شن على م�صر.
لقد تركز جهد القائمني على احلكم يف البالد يف
�إ��ص��دار ت�شريعات جديدة تغلظ العقوبات على
اجلرائم الإرهابية ،وتتو�سع يف مفهوم الإرهاب،
مبا يف ذل��ك تعديل قانون الإج ��راءات اجلنائية
و�إعطاء �سلطات �أو�سع لل�شرطة والنيابة العامة،
وط��ال��ب البع�ض ب ��إع�لان ح��ال��ة ال �ط��وارئ و�شن
�آخ��رون حمالت �ضد "منظمات حقوق الإن�سان"
و"املجل�س القومي حلقوق الإن�سان" ،بل ومبادئ
حقوق الإن�سان ذاتها.

املواجهة ال�شاملة
وم��واج�ه��ة ه��ذه احل��رب الب��د �أن تكون مواجهة
�شاملة �أم�ن�ي��ة و�سيا�سية وف�ك��ري��ة واقت�صادية
واجتماعية ،تتم خاللها تعبئة كل �إمكانات الدولة
امل�صرية ،وقد �أ�شار الد�ستور امل�صري احلايل يف
امل��ادة (� )237إىل ذل��ك ،بالن�ص على �أن "تلتزم
الدولة مبواجهة الإره��اب بكل �صوره و�أ�شكاله
وتعقب م�صادر متويله وفق برنامج زمني حمدد،
باعتباره تهديدا للوطن واملواطنني ،مع �ضمان
احلقوق واحلريات العامة ،وينظم القانون �أحكام
و�إجراءات مكافحة الإرهاب ،والتعوي�ض العادل
عن الأ�ضرار الناجمة عنه وب�سببه".
وللأ�سف فال يبدو  -حتى الآن � -أن القائمني على
�أمور الدولة يف م�صر لديهم ر�ؤية �أو �سرتاتيجية
�شاملة ملواجهة هذه احلرب الإرهابية ،ويكررون
خ �ط ��أ امل��واج �ه��ة يف الت�سعينيات وم ��ا بعدها
باالعتماد فقط على املواجهة الأمنية وتغليظ
العقاب ،وجتاهل �أن الإرهاب يبد�أ فكرا ويتغذى
على �أو��ض��اع �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
ت�شكل �أر�ضية �صاحلة لنموه.
يف الت�سعينيات ت���ص��دت �أج �ه��زة الأم���ن بقوة
ل�ل�إره��اب و�أح��ال��ت م�ئ��ات املتهمني �إىل الق�ضاء
ال�ع���س�ك��ري ،وح �ك��م ع�ل��ى  86م�ن�ه��م ب ��الإع ��دام،

قوانني قائمة!
و�إذا بد�أنا مبناق�شة الدعوة لإ�صدار قانون جديد
ملكافحة الإره��اب ،ف�سنجد �أنها دع��وة تفتقر �إىل
املنطق ال�سليم ،فلدينا قوانني تكفي وتزيد ملقاومة
ومكافحة الإرهاب.
يقول "د .حممد باهي �أبويون�س" عميد كلية
احلقوق بجامعة الإ�سكندرية و�أ�ستاذ القانون..
"يوجد لدينا م��ن القوانني م��ا يكفي ملواجهة
وجمابهة الكيانات الإرهابية ،ول�سنا يف حاجة
�إىل �سن قانون جديد ملكافحة الإره��اب ،لدينا ما
يقرب م��ن  10ق��وان�ين كافية تخت�ص مبواجهة
الإره � ��اب وال �ك �ي��ان��ات الإره��اب �ي��ة ..وال�ق��وان�ين
بطبيعتها لي�ست بالكم و�إمنا بالكيف ،لكن ينق�صنا
التطبيق" .وحت��دي��دا هناك ال�ق��ان��ون  97ل�سنة
 1992بتعديل بع�ض ن�صو�ص قانون العقوبات
وقانون الإجراءات اجلنائية ..والقرار بالقانون
ال�صادر يف فرباير  2015فى �ش�أن تنظيم الكيانات
الإرهابية والإرهابيني.
وتناول القانون  97ل�سنة  1992تعديل مواد يف
قانون العقوبات والإج��راءات اجلنائية و�إن�شاء
حماكم �أمن الدولة "مت �إلغا�ؤها بعد ذلك" و�سرية
احل�سابات بالبنوك والأ�سلحة والذخائر ،ومن
�أهم ما �أ�ضافه هذا القانون تعريفا للإرهاب "املادة

 86عقوبات" وجترمي �صدور اجلرائم الإرهابية
يف املواد من  86مكررا �إىل  88مكررا من قانون
العقوبات ،وبيان الأح�ك��ام العامة املو�ضوعية
ال �ت��ي ت���س��ري ع�ل��ى ه ��ذه اجل��رائ��م م�ث��ل �أح �ك��ام
اال�شرتاك وامل�صادرة ،وت�شديد عقوبات بع�ض
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات،
�إذا ما ارتكب �أي منها تنفيذا لغر�ض �إره��اب��ي،
من ذلك جرائم القتل العمد الذي ي�شدد عقابه من
ال�سجن امل�ؤبد �إىل الإعدام ،وال�ضرب املف�ضي �إىل
عاهة في�ضاعف احلد الأق�صى للعقوبة املقررة له،
وال�ضرب املف�ضي �إىل املوت حيث ي�صل �إىل احلد
الأق�صى للعقوبة �إىل ال�سجن امل�شدد �أو ال�سجن
ملدة  15عاما ،كذلك حتويل بع�ض جنح الإي��ذاء
العمدي وغريها من اجلنح املن�صو�ص عليها يف
القانون  97ل�سنة � 1992إىل جنايات �إذا ارتكبت
بغر�ض �إرهابي.
و�أ� �ض��اف ال�ق��ان��ون ج��رائ��م الإره ��اب املن�صو�ص
عليها فيه �إىل اجلرائم الواردة يف الفقرة الثانية
من امل��ادة ( )15من قانون الإج��راءات اجلنائية،
وهي اجلرائم التي ال تنق�ضي الدعوة اجلنائية
النا�شئة عنها مب�ضي امل ��دة ،كما خ�ص�ص هذا
ال�ق��ان��ون دائ��رة �أو �أك�ثر م��ن دوائ��ر حماكم �أم��ن
الدولة العليا "اجلنايات" املن�ش�أة بدائرة حمكمة
ا�ستئناف ال�ق��اه��رة لنظر ج��رائ��م الإره ��اب دون
التقيد بقواعد االخت�صا�ص املن�صو�ص عليها يف
قانون الإج ��راءات اجلنائية كما تخت�ص �أي�ضا
بالف�صل يف ما يقع من هذه اجلرائم من الأحداث
ال��ذي��ن تزيد �سنهم على � 15سنة وق��ت ارتكاب
اجلرمية.
ومنح القانون النيابة العامة يف حتقيق اجلرائم
الإرهابية بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات املقررة
لها �سلطات قا�ضي التحقيق وحمكمة اجلنح
امل�ست�أنفة منعقدة يف غرفة م�شورة يف ما يتعلق
باحلب�س االحتياطي ،كما ال تتقيد النيابة العامة
يف مبا�شرة التحقيق ورف��ع الدعوى يف جرائم
الإره��اب بقيد الطلب املن�صو�ص عليها يف املادة
 9من قانون الإجراءات اجلنائية.
كما و�سع القانون م��ن �سلطات م��أم��ور ال�ضبط
"ال�شرطة" �إذا ت��واف��رت ل��دي��ه جم��رد "دالئل"
كافية على اتهام �شخ�ص بارتكاب �إح��دى جرائم
الإره��اب ،و�أج��از له اتخاذ الإج��راءات التحفظية
املنا�سبة والقب�ض على املتهم بعد الإذن له من
النيابة ملدة ال تتجاوز � 7أيام (!) ،و�سماع �أقواله
و�إر�ساله للنيابة العامة املخت�صة بعد انتهاء مدة
ال�سبعة �أيام.
ومنح القانون النائب العام �أو من يفو�ضه من
املحامني العامني �سلطة الأمر باالطالع واحل�صول
على �أية بيانات �أو معلومات تتعلق بح�سابات �أو
ودائع �أو �أمانات �أو خزائن البنوك �إذا اقت�ضى ذلك

ق�ضية للمناق�شة

در�����������س ال����ي����ون����ان

فريدة النقا�ش
انت�صر �شعب اليونان حني �صوتت �أغلبية تقارب ثلثي الناخبني �ضد
رو�شتة االذالل التي �سعى اليمني الأوروبي لفر�ضها على البالد ،و�إذ
حتالف هذا اليمني مع �صندوق النقد الدويل �أحد الأذرع االقت�صادية
للر�أ�سمالية املعوملة واملتوح�شة لإخ�ضاع اليونان ب�سبب الديون.
وكانت "�أجنيال مريكل" امل�ست�شارة الأملانية قد توعدت ال�شعب
اليوناين �أن حت��ول ب�لاده �إىل "كومة من الرتاب" �إذا ما �صوت
�ضد رو�شتة الدائنني ،بينما تعالت �أ��ص��وات �أوروب�ي��ة نابعة من
قلب التوجهات اليمينية ال�سائدة تطالب رئي�س الوزراء اليوناين
"ت�سيربا�س" بف�ض حتالفه مع الي�سار ،و�إن�شاء حتالف جديد مطيع
لإم�لاءات ر�أ�س املال ،حتالف ينفذ �سيا�سات التق�شف على ح�ساب
�أ�صحاب الأجور واملرتبات واملتقاعدين والفقراء وال�شرائح الدنيا
من الطبقة الو�سطى ،مع اعفاء الأغنياء واملي�سورين من حتمل �أي
عبء ،وهو ما رف�ضه اليونانيون.
وحني طرحت حكومة "�سرييزا" الي�سارية ر�ؤية جديدة �ضد التق�شف
لإنعا�ش االقت�صاد وتطوير الإنتاج و�إعادة جدولة الديون خلدمة
هذا االجتاه� ،أ�صيبت دوائر اليمني الأوروبي والدائنني بالذعر ،لأن
ر�ؤية جديدة وخمتلفة �أخذت تتبلور ،حتى و�إن كانت دميقراطية
اجتماعية حقيقية ومعتدلة كالتي يطرحها برنامج "�سرييزا".
وكانت احلكومة الفرن�سية ممثلة للدميقراطية االجتماعية ،والتي
حملها الناخبون �إىل ال�سلطة على �أمل تنفيذ الوعود التي اطلقتها
بك�سر م�سل�سل التق�شف الأوروب� ��ي ،ق��د خانت ه��ذه ال��وع��ود كما
خانت ناخبيها حني حتالفت مع اليمني الأملاين �ضد اليونان و�ألقت
ب�شعارات الدميقراطية االجتماعية يف �سلة القمامة.
وح��ذر رئي�س احل�ك��وم��ة اليونانية يف م�ق��ال ل��ه م��ن خطر �إل�غ��اء
الدميقراطية يف �أوروب��ا حتت �ضغط ال�سيا�سات اليمينية التي
تنت�صر ل��ر�أ���س امل��ال �ضد العاملني ،وك��ان مثل ه��ذا اخلطر ماثال

بو�ضوح يف النتائج التي �سبق �أن و�صل �إليها الباحث االقت�صادي
الفرن�سي توما�س بيكيتي يف كتابه "ر�أ�س املال يف القرن احلادي
والع�شرين" حني �أكد �أن تفاقم انعدام امل�ساواة والتفاوت الفادح
بني �أقلية تزداد ثراء و�أغلبية تزداد فقرا ي�ؤدي تلقائيا �إىل تدمري
الدميقراطية.
وتكمن م�شكلة اليونان الرئي�سية يف تخلف الن�شاطات املنتجة،
وجر البالد �إىل التبعية للتمويل اخلارجي ،وبناء اقت�صاد قائم
على الريعني ال�سياحي والعقاري ،وهو م�شهد متكرر يف كثري من
البلدان ال�ساعية �إىل اخلروج من �أ�سر التبعية.
و�أخذ ال�شعب اليوناين الذي ذاق الأمرين من �سيا�سات امل�ضاربة
يتطلع �إىل �سيناريوهات بديلة ،وقادة الوعي وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
الدميقراطية النتخاب "�سرييزا" ،ثم عاد و�صوت ل�صالح الرو�شتة
البديلة للإذالل  ،م�سلطا �ضوءا كا�شفا على ال�سيا�سات الر�أ�سمالية
االمربيالية التي تركزت منذ �سقوط املنظومة اال�شرتاكية ،وانفراد
الواليات املتحدة الأمريكية بالهيمنة على العامل حول �صراعات
الهوية ،وت�أجيج العنف الطائفي والديني والإث�ن��ي واملناطقي
للتعتيم على ال�صراع الطبقي يف البلدان التابعة� ،أو تلك التي
احتلتها �أمريكا فعال مثل �أفغان�ستان والعراق.
وتغطي �صراعات الهوية على عمليات اال�ستنزاف الوا�سعة لرثوات
البلدان و�آمال ال�شعوب  ،وي�ستغرق الأمر وقتا وجهدا د�ؤوبا حتي
تكت�شف ال�شعوب حقيقة عملية التزوير هذه ،ثم تنطلق بكل طاقاتها
على الطريق ال�صحيح للتحرر والدميقراطية االجتماعية احلقة.
ومن ح�سن حظ اليونان �أن هذا املخطط اجلهنمي مل يحالفه النجاح
يف جتربتها الغنية.
ولي�ست جت��رب��ة ال�ي��ون��ان ال�ت��ي ي�ترب����ص ب�ه��ا ال�ي�م�ين الأوروب� ��ي
وم�ؤ�س�سات العوملة الر�أ�سمالية للحيلولة دون انفالتها من قب�ضته
هي الأوىل ولن تكون الأخ�يرة بالقطع .ففي مطلع ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي جنح ح��زب ال��وح��دة ال�شعبية بقيادة الرئي�س
ال�شهيد "�سلفادور �إلليندي" يف �شيلي على �أ�سا�س برنامج اجتماعي
اقت�صادي حت��رري النت�شال البالد من الفقر والتفاوت الفا�ضح
والتبعية ،وك��ان �أن �أط��اح به انقالب ع�سكري دم��وي بتدبري من
املخابرات املركزية الأمريكية راح فيه مع الرئي�س �آالف ال�شهداء
لتخ�ضع البالد حلكم الديكتاتور"بنو�شيه" لعقود.
ولكن العامل تغري وتفتح جتربة اليونان لنف�سها وللبلدان الأخرى
بابا �إىل م�ستقبل �آخر اف�ضل بعد �أن نف�ضت عنها قيود الإذالل ،وهي
مدعوة لأن ت�سري على هذا الطريق ال�صعب يدعمها كل ال�شرفاء يف
العامل.

ك�شف احلقيقة يف جرمية من جرائم الإرهاب.
وقرر القانون عدم �إقامة الدعوى اجلنائية �ضد
م��ن انتمى �إىل جمعية �أو هيئة �أو منظمة �أو
جماعة �أو ع�صابة �إرهابية �إذا ب��ادر خالل �شهر
من تاريخ العمل بالقانون ب�إبالغ النيابة العامة
�أو �سلطات الأمن بانف�صاله عن التنظيم وتوقفه
عن ممار�سة �أي ن�شاط فيه ويقيد القانون 97
ل�سنة  1992امل��ادة ( )17م��ن ق��ان��ون العقوبات
اخل��ا��ص��ة ب��ال �ظ��روف امل�خ�ف�ف��ة ،ف�لا ي�ج��وز طبقا
لهذا القانون النزول بالعقوبة املقررة �إىل درجة
واحدة بالن�سبة لعقوبة الإعدام وال�سجن امل�ؤبد
دون غ�يره�م��ا ،وج ��واز احل�ك��م بتدبري �أو �أك�ثر
من التدابري املن�صو�ص عليها ف�ضال عن احلكم
بالعقوبة املقررة للجرمية ،والإعفاء عن العقوبات
يف حالة التبليغ عن اجلرائم الإرهابية.
وقد تعر�ض القانون  97ل�سنة  1992عند �صدوره
ملوجة من النقد من نادى الق�ضاة و�أ�ساتذة القانون
والأحزاب الدميقراطية ومنظمات املجتمع املدين
احلقوقية املحلية والعاملية ومن الأمم املتحدة
وجمل�س حقوق الإن�سان التابع لها ،خا�صة املادة
( 86عقوبات) التي ع ّرفت الإرهاب.
املادة 86
تقول ه��ذه امل��ادة "يق�صد ب��الإره��اب يف تطبيق
�أحكام هذا القانون كل ا�ستخدام للقوة �أو العنف
�أو التهديد �أو الرتويع ،يلج�أ �إليه اجلاين تنفيذا
مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي بهدف الإخالل
بالنظام العام �أو تعري�ض �سالمة املجتمع و�أمنه
للخطر� ،إذا كان من �ش�أن ذلك �إي��ذاء الأ�شخا�ص
�أو �إل �ق��اء ال��رع��ب بينهم �أو ت�ع��ري����ض حياتهم
وحرياتهم �أو �أمنهم للخطر� ،أو �إحل��اق ال�ضرر
بالبيئة �أو باالت�صاالت �أو املوا�صالت �أو بالأموال
�أو باملباين �أو ب��الأم�لاك العامة �أو اخلا�صة �أو
احتاللها �أو اال�ستيالء عليها ،ومنع �أو عرقلة
مم��ار��س��ة ال�سلطات ال�ع��ام��ة ،ودور ال�ع�ب��ادة �أو
معاهد العلم لأعمالها� ،أو تعطيل تطبيق الد�ستور
�أو القوانني �أو اللوائح".
وان�صب النقد على وج��ود عبارات مطاطة غري
من�ضبطة ق��ان��ون��ا مي�ك��ن ت�ف���س�يره��ا تف�سريات
خمتلفة ،مثل "الرتويع" و"النظام العام" و"�إلقاء
الرعب" ،وعدم جتديد املق�صود ببع�ض العبارات
مثل "�إحلاق ال�ضرر بالبيئة" ،وجترميه حلقوق
الإ� �ض��راب واالع�ت���ص��ام واملن�صو�ص عليها يف
الد�ستور ويف االتفاقات والعهود الدولية التي
�صدقت عليها م�صر و�أ�صبحت ج��زءا من بنائها
القانوين ،وتتكرر مثل ه��ذه العبارات وغريها
م�ث��ل "الإ�ضرار ب��ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وال���س�لام
االجتماعي" يف املادة ( 86مكرر) ،وتفر�ض هذه
امل��ادة �أي�ضا قيودا على حرية ال��ر�أي والتعبري

وحرية ال�صحافة ،عندما تفر�ض عقوبة ال�سجن
مل��دة ال تزيد على خم�س �سنوات لكل "من روّ ج
بالقول �أو الكتابة �أو ب�أي طريقة �أخرى للأغرا�ض
املذكورة يف الفقرة الأوىل" ،فيمكن اعتبار �أي نقد
 طبقا لهذه الفقرة  -جرمية يتم العقاب عليها.ومل يكتف امل�شروع بهذا القانون �سيئ ال�سمعة،
ف�أ�صدر الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي يف فرباير
املا�ضي ال�ق��رار بقانون رق��م  8ل�سنة  2015يف
�ش�أن تنظيم الكيانات الإره��اب�ي��ة والإره��اب�ي�ين،
وكررت املادة الأوىل منه نف�س العبارات املطاطة
التي تقبل �أي تف�سري.
وم��ع ذل��ك ف�ق��د �أع���دت احل�ك��وم��ة ق��ان��ون��ا ج��دي��دا
ملكافحة الإره ��اب ،ي�ؤكد ما ن�شر عنه �أن��ه يحمل
نف�س العوار القائم يف القوانني احلالية و�أكرث،
ومن �أخطر الإ�ضافات الواردة فيه �إعطاء القا�ضي
احل��ق يف رف�ض ال�سماع ل�شهود النفي ،مهدرا
بذلك واحدة من �أهم �ضمانات الدفاع للمتهم ،التي
�أ�صبحت حممية بالد�ستور الذي ن�ص يف مادته
( )96على �أن "املتهم ب��ريء حتى تثبت �إدانته
يف حماكمة قانونية عادلة تكفل له فيها �ضمانات
ال��دف��اع ع��ن نف�سه ،وينظم ال�ق��ان��ون ا�ستئناف
الأحكام ال�صادرة يف اجلنايات".
وباملنا�سبة ف��ال�ع�ب��ارة الأخ�ي�رة يف ه��ذا الن�ص
ال��د� �س �ت��وري ت�ف��ر���ض ع�ل��ى امل �� �ش��روع �أن تكون
امل�ح��اك�م��ة اجل�ن��ائ�ي��ة ع�ل��ى درج �ت�ين ق�ب��ل الطعن
بالنقد ،وي�ب��دو �أن م��ن �صاغوا م�شروع قانون
الإره��اب اجلديد مل يهتموا بقراءة الد�ستور� ،أو
ظنوا �أنهم ميلكون احل��ق يف جتاهل الد�ستور
و�إرادة املاليني التي �صوتت بنعم ب�أغلبية كبرية
فى اال�ستفتاء عليه.
احلملة على حقوق الإن�سان
وي�ق��ودن��ا ه��ذا الأم ��ر بالق�ضية الثانية املتعلقة
مبكافحة الإره ��اب التي �أث�ير ج��دل حولها بعد
اغتيال النائب ال�ع��ام ال�شهيد "ه�شام بركات"
واحل � ��رب الإره ��اب� �ي ��ة � �ض��د ال� �ق ��وات امل�سلحة
وال�شرطة وال�شعب امل�صري يف �سيناء ،وهي
ق�ضية حقوق الإن�سان .لقد جرى حتميل منظمات
حقوق الإن�سان امل�صرية والدولية امل�س�ؤولية عن
هذه احل��رب الإرهابية التي تتعر�ض لها م�صر،
مب�ق��ول��ة �إن �ه��ا ت��داف��ع ع��ن اجل�م��اع��ات الإره��اب�ي��ة
وحقوق املتهمني فيها ،بدال من الدفاع عن حقوق
�ضحاياها .واحلملة على منظمات حقوق الإن�سان
يف م�صر لي�ست جديدة� ،سواء من �سلطات الدولة
والأم��ن وبع�ض ال�صحفيني والإعالميني الذين
احرتفوا خدمة احلكام � -أي حكام � -إ�ضافة �إىل
موقفهم الراف�ض للدميقراطية واحلريات العامة.
ولكن اجلديد �أن احلملة هذه املرة ت�أتي من رجال
قانون وق�ضاة و�سا�سة لهم احرتامهم وتقديرهم
من الر�أي العام .وفات ه�ؤالء �أنه ال ميكن احلديث
عن دول��ة د�ستورية ودول��ة قانون �إذا مل حترتم
مبادئ حقوق الإن�سان واحلريات العامة.
والد�ستور امل�صري ال��ذي يحكمنا جميعا �أف��رد
ال �ب��اب ال �ث��ال��ث امل �ك��ون م��ن  43م� ��ادة للحقوق
واحلريات والواجبات العامة.
ون����ص يف امل ��ادة ( )93على �أن "تلتزم ال��دول��ة
باالتفاقات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان التي ت�صدق عليها م�صر ،و�أ�صبح لها قوة
القانون بعد ن�شرها وفقا للأو�ضاع املقررة".
ك�م��ا ن����ص يف امل� ��ادة ( )237اخل��ا��ص��ة ب��ال�ت��زام

الدولة مبواجهة الإره��اب ،على �ضرورة �أن تتم
ه��ذه املواجهة "مع �ضمان احل�ق��وق واحل��ري��ات
العامة".
وقد �صدقت م�صر على "االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري" و"العهد
ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"
و"العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية" و"اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ��ش�ك��ال التمييز �ضد املر�أة" و"اتفاقية
مناه�ضة التعذيب وغ�يره من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة"
و"اتفاقية حقوق الطفل" و"االتفاقية الدولية
حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أف��راد
�أ�سرهم" و"االتفاقية ال��دول�ي��ة حلماية جميع
الأ�شخا�ص م��ن االختفاء الق�سري" و"اتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة"� ،إ�ضافة �إىل 7
بروتوكوالت وقعت م�صر على عدد منها.
ومنظمات حقوق الإن�سان امل�صرية والإقليمية
وال ��دول� �ي ��ة ت �ع �م��ل ع �ل��ى ن �� �ش��ر م� �ب ��ادئ ح �ق��وق
الإن���س��ان ،وامل�ساعدة يف توفري ه��ذه احلقوق،
ومراقبة االلتزام باملواثيق واالتفاقات والعهود
وال�ب�روت ��وك ��والت ال��دول �ي��ة اخل��ا� �ص��ة بحقوق
الإن�سان والتي �صدقت عليها م�صر ،وتتم كل �أربع
�سنوات مراجعة مدى التزام الدولة بتعهداتها �أمام
جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة يف
جنيف ،من خالل ثالثة تقارير "تقرير احلكومة
 تقرير منظمات حقوق الإن�سان  -تقرير مفو�ضالأمم املتحدة اخلا�ص بحقوق الإن�سان" ،وقد
متت �آخ��ر مراجعة خا�صة مب�صر يف مطلع هذا
ال �ع��ام "فرباير  -م��ار���س � ،"2015أي �أن دور
وم�س�ؤولية ه��ذه املنظمات تتعلق مب��دى التزام
ال��دول��ة مب��ا وقعت عليه ،مب��ا يعني �أن�ه��ا لي�ست
م�س�ؤولة مبا�شرة عن متابعة ومراقبة اجلماعات
واجلمعيات واملنظمات التي مل توقع على هذه
االلتزامات مبا فيها بالطبع الع�صابات الإرهابية،
ولكن ذلك ال يعني �أن تغ�ض الطرف عما متار�سه
من عنف و�إج��رام واغتياالت وتفجريات ،فهذه
اجلماعات الإرهابية تنتهك �أهم حقوق الإن�سان
على الإط�ل�اق وه��و احل��ق يف احل �ي��اة ،وتن�ص
الفقرة الأوىل م��ن امل��ادة ( )6م��ن العهد ال��دويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على �أن
"احلق يف احلياة حق مالزم لكل �إن�سان ،وعلى
القانون �أن يحمي هذا احلق ،وال يجوز حرمان
�أحد من حياته تع�سفا" وهو "احلق الأعلى" الذي
ميكن من خالله عدم ال�سماح ب�أي انتقا�ص ويجب
�أن يف�سر على نطاق وا�سع.
ومل تتخلف منظمات حقوق الإن���س��ان �أب��دا عن
�إدان��ة ه��ذه اجلماعات الإره��اب�ي��ة وممار�ساتها،
وك�شف �أهدافها� ،سواء من بياناتها �أو تقاريرها
الدورية.
وب ��دال م��ن �إث���ارة تناق�ض ال معنى ل��ه ب�ين هذه
املنظمات واملجتمع الذي انتف�ض لهزمية الإرهاب،
وتوجيه اتهامات ال �أ�سا�س لها و�صلت �إىل حد
و�صف "املجل�س القومى حلقوق الإن�سان" وهو
جمل�س حكومي ب�أنه "املجل�س القومي حلقوق
الإخوان"! ،فاملطلوب الآن جبهة وطنية ملحاربة
الإره ��اب وهزميته ،مبواجهته مواجهة �شاملة
ف�ك��ري��ة و��س�ي��ا��س�ي��ة واق �ت �� �ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة،
وم�ساندة ال�شرطة والقوات امل�سلحة يف املواجهة
الأمنية بكل قوة.

ب����ال����ف����ن ُت���������ش���� ّي����د احل���������ض����ارات

 د .عبد الواحد م�شعل

انطالق ًا من �شواهد ومراجع وم�صادر
التاريخ االن�ساين الرا�سخة،نقول ان
املجتمع الذي الينتج فن ًا راقي ًا الميكن
ان ي��رت�ق��ي ��س� ّل��م احل �� �ض��ارة ،ويبقى
يعي�ش يف ات��ون ��ص��راع��ات جدلية ال
طائل منها،فالعراقيون وامل�صريون
وال�صينيون والفر�س والهنود �شيدوا
ح�ضاراتهم عندما ارتقت لديهم االذواق
الفنية وعال �ش�أن الفن والنخب العليا
املنتجة له،فكانت اجلنائن املعلقة عند
البابليني وااله��رام��ات عند امل�صريني
من عجائب الدنيا ال�سبع وهكذا بقية
احل �� �ض��ارات ال �ق��دمي��ة،ف��ال �ف �ن��ون اح��د
االركان اال�سا�سية لالجنازات الثقافية
ال�ت��ي ت�سمو ب��االن���س��ان اىل م�ستوى
رفيع يرتجم ان�سانيته ،هكذا تذكرنا
فنون اثنيا وروما بح�ضاراتهما ،وتلك
االجن��ازات الفنية الرائعة التي التزال
متثل عالمة �شاهدة ورا�سخة يف �سفر
االجن��از احل���ض��اري االن���س��اين امل��ادي
واالعتباري .
عندما ن�ستذكر ت��اري��خ الفن العراقي
ال �ق��ري��ب ت�ب�رز ام��ام �ن��ا اه�م�ي��ة ت��ذوق

االن�سان العراقي له �سواء يف جمال
امل�سرح او فن النحت او الفن الت�شكيلي
و االذاع��ي والتلفزيوين وال�سينمائي
وما يقدمه من �ألوان جميلة من الغناء
الفلكوري الريفي واحل�ضري(ب�ألوانه
اجلبلية وال���ص�ح��راوي��ة وال��زراع �ي��ة
) ،ث ��م ذل� ��ك ال��ف��ن ال���رائ���ع يف جم��ال
اخلط واالعمال اليدوية و الت�صاميم
امل�ع�م��اري��ة ال�ت��ي ام�ت��زج��ت فيها فنون
ال�شرق وال �غ��رب وغ�يره��ا ،فهي متثل
حمطات مهمة يف امكانية بناء النموذج
احل���ض��اري ال�ع��راق��ي امل�م�ي��ز  ،فكانت
امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة ت�ضع �شروط ًا
لفرز املوهوبني يف جماالته املختلفة
وت �ن �ب �ث��ق جل���ان حت �ك �ي��م متخ�ص�صة
الخ�ت�ي��ار م��ن ي�ستحق ان ي�ك��ون اهال
ال احدها دون تدخل اح��د ،وه��ذا يدل
على اهمية الفن ورم��زي�ت��ه ووظيفته
الثقافية والعاطفية ،فكان الفنانون
ي���ش�ع��رون مب�س�ؤوليتهم احل�ضارية
ل�لارت�ق��اء ب��ال��ذوق ال�ع��ام اىل م�ستواه
ال ��ذي ي�ستحقه ،وك ��ل ذل ��ك ال يحدث
ب��دون وج��ود ذوق �شعبي عام يتفاعل
مع احلركة الفنية الطموحة،فكان هناك
فنانون ك�ب��ار م�ع��روف��ون يف ال�ع��راق،
وه��ذا اي�ضا ح�صل يف م�صر و�سوريا
ولبنان والكويت وغريها التي ال تزال
ا��ص��دا�ؤه��ا ت�صدح يف ا�سماع النا�س
ومتتلئ ذاكرتهم بها،حتى بتنا ن�سمي
تلك الفرتات بالزمن اجلميل،واليوم
لكي ت�ستطيع ان تنه�ض جمتمعاتنا
ب��اذواق�ه��ا وح�ضارتها الب��د ان يرتقي
ال�ف��ن اىل مكانه ال ��ذي يليق ب��ه ،لكن
ل�لا��س��ف ال���ش��دي��د ال ت ��زال امل �ح��اوالت
خجولة م��ن قبل امل�ؤ�س�سات الثقافية
وعلى ر�أ�سها وزارة الثقافة العراقية،
واذا ك ��ان تهمي�ش ال �ف��ن ق��د ب� ��د�أ مع
مرحلة التعبئة للحروب حتى وظفت
الطاقة الفنية يف �سبيل ذلك دون اعطاء

م�ساحة وا�سعة لوظيفتها يف جماالت
جمتمعية ميكن ان تبنى عليها ح�ضارة
واعدة،ولعل انتكا�س دور الفن اليقف
ع�ن��د ال�ت��وج�ي��ة االي��دل��وج��ي التعبوي
نف�سه بقدر ما ا�صاب ابناء املجتمع من
انهاك يف اتون �صراع مع احلياة حتى
نظر اىل الفن نظرة ثانوية وغري مهمة
فكانت من نتائج ذل��ك تراجع وتخلف
املجتمع.
�إن ال� �ف ��ان�ي�ن مب �خ �ت �ل��ف م��واه �ب �ه��م
واخت�صا�صاتهم يعي�شون اليوم ب�أزمة
حقيقية بعدما طغت القيم املادية على
القيم االعتبارية املرتجمة لر�سالة الفن
نف�سها،وال�شيء اال�سا�سي ال��ذي نريد
قوله ان الر�سالة الوطنية والر�سالة
االن�سانية للفن تبقى هي التي ترتجم
ت��وج�ه��ات ال�ف�ن��ان ،ل��ذا ف��ان��ه دائ �م��ا ذو
�شعور وطني جامع عابر لكل الثقافات
املحلية،فال�شعور املرهف جتاه الوطن
يحتل امل�ق��ام االول م��ن اهتمامه  ،الن
ال�شعور ال��ذي يحمله ال�ف�ن��ان �شعور
ان �� �س��اين ج�م�ع��ي مي �ث��ل ال�غ��ال�ب�ي��ة من
ال �ن��ا���س ،وه���و م��ا ي���س��اع��د ع�ل��ى قيام
ال�ف��ن بوظيفته اال�سا�سية يف ال��دف��اع
ع��ن ح�ق��وق االن���س��ان و� �ص��ون كرامته
والتعبري ع��ن معاناته املختلفة ،كما
انه يعك�س ب�شكل مبا�شر الواقع الذي
يعي�شه يف ثنايا حياته اليومية .
ان نظرة متفح�صة لواقع الفن العراقي
اليوم ،يجعلنا ن�شعر باحلزن العميق
ورمب��ا ن�شعر ب��االح�ب��اط ،الن�ن��ا فقدنا
و� �س �ي �ل��ة ف��اع �ل��ة يف ف �ح ����ص ان�ف���س�ن��ا
ومعاناتنا ودق��ائ��ق حياتنا اليومية،
وال��س�ي�م��ا م��ا يت�صل ب �ح��ال ال�شعور
ببهجة احلياة ،فبالفن ميكن ان ن�شعر
ببهجتنا ونتفاعل مع الآخرين ون�شعر
ب �ه��م ،وع �ك ����س ذل���ك � �س �ن �ك��ون ق��ا��س�ين
مبتعدين ع��ن ماهية احل �ي��اة نف�سها.
وه��ذا م��ا يظهر ال�ي��وم يف حياة الفرد

العراقي ال��ذي ن�سي دور ال�سينما او
قاعات الفن الت�شكيلي وافتقد امل�سرح
الذي يرتجم واقعه.
�إن عاملنا اليوم يعي�ش اجنازات تقنية
فنية عالية التخ�ص�صن لكن باملقابل
غ��اب ال��ذوق الفني ال��ذي من املفرت�ض
ان توظف التقنية يف ن�شره بني النا�س
،وم��ع اهمية ذل��ك ،ف��االجن��از التقني
ه��ذا،مل يرتق اىل م�ستوى اال�ستخدام
ال��واع��ي للفن فكان كثري م��ن الربامج
املنقولة ع�بره��ا ع��وام��ل تفكك للذوق
نف�سه،فالفرد ا�صبح م�شتتا ب�ين هذه
ال��و��س��ائ��ل ،فالف�ضائيات وانت�شارها
الوا�سع جعلت الفرد ي�ستقبل ع�شرات
القنوات الف�ضائية ،وعلى الرغم من
ايجابية ه��ذا االجن��از يف فتح قنوات
ات�صال الح�صر لها لكنها �شتت الفرد
وجعلته ينتقل من �شكل اىل �شكل �آخر
من الربامج ،دون ان ي�ستطيع ان يبلور
فكرة فنية تعك�س ال��ذوق الذي يف�ضي
اىل بناء ن�سق ح�ضاري مميز يقوم على
وف��ق ما يجعل الفن ا�سلوبا ح�ضاريا
ينقل االن�سان اىل م�ستوى فني يتالءم
وذوقه املفرت�ض ان يكون ،ناهيك عن
توافر الو�سائل االت�صالية كاالنرتنيت
واملوبايل(النقال) برباجمه املتنوعة
التي كر�ست الفردية على ح�ساب القيم
اجلمالية اجلمعية  .وعليه ي�ستوجب
على وزارة الثقافة مراجعة �سيا�ستها
احلالية ،والرتكيز على ت�أهيل امل�سارح
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة وب ��اق ��ي امل �ح��اف �ظ��ات
وت�شجيع العنا�صر ال�شابة من الفنانني
يف تنمية مواهبهم،وتهيئة االج��واء
املنا�سبة لنه�ضة فنية يف املجتمع،
واع� �ط ��اء م���س��اح��ة وا� �س �ع��ة للن�شاط
امل�سرحي وت�شجيع ال�ف��ن الت�شكيلي
واحرتام الفنان ورفع مكانته االجتماعه
ودعمة بكل الو�سائل ،فبالفن تنه�ض
االمم وال�شعوب وتبنى احل�ضارات.
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را�سل والنزعة الفردانية

منطقة محررة

م���ت���ى ت���ك���ون ل��ل�����ض��م�ير ال����ف����ردي الأ����س���ب���ق���ي���ة ع���ل���ى االل����ت����زام����ات االج���ت���م���اع���ي���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ؟؟
�إن الأف��راد املم�سك�ين بزم��ام امل�ؤ�س�س��ات ال�ضخم��ة تنا�س��وا متام ًا م��ا الذي يعني��ه كونن��ا كائنات ب�شري��ة حقيقية
ً
يوج��ه للمب��ادرة الفردي��ة
يف يومن��ا ه��ذا ثم��ة مي��ل ج��ارف نح��و تعظي��م ال�سلط��ة ،و�إن �إهتمام�� ًا
�ضئي�لا ب��ات ّ
دع��ا كريكيغ��ارد بو�ضوح حا�سم �إىل �إعالء �ش�أن ال�ضمري الفردي و جعله يف موق��ع �أ�سمى من جمرد ت�أدية الفرائ�ض التقليدية
ترجمة وتقدمي:
لطفية الدليمي

الن� ��ص الق�ص�ي�ر املرتج ��م يف
ال�سط ��ور �أدن ��اه ه ��و ترجم ��ة
منتخب ��ة ملقاط ��ع حم ��ددة م ��ن
مقالة ن�شرته ��ا ( كلري كارلي�سل
) يف �صحيف ��ة الغاردي ��ان
الربيطاني ��ة يف  16كان ��ون
الأول  2013يف �سي ��اق �سل�سلة
تع� � ّرف بالفيل�سوف الربيطاين
الكب�ي�ر وتتن ��اول يف كل مقالة
حم ��ور ًا من املح ��اور التي كتب
فيها خ�ل�ال حياته الت ��ي قاربت
الق ��رن  .وال �ش ��ك ان ��ه كت ��ب
كث�ي� ً
را يف الفل�سف ��ة ال�سيا�سية
وتاثرياتها يف الت�شكّل الفردي
واالجتماع ��ي  ،كم ��ا كت ��ب يف
التعار� ��ض املتو ّقع ب�ي�ن النزعة
الفرداني ��ة  -الت ��ي ه ��ي واحدة
من �أهم �سمات النظم الليربالية
– وب�ي�ن النزعة اال�ستحواذية
للنظ ��م ال�سيا�سية واالجتماعية
حتى يف �إطار الدولة الليربالية
 ،ثم ان هناك وجها �آخر يتعالق
مع هذه اال�شكالية وينتمي �إىل
ف�ضاء الفل�سفة الأخالقية  :ذاك
ه ��و مرجعي ��ة الأخالقي ��ات من
جهة  ،و�ض ��رورة �إعادة تكييف
نظرتنا �إىل املفهومات احلاكمة
يف حياتنا ككائنات ب�شرية .
املتفح�ص ��ة للن� ��ص
�إن قراءتن ��ا
ّ
�أدناه �ستجعلنا نخرج بفكرتني
�أ�سا�سيت�ي�ن وغاي ��ة يف الأهمية
 :واح ��دة يف جم ��ال الفل�سف ��ة
ال�سيا�سي ��ة  ،و الأخ ��رى يف
جم ��ال الفل�سف ��ة الأخالقي ��ة ،
وهاتان الفكرت ��ان �شكّلتا دافع ًا
قوي� � ًا يل للرتجم ��ة والتعلي ��ق
على هذا الن�ص الرثي :
• النظ ��م ال�سيا�سي ��ة والدينية
واالجتماعية متيل على الدوام
�إىل فر� ��ض مهيمناته ��ا حتى يف
ظ ��ل نظ ��م احلك ��م الليربالي ��ة ،
وال ب ��د دوم ًا م ��ن �إع ��ادة النظر
يف ال�ضواب ��ط الت ��ي حت� � ّد من

ه ��ذه الهيمنة رغ ��م �أننا نعي �أن
هذه النظم متتلك القدرة البالغة
عل ��ى املن ��اورة وا�ستح ��داث
�أمناط جديدة من الهيمنة التي
ت�ستع�ص ��ي عل ��ى �أي ��ة �ضوابط
�أو �إج ��راءات قانوني ��ة �أو حتى
�أعراف مقبولة .
• ال ينبغي للأخالقيات الفردية
�أن ت�ؤ�س� ��س عل ��ى �أي ��ة قواع ��د
الهوتي ��ة لأنها �ستك ��ون عر�ضة
للمالعب ��ة والتل � ّ�ون بح�س ��ب
مقت�ض ��ى الأح ��وال وااله ��واء
 ،و �أن اخل�ب�رة الب�شري ��ة غ�ي�ر
امللوثة تع ّلمن ��ا �أن االخالقيات
ّ
ينبغي �أن ت�ؤ�س�س على قناعات
فردي ��ة � ،أو كم ��ا كتب ��ت �أيري�س
م ��ردوخ يف �ض ��رورة �أن
تت�أ�س�س نظ ��م الأخالقيات على
قواع ��د ميتافيزيقية لكي تكون
ف ّعال ��ة و م�ؤ ّث ��رة يف احلي ��اة
ب ��دل االرمت ��اء يف �أح�ض ��ان
موا�ضع ��ات ديني ��ة �أو فقهي ��ة
متواترة لي�س ��ت لها قوة الدافع
ال�شخ�ص ��ي الأ�صي ��ل � .أذكر يف
ه ��ذه ال�سي ��اق �أنني ق ��ر�أت مرة
للعامل الفلكي الربيطاين ( فريد
هوي ��ل ) يف كتاب ��ه املو�س ��وم (
ع�ش ��رة �أوجه للك ��ون ) �أنه كتب
�أن الربيطاني�ي�ن والإيرلندي�ي�ن
�إذا ما �أرادوا و�ضع حد للم�أ�ساة

برتراند را�سل
الإيرلندي ��ة  -الت ��ي كانت قائمة
وقت ��ذاك – فينبغ ��ي له ��م او ًال
�أن ي�ضع ��وا كل رج ��ال الدي ��ن
الربوت�ستان ��ت والكاثولي ��ك
ل�سنوات حم ��ددة يف االحتجاز
!!!  ،،،وبعده ��ا �س�ن�رى بداي ��ة
احل ��ل للمع�ضل ��ة الإيرلندي ��ة
 ،ومي�ض ��ي معلق� � ًا عل ��ى ه ��ذا
فيقول � :إن ه�ؤالء يعملون على
ت�شوي� ��ش اجلمه ��ور و�إ�شاع ��ة
الأف ��كار الدوغمائي ��ة بينه ��م
و دفعه ��م لنب ��ذ الط ��رف الآخ ��ر
و�إق�صائ ��ه ب�ل�ا تدقي ��ق وملج ّرد
�إر�ض ��اء غروره ��م وم�صاحلهم
امل�ؤ�س�س ��ة عل ��ى موا�ضع ��ات
الهوتية .
لطفية الدليمي

يع ��رف ع ��ن را�س ��ل انتق ��اده
ال�صري ��ح للتد ّي ��ن التقلي ��دي ،
ويع ��زى انتق ��اده ه ��ذا جزئي� � ًا
توج�س ��ه م ��ن املنظوم ��ة
�إىل
ّ
الأخالقي ��ة القامع ��ة الت ��ي
ينط ��وي عليه ��ا كل �ش ��كل م ��ن
�أ�ش ��كال التد ّي ��ن التقلي ��دي رغم
�أن البع� ��ض �سيج ��ادل حتم ًا �أن
الثقافة امل�سيحية التي اختربها
را�س ��ل يف حياته مل تكن لتخلو
توجه ��ات �أخالقية  .ولكننا
من ّ
نلمح حتم� � ًا الإح�سا� ��س بالنقد

فنانون من رو�سيا ورومانيا ومنغوليا يح�صدون جوائز
م�سابقة ت�شايكوف�سكي
مو�سكو /رويرتز

 -2012بامليدالي ��ة الذهبية يف فئة الغناء الأوبرايل
للرجال.ويف فئ ��ة الت�شيلو ح�ص ��د الروماين �أندري
لونيتا ( 20عاما) اجلائزة الأوىل.

عر�ض لوحة تردد �أنها الأغلى يف العامل يف متحف مبدريد
عر�ض ��ت اللوحة "نافي ��ا فايبويبو"
�أو "مت ��ى �ستتزوج�ي�ن؟" التي تردد
انه ��ا اغل ��ى لوح ��ة بيعت حت ��ى الآن
والت ��ي ر�سمه ��ا الفن ��ان الفرن�س ��ي
بول جوج ��وان املنتمي لف ��ن ما بعد

االنطباعية يف متح ��ف رينا �صوفيا
يف مدريد يوم اجلمعة املا�ضي.
وكانت اللوحة الزيتية التي ر�سمت
ع ��ام  1892وجت�س ��د فتات�ي�ن م ��ن
تاهيت ��ي ق ��د بيع ��ت يف وق ��ت �سابق
من ه ��ذا العام م ��ن جان ��ب �صندوق
عائلة رودل ��وف �ستاي�شيلني .وقالت
�صحيف ��ة نيوي ��ورك تامي ��ز نقال عن

م�صادر يف ع ��امل الفن �إن قطريا دفع
نح ��و  300ملي ��ون دوالر مقابل هذا
العمل.
وكانت لوحة "العبو الورق" للفنان
ب ��ول �سي ��زان ق ��د �صنف ��ت يف وقت
�ساب ��ق عل ��ى انها �أغل ��ى لوحة بيعت
حيث بلغ �سعرها املعلن  250مليون
دوالر.وحت ��دث رودي �ستاي�شيل�ي�ن
وه ��و جامع فن ��ون ومتح ��دث با�سم
ال�صندوق يوم اجلمعة لدى الك�شف
ع ��ن لوح ��ة "نافي ��ا فايبويب ��و" يف
متحف مدري ��د لكنه جتن ��ب الك�شف
ع ��ن ال�سعر.وكان ��ت ه ��ذه اللوح ��ة
عر�ض ��ت يف ال�ساب ��ق يف ب ��ازل.
وتن�ض ��م يف مدري ��د اىل نح ��و 60
قطع ��ة فني ��ة �أخ ��رى يف معر� ��ض
ي�ستم ��ر حت ��ى منت�ص ��ف �سبتم�ب�ر
ايلول املقبل.

من مل ي�شعر بالراحة
يف مكانه فليغادر
�إح ��دى اجلم ��ل اال�ستفزازية الرائعة الت ��ي حتمل �أكرث من
معن ��ى� ،ص ��رح به ��ا ذات ي ��وم ،ويف حوار معه ع ��ن املنفى
والكتاب ��ة� ،صاحب النوب ��ل ماريو بريغا� ��س يو�سا  ،قال:
"م ��ن مل ي�شعر بالراحة يف مكانه فليغادر!" ،جملته هذه
الت ��ي ج ��اءت رد ًا عل ��ى �س� ��ؤال ال�صحف ��ي ل ��ه ،مل ��اذا ف�ضل
�صاح ��ب "املدينة وال ��كالب" ،العي� ��ش متنق�ل ً�ا يف املنفى،
�أق ��ول جملة مثل هذه تت�ضاعف قوتها �إذا عرفنا �إن الكاتب
البريواين ذات ��ه ت�شبعت حياته بال�سيا�س ��ة حتى �أنه كتب
كتاب ًا حمل عنوان "�سمكة خارج املاء" لي�صف حاله عندما
كان منغم�س� � ًا بال�سيا�سة ،وكيف �أن ال�سيا�سة �أخذت الكثري
م ��ن وقته� ،أخذت من ��ه ماء "الأدب" حت ��ى �شعر باالختناق
مثل �سمكة :خم�س �سن ��وات ومل يكتب حرف ًا �أدبي ًا واحد ًا،
خالل الفرتة الت ��ي كان من�شغ ًال فيها يف التح�ضري حلملته
االنتخابي ��ة لرئا�س ��ة الب�ي�رو .عل ��ى �أي ��ة حال ف�ش ��ل يو�سا
مر�ش ��ح الرئا�س ��ة �آنذاك ،واكت�ش ��ف �أنه ال ميك ��ن �أن يكون
�إال كاتب� � ًا ناجح� � ًا ،وليع ��رف من جدي ��د �أنه ككات ��ب يخدم
ب�ل�اده والإن�ساني ��ة �أح�سن وال يهم �أين يعي� ��ش ،و�أن يقرر
الإقام ��ة يف �إ�سباني ��ا ،ويح�صل على جن�سيته ��ا .يف بداية
حيات ��ه اختار يو�سا باري�س وبعدها بر�شلونة ،وهو كاتب
نا�ض ��ج اختار مدريد ،بعدها ج ��اءت لندن ،الآن نيويورك،
ويف كل ذل ��ك كان مثل من "�سمك ��ة" تبحث عن مائها ،فمن
ي�شكل الأدب بالن�سبة له الهواء الذي يغلف حياته ،ال يهمه
امل ��كان الذي ُيكتب فيه� ،إمنا نقاء الهواء الذي يتنف�س منه،
ال ��ذي هو �شرط ��ه الإبداعي .فما هي قيمة عم ��ل ال يتنف�س
هوا ًء حر ًا وال ُيكتب بحرية حتت �سلطة ديكتاتور �أو حتت
�سلطة حمرم اجتماع ��ي� ،أو حتت خدمة حكومات طوائف
وعن�صرية؟ هل يخدم هذا العمل �أحد ًا وهل �س ُي�شكل وثيقة
لثقاف ��ة بلد وللإن�سانية؟ ماري ��و بريغا�س يو�سا عرف ب�أنه
مل يك ��ن ب�إمكان ��ه كتابة "املدين ��ة وال ��كالب" و"حديث يف
الكاتدرائي ��ة" و"البي ��ت الأخ�ضر" ،ل ��و مل يع�ش يف منفاه
الباري�س ��ي �آنذاك ،بالق ��در نف�سه عرفه �صاح ��ب نوبل �آخر
وال�صدي ��ق الل ��دود ليو�س ��ا ،الكوملب ��ي غابريي ��ل غار�سي ��ا
ماركيز ،وحتى عندما قرر �صاحب "مائة عام من العزلة"،
العودة �إىل كولومبيا بعد حياة منفى طويلة وبنى بيتا له
كم ��ا متنى دائم ًا يف مدينته الكاريبي ��ة قرطاجة الهنديات،
مل ي�شع ��ر بالراحة� ،أتذكر تهديدات ��ه يف �أكرث من منا�سبة،
عندم ��ا قال ب�أنه �سي�ضطر ملغ ��ادرة البالد "كولومبيا" مرة
�أخ ��رى ،لأنه ال ميلك اله ��دوء الذي يحتاجه لي� ��س للكتابة
فق ��ط� ،إمن ��ا حت ��ى "للغن ��اء" والعي� ��ش براح ��ة ب ��ال :مرة
�أخ ��رى "املنف ��ى" ،وه ��ذا ما فعله ،ع ��اد ماركي ��ز �إىل منفاه
يف مك�سيك ��و �سيت ��ي ومات هناك .وهو لي� ��س الأول الذي
بح ��ث عن ب�ل�اده خارجها ،قبله بح ��ث جيم�س جوي�س عن
مدين ��ة "دبلن" التي كرهها بقوة ،خارج دبلن .املتع�صبون
م ��ن �أ�صحاب النزع ��ة القومية اتهموا �صاح ��ب "عولي�س"
و"�صورة الفنان يف �شبابه" و"نا�س من دبلن" ،باخليانة
طبع� � ًا ،ولكن جوي�س وماركي ��ز �أو الحق� � ًا بريغا�س يو�سا
كما غريه ��م عا�شوا يف املنفى ،خدم ��وا بالدهم بالذات يف
خروجه ��م ،لأنهم ا�ستطاع ��وا �أن يكتبوا م ��ا مل ي�ستطيعوا
�أن يكتب ��وه يف "الداخل" ،فبالتايل ت�أتي القيمة الإبداعية
واجلمالي ��ة يف الن�ص الذي �أجنزوه وال ي�أتي تقييمنا لهم
على �أ�سا�س مكان �أين يعي�شون عندما كتبوا ذلك .ما فائدة
بقاء مب ��دع يف ما ُي�سمى "الوط ��ن" اذا مل ي�ستطع الإبداع
�أو �إجن ��از م ��ا يري ��د بحري ��ة وب ��دون �ضغوط ��ات .فمبدع
يغ ��ادر ليكتب بحرية وليتحدث ب�ص ��وت عالٍ � ،أكرث فعالية
م ��ن "مب ��دع �شجاع" حت ��ت الأر� ��ض �أو مبدع ح ��ي يعي�ش
بف ��م مغل ��ق وقلم ج ��اف .امل�س�ألة لي�ست بالت ��ايل هي النفى
"اجلغرايف" للمبدع كاتب ًا �أو فنان ًا ،بل هي م�س�ألة الإبداع
بحري ��ة .وهذا ما جعل �صاحب "احلرب يف نهاية العامل"،
ماري ��و بريغا� ��س يو�سا يق ��ول جملته تل ��ك .بالفعل :من ال
ي�شعر بالراحة يف مكانه فليغادر.

امربتو ايكو يكتب عن الإنرتنت
ترجمة :احمد الزبيدي

ف ��از ع ��ازف بيانو م ��ن رو�سي ��ا وع ��ازف ت�شيلو من
رومانيا ومغنون من منغوليا ورو�سيا ب�أبرز جوائز
م�سابقة ت�شايكوف�سكي الدولية املرموقة يف مو�سكو
وحجبت اجلائزة الأوىل يف فئة عزف الكمان.
واخت ��ار املحكم ��ون يف ال ��دورة اخلام�س ��ة ع�ش ��رة
مل�سابق ��ة ت�شايكوف�سك ��ي الدولية الفائزي ��ن يف �أربع
فئات يف وقت مت�أخر من م�ساء االربعاء يف مو�سكو
هي البيانو والت�شيلو والكمان والغناء .وتلقى الفائز
يف كل فئة ميدالي ��ة ذهبية و� 30ألف دوالر �أمريكي.
وف ��ازت مغنية الأوبرا الرو�سية يولي ��ا ماتوت�شكينا
باجلائزة الأوىل يف فئ ��ة الغناء لل�سيدات .و�سجلت
ماتوت�شكين ��ا ( 32عاما) �أول ظه ��ور لها على م�سرح
مارين�سكي يف �سان بطر�سربج يف . 2009
وف ��از املنغويل �أريونبتار جانبتار ( 27عاما) -الذي
ح�ص ��ل على جائ ��زة �أف�ضل مغن حمل ��ي يف بلده عام

مدريد /رويرتز

ال ��ذي ي�ضم ��ره را�س ��ل للتد ّي ��ن
التقلي ��دي عندم ��ا نتح�س� ��س
اجلانب الإ�شكايل الذي انطوت
عليه حياة را�سل الأخالقية يف
نظر معا�صريه.
داف ��ع را�س ��ل بقوة وثب ��ات عن
احلرية الفردية يف مو�ضوعات
 :املنظوم ��ة الأخالقي ��ة
ال�شخ�صية  ،والقناعات العقلية
 ،واملعتق ��دات الديني ��ة  ،ومل
يكن ي ��رى التهديد الأوحد لهذه
املو�ضوع ��ات قادم� � ًا م ��ن جه ��ة
الأخ�ل�اق الفكتوري ��ة وتراثه ��ا
املمت ��د يف الق ��رن الع�شري ��ن
 ،ب ��ل ان را�س ��ل ر�أى يف
البريوقراطية املعا�صرة خطر ًا
�أ�ش ��د و�أك�ث�ر تهدي ��د ًا  .ويكتب
را�س ��ل يف �سل�سل ��ة مق ��االت
بعن ��وان "ال�سلط ��ة و الف ��رد
Authority and the
 " Individualن�شرها عام
" : 1949يف يومنا هذا ثمة ميل
جارف نح ��و تعظي ��م ال�سلطة ،
يوجه
وان �إهتمام ًا �ضئي ًال بات ّ
للمب ��ادرة الفردي ��ة � .إن االفراد
املم�سك�ي�ن بزم ��ام امل�ؤ�س�س ��ات
ال�ضخم ��ة باتوا ميتلكون نظرة
موغل ��ة يف التجري ��د و تنا�سوا
متام� � ًا م ��ا ال ��ذي يعني ��ه كوننا
كائن ��ات ب�شري ��ة حقيقي ��ة ّ
وكل

فريد هويل
م ��ا ي�شغله ��م ب ��ات ينح�صر يف
م�س�أل ��ة واح ��دة � :أن يجعل ��وا
االف ��راد يتواءم ��ون م ��ع النظم
احلاكم ��ة ب ��د ًال م ��ن ان يجعلوا
تلك النظم تتواءم مع متطلبات
االف ��راد " � .إن كل فرد يعمل يف
واح ��دة م ��ن ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات
الت ��ي و�صفه ��ا را�س ��ل بكونه ��ا
"�ضخم ��ة"  -اجلامع ��ة مث ًال -
يعلم متام ًا ما ال ��ذي يرمي �إليه
الفيل�سوف الربيطاين من وراء
حديثه  ،غري �أن نظرتنا �ستكون
غارق ��ة يف التب�سي ��ط املخ ��ل لو
�ألقين ��ا الل ��وم ك ّل ��ه عل ��ى عات ��ق
ه� ��ؤالء املم�سك�ي�ن بزم ��ام ه ��ذه
امل�ؤ�س�سات �سواء �أكانوا رجا ًال
�أو ن�سا ًء كما ل ��و �أنهم كانوا هم
يوجهون هذه
م ��ن يخ ّلق ��ون �أو ّ
النظ ��م ولي�س ��وا بذاته ��م جزءا
م ��ن بنيتها  ،وه ��ذا بال�ضبط ما
ي�ساهم يف تعزي ��ز نظرة را�سل
التي ترى �أن "�آليات احل�ضارة
املعا�صرة تنتج نوع ًا من فقدان
التلقائية اجلميلة لدى الكائنات
الب�شرية".
ي�ش�ي�ر را�س ��ل فيم ��ا يخت� ��ص
باملنظومة الأخالقية ال�شخ�صية
�إىل م�س�أل ��ة مثرية نلمح فيها ان
الواج ��ب الأخالق ��ي ق ��د يدفعنا
احيان� � ًا �إىل الإتي ��ان بافعال قد

كريكيغارد
ينظر لها على �أنها ال �أخالقياتية
يف منظور املفردات االجتماعية
املتداول ��ة  ،ومي�ضي را�سل �إىل
مدي ��ات �أبعد لبيان مقا�صده يف
هذا ال�ص ��دد فيتناول املفهومني
االجتماعي�ي�ن ع ��ن "الل ��ه" و
"ال�ضم�ي�ر" و ي�ش ّدد على انهما
ال ينبغ ��ي �أن يت� ّأ�س�س ��ا على �أية
قناع ��ة الهوتية  ،فيكت ��ب قائ ًال
� " :إن م ��ن اخلط ��ر الف ��ادح �أن
ن�سم ��ح لل�سيا�س ��ة �أو �أي �ش ��كل
من �أ�ش ��كال االلتزام االجتماعي
�أن تهيم ��ن كلي ��ة عل ��ى ت�شكي ��ل
م ��ا يرق ��ى �أن يك ��ون (امتي ��از ًا)
�شخ�صي� � ًا ل ��كل ف ��رد " � .إن م ��ا
يقرتح ��ه را�س ��ل م ��ن وراء هذا
ه ��و �أن فك ��رة حي ��ازة ( �ضم�ي�ر
) �شخ�ص ��ي و الإ�صغ ��اء �إىل ما
ميليه تدفع بالف ��رد �إىل التحرر
م ��ن ال�ضغوط ��ات االجتماعي ��ة
املرت ّتب ��ة عل ��ى املح ��ددات
الأخالقي ��ة التقليدية وك�أنه كان
يقتفي �صدى كلمات كريكيغارد
ال ��ذي دعا بو�ض ��وح حا�سم �إىل
�إع�ل�اء �ش�أن ال�ضم�ي�ر الفردي و
جعله يف موقع �أ�سمى من جمرد
ت�أدي ��ة الفرائ�ض التقليدية التي
ق ��د ت�ستخ ��دم يف �شرعنة �أفعال
العنف الإرهابي �أو ال�سلوكيات
امل�ضللة.

 جنم وايل

هذه مقالة للروائي االيطايل امربتو
ايك ��و ن�شرتها �صحيف ��ة انرتنا�شنال
هريالد تربيون وفيها يتناول الكاتب
ت�أث�ي�ر االنرتنت يف عاملنا املعا�صر و
خ�صو�صا على جيل ال�شباب ،ويقدم
في ��ه الكات ��ب در�س ًا قيم� � ًا يف التعامل
االمث ��ل م ��ع ه ��ذا االجن ��از العلم ��ي
الكبري:
منذ وقت لي�س ببعي ��د ن�شرت ر�سالة
مفتوح ��ة �إىل حفي ��دي ،ا�شجعه فيها
عل ��ى تن�شيط ذاكرت ��ه (من بني �أمور
�أخرى)ع ��ن طري ��ق مقاوم ��ة الرغبة
يف احل�صول عل ��ى كل معلوماته من
الإنرتنت .وعلى اثر ذلك  ،فقد اتهمت
يف العدي ��د من املدونات بكوين �ضد
الإنرتن ��ت .ولك ��ن ه ��ذا ي�شب ��ه قليال
القول ب�أن �أي �شخ� ��ص ينتقد النا�س
الذي ��ن يق ��ودون �سياراته ��م ب�سرعة
عل ��ى الط ��رق ال�سريع ��ة �أو وه ��م يف
حالة �سكر بانه �ضد ال�سيارات.
على العك�س من ذلك ،وردا على مقالة
يل ح ��ول ال�شب ��اب الذي ��ن �شارك ��وا
يف اح ��دى امل�سابق ��ات التلفزيوني ��ة
واظه ��روا جه�ل�ا بالتاري ��خ ح�ي�ن
اعتقدوا �أن هتلر ومو�سوليني كانا ال
يزاالن على قيد احلياة يف ال�ستينات
وال�سبعين ��ات م ��ن الق ��رن الع�شرين،
ف ��ان ال�صحف ��ي الإيط ��ايل يوجينيو
�سكالف ��اري (ومب ��ودة) انتق ��دين يف
جمل ��ة اال�سرب�سو االيطالي ��ة  ،قائال
انن ��ي مف ��رط الثق ��ة يف الإنرتن ��ت
كم�صدر للمعلومات.
يعتقد �سكالف ��اري  ،م�ؤ�س�س �صحيفة

ال ريبوبلي ��كا ،ان ال�شبك ��ة العاملي ��ة
للمعلوم ��ات،ال حتفز االجيال ال�شابة
ول ��و قلي�ل�ا عل ��ى تن�شي ��ط ذاكرتها ،
ب�سب ��ب النتائ ��ج املت�شابه ��ة للذاكرة
اجلماعي ��ة اال�صطناعي ��ة .،وبعد كل
�ش ��يء ،مل ��اذا يكلف امل ��ر نف�س ��ه عناء
البح ��ث ع ��ن احلقيق ��ة م ��ا دام في�ض
من املعلومات �سيك ��ون متاحا دائما
بنقرة زر واحدة؟ والحظ �سكالفاري
�أي�ضا �أنه على الرغم من ان ا�ستخدام
الإنرتن ��ت يعط ��ي االنطب ��اع بان ��ه
يجمعن ��ا مع بقي ��ة الع ��امل ،لكنه يف
النهاي ��ة يحكم علين ��ا بعقوبة العزلة
االختيارية.
و�أن ��ا �أتف ��ق م ��ع �سكالف ��اري �أن
الك�س ��ل والعزل ��ة اللذي ��ن يزيدهم ��ا
ح ��دة ا�ستخ ��دام االنرتن ��ت هما من
الآالم العظيم ��ة يف ع�صرن ��ا .ولك ��ن
لنتذك ��ر م�شه ��د من م�ؤل ��ف �أفالطون
"فيدرو�س" الذي يوبخ فيه الفرعون
الإل ��ه ت ��وت ،خم�ت�رع الكتاب ��ة ،لأنه
خلق التكنولوجيا التي من �ش�أنها �أن

متكن الرج ��ال ان يحفظ ��وا الوقائع
يف الورق بدال من الذاكرة .وحل�سن
احلظ ،فان فعل الكتابة يحفز النا�س
فع�ل�ا على تذك ��ر ما ق ��ر�أوه .وعالوة
على ذلك ،ف�إن ��ه بف�ضل ظهور الكتابة
ا�ستط ��اع مار�سي ��ل برو�س ��ت عل ��ى
انت ��اج رائعته عن الزم ��ن والذاكرة،
كتابه "البحث ع ��ن الزمن ال�ضائع".
و�إذا كن ��ا قادري ��ن متاما عل ��ى تنمية
ذاكرتن ��ا �أثن ��اء الكتاب ��ة ،فبالت�أكي ��د
ميكنن ��ا القيام بذلك �أثن ��اء ا�ستخدام
الإنرتن ��ت ،با�ستيعابن ��ا م ��ا نتعلم ��ه
منه.
واحلقيق ��ة ف� ��أن االنرتن ��ت �ش ��يء ال
ميكنن ��ا جتاهل ��ه .كم ��ا ه ��و ظه ��ور
الكهرب ��اء وال�سي ��ارات والتلفزي ��ون
م ��ن قب ��ل  ،االنرتنت وج ��د ليبقى .
وال �شيء ،وال حت ��ى الدكتاتوريات،
�س ��وف ت�ستطيع الق�ض ��اء عليه ابدا.
ل ��ذا ف� ��إن ال�س� ��ؤال ه ��و لي� ��س كيفية
التع ��رف عل ��ى املخاط ��ر الكامن ��ة يف
الإنرتنت ،ولكن كيفية حتقيق �أف�ضل

ا�ستف ��ادة منه.دعونا نتخي ��ل معلمة
تطلب من طالبها ان يكتبوا بحثا يف
مو�ض ��وع ما .وهي تعرف  ،بطبيعة
احل ��ال� ،أنه ��ا ال ت�ستطي ��ع �أن متن ��ع
طالبه ��ا م ��ن �إيج ��اد �أجوب ��ة جاهزة
على االنرتن ��ت .لكنها ميكن �أن تثني
الطالب عن قيامهم مبجرد ن�سخ تلك
الإجاب ��ات وعدم التبح ��ر فيها بعمق
اكرب .وانه ��ا قد تطلب منه ��م البحث
عن تلك املعلوم ��ات يف ما ال يقل عن
ع�ش ��رة مواق ��ع ،ويقوم ��ون مبقارنة
"احلقائ ��ق" ،وي�ش�ي�رون �إىل �أي ��ة
اختالف ��ات �أو تناق�ض ��ات فيما بينها،
ويحاولون تقيي ��م امل�صدر الذي هو
الأك�ث�ر موثوقي ��ة  -رمب ��ا م ��ن خالل
اال�ستعانة بكتب التاريخ القدمية �أو
حتى املو�سوعات.
به ��ذه الطريق ��ة� ،سيك ��ون الط�ل�اب
اح ��رارا يف اال�ستفادة من املعلومات
املتوف ��رة عل ��ى االنرتن ��ت  -والت ��ي
�سيكون م ��ن ال�سخ ��ف جتنبها متاما
 -ولك ��ن يف الوق ��ت نف�س ��ه فانه ��م

�سيقوم ��ون بتقيي ��م وتولي ��ف تل ��ك
املعلوم ��ات ،واختب ��ار ا�ستنتاجاتهم
وتن�شي ��ط ذاكرته ��م اثن ��اء ه ��ذه
العملية .وع�ل�اوة على ذل ��ك ،ف�إذا ما
دعي الطلب ��ة �إىل مقارنة اكت�شافاتهم
وا�ستنتاجاته ��م م ��ع نظريته ��ا عن ��د
زمالئه ��م ،فانه ��م �س ��وف يتخل�صون
من العزل ��ة املفرو�ض ��ة عليهم ورمبا
حتى يتذوقون حالوة التفاعل وجها
لوجه مع زمالئهم.
للأ�سف ،ق ��د ال يكون من املمكن انقاذ
كل تل ��ك النفو�س الت ��ي ادمنت ب�شكل
خاطئ على �شبكة االنرتنت .فبع�ض
ال�شب ��اب قد يكون ��ون �أي�ضا �ضالعني
ب�ش ��كل كب�ي�ر يف عالق ��ات مغلق ��ة
وحم�صورة بهم م ��ع �شا�شات �أجهزة
الكمبيوت ��ر .و�إذا مل ي�ستط ��ع �أولياء
الأم ��ور واملدار�س م ��ن اخراجهم من
ه ��ذه الدائ ��رة اجلهنمي ��ة ،ف�س ��وف
ينته ��ي به ��م االم ��ر اىل ان يكون ��وا
منبوذي ��ن ،جنب ��ا �إىل جن ��ب م ��ع
املدمنني ،واملتع�صبني وجميع الفئات
االخ ��رى الت ��ي يحتقره ��ا املجتم ��ع
ويتعامل معها على م�ض�ض.
عل ��ى م ��ر التاري ��خ ،حت ��دث ه ��ذه
العملي ��ة م ��رارا وتك ��رارا .ق ��د تبدو
ه ��ذه املجموع ��ة املعين ��ة م ��ن النا�س
"املر�ض ��ى" اجل ��دد وا�سع ��ة ب�ش ��كل
خا� ��ص �أو م ��ن ال�صع ��ب احتوا�ؤها،
ولك ��ن ه ��ذا فق ��ط لأن ��ه يف ال�سنوات
اخلم�س�ي�ن املا�ضي ��ة زاد ع ��دد �سكان
الع ��امل م ��ن م ��ا يق ��رب م ��ن  2ملي ��ار
�شخ� ��ص �إىل �أك�ث�ر م ��ن  7ملي ��ارات.
وه ��ذا ،التط ��ور باملنا�سب ��ة ،ان كان
ناجما عن �شيء فهو ناجم عن وجود
تو�سع يف االت�ص ��ال الب�شري ولي�س
نتيجة م�س ��اوئ االنرتن ��ت والعزلة
التي يفر�ضها.
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الوجه املظلم من هوليوود
بعد تركه بيفريل هيلز� ،أ�صبح برو�س
واغ�ن�ر �سائق ًا للنج ��وم ،يتتبع �سيارة
اال�سع ��اف م ��ع اوليفي ��ا دي ه ��ا في�ل�ا
ويجلب اجلثث اىل امل�ست�شفى ..وهنا
يتح ��دث واغرن ع ��ن الزواي ��ا املظلمة
التي اوحت له بفكرة فيلمه اجلديد.
ويق ��ول برو� ��س واغ�ن�ر ان ��ه ن�ش�أ يف
بيف ��ريل هيل ��ز ،يف من ��زل بعي ��د ع ��ن
بروديريك كراف ��ورد ،جنم فيلم "الكل
رج ��ال املل ��ك" ،و"دوري ��ة منت�ص ��ف
الليل" وكلما مررت عليه لزيارة ابنته
بالتبني ،يفتح الباب وهو يف مالب�سه
الرثة ،ويف حالة م�سيئة من ال�سكر.
و�أتذك ��ر ان وال ��دة الفت ��اة زوج ��ة
كرافورد ال�سابقة والتي "بال�صدفة"!
تناول ��ت اكرث من حاجتها من ال�شراب
يف �شقتها يف دوهني درايف وتعجبت
�إثر ذل ��ك ومل اتكلم مع �صديقي جمدّد ًا
قط.
وعندم ��ا كن ��ت اذهب ل�ش ��راب ت�شكيلة
من حم ��ل القهوة ،يف فن ��دق ويل�شاير
ر�أيت كور�شو مارك�س ،خارج الفندق
وكنت احيان ًا ا�شاهد جارلز برون�سون
يجت ��از ال�ش ��ارع بخف ��ة النم ��ر و�ألفرد
هيت�شكوك مع كلبه.
واالطفال الذين يعمل ��ون يف االفالم،
ي�أتون اىل الدرا�س ��ة املتو�سطة ب�شكل
مت�أخر ،ثم انتقلت اىل ثانوية بيغريل
هيل ��ز ،حي ��ث وج ��دت هن ��اك حو�ض ��ا
لل�سباحة و�ساحة لكرة ال�سلة ،وكانت
احلياة فيها ممتعة ،وخا�صة يف موعد
تناول الغداء.
وبع ��د االنته ��اء م ��ن بيف ��ريل هيل ��ز،

ب ��د�أت العم ��ل يف حم ��ل لبي ��ع الكتب،
حيث �سرق ��ت مئات الكت ��ب ،ثم عملت
�سائق ًا ل�سيارة �إ�سعاف وبعدها �سيارة
ليموزي ��ن ،وكان العم�ل�ان مت�شابهني،
وكن ��ت اتعامل مع �أنا� ��س ي�صطنعون
املر�ض ام ��ام عد�س ��ات امل�صورين ،او
املوت .متاما مثل ممثلة من كاتالونيا
التي نقلناها اىل م�ست�شفى لالع�صاب
وكان ��ت ترتدي مالب� ��س ملت�صقة بها،
النه ��ا ارتده ��ا ف�ت�رة طويل ��ة فا�ضطر
االطباء اىل ق�صها باملق�ص.
وعالم ��ة حتم ��ل "كلم ��ات ت�ش�ي�ر اىل
جول ��ة بال�سيارة حول بيوت النجوم،
كان يعن ��ي �أم ��ر ًا مهم� � ًا ،وخا�ص ��ة يف
اعوام اخلم�سينات.
وم ��رة نقلن ��ا عار�ض ��ة لالزي ��اء م ��ن
غ ��رب هولي ��وود اىل املرك ��ز ،وكان ��ت
قد اطلق ��ت النار على ر�أ�سه ��ا ،ولكنهم
مل يع�ث�روا عل ��ى امل�سد�س ،مم ��ا اربك
رج ��ال ال�شرط ��ة .ويف نق ��ل املري�ض ��ة
اىل اجلن ��اح ال ��ذي فيه الق�س ��م الطبي
اخلا�ص به ��ا� ،سمعنا �ص ��وت م�سد�س
ي�سق ��ط على االر� ��ض ،عندم ��ا مت نقل
املري�ض ��ة اىل مكانه ��ا .وكان ال ��ذي
ا�سعفه ��ا يف البي ��ت ل � ّ
�ف املري�ض ��ة
بال�شر�ش ��ف الذي كان عل ��ى �سريرها.
وا�صب ��ح ه ��ذا الأم ��ر مب ��د�أ متبع ًا يف
هوليوود يف ما بعد.
وكث�ي�ر ًا م ��ا نقلت �أور�س ��ون ويلز اىل
امل�ست�شف ��ى وكذل ��ك الري فالي ��ذت اىل
الع�ل�اج النف�سي ،وكن ��ت احمل يف كل
م ��رة ،لوح ًا م ��ن اخل�ش ��ب ،ا�ضعه يف
اخلل ��ف ،ك ��ي يتزحل ��ق منه ��ا مبا�شرة

اىل الكر�س ��ي املتحرك� .أم ��ا اور�سون
ويل ��ز ف ��كان يجل� ��س يف املقدم ��ة ،الن
وزنه الثقيل عام ��ل مينعه من النزول
من اخللف ،وكنت م�ستمتع ًا باالمر� .إذ
انه كان يف قمة عطائه و�شهرته.
واعت ��دت يف تلك االيام ،لأخذ ال�سياح
والزائري ��ن لر�ؤي ��ة بي ��وت النج ��وم
– وكن ��ت غ�ي�ر �ص ��ادق  ،عندما اقف
امام من ��زل ما واظل احت ��دث عنه ،ثم
اردد ا�س ��م احد النج ��وم الكبار ،كونه
�صاحب املنزل.
وكن ��ت اي�ض� � ًا ا�ش�ي�ر اىل ع ��دد م ��ن
املن ��ازل واقول :هذا من ��زل �سيناترا ،
وهناك تعي�ش لو�سي ��ل بول وجيم�س

�ستيوارت .وكانت العناوين معروفة،
ولكننا كن ��ا نبحث عن ال�سرعة و�إنهاء
تل ��ك اجل ��والت حول بي ��وت وقد كنت

دلي ًال لعدد من وكاالت النجوم واي�ض ًا
ع ��دد من الثقالء ومنهم بع�ض الكتاب،
الذي ��ن �س�أك ��ون واح ��د ًا منه ��م يف

امل�ستقب ��ل .وتوليت مهمة الدليل لأحد
�أفراد عائلة ملك افريقي ،واي�ض ًا ل�شاه
�إيران ،وميك جاغر.
ويف اجلان ��ب ال�شرق ��ي ،منحني احد
رجال الع�صابات  500دوالر القتحام
احد البيوت يف التل من اجل حبيبته،
وكانت ممثلة من الدرجة الثانية.
وكان هن ��اك م ��ن يطل ��ب "جولة حول
بي ��وت الفنانني ثم يهرب ��ون دون دفع
الثمن وهناك اي�ض ًا "�آندي وارهول"،
ال ��ذي مازل ��ت احتف ��ظ بكت ��اب له وقع
عليها" :اىل برو�س" اف�ضل �سائق.
***
وقد توفيت والدتي ،ودفنت اىل جوار
قرب نونايل جون�سون (كتب �سيناريو
(عن ��ا قيد الغ�ضب) ،بالقرب من زاوية
قرب مارلني مونرو.
وم ��ن نذكريات ��ي ،انن ��ي يف بداي ��ة
الثالثينات م ��ن عمري ،قدمني اوليفر
�ستون اىل بيلي وايلدر .ومل ان�س قط
ان ال�سيناري ��و اال�صل ��ي لفيلم "�شارع
الغروب" ،بد�أ او ًال من امل�شرحة ،وان
اجلثث ب ��د�أت تتح ��دث ع ��ن نهاية كل
واح ��د ،جث ��ث تتح ��دث وه ��ي جال�سة
حول نار املخيم ،وكان اول املتحدثني
ويلي ��م هولدن ،واحوا� ��ض ال�سباحة،
كان تهدي ��د ًا ي�س ��ري يف اعم ��ايل.
و�أحوا�ض ال�سباحة ،كان على الدوام
اخلي ��ط ال ��ذي ي�س ��ري يف اعم ��ايل.
وعندما كنت �شاب ًا يف زيارتي االوىل
لكاليفورنيا ،تطلعت من نافذة الطائرة
ب�صدمة وعجب ،وهول ��دن مثل جده،
حتول اىل �شبح ،ومل يكن لديه �شريك

يف حياته ،مما جعله حزين ًا.
همنغواي ورحلة �إىل �أفريقيا
وق ��د حت ��دث همنغ ��واي ع ��ن حادث ��ة
حدثت يف فندق مانهاتن .وقر�أ احدهم
يف �إح ��دى ال�صح ��ف ان همنغ ��واي
يع ��اين من املتاعب من اجل جمع املال
للذه ��اب اىل رحلته االفريقية ،وقر�أت
اح ��دى العام�ل�ات يف املجتمع اخلرب،
وبد�أت جتمع املال من اجل الرحلة.
وزارته املر�أة يف غرفت ��ه ،وقالت انها
�ستق ��دم كل م ��ا يحتاج ��ه يف الرحل ��ة
و�سرتافق ��ه وزوجت ��ه اىل افريقي ��ا
ولكنه مل يوافق على اقرتاحها .ثم بد�أ
يتعج ��ب مل ��اذا مل يقدم رج�ل ً�ا مثل هذا
االق�ت�راح ،وعرب ه ��ذا احلديث جاءت
فك ��رة "ثل ��وج كليمينج ��ارو" – ق�صة
كاتب ا�ستعبده املال.
وابتع ��دت بعدئذ عن االف�ل�ام ،وبد�أت
اقطع الوق ��ت مب�شاهدة االف�ل�ام التي
يقبل عليه ��ا االطفال ،مث "�آلة الزمن"
و"رحلة اىل مركز االر�ض".
وب ��د�أت بعدئ ��ذ يف كتاب ��ة الق�ص� ��ص،
وكان ��ت االوىل ع ��ن �سائ ��ق �سي ��ارة
فا�ش ��ل .وطل ��ب من ��ي اوليف ��ر �ست ��ون
حتويل عملي االول اىل فيلم .وكتبت
ل ��ه ال�سيناريو ،ومل احب ��ه ،واده�شني
واليفر �ستون عندما طلب مني �إخراج
الفيل ��م .واع ��دت كتاب ��ة ال�سيناري ��و،
وان ��ا ادرك ان ��ه مل ي�صل ��ح كفيلم .ومل
يتح ��ول ذل ��ك ال�سيناري ��و اىل فيلم �إال
بعد � 20سنة ،لأن بع�ض �شخو�صه من
اال�شباح.

 عن :الديلي تليغراف

"العمالق املدفون" كتاب لإي�شيغورو

ويليام �شك�سبري

������������ص�����������ورة ج�����������دي�����������دة ل����ه
لوحة متثل ويليام �شك�سبري مت اكت�شافها �أثارت جد ً
ال كبرياً ،بعد �أن �أكدّ على �صحتها عامل النبات
وامل�ؤرخ مارك غريفيث .وهذه ال�صورة هي اللوحة الوحيدة لويليام �شك�سبري ،مت اكت�شافها يف
القرن ال�ساد�س ع�شر يف كتاب عن النباتات.

والرجل ذو اللحية يف مالب�س رومانية الطراز ال
توحي للوهل ��ة االوىل كونها �صورة لأ�شهر كاتب
م�سرحي .ولكن �شفرة �سرية ،لعامل يف البناتات،
تدعي ان الذي ي�شبه �أحد جنوم ال�سينما يف هذه
اللوحة هي ل�شاعر ،مما يعيد اىل االذهان ا�صداء
رواية دان براون "دافن�ش ��ي كود" .وي�ؤكد مارك
غريفيث  ،انه مقتنع يف اكت�شاف هذا القرن.
وكان غريفيث يبحث يف كتاب (النباتات القدمية
وت�أري ��خ النباتات) املكون م ��ن (� )1.484صفحة
من تاليف العامل املعروف جون جريارد وامل�صمم
حلديق ��ة الل ��ورد بريغل ��ي ،وهو اال�شه ��ر يف هذا

املج ��ال .و�صفح ��ة العن ��وان تقدم �ص ��ورة طولها
ثالث ��ة اجن ��ات ،ل�شخ� ��ص ذي حلي ��ة ،و�أكليل من
الغ ��ار ملفوف حول ر�أ�سه ،وحت ��ت اللوحة كتابة
ب�شفرة �سرية ،يدعي غريفيث يقول انها تعر�ضت
للك�س ��ر وكانت ترجمتها" ،ويلي ��ام �شك�سبري" مع
مقارنة ال�ص ��ورة اجلديدة مع �أخرى مت تاكيدها،
كونه ��ا لوح ��ة متث ��ل �شك�سب�ي�ر ،ر�سمه ��ا مارت ��ن
دو�شلوت.
وهن ��اك رم ��وز يف اللوح ��ة ،عل ��ى �ش ��كل �أزه ��ار
او خ�ض ��راوات ،وق ��د قي ��ل عنها "انه ��ا رموز عن
�شخ�صية الكاتب امل�سرحي".

ويقول غريفيث" :يف البداية وجدت الأمر �صعب ًا
لالعتق ��اد انها متثل �شخ�ص� � ًا �شه ً
ريا جد ًا ،معروفا
عاملي� � ًا ،وهي خمتفية يف مظهر ب�سيط ،منذ عقود
من الزمن".
ال�شفرة:
وبالن�سبة لغريفيث فان ال�شفرة:
* الع ��دد اربعة  +حرف  ،Eترتج ��م يف الالتينية
اىل " "quarter-eاي مبعنى "هِ ز".
* حرف ��ا " "ORت�ش�ي�ر اىل الذه ��ب ،ا�ش ��ارة اىل
عائلة �شك�سبري ،واىل �شعار النبالء.
* حرفا " – "ORوي�شريان اىل علم النبالة.

* وميك ��ن ق ��راءة الرم ��ز اي�ض� � ًا م ��ن الي�س ��ار اىل
اليمني ،وت�شري اىل النه�ضة.
* وحرف " ، "wي�شري اىل ويليام.
ويق ��ول غريفي ��ث" ،ان ال�شفرة قد تك ��ون �أ�سلوب
رجل ذكي".
وه ��ذا االكت�ش ��اف ي�ش�ي�ر اىل ك ��ون عم ��ر ويليام
�شك�سبري � 33سنة.
* اول ورق ��ة من �أعمال �شك�سب�ي�ر طبعت يف عام
.1623
ويق ��ول املحرر يف �صحيفة "كانرتي اليف" :انها
الوحيدة التي ت�صور �شك�سبري يف حياته".
وي�ضي ��ف" :ان ثلث ��ي الع ��امل يدر� ��س �شك�سب�ي�ر،
وكل واح ��د يع ��رف �شك�سب�ي�ر ،ولك ��ن اجلميع ال
يع ��رف كيف كان �شكله� ،إن ه ��ذا االكت�شاف يعترب
امر ًا ا�ستثنائي ًا رائع ًا يف هذا القرن ،وهو يظهره
كممثل �سينمائي ،يف قمة �شهرته ويف عام 1598
 ،كان الكات ��ب قد �أجنز الكثري من اعماله الرائعة،
ومنه ��ا "رومي ��و وجولي ��ت" ،و"حل ��م منت�ص ��ف
الليل".
وق ��د اهت ��م �إدوارد ويل�س ��ون ،اال�ست ��اذ يف
اوك�سف ��ورد ،ان االكادميية مل ت�ؤيد هذه النظرية
ولكن ��ه انهى كالم ��ه قائ�ل ً�ا" :االمر يب ��دو حقيقة،
ونح ��ن واثق ��ون من ع ��دم ق ��درة اي �شخ�ص على
كونه �أمر ًا مزيف ًا ،على االطالق".
وعل ��ى اي حال كان عدد م ��ن الباحثني كانوا اكرث
�شك ًا يف املو�ضوع.
كم ��ا ان ع ��دد ًا م ��ن اخل�ب�راء والباحث�ي�ن يف �أدب
�شك�سب�ي�ر غ�ي�ر مقتنع�ي�ن باالم ��ر ،ويقول ��ون ان
النا�س حتب �شك�سبري ويرونه يف كل �شيء حتى
يف كتاب عن النباتات.
 عن� :صن تاميز

ُمذ ّنب جديد قد يكون م�أوى لكائن غريب
العامل ��ون يف ميادي ��ن الف�ض ��اء
ودرا�سته ،يقولون ان مالمح امل ّذنب
ال ��ذي و�ص ��ل اىل االر� ��ض بف�ض ��ل
مركب ��ة ف�ضائي ��ة ،يف �شه ��ر ت�شرين
الث ��اين ،مغل ��ف بق�ش ��رة �س ��وداء
متجم ��دة ،توح ��ي بوج ��ود حي ��اة
لكائنات حية حتت ال�سطح.
وقد ن�شرت وكالة الف�ضاء االوربية
للمذنب ��ات  ،57.0من م�سافة تبلغ
 285كيلوم�ت�را .وق ��د �سق ��ط
املذنب ق ��رب املركب ��ة الف�ضائية،
وق ��د يكون من ��ز ًال للمذنب – ذي
احلي ��اة امليكروبية ،وذل ��ك بنا ًء
على ت�صريحات لرجال الف�ضاء.
�إذ �أنه ��م اعربوا ع ��ن اعتقادهم،
بوجود احياء يف داخل امل ّذنب
املجمد.
واملنظم ��ة االوربي ��ة للف�ض ��اء
مهتمة بعملها ،وحققت جناح ًا
يف �إذكاء احلما� ��س للرحالت
الف�ضائية ع�ب�ر العامل ،عندما
هب ��ط فيلي ��ه عل ��ى املذنب يف
�شهر ت�شرين الثاين املا�ضي،

ومن ��ذ ذلك احل�ي�ن ،واملذن ��ب يجتاز
ال�سبات ،ومل يفق منها االن يف
فرتة ُ
�شهر حزيران املا�ض ��ي ،بعد ان اعاد
�شحن نف�سه.
وال ميكنن ��ا الق ��ول ان

روزيت ��ا او فيل ��ي جمهزت ��ان للبحث
ع ��ن دلي ��ل للحي ��اة ،بعد عر� ��ض هذا
الأمر يف الرحلة.
واخلب�ي�ر الف�ضائ ��ي الربوفي�س ��ور
جان ��درا ،ال ��ذي كان مهتم� � ًا وملكف� � ًا
باالمر يف الرحلة ،15

والت ��ي ر�سمت خطتها قبل � 15سنة،
وقال جان ��درا" :قبل � 500سنة ،كان
هن ��اك ج ��دال فيما �إن كان ��ت االر�ض
ه ��ي مرك ��ز الك ��ون ام ال! وتقبل ��ت
االغلبي ��ة ان االر� ��ض لي�س ��ت مرك ��ز
الك ��ون ،وبعد تلك الث ��ورة الفكرية،
ا�ستم ��ر تفكرين ��ا

ان االر� ��ض ه ��ي مرك ��ز احلي ��اة
والبايولوجي.
وق ��د توا�صل ��ت ه ��ذه الفك ��رة معنا،
وم ��ن ال�صع ��ب التخل ��ي عنه ��ا .وقد
تك ��ون املذنبات ق ��د �ساهمت يف بذر
حبوب احلياة عل ��ى االر�ض ،ورمبا
الكواك ��ب ال�سي ��ارة االخ ��رى ،مث ��ل
املريخ.
وللمذن ��ب ق�ش ��رة �سميك ��ة م ��ن
الهاي ��درو -كرب ��ون ،تعي� ��ش ف ��وق
اجلليد ،بحار متجمدة ،او بحريات
وقال ويكر ما �سيت ��غ ،ان املعلومات
القادم ��ة م ��ع املذنب ،ت�ش�ي�ر اىل ،ان
احلياة امليكروبية� ،إ�شارة اىل ان –
احلي ��اة امليكروبي ��ة ،متعلقة بالبنية
اجلليدية ،والهايدروكربون و�سطح
�أ�سود جد ًا".
وه ��ذه االم ��ور لي�س ��ت �سهل ��ة يف
التف�سري ح�سب املفاهيم الكيمياوية،
وامل ��ادة ال�سوداء ،ت ��زداد كلما تغلي
بف�ض ��ل ح ��رارة ال�شم� ��س ،والبد ان
هناك وجودا لعامل ما يفعل ذلك.
 عن :الغارديان

يتخ ��ذ �إي�شيغورو خط ��وة اىل ع�صر �آرثر
يف كتاب ��ه (العم�ل�اق املدف ��ون) .كازو
�إي�شيغ ��ورو املهت ��م بالذكري ��ات ،يتخ ��ذ
اج ��واء خمتلف ��ة يف "العم�ل�اق املدفون"،
وق ��د حق ��ق �إي�شيغ ��ورو ا�سم� � ًا ب�ش ��كل مل
يك ��ن متوقع� � ًا ،واف�ضل اعمال ��ه الروائية،
ظه ��رت يف ع ��ام  ،1989وف ��ازت الرواية
بجائ ��زة بوك ��ر ،وكان ��ت بعن ��وان "بقايا
النه ��ار" ،حي ��ث ي�سرد الرواي ��ة انكليزي،
ع ��ن حب يف االعوام الت ��ي �سبقت احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ،وجاءت بعدئ ��ذ روايته
"ال تدعن ��ي اذهب اب ��د ًا"  ،2005وقبلها
كان ق ��د �أ�صدر "عندما كن ��ا يتامى" ،وهي
من الرواي ��ات البولي�سية يف عام ،2000
وهي اقرب اىل رواي ��ات اخليال العلمي،
وتدور احداثها يف مدر�سة داخلية ،حيث
تتم فيه ��ا تربية امل�شوه�ي�ن لال�ستفادة من
اع�ضاء اج�سامهم.
�إنّ هناك ،عامال م�شرتكا بني هذه الروايات
ه ��و الول ��ع بالذاك ��رة ،و�شخ�صي ��ة الف ��رد
مع التوت ��ر احلا�صل ما ب�ي�ن هو الواجب
او الرغب ��ة وتقول ام ��ر�أة م�سنة مهوو�سة
بالذكري ��ات وحقيقة الذات" :انا اتعجب"
وهي �إم ��ر�أة م�سنة تدع ��ى بياتري�س  ،يف
رواي ��ة �إي�شيغ ��ورو اجلدي ��دة" ،العمالق
املدف ��ون"�" :إن ا�صبحن ��ا ب ��دون ذاك ��رة،
فل ��ن يبق ��ى لدين ��ا غ�ي�ر �ضم ��ور ذكرياتنا
واملوت".
وبياتري�س �إح ��دى ال�شخ�صيات املركزية
يف "العم�ل�اق املدف ��ون" ،الت ��ي ت ��دور
احداثه ��ا يف �إنكل�ت�را القدمي ��ة ،يف ع�صر
امللك �آرثر.
ويف مطل ��ع الكت ��اب ،جنده ��ا وزوجه ��ا
امل�س ��ن اك�س ��ل ،ب ��د�أ يف رحل ��ة للبحث عن
ابنهما ال ��ذي تركهما منذ اع ��وام .ويكتب
�إي�شيغ ��ورو � ،ساق ��ول ان الرجل وزوجته
عا�ش ��ا حياة منعزلة ولك ��ن احلياة يف تلك
املرحلة من الزمن ،كان هناك عدد قليل من
النا� ��س املنعزلني ،ب�أي �شكل من اال�شكال.
وم ��ن اجل الدفء واحلماية ،كانت القرى
تعي� ��ش يف م�أم ��ن ،والكثري منه ��م حفروا
عميق� � ًا يف جوانب الت�ل�ال ،لربط احدهما
ممرات حتت االر�ض.
بالآخر ،عرب ّ
وه ��ذا املقط ��ع ممت ��ع ،وي�ش�ي�ر اىل
"العم�ل�اق املدفون" .وال�س�ؤال هو" :من
ه ��و ال�شخ� ��ص االول ال ��ذي يق� ��ص علينا
مبا�ش ��رة؟ متى و�أين يكم ��ن هذا ال�صوت؟
واجل ��واب ينك�ش ��ف يف نهاي ��ة الرواي ��ة ،
وه ��ي تث�ي�ر اال�ضطراب واحل�ي�رة وتثري
احلرية والده�شة".
بعدئذ هن ��اك �صوت مفرقع ��ات وبالت�أكيد
ف ��ان " ،العم�ل�اق املدف ��ون" ،حتت ��اج اىل
تف�س�ي�ر �إذ ان ع ��امل الرواي ��ة يحت ��اج اىل
تو�ضي ��ح ب ��د ًال م ��ن �سرده ��ا ان "العمالق
املدف ��ون" يحت ��اج اىل تف�س�ي�ر� ،إن ع ��امل
الرواية غريبة عن ه ��ذا الذي نعي�ش فيه.

ويف الوقت نف�سه ،يرتك ال�سرد يف م�سافة
بعي ��دة� .ش ��يء مل ي�ستط ��ع �إي�شيغ ��ورو
التغل ��ب عليه ابد ًا .ومرة بعد �أخرى تقوم
�شخ�صياته بال�ش ��رح الواحد للآخر :لي�س
يف تلك القرى مقطع القرى ال�ساك�سونية،
والربيطانيون يعي�شون حتت �سحابة من
الن�سيان واملكيدة.
و�أح ��د تلك العوام ��ل كان جع ��ل "�أك�سي"
او �إح ��دى ال�شخ�صي ��ات االخ ��رى ،يق ��وم
بالتعليق على ما يحدث عندما يقول (انا)
ويتحدث الينا مبا�ش ��رة ؟ �أين يكتب ومن
�أي موق ��ع؟ وال�س� ��ؤال ،ي�ص ��ل اىل القارئ
يف النهاية ،وهو مث�ي�ر للحرية وال مينح
جواب� � ًا منا�سب� � ًا ولي�س مقنع� � ًا ،وال ن�شري
اىل ذك ��ر اال�سل ��وب املتناق� ��ض ،والن�سيج
املثري للده�شة.
�إن "العم�ل�اق املدفون" يحتاج اىل تف�سري
ويف الوق ��ت نف�س ��ه ،و�إ ّال فان ��ه �سي�ت�رك
الن� ��ص يف عل ��ى م�ساف ��ة بعي ��دة ،ال يقدر
�إي�شيغورو تخطيها بعدئذ �أبد ًا.
�إن �سح ��ب الغف ��ران هن ��ا حقيقي ��ة وه ��ي
النتيج ��ة الوا�ضح ��ة ع ��ن �سح ��ر توج ��ه
نحو التن�ي�ن امل�سم ��ى "كيوري ��غ" .وتبد�أ
الت�س ��ا�ؤالت ع ��ن ماذا �سينبث ��ق بعد زوال
ال�سحر.
وتق ��ول بياتري�س لزوجه ��ا" ..هناك جزء
مني يخ�شى ال�ضباب يف زواله ،ويحاول
بع ��ث الطمانين ��ة يف نف�سه ��ا ،ويب ��د�أ هو
�أي�ض� � ًا باخلوف ،عن ال ��ذي يكت�شفه حول
ما�ضي ��ه .م ��اذا كان قب ��ل ان ي�سق ��ط يف
الظلمة؟
وهل هو قادر على العي�ش مع كل ما فعل؟
�إن "العمالق املدفون" ،ي�شري اىل �أنا�س ال
عالق ��ة لهم مبا�ضيه ��م ،يطوقون بدون اي
�إح�سا�س.
وه ��ذا اليعني الق ��ول ان الكتاب مل يجلب
االهتم ��ام ،او ان ��ه يخل ��و م ��ن �ش ��يء ال
يجل ��ب الثن ��اء � .إن مرحل ��ة � ،آرث ��ر تبق ��ى
غني ��ة بامل�صادر واىل م ��ا ي�شبه اال�ساطري
واملغامرات ،ويف الوقت نف�سه فان العالقة
بني اك�س ��ي وبياتري�س تثري االحا�سي�س:
�صورة للحب يف ظل عهد قدمي.
 عن :االوبزرفر
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سالما ياعراق

 ها�شم العقابي

يف ك����ل ا����س���ت���ك���ان ي��خ��وط��ون
قبل �أيام اخذت �سيارتي للت�صليح ودخلت بها جممعا
"للفيرتجية" بالقاهرة .توقفت عند �أحدهم و�شكوت
له بع�ض اعرا�ض اعطال "العربية" و�س�ألته ان كان
ي�ستطيع �إ�صالحها .رد علي بو�ضوح وتوا�ضع :والله يا
�سعادة البا�شا انا ب�ص ّلح اللي من اخت�صا�صي ،اما الباقي
فالزم تروح ت�شوف اللي متخ�ص�ص فيه.
كم هو رائع ذلك االن�سان الذي يعرف حدود تخ�ص�صه.
وكم هو مقرف عندما يتقن عمال ما فين�سى نف�سه ويح�شر

قناة
الف�ضائية
الأربعاء  8متوز
موجز الأخبار  /اعادة
�شاهني ليه /اعادة �أنت هنا

انفه ب�أ�شياء ال عالقة لها مبا يتقنه .مل نعهد بالعراقيني
قبل زمن �صدام انهم كانوا يح�شرون انوفهم بالذي ال
يخ�صهم اال ما ندر .جاء فت�صور لأنه رئي�س يحق له
احلديث والتوجيه يف كل تخ�ص�صات احلياة .زادها
حتى �شملت تخ�ص�صات املوت �أي�ضا .من الرتبية اىل
الهند�سة واىل الطب والفيزياء وال�صيدلة .و�صل االمر
به يف نهاية املطاف انه �صار يعلم العراقيات �صناعة
املعجون على ال�سطوح يف زمن احل�صار البغي�ض� .س ّنة

Tv

منهاج رم�ضان
AM 10:00 - 9:00

اعادة �أ�شكال و �ألوان

11:00 - 10:00
AM

اعادة حارة اليهود

12:00 - 11:00
AM

موجز الأخبار  /بني
ال�سرايات

PM 1:00 - 12:00

اعادة ا�شكد بجيبك

PM -1:30 1:00

اعادة �آفاق

PM 2:00 - 1:30

ن�شرة الأخبار

PM 2:00-3:00

اعادة حرائر

PM 3:00-4:00

اعادة نا�س و حكومة

PM 4:00-5:00

اتف�ضل �آغاتي

PM 5:00-6:00

حتت ال�سيطرة

PM 7:00 - 6:00

ا�شكد بجيبك

PM 7:30 - 7:00

يو�سف �شاهني

PM 8:00 - 7:30

ن�شرة الأخبار

PM 8:30 - 8:00

�أنت هنا

PM -9:00 8:30

�أ�شكال �ألوان

PM 10:00 - 9:00

حارة اليهود

11:00 - 10:00
PM

حالوة ال�سهرة

PM - 11:00
12:30 AM

نا�س و حكومة

AM -1:30 12:30

حرائر

AM 2:30 - 1:30

اعادة اتف�ضل �آغاتي

AM 3:30 - 2:30

اعادة يو�سف �شاهني

AM 4:00 - 3:30

اعادة حالوة ال�سهرة

AM 5:30 - 4:00

اعادة ا�شكد بجيبك

AM 6:00 - 5:30

اعادة بني ال�سرايات

AM 7:00 - 6:00

اعادة حرائر

AM 8:00 - 7:00

اعادة حتت ال�سيطرة

AM 9:00 - 8:00

حدث يف رم�ضان
 يف مث ��ل ه ��ذا اليوم من الع ��ام التا�سع للهج ��رة (  21كانون
االول  630م ) ق ��دم وف ��د من قبيلة ثقيف عل ��ى الر�سول الكرمي
معلن�ي�ن ا�سالمه ��م بعد ان ندم ��وا على قتلهم ع ��روة بن م�سعود
احد �شيوخهم وقد ا�شهر ا�سالمه  .وقبل النبي الكرمي منهم ذلك
وار�سل احد ا�صحابه لتحطيم ا�صنامهم .
 ويف مث ��ل ه ��ذا اليوم من عام  13ه ��ج انت�صر امل�سلمون يف
معركة البويب يف الع ��راق  ،بقيادة املثنى بن حارثة ال�شيباين
 ،وق ��د اع ��اد االنت�ص ��ار الثقة ل ��دى امل�سلمني بع ��د خ�سارتهم يف
معركة اجل�سر .

مل تنتقل عدواها اىل الذين ت�سلموا الكر�سي من بعده،
فقط ،بل وا�صابت �شريحة وا�سعة من العراقيني.
هل �سمعتم بداخل ح�سن او ح�ضريي �أبو عزيز او نا�صر
حكيم او عفيفة ا�سكندر او مائدة نزهت حتدثوا يوما عن
الرتبية والفنون وال�صحافة ونظرية اين�شتاين؟ فما لنا
اليوم ان كتب �أحدنا بيت ابوذية جيد ،مينح نف�سه احلق
باحلديث عن "النظرية الن�سبية" و "�أ�صل الأنواع"؟
يعجبني النجار الذي يهتم بفهم ادواته ويعرف كيف

ي�ستعملها .لكني امقت "الباي�سكلجي" حني يتحدث عن
�أنواع "منا�شري" النجارة وطرق ا�ستعمالها .فكيف به لو
انه حتدث يف �ش�ؤون الرتبية والتعليم مثال؟ ما احاله لو
حتدث عن طرق ا�صالح "البنجر" وو�سائل تفاديه قبل
ان يحدث.
كلهم يتحدثون عن الرتبية .رئي�س يجمع الرتبويني
ويرثم برو�سهم ب�صل تربوي .نائب يزور م�ؤ�س�سة
تربوية ليجتمع بالطلبة ويحدثهم ك�أنه عجوز تهذي

ب�شرح نظريات نيوتن .حتى عازف الطبل �صار يدلو
بدلوه فيها وك�أنها حايط ان�صي�ص .رحمك الله يا "عبد
ارويح" لأنك كنت تعرف قدر نف�سك حق املعرفة.
الرتبية علم مبعنى الكلمة .وانها �سالح ذو حدين ال
يجوز اللعب به من قبل اجلاهل او غري املتخ�ص�ص
به .فما ر�أيكم بكاتب "متثيليات" �صار �أي�ضا ينظر فيها
ويهدد بانه �سيقلبها بالعراق ر�أ�سا على عقب؟ تقبل الله
�صيامكم.

حمدي �أحمد لـ ( ) :لديكم ممثلون عظام ولكن ينق�ص الدراما
العراقية الت�سويق الفني
ي��ع��ج��ب��ن��ي ال���ف���ن���ان ال���ق���دي���ر ي���و����س���ف ال����ع����اين وال�����راح�����ل خ���ل���ي���ل ���ش��وق��ي
 بريوت\غفران حداد
الفنان حمدي �أحمد
ممثل م�صري قدير ،
تخرج من معهد الفنون
الم�سرحية عام ،1961
وكان � ً
أي�ضا يدر�س بكلية
التجارة في معهد الفنون
الم�سرحية ،ولكنه
ترك كلية التجارة
وا�ستمر بمعهد الفنون
الم�سرحية.
عام  1961التحق بفرقة التليفزيون
امل�سرحي ��ة ،ف ��از بجائ ��زة �أح�س ��ن
وج ��ه جدي ��د ع ��ام � ،1966شغ ��ل
من�ص ��ب مدي ��ر امل�س ��رح الكوميدي
ع ��ام  ،1985ح�ص ��ل عل ��ى اجلائزة
الأوىل عام  1967من جامعة الدول
العربية عن دوره يف فيلم (القاهرة
 )30كم ��ا ح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة عن
فيل ��م (�أبناء ال�صم ��ت ).قام ببطولة
مايزيد عن  35م�سرحية و  25فيلما
�سينمائي ��ا و  30فيلما تليفزيونيا و
 89م�سل�س�ل�ا تليفزيوني ��ا وما يزيد
عن � 3000ساعة اذاعية وهو كاتب
�سيا�س ��ي ب�صحف ال�شعب والأهايل
واالح ��رار واملي ��دان واخلمي� ��س

وحالي ��ا يكت ��ب زاوي ��ة (ر�ؤي ��ة) يف
جريدة اال�سبوع منذ .1998
"فن ��ون امل ��دى" ح ��اورت الفن ��ان
القدي ��ر حم ��دي احم ��د ع�ب�ر مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي "في�س بوك"
وتناولت معه احلديث عن ال�سيا�سة
والفن يف �سياق اللقاء الآتي:
*كيف �صحتك اليوم ا�ستاذ حمدي؟
بخري نحمد الله على كل حال .
مم كنت تعاين م�ؤخرا؟
* َ
كن ��ت اع ��اين من ف�ش ��ل كل ��وي لكن
احلمد لله ربنا قدّر ولطف.
*ب�صفتك فنان ًا و�سيا�سي ًا اي�ضا كيف
تق ��ر�أ الأحداث التي مير بها ال�شعب
امل�صري اليوم؟
اث ��ق بال�شع ��ب امل�صري ثق ��ة عمياء
 ،م ��ن خ�ل�ال التاري ��خ وم ��ن خ�ل�ال
املواقف العظيم ��ة التي ج�سدها يف
كل م ��ا م ��ر يف م�صر ولدي ��ه القدرة
يف احلك ��م عل ��ى املواق ��ف ب�ش ��كل
دقيق ويعرف متى يقوم بدوره لذا
�أن ��ا مطمئ ��ن على م�ص ��ر بوجود ها
ال�شعب العظيم الذي ميتلك احلكمة
والق ��درة عل ��ى التغي�ي�ر ويقه ��ر
ال�صعاب .
*و�صف ��ت �أن م ��ا يح ��دث الآن ه ��و

�أ�سو�أ من هزمية  67ملاذا ؟
لأن هنال ��ك حم ��اوالت ل�ض ��رب
امل�ش ��روع القوم ��ي مل�ص ��ر ،هنال ��ك
حم ��اوالت ل�ض ��رب اجله ��ود لبن ��اء
م�صر ولبناء و�إن�شاء قناة ال�سوي�س
اجلديدة.
*ي ��وم يف حيات ��ك ال�سيا�سي ��ة حني
كنت �شاب ًا و لن تن�ساه ابدا؟
احلقيقة ايام كثرية ولكني لن �أن�سى
�أب ��د ًا "عم علي" م�س� ��ؤول البولي�س
علي
ال�سيا�س ��ي الذي الق ��ى القب�ض ّ
يف �إحدى مظاهرات الطلبة .
*ر�أيك يف ال�سينما امل�صرية اليوم؟
بع�ضها جيد  ،وبع�ض الأفالم اراها
ت�س ��يء �إىل الفن واملجتمع امل�صري
ب�شكل عام .
*كيف ت�سيء للمجتمع امل�صري؟
لأنها ومع كل الأ�سف ت�سلط ال�ضوء
عل ��ى �سلبي ��ات املجتم ��ع وترك ��ز
عل ��ى البلطج ��ة وجت ��ارة املخدرات
والدع ��ارة وه ��ذا غ�ي�ر موجود يف
واقعنا .

العاين اكرث م ��ن خالل �شغل جمعنا
مع املخرج الراح ��ل يو�سف �شاهني
ولدي ��ه ع�ش ��ق غريب للم�س ��رح فهو
موهب ��ة م�سرحي ��ة وتلفزيونية من
ال�صعب �أن تتكرر واحلقيقة عندكم
ممثل ��ون عظ ��ام ولك ��ن م ��ا ينق� ��ص
الدرام ��ا العراقي ��ة ه ��و الت�سوي ��ق
الفني.
*متى تزور بغداد؟
ان ��ت تتابع�ي�ن ان االح ��داث يف
بغ ��داد وم�صر متر بظ ��روف �صعبة
ولك ��ن ان �شاء الله ل ��و ربنا يعطينا

*هل ما زال الفنان العراقي القدير
يو�سف العاين ممثلك املف�ضل؟
طبع ��ا ،وهنال ��ك اك�ث�ر م ��ن فن ��ان
عراقي يعجبني �شغله مثل الفنان
الراح ��ل اال�ست ��اذ خلي ��ل �شوقي
ولكن ��ي عرف ��ت الفن ��ان يو�س ��ف

"ت�شيللو" يعيد روايات عبري اىل الواجهة
قب ��ل �أ ّي ��ام خرج ��ت �شرك ��ة "�إيب�سو�ست ��ات"
اللبنانية لتقول � ّإن "ت�شيللو هو فع ًال يف املرتبة
الأوىل" .ودون �ش � ّ�ك ،ف� �� ّإن امل�سل�س ��ل� ،أي�ض� � ًا،
يحت� � ّل �ص ��دارة الأعم ��ال الدرامي ��ة امل�شرتك ��ة،
خ�صو�ص� � ًا يف دول اخلليج العرب ��ي .هو الذي
ّ
وال�شك.
يطرح جمدد ًا �إ�شكالية اخليانة
الق�ص ��ة مقتب�سة عن فيل ��م �أمريكي "عر�ض غري
ّ
الئ ��ق" للممثلة دميي م ��ور� .أنتج يف ت�سعينات
الق ��رن املا�ض ��ي ،ويق ّدم ��ه لن ��ا الكات ��ب ،جنيب
ن�ص�ي�ر ،واملخ ��رج� ،سامر برق ��اوي ،ب�إيعاز من
املنت ��ج �صادق �أن ��ور ال�صباح ،كعم ��ل "خفيف"
ب ��ات "عُرف� � ًا" يف درام ��ا رم�ض ��ان بع ��د جن ��اح
"روبي" و"لعبة املوت" و"لو".
يف الأداء ال غب ��ار عل ��ى املمثل�ي�ن ،لك � ّ�ن ط ��رح
الق�ص ��ة واملعاجلة الدرامي ��ة حم�شور يف ر�ؤية
واحدة� :صراع بني زوج وزوجته من ثقب باب
مفت ��وح عل ��ى ق�ص�ص عاطفي ��ة مت�شابهة حتيط
بهم ��ا .واملحور ه ��و ع�شق املليون�ي�ر  -الطرف
الثال ��ث ،للزوج ��ة ندي ��ن جني ��م ،دون الذه ��اب
�إىل ما هو �أهم م ��ن احلبّ � ،أو التع ّرف �إىل هذه
ال�شخ�صيات يف �أبعادها العميقة.
مل ��اذا ،مث�ل ً�ا ،يخاف ال ��زوج يو�س ��ف اخلال من
اخليان ��ة؟ �أو ملاذا مل يعد يثق يف زوجته بعدما
ق�ضت ليلة عابرة مع مليونري �أنقذه من �ضائقة
مالي ��ة كادت تو�صل ��ه �إىل ال�سج ��ن .و�إن كان
يحبه ��ا �إىل هذه الدرج ��ة ويغار عليه ��ا ،فلماذا

العم ��ر وال�صح ��ة ويه ��د�أ الو�ض ��ع
�أزوركم طبعا و�أنا م�شتاق للعراق
وال�شعب العراقي.
*كلمة اخرية تود قولها جلمهورك
العراقي من خالل "فنون املدى"؟

حتية وتقدي ��را لل�شع ��ب العراقي
العظي ��م و�شك ��را ل�س�ؤالك ��م ع ��ن
�صحت ��ي وان ��ا بخ�ي�ر احلم ��د لله
وي ��ارب نلتق ��ي عل ��ى كل خ�ي�ر ان
�شاء الله.

رم�ضانيات �أيام زمان يف بغداد

ال�صائم يف حياته اليومية
 عادل �صادق

واف ��ق �أو تواط� ��أ معه ��ا على "ليلة حم ��راء" مع
مليونري لقاء مليون دوالر؟
�أ�سئل ��ة كثرية تفت ��ح �سجاالت عل ��ى م�سل�سالت
متالحق ��ة ،ولي� ��س "ت�شيللو" فقط ،تق ��وم ك ّلها
عل ��ى خي ��ال عاطف ��ي يدغ ��دغ عق ��ول الفتي ��ات
وتتابعه ال�سيّدات مع قليل من الإ�سقاطات على
واقعن ��ا احلايل .متام ًا كما ح�ص ��ل يف م�سل�سل
"لو".
لي� ��س هذا وحده ما ي�أتي بالعمل �إىل املحاكمة.
�إذ ق ��د ال جت ��وز حماكم ��ة عم ��ل "الي ��ت" عل ��ى
هفوات ت ��دور يف فلك واحد .فه ��ي حتملنا �إىل
زم ��ن روايات "عب�ي�ر" ال�شه�ي�رة يف �سبعينات
وثمانينات القرن املا�ضي .الأ�سلوب والديكور
ورمب ��ا �أداء الأبط ��ال ،ك ّلها تعي ��د ال�صورة �إىل
االذه ��ان �إىل � ّأن ما تعي�ش ��ه الزوجة يا�سمني قد

تعي�شه �أيّ فتاة .لك ّنها �ستحلم بفار�س منقذ هو
ال�ث�ريّ تيمور ت ��اج الدين (يلع ��ب دوره الفنان
تي ��م ح�س ��ن) .وهنا �ست�ت�رك احلبي ��ب الب�سيط
وتنج ّر �إىل املال واجلاه والراحة .فعلى الرغم
من كونها فنانة تعزف على �آلة "ح�سّ ا�سة" جد ًا
وت�ستم� � ّد من املو�سيقى �شغفه ��ا باحلياة� ،إال � ّأن
احلبكة ابتعدت عن مغزى هذه ال�شخ�صية.
ه ��ي مرحل ��ة اللع ��ب عل ��ى عواط ��ف امل�شاه ��د
العرب ��ي ،والق ��ول� ،إ ّن ��ه �سيه ��رب ال حمالة �إىل
"الي ��ت" عاطف ��ي يقيه �ش� � ّر الأح ��داث اليومية
الت ��ي ت�سكن �شارعن ��ا العربي من قت ��ل ودمار.
 35دقيقة مدّة احللقة ،جتعلنا نحلم ،متام ًا كما
كانت عذراوات الق ��رن املا�ضي يخبّئن الرواية
حتت الو�سادة ويذهنب بني ال�سطور �إىل حدود
اخلرافة.

-21 ويف مثل هذا اليوم من عام  95هج (  714م ) ا�ست�شهد �سعيد
بن جبري على يد وايل العراق احلجاج بن يو�سف الثقفي .
 ويف مث ��ل ه ��ذا الي ��وم من ع ��ام  129هج ( 2ماي� ��س  774م )
ظهرت الدع ��وة العبا�سية يف خرا�س ��ان  ،وكان داعيها ابو م�سلم
خرا�ساين
 ويف مث ��ل هذا الي ��وم من عام  319ه ��ج (  26ايلول  931م )
اب�ص ��ر النور املعز لدين الدول ��ة الفاطمي ابرز ملوك الفاطميني ،
وهو الذي ا�س�س مدينة القاهرة .

 ويف مث ��ل ه ��ذا اليوم من عام  655هج (  21ايل ��ول  1257م ) كتب
هوالك ��و ر�سال ��ة اىل اخلليف ��ة العبا�س ��ي امل�ستع�ص ��م بالل ��ه يدع ��وه اىل
اال�ست�سالم واخل�ضوع والقدوم اليه خا�ضعا .
 ويف مث ��ل ه ��ذا اليوم م ��ن عام  922ه ��ج  ،دخل ال�سلط ��ان العثماين
�سلي ��م مدين ��ة دم�شق فاحتا دون مقاوم ��ة  ،اذ حا�صرها مل ��دة اثني ع�شر
يوما حتى اعلنت اال�ست�سالم  .بقي ال�سلطان �سليم اكرث من �شهرين فيها
فام ��ر ببناء قرب ال�صويف الكبري حميي الدين بن عربي وزار قرب �صالح
الدين االيوبي .
اعداد  :رفعة عبد الرزاق حممد

ه ��ل تكفي العودة �إىل هذه الب�ساطة التي عُرف بها �أ�سالفنا
الأتقي ��اء الأوائل ليتغري كل ما نح ��ن فيه اليوم من مظاهر
غريب ��ة ع ��ن روح ه ��ذا ال�شه ��ر الف�ضي ��ل ،وهل ميك ��ن ذلك؟
بالت�أكي ��د ال .فلكل ع�صر طبيعته وتقاليده و�سماته التي تكونت
عل ��ى مدى قرون عدي ��دة وبفعل عوامل �شتى  ،ولي� ��س مبقدور �أحد
تغيريه ��ا  ،رمب ��ا �إ ّال �إذا عا� ��ش منف�ص ًال ع ��ن ع�صره منع ��ز ًال عن غريه
م ��ن النا�س! وما دام الأم ��ر هكذا  ،فلندع الب�ساط� � َة و�ش�أنها  ،ولنلتفت
نح ��و ما ه ��و �أهم على �صعي ��د التعام ��ل اليومي ،وما ه ��و �أب�سط على
املعاجل ��ة  ،و�أكرث تعبري ًا عن �ص ��دق الإميان لدى الفرد امل�سلم  ،وليكن
�زاج ال�صائم يف هذا ال�شه ��ر املبارك .فهناك م ��ن النا�س َمن
 ،مث�ل ً�ا  ،م � َ
تن ��ز ُل ال�سكين� � ُة على نف�سه ويزي ��ده ال�صوم لطف ًا وعطف� � ًا وتورع ًا عن
فع ��ل ال�س ��وء وقوله  ،فرتاه وك�أنه م ��ن الزهّ اد ال�صاحل�ي�ن الذين �أنعم
الله عليه ��م بهدوء النف�س ورحابة ال�صدر والتلطف يف معاملة الغري،
بينما هناك َمن يغري ال�صو ُم مزاجه ف ُي�صبح متوتر ًا خ�شن ًا يف �سلوكه
م ��ع النا�س� ،سيئ� � ًا يف �ألفاظِ ه ،خا�ص ًة يف �أيام ال�ص ��وم الأوىل  .وهذا
التغ�ّي�رّ احلاد يف املزاج هنا ال يتفق واحلكمة م ��ن �أداء هذه الفري�ضة
الدينية الرتبوية املوجهة �إىل الله تعاىل �أ�ص ًال والهادفة �إىل ال�سيطرة
عل ��ى نزعات النف� ��س والتعامل مع النا�س بال�ص�ب�ر والإح�سان .عليه ،
فم ��ا معنى �أن ي�ص ��و َم املر ُء و هو غ�ي�ر قادر على كبح جم ��اح �أع�صابه
الثائ ��رة لأقل �إزعاج ،واحلف ��اظ على مب ��ادئ الأدب وا ُ
خللُ ِق احلميد؟!
بالت�أكيد �إن �سلوك ًا كهذا ال ميكن �أن يجعل من �صومه فري�ض ًة مقبولة،
�أو يحق ��ق له لدى النا� ��س من حوله �شيئ ًا من املودة واالحرتام والذكر
الطيب ،وهذا �أق ُّل ما ُيقال يف ذلك.
�أحداث خالدة
وقع ��ت غزوة بدر الكربى يف �شهر رم�ضان من ال�سنة الثانية للهجرة.
وكان عدد امل�سلمني الذين �شاركوا فيها نحو  314رج ًال  ،بينما كان عدد
رجاالت قري�ش نحو �ألف .وم ��ع هذا انت�صر امل�سلمون انت�صار ًا كبري ًا
ل�شعوره ��م ب�أنهم على ح ��ق يف ن�صرتهم للدين اجلدي ��د وا�ستعدادهم
ال�ص ��ادق للت�ضحية م ��ن �أجل انت�ش ��ار مبادئه ال�سامي ��ة الداعية للعدل
وامل�ساواة واحرتام الكرامة الإن�سانية.
ويف �شه ��ر رم�ضان من ال�سنة الثامن ��ة للهجرة فتح الر�سول �صلى الله
علي ��ه و�سلم مكة  ،وكان ال�سبب املبا�ش ��ر للفتح هو نق�ض قري�ش �صلح
احلديبية الذي عُقد بينها وبني الر�سول يف ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة.
من عيون ال�شعر:
قالت رابع ُة ال َعدَو ّية :
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دينــــار

�شكر ًا ..مرة ..مرتني..
وثالث �أي�ض ًا!!
�أث����ار ال�سيد حم��اف��ظ ب��غ��داد حفيظة ال��ك��ث�ير ممن
يتابعون ت�صريحاته  ،حني ق��ال ام�س عن الطيار
الذي اطلق ال�صاروخ باخلط�أ على منطقة النعريية
"�إنه �سيد من جماعتنا" وفاته ان يخربنا هل باقي
الطيارين ممن يعملون ليل نهار يف احل��رب �ضد
داع�ش هم لي�سوا "من جماعتنا"؟ فاته اي�ضا �أن
ي��ق��ول لنا كيف ميكن ان تعو�ض الأرواح؟ هذه
م�س�ألة �س�أ�شكره عليها مرة ومرتني.
عندما �سقطت طائرة الـ �أف  16يف والية �أريزونا
الأمريكية! مل يقل لنا احد هل كان الطيار العراقي
ال��ذي م��ات يف احل���ادث "من جماعتنا" ام ينتمي
اىل جماعة اخ����رى؟ بدليل ال�صمت ال���ذي اح��اط
باحلادث با�ستثناء ما قاله م�شكورا ال�سيد رئي�س
جلنة االم��ن والدفاع النيابية حاكم الزاملي من
�أن " :الواليات املتحدة قد �سمت الطائرة املحطمة
بـ(الطائرة العراقية) ونقول �إن ه��ذه الطائرة ما
زال��ت غ�ير عراقية لأن��ه��ا مل تدخل �أج���واء وح��دود
العراق ،ولهذا فان وا�شنطن هي من تتحمل تكاليفها
املالية وتعوي�ض عائلة الطيار العراقي" هكذا عرفنا
بالدليل القاطع ان الطيار العراقي الذي ا�ست�شهد يف
امريكا "مو من جماعتنا" ..لل�سيد الزاملي اي�ضا
ال�شكر.
لعل الالئحة طويلة يف هذا الباب الال �إن�ساين الذي
مييز بني جماعة وجماعة ،وق��د ع�شنا جميع ًا من
قبل مع العر�ض الذي قدمه ال�سيا�سيون ملنا�صرة
�شعب البحرين النهم "من جماعتنا" و�شاهدنا
كيف ترقرقت الدموع يف �أعني البع�ض من النواب
وه��م ي��رون ح��ادث��ة اعتقال اح��د ال�سعوديني النه
"من جماعتنا" اي�ضا ،وكيف �ش ّمر البع�ض عن
�سواعده وقرر �أن يبحر يف �سفينة لدعم احلوثيني
فهم واحلمد لله "من جماعتنا" ،ولكننا ال نرى يف
مقتل الع�شرات من اهايل املو�صل يوميا كارثة ،وال
نريد ان نعرتف من ان العنف الذي يح�صد اهايل
بغداد "م�صيبة" وال نرى يف ت�شريد اهايل االنبار
جرمية ،الن �سا�ستنا يرون �أن احلل لأزمات العراق
هو يف حتويل ال�شعب �إىل قبائل وطوائف ،مطلوب
من الكل ان يبحث عن " جماعته" .
ولهذا ك��ان يجب ان اكتب �شاكرا لل�سياللمحافظ
مالحظته القيمة يف تق�سيم ال�شعب اىل " جماعتنا"
و " جماعتهم "  ،واي�ضا لأقدم االمتنان لرئي�س جلنة
االم��ن وال��دف��اع النيابية الن��ه ال يريد ان يعو�ض
الطيار ال��ع��راق��ي  ،الن م�شكلته تكمن يف موته
ببقعة ار�ض اجنبية.
وثمة �سبب �آخ��ر ،اك�ثر وجاهة لل�شكر  ،فقد كنت
ابحث عن مو�ضوع لزاويتي ،ونويت ان اكتب مقاال
عن ذكرياتي مع كتاب االي��ام لطه ح�سني ،ولكنني
خفت ان ي�سخر مني ال��ق��راء ف�يرم��ون ال�صحيفة
ج��ان��ب��ا ،ف���أن��ق��ذين ه��ذا اخل�بر  ،وواج���ب االمتنان
يلزمني بتقدمي ال�شكر ال�صحابه.
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كاركاتير

ح�سني ال�سلطاين
ال��ك��ات��ب وال�����ش��اع��ر ن��ع��اه احت��اد
االدب������اء وال��ك��ت��اب يف ال��ع��راق
م��ع��ل��ن�� ًا خ�ب�ر وف���ات���ه يف مدينة
اال���س��ك��ن��دري��ة �أول ام�����س الأح��د
� 7/6إث��ر ح��ادث م�ؤ�سف .يذكر
ان الفقيد تولد  65بكالوريو�س
اخراج م�سرحي ،ع�ضو م�ؤ�س�س
جل��م��اع��ة اال���س��ك��ن��دري��ة ���ص��درت
ل��ه ع��دة جماميع �شعرية ،واع��د
ل�سنوات برنامج (�أوراق) الثقايف لف�ضائية احلرية.
حممد توفيق القري�شي
ممثل املرجعية الدينية يف حمافظة ب��اب��ل �ضيفه البيت
الثقايف البابلي التابع ل��دائ��رة العالقات الثقافية ب��وزارة
الثقافة يف جل�سة القى خاللها حما�ضرة حول �أهمية �شهر
رم�ضان الف�ضيل بعنوان (رم�ضان �شهر العبادة ) .م�شري ًا
�إىل الأ�س�س التي يبنى عليها �شهر رم�ضان وعالقته بالفرد
وما ينبغي للفرد �أن يكت�سبه من فائدة من هذا ال�شهر وكيف
ب�إمكانه �أن يتحول �إىل �إن�سان قادر على العطاء لبناء جمتمع
�إ�سالمي ت�سوده القيم الإن�سانية واملثل العليا.
�آمال كا�شف الغطاء
الباحثة الدكتورة ي�ضيفها احتاد الأدباء والكتاب يف العراق
لإلقاء حما�ضرة بعنوان (العالقة بني الدولة واال�سالم من
منظور ج��دي��د) وذل��ك �ضمن منهاجه ال��ث��ق��ايف اال�سبوعي
ل�صباح اليوم االربعاء  7/8مبقر االحت��اد ال�ساعة احلادية
ع�شرة.
علوان ال�سلمان
ال�شاعر والناقد �سي�صدر له قريب ًا عن دار الثقافة والن�شر
الكردية كتاب بعنوان (مابني ال�سردية وال�شعرية الكردية)
مت�ضمن ًا وثائق مهمة تك�شف عن ابداع ان�سان عانى كثري ًا من
اال�ضطهاد والت�شرد والن�ضال الطويل.
م�صطفى االجودي
املخرج ال�سينمائي يتوىل ادارة مهرجان لالفالم العربية
الق�صرية تقيمه م�ؤ�س�سة كلكام�ش للثقافة واالع�ل�ام يف
حمافظة املثنى .مت�ضمن ًا مائة وع�شرين فيلم ًا بينها خم�سة
ع�شر فيلم ًا عراقي ًا.

 علي ح�سني

ب�������س���ام ف���رج

ال�سماح ملنظمة �سوي�سرية ت�ساعد على االنتحار
 زيورخ� /سكاي نيوز
�س���محت ال�س���لطات ال�سوي�س���رية،
االثن�ي�ن ،ملنظم���ة حملي���ة ت�س���اعد
املر�ض���ى املي�ؤو�س من �ش���فائهم على
التخل����ص م���ن حياته���م ،وتدافع عن
حقهم يف رف�ض العالج الطبي بفتح
وح���دة جديدة له���ا ،للم�س���اعدة على
االنتحار.
وذك���رت منظم���ة (�إغزي���ت) ،الت���ي
تق���دم عقاق�ي�ر قاتل���ة مل�س���اعدة م���ن
يري���د االنتح���ار� ،أن املجل�س املحلي
للمباين يف بازل رف�ض اعرتا�ض���ات
على خطتها حتويل جزء من مكتبها
يف �سوي�س���را �إىل قاع���ة للم�س���اعدة

على االنتح���ار .كان بع�ض ال�س���كان
املحلي�ي�ن ومن�ش����آت قط���اع الأعمال
اعرت�ض���وا عل���ى وج���ود مث���ل ه���ذه
الوحدات قرب مق���ار عملهم ،وقالوا
�إن املبن���ى ال يت�س���ق ولوائ���ح البناء
املحلية.
و�س���تكون ه���ذه الوحدة ث���اين مقر
ملنظم���ة (�إغزي���ت) بزيوري���خ يف
�سوي�س���را ،فيم���ا �س���يقرر جمل����س
�إدارة املنظمة الآن �إجراءات �إن�ش���اء
الوحدة الثانية.
وق���ال املدي���ر التنفي���ذي ملنظم���ة
(�إجزي���ت) ،برينه���ارد �س���وتر:
"�أت�ص���ور �أنن���ا �سنم�ض���ي قدما يف
�إن�ش���اء الوحدة الثاني���ة ،لأن الهدف

منه���ا وا�ض���ح .املر�ض���ى الذي���ن
يعي�ش���ون يف ب���ازل مم���ن ال ميك���ن
م�ساعدتهم وهم يف منطقتهم ،وممن
ال ي�س���تطيعون ال�س���فر �إىل زيوريخ
ميك���ن �أن يج���دوا مكان���ا ينهون فيه
حياتهم".
وكان���ت املنظم���ة قال���ت يف �آذار/
مار�س املا�ض���ي �إن ع�ضويتها بلغت
م�ستوى قيا�س���يا العام املا�ضي ،بعد
زيادة ن�س���بة طلبات االن�ضمام �إليها
 .%20وتكت�سب امل�ساعدة على �إنهاء
احلياة �صبغة قانونية يف �سوي�سرا
من���ذ �أربعيني���ات الق���رن املا�ض���ي،
�ش���ريطة �أن تتم مبعرفة �ش���خ�ص ال
م�صلحة له يف وفاة املري�ض.

"بريين �سات"

الفرن�سيون يعودون بالزمن �إىل القرن الـ19
وي�صنعون قطارا خ�شبيا

تثري ال�شكوك
� أنقرة� /أيف
يف �إح����دى �ش����وارع منطقة ني�ش����ان تا�����ش الرتكية� ،إذ
تتواجد عيادة طبيب نف�س����ي �ش����هري� ،ضبطت عد�سات
البابارت����زي ،النجمة الرتكية ال�ش����هرية بريين �س����ات،
وه����ي ت��ت�ردد على ه����ذا ال�ش����ارع ث��ل�اث م����رات ،خالل
�أ�س����بوع واحد مبفردها ،ما دفع البع�����ض للتكهن ب�أنها

تزور تلك العيادة.
وما زاد من ال�ش����كوك هو رف�ض "بريين" للإجابة على
�س�ؤال ال�صحفيني عن �سبب ترددها على هذا ال�شارع،
ما جعل الأقاويل تزداد حول احتمالية جلوء بريين
لعالج نف�س����ي ،خا�ص���� ًة مع مرورها ب�أزم����ات عائلية
متكررة ،وان�ش����غال زوجها "كنع����ان دوغلو" الفرتة
الأخرية عنها ،بحفالته و�أغانيه اجلديدة.

�أوليفر �ستون يفتح ملف �سنودن

 نيويورك� /أ .ف .ب
انتهى املخرج ال�سينمائي الأمريكي
�أوليفر �س���تون من ت�ص���وير فيلمه
اجلدي���د "�س���نودن" ال���ذي يتناول
ق�ض���ية �إدوارد �س���نودن املوظ���ف
ال�س���ابق باملخاب���رات الأمريكي���ة،
املتهم بت�س���ريب �آالف من الوثائق
ال�س���رية لوكال���ة الأم���ن القوم���ي
الأمريكي يف .2013

ويتن���اول الفيل���م ق�ص���ة �س���نودن
الذي ب���د�أ حياته خب�ي�را يف جمال
الكمبيوت���ر ث���م التح���ق بالعم���ل
باملخاب���رات الأمريكي���ة وه���و مل
يتجاوز �س���ن الـ ،22ثم تعاقده مع
وكالة الأمن القومي.
وي�ب�رز الفيلم الأ�س���باب التي دعت
�س���نودن لت�سريب املعلومات ،ويف
مقدمته���ا اقتناع���ه �أن الوكالة تدير
برنام���ج جت�س����س عل���ى املواطنني

جديد
فكتوريا
دار

 كنوت هام�سن
ترجمة :خالد �أقلعي

الأمريكني.
كما يربز �أي�ض���ا حتول �سنودن
�إىل مطل���وب للعدال���ة
يف الوالي���ات املتح���دة،
وهروبه �إىل رو�سيا.
ويقوم بدور �س���نودن املمثل
الأمريك���ي ال�ش���اب جوزي���ف
غ���وردون ليفي���ت ،وي�ش���ارك يف
البطول���ة �أي�ض���ا النجم املخ�ض���رم
نيكوال�س كايج ،واملمثلة ال�ش���ابة
�شايلني ووديل و�آخرون.
وم���ن املتوقع بدء عر����ض الفيلم
يف �ص���االت ال�س���ينما يف
الواليات املتحدة خالل مو�سم
�أعياد امليالد املقبل.
ويحم���ل الفيلم عن���وان فرعيا
�س���اخرا هو "�أم���ة واحدة
حتت املراقبة".
يذك���ر �أن �أوليف���ر
�س���تون يعد �أحد �أبرز
خمرج���ي هولي���وود
و�أكرثهم �إثارة للجدل،
وا�ش���تهر ب�أفالم���ه التي
تناول���ت ق�ض���ايا
�سيا�س���ية مث���ل
"جي �إف كيه"
و " مو ل���و د
يف الراب���ع م���ن
يولي���و" و"وول
�سرتيت".

طحان القرية.
ب�ين ي��دي�ن��ا ال�ترج�م��ة ال�ع��رب�ي��ة الأوىل ل��رواي��ة ويوحنا ابن ّ
"فكتوريا" للكاتب الرنويجي كنوت هام�سون وما �ستعرفه هذه العالقة من حلظات جتاوب
احلائز على جائزة نوبل للآداب عام  .1920وا�ستقرار وتقلّب ون�ف��ور .وجت��در الإ��ش��ارة
حتكي هذه الرواية عن عالقة وجدانية جتمع �أن ه��ذه ال��رواي��ة ق��د ��ص��درت لأول م� ّ�رة عام
بني احل�سناء فكتوريا ،وحيدة �أ�سرة ثر ّية.1955 ،

 باري�س/رويرتز
و�ص���ل �إىل العا�ص���مة الفرن�س���ية باري�س
ع���ن طري���ق البح���ر قط���ار م�ص���نوع من
اخل�ش���ب يبل���غ طول���ه  72م�ت�را بع���د
ق�ض���ائه فرتة كب�ي�رة فى املياه و�ص���لت
�إىل  21يوم���ا ،وقال موق���ع "لوموند"
�إن ع���ددا م���ن الفرن�س���يني نف���ذوا هذه
الفك���رة م���ن خ�ل�ال جل���ب الأخ�ش���اب
وربطه���ا ببع�ض���ها البع�ض ب�إحكام
حت���ى يتمكن���وا م���ن الوق���وف
عليها �أثناء طفوها فى املاء
والتنق���ل به���ا .و�أ�ش���ار

املوق���ع �إىل �أن الرحل���ة ب���د�أت ف���ى
ي���وم  6حزيران/يونيو من مدينة
كالمي�س���ى الفرن�س���ية وانته���ت فى
ميناء بري�سى الذى يعد �أحد مداخل
باري�س ف���ى  27م���ن حزيران/يونيو
املا�ض���ي ،وقطع���ت ه���ذه الرحلة م�س���افة
نحو 267كيلوم�ت�را .وجاءت هذه الفكرة
لتقليد �أجدادهم املنتمني �إىل القرن التا�سع
ع�ش���ر والذين كانوا ي�ستخدمون مثل هذا
القط���ار يف نق���ل الأخ�ش���اب �إىل املناط���ق
املختلفة من فرن�سا ال�ستخدامه يف التدفئة
يف ف�صل ال�شتاء.
و�أ�ش���ار موقع " 3بورج���وين" �إىل �أن هذا

في رمضان
على قنـاة

القط���ار
ي�سري يف
املي���اه ب�س���رعة
ت�ت�راوح م���ن � 6إىل  7كيلوم�ت�رات يف
ال�س���اعة ،وط���وال ف�ت�رة الرحل���ة كان يتم
التوق���ف يومي��� ًا يف مدين���ة خمتلف���ة ،ومت
تنظي���م تلك الرحل���ة بالتعاون م���ع مكاتب
ال�سياحة واملجال�س املحلية بفرن�سا.

