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التدهور الأمني يف بغداد يغلق معرب بزيبز �أمام النازحني

يف �سل�سلة عمليات نوعية نفذتها خالل الأيام املا�ضية

خلية ال�صقور تعلن قتل "املجهز الرئي�س"
لالنتحاريني يف بغداد

� 4آالف عائلة حما�صرة يف الفلوجة مينعها
 1000م�سلح من مغادرة املدينة

 بغداد  /المدى بر�س

الق��وات امل�شرتكة تتقدم يف الرمادي وت�ستع��د لتحرير جامعة االنبار
 بغداد  /المدى
ي�ستعي ��ن تنظي ��م داع�ش في الفلوج ��ة بو�سائل
�شت ��ى بهدف اجبار المواطني ��ن على البقاء في
المدين ��ة وع ��دم مغادرته ��ا تزامنا م ��ع ت�ضييق
الخن ��اق عل ��ى المدين ��ة به ��دف تحريره ��ا م ��ن
التنظيم الذي ي�سيطر عليها منذ اكثر من عام.
ويتحدث مجل� ��س محافظة االنب ��ار عن 1000
م�سلح م ��ن داع�ش با�سلحة متط ��ورة ،يمنعون
�أكث ��ر م ��ن  4000عائل ��ة م ��ن مغ ��ادرة الفلوجة
وي�ستخدمه ��ا ك ��دورع ب�شري ��ة .بدورها تعزو

مفو�ضي ��ة حقوق االن�س ��ان ا�سباب اغالق معبر
"بزيبز" ،الطريق الوحيد للهاربين من االنبار
نحو بغداد� ،إل ��ى التدهور االمني الذي �شهدته
العا�صمة في االيام الما�ضية.
وكان ه ��ادي العامري ،زعي ��م منظمة بدر ابرز
ف�صائ ��ل الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،اك ��د ان الق ��وات
االمنية ت�ضحي بعن�صر المباغتة لفتح الطريق
ام ��ام ن ��زوح االهال ��ي قب ��ل انط�ل�اق العمليات
الع�سكري ��ة ف ��ي الرم ��ادي والفلوجة.ويق ��ول
عذال الفهداوي ،ع�ضو مجل�س محافظة االنبار
ف ��ي ت�صري ��ح لـ"الم ��دى" ،ان "تنظي ��م داع� ��ش

ب ��ات ي�ستخدم العوائ ��ل المح�صورة في مدينة
الفلوج ��ة ك ��دروع ب�شري ��ة من �أج ��ل منع تقدم
قوات الجي�ش �إلى داخل المدينة" ،الفتا �إلى �أن
"عدد هذه العوائل المحتجزة من قبل داع�ش
في الفلوجة ي�صل �إلى  4000عائلة".
وي�ضي ��ف الفهداوي ان "ن�سب ��ة العوائل ،التي
ل ��م تخرج من الفلوجة اقل من  ،%20من مجمل
الع ��دد الكل ��ي ال ��ذي ي�صل �إل ��ى نح ��و  54الف
عائلة كانت متواج ��دة قبل �سيطرة داع�ش على
المدينة" ،م�شيرا الى �أن "هذه العوائل تتعر�ض
�إلى اعت ��داءات من قب ��ل التنظي ��م كاالعتقاالت
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واالعدامات".ويلف ��ت ع�ضو مجل�س المحافظة
�إل ��ى �أن "داع�ش ا�صبح يطب ��ق �شريعته بالقوة
على عم ��وم المواطنين وينف ��ذ حملة اعدامات
عل ��ى كل من يق ��دم �أو ي�سرب معلوم ��ات �أمنية
للق ��وات الع�سكري ��ة وكذلك منت�سب ��ي االجهزة
االمنية".وي�ؤكد كريم النوري ،المتحدث با�سم
الح�ش ��د ال�شعب ��ي� ،أن "عملية خ ��روج العوائل
المحا�ص ��رة من مدينة الفلوج ��ة ت�سير بوتيرة
بطيئة وتعتمد على الظروف".
 التفا�صيل �ص 2

الرئي�س لالنتحاريين في العا�صمة
بغداد وعدد من م�ساعديه" ،مبين ًا �أن
"االرهابي م�س�ؤول عن التفجيرات
التي �شهدتها العا�صمة بغداد خالل
االيام القليلة الما�ضية".
و�أ�ضاف الم�ص ��در ،الذي طلب عدم
الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه� ،أن "االرهابي
ح ��اول خ�ل�ال مداهم ��ة المن ��زل من
قب ��ل الق ��وات االمني ��ة ،مهاجم ��ة
عنا�صره ��ا بقنبل ��ة يدوي ��ة� ،إال �أن
عنا�ص ��ر خلية ال�صق ��ور تمكنوا من
قتله قبل �أن يرمي القنبلة ،مما ادى
الى انفجارها ومقتل عن�صرين من
ال�شرطة ".
و�أو�ض ��ح الم�ص ��در �أن "مجه ��ز
التنظيم في بغداد ي�سكن في منطقة

ك�شف م�صدر امني رفيع الم�ستوى،
ام�س الجمعة ،ع ��ن تفا�صيل عملية
قت ��ل المجه ��ز والناق ��ل الرئي� ��س
لالنتحاريي ��ن ف ��ي العا�صمة بغداد،
وفيم ��ا اكد مقت ��ل عن�ص ��ري �شرطة
خ�ل�ال العملية ،وا�ش ��ار الى اعتقال
عن�صري ��ن م ��ن الخلي ��ة المجه ��زة
لالنتحاريين في بغداد.
وقال الم�صدر في حديث الى (المدى
بر�س)� ،إن "قوة من ال�شرطة وخلية
ال�صقور اال�ستخبارية داهمت ،فجر
الي ��وم ،من ��ز ًال ف ��ي منطق ��ة ال�شعب
�شمالي بغداد ،بعد ورود معلومات
ا�ستخبارية دقيق ��ة بوجود المجهز

االعظمي ��ة� ،شمالي بغداد ،الفت ًا الى
ان "الخلي ��ة دخل ��ت منزل ��ه وبقيت
بداخل ��ه وتبعته الى من ��زل �شقيقته
في منطقة ال�شعب� ،شمالي بغداد".
وب ّي ��ن الم�صدر ان "القوات االمنية
تمكن ��ت م ��ن اعتق ��ال عن�صرين من
الخلي ��ة المجه ��زة لالنتحاريين في
بغداد كانا داخل المنزل".
وكان رئي� ��س لجنة الأم ��ن والدفاع
النيابي ��ة حاك ��م الزامل ��ي اعل ��ن،
ام� ��س الجمع ��ة ،عن مقت ��ل الممول
والناقل الرئي� ��س لالنتحاريين في
بغداد ،فيما �أ�شار الى تفكيك الخلية
الم�س�ؤولة عن التفجيرات الأخيرة
في العا�صمة.
 التفا�صيل �ص 2

"عراقية ديالى" تفاو�ض التحالف على ح�صتها في الحكومة المحلية

احلياة تعود �إىل "خان بني �سعد" و�أهايل
ال�ضحايا ينتظرون الق�صا�ص
لـ"الخ ��ان" ،اثر تلقيهم تهديدات من "داع�ش" التي
تبنت االنفجار فيما بعد.
ويج ��زم عب ��د الخال ��ق الع ��زاوي ،ع�ض ��و مجل� ��س
محافظة ديالى ،بان م ��ن ادخل ال�شاحنة المفخخة
ل�س ��وق البل ��دة ال�صغي ��رة ه ��و "اح ��د العنا�ص ��ر
االمني ��ة" ،معل�ل�ا ذل ��ك ب ��ان "ال�س ��وق يق ��ع تح ��ت
حماي ��ة ال�شرطة المحلية وهم يحكمون اغالقه من
جهتين ويمنع ��ون دخول العج�ل�ات اال بموافقات
امنية".
وق ��د قتل في التفجير الذي وق ��ع ع�شية عيد الفطر
ف ��ي المدينة ذات الأغلبي ��ة ال�شيعية� 120 ،شخ�صا
بينه ��م �أطفال ون�س ��اء ،و�أ�سف ��ر �أي�ضا ع ��ن �إ�صابة
� 130شخ�صا ،كما ادى لدمار  75محال و 3عمارات
واحتراق � 35سيارة.
 التفا�صيل �ص 3

 بغداد  /المدى

�صبي نازح يجل�س �أمام بوابة معبر بزيبز ..ت�صوير /محمود ر�ؤوف

�أبدت خ�شيتها �أن يكون قرار تخفي�ض الرواتب "حبراً على ورق"

املرجعية :على احلكومة اتباع احلزم مع
املتورطني بالإرهاب واملت�ساهلني معه
كربالء  /المدى بر�س
انتق ��د ممث ��ل المرجعي ��ة الدينية في
كرب�ل�اء عب ��د المه ��دي الكربالئ ��ي،
ام� ��س الجمع ��ة ،ازدي ��اد التفجيرات
"الإرهابي ��ة" ،وع ��زا ال�سب ��ب �إل ��ى
"خيانة و�إهمال" العنا�صر الأمنية،
وطال ��ب الحكوم ��ة بـ"محا�سبة" من
يثب ��ت تورطه ��م ف ��ي ه ��ذه الأعمال.
وفيم ��ا �أكد �أن ال يكون قرار تخفي�ض
الروات ��ب "حب ��ر ًا عل ��ى ورق" ،دع ��ا
الم�س�ؤولي ��ن "الكبار" �إل ��ى مكافحة
الف�س ��اد ابت ��داء م ��ن "مكاتبه ��م
والمرتبطين بهم".
وقال الكربالئي ،خالل خطبة الجمعة

ف ��ي الح�ضرة الح�سيني ��ة وح�ضرتها
(المدى بر�س)� ،إن "ع�صابات داع�ش
الإرهابي ��ة تحاول ان ت�شبع غريزتها
الإجرامية وتعوي�ض خ�سائرها �أمام
�أبن ��اء قوتن ��ا الم�سلح ��ة والع�شائ ��ر
والح�ش ��د ال�شعب ��ي والبي�شمرك ��ة،
باالنتق ��ام م ��ن المواطني ��ن وتفجير
المح ��ال والأ�سواق ،كم ��ا ح�صل في
خ ��ان بن ��ي �سعد ف ��ي ديال ��ى وبغداد
م�ؤخر ًا".
و�ش ��دد ممث ��ل المرجعي ��ة بالق ��ول
"لي�س من المعقول ان نجد �أبناءنا
المقاتلي ��ن يقدم ��ون �أرواحه ��م ف ��ي
مناط ��ق الح ��رب �ضد الإره ��اب وقد
ترك ��وا �أهاليه ��م بحماي ��ة الق ��وات

 ذي قار  /المدى بر�س
�أعرب ��ت �إدارة ذي ق ��ار ،ام� ��س الجمع ��ة ،ع ��ن
قلقه ��ا م ��ن تفاقم مع ��دالت االنتحار بي ��ن �شباب
المحافظ ��ة 350(،كم جن ��وب العا�صمة بغداد)،
مبين ��ة �أنه ��ا �شكل ��ت لجان� � ًا ع ��دة للوق ��وف عل ��ى
�أ�سب ��اب تل ��ك الظاه ��رة االجتماعي ��ة الخطي ��رة
والحد منها.
وق ��ال محاف ��ظ ذي ق ��ار ،يحي ��ى محم ��د باق ��ر
النا�ص ��ري ،ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى بر� ��س)،
�إن "ارتف ��اع مع ��دالت االنتح ��ار ف ��ي المحافظة
م�ؤخ ��ر ًا حال ��ة م�ؤ�سف ��ة ت�ستدعي تظاف ��ر جهود
الجمي ��ع ال�سيم ��ا �أن �ضحاياه ��ا م ��ن ال�شباب"،
عاد ًا �أن "ارتفاع معدالت االنتحار يتطلب وقفة
ج ��ادة للحد من تلك الظاه ��رة ومعالجة �أ�سبابها
االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية والأمنية".
وك�شف النا�صري ،عن "ت�شكيل لجان م�شتركة
م ��ن الدوائر المعني ��ة في المحافظ ��ة ،كال�شرطة

وال�صح ��ة وغيره ��ا ،للوق ��وف عل ��ى دواف ��ع تلك
الظاهرة و�سبل الحد منها".
و�شه ��دت محافظ ��ة ذي ق ��ار ،مركزه ��ا مدين ��ة
النا�صري ��ة ،ارتفاع ًا ملحوظ ًا بح ��االت االنتحار
خالل �سنة  2014المن�صرمة ،حيث تم ت�سجيل
 43حال ��ة من كال الجن�سي ��ن ،مقارنة بـ 33حالة
�سنة  ،2013بح�سب البيانات الر�سمية لمديرية
�شرطة ذي قار.
كم ��ا �شه ��د الن�ص ��ف الأول م ��ن �سن ��ة 2015
الحالي ��ة ت�سجي ��ل ع ��دد غي ��ر قلي ��ل م ��ن ح ��االت
االنتحار تنذر بتفاقمها.
يذك ��ر �أن ال�سن ��وات الأخي ��رة �شه ��دت تزاي ��د
ح ��االت االنتحار في الع ��راق لأ�سباب عدة منها
�ضع ��ف ال ��وازع الديني عند بع� ��ض المنتحرين
وحالة الإحباط الت ��ي يعانيها ال�شباب من جراء
كث ��رة المغريات ال�سيما الت ��ي وفرتها التقنيات
الحديث ��ة ،مقابل قلة الإمكانيات وانت�شار العوز
والبطالة.

يف داع�ش:

�أ�شرفت على 21
عملية انتحارية
في بغداد
االنتحاريون رجال
عاد ّيون ...يرتدون
"تي �شيرت" وال
يُطلقون ِلحاهم
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البنتاغون :معركة الرمادي �ستبد�أ خالل �أ�سابيع والعبادي تعهد مبنع
م�شاركة احل�شد

الأمنية ف ��ي مدنهم ،ثم ي�صبح ه�ؤالء
الأهال ��ي طعم ��ا �سه�ل�ا للإرهابيي ��ن
ومفخخاتهم نتيجة لخيانة �أو �إهمال
�أو ت�سام ��ح �أو قلة �إمكان ��ات �أو نحو
ذلك".
وطالب الكربالئي "الحكومة باتباع
�سيا�سة الحزم والمحا�سبة ال�شديدة
مع من يثبت تورطه في هذه الأعمال
الإرهابي ��ة وم ��ن ت�ساه ��ل ف ��ي �أداء
واجب ��ه ،وعدم االكتفاء ب�إجراءات ال
تردع المق�صرين بل ت�شعرهم بالأمن
وتجر�ؤه ��م عل ��ى الت�ساهل ب� ��أرواح
المواطنين".

جلان يف ذي قار ملتابعة حاالت االنتحار

عاد اهالي ناحية (خان بني �سعد) ،الواقعة جنوب
غربي ديال ��ى ،الى ممار�سة حياتهم االعتيادية بعد
ا�سب ��وع م ��ن فاجع ��ة انفج ��ار �شاحنة محمل ��ة بـ 3
اطنان من الم ��واد المتفجرة مخلف ��ة وراءها اكثر
م ��ن  200قتيل وجريح وحف ��رة �شا�سعة في و�سط
�سوق مكتظ.
وف� ��ض اهالي خان بني �سعد 30 ،كم �شمال بغداد،
ب�شكل طوعي اعت�صام ��ا نظموه على خلفية وعود
تلقوها من م�س�ؤول ��ي المحافظة ب�أمل اجراء حكم
االع ��دام بمنفذي االنفجار في م ��كان الحفرة التي
رف�ضت القيادات االمنية ردمها.
التحقيق ��ات االولي ��ة ك�شف ��ت ت ��ورط عنا�ص ��ر امن
محليين ،بالحادث الدموي ،يقطنون قرى مجاورة

مهند�س املوت

 التفا�صيل �ص 3

 بغداد  /المدى بر�س
اعلن ��ت وزارة الدف ��اع الأميركية
(البنتاغ ��ون) ،الخمي� ��س� ،أن
معرك ��ة تحري ��ر مدين ��ة الرم ��ادي
�ستبد�أ خ�ل�ال الأ�سابي ��ع المقبلة،
و�أ�ش ��ارت �إل ��ى �أن �أكثر م ��ن �ستة
�آالف مقات ��ل �سي�شارك ��ون ف ��ي
المعرك ��ة م ��ن الجي� ��ش وال�شرطة

االتحادية والقوات الخا�صة.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م وزارة
الدف ��اع الأميركي ��ة (البنتاغ ��ون)
الكولوني ��ل �ستي ��ف وارن ��ر خالل
م�ؤتم ��ر �صحفي عق ��ده الخمي�س،
قبيل و�صول وزي ��ر الدفاع كارتر
�إلى العراق� ،إن "القوات العراقية
مدعوم ��ة بالطائ ��رات الأميركي ��ة
بد�أت خالل الأيام الأخيرة بتنفيذ

و�صياغ ��ة الهجم ��ات ال�ستع ��ادة
مدينة الرمادي مح�شدة �آالف ًا عدة
م ��ن الق ��وات ا�ستع ��داد ًا للهج ��وم
على المدينة".
و�أ�ض ��اف وارن ��ر" ،عندم ��ا تتهي�أ
الظ ��روف �سننتق ��ل �إل ��ى مرحل ��ة
الهجوم لل�سيط ��رة على الرمادي،
و�ستك ��ون معرك ��ة من ��اورات
تقليدي ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "الهج ��وم

كارتر :ندعم حكومة العراق لأنها الممثل ال�شرعي
لجميع المكونات
�إبراهيم "ابن املاء" ميوت عط�ش ًا خالل رحلة اخلال�ص
مجل�س بغداد ّ
يجدد مطالباته بتوفير الأموال و�أجهزة "ال�سونار"
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موظفو الدولة يتقا�ضون  41ترليون دينار
 بغداد  /المدى بر�س
�أكدت اللجنة المالية النيابية� ،أم�س
الجمعة� ،أن تخفي�ض المخ�ص�صات
المالية لكب ��ار الم�س�ؤولين �سيوفر
لخزين ��ة الدول ��ة مئ ��ة ملي ��ون
دوالر ،ف ��ي حي ��ن بي ��ن الم�ست�شار
االقت�صادي لرئي� ��س الحكومة� ،أن
تل ��ك الأموال �ستذهب لدعم الحرب
�ض ��د الإره ��اب باعتب ��اره �أولوي ��ة
حالي ًا ،مو�ضح ًا �أن رواتب موظفي
الدول ��ة تبل ��غ  41تريلي ��ون دينار،
والأ�سمية منها  11تريليون.
وقال ع�ضو اللجنة المالية النيابية،
هيث ��م الجب ��وري ،في حدي ��ث �إلى
(الم ��دى بر� ��س)� ،إن "قرار مجل�س
ال ��وزراء بتخفي� ��ض المخ�ص�صات
المالي ��ة للرئا�س ��ات الث�ل�اث

والدرج ��ات الخا�ص ��ة ينطوي على
بع ��د اجتماعي واقت�ص ��ادي" ،عاد ًا
�أن "البع ��د االجتماع ��ي �أكبر و�أهم

المبا�ش ��ر �سيب ��د�أ ف ��ي غ�ض ��ون
�أ�سبوع �إلى ثمانية �أ�سابيع راف�ض ًا
�إعطاء وقت محدد".
و�أ�ش ��ار وارن ��ر� ،إل ��ى �أن "معركة
تحري ��ر الرمادي �ستت ��م بم�شاركة
قوات مكافحة الإرهاب وال�شرطة
االتحادي ��ة وق ��وات الجي� ��ش
العراق ��ي بقوة يبل ��غ قوامها �أكثر
من �ستة �آالف مقاتل.

وق ��ال وارن �إن حكوم ��ة بغ ��داد
لمحت �إل ��ى �أن الف�صائل ال�شيعية
ل ��ن ت�شارك ف ��ي عملي ��ة الرمادي.
و�أ�ضاف "حكوم ��ة العراق لمحت
�إلى �أنها ال تنوي ا�ستخدام قوات
الف�صائ ��ل ال�شيعي ��ة ف ��ي عملي ��ة
تحرير الرمادي".
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رب�أ
ع�شائر ال�ضلوعية تت ّ
من "امل�سيئني لل�سلم"
� صالح الدين /المدى بر�س

من االقت�صادي ،كونه يردم الفجوة و�أ�ض ��اف الجب ��وري� ،أن "الق ��رار
بين الم�س�ؤول والمواطن ،وي�شعر يوف ��ر مئ ��ة ملي ��ون دوالر ،ت�ش ��كل
الأخير ب�أنه �شاركه معاناته".
م ��ا ن�سبته ثالثة بالمئ ��ة من العجز
الكل ��ي للموازنة" ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن
ذل ��ك "المبل ��غ يمك ��ن �أن ي�ستثم ��ر
لم�ساع ��دة النازحي ��ن والح�ش ��د
ال�شعب ��ي و�شبك ��ة الحماي ��ة
االجتماعية".
من جهته ق ��ال مظهر محمد �صالح،
الم�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي لرئي� ��س
مجل� ��س ال ��وزراء ،في حدي ��ث �إلى
(الم ��دى بر� ��س)� ،إن "الموازن ��ة ال
تعتمد على تخفي�ض �أحد م�صادرها
لتحقيق الفائ�ض� ،إنما على هند�سة
مالي ��ة تعي ��د درا�س ��ة الم�صروفات
بالنحو الذي ي�شكل وفورات".

�أعلن ��ت قبيل ��ة خزرج في ق�ض ��اء ال�ضلوعي ��ة جنوبي �صالح
الدي ��ن� ،أم� ��س الجمع ��ة ،براءته ��ا مم ��ن يت�سب ��ب ب�إ�س ��اءة
ال ��ى �أي ع�شي ��رة �أخ ��رى ف ��ي المنطق ��ة ،وفيم ��ا �أك ��دت �أن
قراره ��ا ج ��اء للمحافظة عل ��ى وح ��دة ال�صف� ،ش ��ددت على
رف� ��ض الإ�س ��اءة ال ��ى اي �شخ� ��ص ف ��ي مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي.
وق ��ال ال�شيخ �سع ��د عبيد الخزرجي في حدي ��ث الى (المدى
بر�س) ان "قبيلة خزرج في ال�ضلوعية اختتمت اجتماعاتها
الي ��وم الجمعة ،وكان اله ��دف منها هو وح ��دة ال�صف ونبذ
الفت ��ن داخ ��ل الع�شيرة وم ��ع الع�شائر االخ ��رى" ،م�ؤكد ًا ان
"القبيل ��ة ق ��ررت التب ��ر�ؤ ممن تثب ��ت عليه �إث ��ارة النعرات
العرقي ��ة والعقائدي ��ة والم�ش ��اكل بي ��ن ابن ��اء المنطق ��ة
وعزله".
و�أ�ض ��اف الخزرج ��ي �أن "قبيلة خزرج ومعه ��ا باقي القبائل
والع�شائ ��ر ف ��ي ال�ضلوعية تق ��ف �صف ًا واحد ًا �ض ��د النعرات
الع�شائري ��ة والعقائدي ��ة �س ��واء كان ��ت �إثارته ��ا ع ��ن طريق
االنترنت �أو ب�أي �صورة اخرى" ،مبين ًا "نحن �أبناء مجتمع
واح ��د وال�ضلوعي ��ة ع�شي ��رة واح ��دة ل ��كل ابنائه ��ا م ��ن كل
ال�شرائح والم�سميات".
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َم ْن الأوىل بالو�صاية الدولية؟
زميل و�صديق قدمي ،هو من الإعالميني ال�سعوديني املرموقني ،كتبَ
�إ ّ
يل �صباح اخلمي�س م�ستغرب ًا وم�ستنكر ًا� ،ضمني ًا ،الت�صريح الأخري
لنائب رئي� ��س اجلمهورية ورئي�س حزب الدع ��وة الإ�سالمية نوري
املالكي ،الداعي �إىل و�ضع ال�سعودية حتت الو�صاية الدولية.
الزمي ��ل وال�صديق ق ��ال يف ر�سالت ��ه الإلكرتونية "م ��ع حبي لبلدي
الع ��راق ال ��ذي �أحبه كث�ي�ر ًا ه ��و �أوىل ب� ��أن يُو�ضع حت ��ت الو�صاية
الدولي ��ة ح�س ��ب معاي�ي�ر املالك ��ي" ،وقد �أجبت ��ه مبا اجته ��دت ب�أنها
دواف ��ع ال�سي ��د املالك ��ي يف �إط�ل�اق دعوت ��ه تل ��ك ،وهي يف م ��ا �أرى
دوافع �سيا�سي ��ة �شخ�صية وحزبية يف املقام الأول ال تتعلق بق�ضية
الإرهاب وتفاقمه فقط ،و�إمنا �أي�ض ًا بالتطورات الإقليمية والدولية
الأخ�ي�رة ،بينها االتفاق بني اي ��ران وجمموعة خم�س ��ة زائد ًا واحد
وال ��ذي حت ّفظت علي ��ه ال�سعودي ��ة ودول اخلليج ،وب�أح ��داث اليمن
و�سوريا الراهنة وما �إىل ذلك.
بع ��د �ساعات قليلة م ��ن ت�س ّلمي ر�سالة الزمي ��ل وال�صديق ال�سعودي
جاء يف الأخبار �أن وزارة حقوق الإن�سان (العراقية) دعت يف بيان
ب�ش� ��أن موجة التفج�ي�رات الإرهابية الأخرية يف بغ ��داد اىل �إجراء
حتقي ��ق دويل يف هذه اجلرائم .قل ��ت يف نف�سي و�أنا اقر�أ البيان �أن
الدع ��وة الواردة في ��ه ت ّت�سق مع فكرة الزمي ��ل وال�صديق ال�سعودي
بان العراق �أوىل ب�أن يو�ضع حتت الو�صاية الدويل "ح�سب معايري
املالكي" ،فبيان وزارة حقوق الإن�سان اعرتاف �صريح بعدم قدرتنا
على مواجهة الإرهاب والتحقيق يف جرائمه.
�أنا �أي�ضا �أعتقد �أن العراق يف حاجة اىل الو�صاية الدولية ،و�أظن �أن
و�ضع بالدنا حتت و�صاية الأمم املتحدة �أو التحالف الدويل �أف�ضل
لل�شعب مبا ال يقا�س من �إبقائه حتت و�صاية طبقة �سيا�سية مل تعمل
خ�ي�ر ًا لبالدها و�شعبها ولن تعمل ،وهي بذل ��ك �شديدة ال�شبه بنظام
�صدام الذي ظ ّننا �أن جمرد اخلال�ص منه �سيُف�ضي بنا �إىل جنة عدن
املفق ��ودة ،ف�إذا بن ��ا نكت�شف �أننا مل نتحرك قيد �أمنل ��ة بعيد ًا عن ذاك
اجلحي ��م ،بل �إن بع� ��ض العراقيني يقولون علن ًا الي ��وم �إن الأو�ضاع
يف عهد نظام �صدام ،خ�صو�ص ًا على �صعيد اخلدمات العامة ،كانت
�أف�ض ��ل ،و�إن الف�س ��اد الإداري وامل ��ايل ال ��ذي يدمّر دولتن ��ا احلالية
ويت�سبب يف تفاق ��م الإرهاب ،كان يف �أدنى م�ستوياته ،و�إنهم بينما
كان ��وا يتعامل ��ون مع �صدام واح ��د فهم يخ�ضعون الي ��وم ال�ستبداد
وظلم مئ ��ة �صدام و�صدام ،هم ق ��ادة الأحزاب والكت ��ل واالئتالفات
وامليلي�شيات وغريهم من املتنفذين يف ال�سلطة.
�أن ��ا �أ�ؤيد و�ضع البالد حتت و�صاية دولية ل�ضمان �أال حتدث الأمور
العجيبة الغريبة التي ن�شهدها اليوم ،واليكم واحد ًا منها:
�أول م ��ن �أم�س �صرح نائب حمافظ بغ ��داد ،جا�سم البخاتي ،ب�أن "ما
يدع ��و للعجب ه ��و ت�أخر م�شروع كام�ي�رات املراقب ��ة يف ال�شوارع،
ذلك امل�ش ��روع ال�سرتاتيجي الذي يحفظ بغداد و�أهل بغداد" ،عازي ًا
�سبب الت�أخري �إىل "التقاطعات ال�سيا�سية وعدم التفاهمات وحتى ال
يُح�س ��ب هذا املنجز لفالن وف�ل�ان" .وال�سيد البخاتي ال يك�شف بهذا
�س� � ّر ًا يف الواق ��ع ،ففي مرات ع ��دة قال حمافظ بغ ��داد علي التميمي
مثل هذا الكالم!
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة املتنف ��ذة يف حكومة بغداد وجمل� ��س حمافظتها
واملتناف�س ��ة يف م ��ا بينها عل ��ى ال�سلطة والنفوذ وامل ��ال تعرقل ن�شر
منظومة الكامريات يف �شوارع بغداد و�ساحاتها و�أحيائها وال�سبب
يع ��ود �إىل ع ��دم رغبة بع� ��ض هذه الق ��وى يف �أن يُح�س ��ب امل�شروع
ل�صال ��ح جهة بعينه ��ا! ..و�إذا ُع � ِ�رف ال�سبب ب َُطل العج ��ب كما يقال،
والب� � ّد مل ��ن ال يع ��رف �أن يع ��رف �أن التحال ��ف الوطن ��ي (ال�شيع ��ي)
ه ��و املتن ّف ��ذ يف حكوم ��ة بغداد وجمل�سه ��ا ،كما يف جمل� ��س النواب
االحت ��ادي واحلكوم ��ة االحتادي ��ة ،و�أن املق�صود بع ��دم الرغبة يف
ح�س ��اب م�ش ��روع الكامريات ل�صال ��ح جهة معينة ه ��و �أن �أطراف ًا يف
التحالف الوطني (دولة القانون واملواطن وبدر خ�صو�ص ًا) ال تريد
للم�ش ��روع �أن ُيجيرّ ل�صالح التي ��ار ال�صدري الذي منه املحافظ علي
التميمي!
زميلي و�صديقي الإعالمي ال�سعودي :للأ�سف ال�شديد انك على حق
يف �أننا الأوىل بو�ضعنا حتت الو�صاية الدولية ،فهي �ستكون �أرحم
بنا من هذه القوى ال�سيا�سية املفتقدة للرحمة وال�ضمري والوطنية،
بح�س ��ب م ��ا ينطق به مث ��ل منظوم ��ة الكامريات ،وه ��و لي�س �سوى
واحد من مئات الأمثلة.
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التدهور الأمني يف بغداد يت�سبب ب�إغالق معرب بزيبز �أمام النازحني

� 4آالف عائلة حما�صرة يف الفلوجة مينعها  1000م�سلح
من مغادرة املدينة
 بغداد  /محمد �صباح
ي�ستعين تنظيم داع�ش في
الفلوجة بو�سائل �شتى بهدف
اجبار المواطنين على البقاء
في المدينة وعدم مغادرتها
تزامنا مع ت�ضييق الخناق على
المدينة بهدف تحريرها من
التنظيم الذي ي�سيطر عليها
منذ اكثر من عام.
ويتح ��دث جمل� ��س حمافظ ��ة االنبار
ع ��ن  1000م�سل ��ح م ��ن داع� ��ش
با�سلحة متط ��ورة ،مينعون �أكرث من
 4000عائل ��ة م ��ن مغ ��ادرة الفلوج ��ة
وي�ستخدمها كدورع ب�شرية.
بدوره ��ا تع ��زو مفو�ضي ��ة حق ��وق
االن�س ��ان ا�سب ��اب اغ�ل�اق مع�ب�ر
"بزيب ��ز" ،الطريق الوحيد للهاربني
من االنب ��ار نحو بغداد� ،إىل التدهور
االمن ��ي ال ��ذي �شهدت ��ه العا�صمة يف
االيام املا�ضية.
داخ ��ل املدين ��ة" ،الفت ��ا �إىل �أن "ع ��دد "داع�ش ا�صبح يطبق �شريعته بالقوة
وكان ه ��ادي العام ��ري ،زعيم منظمة ه ��ذه العوائ ��ل املحتج ��زة م ��ن قب ��ل عل ��ى عم ��وم املواطنني وينف ��ذ حملة
ب ��در اب ��رز ف�صائل احل�ش ��د ال�شعبي ،داع� ��ش يف الفلوجة ي�صل �إىل  4000اعدام ��ات على كل من يقدم �أو ي�سرب
اك ��د ان الق ��وات االمني ��ة ت�ضح ��ي عائل ��ة" .وي�ضي ��ف الفه ��داوي ان معلوم ��ات �أمنية للق ��وات الع�سكرية
بعن�ص ��ر املباغتة لفت ��ح الطريق امام "ن�سب ��ة العوائل ،التي مل تخرج من وكذل ��ك منت�سبي االجه ��زة االمنية".
نزوح االهايل قبل انطالق العمليات الفلوج ��ة اق ��ل م ��ن  ،%20م ��ن جممل وا�شار امل�س�ؤول اىل ان "عدد مقاتلي
الع�سكرية يف الرمادي والفلوجة.
الع ��دد الكل ��ي ال ��ذي ي�ص ��ل �إىل نحو داع� ��ش داخ ��ل الفلوج ��ة ،وبح�س ��ب
ويق ��ول ع ��ذال الفه ��داوي ،ع�ض ��و  54ال ��ف عائل ��ة كان ��ت متواجدة قبل املعلومات االمني ��ة واال�ستخباراتية
جمل�س حمافظ ��ة االنبار يف ت�صريح �سيطرة داع�ش على املدينة" ،م�شريا وبح�سب م ��ا ن�سمعه م ��ن املواطنني،
لـ"امل ��دى" ،ان "تنظي ��م داع� ��ش بات اىل �أن "ه ��ذه العوائ ��ل تتعر� ��ض ي�ص ��ل لنح ��و  1000مقات ��ل" ،م�ؤكدا
ي�ستخ ��دم العوائ ��ل املح�ص ��ورة يف �إىل اعت ��داءات م ��ن قب ��ل التنظي ��م ب� ��أن "ه� ��ؤالء املقاتل�ي�ن م�سلح ��ون
مدين ��ة الفلوجة ك ��دروع ب�شرية من كاالعتقاالت واالعدامات".
ب�أ�سلح ��ة متطورة ولديهم قوة قتالية
�أج ��ل من ��ع تقدم ق ��وات اجلي� ��ش �إىل ويلفت ع�ضو جمل�س املحافظة �إىل �أن كبرية مما يحتم على القوات االمنية

الرتكيز على جتمعاتهم وق�صفها قبل
دخول الفلوجة".
وي�ؤك ��د ك ��رمي الن ��وري ،املتح ��دث
با�س ��م احل�ش ��د ال�شعب ��ي� ،أن "عملية
خ ��روج العوائ ��ل املحا�ص ��رة م ��ن
مدينة الفلوجة ت�سري بوترية بطيئة
وتعتمد على الظروف".
واو�ض ��ح الن ��وري ،يف ت�صري ��ح
لـ"امل ��دى" ،ان "ع�ش ��رات العوائ ��ل
خرج ��ت م ��ن الفلوج ��ة خ�ل�ال االيام
القليل ��ة املا�ضية عرب مم ��ر الفالحات
وال�صقالوي ��ة" ،وي�ش ��دد عل ��ى ان
"تنفي ��ذ عملي ��ات حتري ��ر الفلوج ��ة

نازحون على معرب "بزيبز" ( ..املدى)
مرتب ��ط بخ ��روج ه ��ذه العوائ ��ل
املحا�صرة من �سيطرة داع�ش".
وي�ؤك ��د املتح ��دث با�س ��م احل�ش ��د ان
"تنظيم داع�ش مينع خروج العوائل
اال يف حال وج ��ود كفيل ودفع مبالغ
مالية مقاب ��ل ال�سماح لهم باملغادرة".
ون ��وه اىل ان "الق ��وات االمني ��ة
واحل�ش ��د ال�شعبي حتا�ص ��ر الفلوجة
من اربع جهات لت�ضييق اخلناق على
داع�ش".
ويف ه ��ذا ال�سياق� ،أعلن ��ت مفو�ضية
حق ��وق الإن�سان ،اخلمي� ��س املا�ضي،
�أن ع ��دد النازح�ي�ن م ��ن الفلوجة بلغ

�أكرث م ��ن � 70ألف �شخ�ص �أغلبهم من
الن�ساء والأطفال.
وحتدث ��ت املفو�ضي ��ة ع ��ن �أن تنظيم
(داع� ��ش) ق ��ام ب�إعدام ��ات جماعي ��ة
للعدي ��د م ��ن املدني�ي�ن الذي ��ن خالفوا
تعليماته ��م ،داعي ��ة املجتم ��ع الدويل
العتب ��ار ما قام به التنظيم من جرائم
وانته ��اكات يف الفلوج ��ة جرائم �ضد
الإن�سانية.
وتتدف ��ق ع�ش ��رات العوائ ��ل الهاربة
م ��ن العملي ��ات الع�سكري ��ة اجلاري ��ة
يف االنب ��ار عل ��ى مع�ب�ر "بزيب ��ز"
به ��دف دخ ��ول العا�صم ��ة او امل ��رور
به ��ا و�صوال اىل مناط ��ق اخرى .لكن
عملي ��ات بغداد اعلن ��ت اخلمي�س انها
اغلقت املعرب ب�شكل م�ؤقت.
وتع ��زو �سالم ��ة اخلفاج ��ي ،ع�ض ��و
مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�س ��ان� ،سب ��ب
اغ�ل�اق املع�ب�ر بوجه نازح ��ي االنبار
اىل "التده ��ور االمني ال ��ذي �شهدته
العا�صم ��ة بغ ��داد خ�ل�ال االي ��ام
املا�ضية".
واو�ضح ��ت اخلفاج ��ي ،يف ت�صريح
لـ"امل ��دى"� ،أن "الق ��وات االمني ��ة
ف�سح ��ت املج ��ال ام ��ام العوائ ��ل
املحا�صرة للخروج م ��ن الفلوجة من
اجل التح�ضر لبدء عملية التحرير".
وتابعت ع�ض ��و املفو�ضية بالقول ان
"االجه ��زة االمنية ع ��زت غلق ج�سر
بزيب ��ز �إىل ان االنفج ��ارات الت ��ي
�شهدتها بغداد م�ؤخ ��را جاءت نتيجة
ت�سل ��ل االرهابي�ي�ن �إىل العا�صم ��ة
ع�ب�ر هذا اجل�س ��ر وبالت ��ايل مت غلقه
م�ؤخ ��را" ،لكنها اك ��دت �أن "احلكومة
العراقي ��ة جهزت خميم ��ات الالجئني
بكل و�سائل املعي�شة والراحة".

البنتاغون :معركة الرمادي �ستبد�أ خالل �أ�سابيع والعبادي تعهد مبنع م�شاركة احل�شد
بغداد /المدى بر�س
اعلنت وزارة الدف ��اع الأمريكية (البنتاغ ��ون) ،اخلمي�س،
�أن معرك ��ة حتري ��ر مدينة الرمادي �ستبد�أ خ�ل�ال الأ�سابيع
املقبل ��ة ،و�أ�ش ��ارت �إىل �أن �أك�ث�ر م ��ن �ست ��ة �آالف مقات ��ل
�سي�شارك ��ون يف املعركة من اجلي� ��ش وال�شرطة االحتادية
والقوات اخلا�صة.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
الكولوني ��ل �ستي ��ف وارن ��ر خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عقده
اخلمي� ��س ،قبي ��ل و�صول وزير الدفاع كارت ��ر �إىل العراق،
�إن "الق ��وات العراقية مدعومة بالطائرات الأمريكية بد�أت
خالل الأيام الأخ�ي�رة بتنفيذ و�صياغة الهجمات ال�ستعادة
مدين ��ة الرمادي حم�شدة �آالف� � ًا عدة من الق ��وات ا�ستعداد ًا
للهجوم على املدينة".
و�أ�ض ��اف وارن ��ر" ،عندم ��ا تتهي� ��أ الظ ��روف �سننتق ��ل �إىل
مرحلة الهجوم لل�سيطرة عل ��ى الرمادي ،و�ستكون معركة

مناورات تقليدية" ،م�ؤكد ًا �أن "الهجوم املبا�شر �سيبد�أ يف
غ�ض ��ون �أ�سب ��وع �إىل ثماني ��ة �أ�سابيع راف�ض� � ًا �إعطاء وقت
حمدد".
و�أ�ش ��ار وارن ��ر� ،إىل �أن "معرك ��ة حتري ��ر الرم ��ادي �ستتم
مب�شارك ��ة ق ��وات مكافحة الإره ��اب وال�شرط ��ة االحتادية
وق ��وات اجلي�ش العراقي بقوة يبل ��غ قوامها �أكرث من �ستة
�آالف مقاتل.
وا�ستن ��اد ًا �إىل م�س�ؤول�ي�ن ع�سكري�ي�ن �أمريكان ف� ��إن خطة
املعرك ��ة مت و�ضعه ��ا بالتن�سي ��ق ب�ي�ن اجلانب�ي�ن العراق ��ي
وامل�ست�شاري ��ن الأمريكان يف قاع ��دة التقدم قرب احلبانية
�شرقي الرمادي ( 110كم غرب بغداد).
اىل ذل ��ك قال اجلي�ش الأمريكي ،اخلمي�س� ،إن العراق ن�شر
للمرة الأوىل جنودا دربهم التحالف الذي تقوده الواليات
املتح ��دة �ضمن حملة ال�ستعادة الرم ��ادي عا�صمة حمافظة
الأنبار من قب�ضة تنظيم داع�ش.
جاء الإعالن خالل زيارة مل يعلن عنها م�سبقا لوزير الدفاع

الأمريك ��ي �آ�شت ��ون كارت ��ر �إىل بغداد حي ��ث التقى برئي�س
ال ��وزراء العراقي حي ��در العبادي و�أكد عل ��ى احلاجة اىل
قوات برية عراقية قادرة على قتال التنظيم املت�شدد.
وقال الكولونيل �ستيف وارن املتحدث با�سم وزارة الدفاع
الأمريكية (البنتاغ ��ون) ،اخلمي�س� ،إن حوايل ثالثة �آالف
جندي دربهم التحالف ان�ضموا ملعركة ا�ستعادة الرمادي.
و�أ�ض ��اف وارن ان نح ��و  500مقاتل م ��ن الع�شائر ال�سنية
الذي ��ن دربه ��م �ضب ��اط عراقي ��ون حت ��ت �إ�ش ��راف جن ��ود
�أمريكيني ي�شاركون �أي�ضا يف العملية.
و�أ�ش ��ار وارن �إىل �أن القوات العراقية مدعومة بال�ضربات
اجلوية لقوات التحالف ت�سع ��ى حل�صار الرمادي عا�صمة
حمافظ ��ة الأنب ��ار لقط ��ع الإم ��دادات ع ��ن تنظي ��م داع� ��ش
وحما�صرة مقاتليه قبل �شن هجوم لل�سيطرة على املدينة.
وذك ��ر وارن �أن الق ��وات العراقية مدعوم ��ة بغارات جوية
ي�شنه ��ا التحال ��ف تق ��وم حاليا بعملي ��ة لتطوي ��ق الرمادي
بهدف قط ��ع م�صادر �إم ��داد الدولة الإ�سالمي ��ة وحما�صرة

مقاتليها قبل التقدم لال�ستيالء على املدينة.
وق ��ال وارن نق�ل�ا ع ��ن م�ص ��ادر عل ��ى الأر� ��ض �إن الق ��وات
العراقي ��ة تقدم ��ت �صوب منطق ��ة حول جامع ��ة الأنبار يف
الرمادي قائال �إن القوات تتحرك ب�شكل "ممنهج ومدرو�س
ومت�أن".
وقال �إن الواليات املتحدة تقدر �أن هناك ما بني �ألف و�ألفي
م�سلح من الدولة الإ�سالمية يف الرمادي.
وكان ق ��ادة ف�صائ ��ل �شيعي ��ة خا�ض ��ت معظ ��م املع ��ارك يف
العراق �ضد تنظيم داع�ش يف الأ�شهر الإثني ع�شر املا�ضية
قد �أعلنوا ان الرتكي ��ز الأ�سا�سي لي�س على الرمادي و�إمنا
عل ��ى مدين ��ة الفلوج ��ة القريب ��ة والت ��ي تخ�ض ��ع ل�سيطرة
املت�شددين منذ �أكرث من عام ون�صف العام.
وق ��ال وارن �إن حكوم ��ة بغ ��داد ملح ��ت �إىل �أن الف�صائ ��ل
ال�شيعية لن ت�شارك يف عملية الرمادي .و�أ�ضاف "حكومة
الع ��راق ملحت �إىل �أنها ال تنوي ا�ستخ ��دام قوات الف�صائل
ال�شيعية يف عملية حترير الرمادي".

"االحتادية" تقطع خطوط �إمداد داع�ش يف ح�صيبة وال�سجارية

يف �سل�سلة عمليات نوعية نفذتها خالل الأيام املا�ضية

القوات امل�شرتكة تتقدم يف الأنبار عرب  3حماور
وت�ستعد لتحرير اجلامعة

خلية ال�صقور تعلن قتل "املجهز الرئي�س" لالنتحاريني
يف بغداد

 االنبار  /املدى بر�س
�أعلن ��ت قي ��ادة ال�شرط ��ة االحتادي ��ة ،ام� ��س
اجلمع ��ة ،مقت ��ل ثالثة م ��ن عنا�ص ��ر (داع�ش)
بعمليات �أمنية يف املحور ال�شرقي من مدينة
الرم ��ادي ( 110كم غرب بغ ��داد) ،فيما �أكدت
قطع خطوط �إم ��داد التنظيم وحما�صرته يف
ح�صيبة وال�سجارية.
وق ��ال قائد ال�شرط ��ة االحتادي ��ة الفريق رائد
�شاكر ج ��ودت يف حدي ��ث �إىل (املدى بر�س)،
�إن "ق ��وات م ��ن ال�شرط ��ة االحتادي ��ة نف ��ذت
عملي ��ات �أمني ��ة يف املح ��ور ال�شرق ��ي ملدين ��ة
الرمادي يف كل م ��ن طريق اخلالدية ح�صيبة
ال�شرقية  -تل م�شيه ��د ،وطريق املخازن -تل
م�شيه ��د� ،أ�سف ��رت ع ��ن مقت ��ل عن�صري ��ن م ��ن
(داع� ��ش) وتدمري عجلة نوع بي ��ك اب حتمل
�سالح �أحادية".
و�أ�ضاف جودت ،ان "قوة �أخرى من ال�شرطة
االحتادي ��ة نف ��ذت فعالية �أخ ��رى يف خط �سد
ح�صيبة ال�شرقية  -تل م�شيهد �أي�ض ًا� ،أ�سفرت
عن قتل �إرهابي واحد وتدمري قاذفة ومعاجلة
عب ��وة نا�سفة يف احدى ال ��دور وتدمري خمب�أ
للعدو بالكامل".

و�أك ��د ج ��ودت� ،أن "الق ��وات الأمني ��ة متكنت
بذلك م ��ن قطع خط ��وط الإم ��داد بالكامل عن
ع�صاب ��ات (داع�ش) يف ح�صيب ��ة وال�سجارية
و�أ�صب ��ح عنا�ص ��ر الع ��دو حما�صري ��ن من كل
االجتاهات".
وكانت قيادة قوات ال�شرطة االحتادية �أعلنت،
�أم� ��س اخلمي�س ،عن متكن ق ��وة م�شرتكة من
ت�شكيالته ��ا واجلي� ��ش العراق ��ي م ��ن حتقيق
"اندف ��اع كب�ي�ر" يف عم ��ق املح ��ور ال�شرقي
ملدين ��ة الرمادي ،م ��ا �أدى �إىل قت ��ل الع�شرات
من م�سلح ��ي (داع�ش) واال�ستيالء على �آليات
و�أ�سلحة و�أعتدة تابعة للتنظيم.
ويف �سياق مت�صل ،اكد ع�ضو جمل�س حمافظة
االنبار ع ��ذال الفهداوي ،ام�س اجلمعة ،مقتل
الع�ش ��رات من عنا�صر تنظي ��م (داع�ش) خالل
مع ��ارك تطهري االنب ��ار ،فيما ا�ش ��ار اىل تقدم
الق ��وات االمني ��ة م ��ن ثالثة حم ��اور حميطة
بالرمادي.
وق ��ال الفه ��داوي يف حدي ��ث اىل (امل ��دى
بر� ��س) ،ان "الق ��وات االمني ��ة م ��ن اجلي� ��ش
وال�شرط ��ة ومقاتلي الع�شائ ��ر وبدعم طريان
التحالف تقدمت ب�شكل كبري من ثالثة حماور
حميطة بالرمادي ومتركزت يف مواقع مهمة

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

وا�شتبك ��ت م ��ع عنا�ص ��ر التنظيم مم ��ا ا�سفر
عن مقتل الع�شرات م ��ن عنا�صر داع�ش خالل
املواجهات الع�سكرية".
وا�ض ��اف ع�ض ��و جمل�س حمافظ ��ة االنبار ان
"املناطق واملحاور التي تقدمت فيها القوات
االمني ��ة هي املحور ال�شمايل للرمادي وت�ضم
مناط ��ق جويب ��ة واجلراي�ش ��ي وال�سجارية،
واملحور الثاين القاطع ال�شرقي والذي ي�ضم
مناطق ح�صيبة ال�شرقية وتل ال�شهد وال�شيخ
م�سعود".
وا�شار الفه ��داوي اىل ان " القاطع اجلنوبي
للرم ��ادي �شه ��د تقدم� � ًا للقطع ��ات الربي ��ة
وخ�صو�ص� � ًا يف حميط جامع ��ة االنبار حيث
يف�ص ��ل الق ��وات االمني ��ة عنها اق ��ل من 500
م�ت�ر ويتم اقتحامها وتطهريه ��ا من (داع�ش)
ومنطقة احلمرية والطا�ش وم�ستودع النفط
جنوب ��ي الرم ��ادي �أي�ض ًا ت�شه ��د تقدم ًا لقوات
االمن فيها".
ولف ��ت اىل ان "الق ��وات االمني ��ة ا�ستطاع ��ت
قط ��ع خط ��وط ام ��داد تنظي ��م (داع� ��ش) م ��ن
ثالثة حماور يف الرم ��ادي ،وهذا االمر جعل
عنا�ص ��ر التنظي ��م يهرب ��ون بع ��د تدم�ي�ر اهم
خمابئ ا�سلحتهم ومنابع متويلهم".

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

 بغداد  /املدى بر�س
ك�ش ��ف م�صدر امني رفي ��ع امل�ستوى،
ام�س اجلمعة ،عن تفا�صيل عملية قتل
املجهز والناقل الرئي�س لالنتحاريني
يف العا�صم ��ة بغداد ،وفيما اكد مقتل
عن�ص ��ري �شرط ��ة خ�ل�ال العملي ��ة،
وا�ش ��ار اىل اعتق ��ال عن�صري ��ن م ��ن
اخللي ��ة املجه ��زة لالنتحاري�ي�ن يف
بغداد.
وق ��ال امل�صدر يف حدي ��ث اىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "قوة من ال�شرطة وخلية
ال�صق ��ور اال�ستخبارية داهمت ،فجر
الي ��وم ،من ��ز ًال يف منطق ��ة ال�شع ��ب
�شم ��ايل بغداد ،بع ��د ورود معلومات
ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة بوج ��ود املجهز
الرئي� ��س لالنتحاري�ي�ن يف العا�صمة
بغداد وعدد من م�ساعديه" ،مبين ًا �أن
"االرهاب ��ي م�س�ؤول عن التفجريات
الت ��ي �شهدتها العا�صم ��ة بغداد خالل
االيام القليلة املا�ضية".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ،ال ��ذي طل ��ب عدم
الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه� ،أن "االرهاب ��ي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

ح ��اول خالل مداهمة املن ��زل من قبل
القوات االمنية ،مهاجم ��ة عنا�صرها
بقنبل ��ة يدوي ��ة� ،إال �أن عنا�ص ��ر خلية
ال�صق ��ور متكن ��وا م ��ن قتله قب ��ل �أن
يرمي القنبلة ،مما ادى اىل انفجارها
ومقتل عن�صرين من ال�شرطة ".
و�أو�ض ��ح امل�صدر �أن "جمهز التنظيم
يف بغداد ي�سكن يف منطقة االعظمية،
�شمايل بغداد ،الفت� � ًا اىل ان "اخللية
دخلت منزل ��ه وبقيت بداخله وتبعته
اىل منزل �شقيقته يف منطقة ال�شعب،
�شمايل بغداد".
وب نّ
�ّي� امل�ص ��در ان "الق ��وات االمنية
متكن ��ت م ��ن اعتق ��ال عن�صري ��ن م ��ن
اخللي ��ة املجه ��زة لالنتحاري�ي�ن يف
بغداد كانا داخل املنزل".
وكان رئي� ��س جلن ��ة الأم ��ن والدفاع
النيابي ��ة حاكم الزامل ��ي اعلن ،ام�س
اجلمع ��ة ،عن مقت ��ل املم ��ول والناقل
الرئي�س لالنتحاريني يف بغداد ،فيما
�أ�شار اىل تفكيك اخللية امل�س�ؤولة عن
التفجريات الأخرية يف العا�صمة.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،عر�ض ��ت خلية

�سكرتري التحرير الفني
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ال�صق ��ور اال�ستخباري ��ة ،ي ��وم
اخلمي� ��س ،اعرتاف ��ات اح ��د اع�ض ��اء
تنظي ��م (داع� ��ش)  ،مبين ��ة ان املته ��م
قام با�ستالم وتفجري �سيارة مفخخة
وا�ست�ل�ام انتحاري فج ��ر نف�سه على
زوار االمام الكاظم و�سط بغداد.
وقال ��ت خلية ال�صق ��ور اال�ستخبارية
يف بي ��ان تلقته (امل ��دى بر�س) خالل
عر�ضه ��ا �إعرتاف ��ات اح ��د اع�ض ��اء
التنظيم �إن" املجرم وئام عبد الكرمي
يعق ��وب �سع ��د اخلال ��دي ه ��و اح ��د
اع�ض ��اء تنظي ��م داع� ��ش وم ��ن �سكنة
الفلوجة ،حي ال�شرط ��ة وكان ي�سكن
الب�ص ��رة كون ��ه من �أه ��ايل املحافظة
�أ�صال".
وا�ضاف ��ت اخللية ان اخلال ��دي "قام
بنق ��ل  30عبوة نا�سف ��ة من هيت اىل
بغ ��داد عن طري ��ق النخي ��ب ،كما قام
با�ستالم العجلة نوع �سنتافيا بي�ضاء
وتفجريها قرب �ساحة كهرمانة".
وتابع ��ت اخللي ��ة �أن "اخلال ��دي قام
با�ستالم ال�شخ� ��ص االنتحاري الذي
ا�سته ��دف زوار االم ��ام الكاظ ��م عليه

ال�س�ل�ام يف منطق ��ة ال�سع ��دون حيث
�أم�ضى لديه ليلة كاملة داخل داره".
وكانت خلية ال�صق ��ور اال�ستخبارية
�أعلن ��ت ،ي ��وم االثن�ي�ن ،ع ��ن اعتقال
�شبك ��ة "�إرهابي ��ة" مكون ��ة م ��ن 41
م ��ن عنا�ص ��ر داع� ��ش م�س�ؤول ��ة ع ��ن
تفجري ال�سيارات املفخخة والأحزمة
النا�سف ��ة يف بغ ��داد ،فيم ��ا لفتت �إىل
�ضب ��ط �أحزم ��ة نا�سف ��ة و�سي ��ارات
مفخخة.
و�شه ��دت بغ ��داد ع ��ودة ملفت ��ة
للتفج�ي�رات ،خ�ل�ال اال�سبوع�ي�ن
املا�ضي�ي�ن ،كان اعنفه ��ا يف منطق ��ة
بغداد اجلدي ��دة وال�شع ��ب وت�سببت
بوق ��وع ع�ش ��رات القتل ��ى واجلرحى
من املدنيني.
وذك ��رت بعث ��ة الأمم املتح ��دة يف
الع ��راق ،يف الأول من متوز ،2015
�أن �شهر حزي ��ران املا�ضي �شهد مقتل
و�إ�صاب ��ة  3000عراق ��ي بعملي ��ات
عن ��ف �شهدته ��ا ،وفيم ��ا ا�ش ��ارت �إىل
�أن بغ ��داد كانت الأك�ث�ر ت�ضرر ًا تلتها
حمافظتا دياىل ثم �صالح الدين.
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عراقية ديالى تفاو�ض التحالف الوطني على ح�صتها في الحكومة المحلية

احلياة تعود �إىل "خان بني �سعد" و�أهايل ال�ضحايا ينتظرون الق�صا�ص من اجلناة
 بغداد  /وائل نعمة
عاد اهايل ناحية (خان بني �سعد) ،الواقعة جنوب
غ��رب��ي دي ��اىل ،اىل ممار�سة حياتهم االعتيادية
بعد ا�سبوع من فاجعة انفجار �شاحنة حمملة بـ
 3اطنان من امل��واد املتفجرة خملفة وراءه��ا اكرث
من  200قتيل وجريح وحفرة �شا�سعة يف و�سط
�سوق مكتظ.
وف�ض اهايل خان بني �سعد 30 ،كم �شمال بغداد،
ب�شكل طوعي اعت�صاما نظموه على خلفية وعود
تلقوها من م�س�ؤويل املحافظة ب�أمل اج��راء حكم
االع��دام مبنفذي االنفجار يف مكان احلفرة التي
رف�ضت القيادات االمنية ردمها.
التحقيقات االول �ي��ة ك�شفت ت��ورط عنا�صر امن
حمليني ،باحلادث الدموي ،يقطنون قرى جماورة
لـ"اخلان" ،اثر تلقيهم تهديدات من "داع�ش" التي
تبنت االنفجار فيما بعد.
وج��اء احل��ادث ،ال��ذي يعترب االول من نوعه يف
ناحية خ��ان بني �سعد ،ليزيد ارت �ب��اك الو�ضع
ال�سيا�سي يف دياىل ،التي خرجت للتو من عمليات
ع�سكرية كبرية خا�ضتها منذ ا�شهر �ضد تنظيم
داع ����ش .وت �غ�يرت ،خ�لال ال�شهرين املا�ضيني،
اخل��ارط��ة ال�سيا�سية واع �ي��د ت�شكيل احلكومة
املحلية مع ا�ستمرار مقاطعة القوى ال�سنية يف
املحافظة التي رف�ضت قرار تغيري املحافظ املنتمي
اىل كتلة (عراقية دياىل) ب�آخر من كتلة بدر بزعامة
هادي العامري.
تعر�ضوا للتهديد ففجروا ال�سوق!
واعلنت رئا�سة حمكمة ا�ستئناف دياىل االحتادية،
ال �ث�لاث��اء ،ان��ه "مت اج� ��راء ك�شف م��وق�ع��ي ملحل
احل� ��ادث ،وت��وق�ي��ف امل �ف��رزة امل���س��ؤول��ة ع��ن �أم��ن
املنطقة املكونة من  11عن�صر ًا".
وتابعت املحكمة يف بيان �صحفي �أن "احدهم
اعرتف با�شرتاكه يف احلادث من خالل م�ساعدته
على دخ��ول العجلة املفخخة" ،م�شرية اىل انه
"عزى �سبب قيامه بذلك اىل تعر�ضه للتهديد بقتله
وعائلته من قبل تنظيم داع�ش".
واكد رئي�س اال�ستئناف القا�ضي جا�سم حممد عبود

وك��ان��ت الكتلة تتوقع ان يتحول املن�صب اىل
ع�ضو �آخر يف "عراقية دياىل" بح�سب التفاهمات
ال�سيا�سية التي ��س��ادت بعد انتخابات جمال�س
املحافظات يف ني�سان .2013
وي�ؤكد اع�ضاء يف الكتلة ال�سنية ،ان عبد اخلالق
العزاوي ،ع�ضو قائمة عالوي ،كان الع�ضو ال�سني
الوحيد الذي �صوت مع قرار اقالة املحافظ ال�سابق،
يف ا�شارة اىل �سعيه للح�صول على املن�صب.
لكن رئي�س جمل�س حمافظة دياىل ال�سابق وع�ضو
املجل�س ع��ن التيار ال���ص��دري ،حممد احلمداين
يقول "اليوجد �شيء ثابت يف ال�سيا�سة ،والتحالف
الوطني الذي ح�صل على  170الف �صوت مقابل
 146ال��ف �صوت فقط لعراقية دي��اىل تخلى عن
ا�ستحقاقه االنتخابي وفق تفاهمات واتفاقيات مل
يلتزم بها الطرف الثاين".

"توقيف مدير �شرطة خان بني �سعد واال�ستماع
�إىل افاداته ،لأن التحقيقات اثبتت تلقيه برقية قبل
ايام من احلادث ،تخربه بوجود معلومات عن نية
االرهابيني تفجري �سيارة مفخخة يف املدينة".
واو�ضح رئي�س اال�ستئناف �أن "اخلبري املروري
اج��رى ك�شف ًا للموقع واط�ل��ع على بقايا العجلة
املفخخة" ،مو�ضحا ان��ه "مت معرفة ا��س��م مالك
العجلة املفخخة من خالل رقم ال�شا�صي ،وا�صدرت
بحقه مذكرة قب�ض".
ب��دوره �أعلن وزير الداخلية حممد �سامل الغبان،
االحد املا�ضي ،عن اعتقال املتورطني بتفجري خان
بني �سعد ،متحدثا عن توقيف عدد من ال�ضباط
واملنت�سبني على خلفية احلادث.
فيما توعد رئي�س ال��وزراء القائد العام للقوات
امل�سلحة حيدر العبادي ،ام�س االثنني ،مبالحقة

الأمن الربملانية :ال�سعدون
ك�شف �سر عالقة البعث
بداع�ش
 بغداد  /املدى بر�س
�أك��دت جلنة الأم��ن والدفاع النيابية �أن القيادي يف حزب البعث املنحل
عبد الباقي ال�سعدون ،ك�شف عن معلومات مهمة تخ�ص ارتباط حزب
البعث بتنظيم (داع�ش) وبع�ض القيادات الأمنية وال�سيا�سية .وبينت �أن
جهاز املخابرات و�أجهزة �أمنية �أخرى تتوىل التحقيق معه ب�سرية خ�شية
"هروب املتورطني".
وق��ال حاكم الزاملي ،رئي�س اللجنة يف حديث �إىل (امل��دى ب��ر���س)� ،إن
"املطلوب عبد الباقي ال�سعدون ك�شف عن معلومات مهمة تخ�ص حزب
البعث املنحل وارت �ب��اط��ه بتنظيم داع ����ش الإره��اب��ي وكيفية جتنيده
العنا�صر" ،م�شري ًا �إىل �أن "التحقيق �أثبت تورط بع�ض القيادات ال�سيا�سية
والأمنية مع داع�ش ،و�أنها ما تزال م�ستمرة".
و�أ�ضاف الزاملي� ،أن "اجلهات التي تتوىل التحقيق مع ال�سعدون هي جهاز
املخابرات واجلهات الأمنية" ،مبين ًا �أن "جلنة الأمن والدفاع الربملانية
مطلعة على �سري التحقيق الذي يتوا�صل ب�سرية خ�شية هروب املتورطني"
 .وعر�ضت قيادة العمليات امل�شرتكة ،الأحد املوافق (ال�ـ 28من حزيران
 ،)2015اعرتافات نائب �أمني �سر القيادة القطرية حلزب البعث املنحل،
عبد الباقي عبد الكرمي ال�سعدون ،ال��ذي �أق��ر مبعار�ضته لنائب رئي�س
جمل�س قيادة الثورة ال�سابق عزة الدوري ،لـ"خمالفته قيم احلزب" ،و�أكد
تنقله مبحافظات عدة داخل العراق ب�أ�سماء وهمية .وكان ال�سعدون يحمل
الرقم � 40ضمن قائمة املطلوبني الـ 55التي �أ�صدرتها القوات الأمريكية
بعد دخولها العراق �سنة  ،2003و�شغل من�صب ع�ضو قيادة قطر العراق
يف حزب البعث ،وعمل م�س�ؤو ًال لتنظيمات اجلنوب ورئي�س ًا للمجل�س
الوطني العراقي (�سابق ًا) وم�س�ؤو ًال لتنظيمات بغداد الكرخ .وعرف عنه
اختالفه مع جناحي البعث اللذين يقودهما عزة �إبراهيم الدوري وحممد
يون�س الأحمد ب�سبب ن�شاط تنظيم القاعدة وظهور (داع�ش) ف� ً
ضال عن
مت�سكه بوحدة البعث العربي من دون الإ�شارة للطائفة �أو القومية.

جميع املتورطني بتفجري ناحية خان بني �سعد،
فيما وجه ب�إعادة اعمار املباين املت�ضررة.
وي �ج��زم ع�ب��د اخل��ال��ق ال� �ع ��زاوي ،ع�ضو جمل�س
حمافظة دي��اىل ،بان من ادخل ال�شاحنة املفخخة
ل���س��وق ال �ب �ل��دة ال���ص�غ�يرة ه��و "احد العنا�صر
االمنية" ،معلال ذلك بان "ال�سوق يقع حتت حماية
ال�شرطة املحلية وهم يحكمون اغالقه من جهتني
ومينعون دخول العجالت اال مبوافقات امنية".
وقد قتل يف التفجري الذي وقع ع�شية عيد الفطر
يف املدينة ذات الأغلبية ال�شيعية� 120 ،شخ�صا
بينهم �أط�ف��ال ون�ساء ،و�أ�سفر �أي�ضا عن �إ�صابة
� 130شخ�صا ،كما ادى لدمار  75حمال و 3عمارات
واحرتاق � 35سيارة.
ويقول العزاوي "انها احلادثة االوىل من نوعها
يف اخلان فلم يحدث منذ ثالث او اربع �سنوات اي

تفجري ب�سيارة مفخخة" ،م�شريا اىل ان "التفجري
�سبقته حوادث نوعية غريبة مثل انفجار يف مدينة
اخلال�ص املغلقة امنيا ،ويف مدينة منديل واعقب
االنفجار �سقوط عدد من قذائف الهاون على بلدات
متفرقة يف دياىل".
وا�ستطاعت الو�ساطات الع�شائرية وامل�س�ؤولني
املحليني ت�ط��وي��ق االزم ��ة يف "اخلان" .واع�ل��ن
امل�ج�ل����س ال �ب �ل��دي يف ال�ن��اح�ي��ة �إن��ه��اء اعت�صام
ذوي �ضحايا التفجري بعد م��رور � 24ساعة على
ان �ط�لاق��ه ،ب�ع��د ان ط��ال�ب��وا ب��ال�ق��اء القب�ض على
املنفذين واعدامهم يف موقع التفجري وتعوي�ض
ذوي ال�ضحايا.
وي��رى ال�ع��زاوي ،ويتفق معه ع��دد من م�س�ؤويل
دي��اىل ،ان "التفجري ك��ان ي��راد منه اث��ارة الفتنة
واعادة عمليات التهجري".

موقع تفجري يف �سوق ناحية خان بني �سعد ..ار�شيف
وت�سربت انباء عن ن��زوح ع�شرات العوائل من
القرى املحيطة بـ"اخلان" ،ذات االغلبية ال�سنية،
بعد توجيه االت �ه��ام لبع�ض ابنائهم بال�ضلوع
بالتفجري.
�إعادة ت�شكيل حكومة دياىل
� �س �ي��ا� �س �ي��ا ،ي �ق��ول ال � �ع� ��زاوي ،وه���و ع �� �ض��و يف
"عراقية دياىل" ،ان "جلنة تتكون من اع�ضاء
جمل�س املحافظة ون��واب القائمة �سيتفاو�ضون
مع التحالف الوطني من اج��ل باقي امل��واق��ع يف
احلكومة التي اعيد ت�شكيلها يف ايار املا�ضي".
وت��وا��ص��ل (ع��راق�ي��ة دي ��اىل) مقاطعتها جلل�سات
جمل�س املحافظة اث��ر اخ�ت�ي��ار ال�ق�ي��ادي يف بدر
مثنى التميمي حمافظا بدال عن عامر املجمعي من
(القوى ال�سنية).

التحالف لن ينتظر طويال !
وحتدث احلمداين ،لـ"املدى" ،عن قيام جلنة من
جتمع دي��اىل هويتنا ب��زي��ارة التحالف الوطني
يف دياىل وطلبت "اعادة التفاو�ض وال�س�ؤال عن
م�صري ال�شراكة".ويقول ع�ضو تيار االح��رار ان
"التحالف الوطني اجاب بالرتحيب وبانه م�ستعد
العادة التفاو�ض يف من�صب رئي�س املجل�س الذي
ي�شغله بالوكالة عمر الكروي من عراقية دياىل،
ووال�ن��ائ��ب الفني للمحافظ ،ال��ذي ي�شغله قا�سم
املعموري بالوكالة عن كتلة املواطن ،باال�ضافة
اىل مواقع اخرى ا�ست�شارية".
لكن احلمداين ي�ؤكد ان "التحالف الوطني اعتذر
عن اعادة التوازن يف القيادات االمنية لدياىل"،
م� ��ؤك ��دا ان "التوازن يف دي� ��اىل وه ��و خ��ارج
اخت�صا�صات احلكومة املحلية" ،م�شددا بالقول
"لن ننتظرهم طويال وقد من�ضي بدونهم".
واعفي ،م��ؤخ��را ،با�سم ال�سامرائي ال��ذي ي�شغل
من�صب معاون املحافظ وهو ع�ضو عن (عراقية
دياىل) .وال�سامرائي الذي ي�شغل من�صبه للدورة
الثانية على التوايل ك��ان قد مت اع�ف��ا�ؤه يف عهد
املحافظ ال�سابق عامر املجمعي لكن مت اعادته بعد
تدخل الكتلة ،فيما يجهل اع�ضاء يف الكتلة �سبب
االقالة اجلديدة حتى االن.

�أبدت خ�شيتها �أن يكون قرار تخفي�ض الرواتب "حرباً على ورق"

املرجعية :على احلكومة اتباع احلزم مع املتورطني بالإرهاب واملت�ساهلني معه
 كربالء – النجف  /املدى بر�س
ان�ت�ق��د مم�ث��ل امل��رج�ع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف ك��رب�لاء ع�ب��د امل�ه��دي
الكربالئي ،ام�س اجلمعة ،ازدياد التفجريات "الإرهابية"،
وعزا ال�سبب �إىل "خيانة و�إهمال" العنا�صر الأمنية ،وطالب
احلكومة بـ"حما�سبة" من يثبت تورطهم يف هذه الأعمال.
وفيما �أك��د �أن ال ي�ك��ون ق��رار تخفي�ض ال��روات��ب "حرب ًا
على ورق" ،دعا امل�س�ؤولني "الكبار" �إىل مكافحة الف�ساد
ابتداء من "مكاتبهم واملرتبطني بهم" .وق��ال الكربالئي،
خ�لال خطبة اجلمعة يف احل�ضرة احل�سينية وح�ضرتها
(امل��دى بر�س)� ،إن "ع�صابات داع�ش الإرهابية حتاول ان
ت�شبع غريزتها الإجرامية وتعوي�ض خ�سائرها �أمام �أبناء
قوتنا امل�سلحة والع�شائر واحل�شد ال�شعبي والبي�شمركة،
باالنتقام من املواطنني وتفجري املحال والأ� �س��واق ،كما
ح�صل يف خان بني �سعد يف دياىل وبغداد م�ؤخر ًا" .و�شدد
ممثل املرجعية بالقول "لي�س من املعقول ان جند �أبناءنا
املقاتلني يقدمون �أرواحهم يف مناطق احلرب �ضد الإرهاب
وقد تركوا �أهاليهم بحماية القوات الأمنية يف مدنهم ،ثم
ي�صبح ه�ؤالء الأهايل طعما �سهال للإرهابيني ومفخخاتهم
نتيجة خليانة �أو �إهمال �أو ت�سامح �أو قلة �إمكانات �أو نحو
ذلك" .وطالب الكربالئي "احلكومة باتباع �سيا�سة احلزم
واملحا�سبة ال�شديدة مع من يثبت تورطه يف هذه الأعمال
الإره��اب�ي��ة وم��ن ت�ساهل يف �أداء واج�ب��ه ،وع��دم االكتفاء
ب�إجراءات ال تردع املق�صرين بل ت�شعرهم بالأمن وجتر�ؤهم
على الت�ساهل ب�أرواح املواطنني".
و�شدد خطيب جمعة كربالء على �ضرورة "توفري الأجهزة
وامل �ع��دات امل�ت�ط��ورة لك�شف ال�سيارات املفخخة وتنمية
مهارات الكوادر الأمنية واجلهد اال�ستخباري الكت�شاف
املفخخات والعنا�صر الإرهابية واخلاليا النائمة يف بع�ض
املناطق" .ويف �سياق �آخ��ر عد الكربالئي "قرار جمل�س
ال��وزراء الأخ�ير بتخفي�ض خم�ص�صات الرئا�سات الثالث
وال ��وزراء و�أع�ضاء ال�برمل��ان وال��درج��ات اخلا�صة خطوة

باالجتاه ال�صحيح ،ان اكت�سب ال�صورة الإلزامية من خالل
ت�شريعه واملوافقة عليه يف جمل�س النواب".
و�أعرب ممثل املرجعية عن "�أمله ب�أن يجد هذا القرار طريقه
للتنفيذ و�أن ال يكون حربا على ورق وغري ملزم كما ح�صل
مع قرارات �أخرى حتقق العدالة االجتماعية ،ومنها تقليل
الفرق بني رواتب املوظفني التي جعلت طبقات مرفهة على
ح�ساب �أخرى حمرومة" ،م�ؤكدا على "�ضرورة �إعادة النظر
�أي�ضا يف العديد من النفقات احلكومية غري ال�ضرورية
واال�ستغناء عنها ،ال �سيما وان البلد يعي�ش �أزمة اقت�صادية
�صعبة".
ولفت ممثل ال�سي�ستاين �إىل �أن "الف�ساد املايل والإداري
ا�ست�شرى ب�صورة مل ي�سبق لها مثيل يف اغلب امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،وهو احد �أ�سباب ا�ستنزاف موارد البلد املالية،
و�أ�سباب �سقوط عدد من املدن املهمة بيد الإره��اب ،وعدم
املهنية يف عدد من امل�ؤ�س�سات الأمنية وغريها بح�سب ما

ا�شار له بع�ض امل�س�ؤولني واملخت�صني" .وطالب الكربالئي
جميع "من يف مواقع امل�س�ؤولية ال �سيما قادة الكتل وكبار
امل�س�ؤولني يف الدولة وال�سلطات الق�ضائية والت�شريعية
والتنفيذية ب�أن ي�ستح�ضروا يف �أنف�سهم حجم امل�س�ؤولية
الوطنية وال�شرعية ،ومعاجلة داء الف�ساد ب�شكل حقيقي"،
داعيا �إياهم �إىل "البدء مبكافحة الف�ساد املايل والإداري من
مكاتبهم ومن يرتبط بهم ويح�سب عليهم".
و�أكد الكربالئي �أن "الوقائع على الأر�ض تبني وجود كثري
من حاالت الف�ساد املايل والإداري الكبرية يف مواقع مهمة
من الأجهزة احلكومية وهي تتطلب وقفة �شجاعة وجريئة
ووطنية تعرب عن �شعور امل�س�ؤولني باخلطر ال��ذي يهدد
م�ستقبل البلد ان مل يعالج ه��ذا امللف" .ب��دوره دان �إم��ام
وخطيب جمعة النجف �صدر الدين القباجني ،اجلمعة،
تفجريي خان بني �سعد وملعب الرمادي ،وعدهما دليل على
هزمية تنظيم (داع�ش) يف العراق ،فيما �أكد �أن (داع�ش) هي

امتداد لـ"م�شروع بريطاين" هدفه متزيق العامل الإ�سالمي.
وق ��ال ال�ق�ب��اجن��ي �إن "تفجري (داع ����ش) مللعب ال��رم��ادي
واجل��رمي��ة املفجعة التي ارتكبها يف خ��ان بني �سعد هي
انتقام وح�شي مقابل االنت�صارات التي حتققها القوات
الأمنية" ،ع��ادا �إي��اه "دليل على هزمية التنظيم و�شعوره
بعدم امتالك مكان داخل العراق".
و�أ�شاد القباجني" ،بالتقدم الكبري للقوات الأمنية واحل�شد
ال�شعبي وحترير العديد من القرى والنواحي وو�صولهم
�إىل م�شارف ال��رم��ادي ورف��ع العلم العراقي ف��وق جامعة
االنبار" ،م�ؤكدا �أن "مدينة الرمادي �ستحرر بهزمية �ساحقة
لأعدائنا".
من جانب �آخ��ر ،جدد �إم��ام وخطيب جمعة جامع الرحمن
يف بغداد ،دع��وة املرجعية الدينية لفتح باب احل��وار مع
الأطراف التي تتبنى "الفكر التكفريي" من �أجل "جتفيف
منابعه الفكرية".

الت�شيك متنح العراق  260طنا من الذخرية بو�ساطة �أمريكية
 بغداد  /املدى بر�س
�أعلنت احلكومة الت�شيكية ،اخلمي�س ،عزمها التربع
بدفعة ثانية من الذخرية للعراق بطلب من احلكومة
الأمريكية يف �إط��ار م�ساهمتها باحلرب �ضد الإره��اب،
مبينة �أن �ه��ا تت�ضمن قنابل ي��دوي��ة واط�لاق��ات بنادق
ر�شا�شة ،يبلغ وزنها بحدود  260طنا ،وقيمتها قرابة
ال� �ـ� 660أل��ف دوالر .وق��ال وزي��ر اخلارجية الت�شيكي
لوبومري زاوراليك ،يف ت�صريح �أوردت��ه �صحيفة براغ
مونيرت( )Prague Monitorالت�شيكية ،وتابعته
(امل��دى بر�س)� ،إن "جمل�س ال��وزراء الت�شيكي� ،صادق
�أم�س الأرب�ع��اء(،ال�ـ 22من متوز  2015احل��ايل) ،على
�إر��س��ال �أك�ثر من  260طنا من ال��ذخ�يرة للعراق ،تبلغ

قيمتها  16مليون كراون( ،قرابة � 660ألف دوالر)".
و�أ�ضاف زاورال�ي��ك� ،أن "ال�شحنة تت�ضمن  10ماليني
اطالقة بندقية كال�شنكوف عيار  7.62ملم مع خم�سة
�آالف قنبلة يدوية" ،م�شري ًا �إىل �أن "نقل ال�شحنة للعراق
�سيتم من قبل اجلي�ش الأمريكي" .
ونقلت ال�صحيفة ،عن وزارة الدفاع الت�شيكية ،قولها
�إن "الواليات املتحدة تقدمت بطلب �إىل اجلمهورية
الت�شيكية ع�بر �سفارتها يف ب ��راغ ،لتوفري كمية من
الذخرية للعراق ،مبدية ا�ستعدادها �ضمان نقلها �إىل
بغداد" .و�أو�ضحت الوزارة �أن "تربع جمهورية الت�شيك
بهذه امل��واد الع�سكرية يهدف لدعم ال�ق��وات امل�سلحة
العراقية يف حربها �ضد داع�ش" ،ع��ادة �أن��ه "ي�شكل
�إ�سهام ًا مهم ًا حلكومة براغ يف حملة مكافحة الإرهاب،

ودعمها لتح�سني الو�ضع الإن�ساين للنازحني يف املناطق
املت�ضررة من العراق".
واكدت براغ مونيرت� ،أن "ال�شحنة ال�سابقة من الذخرية
التي �صادقت احلكومة الت�شيكية عليها يف �آب 2014
املن�صرم ،ت�ضمنت ثمانية ماليني اطالقة كال�شنكوف
مع خم�سة �آالف مقذوفة م�ضادة للدروع ،كانت قد نقلت
�إىل قوات البي�شمركة عرب طائرات كندية و�أمريكية" .
وكانت وكالة الأنباء الت�شيكية� ،أعلنت يف (الـ 27من �آب
 2014املن�صرم) ،موافقة احلكومة على �إر�سال ذخرية
لبنادق الكال�شنيكوف واملدافع الآلية ،ف� ً
ضال عن قنابل
يدوية وذخرية للقذائف ال�صاروخية ،لقوات البي�شمركة
الكردية ،مبينة �أن قيمتها تبلغ مليونا دوالر ،و�ستنقل
�إىل العراق عن طريق القوات الأمريكية.

العبادي ي�ؤكد �أن العالقة مع وا�شنطن "�سرتاتيجية و�شاملة"

وزي��ر الدف��اع الأمريكي :ندع��م حكومة الع��راق لأنها املمث��ل ال�شرعي جلمي��ع املكونات
 بغداد  /املدى بر�س
�أك ��د رئ�ي����س ال � ��وزراء ح �ي��در ال �ع �ب��ادي �أن
ال �ع��راق �ي�ين مي�ت�ل�ك��ون "الإرادة الكاملة"
لتحقيق االن�ت���ص��ار وحت��ري��ر ك��ل �شرب من
�أر�ضهم ،عاد ًا �أن التعاون مع وا�شنطن ي�أتي
�ضمن العالقات ال�سرتاتيجية واالتفاقية بني
البلدين التي ال تقت�صر على اجلانب الأمني
والع�سكري فقط.
يف حني جدد وزير الدفاع الأمريكي ،ا�شتون
كارتر ،دعم بالده ال�ستقرار العراق و�أمنه،
مبين ًا �أن ل��دى ال �ق��وات العراقية "القدرة
الكبرية" ،على هزمية (داع�ش).
وكان وزير الدفاع الأمريكي ا�شتون كارتر
و�صل ،اخلمي�س� ،إىل العا�صمة العراقية
ب �غ��داد ق��ادم � ًا م��ن ال���س�ع��ودي��ة ب�ع��د زي ��ارة
ا�ستمرت يوم ًا واح��د ًا .يذكر �أن كارتر كان
قد بد�أ جولة �شرق �أو�سطية ،يف ( 21متوز
 ،)2015زار خاللها ك ًال من �إ�سرائيل والأردن
وال���س�ع��ودي��ة .وخ�ل�ال ا�ستقبال ال�ع�ب��ادي

ل��وزي��ر ال��دف��اع الأم�يرك��ي ،وال��وف��د املرافق
له ،بهدف "بحث تعزيز التعاون الع�سكري
والأمني بني البلدين ،وم�ستجدات الأو�ضاع
الأمنية التي ي�شهدها العراق ،واالنت�صارات

املتحققة يف عملية حترير الأن �ب��ار وبقية
جبهات املواجهة" ،بح�سب بيان للمكتب
الإعالمي لرئي�س احلكومة ،ت�سلمت (املدى
ب��ر���س) ن�سخة منه .وق��ال رئي�س ال��وزراء

العبادي خالل لقائه وزير الدفاع االمريكي
�إن "قواتنا امل�سلحة حت�ق��ق ان�ت���ص��ارات
على العدو ،و�إن حترير ال��رم��ادي �سيكون
قريب ًا" ،م�شري ًا �إىل �أن "القوات التي تقاتل
على الأر���ض عراقية وحتتاج �إىل التدريب

والت�سليح".
و�أك���د ال �ع �ب��ادي �أن "العراقيني ميتلكون
الإرادة الكاملة لتحقيق االنت�صار وحترير
ك��ل � �ش�بر م��ن �أر� � ��ض بلدهم" ،م�ب�ي�ن� ًا �أن
"التعاون العراقي الأمريكي ي�أتي �ضمن
ال �ع�لاق��ات ال�سرتاتيجية واالت �ف��اق �ي��ة بني
ال �ب �ل��دي��ن ال �ت��ي ال ت�ق�ت���ص��ر ع �ل��ى اجل��ان��ب
الأمني والع�سكري ح�سب� ،إمنا يف اجلانب
االقت�صادي والتجاري والثقايف والتعليمي
وغريها" .ونقل البيان� ،أن وزي��ر الدفاع
الأم�يرك��ي�" ،أ�شاد بقيادة العبادي ،م�ؤكد ًا
دع��م وا�شنطن ال�ستقرار ال�ع��راق و�أمنه"،
مبين ًا �أن "لدى ال �ق��وات العراقية ال�ق��درة
الكبرية والعزم على هزمية ع�صابات داع�ش
الإرهابية" .ويف ال�سياق ذات��ه ،دعا رئي�س
الربملان� ،سليم اجلبوري �إىل تعزيز التعاون
العراقي الأمريكي وحفظ الأمن يف املناطق
امل �ح��ررة م��ن (داع� �� ��ش) .ودع ��ا اجل �ب��وري،
خالل ا�ستقباله وزير الدفاع االمريكي� ،إىل
"تعزيز التعاون الأمني والع�سكري بني

العراق وال��والي��ات املتحدة ،خ�صو�ص ًا يف
جم��ايل الت�سليح والتدريب" ،م��ؤك��د ًا على
�أهمية "حفظ الأمن يف املناطق املحررة".
اىل ذل��ك� ،أك��د وزي��ر الدفاع خالد العبيدي،
�أن عملية �إ��ص�لاح و�إع ��ادة بناء امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ج��اري��ة ل�ب�ن��اء جي�ش حم�ترف
و"�صغري احلجم" ،و�أ�شار �إىل �أن العراق
ي�شكل "حائط ال��دف��اع الأول" ع��ن العامل
املتح�ضر .ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ل�ق��اء العبيدي
ب�ن�ظ�يره االم�يرك��ي ي��وم اخل�م�ي����س .ونقل
املكتب االع�لام��ي ل ��وزارة ال��دف��اع يف بيان
تلقت (املدى بر�س) ،عن العبيدي قوله� ،إن
"العراق يلعب دورا حموريا يف امن منطقة
ال�شرق الأو��س��ط وال�ع��امل عموما ،و�إذ �إنه
يقاتل دفاعا عن �أر�ضه وكرامة �شعبه فانه
ي�شكل اليوم حائط ال�صد الأول دفاعا عن
م�صالح العامل املتح�ضر" ،داعيا "�إىل تقدمي
امل��زي��د م��ن امل�ساندة ل��ه يف امل �ج��االت التي
متكنه من مقارعة ق��وى الإره��اب وحتقيق
الن�صر عليها".

و�أكد العبيدي� ،أن "نهج �إ�صالح و�إعادة بناء
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ي�سري بخطى حثيثة
ومدرو�سة و�ضمن ر�ؤية القائد العام للقوات
امل�سلحة ونهج وزارة الدفاع وباجتاه بناء
جي�ش نوعي حمرتف و�صغري احلجم م�سلح
وجمهز ومدرب" ،معربا عن "تطلع العراق
ملزيد من الدعم من قبل �أ�صدقائه يف جمال
الإغ��اث��ة الإن�سانية و�إع� ��ادة ب�ن��اء املناطق
املحررة".
وقدم العبيدي �شكره لوزير الدفاع الأمريكي
ع�ل��ى "ثقة احل �ك��وم��ة الأم��ري �ك �ي��ة لت�سليم
ال �ع��راق ال��وج �ب��ة الأوىل م��ن ط��ائ��رات �إل �ـ
( ،")F16م�ؤكدا على �ضرورة "اال�ستمرار
بت�سليم ال��دف �ع��ات ال�لاح �ق��ة لها".وتابع
البيان� ،أن "وزير الدفاع الأمريكي ا�شتون
كارتر �أكد ا�ستمرار الدعم الأمريكي للعراق
يف امل �ج��االت ك��اف��ة م ��ؤك��د ًا ال �ت��زام حكومة
الواليات املتحدة بتقدمي هذا الدعم من خالل
احلكومة العراقية باعتبارها املمثل ال�شرعي
لكل �أطياف ومكونات ال�شعب العراقي".
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يوم سياسي
على ع�شائر
الأنبار لعب دور
ف ّعال يف حترير
حمافظتهم

�سليم اجلبوري

دع ��ا رئي�س جمل�س الن ��واب �سليم اجلبوري �أبن ��اء حمافظة الأنبار �إىل
لعب دور فاعل يف عمليات التحرير التي ت�شهدها املحافظة.
و�ش ��دد اجلبوري خ�ل�ال ا�ستقباله يف مكتبه اخلا� ��ص �صهيب الراوي
حماف ��ظ الأنب ��ار ،عل ��ى "�أهمي ��ة �أن يك ��ون لأبن ��اء املحافظ ��ة دور فاع ��ل
يف عملي ��ات حتريره ��ا وم�س ��ك الأر� ��ض ،خ�صو�ص ��ا م ��ع ا�ستم ��رار
عملي ��ات التدري ��ب والت�أهيل لأبناء الع�شائ ��ر فيها".وجرى خالل اللقاء
ا�ستعرا� ��ض جمم ��ل الأو�ضاع يف املحافظة ،ف�ض�ل�ا عن �سري العمليات
الع�سكري ��ة اجلارية لتطهريها من ع�صاب ��ات داع�ش".وبحث اجلبوري
الو�ض ��ع الإن�س ��اين يف �أق�ضي ��ة املحافظة ،ودعا رئي� ��س جمل�س النواب
ال ��وزارات املعنية �إىل حتمل م�س�ؤولياتها وب ��ذل �أق�صى طاقاتها لإغاثة
تلك املدن ومد يد العون لأهلها".يذكر ان حمافظة االنبار �شهدت معارك
عنيفة و�سيطرة تنظيم داع�ش على اغلب مدن املحافظة ومنها الرمادي
والفلوج ��ة واملناط ��ق الغربية و�سقوط املئات م ��ن القتلى واجلرحى بني
عنا�صر اجلي�ش وال�شرطة واملدنيني خالل املواجهات.

ا�ستهداف "داع�ش"
للمدنيني دليل
على هزميتهم

بهاء الأعرجي

اعت�ب�ر نائب رئي�س ال ��وزراء بهاء االعرجي ا�ستهداف تنظيم "داع�ش"
االجرامي للمدنيني العزل يف العا�صمة بغداد ،دليال على هزميته ب�أكرث
من حمافظة ،م�ؤكد ًا �أن الدماء التي بذلها �أبناء العراق يف �سوح القتال
�ستك ��ون احلافز لتحقي ��ق املزيد م ��ن االنت�صارات.و�أ�ضاف االعرجي،
�أن "ا�سته ��داف ع�صابات داع� ��ش الإرهابية للمدنيني ال ُعزل يف مناطق
العا�صم ��ة بغ ��داد ،ميث ��ل دلي�ل ً�ا جلي� � ًا عل ��ى الهزمي ��ة الت ��ي حلق ��ت بتلك
الع�صاب ��ات على ي ��د القوات امل�سلحة العراقية و�أبط ��ال احل�شد ال�شعبي
و�أبن ��اء الع�شائ ��ر الذي ��ن متكنوا بوحدته ��م و�إرادته ��م ال�صلبة من دحر
تل ��ك املجامي ��ع الظالمي ��ة يف �أك�ث�ر من حمافظ ��ة عراقي ��ة" .وتابع نائب
رئي� ��س ال ��وزراء ان "الدماء الت ��ي بذلها �أبناء الع ��راق يف �سوح القتال
�ستك ��ون احلافز لتحقي ��ق املزيد من االنت�صارات على ع�صابات داع�ش
الإجرامي ��ة ،و�أن العراقي�ي�ن مبختل ��ف مذاهبه ��م و�أديانه ��م �أيقنوا �أن ال
م�ستقب ��ل له ��م �إال بالق�ض ��اء التام عل ��ى كافة �أ�شكال التط ��رف والتكفري
والتع�صب".

تخفي�ض رواتب
الرئا�سات
اليحتاج �إىل
ت�صويت الربملان

جدول �أعمال
جل�سة الربملان
يخلو من القوانني
املهمة

جبار عبداخلالق

�أك ��د ع�ض ��و اللجنة املالية يف جمل�س النواب جبار عبد اخلالق� ،أن قرار
جمل�س الوزراء بتخفي�ض رواتب امل�س�ؤولني �ساري املفعول وال يحتاج
اىل ت�صويت الربملان.
وق ��ال عبد اخلال ��ق �إن "مو�ضوع رواتب الرئا�س ��ات الثالث والدرجات
اخلا�صة وخم�ص�صاتهم ي�صدر بقرار من جمل�س الوزراء او مب�شروع
قانون من جمل�س النواب".
وا�ض ��اف ع�ض ��و اللجنة املالية ان "القرار ال يحت ��اج اىل موافقة جمل�س
النواب ،لأنه قرار �صدر عن ال�سلطة التنفيذية ،لكن القرار ي�صبح اكرث
�شرعي ��ة اذا ار�س ��ل عل ��ى �ش ��كل قان ��ون اىل جمل� ��س الن ��واب للت�صويت
عليه".واو�ضح عبد اخلالق "اننا ن�أمل من جمل�س الوزراء ار�ساله الينا
للت�صويت عليه ،لكنه يف النهاية قرار �ساري املفعول و�سينفذ يف بداية
�آب املقب ��ل" ،م�ش�ي�را اىل ان "قرار تخفي� ��ض الرواتب �صادر عن اعلى
�سلط ��ة وال اعتق ��د انه �سيعرقل من قبل جه ��ات �سيا�سية كما يف جمل�س
النواب ،اي انه �سيطبق فعليا".

�صادق اللبان

انتق ��د النائ ��ب عن التحال ��ف الوطني �ص ��ادق اللبان ،خلو جل�س ��ة الربملان
ال�سب ��ت من القوانني املهمة ،عازيا ال�سبب اىل غياب التوافقات ال�سيا�سية
عنها .
وقال اللبان ان "القوانني املهمة مل تدرج يف جل�سة الربملان املزمع عقدها
الي ��وم ال�سب ��ت النها حتت ��اج اىل توافق ��ات �سيا�سية وفه ��م حقيقي لطبيعة
القوانني".
و�أ�ض ��اف النائ ��ب ع ��ن التحالف الوطن ��ي ان "هناك قوانني ق ��د تكون فيها
اهمية كبرية للمواطنني ،لذلك نتمنى تو�صل الربملان اىل حالة فهم ووعي
جلمي ��ع القوانني".وي�ست�أن ��ف جمل�س النواب ،الي ��وم ال�سبت جل�ساته بعد
ان عطلها  20يوما.ويت�ضمن جدول اعمال اجلل�سة بح�سب بيان للمجل�س
"ا�ست�ضاف ��ة وزي ��ر الكهرب ��اء قا�سم حمم ��د الفهداوي ،والق ��راءة االوىل
مل�ش ��روع قان ��ون الهيئة العام ��ة ملراقبة تخ�صي� ��ص االي ��رادات االحتادية،
املق ��دم م ��ن اللجن ��ة املالية ,وجلن ��ة الأقالي ��م واملحافظات غ�ي�ر املنتظمة يف
اقليم ,ويت�ألف من  15مادة".

ّ
بـ"التق�شف"
علينا
حتى ن�ؤمّن رواتب
ّ
كل املوظفني

جواد البوالين

ق ��ال رئي� ��س جلن ��ة االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار الربملاني ��ة جواد الب ��والين ان
قرار تخفي� ��ض خم�ص�صات الرئا�سات الث�ل�اث وذوي الدرجات اخلا�صة
"بداية لإ�صالحات مقبلة".وو�صف البوالين قرار تخفي�ض املخ�ص�صات
بـ"اجل ��ريء" ،وق ��ال انه ميثل توجه احلكومة والربملان باعتباره جزء ًا من
برنامج احلكومة الذي �صادق عليه جمل�س النواب".
و�ش ��دد رئي� ��س جلنة االقت�صاد على �ضرورة "توجي ��ه مبالغ املخ�ص�صات
�إىل الفئ ��ات املحروم ��ة والأك�ث�ر ت�ضرر ًا يف املجتمع ،ف�ض�ل� ًا عن متطلبات
الق�ضية الأمنية" ،معت ً
ربا �أن "هذه اخلطوة بداية لإ�صالحات مقبلة".
و�أ�ض ��اف الب ��والين �أن "ظ ��روف البل ��د االقت�صادية خطرة ،وحت ��ى ن�ؤ ّمن
روات ��ب ل ��كل موظف ��ي الدول ��ة يج ��ب �أن يك ��ون هن ��اك ن ��وع م ��ن التق�ش ��ف
والرت�شيد و�إعادة احل�سابات".وكان جمل�س الوزراء قد وافق ،الثالثاء،
عل ��ى تخفي�ض خم�ص�صات املنا�ص ��ب العليا والرئا�سات الثالث ،فيما قرر
�أن يك ��ون مق ��دار ما يتقا�ض ��اه رئي�سا اجلمهورية والربمل ��ان مبقدار راتب
وخم�ص�صات رئي�س الوزراء.

اعتداء مطلع العام احلايل
فجر  15مفخخة يف بغداد نهاية  2014وقاد 19
ّ
ً

مهند�س املوت يف داع�ش� :أ�شرفت على  21عملية انتحارية يف بغداد
�أنا ّ
متعط�ش للدماء لكنني ل�ست ج ّزار ًا!
االنتحاري��ون ي�أت��ون من الفلوج��ة ومعظمهم م��ن ال�سعودية وتون�س وهن��اك انتحاري عراقي مقاب��ل � 10أجانب
االن�������ت�������ح�������اري�������ون رج������������ال ع�������������اديّ�������������ون ...ي���������رت���������دون "ت����������ي ��������ش���ي���رت" وال يُ�����ط�����ل�����ق�����ون حِل�����اه�����م
الحرا�س من خلفها وهم يحاولون الت�أكد من التراخي�ص الر�سمية لطاقم
ُفتحت البوابة الثقيلة لل�سجن ببطء �شديد ،ظهر
ّ
ال�صحيفة الذي يريد مقابلة �أهم عنا�صر تنظيم "داع�ش" المعتقل لدى الحكومة العراقية.
م�ساء ،دخل الفريق الى ال�سجن في بغداد ،الذي كانت تحيطه الجدران الخر�سانية البالغ طولها
في ال�ساعة العا�شرة
ً
�أربعة �أمتار ،في الخارج كانت عربة هامفي �أمريكية ال�صنع مزودة بمدفع ر�شا�ش �أوتماتيكي تنتظر الطاقم ال�صحافي
بعد االنتهاء من المقابلة ال�صحافية.
 ترجمة � :أحمد عالء
داخ ��ل ال�سجن ببغ ��داد ،كان احلر�ص على عدم �إعطاء
ا�سم ال�سجن ومكانه ك�شرط لإجراء احلوار مع املدعو
�أب ��و عبد الل ��ه ،الرجل الذي يبلغ من العم ��ر  30عام ًا،
العامل ل�سنوات يف �صفوف تنظيم "داع�ش" بو�صفه
رئي�س ًا للحركات اللوج�ستي ��ة وم�شرف ًا على الهجمات
االنتحارية التي ينفذها التنظيم يف بغداد ح�صر ًا.
�أب ��و عبد الل ��ه من القالئ ��ل الذين ينتم ��ون اىل تنظيم
"داع� ��ش" واليزالون حمتجزي ��ن �أوعلى قيد احلياة،
فمعظمه ��م �إما يقوم بتفجري نف�س ��ه حلظة اعتقاله ،او
ابت�ل�اع كمية م ��ن الأدوية لالنتحار ،وكث�ي�ر منهم من
يتجن ��ب �إلق ��اء القب�ض علي ��ه ،الغالبية منه ��م يفقدون
احلياة جراء اال�شتباكات مع القوات االمنية ،لكن ابو
عبد الله امللقب مبهند�س املوت� ،أمره مغاير متام ًا.
مهند� ��س امل ��وت ،مل يكن لديه من الوق ��ت الكايف لقتل
نف�س ��ه حلظ ��ة االقتح ��ام العتقال ��ه� ،إذ مت اعتقال ��ه يف
�أواخ ��ر حزي ��ران م ��ن الع ��ام املا�ض ��ي ،وه ��و ي�شرف
عل ��ى �صناع ��ة العب ��وات النا�سف ��ة يف �أح ��د معام ��ل
التنظيم املتط ��رف ،اذ كان متنكر ًا يف زي عامل ملر�آب
ال�سي ��ارات وبدا مظه ��ره مثري ًا للده�ش ��ة ،هذا الرجل
يتح ��دث اليوم م ��ن داخل ال�سجن ع ��ن العمليات التي
نفذها بتخطيطه.
ال�صحيفة ح�صلت على معلومات من وزارة الداخلية
العراقية عن املدعو �أبو عبد الله ،فاملحققون يتحدثون
عن ظه ��ور ا�سمه م ��رار ًا يف هيكلية تنظي ��م "داع�ش"
بالعراق ،اذ خدم ب�شكل �سري يف التنظيم.
ح ��اول تنظي ��م "داع� ��ش" قب ��ل ا�ستيالئه عل ��ى مدينة
املو�ص ��ل الع ��ام املا�ض ��ي ،تق�سي ��م امل�س�ؤولي ��ات� ،أبو
عبد الل ��ه ،يعت�ب�ر امل�س� ��ؤول املبا�شر ع ��ن التفجريات
االنتحاري ��ة يف بغداد ،ويعمل يف العا�صمة منذ فرتة
طويل ��ة وله مكان ��ة يف �صف ��وف التنظيم ،فه ��و لطاملا
راف ��ق االنتحاريني حلظه تفج�ي�ر انف�سهم ال�ستداللهم
عل ��ى االه ��داف امل ��راد �ضربه ��ا ،ف�ض ًال ع ��ن جتهيزهم
باملعلومات.
طل ��ب ال�صحيفة االملانية لإجراء حوار مع قيادي مثل
�أبو عبدالله يتطلب موافقة الداخلية العراقية و�أمنها،
اذ ا�ستجابت للطلب بعد �شهور طويلة ،لأ�سباب �أمنية
معروفة بالعا�صمة.
وج ��رت املقابلة يف اللي ��ل النخفا�ض حركة املرور يف
ال�ش ��ارع ،وبالت ��ايل انخفا�ض اخلطر ،الن ��ه قد تكون
بوابات ال�سجون م�ستهدفة من قبل انتحاريني ،وهذه
احلوادث حتدث بالعراق كثري ًا.
الدخول اىل ال�سجن ،كان وفق جدول زمني ويتحلى
ب�سرية عالية ،لأن قوات ال�شرطة اجلنائية تعلم جيد ًا
ان املعتقل لديها َخ ِطر جد ًا ،لذلك املقابلة معه يجب ان
تكون مدرو�سة.
خ�ل�ال حكوم ��ة رئي� ��س الوزراء ن ��وري املالك ��ي ،كان
الف�س ��اد يف �أعل ��ى م�ستويات ��ه ،لدرج ��ة ان �أخط ��ر
�إرهابيي تنظيم "داع�ش" هربوا من ال�سجون ،ناهيك
عن تكرار حاالت اله ��روب اجلماعي من ال�سجون يف
ظل تلك الفرتة.
ف�س ��اد الق�ضاة وال�سيا�سيني و�ضب ��اط ال�شرطة� ،أي�ض ًا
عوام ��ل �ساع ��دت على قب ��ول الر�ش ��اوى م ��ن قياديي
التنظي ��م ،ويق ��ول حمق ��ق يف ال�شرطة برتب ��ة نقيب،
�شدد على عدم ذكر ا�سمه" ،نحن نعلم ان ت�أخري اوراق
املتهم�ي�ن يف مراكز ال�شرطة ،يعن ��ي �أنهم �سيخرجون
ويفلت ��ون م ��ن الإع ��دام ،لذلك كن ��ا ن�س ��رع يف �إر�سال

ً
ً
وم�شرفا على الهجمات االنتحارية لداع�ش يف بغداد ح�صراً
رئي�سا للحركات اللوج�ستية
 امل ّتهم كان

 معظ��م ق��ادة داع���ش �إما يق��وم بتفجري نف�سه حلظ��ة اعتقال��ه� ،أو ابتالع كم ّية م��ن الأدوية
لالنتحار ،وكثري منهم يتج ّنب �إلقاء القب�ض عليه
 اعتق��ل �أبو عبداهلل وهو ي�شرف على �صناعة العبوات النا�سفة يف �أحد معامل التفخيخ ،وكان
متنكراً يف زي عامل ملر�آب ال�سيارات
�أوراقه ��م اىل املحاكم ملنع اخلروج م ��ن التوقيف قدر
الإمكان".
وي�ضي ��ف املحق ��ق ،ان الو�ض ��ع الإداري احل ��ايل يف
وزارة الداخلي ��ة وال�سيما ق�ضاي ��ا املتهمني باالرهاب
قد حت�سن ع ��ن ال�سابق بعد تويل حيدر العبادي مهام
رئا�سة الوزراء.
ووفق� � ًا لأحد املحققني ،ف�إن ال�شرط ��ة العراقية وجهاز
املخاب ��رات يعملون �ضد تنظيم "داع�ش" وفق قوانني
حربي ��ة ،فالتنظيم اليعتمد ه ��ذه اال�ساليب الع�سكرية
الكال�سيكي ��ة� ،إذ يعتم ��د عل ��ى التفخي ��خ وتفج�ي�ر
االنتحاريني الذين ي�ستهدفون �أحياء بغداد وامل�ساجد
واال�سواق ونقاط التفتي�ش واملطاعم.
ويقول نقيب ال�شرطة الذي يدعى ال�صفار ان التنظيم
املتطرف يتفنن بالتفخيخ وال�سيما تفخيخ ال�سيارات،
فه ��و يعمل ب�ش ��كل متطور بحيث يدم ��ر كل �شيء بعد
االنفجار ،وال يرتكون وراءهم �أدلة تفيد بالتحقيق او
كيف متت �صناعة العبوة او ال�صواعق املتفجرة.
املحق ��ق يف ق�ضي ��ة املته ��م �أب ��و عبد الل ��ه املتورط يف

احلا�صل ��ة يف بغ ��داد دقيق ��ة للغاي ��ة ،وفق� � ًا حلديثه ��م
لل�صحيفة.
وو�ص ��ف م�ستجوب ��و �أب ��و عبدالل ��ه باملتع ��ب ،وه ��و
م�س�ؤول ما ال يقل عن  21هجوم ًا انتحاري ًا يف بغداد،
خملف� � ًا بذل ��ك مئ ��ات ال�ضحاي ��ا املدني�ي�ن .كان يح ��دد
االهداف وير�سل االنتحاريني الذين غالب ًا ما يرتدون
االحزمة النا�سفة او ال�سيارات املفخخة.
و�أج ��اب حمق ��ق يف ق�ضي ��ة املتهم اب ��و عبدالله امللقب
بـ(مهند� ��س املوت) ،على �س�ؤال حول ما اذا كان املتهم
نادم� � ًا على �أفعال ��ه او ال؟ فقال املحق ��ق "هو غري نادم
على �أي �شيء".
وبعد موا�صل ��ة اال�سئلة مع املحققني وعنا�صر �شرطة
من قب ��ل طاق ��م ال�صحيف ��ة ،انتظ ��ار ًا لو�ص ��ول املتهم
لغر� ��ض احلوار معه ،اج ��اب عنا�ص ��ر ال�شرطة لطاقم
ال�صحيف ��ة مت�سائلني "مل ��اذا ال ت�س�ألون �صاحب ال�ش�أن
ب�أنف�سكم؟".
و�ص ��ل �أب ��و عبدالل ��ه اىل الغرف ��ة املخ�ص�ص ��ة لإجراء
احل ��وار ،كان يرتدي بدلة �صفراء ومع�صوب العينني

ب�إ�شرافك؟
�أبو عبدالله :ال �أتذكر ،ولكن يف الربع االخري من العام
املا�ض ��ي ،اي قب ��ل اعتقايل نفذن ��ا � 15سيارة مفخخة،
ا�ستخدمن ��ا فيه ��ا م ��ادة الـ "  "C4وب�ضع ��ة متفجرات
مو�ضوعة يف مواد بال�ستيكية .ف�ض ًال عن ا�ستخدامنا
بارود قذائف املدفعية ،وو�ضعه يف االحزمة النا�سفة،
فهذا امل�سحوق له ت�أثري كبري يف حال تفجريه.
�ص ��ار الوقت مت�أخر ًا ج ��د ًا بالليل ،وبات احلوار اكرث
حما�سة ،املناخ كان حار ًا جد ًا يف ال�سجن ،اذ ال توجد
�سوى مروحة تعم ��ل ببطء ،وكان ابو عبدالله مي�سح
ع ��رق جبينه بني احلني والآخ ��ر بع�صابته التي كانت
ملتفة حول عينيه قبل لقائنا به.
�سَ َك � َ�ت لف�ت�رة وجي ��زة ،وب ��د�أ يح�صي ع ��دد الهجمات
الت ��ي نفذها ،فقال انها جتاوزت  19هجمة يف اال�شهر
الثالث ��ة االوىل م ��ن ال�سنة احلالي ��ة ،متحدث ًا عن هذه
الإح�صائي ��ات ب�صوت ه ��ادئ ،يف حماول ��ة منه لعدم
الغو�ص يف التفا�صيل.
�شبيغ ��ل :كي ��ف تختار الرج ��ال الذين يري ��دون تنفيذ

 خ�لال حكوم��ة رئي�س ال��وزراء نوري املالك��ي ،كان الف�س��اد يف �أعل��ى م�ستوياته ،لدرج��ة �أن �أخطر
�إرهابيي تنظيم "داع�ش" هربوا من ال�سجون
 ف�ساد الق�ضاة وال�سيا�سيني و�ض ّباط ال�شرطة عوامل �ساعدت على قبول الر�شاوى من قياديي داع�ش
تفج�ي�رات كبرية وكث�ي�رة يف بغداد ،يق ��ول ان املتهم
مل يُحك ��م علي ��ه بالإع ��دام م ��ا دام ان ��ه يتح ��دث ع ��ن
�أعمال ��ه ،فاملحقق يري ��د ان يك�شف �أب ��و عبدالله املزيد
م ��ن اخليوط الت ��ي قد تق ��ود للتنظيم وبقي ��ة اخلاليا
املوجودة يف بغداد.
ال�شرطة واملخاب ��رات ي�ؤكدان على انهما مل ي�ستخدما
التعذي ��ب ك�أ�سل ��وب النت ��زاع االعرتافات م ��ن املتهم،
وه ��ذا ما اكده املحقق ونقي ��ب ال�شرطة ال�ص ّفار ،الذي
ا�شار اىل وجود كامريات مراقبة اثناء التحقيق ومن
املمك ��ن ان تطل ��ع عليه ��ا وزارة الداخلي ��ة للت�أك ��د من
وجود اعمال تعذيب بحق املتهم.
املحق ��ق يق ��ول ،ان املته ��م وهو يتكلم ع ��ن ن�شاطه يف
بغداد وكيف نفذ هجمات انتحارية فيها عرب م�سلحني
يعمل ��ون ل ��دى تنظيمه ،ميك ��ن الت�أك ��د ان التحقيقات
الت ��ي اجره ��ا الط ��ب الع ��ديل بع ��د التفج�ي�رات ،له ��ا
�صل ��ة باعرتافات املتهم ابو عبدالل ��ه ،اذ يعتقد غالبية
املحقق�ي�ن ،ان �شهادة اب ��و عبدالله ب�ش� ��أن التفجريات

بقما�ش ��ة بنية اللون غامقة ج ��د ًا� ،أزالها اثناء جلو�سه
بثوان .يف هذه الغرفة بقي الباب مفتوح ًا وعن�صران
من افراد ال�شرطة بقيا واقفني يراقبان احلوار.
�شبيغ ��ل :ما هي املعايري الت ��ي ت�ستخدمها ال�ستهداف
املواقع اخلا�صة بك؟
�أبو عبدالل ��ه :ا�ستهدف �أكرب قدر من النا�س ،وال�سيما
�ضباط ال�شرطة واجلنود واملجتمع ال�شيعي.
�شبيغل :ما نوع الأماكن امل�ستهدفة؟
�أب ��و عبدالل ��ه :نق ��اط التفتي� ��ش لل�شرط ��ة والأ�سواق
وامل�ساجد ال�شيعية يف مناطقهم.
�شبيغل :هل �أنت نادم على قتل ه�ؤالء النا�س؟
�أب ��و عبدالل ��ه :ال�شيعة كف ��ار ويجب قتله ��م و�أنا على
يقني من ذلك.
�شبيغل :لكنهم م�سلمون مثلك.
�أب ��و عبدالل ��ه :وه ��ذه فر�صته ��م ليعلن ��وا التوب ��ة
وي�صبحوا �سُ ّنة.
�شبيغ ��ل :ك ��م ع ��دد الهجم ��ات الت ��ي نفذه ��ا التنظي ��م

العمليات االنتحارية؟
�أبو عبد الله� :أنا مل اخرت �أحد ًا ،املخططون الع�سكريون
هم من يحددون يل االنتحاريني ،وه�ؤالء املخططون
هم يف الت�سل�سل الهرمي �أكرب مني �ش�أن ًا.
وب�شكل عام ،االنتحاريون كانوا ي�أتون من الفلوجة،
وكن ��ت م�س� ��ؤو ًال ع ��ن عملي ��ة انتحاري ��ة اخ�ي�رة قبل
اعتق ��ايل ،حيث دربت الرج ��ال يف ور�شة عمل ببيتي
لإر�سالهم اىل الهدف ال�صحيح.
�شبيغل :ه ��ل ات�صل ب ��ك ذوو االنتحاريني بعد علمهم
مبوت ابنائهم ؟
�أب ��و عبدالل ��ه :لي�س م ��ن م�س�ؤوليت ��ي �أن �أتاب ��ع �أهل
االنتحاريني.
�شبيغل :ما هي هويات االنتحاريني� ،أو من �أين ت�أتي
بهم ؟
�أب ��و عبدالله :معظمهم من اململك ��ة العربية ال�سعودية
وتون� ��س واجلزائ ��ر ،وكل ع�ش ��رة انتحاري�ي�ن يقابله
انتح ��اري عراقي واح ��د ،وهناك اثنان م ��ن الغربيني

�أبو عبداهلل:
ّ
املخططون هم من

ّ
يحددون يل االنتحاريني،
وهم يف الت�سل�سل الهرمي
�أكرب م ّني �ش� ً
أنا
 غرب ّيان ّ
نفذا عملية
انتحارية يف بغداد
�أحدهما ا�سرتايل
اجلن�سية والآخر �أملاين
يدعى �أبو القعقاع
واح ��د ا�سرتايل اجلن�سي ��ة والآخر �أمل ��اين يدعى �أبو
القعقاع الأملاين.
وانتح ��اري ا�سمه احمد ،من منطق ��ة "�إينبيتال �شمال
راين"� ،أملاين اجلن�سية يبلغ من العمر  21عام ًا تركي
اال�ص ��ل ،ان�ضم اىل تنظيم "داع� ��ش" حتت هذا اال�سم
ويف غ�ضون ا�شهر ،ب ��د�أ يريد تنفيذ عملية انتحارية،
اذ كان للتو طالب ًا يف املدر�سة الثانوية ،وتغري تغيري ًا
جذري ًا.
كان احم ��د يوزع ن�س ��خ القر�آن يف املناط ��ق الأملانية،
�ساف ��ر اىل �سوريا ع�ب�ر تركيا ،ومن هن ��اك ان�ضم اىل
التنظيم املتط ��رف حلني و�صوله اىل الع ��راق ،اذ نفذ
ه ��ذا االنتحاري هجمات على نقاط التفتي�ش العراقية
يف  19حزيران عام .2014
�شبيغل :االنتحاري االملاين كما هو وا�ضح ال يتحدث
العربي ��ة ويجي ��د االنكليزية فقط ،كي ��ف كنت تتفاهم
معه؟
�أب ��و عبدالل ��ه :كان يفهم ب�ضع كلمات ،ف�ض�ل ً�ا عن �أننا

وفرن ��ا له لقط ��ات و�ص ��ور ًا ملواقع اال�سته ��داف وكان
قريب ًا من مكان التفجري ،لذلك نفذ الأمر ب�سرعة.
وت�س ��اءل �أب ��و عبدالل ��ه ،النا� ��س �س ��وف تعل ��م ان
االنتحاري �أمل ��اين اجلن�سية ،فحتى االملان ي�أتون اىل
بغداد لتفجري انف�سهم؟� ،ألي�س هذا جهاد ًا؟
ومي�ض ��ي اب ��و عب ��د الل ��ه اىل الق ��ول ،احم ��د اعطاين
�شع ��ور ًا بالن�ش ��وة ،بع ��د ان اعتن ��ق اال�س�ل�ام وت ��رك
الديان ��ة امل�سيحية� ،شعر اب ��و عبدالله بالقرب منه كما
يدعي ،فهو منوذج للم�سلم احلقيقي ،وفق ًا لتعبريه.
وا�ستدرك ابو عبدالله وقال م�صحح ًا معلومة "احمد
مل يك ��ن م�سيحي� � ًا ،ه ��و م�سل ��م �أمل ��اين وم ��ن ال�شيع ��ة
وحت ��ول اىل ال�سن ��ة وه ��و يف عم ��ر  16عام� � ًا ،اذ مت
جتنيده من قبل واعظ".
وي�ؤك ��د �أبو عبد الله ،انه �أحد اق ��ارب زعيم "ع�صائب
اه ��ل احلق" وكان �شيعي ًا ومن ث� � ّم ا�صبح �سني ًا يف ما
بعد.
ويقول ابو عبدالله ان هدفه كان تنفيذ عملية انتحارية
على اح ��د مقرات "ع�صائب اهل احلق" الرئي�سية� ،إال
انه ف�شل يف مرات عديدة.
وتعت�ب�ر ع�صائ ��ب اه ��ل احل ��ق م ��ن اق ��وى الف�صائل
امل�سلحة الت ��ي حتارب م�سلحي "داع� ��ش" الآن �ضمن
قوات احل�شد ال�شعبي.
�شبيغ ��ل :التدف ��ق امل�ستم ��ر م ��ن الرج ��ال اىل ور�ش ��ة
العم ��ل اخلا�صة بك يف منزلك� ،أمل تكن م�صدر ًا جلذب
االنتباه ؟
�أب ��و عبدالله :نحن نعل ��م ذلك ،فكان الرج ��ال عاديون
جد ًا ،يرتدون مالب�سهم الطبيعية وال يطلقون حلاهم،
لذل ��ك كن ��ا ن�سمح للرج ��ال بارت ��داء الـ " ت ��ي �شريت"
ومت�شيط �شعرهم.
�شبيغل :كم ترتواح �أعمار االنتحاريني؟
�أبو عبد الله� :أ�صغرهم  21و�أكربهم زهاء  30عام ًا.
انقط ��ع التيار الكهربائي اثن ��اء احلديث مع القيادي
يف التنظي ��م ،فوفر رجال ال�شرط ��ة ال�ضوء ال�شاحب
م ��ن هواتفه ��م الذكي ��ة ،فحت ��ى يف �أ�ش ��د ال�سج ��ون
حرا�سة ،التيار الكهربائي ينقطع.
عاد التي ��ار اىل ال�سج ��ن ،وبد�أنا ن�س�أل اب ��و عبدالله
عن ،كيف ا�صبح ��ت م�س�ؤو ًال رئي�سي ًا للتفجريات يف
بغداد ؟
�أب ��و عبدالل ��ه  :مت اختي ��اري م ��ن قب ��ل املخطط�ي�ن
الع�سكري�ي�ن يف التنظيم ،و�سرعان م ��ا اثبت قدرتي
على التخطيط وتنفيذ الهجمات امل�سلحة.
�شبيغل :هل تعرف بغداد جيد ًا؟
�أبو عبد الله :هذه مدينتي التي ولدت فيها.
�شبيغل :هل جتمعك معها ذكريات جيدة؟
�أب ��و عبدالل ��ه :حينما كن ��ت طف ًال ،كن ��ت اذهب كثري ًا
اىل متنزه ال ��زوراء ،وحديقة احليوانات يف بغداد،
م ��ع والدي يف عطلة نهاية اال�سبوع ،اذ كان ي�شرتي
يل "الآي� ��س ك ��رمي" و�أحيان� � ًا نذه ��ب اىل ال�شورجة
بعدها.
�شبيغل :هل هذه ذكريات جيدة بالن�سبة لك؟
�أبو عبد الله :نعم ،كانت لطيفة.
�شبيغل :كيف ميكنك �أن تقتل النا�س دون متييز؟ ،هل
تتجنب الأماكن التي لديك فيها ذكريات �شخ�صية؟
�أب ��و عبد الله :ال ،قطع ًا ال!� ،أنا ال �أنظر اىل املو�ضوع
م ��ن ه ��ذا اجلان ��ب ،انه جه ��اد يف �سبي ��ل الل ��ه ،و�أنا
متعط�ش للدماء ،لكني ل�ست جزار ًا!
�شبيغل :كيف ترى م�ستقبلك؟
�أبو عبد الله :غري وا�ضح.
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بارزاني ّ
يحذر من ا�ستخدام (داع�ش) �سيا�سي ًا
وكارتر ي�ؤكد ا�ستمرار بالده بدعم الإقليم

 اربيل  /املدى بر�س
ح ��ذر رئ�ي����س �إق �ل �ي��م ك��رد��س�ت��ان
م���س�ع��ود ب � ��ارزاين ،ي��وم �أم����س
اجلمعة ،من ا�ستخدام الإرهاب
كبطاقة �سيا�سية ،ودعا �إىل حماية
ال �ت �ن��وع ال��دي �ن��ي وال �ق��وم��ي يف
مدينة املو�صل عقب حتريرها.
وفيما �أ� �ش��ار �إىل � �ض��رورة رفع
�سقف التعاون بني البي�شمركة

وال�ق��وات الأمريكية� ،أك��د وزير
الدفاع الأمريكي ا�ستمرار بالده
بتقدمي الدعم للإقليم.
وق��ال��ت رئا�سة �إقليم كرد�ستان
يف ب�ي��ان تلقت (امل ��دى ب��ر���س)،
ن�سخة منه� ،إن "رئي�س الإقليم
م �� �س �ع��ود ب� � ��ارزاين ال �ت �ق��ى يف
ارب� �ي ��ل ال� �ي ��وم (�أم� �����س) وزي ��ر
الدفاع الأمريكي ا�شتون كارتر
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق له" ،مبينة

�أن "االجتماع ت�ن��اول مناق�شة
كيفية رف��ع �سقف ال�ت�ع��اون بني
البي�شمركة والقوات الأمريكية
وكيفية توفري احتياجات قوات
البي�شمركة وو�ضع خطة لتحرير
املو�صل واحلرب �ضد داع�ش".
ونقل البيان عن ب��ارزاين قوله،
�إن "ا�ستعمال الإره��اب كبطاقة
�سيا�سية �سيعود بال�ضرر على
م��ن ي �ق��وم بذلك" ،داع� �ي� � ًا �إىل

"حماية التنوع الديني والقومي
يف مدينة املو�صل عقب حترير
امل��دي �ن��ة م��ن ��س�ي�ط��رة (داع ����ش)
وتوفري �ضمانات بعدم تكرار ما
ح�صل".
و�أك���د ب� ��ارزاين ،ع�ل��ى ��ض��رورة
"هزمية تنظيم (داع�����ش) يف
ال �ع��راق و��س��وري��ا ل�ت��أث�يره على
الأو�ضاع العامة يف البلدين".
و�أ�� �ض ��اف ال �ب �ي��ان ،ان "وزير

الدفاع الأمريكي ا�شتون كارتر،
�أ��ش��اد ب��دور البي�شمركة وم��دى
ق��وة �إرادت� �ه ��م و�شجاعتهم يف
ق �ي��ادة ه ��ذه احلرب ".م ��ؤك��د ًا
"التزام ب�لاده يف دع��م الإقليم
وم�ساعدته وت��وف�ير الأ�سلحة
وامل�ستلزمات القتالية الأخرى"،
ع���اد ًا "ا�ستمرار ال �ت �ع��اون بني
الإقليم و�أمريكا تاريخي ًا لإر�ساء
ال�سالم واحلفاظ على الأمن يف
املنطقة".
وك ��ان وزي ��ر ال��دف��اع الأم�يرك��ي
ا���ش��ت��ون ك ��ارت ��ر و�� �ص ��ل ،ي��وم
�أم�س اجلمعة� ،إىل مدينة اربيل
يف �إقليم ك��رد��س�ت��ان ،فيما عقد
اج �ت �م��اع � ًا م��ع رئ �ي ����س الإق �ل �ي��م
م�سعود ب��ارزاين .وكان الوزير
الأم�ي�رك ��ي ا� �ش �ت��ون ك��ارت��ر زار
بغداد ،اول من �أم�س اخلمي�س،
واج �ت �م��ع م��ع رئ�ي����س ال� ��وزراء
حيدر العبادي ورئي�س الربملان
�سليم اجلبوري ووزي��ر الدفاع
خالد العبيدي.
وت�أتي زيارة كارتر �إىل العراق
��ض�م��ن ج��ول��ة � �ش��رق �أو��س�ط�ي��ة
بد�أها يف ( 21متوز  ،)2015زار
خاللها ك ًال من �إ�سرائيل والأردن
وال�سعودية قبل �أن ي�صل �إىل
ب� �غ ��داد ل �ب �ح��ث الأو�� � �ض � ��اع يف
املنطقة واحلرب �ضد (داع�ش).

�أمطار يف �شرقي ال�سليمانية على
الرغم من ارتفاع درجات احلرارة

الهجرة توزع نحو ثالثة �آالف ح�صة �إغاثية
على النازحني يف دهوك

 ال�سليمانية /املدى بر�س

 اربيل  /وكاالت

�شهد ق�ضاء بنجوين� ،شرقي حمافظة ال�سليمانية ،االربعاء ،هطول زخات
مطر على الرغم من ارتفاع درجات احلرارة يف مدن اقليم كرد�ستان.
وقال مرا�سل (املدى بر�س) يف ال�سليمانية� ،إن ق�ضاء بنجوين واملناطق
اجلبلية يف معرب با�شماخ احلدودي مع ايران �شهدت ،الأربعاء� ،سقوط
زخ��ات مطر رغ��م ارت �ف��اع درج ��ات احل ��رارة يف تلك امل�ن��اط��ق .و�أ��ض��اف
املرا�سل� ،أن الإمطار غطت ال�شوارع يف الق�ضاء .ي�شار �إىل �أن حمافظات
�شمايل ايراين �شهدت اال�سبوع احلايل ،في�ضانات ب�سبب االمطار الغزيرة
التي رافقتها عوا�صف �شديدة.

اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،اخلمي�س ،عن
توزيعها  2,964ح�صة اغاثية للنازحني يف خميمات
حمافظة دهوك .ونقل بيان للوزارة ورد لـ(املدى)،
عن رئي�س جلنة املنح املالية خالد عبد الكرمي قوله
�أن فريق الإغاثة التابع ملكتب عمليات دهوك لإغاثة
و�إي ��واء النازحني وزع م��واد الإغ��اث��ة العينية من
�سالت غذائية ومربدات هواء وحافظات ماء ال�شرب.
و�أ�ضاف عبد الكرمي �أن فريق اللجنة وزع يف خميم

 اربيل  /املدى بر�س

�أعلنت �أ�سقفية اربيل� ،أم�س اجلمعة ،عن عزمها افتتاح
جامعة كاثوليكية يف املدينة خالل �شهر ت�شرين الأول
ال�ق��ادم ،وعدتها �سالح ًا ملواجهة تهديدات (داع�ش)
ور�سالة ت��ؤك��د �صمود امل�سيحيني وع��دم مغادرتهم
البالد ،وفيما �أكدت �أن اجلامعة �ست�ستقبل امل�سيحيني
وااليزيديني من نازحي �سهل نينوى وحتى امل�سلمني
ال��راغ �ب�ين ب��ذل��ك ،ت �ع �ه��دت اجل��ام �ع��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة
اال�سرتالية بتقدمي الدعم الالزم لتلك اجلامعة.
وقال رئي�س �أ�ساقفة اربيل للكني�سة الكلدانية املطران
ب�شار وردة ،يف حديث �صحايف تابعته (املدى بر�س)
على هام�ش ح�ضوره الدورة الـ 25لفعاليات اجلمعية
العامة الحتاد اجلامعات الكاثوليكية الدويل املنعقدة
يف مدينة ملبورن اال�سرتالية� ،إن "�أ�سقفية اربيل
تعتزم افتتاح جامعة كاثوليكية يف مدينة اربيل خالل
�شهر ت�شرين الأول القادم".
و�أ�ضاف وردة� ،إن "هذه اجلامعة �ست�ستقبل ال�شباب
من م�سيحيني وااليزيديني املهجرين من مناطق �سهل
نينوى ,و�ستكون �أب ��واب اجلامعة مفتوحة �أي�ضا
للم�سلمني الذين يريدون التعلم جنبا �إىل جنب مع
امل�سيحيني وااليزيديني بهدف ر�سم م�ستقبل جديد
للعراق وللمنطقة" ،عادا ت�أ�سي�س اجلامعة "�سالح ًا
ملواجهة (داع�ش) ور�سالة ت�ؤكد �صمود امل�سيحيني
وعدم مغادرتهم للبالد".
و�أ��ش��ار وردة� ،إىل "وجود �أك�ثر من � 12ألفا و700

عائلة تعي�ش يف االبر�شية الكلدانية الربيل منذ �أحداث
العا�شر م��ن ح��زي��ران م��ن ال�ع��ام املا�ضي ،م��ع وج��ود
�سبعة �آالف عائلة �أخرى يعي�شون يف مناطق خمتلفة
من �أبر�شيات زاخو والعمادية وال�سليمانية" ،الفتا
�إىل وجود " 572طالب ًا قد �أكملوا الدرا�سة الإعدادية
ولي�س لهم فر�صة لدخول اجلامعات املحلية".
وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال م��دي��ر ب�ع�ث��ة اب��ر� �ش �ي��ة اجل��ام�ع��ة
الكاثوليكية اال��س�ترال�ي��ة القدي�س ميخائيل الأب
انطوين كازامينتو� ،إن "اجلامعة اال�سرتالية �ستقدم
كل ما بو�سعها من م�ساعدة جلامعة اربيل الكاثوليكية
مبا يف ذل��ك تقدمي امل�شورة لأع�ضاء هيئة اجلامعة
يف ارب �ي��ل و�إج� ��راء دورات تدريبية لهم ومنحهم
درج� ��ات علمية ل�ل�ق��دوم �إىل اجل��ام�ع��ة اال��س�ترال�ي��ة
لإكمال الدرا�سات بدرجات املا�سرت والدكتوراه لرفد
جامعة اربيل بالكوادر املتمكنة" ،م�ؤكدا "الت�ضامن
مع م�سيحيي العراق والدعاء لهم كونهم يتعر�ضون
لال�ضطهاد".
يذكر �أن امل�سيحيني يف العراق يتعر�ضون �إىل �أعمال
عنف منذ �سنة  2003يف بغداد واملو�صل وكركوك
وال�ب���ص��رة ،م��ن بينها ح��ادث��ة خطف وق�ت��ل امل�ط��ران
ال�ك�ل��داين الكاثوليكي بول�س ف��رج رح��و ،يف �شهر
�آذار � ،2008إ�ضافة �إىل حادثة كني�سة �سيدة النجاة
يف ال �ع��ام  ،2010وب�ع��د �سيطرة تنظيم (داع ����ش)
على مدينة املو�صل يف العا�شر من حزيران 2014
املن�صرم ،تعر�ضوا للقتل والتهجري ونهب ممتلكاتهم
وحرق منازلهم.

�شيحان ( )1,004م�بردة ه��واء و�أل��ف حافظة ماء
ال�شرب و( )55م�بردة ه��واء ومثلها حافظات ماء
ال�شرب يف خميم اي�سان مبنطقة باعذرا ،كما وزعت
(� )450سلة غذائية يف قرية برفكا و(� )450سلة
غذائية يف مركز ق�ضاء ده��وك .يذكر ان حمافظة
ده��وك ت�ست�ضيف مئات الآالف من النازحني ،من
جم �م��وع ن�ح��و م�ل�ي��وين ن ��ازح ي�ست�ضيفهم اقليم
كرد�ستان من املحافظات التي �سيطر عليها تنظيم
داع�ش �صيف العام املا�ضي خ�صو�صا من حمافظة
نينوى ،بح�سب م�صادر حملية ودولية.

العدد2651 :
التاريخ2015/7/15 :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إن هذا القر�آن يهدي للتي هي �أقوم
جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد  /الكرخ االحتادية
الهي�أة اال�ستئنافية االوىل  /ب�صفتها اال�صلية

العدد /441 :إعادة محاكمة2015 /
التاريخ2015/7/13 :

�إعـــــــالن
الى  /املطلوب إعادة احملكمة ضده  /املدير املفوض للشركة
العربية للنقل ارترانس  /اضافة لوظيفته جملهولية محل
اقامتك وفق شرح املبلغ القضائي لذا قررت هذه احملكمة
تبليغك اعالنا ً بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام
هذه احملكمة في موعد املرافعة  2015/7/28الساعة الثامنة
صباحا ً وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ً فسوف
جترى املرافعة بحقك وفق االصول..
مع التقدير
كاتب
نور كمال

�أ�سقفية اربيل تعتزم افتتاح
جامعة كاثوليكية وتعدها �سالحا
�ضد داع�ش

القا�ضي احمد علي خلف
رئي�س الهي�أة اال�ستئنافية االوىل

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار

�إىل /كافة ال�شركات املقاولة العراقية والعربية
واالجنبية

م /تنويه ومتديد
�إحلاق ًا باعالننا املرقم 2835 :يف 2015/7/5

ورد سهوا ً في املناقصة رقم ( )112وفورات واخلاصة
مبشروع (الكشف االضافي ملشروع انشاء خط
مزدوج الدائرة  132ك.ف بني محطتي الناصرية
احلرارية والناصرية القدمية) ان التصنيف إنشائية
عاشرة والصحيح هو كهربائية عاشرة وملقتضيات
املصلحة العامة وإلتاحة اكبر فرصة للشركات
للتقدمي على عطاءات املناقصات آنفا ً تقرر متديد
تاريخ الغلق ليكون يوم االثنني املصادف 2015/7/27
على ان تسدد احملافظة مبالغ املشاريع املذكورة أدناه
من ضمن تخصيصات االعوام ( )2016 – 2015لذا
اقتضى التنويه ....مع التقدير
يحيى حممد باقر النا�صري
حمافظ ذي قار
2015/7/13
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شؤون الوطن

محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

عالقة دبلوما�سية "�سايبا"

�إيران وقفت مع العراق يف حربه �ضد االرهاب  ،ت�صريح
جاء على ل�سان اكرث من م�س�ؤول عراقي كبري  ،ف�ضال عن
قادة �سيا�سيني ور�ؤ�ساء كتل نيابية  ،العالقة العراقية
االيرانية �شهدت بعد عام  2003تطورا ملحوظا � ،أثار
ا�ستياء انظمة عربية تعد حليفة للواليات املتحدة ،
عالقتها مع وا�شنطن جتاوزت مرحلة الدهن والدب�س
 ،اعلنت ان االحتالل االمريكي خرج من العراق  ،وحل
بدال منه االحتالل االيراين ،ال�صفوي بح�سب تعبري قوى
�سيا�سية م�شاركة يف احلكومة احلالية  ،وقعت على وثيقة
اال�صالح ال�سيا�سي واق�سمت بالكتب ال�سماوية انها
�ستوا�صل العمل على تنفيذ الربنامج احلكومي خا�صة
املتعلق باالنفتاح على جميع دول اجلوار  ،القامة عالقات
تخدم م�صالح �شعوب املنطقة .
مواقف القوى ال�سيا�سية خا�ضعة ملتغريات ترتبط بعوامل
جغرافية  ،على حد قول حمللني �سيا�سيني متعاقدين مع
ف�ضائيات عراقية  ،وت�صريحات اع�ضاء يف جمل�س النواب
ينتمون اىل كتل نيابية متتلك بو�صلة متجهة اىل ال�شرق
او الغرب  ،ال تت�أثر ب�سرعة الرياح وحركتها  ،ا�صحاب
البو�صلة الغربية ي�ؤكدون ات�ساع النفوذ االيراين يف
العراق  ،الطرف الآخر لطاملا اتهم دوال عربية جماورة
للعراق بالوقوف وراء دعم وت�شجيع جماعات م�سلحة
لتنفيذ عملياتها يف العراق لالطاحة بالنظام ال�سيا�سي
 ،ال توجد بني مواقف الطرفني منطقة رمادية  ،ميكن
ان توفر م�ساحة للمراجعة والت�أمل واعادة احل�سابات
لتحقيق امل�صالح الوطنية  ،على مدى ال�سنوات املا�ضية
ف�شلت النخب ال�سيا�سية يف ترتيب البيت العراقي  ،باقامة
عالقات تخدم امل�صالح امل�شرتكة  ،التقت�صر على ا�سترياد
�سيارة ال�سايبا االيرانية  ،واغراق ال�سوق املحلية
بب�ضائع "�ساخت ايران" بدءا من البطيخ اىل اللنب مرورا
بالثوم والب�صل .
جميع الدول العربية بال ا�ستثناء تتعامل مع العراقيني يف
املراكز احلدودية واملطارات بطريقة فجة تعك�س الروح
القومية لدى رجال االمن  ،ت�صل يف اغلب االحيان اىل
منع دخول امل�سافر العراقي املتوجه اىل عوا�صم اال�شقاء
الغرا�ض العالج  ،او االنطالق منها لدولة تقع يف قارة
اخرى  ،يف املراكز احلدودية ال�شرقية  ،يخ�ضع امل�سافرون
العراقيون اىل اجراءات مراجعة البيانات وتدقيقها  ،وق�صة
عبيد �سلمان موي�شل منوذجا  ،فالرجل خ�ضع ال�ستجواب
طويل ا�ستغرق عدة �ساعات ب�سبب ا�سم جده  ،اثار اللب�س
لوجود تقارب بني مفردتي موي�شل ،ومي�شيل  ،ف�أحد رجال
االمن وجد مقاربة بني اال�سمني �أحالته اىل توجيه �س�ؤال
اىل عبيد عن عالقته مب�ؤ�س�س حزب البعث .
جمل�س النواب �صادق يف نهاية دورته الت�شريعية ال�سابقة
على اتفاقية تبادل املحكومني بني العراق و�إيران ،
واعلنت وزارة العدل انها نفذت االتفاقية  ،فيما مازالت
ا�سر ب�صراوية تنتظر نقل ابنائها من ال�سجون االيرانية
اىل العراقية � ،صدرت بحقهم عقوبات بال�سجن  ،ال�سباب
تتعلق مب�شاجرات  ،وعبور احلدود بطريقة غري �شرعية
 ،تنفيذ االتفاقية من جانب واحد يعك�س حقيقة عالقة
دبلوما�سية" �سايبا" بني البلدين .

العدد ( )3415ال�سنة الثانية ع�شرة  -ال�سبت ( )25متوز 2015

�إبراهي��م "اب��ن املاء" ميوت عط�ش�� ًا خ�لال رحلة اخلال�ص
 بغداد /ح�سني ر�شيد
من الممكن ان ت�ستوعب العي�ش
في فنطازيا لفترة معينة ،لكن
ان تعي�ش طوال �سنين وربما
عقود في فنطازيا �سوداء،
يدور معه الموت في كل دورة،
فذاك هو الف�أل ال�س ّيئ والحظ
النح�س ،الذي يالزم بلدا مثل
العراق منذ عقود .بلد مثل
العراق يتمتع بكل ما ي�ضعه في
�سكة البناء والتقدم والتح�ضر،
لكنه ي�سير بالعك�س من ذلك.

بلد املقد�سات تنتهك به االعرا�ض واالرواح
ويتكاث ��ر االيت ��ام واالرامل ،بل ��د القوانني
والت�شريع ��ات ت�س ��رق ث ��روات �شعبه .بلد
احل�ضارات يت�ص ��ارع طائفيا وقوميا ،بلد
النف ��ط ،ي�ست ��ورد املنتج ��ات النفطية ،بلد
ال�شم�س تنقطع عن ��ه الكهرباء ،بلد االنهار
مي ��وت فيه ال�شج ��ر ،والب�ش ��ر عط�شا .نعم
مت ��وت النا� ��س عط�ش ��ا يف ب�ل�اد الرافدين
وروافده ��م .ه ��و ذا �إبراهي ��م احل�س ��ن
ال�صال ��ح امل�صاب ب� �ـ (متالزم ��ة داون) من
قرية البعيج ��ي الواقع ��ة اىل اجلنوب من
ق�ضاء بيج ��ي وهي جزي ��رة حتيطها مياه
دجل ��ة من جمي ��ع جهاتها خ ��رج منها بحثا
ع ��ن احلرية ،عن احلياة ،ع ��ن ابناء بلدته،
الذي ��ن اعت ��ادوا م ��روره اليوم ��ي عليه ��م.
برهو�ش وهذا لقب ��ه يف املدينة التي خرج
منها �صوب احلي ��اة واخلال�ص من داع�ش
وم ��ا تفعل من جرائ ��م ،لكن العط�ش كان له
باملر�ص ��اد يف جبال حمري ��ن حيث توقفت
قافلتهم العائلية بعد ان خرت قواه و�سقط
مغ�شيا عليه.
مئة كلمة
ال ت�سم ��وه "برهو� ��ش" بعد الي ��وم ،فا�سم

حبي ��ب القري ��ة �إبراهيم احل�س ��ن ال�صالح
�أمان ��ة يف �أعناقك ��م ،اذا كان ��ت "متالزم ��ة
داون" مل ت�ستط ��ع ان تك�سر كرامته وعفته
وكربيائ ��ه ،فهل ت�ساعدونه ��ا لت�سلب ا�سمه
هكذا حتدث عن ��ه ا�ستاذ العلوم يف جامعة
�ص�ل�اح الدي ��ن د� .صب ��ار القي�س ��ي ال ��ذي
ا�ض ��اف :اي حنني حنين ��ك ابراهيم ،واي
قلب كب�ي�ر قلب ��ك ،واي �صلة رح ��م جتعلك
تتحدى حمري ��ن  ،حيث الودي ��ان والتالل
والت�ضاري� ��س املرعبة �سعي ��ا اىل امك ،بل
�سعي ��ا اىل حتف ��ك .حمرين ال ��ذي كنا نراه
وديعا ابتلعك دومنا ان يدفع دية.
وا�سرت�س ��ل القي�س ��ي وه ��و يعات ��ب املاء:
وان ��ت ايه ��ا العط� ��ش ،كن ��ا نري ��دك م ��ا ًء
زالال عذب ��ا فرات ��ا عل ��ى �ص ��در �إبراهي ��م،
�أهك ��ذا مي ��وت �إبراهي ��م م ��ن اج ��ل �شرب ��ة
م ��اء ،تعط ��ي امل ��اء لل�س ��راق والفا�سدي ��ن
والزن ��اة والقتل ��ة والطغ ��اة ،وت�ش ��ح ب ��ه
عل ��ى ابراهيم ،لك ��ن ابراهيم حت ��داك ومل
ي�ست�سل ��م� ،صارع ��ك بفرو�سي ��ة وارادة
احل�س�ي�ن حتى الرمق االخ�ي�ر .م�ستطردا:
ان لغ ��ة ابراهيم التي ال تتع ��دى املئة كلمة
جميعه ��ا يف احل ��ب واخل�ي�ر ،لأف�صح من

�إبراهيم احل�سن مات عط�شا خالل رحلة النزوح
لغاتهم املليئة باملف ��ردات النتنة ،ودعوات
القت ��ل وا�ستباح ��ة االم ��وال واالعرا� ��ض
واملحرمات.
ماذا �أقول لأمي!
ح�ي�ن �سقط برهوم� ��ش مغ�شي ًا علي ��ه �أ�شار
اىل �إخوت ��ه مبوا�صل ��ة ال�س�ي�ر ،لكن اخته
طرف ��ة ابت ذلك رغم �إحلاح �إخوتها مف�ضلة
البقاء مع برهو�ش بعد ان ودعتهم بعبارة
(�شكول الم ��ي من تكويل وين برهو�ش؟).
يقول عنها القي�سي  :انت يا اخت ابراهيم،
طرف ��ة احل�س ��ن ال�صال ��ح ،ايته ��ا النجيب ��ة
ال�شريفة ،ل�س ��ان حالك يقول ،االبن مولود

وال ��زوج موجود ولك ��ن االخ مفق ��ود ،اي
حتدٍ ه ��ذا الذي كن ��ت امام ��ه ،واي مروءة
مروءت ��ك ،واي فرو�سي ��ة فرو�سيتك ،واي
ق ��رار �صعب كان ق ��رارك .م�ضيف ��ا :جاءنا
خربك يق ��ول ،يا اوالدي اجن ��وا ب�أنف�سكم
قب ��ل ان يفت ��ك بن ��ا العط� ��ش جميع ��ا ،ف ��ان
ا�ستطعت ��م ان ت�أتونا ب�شرب ��ة فبها ،وان مل
ت�ستطيع ��وا فاين م ��ع ابن ام ��ي ،ع�سى ان
اخفف عنه وط�أة العط�ش ،وان متنا منوت
مع ��ا ،فامل ��وت اه ��ون عل ��ي ان اذه ��ب اىل
امي لأق ��ول لها اين تركت ابن ��ك بواد غري
ذي زرع .والل ��ه ح�سن ��ا فعلت ،ونعم الفوز
ف ��وزك ،ونعم االخت ان ��ت� ،ستبقني خالدة
يف �سجل االخوات البا ّرات ب�إخوانهن.
القي�س ��ي خاط ��ب الباحث�ي�ن ع ��ن جثام�ي�ن
�شه ��داء حمري ��ن :انتم ايه ��ا الباحثون عن
ابراهي ��م وطرف ��ة يف �شع ��اب اجلب ��ال ،اذا
وجدمتوه ��م فرتفق ��وا ،و�أهرق ��وا عل ��ى
وجوههم قربة ماء ع�سى ان ي�ستفيقوا فقد
يك ��ون فيهم رم ��ق او روح ،وابحثوا جيدا
حوله ��م فثمة عق ��ال ا�سود وغ�ت�رة بي�ضاء
نا�صعة �سقطا من على ر�أ�س �إبراهيم.

عمليات بغ��داد ت�ش�ترط "الكفيل" لإ�ص��دار بطاقة النازح
 دع����ت ال���ن���ازح�ي�ن �إىل ت��ث��ب��ي��ت ب��ي��ان��ات��ه��م مل��ن��ح��ه��م ال���ه���وي���ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة
 بغداد /املدى بر�س
�أكد رئي�س لجنة النازحين
والمهجرين التابعة لقيادة عمليات
بغداد اللواء الركن ح�سن المحمداوي
و�ضع �آلية كاملة ال�ستمارة في قاعدة
بيانات من اجل ا�ستح�صال بطاقة
تعريفية للنازحين لت�سهيل حركتهم
داخل بغداد ،فيما ا�شترط ا�صطحاب
كفيل مع النازح لغر�ض �إ�صدار هذه
البطاقة ،لفت �أن هذه البطاقة
ال تعتبر وثيقة ر�سمية وال يمكن
ا�ستبدالها بالم�ستم�سكات.

وقال املحمداوي يف حديث �إىل (املدى بر�س)،
على هام�ش م�ؤمتر عقده يف قيادة عمليات
بغداد� ،إن "العمل م�ستمر خالل الفرتة املا�ضية
بالتن�سيق مع قيادة عمليات بغداد وجمل�س
املحافظة وجميع الوزارات املعنية بالإ�ضافة
�إىل وزارة التخطيط لو�ضع �آلية كاملة و�إن�شاء
ا�ستمارة تدرج بها جميع املعلومات يف قاعدة
بيانات من اجل ا�ستح�صال بطاقة تعريفية
للنازح لت�سهيل مهام وحركة النازحني داخل
بغداد".
و�أ�ضاف املحمداوي� ،أن "العمل يف هذه
اخلطوة �سيتم ابتد ًء من الأحد املقبل وملدة
ثالثني يوم ًا" ،م�شدد ًا على �ضرورة "ا�صطحاب

كفيل مع النازح لغر�ض �إ�صدار هذه البطاقة".
و�أ�شار املحمداوي� ،إىل �أن "الكفيل ال ي�ستطع
�أن يكفل �أكرث من عائلتني ويف حال رجوع
النازح �إىل منطقته تتم �إعادة البطاقة و�إذا مل
تعد �سوف يتحمل الكفيل كافة امل�س�ؤولية"،
مبين ًا �أن "هذه البطاقة حتتوي على معلومات
�سرية ال ميكن تزويرها و�أنها ال تعترب بطاقة
ر�سمية وال ميكن ا�ستبدالها بامل�ستم�سكات".
من جانبه قال املتحدث با�سم عمليات بغداد
العميد �سعد معن يف حديث �إىل (املدى
بر�س)� ،أن "العوائل النازحة يف بغداد يجب
عليها مراجعة املراكز التي خ�ص�صت للنازحني
من اجل ت�سجيل �أ�سمائهم على قاعدة البيانات

الكاملة من اجل منحهم بطاقة النازح" ،م�شري ًا
�إىل� ،أن "اللجنة خ�ص�صت يف جانب الكرخ
ع�شرة مراكز ويف جانب الر�صافة ثمانية
مراكز".
و�أ�ضاف معن� ،أن "النازح يجب عليه ا�صطحاب
اجلن�سية العراقية �أو �شهادة اجلن�سية ويف
حال عدم توفرها عليه ا�صطحاب بطاقة
الناخب �أو جواز ال�سفر" ،م�ؤكد ًا �أن "بعد
ع�شرة �أيام �سوف ي�ستلم البطاقة يف �أماكن
خم�ص�صة غري التي كان يراجعها يف ت�سجيل
البيانات".
ي�شار �إىل �أن تنظيم (داع�ش) قد فر�ض
�سيطرته على مدينة املو�صل ،مركز حمافظة

نازحون �أنباريون عند مدخل بغداد� ..أر�شيف
نينوى 405(،كم �شمال العا�صمة بغداد) ،يف
(العا�شر من حزيران  ،)2014كما امتد ن�شاطه
بعدها� ،إىل حمافظات �صالح الدين وكركوك
ودياىل واالنبار ،ما �أدى �إىل موجة نزوح
جديدة يف العراق".
وي�شهد العراق و�ضع ًا �أمني ًا ا�ستثنائي ًا
منذ حزيران املا�ضي وتتوا�صل العمليات
الع�سكرية والأمنية حمرزة تقدم ًا ملحوظ ًا
لطرد تنظيم (داع�ش) من املناطق التي
ينت�شر فيها مبحافظات نينوى و�صالح الدين
واالنبار فيما ينتظر �آالف النازحني العودة
�إىل مناطقهم التي مازالت حتت �سيطرة تنظيم
داع�ش.

مبنى قائممقامية ق�ضاء بيجي
هيهات منا الذ ّلة
حك ��ي ان اب� � ًا كان يب�صق بف ��م اوﻻده كي
تبقى رطبة م ��ن �شدة احلر فكيف كان حال
طرف ��ة وهي ترى برهو�ش يف �آخر انفا�سه
وت�شق ��ق �شف ��اه الت ��ي طامل ��ا ن ��ادى عليها.
ا�ست ��اذ القان ��ون يف جامعة تكري ��ت �سابقا
ع�ي�ن �شم�س حاليا د .غال ��ب اجلبوري قال
 :الن �سيدن ��ا احل�س�ي�ن علي ��ه ال�س�ل�ام كان
لغة الفق ��راء ومنارهم الع ��ايل  ،فقد �أبى "
برهو�� �ش' اال ان يتح ��دث بلغ ��ة احل�سني ،
لغ ��ة احلرية ،احلرية عن ��د �سيدنا احل�سني
و " برهو� ��ش" �أغلى م ��ن �شربة ماء  .حتى
وان كان ثمنه ��ا امل ��وت  ،الذل ��ة عند �سيدي
احل�س�ي�ن و "برهو�ش " عط� ��ش م�ستدمي،
واحلري ��ة عندهم ��ا ارت ��واء برفع ��ة ر�أ�س،
برهو� ��ش  :من يف اح�ضان �سيدنا احل�سني
...لن�س�ت�رق ال�سم ��ع يف احالمن ��ا لهم�سكم
ال�سرمدي  :هيهات منا الذلة.
فا�صلة :برهو�ش بكوفيته البي�ضاء وعقاله
الذي ق�ضى طفولته و�شبابه حماطا باملياه
م ��ن ( )360درجة مل يكن يعلم ب�أن قطرات
املي ��اه �ستك ��ون ح�س ��رة عليه يف ي ��وم من
االيام بل �ستكون �سبب ًا يف وفاته!

وا�سط حت ّمل وزارة ال�صحة م�س�ؤولية
ّ
تلك�ؤ العمل يف امل�ست�شفى الرتكي
 وا�سط /املدى بر�س
حمّل حمافظ وا�سط مالك خلف الوادي وزارة ال�صحة العراقية م�س�ؤولية تلك�ؤ
العمل يف امل�ست�شفى الرتكي الذي ينفذ حل�ساب الوزارة من قبل �إحدى ال�شركات
الرتكية ،فيما �أ�شار �إىل ان الوزارة �أحالت  11م�ست�شفى مماث ًال بعهدة ال�شركة
ذاتها يف املحافظات الأخرى ،دعا وزارة ال�صحة �إىل تكثيف جهودها لإجناز
امل�ست�شفى الرتكي كونها بحاجة ما�سة لوجوده داخل املحافظة.
وقال مالك خلف الوادي يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "وزارة ال�صحة وحدها
تتحمل م�س�ؤولية تراجع العمل يف امل�ست�شفى الرتكي �سعة � 400سرير الذي ينفذ
يف حي احلوراء ،جنوبي الكوت ،الذي ينفذ حل�ساب الوزارة من قبل �إحدى
ال�شركات الرتكية" ،مبين ًا� ،أن "الوزارة �أحالت  11م�ست�شفى مماث ًال يف املحافظات
الأخرى بعهدة ال�شركة ذاتها مما حال دون متكنها من �إجناز م�ست�شفى واحد من
هذه امل�ست�شفيات".
و�أ�ضاف الوادي� ،أن "هذا امل�ست�شفى وطبق ًا للعقد املربم مابني الوزارة وال�شركة
املعنية وهي �شركة يونيفر�سال الرتكية يفرت�ض �أن يكون قد �أجنز حالي ًا" ،مبين ًا
�أن "ن�سبة االجناز يف امل�ست�شفى الرتكي و�صلت الآن  % 31وهذا يعني وجود
انحراف �أو تراجع يف التنفيذ ي�صل �إىل ."% 69
و�أ�شار الوادي� ،إىل �أن "كلفة امل�شروع تبلغ  145مليون دوالر وي�شغل م�ساحة
 30دومن ًا واملدة املحددة لإجنازه ثالث �سنوات ويعد من امل�ست�شفيات املهمة
يف وا�سط عند �إكماله ب�صورة كلية" ،م�ؤكد ًا �أنه "خالل زيارتنا ملوقع امل�شروع
وجدناه متوقف ًا ب�سبب نق�ص الأموال وعلى وزارة ال�صحة حث ال�شركة املنفذة
على �إجنازه".
و�أو�ضح الوادي� ،أن "امل�ست�شفى يت�ألف من ثالثة �أبنية ت�أخذ �شك ًال تدريجي ًا
يف االرتفاع ليكون �أعالها بارتفاع �ستة طوابق وت�ضم هذه الأبنية جمموعة
ا�ست�شاريات وخمتربات متعددة الأغرا�ض و�صالة كبرية للطوارئ والك�سور
وردهة خا�صة بالغ�سيل الكلوي �إ�ضافة �إىل ردهة خا�صة ب�إعادة الت�أهيل مع وجود
ملج�أ ح�صني خا�ص لعالج الأمرا�ض ال�سرطانية بالإ�شعاعات النووية".
وتابع حمافظ وا�سط� ،أن "من بني الأق�سام التي يحتويها مبنى امل�ست�شفى هناك
جمموعة كبرية من الأبنية اخلدمية املختلفة خا�صة بخدمات املاء والكهرباء
واالت�صاالت والتربيد والتكييف مع حمطة للمياه النقية" ،داعي ًا "وزارة ال�صحة
االحتادية �إىل تكثيف جهودها لإجناز امل�ست�شفى الرتكي يف حمافظة وا�سط كون
املحافظة بحاجة ما�سة لوجود هكذا م�ست�شفى داخل املحافظة".
وكان رئي�س جمل�س وا�سط مازن الزاملي انتقد يف ( ) 2013 / 11 / 27تنفيذ
العمل يف امل�ست�شفى الرتكي مبحافظة وا�سط كونه ينفذ خارج املوا�صفات
الفنية ولوجود تداخل يف حديد الت�سليح وعدم تطابقه مع املخططات االن�شائية
للم�ست�شفى املذكور� ،إ�ضافة اىل �أن ق�سم ًا من �أعمال ال�صب كانت تنفذ من دون
�أوامر تنفيذ من قبل املهند�س املقيم.
وذكر الزاملي حينها �أنه �إ�ضافة اىل التداخل يف حديد الت�سليح من حيث نوعية
وحجم احلديد ت�أكد �أي�ض ًا وجود خمالفة تتعلق بوجود نق�ص يف كميات احلديد
مبقدار � 4أطنان يف كل طابق مما �سي�ؤدي اىل حدوث م�شاكل كبرية يف امل�ستقبل.
يذكر �أن دائرة �صحة وا�سط ت�شرف على ثمانية م�ست�شفيات كبرية يف املحافظة
هي كل من م�ست�شفى الزهراء والكرامة والن�سائية واالطفال يف الكوت
وم�ست�شفى ال�شهيد فريوز يف ق�ضاء احلي ( 40كم جنوب الكوت) وم�ست�شفى
النعمانية واحلاج جالل للن�سائية واالطفال يف ق�ضاء النعمانية ( 48كم �شمال
الكوت) �إ�ضافة اىل م�ست�شفى العزيزية يف ق�ضاء العزيزية ( 90كم �شمال الكوت)
وم�ست�شفى ال�صويرة يف ق�ضاء ال�صويرة ( 135كم �شمال الكوت) وعدد من املراكز
ال�صحية الرئي�سة والفرعية وم�ستو�صف خا�ص لطب اال�سنان.
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مجل�س بغداد ّ
يجدد مطالباته بتوفير �أموال �أجهزة "ال�سونار"

ُ
كنت متفائلة

طالب �أع�ضاء يف جمل�س
حمافظة بغداد� ،أم�س
اجلمعة ،احلكومة
العراقية بتوفري االموال
ل�شراء �أجهزة ك�شف
املتفجرات ،م�ؤكدين �أن
"بغداد تنتظر املوازنة
القادمة ال�سترياد
ال�سونارات" و�أ�شاروا اىل ان
تخ�صي�صات العام احلايل
�أنفقت على امل�شاريع
امل�ستمرة.

 بغداد /عامر م�ؤيد
وق��ال��ت ع�ضو مجل�س محافظة ب�غ��داد،
فاطمة الح�سيني ،في حديث لـ"المدى"
انه "تم الت�صويت على جلب اجهزة ك�شف
المتفجرات الى العا�صمة بغداد" ،مبينة
ان "�ضعف الميزانية الم�صروفة الى
مجل�س المحافظة ب�سبب انخفا�ض ا�سعار
النفط ادى الى ت�أجيل الم�شروع و�صرف
ميزانية الى الم�شاريع الم�ستمرة".
وا�� �ض ��اف ��ت ال �ح �� �س �ي �ن��ي ان "مجل�س
المحافظة ،برغم الميزانية القليلة ،تمكن
م��ن جلب ال �ك�لاب البولي�سية  k9التي
ت�ستخدم بالك�شف ع��ن المتفجرات"،
مبين ًة ان "الـ  k9ف��ور جلبها نزلت الى
ال�شارع و�ساهمت بالك�شف عن الكثير من
المتفجرات".
و�أو�ضحت ان "مجل�س بغداد �سينتظر
ال��م��وازن��ة ال �ق��ادم��ة ال �ت��ي ��س�ت��ر��ص��ده��ا
الحكومة" ،داع�ي��ة ال��ى "الموافقة على

ج�ل��ب ه ��ذه االج��ه��زة ل�م��ا ل�ه��ا م��ن ف��ائ��دة
لحماية المواطن البغدادي".
وتابعت ان "الم�شكلة االخرى التي تواجه
المجل�س ه��ي � �ض��رورة م��واف�ق��ة وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ق�ب��ل االت �ف��اق ع�ل��ى ج�ل��ب ه��ذه
االجهزة ،ولم يتم النقا�ش مع الوزارة الن
االم��وال المفتر�ض توفرها الب��رام العقد
غير جاهزة حتى الآن".
من جانبه �أك��د ع�ضو اللجنة االمنية في
مجل�س محافظة ب�غ��داد ،علي ث��ام��ر ،في
ت�صريح لـ"المدى" ان "االجهزة االمنية
مجبرة على تطبيق الخطط االمنية التي
يتم م��ن خاللها �إغ�ل�اق ال���ش��وارع ،وهي
مجبرة عليها ،اذ ال خيار لها �سوى اغالق
ال�شوارع ،او تعري�ض حياة المواطن الى
الخطر" ،مبينا ان "الخطة التي نفذتها
االجهزة االمنية خالل ايام العيد نجحت،
ولم تحدث اية خروق �أمنية".
و�أ� �ض��اف ان "بع�ض ال �� �ش��وارع اغلقت
بعد ورود معلومات ا�ستخباراتية ت�ؤكد

حقوق الإن�����س��ان :ع��دد النازحني من
الفلوجة بلغ �أكرث من � 70ألف �شخ�ص
 بغداد /املدى بر�س
�أعلنت مفو�ضية حقوق الإن���س��ان يف ال�ع��راق �أن
عدد النازحني من مدينة الفلوجة ثاين اكرب مدن
حمافظة االن �ب��ار ،بلغ �أك�ثر م��ن � 70أل��ف �شخ�ص
�أغلبهم من الن�ساء والأطفال ،وفيما لفتت اىل �أن
تنظيم (داع�ش) قام ب�إعدامات جماعية للعديد من
املدنيني ال��ذي��ن خالفوا تعليماته ،دع��ت املجتمع
ال���دويل الع�ت�ب��ار م��ا ق��ام ب��ه التنظيم م��ن ج��رائ��م
وانتهاكات يف الفلوجة جرائم �ضد الإن�سانية.
وق��ال ع�ضو جمل�س مفو�ضية حقوق الإن�سان يف
العراق فا�ضل عبد الزهرة الغراوي يف بيان تلقت
(امل ��دى ب��ر���س) ،ن�سخة م�ن��ه� ،أن "عدد النازحني
من ق�ضاء الفلوجة بلغ �أك�ثر من � 70أل��ف �شخ�ص
اغلبهم من الن�ساء والأطفال" ،مبين ًا� ،أن "ع�صابات
(داع�ش) اتخذت املدنيني دروع � ًا ب�شرية وهجرت
ق�سر ًا الآالف منهم بغية �إعاقة تقدم القوات الأمنية
لتحرير الفلوجة".
و�أ�ضاف الغراوي� ،أن "ع�صابات (داع�ش) قامت
ب�إعدامات جماعية للعديد من املدنيني الذين رف�ضوا
االن���ص�ي��اع لأوام��ره��م �أو خ��ال�ف��وا تعليماتهم �أو
حاولوا الهرب" ،م�شري ًا اىل �أن "املدنيني النازحني
من الفلوجة الذين �ساعدتهم قوات احل�شد ال�شعبي

والقوات الأمنية يف فتح ممرات �آمنة خلروجهم
م��ا زال ��وا ي�ع��ان��ون الكثري يف ظ��ل نق�ص ح��اد يف
كل امل�ستلزمات الأ�سا�سية للعي�ش واغلبهم بدون
م�أوى".
و�شدد ال�غ��راوي ،على �ضرورة "الإ�سراع ب�إقامة
مع�سكر �إيواء م�ؤقت يف املناطق الآمنة يف حمافظة
االنبار ال�ستيعاب هذا العدد الكبري من النازحني"،
داعي ًا "املجتمع الدويل العتبار ما قامت به ع�صابات
(داع�ش) من جرائم وانتهاكات خطرة بحق املدنيني
يف الفلوجة جرائم �إبادة وجرائم �ضد الإن�سانية".
ي�شار �إىل �أن تنظيم (داع����ش) قد فر�ض �سيطرته
على مدينة املو�صل ،مركز حمافظة نينوى405(،
كم �شمال العا�صمة بغداد) ،يف (العا�شر من حزيران
 ،)2014كما امتد ن�شاطه بعدها� ،إىل حمافظات
�صالح الدين وكركوك ودياىل واالنبار ،ما �أدى �إىل
موجة نزوح جديدة يف العراق".
وي�شهد العراق و�ضع ًا �أمني ًا ا�ستثنائي ًا منذ حزيران
املا�ضي وتتوا�صل العمليات الع�سكرية والأمنية
حم ��رزة ت�ق��دم� ًا م�ل�ح��وظ� ًا ل �ط��رد تنظيم (داع ����ش)
من املناطق التي ينت�شر فيها مبحافظات نينوى
و�صالح الدين واالنبار فيما ينتظر �آالف النازحني
العودة �إىل مناطقهم التي مازالت حتت �سيطرة
تنظيم داع�ش.

تهنئة
الزمالء يف جريدة املدى يتقدمون ب�أجمل
التهاين لزميلهم العزيز غ�ضنفر لعيبي
مبنا�سبة مولودته اجلديدة

(الر�ســـا)

جعلها اهلل من بنات ال�سالمة و�أقر بها
عيون والديها ..و�ألف مبارك

مجرد كالم
 عدوية الهاليل

 الجهات الأمنية مجبرة على �إغالق ال�شوارع لمنع حدوث العمليات الإرهابية

نية الجماعات الم�سلحة ا�ستهدافها مثل
منطقة الكاظمية" ،الفتا ال��ى ان "فترة
اغالق الطرق كخطط امنية �ست�ستمر".
و�أكد ان "مجل�س محافظة بغداد كان من
المفتر�ض ان ي�ستورد كاميرات مراقبة
حديثة و�سونارات ت�ستخدم عند مداخل
الطرق" ،م�شيرا الى ان "�ضعف الميزانية
�أدى الى عدم ا�ستيراد هذه االجهزة حتى
هذه اللحظة ".
وكان المتحدث با�سم هيئة النزاهة ،ح�سن
كريم ،قال في بيان ت�سلمت (المدى بر�س)
ن�سخة منه ،في(،الـ 13من �أيار � ،)2013إن
هناك تطور ًا مهم ًا في ق�ضية جهاز ك�شف
المتفجرات حيث تم �إ�صدار خم�سة �أوامر
قب�ض بحق مديري ال�شركات المجهزة،
م�ضيف ًا �أن رج��ل الأع��م��ال البريطاني
جيم�س ماكورميك ،ه��و الآخ��ر م�شمول
ب�أمر �إلقاء القب�ض ،و�أنه حكم في (الثاني
من �أيار  ،)2013بال�سجن ع�شر �سنوات
بعد �إدانته ،من قبل المحكمة البريطانية،
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جمموعة من عنا�صر االمن خالل قيامهم بتدريبات على ا�ستخدام الكالب البولي�سي يف ك�شف املتفجرات
ببيع �أجهزة مزيفة للك�شف عن المتفجرات  ،)2013واطلعت عليه (المدى بر�س) في
�إلى العراق.
حينه� ،أن هيئة المحلفين في محكمة �أولد
وق��د ك�شفت لجنة ال�ن��زاه��ة ف��ي مجل�س بيلي  Old Baileyالبريطانية ،وجدت
النواب ،في(الـ 12من �أي��ار  ،)2013عن رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك،
"تورط" �شخ�صيات وم�س�ؤولين كبار في مذنب ًا بتهمة االحتيال والتزوير لقيامه
الدولة العراقية بق�ضية ا�ستيراد �أجهزة بجني الماليين من الجنيهات اال�سترالية
ك���ش��ف ال �م �ت �ف �ج��رات ،و�أك � ��دت �أن هيئة من خالل بيعه لأجهزة ك�شف متفجرات
ال�ن��زاه��ة �أبلغت اللجنة ب��وج��ود �أ�سماء غير فعالة الى العراق.
جديدة في التحقيق بهذه الق�ضية.
يذكر �أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت
و�أ�� �ص ��درت محكمة (�أول� ��د بيلي  Oldف��ي ال �ع��ام  ،2007ع�ل��ى � �ش��راء �أج �ه��زة
 )Baileyالبريطانية ،في (الثاني من ك�شف المتفجرات (�أي دي �إي) 651 -
�أيار  ،)2013حكم ًا بال�سجن ع�شر �سنوات من �شركة (�أي تي �سي �إ�س) البريطانية،
على رج��ل الأع�م��ال البريطاني "جيم�س وق��ال��ت ال�شركة البريطانية �إن ب�إمكان
ماكورمك" الذي باع العراق �أجهزة ك�شف ه��ذه الأج�ه��زة ك�شف الأ�سلحة واالعتدة
متفجرات "مزيفة" ،في حين ع ّد القا�ضي والمخدرات و�أنواع من الفطريات وج�سم
�أن يديه "ملطختان بالدماء" ،و�أن "خدعته الإن�سان والعاج وانها لي�ست بحاجة الى
تنم عن قلب لي�س فيه رحمة وهي �أ�سو�أ بطاريات لكي تعمل ،و�أ�ضافت �أن كل ما
عملية احتيال يمكن ت�صورها".
تحتاجه هو �أن يقوم م�ستخدمها بتحريك
وكانت �صحيفة الغارديان البريطانية� ،ساقيه للأعلى والأ�سفل لكي يولد الطاقة
ذكرت في تقرير لها ،في (الـ 23من ني�سان الكهربائية المطلوبة لت�شغيلها.

التقت طفلتي ال�صغرية ذات ال�سنوات االربع بفتيات �أكرب منها يف �أحد
االماكن العامة و�سرعان مان�ش�أت بينهن �صداقة طفولية ..ان�ضمت الينا
الفتيات بعد االنتهاء من اللعب ..وفج�أة  ،فجرت فتاة يف ال�سابعة من
..انت �سنية لو �شيعية "
عمرها قنبلة يف وجهي حني �س�ألتني  ":خالة ِ
..ا�صابني �س�ؤالها بذهول كبري و�س�ألتها  ":ملاذا ت�س�ألني ؟" فقالت ":
انت منني ؟" �أجلمني �س�ؤالها
ماما تريد تتعرف عليكم وتريد تعرف ِ
ب�صمت طال لفرتة ..مل اود ان اعرف حينها من �أي طائفة كانت الخربها
عن طائفتي وكنت اود ان اقول للطفلة  ":قويل لأمك ..عيب عليها ان
ت�س�أل مثل هذا ال�س�ؤال " لكن الر�سول بيننا كانت طفلة �صغرية ومل
يكن من الالئق تربويا واخالقيا ان احملها هكذا ر�سالة فاكتفيت ب�أن
قلت لها  ":اخربي امك اننا جميعا م�سلمون " ثم ف�ضلت مغادرة املكان
مع عائلتي ال�صغرية ...
�أع�ترف انني كنت متفائلة اىل حد ما بحدوث تغيري يف العراق بعد
ان انتهى عهد الواليات الثانية والثالثة وبد�أ عهد جديد ينبئ ب�شيء
من الالطائفية ..ت�صورت ان حم��اوالت حقيقية للم�صاحلة الوطنية
قد تثمر وين�سى النا�س او يتنا�سى ما�أفرزته اخلطابات الطائفية
طوال �سنوات حكم خمتار الع�صر ،لكن ا�ستفحال خطر داع�ش بقوة
ونزوح اهايل املحافظات الغربية وت�ضحيات ابناء الو�سط واجلنوب
من ابناء احل�شد ال�شعبي بدمائهم لطرد داع�ش �أع��اد الطائفية بقوة
اىل ال�ساحة العراقية ف��أه��ايل املناطق الغربية يجدون ان تهمي�ش
احلكومة ملناطقهم وممار�سات اجلي�ش معهم وتق�صري احلكومة يف
اعادتهم اىل ديارهم بعد نزوحهم مربرا التخاذ موقف طائفي منهم ،
والفريق الآخر يعترب ان ا�ستنفار ابناء اجلنوب والو�سط للدفاع عن
املناطق الغربية وت�ضحيتهم بابنائهم من اجل الذين �سمحوا بدخول
داع�ش اىل ارا�ضيهم مربرا التخاذ موقف طائفي منهم ..ومل يتوقف
الأمر عند امل�شاعر التلقائية فقط بل ا�سهم يف ت�ضخيمها وا�ستفحالها
تلك اخلطابات النارية التي يطلقها ال�سيا�سيون من الطرفني وماقامت
ب��ه ال�ق�ن��وات الف�ضائية والإع�لام �ي��ون وا��ص�ح��اب م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي مدفوعو الثمن من ا�ستفزاز مل�شاعر املواطنني وتنمية
وت�ضخيم مل�شاعرهم الطائفية ..
بقي عندي �شيء من التفا�ؤل حني دع��ت احلكومة اىل التكاتف بني
ابناء احل�شد ال�شعبي وابناء الع�شائر لتحرير املناطق املغت�صبة من
داع�ش واعادة اهلها اليها  ،وحني بد�أ البع�ض يطلق خطابات و�سطية
ومعتدلة لين�أى بنف�سه عن تلك احلقائق العفنة التي ك�شفتها ملفات
ف�ساد امل�س�ؤولني و�سرقاتهم و�سلوكياتهم الطائفية ...
يف ا�سبوع العيد  ،خبت جذوة التفا�ؤل حني اختلطت دماء ابناء دياىل
بدماء ال�شاب �ضحية التظاهرات منتظر الب�صري ،فاالوىل دماء باتت
رخي�صة منذ ان �صارت دياىل �ضحية لطائفية وا�ضحة والثانية دماء
مل ينجح الد�ستور يف حقنها حني دعا اىل حق التظاهر فال�سالح اقوى
من الد�ستور يف بلدي ..ث��م تال�شى التفا�ؤل اكرث حني مل تعد مقابر
املدن تكفي الحت�ضان �شهدائها فباتت تت�سع وتت�سع ورمبا تزحف على
املناطق ال�سكنية وت�صبح املدن بالتايل مقابرلأهلها ..اخريا  ،اختفى
التفا�ؤل متاما حني فجرت الطفلة يف وجهي �س�ؤالها عن طائفتي  ،فحني
ينطق االطفال مبا ي�ؤمن به الكبار ندرك باننا نخلق جيال م�شوها يدفع
ثمن خيباتنا وفهمنا اخلاطئ وتالعب ال�سا�سة بنا �...أدرك متاما الآن
ان تفا�ؤيل لن يعود �إال حني ننجح يف تغيري قناعات الكبار التي رمبا
�سيغريها انقالب حقيقي يف منظومة التعامل مع املواطن العراقي من
قبل احلكومة واالحزاب الدينية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية والرتبوية فهي
القادرة وحدها على حمو الطائفية �أو تعميقها ..

رب�أ من � ّأي "م�سيء" لل�سلم الأهلي يف مواقع التوا�صل
قبيلة يف ال�ضلوعية تت ّ
� صالح الدين /املدى بر�س
�أعلنت قبيلة خ��زرج يف ق�ضاء ال�ضلوعية
جنوبي �صالح الدين� ،أم�س اجلمعة ،براءتها
ممن يت�سبب ب�إ�ساءة اىل �أي ع�شرية �أخرى
يف املنطقة ،وفيما �أك ��دت �أن ق��راره��ا جاء
للمحافظة على وح��دة ال�صف� ،شددت على
رف�ض الإ� �س��اءة اىل اي �شخ�ص يف مواقع
التوا�صل االجتماعي.
وق� ��ال ال���ش�ي��خ ��س�ع��د ع�ب�ي��د اخل ��زرج ��ي يف
حديث اىل (امل��دى بر�س) ان "قبيلة خزرج
يف ال�ضلوعية اختتمت اجتماعاتها اليوم
اجلمعة ،وكان الهدف منها هو وحدة ال�صف

ونبذ الفنت داخ��ل الع�شرية وم��ع الع�شائر
االخرى" ،م�ؤكد ًا ان "القبيلة قررت الترب�ؤ
مم��ن تثبت عليه �إث���ارة ال�ن�ع��رات العرقية
وال�ع�ق��ائ��دي��ة وامل���ش��اك��ل ب�ين اب �ن��اء املنطقة
وعزله" .و�أ� �ض��اف اخل��زرج��ي �أن "قبيلة
خ��زرج ومعها باقي القبائل والع�شائر يف
ال�ضلوعية تقف �صف ًا واح��د ًا �ضد النعرات
الع�شائرية والعقائدية �سواء كانت �إثارتها
عن طريق االنرتنت �أو ب�أي �صورة اخرى"،
مبين ًا "نحن �أبناء جمتمع واحد وال�ضلوعية
ع�شرية واحدة لكل ابنائها من كل ال�شرائح
وامل�سميات".
وا�شار اخلزرجي اىل انه "بحث مو�ضوع

عقد امل�ؤمتر مع حمافظ �صالح الدين رائد
ابراهيم اجلبوري خالل زيارته لل�ضلوعية
يف �أول اي��ام عيد الفطر وت��دار���س الفكرة
مع ال�شيخ منري ح�سني العلي ع�ضو جمل�س
املحافظة ووجد امل�ساندة لها".
ولفت اخلزرجي اىل ان "املجتمعني اتفقوا
على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم القوات
االمنية وال �ب�راءة م��ن ك��ل �شخ�ص يحاول
الت�أثري على االن�سجام وال�سلم الأهلي �سواء
بالت�صرف �أو الكتابة ع��ن ط��ري��ق �شبكات
التوا�صل االجتماعي ملا لها من ت�أثري �سلبي
على العالقات العامة".
وطالب اخل��زرج��ي باقي الع�شائر االخ��رى

بـ "اتخاذ االج��راءات الرادعة ذاتها وتعزيز
العالقات مع امل�ؤ�س�سات احلكومية خدمة
لل�صالح العام" ،م�شري ًا اىل ان" قبيلته قاتلت
(داع�ش) وقدمت ت�سعة �شهداء و 23جريح ًا
كما حلق  34منز ًال ا�ضرار خمتلفة".
يذكر �أن القوات الأمنية متكنت يف الأول
من ني�سان  ،2015حترير مدينة تكريت من
�سيطرة تنظيم (داع�ش) بعد نحو �شهر من
انطالق عملية وا�سعة ا�ستمرت مل��دة �شهر
واح��د ،فيما ال ي��زال ق�ضاء بيجي� ،شمايل
تكريت ،ي�شهد معارك كر وف��ر بني القوات
الأمنية التي ت�سيطر حالي ًا على اغلب مناطق
الق�ضاء وعنا�صر تنظيم (داع�ش).

بابل ُت ُّ
عد خطة لتنظيف مناطق احل ّلة بعد تراكم النفايات
 بابل /املدى بر�س
�أعلنت �إدارة حمافظة بابل �إعداد
خطة لتنظيف مدينة احللة ورفع
النفايات بعد ورود �شكاوى عديدة
م��ن امل��واط �ن�ين ،و�أك � ��دت تنظيم
ح �م�لات م�ك�ث�ف��ة ل��ذل��ك م��ن خ�لال
ت�سخري اجل�ه��د الآيل واخل��دم��ي
لدائرة بلدية احللة ،وفيما عزت
تردي الواقع اخلدمي يف املدينة
�إىل ع ��دم و� �ص��ول املخ�ص�صات
املالية للمحافظة ،دعت املواطنني
�إىل ال�ت�ع��اون معها للحفاظ على
نظافة املدينة.
وق ��ال ن��ائ��ب حم��اف��ظ ب��اب��ل ح�سن
منديل يف حديث (املدى بر�س)� ،إن
"احلكومة املحلية يف بابل �أعدت
خطة متكاملة لتطوير وتنظيف
الأح� �ي ��اء ال���س�ك�ن�ي��ة وال �� �س��اح��ات
والأ�سواق يف عموم مدينة احللة
والقيام بحمالت مكثفة من خالل
ت�سخري اجل�ه��د الآيل واخل��دم��ي
لدائرة بلدية احللة ،لرفع النفايات
من الأ��س��واق والأح�ي��اء ال�سكنية
واحلدائق ملعاجلة تراكم النفايات
ب���ش�ك��ل ي �ح �ف��ظ � �ص �ح��ة و� �س�لام��ة
امل��واط��ن وف��ق امل �ح��ددات البيئية
وجمالية املدينة".
و�أ� �ض��اف م�ن��دي��ل� ،أن "احلكومة
املحلية قامت ب ��إج��راءات �سريعة
من خالل توفري اجلهد الهند�سي
والآيل ل��رف��ع ك��اف��ة ال�ن�ف��اي��ات من
مدينة احللة لي ًال ون�ه��ار ًا بالرغم

م��ن �ضعف وق �ل��ة امل� ��وارد املالية
يف املحافظة" ،مبين ًا �أن "احلملة
م�ستمرة بالتعاون م��ع منظمات
املجتمع امل ��دين ال�شبابية التي
ت� �ط ��وع ��ت مل� ��� �س ��اع ��دة ال� ��دوائ� ��ر
احلكومية بعمليات التنظيف"،
داعي ًا املواطنني �إىل "التعاون مع
احلكومة املحلية يف احلفاظ على
جمالية املدينة".
م���ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال رئ �ي ����س جل�ن��ة
اخل ��دم ��ات ال �ب �ل��دي��ة يف جمل�س
حمافظة بابل زيد وتوت يف حديث

(امل� ��دى ب ��ر� ��س)� ،إن "احلكومة
املحلية التنفيذية والت�شريعية
تقوم وف��ق خطة �أع��دت بحمالت
مكثفة لرفع النفايات من املناطق
ال�سكنية وال �� �ش��وارع وامل�ن��اط��ق
التجارية يف عموم مركز املحافظة
ب�ع��د ورود � �ش �ك��اوى ع��دي��دة من
امل��واط�ن�ين ب�تراك��م النفايات بعد
عطلة العيد" ،م�ؤكد ًا �أنها "وجهت
جميع �إمكانات بلدية احللة بالعمل
�صباح ًا وم�سا ًء لرفع النفايات من
جميع �أح�ي��اء املدينة ونقلها �إىل

موقع الطمر ال�صحي يف ناحية
النيل" .و�� �ش ��دد وت� � ��وت ،على
���ض��رورة "بذل �أق �� �ص��ى اجل�ه��ود
م��ن اج��ل �إظ �ه��ار امل��دي�ن��ة ب�أجمل
�صورة مبا يتنا�سب مع مكانتها"،
داعي ًا املواطنني �إىل "التعاون مع
�أجهزة البلدية بعدم رمي النفايات
ب�شكل ع�شوائي واحل �ف��اظ على
نظافة املدينة" .م��ن جانبه قال
ع �� �ض��و جم �ل ����س حم��اف �ظ��ة ب��اب��ل
حمزة عبيد اخلفاجي ،يف حديث
�إىل (امل� ��دى ب��ر���س)� ،إن "جميع

�إدارة بابل تعد خطة لتنظيف مناطق احللة بعد تراكم النفايات فيها

ال��دوائ��ر اخل��دم�ي��ة يف املحافظة
عامة ومدينة احللة تعاين نق�ص ًا
وا� �ض �ح � ًا يف الأموال" ،م ��ؤك��د ًا
�أن "التخ�صي�صات املالية لدوائر
املحافظة مل ت�صل حتى الآن ما
�أث��ر ب�شكل كبري يف واق��ع تقدمي
اخلدمات يف املحافظة".
و�أ�ضاف اخلفاجي� ،إن "عدد عمال
التنظيف يف بلدية احل�ل��ة خالل
�سنة  2013كان يتجاوز الـ 1400
عامل تنظيف �أم��ا الآن فعددهم ال
يتجاوز الـ  350عامل تنظيف وهو
عدد قليل ال ينا�سب حجم املدينة"،
مبين ًا �أن "ذلك جعل عملية تنظيف
املدينة ورفع النفايات عنها م�س�ألة
�صعبة جد ًا".
و�أ�� � �ش � ��ار اخل� �ف���اج���ي� ،إىل �أن
"احلكومة املحلية ق��ررت تنظيم
حمالت مو�سعة ت�شارك بها جميع
�آل� �ي ��ات ال �ب �ل��دي��ة رغ ��م ق�ل�ت�ه��ا من
اج��ل رف��ع النفايات من الأ��س��واق
وامل� �ح�ل�ات ال �ت��ي ت�ت�راك��م ي��وم�ي� ًا
ب�سبب قلة عمال التنظيف حيث مت
تق�سيم املدينة �إىل قطاعات بلدية
يقوم كل قطاع بواجبه لتنظيف
الأحياء التابعة له وتوفري اجلهد
الآيل له".
وت �ع��اين حم��اف�ظ��ة ب��اب��ل انت�شار
النفايات يف ال�شوارع والأ�سواق
ب���س�ب��ب ق �ل��ة ال �ع��ام �ل�ين يف جم��ال
التنظيف وعدم وجود تخ�صي�صات
مالية نتيجة الأزم��ة املالية التي
مير بها العراق.
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اقتصادي

خام برنت قرب �أدنى
م�ستوى يف � 4أ�شهر

االقت�صادية النيابية تنفي قطع رواتب املوظفني
وت�ؤكد :ال موازنة يف ظل وجود "داع�ش"

اقرتب ��ت �أ�سعار خام برنت من �أدن ��ى م�ستوياتها يف � 4أ�شهر �أم�س
اجلمع ��ة بع ��د �ص ��دور بيان ��ات تظهر انكما� ��ش قط ��اع امل�صانع يف
ال�صني وارتفاع الدوالر �أمام �سلة من العمالت.
و�أظه ��ر م�س ��ح �أويل للقطاع اخلا� ��ص �أن ن�شاط قط ��اع ال�صناعات
التحويلي ��ة ال�ضخ ��م يف ال�ص�ي�ن انكم�ش ب�أ�سرع وت�ي�رة له يف 15
�شهر ًا يف متوز.
وتراج ��ع �سعر مزيج برن ��ت � 35سنت� � ًا �إىل  54.92دوالر للربميل
بحل ��ول ال�ساع ��ة  09:47بتوقي ��ت غرينت� ��ش ،بعدم ��ا بل ��غ �أدن ��ى
م�ست ��وى له يف اجلل�سة عن ��د  54.80دوالر للربمي ��ل م�سج ًال �أقل
�سعر له منذ �أوائل ني�سان.
وخ�سر برنت نحو  %13من قيمته يف متوز م�سج ًال �أكرب خ�سائره
ال�شهري ��ة من ��ذ هبوطه ح ��وايل  %19يف كان ��ون الث ��اين و�إن كان
تراجعه �أقل حدة هذا الأ�سبوع.
وحتركت الأ�سعار يف �أ�ضيق نطاقاتها الأ�سبوعية يف � 11شهر ًا مع
ق ��وة الطلب املو�سم ��ي خ�صو�ص ًا على البنزي ��ن يف مو�سم ال�صيف
الأمريك ��ي مم ��ا �ساه ��م يف تخفي ��ف الأث ��ر الطوي ��ل الأم ��د لتخمة
املعرو�ض العاملي.
وارتف ��ع �سع ��ر اخل ��ام الأمريكي يف العق ��ود الآجلة ت�سلي ��م �أيلول
� 12سنت ��ا �إىل  48.57دوالر للربمي ��ل بعد انخفا�ضه � 74سنتا عند
الت�سوي ��ة �أم�س الأول اخلمي� ��س لي�صل �إىل  48.45دوالر للربميل
وهو �أدنى م�ستوى له منذ � 31آذار.
فيم ��ا خ�سر خام غرب تك�سا�س الو�سي ��ط  % 18من قيمته يف متوز
م�سج�ل ً�ا �أك�ب�ر هب ��وط �شه ��ري له من ��ذ كان ��ون الأول وث ��اين �أكرب
انخفا�ض �شهري له يف ال�سنوات ال�سبع الأخرية.

 المدى  /نور علي

ا�ستبعدت جلنة
االقت�صاد واال�ستثمار
النيابية �أم�س اجلمعة،
تثبيت واحت�ساب
املوازنة لعام  ،2016يف
ظل �سيطرة داع�ش على
ارا�ض عراقية ،وفيما
ٍ
نفت عدم امكانية دفع
رواتب املوظفني خالل
اال�شهر القادمة � ،أكد
خرباء اقت�صاديون �أن
قطع الرواتب �شائعات
تثريها دوائر مغر�ضة".

وقال نائب رئي�س جلنة االقت�صاد
واال�ستثم ��ار النيابي ��ة ،ح ��ارث
�شن�ش ��ل ،يف حدي ��ث ل� �ـ "املدى",
"لي�س من املمكن ح�ساب املوازنة
ول ��و بتقدي ��رات لل�سن ��ة القادمة،
الن بع� ��ض ارا�ضين ��ا حمتل ��ة اىل
االن م ��ن قب ��ل تنظي ��م داع� ��ش،
وان مبال ��غ االي ��رادات النفطي ��ة
وبع� ��ض ال�ص ��ادرات الب�سيط ��ة
الت�س ��د احتياج ��ات العملي ��ات
الع�سكرية".
وا�ض ��اف ان "ا�سع ��ار النف ��ط
الت ��ي تتعر� ��ض اىل امل ��د واجلزر
م ��ن ارتف ��اع وانخفا� ��ض عام ��ل

ذهب

رئي� ��س يف تذبذب املوازنة وعدم
ا�ستقراره ��ا ،مبين ��ا "اذا مل يك ��ن
هناك نداء للنف�ي�ر العام وحترير
االرا�ض ��ي وال�سيطرة على نزيف
االم ��وال ال ��ذي يذه ��ب للعمليات
الع�سكري ��ة ل ��ن تك ��ون هن ��اك
موازن ��ة ,م�ؤك ��دا �أن" �أي بل ��د يف
حال ��ة ح ��رب �سيعاين م ��ن العجز
املايل".
ونف ��ى �شن�ش ��ل احلدي ��ث عن عدم
امكاني ��ة دف ��ع روات ��ب املوظف�ي�ن
خالل اال�شه ��ر القادمة حمذرا من
ال�شائع ��ات و"التالع ��ب ب�أف ��كار
املواطنني".

خارج الحدود
خف�ض االنتاج النفطي بعد ال�صيف
ال���ري���ا����ض

قال ��ت ن�ش ��رة انرتنا�شيونال اوي ��ل ديلي نقال عن م�ص ��در �سعودي
ب�صناع ��ة النف ��ط ،ان ال�سعودي ��ة �ستخف�ض على الأرج ��ح �إنتاجها
النفط ��ي اىل ح ��وايل  10.3مليون برميل يومي ��ا بعد انتهاء ف�صل
ال�صيف.
ووفق ��ا لتقري ��ر الن�ش ��رة املتخ�ص�ص ��ة يف �صناع ��ة النف ��ط ،ف ��ان
تخفي�ض ��ات الإنت ��اج �ستعق ��ب انخفا�ضا يف الطل ��ب املحلي ولي�س
كرد فعل على زيادة حمتملة يف ال�صادرات الإيرانية.
ووفق ��ا للن�شرة فان انتاج ال�سعودية من النفط زاد بحوايل مليون
برميل يوميا هذا العام لي�صل ايل  10.6مليون برميل يوميا.

م�����ل�����ب�����ورن

الدوالر يهبط لأدنى م�ستوى يف � 6سنوات
تراج ��ع الدوالر الأ�س�ت�رايل �إىل �أدنى م�ستويات ��ه يف �ست �سنوات
وتعر�ض ��ت عمالت �أخ ��رى مرتبطة ب�أ�سعار ال�سل ��ع الأولية العاملية
ل�ضغ ��وط ام�س اجلمعة ،بعدما �سجل م�ؤ�شر مديري امل�شرتيات يف
قط ��اع ال�صناع ��ات التحويلية ال�صيني �أدنى ق ��راءة له يف �أكرث من
عام .ومع حترك اليورو والني والدوالر يف نطاقات �ضيقة تركزت
الأنظار �أي�ضا عل ��ى اليوان الذي طاملا خ�ضع لرقابة م�شددة ونزلت
العملة ال�صينية بعدما قالت بكني �إنها �ستو�سع نطاق تداول عملتها
�أم ��ام الدوالر .وانخف� ��ض الدوالر الأ�س�ت�رايل �إىل  0.7269دوالر
�أمريكي يف بداية التعام�ل�ات الأوروبية بعدما �أذكى م�سح مديري
امل�شرتي ��ات ال�صين ��ي ل�شهر متوز املخاوف عل ��ى �سالمة ثاين �أكرب
اقت�صاد يف الع ��امل .ويعني تباط�ؤ النمو ال�صيني انخفا�ض الطلب
على �سل ��ع �أولية مثل احلديد اخل ��ام �إحدى ال�سل ��ع الرئي�سية التي
ت�صدره ��ا �أ�سرتالي ��ا ،و�أثر انخفا� ��ض جمموعة وا�سع ��ة من ال�سلع
الأولي ��ة ومن بينه ��ا النفط يف الآون ��ة الأخرية ت�أث�ي�را �سلبيا على
عمالت مثل الدوالر الكندي ونظريه الأ�سرتايل.

وا����ش���ن���ط���ن

�أكرث من مليار دوالر �أرباح "جرنال
موتورز"
�أعلن ��ت جمموعة جرنال موت ��ورز الأمريكية� ،أك�ب�ر منتج �سيارات
يف الواليات املتحدة حتقي ��ق �أرباح �صافية خالل الربع الثاين من
الع ��ام احل ��ايل قدرها  1.1ملي ��ار دوالر (مليار ي ��ورو) بف�ضل منو
مبيعاته ��ا من ال�سيارات متع ��ددة الأغرا�ض ذات التجهيز الريا�ضي
(�إ�س.ي ��و.يف) يف ال�سوق الأمريكية .وكان ��ت �أرباح ال�شركة خالل
الربع الثاين من العام احلايل  200مليون دوالر فقط .وا�ستعادت
ال�شرك ��ة منو �أرباحها مع ارتفاع مبيعاته ��ا من ال�شاحنات اخلفيفة
يف ال�سوق الأمريكية وحت�سن �أدائها يف ال�صني .و�ساهم انخفا�ض
�أ�سع ��ار النفط وزي ��ادة الطلب عل ��ى ال�شاحنات يف زي ��ادة مبيعات
�سي ��ارات "�إ�س.ي ��و.يف" يف ال�سوق الأمريكية مم ��ا �أدى �إىل زيادة
�أرباحه ��ا يف �أمريكا ال�شمالي ��ة مبقدار املثل .يف الوق ��ت نف�سه ف�إن
ج�ن�رال موتورز تغلبت على املخاوف م ��ن ظروف ال�سوق ال�صعبة
يف ال�ص�ي�ن من خالل زيادة مبيعاتها من ال�سيارات غالية الثمن من
فئة �إ�س.يو.يف وكاديالك.

واتهم نائب رئي�س جلنة االقت�صاد
واال�ستثم ��ار النيابية امل�س�ؤولني
ع ��ن النق ��د وامل ��ال بع ��دم الدق ��ة
والنزاه ��ة الأمر ال ��ذي دفع البالد
باجت ��اه االقرتا� ��ض اخلارج ��ي،
م�ش�ي�را اىل �أن "اجله ��ات
احلكومي ��ة حرم ��ت ال�ش ��ركات
الت ��ي كان ��ت م�ستع ��دة الن�ش ��اء
بن ��ى حتتي ��ة ،وت�شغي ��ل املعامل،
وتزويدن ��ا بالطاق ��ة الكهربائية،
من مبد�أ ان تل ��ك ال�شركات جتني
ارباح ��ا وفوائ ��د ,يف حني جل�أت
اىل القرو� ��ض اخلارجي ��ة الت ��ي
تت�ضم ��ن �شروطا وفوائد اي�ضا",

م�ؤكدا �أن " ال حلول لالزمة املالية
مادامت هنالك حرب ع�سكرية".
م ��ن جهت ��ه يق ��ول اخلب�ي�ر
االقت�ص ��ادي با�س ��م انط ��وان،
يف حدي ��ث ل� �ـ "امل ��دى" ,ان "م ��ن
ال�صعوبة حتديد املوازنة العامة
لع ��ام  2016يف ظ ��ل انخفا� ��ض
وارتف ��اع ا�سعار النف ��ط ودخول
اي ��ران لل�سوق النفطي ��ة بعد رفع
احل�صار عنها" ،الفتا "لو ح�صلت
زي ��ادة يف املوازنة للع ��ام القادم،
فانها فق ��ط �ستكون لتقليل العجز
املايل فقط".
وا�ض ��اف ان "م�شكل ��ة داع� ��ش

والنازح�ي�ن ه ��ي اعب ��اء ا�ضافية
وكبرية عل ��ى املوازنة ،وقد تطر�أ
م�سائ ��ل مهم ��ة عل ��ى املوازنة بعد
الربنامج الذي و�ضعته احلكومة
يف تفعي ��ل القط ��اع ال�صناع ��ي
والزراع ��ي وال�سياحي ،وت�شغيل
القطاعات االنتاجية".
وبني ان "م�س�ألة امل�سا�س برواتب
املوظف�ي�ن وع ��دم �صرفه ��ا جمرد
مبالغ ��ات ،وبنف� ��س مع ��ا ٍد ولي�س
وطنيا ،وحتاول بع� ��ض الدوائر
املغر�ضة �إث ��ارة البلبل ��ة وا�شاعة
الفو�ضى".
واو�ض ��ح ان "املوازن ��ة تعتم ��د

بن�سب ��ة  95باملائ ��ة عل ��ى ت�صدير
النفط ،وان النفط يباع واالنتاج
يف ازدي ��اد ،ل ��ذا م ��ن امل�ستبع ��د
ان يتوق ��ف �ص ��رف الروات ��ب يف
اال�شهر املقبلة".
وب�ش� ��أن االقرتا� ��ض اخلارج ��ي
�أكد انط ��وان ان "هنالك فقرة يف
املوازن ��ة حت ��ث عل ��ى االقرتا�ض
الداخل ��ي واخلارج ��ي يف حال ��ة
العج ��ز امل ��ايل" م�ش�ي�را اىل �أن
"االقرتا� ��ض اخلارج ��ي �سيكون
وف ��ق �ش ��روط م ��ن قب ��ل اجلهات
الدائن ��ة ،وفوائ ��د حتم ��ل العراق
�أعباء هذا االقرتا�ض".

هبط ��ت �أ�سع ��ار الذهب �أكرث من � %1أثن ��اء التعامالت الآ�سيوية
�أم� ��س اجلمع ��ة ،لته ��وي �إىل �أدنى م�ست ��وى له ��ا يف � 5سنوات
ون�ص ��ف وتتج ��ه نح ��و ت�سجيل �أك�ب�ر خ�س ��ارة �أ�سبوعية يف 9
ا�شهر.
و�ساع ��دت بيان ��ات قوي ��ة للوظائ ��ف يف الوالي ��ات املتحدة يف
تعمي ��ق خ�سائر املعدن اال�صفر ه ��ذا اال�سبوع ،و�أذكت خماوف
من �أنه قد يوا�صل الهبوط.
وانخف�ض �سعر الذه ��ب للبيع الفوري � %1.2إىل  1077دوالرا
لالون�ص ��ة وه ��و �أدن ��ى م�ستوى له من ��ذ �شب ��اط  ،2010قبل �أن
يتعاف ��ى قلي�ل ً�ا �إىل  1082.80دوالرا بحل ��ول ال�ساع ��ة 04:00
بتوقيت غرينت�ش.
وزادت خ�سائ ��ر املعدن النفي� ��س منذ بداية اال�سب ��وع ايل �أكرث
م ��ن  %4وهو �أكرب هبوط �أ�سبوعي منذ ت�شرين الأول من العام
املا�ضي.
وتراجع ��ت العقود االجل ��ة االمريكية للذه ��ب ت�سليم اغ�سط�س
�آب � %1.3إىل  1072.30دوالر للأون�ص ��ة وه ��و �أدنى م�ستوى
له ��ا منذ ت�شري ��ن االول  2009قب ��ل �أن تتعاف ��ى �إىل 1082.10
دوالرا.

ا�ستثمار بغداد :العا�صمة �ست�ضم  60مركز ًا جتاري ًا خالل ال�سنوات القليلة املقبلة
بغداد  /المدى بر�س
�أك ��دت هيئ ��ة ا�ستثم ��ار بغ ��داد� ،أم�س
اجلمع ��ة� ،أنها �أجازت فع�ل ً�ا �أو ت�ستعد
لإجازة  60مركز ًا جتاري ًا كبري ًا (مول)
يف العا�صم ��ة ،ويف حني عزت الإقبال
عل ��ى ذل ��ك �إىل قلة التكالي ��ف و�سهولة
الإج ��راءات مقارن ��ة بباق ��ي امل�شاريع
اال�ستثمارية ،وب ّينت �أن عددها "لي�س
كافي ًا" بعد حلاج ��ة املواطنني بح�سب
ر�ؤية وزارة التخطيط.
وقال رئي� ��س الهيئة� ،شاك ��ر الزاملي،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن
"التوجه نحو احل�صول على رخ�صة
لبن ��اء مراكز جتارية كب�ي�رة ناجم عن
قلة كلفتها و�سهول ��ة �إجراءاتها قيا�س ًا
بامل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة الأخ ��رى"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "الهيئة منحت العديد
من رخ�ص بناء مراكز جتارية وت�ستعد
لإجازة �أخرى قد ي�صل عددها �إىل 60
يف جانبي الكرخ والر�صافة".
و�أ�ض ��اف الزامل ��ي� ،أن "املراك ��ز
التجاري ��ة الت ��ي وقع ��ت عقوده ��ا مع
اجله ��ات املالك ��ة ب ��د�أت تعم ��ل �أو يف
مراحل �إجناز متقدمة ،كالنخيل الذي
�سيتم افتتاحه بداية �آب املقبل" ،مبين ًا
�أن هنالك "�ستة مراكز �أخرى �ستفتتح
خ�ل�ال العام  2015احلايل� ،أو 2016

املقبل ،منها بغداد ،بابلون على �سبيل
املثال -ال احل�صر."-
وب�ش� ��أن بقي ��ة املراك ��ز التجارية ،ذكر
رئي� ��س هيئ ��ة ا�ستثم ��ار بغ ��داد� ،أنه ��ا
"�ست�ستغ ��رق بع� ��ض الوق ��ت كاملركز
التج ��اري املج ��اور ملجم ��ع الزه ��ور

ال�سكني ،الذي يقام على م�ساحة 150
�أل ��ف م ،2يف جان ��ب الر�صاف ��ة عل ��ى
اخل ��ط ال�سريع ،وهو الأكرب من نوعه
يف العراق" ،وتابع �أن "الهيئة ت�ستعد
للم�صادقة قريب ًا على  25مركز ًا جتاري ًا
جديد ًا".

و�أكد الزاملي� ،أن تلك "املراكز تخ�ضع
للموا�صف ��ات العاملي ��ة والعالم ��ات
التجاري ��ة يف اختي ��ار املحال �ضمنها،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مراع ��اة �ش ��روط البيئ ��ة
واجلوان ��ب التجاري ��ة واالقت�صادي ��ة
الأخرى" ،ع ��اد ًا �أن "املراكز التجارية

امل�صادق عليه ��ا �أو التي قيد امل�صادقة
يف العا�صمة بغداد ،لي�ست كافية حتى
الآن حلاج ��ة املواطن�ي�ن بح�سب ر�ؤية
وزارة التخطيط".
يذك ��ر �أن هيئة ا�ستثمار بغداد ،منحت
يف الع ��ام  2014املن�ص ��رم295 ،
�إج ��ازة ا�ستثماري ��ة مببل ��غ �إجم ��ايل
يقرب من الـ 14ملي ��ار دوالر ،تنوعت
بني ال�سكن ��ي وال�صناع ��ي والتجاري
وال�سياحي.
يذك ��ر �أي�ض� � ًا �أن جمل� ��س الن ��واب �أقر
يف الع ��ام  ،2006قان ��ون اال�ستثم ��ار
العراقي ،الذي قي ��ل عنه يف حينه �أنه
�سيفت ��ح الأبواب على م�صراعيها �أمام
اال�ستثم ��ار الأجنبي ،ب�سب ��ب تقدميه
الكثري م ��ن الت�سهي�ل�ات للم�ستثمرين
الأجان ��ب� ،إال �أن العديد من ال�شركات
الأجنبي ��ة م ��ا ت ��زال م�ت�رددة ب�سب ��ب
تخوفه ��ا م ��ن الواق ��ع الأمن ��ي غ�ي�ر
امل�ستق ��ر يف الع ��راق� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن
القان ��ون مل يك ��ن مين ��ح امل�ستثمري ��ن
ح ��ق ملكية العقار اخلا�ص بامل�شروع،
و�س ��اوی ب�ي�ن امل�ستثمري ��ن العراق ��ي
والأجنبي يف االمتي ��ازات ،با�ستثناء
متل ��ك العق ��ار� ،إذ ميك ��ن للأجنب ��ي
ا�ستئج ��ار الأر�ض مل ��دة � 50سنة قابلة
للتجدي ��د ،بح�س ��ب الفق ��رة  11م ��ن
قانون اال�ستثمار.

رواتب موظفي الدولة تبلغ  41تريليون دينار وتخفي�ض التخ�صي�صات
�سيوفر  100مليون دوالر
بغداد  /المدى بر�س
�أك ��دت اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة� ،أم�س اجلمع ��ة� ،أن
تخفي� ��ض املخ�ص�ص ��ات املالي ��ة لكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن
�سيوف ��ر خلزين ��ة الدولة مئة ملي ��ون دوالر ،يف حني
ب�ي�ن امل�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي لرئي� ��س احلكوم ��ة� ،أن
تل ��ك الأم ��وال �ستذه ��ب لدعم احل ��رب �ض ��د الإرهاب
باعتب ��اره �أولوية حالي ًا ،مو�ضح ًا �أن رواتب موظفي
الدول ��ة تبلغ  41تريليون دين ��ار ،والأ�سمية منها 11
تريليون.
وق ��ال ع�ضو اللجنة املالية النيابية ،هيثم اجلبوري،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "ق ��رار جمل� ��س
ال ��وزراء بتخفي� ��ض املخ�ص�ص ��ات املالي ��ة للرئا�سات
الث�ل�اث والدرج ��ات اخلا�ص ��ة ينط ��وي عل ��ى بع ��د
اجتماع ��ي واقت�صادي" ،ع ��اد ًا �أن "البعد االجتماعي
�أك�ب�ر و�أهم من االقت�صادي ،كون ��ه يردم الفجوة بني
امل�س� ��ؤول واملواط ��ن ،وي�شع ��ر الأخري ب�أن ��ه �شاركه
معاناته".

و�أ�ض ��اف اجلب ��وري� ،أن "الق ��رار يوفر مئ ��ة مليون
دوالر ،ت�ش ��كل ما ن�سبته ثالثة باملئة من العجز الكلي
للموازن ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ذل ��ك "املبل ��غ ميك ��ن �أن
ي�ستثمر مل�ساعدة النازحني واحل�شد ال�شعبي و�شبكة
احلماية االجتماعية".
م ��ن جهت ��ه ق ��ال مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح ،امل�ست�ش ��ار
االقت�صادي لرئي� ��س جمل�س الوزراء ،يف حديث �إىل
(امل ��دى بر�س)� ،إن "املوازن ��ة ال تعتمد على تخفي�ض
�أحد م�صادره ��ا لتحقيق الفائ�ض� ،إمن ��ا على هند�سة
مالي ��ة تعيد درا�سة امل�صروف ��ات بالنحو الذي ي�شكل
وفورات".
و�أو�ض ��ح �صال ��ح� ،أن "ح�صيل ��ة ذلك �ستك ��ون �أموال
�سان ��دة للموازنة متكنها من التكي ��ف مع م�صروفات
�أق ��ل لتواج ��ه ال�صعوب ��ات وال�ضائق ��ة املالي ��ة بنحو
�أف�ض ��ل" ،م�ضيف� � ًا �أن "الأموال الت ��ي �ست�ستقطع من
خم�ص�صات الرئا�سات الث�ل�اث والدرجات اخلا�صة،
�ستتي ��ح �إمكاني ��ة �صرفه ��ا عل ��ى اجلوان ��ب املهم ��ة
ال�سيما لدعم احل ��رب �ضد الإرهاب كونها �أولوية يف

العراق" .و�أقر امل�ست�شار االقت�صادي لرئي�س جمل�س
الوزراء ،بـ"ع ��دم معرفة املبلغ الدقيق الذي �سيوفره
قرار خف� ��ض املخ�ص�صات ل�صعوب ��ة ح�صره حالي ًا"،
م�ست ��درك ًا "لكن رواتب موظفي الدولة كافة تبلغ 41
ترليون دينار ،واال�سمية منها  11ترليون دينار".
ور�أى �صال ��ح� ،أن "تخفي� ��ض الروات ��ب �سيقدم مبد�أ
الرت�شي ��د بال�ص ��رف و�إع ��ادة ج ��زء م ��ن الروات ��ب
لت�ستخ ��دم بنح ��و �سلي ��م ي�سه ��م يف دع ��م توجه ��ات
العراق احلالية وامل�ستقبلية".
وكان جمل� ��س ال ��وزراء واف ��ق يف(،ال� �ـ 22من متوز
 2015احل ��ايل) ،عل ��ى تخفي� ��ض روات ��ب رئي� ��س
احلكوم ��ة ونوابه بن�سب ��ة  50باملئ ��ة ،وخم�ص�صات
وكالء ال ��وزراء وامل�ست�شاري ��ن و�أ�صح ��اب الدرجات
اخلا�ص ��ة بن�سبة  40باملئ ��ة ،ويف حني بني �أن خف�ض
راتبي رئي�سي اجلمهورية وجمل�س النواب �سيكون
مبق ��دار رئي�س جمل�س الوزراء ،وج ��ه بتنفيذ القرار
بدء ًا من مطلع �آب املقبل.
وكان رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء ،حي ��در العبادي ،دعا

يف(،ال� �ـ 11من متوز احل ��ايل)� ،إىل تخفي�ض رواتب
كبار امل�س�ؤولني حتقيق ًا ملبد�أ التكافل االجتماعي ،يف
حني دعته كتل �سيا�سية عدة ،منها املواطن والأحرار
عل ��ى �سبيل املثال -ال احل�ص ��ر� ،-إىل تعزيز مبادرته
ب�إعداد م�شروع قانون و�إر�ساله للربملان.
ويواج ��ه الع ��راق �أزم ��ة مالي ��ة ح ��ادة ،ناجم ��ة ع ��ن
انخفا� ��ض �أ�سع ��ار النفط العاملية لأك�ث�ر من الن�صف،
واحل ��رب ال�ضرو�س الت ��ي يخو�ضها �ض ��د (داع�ش)،
ت�سبب ��ت باعتم ��اده �سيا�س ��ة تق�ش ��ف �أدت �إىل توقف
غالبية امل�شاريع يف املحافظات.
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��رر ،يف (الع�شري ��ن م ��ن
كان ��ون الث ��اين  ،)2015ت�شكيل خلية �أزم ��ة برئا�سة
رئي� ��س احلكومة ،حيدر العب ��ادي ،وع�ضوية وزراء
املالية والنفط والتخطي ��ط ،ف�ض ًال عن حمافظ البنك
املرك ��زي وامل�ست�شار االقت�ص ��ادي لرئي�س احلكومة،
لو�ضع �أولويات احلكومة و�أبواب ال�صرف وتقلي�ص
النفقات وزيادة املوارد املالية ،باال�ستعانة باخلرباء
واملخت�صني.
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االحت��اد يني��ط ت�سمي��ة م�ساعدي حاج��ي بلجن��ة املنتخبات

 بغداد  /محمد الخفاجي

�أك� ��د ع���ض��و ات��ح��اد ال��ك��رة ك��ام��ل
زغ�ي��ر االن�ت�ه��اء م��ن �إن �ج��از جميع
االجراءات الر�سمية وا�ستح�صال
ال �م��واف �ق��ات الأ� �ص��ول �ي��ة ل��دخ��ول
ال�م��درب البو�سني جمال حاجي
ال ��ى االرا�� �ض ��ي ال �ع��راق �ي��ة برفقة
م�لاك��ه الفني ال�م��ؤل��ف م��ن م��درب
ل�ح��را���س م��رم��ى وم���درب اللياقة
البدنية ،وم��ن ال�م��ؤم��ل �أن ي�صل
ب�غ��داد ف��ي غ�ضون ثالثة �أي��ام ثم
يتم عقد م�ؤتمر �صحفي في مقر

اتحاد الكرة لتقديمه الى و�سائل
الإعالم.
وقال زغير لـ(المدى) :قدم المدرب
الم�ساعد الأول لحاجي اع�ت��ذار ًا
ر�سمي ًا لعدم قدرته على المجيء
ال��ى ال�ع��ا��ص�م��ة ب �غ��داد وب��ال�ت��ال��ي
�سيكون هناك مدربان م�ساعدان
مع حاجي لقيادة �أ�سود الرافدين
ف��ي الفترة المقبلة ،م�شير ًا الى
ان هناك اجتماع ًا قريب ًا للمكتب
التنفيذي التحاد الكرة ومن خالله
�سيتم مناق�شة ت�سمية المدربين
الم�ساعدين.

امليناء  :عقـد ح�سام ّ
م�صدق
يف االحتاد الفرعي
 بغداد  /املدى
جددت ادارة نادي امليناء الريا�ضي ت�أكيدها ب�أنها �صادقت ر�سميا على عقد
مدرب فريقها الكروي ح�سام ال�سيد ملو�سم جديد لدى االحتاد الفرعي لكرة
القدم يف حمافظة الب�صرة  .وقال املتحدث الإعالمي لنادي امليناء الريا�ضي
حيدر احلمود لـ(املدى)  :ان االدارة اتفقت مع املدرب ح�سام ال�سيد على جميع
البنود املالية واالدارية يف �صيغة عقده الذي مت ابرامه معه ر�سميا ال�سيما
بعد �أن �أب��دى رغبته يف البقاء على رئا�سة امل�لاك التدريبي للفريق االول
ملو�سم جديد بعد ان وجد اجوا ًء ايجابية عملت على توفريها ادارة النادي
طوال الفرتة ال�سابقة التي توىل على �إثرها قيادة الفريق ب�إحراز املركز
الرابع يف ترتيب االندية امل�شاركة يف املو�سم املا�ضي بعد ان حرمنا فارق
الهدف الواحد عن فريق القوة اجلوية يف اختتام مناف�سات الدور النهائي
من عدم الو�صول اىل املباراة النهائية التي خ�سرها االخري ل�صالح فريق
نفط الو�سط بفارق ركالت الرتجيح .و�أو�ضح �أن ناديه ي�ستغرب كثري ًا من
الأنباء التي �أثارها عدد من اع�ضاء ادارة نادي القوة اجلوية بقرب التو�صل
ال�سيد لقيادة
اىل ات �ف��اق م��ع امل� ��درب ح�سام
�إدارة القوة
فريها الكروي  ،عازي ًا �إىل �أن
م �� �ش��اك��ل
اجل� ��وي� ��ة ت ��واج ��ه
ف�شلها يف
ك� �ث�ي�رة ب�ع��د
م� ��درب�ي��ن
التعاقد مع
وك� � � � � � � � � ��ان
ع� � � � ��رب
�آخ � � � ��ره � � � ��م
امل�صري عالء
ن �ب �ي��ل م� ��ن اج ��ل
ام �ت �� �ص��ا���ص ��س�خ��ط
ون �ق �م��ة ج �م��اه�يره��ا ال�ت��ي
وجهت اليها انتقادات قا�سية وحمَّلتها
امل�س�ؤولية الكاملة يف �ضياع حلمها
بتحقيق اللقب ال�ساد�س .
و�أ��ش��ار �إىل ان ادارة ن��ادي امليناء
�ستعلن خ�ل�ال ال�ي��وم�ين املقبلني
ح�سام ال�سيد
ع��ن ا��س�م��اء ال�ع��دي��د م��ن الالعبني
املحليني واملحرتفني اجلدد الذين
و� �ض��ع ا� �س �م��اءه��م امل� ��درب ح�سام
ال�سيد على الطاولة من اجل تعزيز
�صفوف الفريق وزيادة حظوظه يف
املناف�سة على اللقب ال��ذي نطمح ان
يكون ب�صري ًا يف املو�سم املقبل .

وا�ضاف :نحن ك�أع�ضاء اتحاد ال
نتدخل ابد ًا في اختيار المدربين
الم�ساعدين و�سنتركها للجنتي
ال�م�ن�ت�خ�ب��ات وال �ف �ن �ي �ـ �ـ��ة� ،إذ هي
الم�س�ؤولة عن تر�شيح المدربين
ورف��ع تو�صية ر�سمية الى اتحاد
الكرة لغر�ض الم�صادقة على تلك
التو�صيات.
و�أو�ضح :تم تحديد ال�ساعة 3:30
ب�ت��وق�ي��ت ب� �غ ��داد 5:00 ،ع���ص��ر ًا
بتوقيت ط�ه��ران م��وع��د ًا لمباراة
منتخبنا ال��وط�ن��ي ام ��ام منتخب
ال�صين تايبيه التي �ستقام على

العدد ()3415
ال�سنة الثانية ع�شرة -ال�سبت
( )25متوز 2015

�إدارة الزوراء تقدم
قا�سم لو�سائل الإعالم
 بغداد  /املدى
تعقد �إدارة نادي الزوراء الريا�ضي اليوم ال�سبت بال�ساعة 5:00
ع�صر ًا م��ؤمت��ر ًا �صحفي ًا يف مقر ال�ن��ادي يف ال�شاجلية لتقدمي
املدرب با�سم قا�سم ومالكه امل�ساعد املكون من ابراهيم عبد نادر
وعماد ها�شم مدرب حرا�س املرمى لو�سائل الإعالم.
وق��ال ع�ضو ادارة ن��ادي ال��زوراء الريا�ضي عبدالرحمن ر�شيد
لـ(املدى)� :سيتم تقدمي الالعبني اجلدد يف امل�ؤمتر حيث ان�ضموا
اىل الفريق قادمني من االندية الأخرى ومت ت�صديق عقودهم يف
احتاد الكرة ،م�شري ًا اىل ان الفريق �سيخو�ض اول وحدة تدريبية
له بعد انتهاء امل�ؤمتر ال�صحفي الذي يتوقع ان ي�شهد ح�ضور ًا
جماهريي ًا كبري ًا من ان�صار النادي.
وا�ضاف :ت�سعى االدارة اىل دعم �صفوف الفريق للمو�سم املقبل
ولهذا تعاقدت مع ابرز الالعبني ويف مقدمتهم مدافع املنتخب
الوطني ال�سابق ح�سام كاظم حت�ضري ًا للم�شاركة يف مناف�سات
دوري الكرة املمتاز امل�ؤمل انطالق مناف�ساته منت�صف �أيلول
املقبل  ،الفت ًا اىل ان تواجد الالعب كاظم �سيكون ا�ضافة قوية اىل
خط الدفاع بحكم كونه من الالعبني اجليدين الذين يوا�صلون
تقدمي م�ستويات جيدة مع االندية التي لعب يف �صفوفها يف
املوا�سم املا�ضية ك��ان �آخرها مع فريق النفط  ،م�شري ًا اىل �أن
ادارت��ه جددت تعاقدها مع الالعب �أجمد وليد ملو�سم جديد بعد
االتفاق معه على جميع التفا�صيل املالية و�سيتم ت�صديق عقدهما
لدى جلنة امل�سابقات املركزية يف احتاد الكرة يف غ�ضون اليومني
املقبلني.
واو�ضح ان اللجنة الفنية التي �شكلتها ادارة النادي برئا�سة فالح
ح�سن مل تقم ب�أية مفاو�ضات مع ال�سوري زاهر ميداين املحرتف
يف �صفوف فريق القوة اجلوية من اجل عودته جمدد ًا اىل الفريق
االول لكرة القدم  ،مبين ًا ان املدرب با�سم قا�سم طلب عدم التعاقد
مع �أي العب حمرتف جديد يف الوقت احلا�ضر واالكتفاء باملدافع
ح�سني جويد لوجود العبني حمليني �أف�ضل من الالعبني الأجانب
الذين اعربوا عن رغبتهم عن طريق وكالء اعمالهم بالدفاع عن
الوان النادي يف املو�سم املقبل.
وطالب ر�شيد احتاد الكرة ب�ضرورة اعتماد الدوري العام ك�آلية
لإقامة مباريات املو�سم الكروي اجلديد بني االندية  20لأنه نظام
عادل يعطي جميع االندية حقها يف املناف�سة على اللقب وي�سهم
يف ان يكون مثري ًا من خ�لال خو�ض مبارياتها �ضمن جولتي
الذهاب والإياب ال�سيما انها انفقت الكثري من الأموال من خالل
التعاقد مع العبني جدد حمليني �أو اجانب من اجل رفع حظوظها
يف املناف�سة على اللقب حيث جت ّرعت الكثري من االندية مرارة
املو�سم املن�صرم الذي ا�ستمر ملدة �أكرث من � 10أ�شهر.

نفط الو�سط لكرة ال�صاالت ي�شارك يف بطولة �آ�سيا
 بغداد  /املدى

يتوجه ن��ادي نفط ال��و��س��ط بطل
ال� ��دوري امل�م�ت��از ل �ك��رة ال���ص��االت
اىل �إي ��ران للم�شاركة يف بطولة
الأن��دي��ة الآ��س�ي��وي��ة ال�ت��ي �ستقام
ن�ه��اي��ة ال�شهر احل ��ايل يف مدينة
ق�سمت
�أ��ص�ف�ه��ان الإي��ران��ي��ة� ،إذ ّ
ال� �ف ��رق ع �ل��ى �أرب� � ��ع جم �م��وع��ات
�ضمّت ك��ل جمموعة ث�لاث��ة �أن��دي��ة
حيث وق��ع ن��ادي نفط الو�سط يف
املجموعة الثالثة التي �ضمّت اىل
جانبه ناديي ت�شنبور التايالندي
والريان القطري.
وقال مدير املالك الفني للفريق هيثم
بعيوي لـ(املدى) �إن اال�ستعدادات

ج ��اري ��ة ع �ل��ى ق� ��دم و�� �س ��اق ل�ه��ذه
ال �ب �ط��ول��ة امل �ه �م��ة ال��ت��ي ت �� �ش��ارك
فيها �صفوة �أن��دي��ة �آ�سيا وابطال
ال ��دوري يف ب�ل��دان�ه��م ،و�سنذهب
قبل بداية البطولة ب�أ�سبوع للت�أقلم
على �أج��واء مدينة ا�صفهان التي
�ستحت�ضن املناف�سات� ،إ�ضافة اىل
�إدخ��ال الفريق يف مع�سكر مكثف
لأن املدة الزمنية التي تف�صلنا عن
البطولة لي�ست طويلة.
و�أ�ضاف� :إن �إدارة النادي وفرت
لنا الكثري من الأم��ور التي ت�سهل
م��ن جن ��اح مهمتنا ال��وط�ن�ي��ة يف
هذه املناف�سات ،لأننا �سنمثل كرة
ال �� �ص��االت ال �ت��ي ب� ��د�أت بالتطور
خ�لال ال�سنوات القليلة املا�ضية،

ال� �س �ي �م��ا �إن اح �ت�لال �ن��ا ل�ل�م��رك��ز
ال �� �س��اد���س �آ� �س �ي��وي��ا ع�ل��ى �صعيد
املنتخبات يعطينا داف�ع� ًا معنوي ًا
لنعك�س ال�صورة احلقيقة للعبة
يف ال �ع��راق ،ونثبت للآخرين �أن
ال��ري��ا��ض��ة ال�ع��راق�ي��ة ب�خ�ير برغم
ك��ل ال�صعوبات وامل�ع��وق��ات التي
تعرت�ض طريقها.
وع� ��اه� ��د ب� �ع� �ي ��وي يف اخ��ت��ت��ام
ت���ص��ري�ح��ه اجل �م��اه�ير �أن يحقق
الفريق نتائج طيبة تليق ب�سمعة
اللعبة ،مثمن ًا دور جلنة ال�صاالت
ب�شخ�ص رئي�سها ع��ادل اليا�سري
ال��ذي و�ضع ك��ل ام�ك��ان��ات اللجنة
حتت ت�صرف ن��ادي نفط الو�سط
ب��إع�ت�ب��اره ممثل ال �ع��راق يف هذه

البطولة .

نفط الو�سط يع�سكر يف ا�صفهان لنهائيات ال�صاالت

جثري :غرب �آ�سيا بروفة قـوية لت�صفيات الدوحة
بغداد  /حيدر مدلول
ق��ال م��درب منتخب النا�شئني لكرة القدم قحطان
جثري �إن منتخبه اكمل ا�ستعداداته للم�شاركة يف
بطولة غرب �آ�سيا اخلام�سة للنا�شئني التي يُ�ضيفها
م�ل�ع��ب ال� �ب�ت�راء مب��دي �ن��ة احل �� �س�ين يف العا�صمة
االردنية عمّان للفرتة من  29متوز احلايل ولغاية
� 6آب املقبل اىل جانب منتخبات فل�سطني وعُمان
وال�سعودية والإمارات والأردن .
وا��ض��اف جثري ل �ـ(امل��دى) :ان املع�سكر التدريبي
الذي �أقامه منتخبه يف مدينة �أزمت الرتكية ملدة 10
ايام تخلله خو�ضه ثالث مباريات دولية ودية مع
اندية تركية ت�سهم كثري ًا يف رفع اجلاهزية البدنية
وزيادة درجة االن�سجام والتفاهم جلميع الالعبني
الذين اختارهم ال�سيما ان منتخبه ي�ضم  8العبني
فقط من بني العبي منتخب الأ�شبال الذين كانوا
حتت قيادة املدرب �سعد ها�شم والبقية العبني جُ دد
حيث �أن توفر املالعب اجلاهزة يُ�سهل من تطبيق
الربنامج التدريبي الذي مت و�ضعه بالت�شاور مع
جلنة املنتخبات الوطنية يف احتاد الكرة.
و�أو�ضح :ان بطولة غرب �آ�سيا اخلام�سة �ستكون

اقر�أ يف ال�صفحات الداخلية
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احتاد الكرة يثبت موعد مباراة منتخبنا مع ال�صني تايبيه
ملعب با�ص في العا�صمة االيرانية ونفرغها من مدربيها  ،وبالتالي
ط�ه��ران ف��ي � 3أي�ل��ول المقبل وتم علينا ان نحترم االلتزامات الأدبية
اب�لاغ االت�ح��اد الآ��س�ي��وي بموعد والأخ�لاق�ي��ة بين ادارات االندية
المباراة ،الفت ًا الى ان اختيار هذا والمدربين.
التوقيت من اجل ان يكون منا�سب ًا وقال� :سنعمل على ت�سمية مدربين
لجماهيرنا بالح�ضور وم ��ؤازرة ي� �م� �ت ��ازان ب��ال �خ �ب��رة وال��ك��ف��اءة
�أ�� �س���ود ال ��راف ��دي ��ن ف ��ي مهمتهم وي��ك��ون��ان م �� �ش��روع��ي م��درب �ي��ن
المقبلة.
قادمين للمنتخبات الوطنية ،ال ان
على �صعيد ذي �صلة �أك��د رئي�س ن�سمي مدربين لغر�ض ملء الفراغ
لجنة المنتخبات فالح مو�سى �أن فقط� ،إذ البد من اال�ستفادة بقدر
نيتنا تتجه لتعيين مدربين غير االمكان من خبرات المدرب حاجي
م��رت�ب�ط�ي��ن م��ع ان��دي��ة محلية او وجعلها واح ��دة م��ن المعاي�شات
خارجية كي ال نقفز على االندية التدريبية.

و�أ� �ض��اف م��و��س��ى :لدينا العديد
من اال�سماء التدريبية ال�سيما من
ال�شباب المتميزين الذين برزوا
ف��ي ال �ف �ت��رة االخ� �ي ��رة و��س�ت�ك��ون
ل�ن��ا م�ع��اي�ي��ر خ��ا��ص��ة ف��ي اخ�ت�ي��ار
الأن�سب منهم لتعيينه في المالك
الفني ال��ذي �سي�شرف على قيادة
المنتخب الوطني.
و�أو� � �ض� ��ح :ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن
المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني
ج�م��ال ح��اج��ي �شاهد ال�ع��دي��د من
م �ب��اري��ات منتخبنا ال��وط �ن��ي �إال
�إنه بحاجة الى مدربين متابعين
ل��ل��دوري ال�م�م�ت��از وع �ل��ى اط�لاع
بم�ستويات الالعبين وما يمتازون
ب��ه م��ن ح��االت ايجابية و�سلبية
لذلك ال��زج بمدربين ذوي خبرة
ب��ال��دوري م��ع حاجي يُ�سهِّل على
الأخير الكثير من مهتمه المقبلة.
ولفت الى ان اتحاد الكرة �سيوفر
للمدرب حاجي اكثر م��ن مباراة
تجريبية ل�غ��ر���ض ال�ت�ع��رف على
م �� �س �ت��وي��ات ال�لاع �ب �ي��ن وط��ري�ق��ة
لعب ك��ل منهم �إذ م��ن الم�ؤمل ان
يع�سكر منتخبنا ف��ي قطر خالل
المدة من � 25-15آب المقبل ومن
ث��م ال��ذه��اب ال��ى ب�ي��روت لخو�ض
م �ب��اراة تجريبية م��ع المنتخب
اللبناني على ملعب �صيدا الدولي
في  26من ال�شهر ذات��ه ثم ال�سفر
الى ايران لخو�ض مباراة ال�صين
كاف
تايبيه حيث ال يوجد وق��ت ٍ
ل �خ��و���ض ف �ي��ه م� �ب ��اراة تجريبية
�أخرى بعد مباراة لبنان.
واختتم حديثه :على ال��رغ��م من
ت ��أخ��ر �إع� ��داد منتخبنا الوطني
مقارنة بالمنتخبات الأخ��رى �إال
�إن ��ي �أرى �أن منتخبنا �سيكون
ق� ��ادر ًا على تحقيق نتائج طيبة
في المباراتين المقبلتين �آملين
ان ي �ك��ون ال�ل�اع��ب��ون ع �ل��ى ق��در
الم�س�ؤولية ويحققوا ما تنتظره
منهم الجماهير الريا�ضية.

الوقت
22:30
23:00
23:00
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املر�سومي يوثق رحلة نا�شئة
ال�سلة �إىل الإ�سكندرية
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بروفة قوية ملنتخبه حت�ضري ًا للت�صفيات الآ�سيوية
�ضمن املجموعة الثالثة التي �ستقام يف العا�صمة
ال�ق�ط��ري��ة ال��دوح��ة ل�ل�ف�ترة م��ن � 20 – 16أي �ل��ول
املقبل وخا�صة ان منتخبات ال�سعودية واالمارات

جثري متفائل مبهمة النا�شئني يف غرب �آ�سيا
وعُمان �ست�شارك فيها يت�شابه ا�سلوب لعبها مع لعب
املنتخب القطري الذي يُعد املناف�س الوحيد لنا على
خطف بطاقة الت�أهل اىل بطولة ك�أ�س �أمم �آ�سيا
حتت  17عام ًا حيث ان االحتكاك معها يُ�سهم يف

العامل يرتقب قـرعـة مثيـرة
ملونديال 2018
الرياضي

12

رفع درجة اجلاهزية والتعرف على نقاط ال�ضعف
واخللل التي قد تظهر يف املباريات التي �سنخو�ض
معه املباريات من اجل معاجلتها ب�صورة �سريعة
وتالفيها خالل الفرتة املقبلة بعد انتهاء البطولة.
وا�شار اىل انه ح�صل على وعد من رئي�س احتاد
الكرة عبداخلالق م�سعود ب�إقامة مع�سكر تدريبي
ملنتخب النا�شئني بالعا�صمة البحرينية املنامة
بداية �أيلول املقبل يتخلله خو�ضه مباراتني وديتني
على الأقل من اجل اختيار القائمة النهائية املكونة
من  23العب ًا التي �ستخو�ض مناف�سات الت�صفيات
ف�ض ًال عن التعوّ د على الأج��واء التي تت�شابه مع
اجواء العا�صمة القطرية الدوحة من ناحية ارتفاع
ن�سبة الرطوبة مو�ضح ًا انه يعمل حالي ًا على مراقبة
املنتخب القطري الذي دخل يف ا�ستعدادات مبكرة
م��ن التح�ضريات ف�ض ًال ع��ن م�شاركته يف بطولة
املك�سيك ال��دول�ي��ة ودورة ك��أ���س اخلليج العربي
للنا�شئني م��ن اج��ل تكوين ��ص��ورة متكاملة عنه
�ستفيده من ناحية و�ضع ا�سلوب تكتيكي يعمل به
من اجل تطبيقه من قبل العبيه يف �سبيل املناف�سة
على بطاقة الت�أهل الوحيدة التي �ستكون حم�صورة
بني املنتخبني ال�شقيقني.

قمــة عربية �ساخنة بني
الأهلي والنجم ال�ساحلي
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الرياضي

المحلي
لنا كلمة
 خليل جليل

�أين دوري الفئات العمرية؟
رمب ��ا يتذكر جمهورن ��ا الكروي وع�ش ��اق �أنديتن ��ا اجلماهريية الكبرية
وغريه ��م من حمب ��ي فرق م�س ��ابقة الدوري الك ��روي ،يتذك ��رون جيد ًا
مباري ��ات فرق الفئات العمرية وحتديد ًا يف مناف�س ��ات دوري ال�ش ��باب
التي كانت ت�سبق مباريات فرق اخلط الأول للأندية يف موا�سم ما�ضية.
ونتذكر جيد ًا كيف كانت مدرجات ملعب ال�شعب وبقية مدرجات املالعب
يف بغداد واملدن التي ت�ض� �يِّف مباريات دوري الكرة متتلئ بامل�شجعني
و�أن�صار الفرق ملتابعة تلك املباريات ونق�صد مباريات فئة ال�شباب التي
تقام قبل انطالق مباريات الكبار مبا�شرة.
تل ��ك املباري ��ات التي تندرج �ض ��من م�س ��ابقة الدوري احلقيق ��ي للفئات
العمرية ،ميكن �أن يت�س ��اءل البع�ض :ملاذا كانت حمط اهتمام اجلمهور
الك ��روي ،ومل ��اذا ه ��ي �أي�ض� � ًا حم ��ط اهتم ��ام وج ��ذب لإدارات الأندي ��ة
واملدربني؟ بالت�أكيد لأن انتظام دوري فئة ال�ش ��باب وحتى بقية الفئات
العمري ��ة �س ��ي�ؤدي م ��ن دون �ش ��ك �إىل الك�ش ��ف ع ��ن املزيد م ��ن املواهب
والطاقات الكروية الواعدة كي ت�أخذ دورها ومكانتها يف ت�ش ��كيلة فرق
تل ��ك االندي ��ة وكذلك احرتام عمل الأندية والأمثل ��ة كثرية لربوز جنوم
كرة قدم من مناف�سات ومباريات م�سابقة الدوري للفئات العمرية.
رمب ��ا الآن تتواج ��د �أعداد كب�ي�رة تفوق تلك الأعداد الت ��ي كنا نراها يف
موا�س ��م �س ��ابقة لكنها لي�س ��ت بالقريبة � ،إال �أن تلك املواهب باتت تفتقد
�إىل م�س ��ابقة دوري منتظ ��م ومنظـ َّ ��م قائ ��م عل ��ى �أ�سا�س ��يات �ص ��حيحة
وا�ش�ت�راطات جناح �أخذت الكرة العراقية حتتاجها يوما بعد �آخر ومن
مو�سم لآخر.
م ��ا ذ َّكرن ��ا بتل ��ك احلقب ��ة الكروية  ،الن ��داء ال ��ذي �أطلقه وزير ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة قبل �أيام قالئل حث فيه احت ��اد الكرة لإظهار اهتمام متزايد
بف ��رق الفئ ��ات العمري ��ة و�إقام ��ة دوري لف ��رق الفئ ��ات ي�س�ي�ر مبوازاة
ال ��دوري املمت ��از  ،كما تعه ��د الرجل بت�أمني م�س ��تلزمات م�ش ��اركة فرق
الأندية وت�أمني مالعب حتت�ضن مباريات فرق الفئات العمرية،م�ؤكد �أن
هذه اخلطوة واملبادرة لوزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عبداحل�سني عبطان
ت�أتي يف وقت وجد فيها ما يتطلب ويحتاج �أن تطلق الأ�صوات الداعية
ل ��دوري مه ��م ينطوي على �أهمي ��ة اكرب يفرت� ��ض �أن ي�أخذها غريه ممن
يتعل ��ق بهم الأمر مبا�ش ��رة ،بل يدخل �ض ��من دائ ��رة واجباتهم اليومية
الكروية ،على عاتقهم مهمة رعاية دوري الفئات العمرية.
وبطبيع ��ة احل ��ال يعل ��م وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة و�أي متاب ��ع كروي
ب�سيط ولي�س م�س� ��ؤول كروي �أن جناح �أي دوري لفئة ال�شباب ولبقية
الفئات على ال�صعيد الفني وما يظهره من مواهب كروية واعدة تلتفت
�إليها الأنظار ،البد �إن يكون هذا الدوري هو حمط اهتمام �أ�سرة احتاد
ك ��رة القدم قبل غريها  ،ه ��ل بلغت درجة اهتمام احتاد ك ��رة القدم بهذا
املو�ضوع م�ستويات جتعل جمهور الكرة والأندية واملدربني بان هناك
ما يدعو فعال لالهتمام بدوري ال�ش ��باب وبقية الفئات العمرية وان هذا
املو�ض ��وع بد�أ احتاد كرة القدم يتفرغ مل�س ��احة كبرية منه وي�صبح هذا
املو�ضوع واحد ًا من اهتماماته الإدارية اليومية؟
اعتق ��د الظه ��ور اليوم ��ي الكثي ��ف للقائم�ي�ن عل ��ى �إدارة �ش� ��ؤون الكرة
العراقية واالهتمامات التي ن�س ��معها من ه�ؤالء النا�س كل م�س ��اء ومن
خ�ل�ال �شا�ش ��ات التلف ��از وما نق ��ر�أه نهار ًا من �ص ��حف ريا�ض ��ية تزدحم
بالأ�سماء وت�ص ��ريحاتها ،يعك�س ميداني ًا وواقعي ًا حجم االهتمام الذي
يطلقون ��ه ..يتحدث ��ون عن كل �ش ��يء �إال يف م ��ا يتعلق ب ��دوري الفئات
العمرية..هناك مَن يتحدث عن منتخب ال�شباب لكونه معني ًا مبهمة هذا
املنتخب وم�شاركاته و�آخر يُ�س ِهب باحلديث اليومي عن املنتخب الأول
لأن ��ه يتحمّل م�س� ��ؤولية مهمة املنتخب وم�ش ��اركاته وثالث راح متفرغ ًا
مل�سرية املنتخب االوملبي وغريهم مَن يدافع عن مهمة منتخب النا�شئني
ويتبنى مهمة متابعة �ش ��و�ؤنه ومتطلبات ��ه� ..إذن مَن يحمل لواء الدفاع
ع ��ن دوري الفئات العمرية ويت�ص ��دى ملتطلبات ��ه واحتياجاته ملقومات
دوري حقيق ��ي للفئات العمرية ..وبطبيعة احل ��ال �إن مثل هذا الدوري
هو اغناء حقيقي واثراء م�س ��تمر لكرة الق ��دم وملن يريد �أن يعمل داخل
�أ�سوار كرة القدم وملن �أتى فع ًال من �أجلها .
عموم ًا ن�أمل �أن تكون دعوة وزير ال�شباب والريا�ضة املت�صلة ب�ضرورة
االهتم ��ام بدوري الفئ ��ات العمرية  ،وجدت مَن يهتم به ��ا ويعطيها �أذن ًا
�ص ��اغية  ،وخالف� � ًا لذلك فلي� ��س هناك ما يدع ��و لدوري حقيق ��ي للفئات
العمري ��ة وال هم يحزنون ..وعلينا �أن ن�ؤمِّن �أو ًال دوريا حقيقيا للكبار،
هكذا �سوف يتحدث عنه جمهورنا الكروي.
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رحلة نا�شئة ال�سلة اىل م�صر  -احللقة الأوىل -

مناف�سات الإ�سكندرية حمطة مثالية للموقعة الآ�سيوية
ول�ب�ن��ان وت��ون����س ق��د و��ص�ل��ت مبكر ًا
لال�سكندرية ،بل ان منتخب ال�سعودية
كان قد دخل مع�سكر ًا تدريبي ًا ا�ستمر
ا�سبوعني يف املدينة عينها ا�ستعداد
لهذه البطولة.
اللجنة املنظمة ارت�أت ا�شراك منتخب
اال�سكندرية يف قرعة البطولة وذلك
المتام عدد الفرق امل�شاركة اىل ع�شرة
منتخبات يتم تق�سيمها اىل جمموعتني
تخو�ض مع بع�ضها مناف�سات دوري
من مرحلة واحدة لرتتيب الفرق فيما
ا�شرتطت املنتخبات عدم ت�أهل منتخب
اال�سكندرية اىل املرحلة الثانية حتى
ل��و مت �ك��ن م��ن حت�ق�ي��ق ذل� ��ك ،ب �ي��د ان
القرعة اوقعتنا يف جمموعة قوية اىل
جانب منتخبات الدولة امل�ضيفة م�صر
ولبنان والكويت واالم��ارات وتت�أهل
ارب �ع��ة منتخبات ع��ن ك��ل جمموعة،
وب��رغ��م �صعوبة ه��ذه امل�ج�م��وع��ة �إال
ان الت�أهل عنها يعني ان��ك تتحا�شى
خ��و���ض م �ب��ارة ق��وي��ة يف ال ��دور ثمن
ال �ن �ه��ائ��ي م ��ع م�ن�ت�خ�ب��ات امل�ج�م��وع��ة
الأوىل التي تر�أ�سها تون�س و�ض ّمت
اجلزائر وال�سعودية و ُعمان ومنتخب
اال�سكندرية .

منتخب النا�شني �ضمانة كبرية مل�ستقبل ال�سلة العراقية
باجتاه واح��د هو رف��ع ال�ضغوطات
عن الالعبني وعدم مطالبتهم بتحقيق
نتائج كبرية بقدر مطالبتهم بتقدمي
�أداء متميز يعك�س �شخ�صية بطل
غ���رب �آ���س��ي��ا ،وه����ذا �أول م��ا حت��دث
ب��ه رئي�س البعثة ح�سني العميدي
لالعبني يف م��ب��ارات��ه��م الأوىل ام��ام
لبنان حني قال لهم �إن الفرق العربية
ال��ي��وم تنظر لكم ب�شخ�صية البطل
وال��واث��ق م��ن نف�سه ال نطلب منكم
حتقيق انت�صارات ف��وق طاقتكم �إال
�أننا نريد منكم �أن متتعونا ومتتعوا
اجلماهري احلا�ضرة ب�أدائكم وتبقى
النتائج �أمر ًا ثانوي ًا .

� إح�سان املر�سومي -املرافق
ال�صحفي للمنتخب
ب��رغ��م �إن منتخب ال��ن��ا���ش��ئ�ين بكرة
ال�سلة م��ن مواليد  1999خ��رج من
ال���دور ثمن النهائي لبطولة العرب
من مواليد (  )1998التي �ضيفتها
مدينة اال�سكندرية امل�صرية للفرتة
م��ن  13 – 2مت���وز احل����ايل� ،إال �أن
هذه امل�شاركة مل ُ
تخل من فائدة كبرية
للجميع ���س��واء امل�ل�اك التدريبي �أو
حتى احت��اد اللعبة ال�سيما �أن هذه
امل�����ش��ارك��ة ج���اءت يف وق���ت منا�سب
وقبل فرتة طويلة من نهائيات �آ�سيا
ال��ت��ي ت�ضيفها ان��دون��ي�����س��ي��ا نهاية
ت�شرين االول املقبل .
�إن ال��ه��دف م��ن ه��ذه امل�شاركة �أعلنه
احت��اد اللعبة قبل انطالق مناف�سات
البطولة �أن تكون خري �إعداد ملنتخب
النا�شئني للنهائيات الآ�سيوية وهي
ب��ذل��ك �ستوفر فر�صة ك��ب�يرة للمالك
ال��ت��دري��ب��ي ل��ل��ت��ع��رف ب�����ص��ورة �أك�بر
على ق��درات العبيه وتغيري ا�سلوب
اللعب مب��ا يتنا�سب م��ع الأ�ساليب
املختلفة التي تنتهجها الدول العربية
وباالخ�ص منتخبات ع��رب �أفريقيا
التي تتميز بالقوة البدنية واملهارية
وخربتها يف البطوالت الدولية �أمثال
م�صر وتون�س .
�إذا حتدثنا عن حت�ضريات املنتخب

ل���ه���ذه ال���ب���ط���ول���ة ف���ه���ي م��ت��وا���ض��ع��ة
واقت�صرت على مع�سكر داخلي يف
بغداد ا�ستمر  20يوم ًا ج��اء بعد ان
انهى الالعبون ا�ستحقاقهم الدرا�سي،
يعول املدرب عقيل جنم على هذا
ومل ّ
املع�سكر ،بل انه �ص ّرح يف اكرث من

جانب من مناف�سات املنتخب
مرة انه غري م�ستعد لبطولة العرب
و�أن امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا ه��ي م��ن �أج��ل
�إكت�ساب اخل�برة واالحتكاك بالفرق
العربية واي�ض ًا الوقوف على بع�ض
ال�سلبيات التي ترافق �أداء منتخبنا.
ت�صريحا االحتاد واملدرب عقيل �ص ّبا

قرعة من�صفة
يف ال�ط��ري��ق م��ن م �ط��ار ال �ق��اه��رة اىل
مقر اق��ام��ة البطولة يف فندق روي��ال
اال�سكندرية كلف رئي�س االحتاد ح�سني
ال�ع�م�ي��دي �أح ��د ال��زم�لاء الريا�ضيني
ال ��ذي ي��در���س يف اال��س�ك�ن��دري��ة وه��و
الع��ب الطائرة ال�سابق عبد الرحمن
حل �� �ض��ور ق��رع��ة ال �ب �ط��ول��ة يف ف�ن��دق
اق��ام��ة املنتخبات امل�شاركة وع��دده��ا
ت�سعة ،فيما كان منتخبنا الفريق رقم
 8يف ت�سل�سل املنتخبات الوا�صلة
اىل اال� �س �ك �ن��دري��ة ومل ي�ت�ب��ق ��س��وى
منتخب اجلزائر الذي و�صل �صبيحة
انطالق البطولة فيما كانت منتخبات
ال�سعودية والكويت و ُعمان واالمارت

كرمي يك�شف لـ(املدى) �أ�سباب ا�ستقالته من ال�صقور
 بغداد  /حممد اخلفاجي

ح�سن كرمي

وقفة مسؤولة

�أكد ع�ضو الهيئة االدارية لنادي القوة
اجلوية ح�سن ك��رمي �أن��ه ق � َّدم ا�ستقالة
خطية اىل �إدارة ال�ن��ادي مبثابة قرار
نهائي ال رجعة فيه ح�سب قوله.
وقال كرمي لـ(املدى) :ان ال�سبب احلقيقي
وراء مغادرتي ا�سوار القوة اجلوية هو
التدخل العلني جلماهري النادي ب�أمور
فنية بحتة منها التعاقدات مع الالعبني،
�إذ بد�أ الكثري من امل�شجعني يفر�ضون
ر�أي�ه��م على ادارة ال�ن��ادي با�ستقطاب

الالعبني و�إبعاد �آخرين!
وا�ضاف  :بعد انتهاء املو�سم احلايل
مت ت�شكيل جلنة فنية حتت ا�سم جلنة
التعاقدات م�ؤلفة من خم�سة ا�شخا�ص
م��ن بينهم ال�لاع�ب��ان ال�سابقان رزاق
ف��رح��ان وج��ا��س��م حم�م��د غ�ل�ام وث�لاث��ة
اع�ضاء هيئة اداري��ة هم :جا�سم كاطع
ووليد الزيدي واملتحدث.
وت��اب��ع :نحن كلجنة ت�ع��اق��دات حددنا
العديد من الالعبني للتعاقد معهم من
اج��ل متثيل الفريق يف املو�سم املقبل
وم���ن ب�ي�ن ه� � ��ؤالء ال�لاع �ب�ين ال�لاع��ب

ال���ش��اب اح�م��د حم�سن ال ��ذي �أ� �ش��اد به
جميع خرباء الكرة وو�صفوه مب�ستقبل
العراق وبالفعل مت ا�ستدعا�ؤه وجل�س
مع جلنة التعاقدات ومت االتفاق معه
ر� �س �م �ي � ًا ل �ك��ن ب�ع����ض اال� �ش �خ��ا���ص من
جل�ن��ة ال �ت �ع��اق��دات ت�ع��ام�ل��وا م��ع الأم��ر
بطريقة غ�ير �أخ�لاق �ي��ة� ،إذ ع ��ادوا يف
ال�ي��وم ال�ت��ايل واب�ل�غ��وا ال�لاع��ب ب�أنهم
ت��راج �ع��وا ع��ن ق��راره��م بالتعاقد معه
وال�سبب لأن اجلماهري ات�صلت به�ؤالء
اع�ضاء اللجنة وابلغتهم عدم رغبتهم
ب�ه��ذا ال�لاع��ب وي�ج��ب �أال يتم التعاقد

معه وبهذه احل��ادث��ة قدمت ا�ستقالتي
و�أبلغتهم ب��أين لن اع��ود اىل عملي �إن
مل ي�صححوا موقفهم ويتعاقدوا مع
الالعب لكن بقي الأمر ليومني من دون
ان يحركوا �ساكن ًا وبالتايل وقع الالعب
على ك�شوفات فريق امانة بغداد وبهذا
ا�صبحت عودتي م�ستحيلة.
وتابع� :أق��ول للت�أريخ �إن فريق القوة
اجلوية �سي�شهد تواجد بع�ض الالعبني
ال �� �ش �ب��اب يف ��ص�ف��وف��ه خ�ل�ال امل��و��س��م
املقبل وه�ؤالء ال�شباب لن ي�شرتكوا يف
مباريات الدوري ولو دقيقة واحدة!

 عبداللطيف كاظم
عقبات كثرية تقف يف م�سرية تطور الكرة
العراقية �إداري � ًا وفني ًا يف ظل وجود �أندية
نراها الأ�سا�س يف التطور اي�ض ًا اذا ما قامت
بزج مالكاتها التي تعمل يف جمال االدارة
يف دورات ت�ط��وري��ة خ��ارج وداخ ��ل البالد
مع ت�شكيل جلنة لر�سم �سرتاتيجية مهمتها
التخطيط ل�ل�ن��ادي م��ن �أج��ل ب�ن��اء ك��رة قدم
حديثة.
الب��د �أن ت ��ؤدي اللجان املنبثقة عن االحت��اد
دوره� ��ا ب�شكل منظم وم��رك��زي ،فاللجان
عليها �أن ت�ستقطب الكفاءات التي لها خربة
يف عملها و�أن تثبّت مواعيد خالل اال�سبوع
لعقد اجتماعات ت�ضع من خاللها اجنداتها
خالل املو�سم و ُترفع ملجل�س �إدارة االحتاد
للم�صادقة عليها وع ��دم االع�ترا���ض � ،أم��ا
م�سرية العمل و�سرتاتيجيتها فهناك جلنة
يجب �أن تنبثق غري اللجنة الفنية ت�سمى
بلجنة التخطيط ور� �س��م ال�سرتاتيجيات
ت�ت��واج��د ب�ه��ا ك �ف��اءات فنية اداري� ��ة حتمل
م��ن اخل �ب�رة واالط �ل��اع ع �ل��ى امل���س�ت�ج��دات
وامل�ت�غ�يرات احلديثة يف ع��امل ك��رة ال�ق��دم ،

�ستة ا�شخا�ص يُن�سَّ بون ملهمة التخطيط
ور��س��م �سيا�سة تطوير اللعبة اب �ت��دا ًء من
مرحلة الرباعم اىل الفئات العمرية املتقدمة
واع�ط��ائ�ه��م ح��ري��ة العمل وك�ت��اب��ة البحوث

والدرا�سات ملناق�شتها من خالل ور�شة عمل
ت�ضم املدربني والإعالميني وكل مَن له عالقة
يف كرة القدم ملناق�شتها وو�ضعها يف الإطار
املنا�سب وال�ع�م��ل بها ك��ورق��ة عمل ا�ضافة

لدورها مع اللجنة الفنية يف توحيد مناهج
التدريب للفئات العمرية ليتعرف اجلميع
على ماهية التطور .
لكي تتمكن االن��دي��ة م��ن تطوير ك��رة القدم
عليها بت�شكيل اكادمييات تدريبية مهمتها
ا�ستقطاب الأعمار ال�صغرية من � ١٢ - ٦سنة
يتعلم خاللها الربعم م�ه��ارات و�أ�سا�سيات
كرة القدم من خالل مدربني ذوي خربة يف
القيادة وال�شخ�صية واجلانب الرتبوي مع
مدربني �شباب ي�ستعر�ضون جميع املهارات
عملي ًا �أم��ام ه��ذه الفئة العمرية املهمة يف
حياة الريا�ضي ا�ضافة ملتابعة هذه املهارات
م��ن خ�لال ع��ر���ض اف�ل�ام مل�شاهري ال�ك��رة يف
ال �ع��امل وت �ك��ون �أ��ش�ب��ه بح�ص�ص تدري�سية
و�إج��راء اختبارات لتلك املهارات ..فوجود
االكادمييات التدريبية والتعليمية واملدار�س
الكروية �سيجعل االندية ان ت�ؤ�س�س وتطور
وترفع من م�ستوى الالعب.
ت�ع�م��ل ال �ل �ج��ان ذات ال �ع�لاق��ة يف االحت ��اد
ال�ع��راق��ي وم��دار���س تطوير امل��واه��ب على
تنظيم ب �ط��والت ك��ل ��ش�ه��ري��ن ع�ل��ى �شاكلة
مهرجانات خا�صة يف �أيام العطل الر�سمية
 ،خ�ل�ال ال �ي��وم ال��واح��د ت �ب��د�أ م��ن ال�صباح

ً
مدربا
دورة ت�أهيلية خلم�سني
ً
كرويا يف بغداد

 بغداد  /املدى

كرتنا حتت�ضر  ..ما دور الأندية واالحتاد لإحيائها ؟
الباكر وتنتهي ع�صر اليوم نف�سه او اليوم
الثاين .يف امللعب الواحد جترى مباراتني
بالوقت نف�سه اي ن�صف ملعب لكل مباراة
وتتخللها فرتة ا�سرتاحة يف فرتة الظهرية
تقدم جلميع الفرق وجبة الغداء مع راحه
ل�ساعتني بعد الغداء على ان ت�ست�أنف بقية
امل�ب��اري��ات ع���ص��ر ًا� ،شوطي امل �ب��اراة ن�صف
�ساعة مق�سمة على �شوطني باالمكان م�شاركة
عدد كبري من الفرق كل اكادميية او مدر�سة
كروية يحق لها م�شاركة م��ن ٤-٣ف��رق يف
كل فئة عمرية من (� )٨-٦سنة ومن ()١٠-٨
�سنوات ومن (� )١٢-١٠سنة على �أن يتحمَّل
منظم البطولة توزيع التجيزات من خالل
�شركة راعية واجلوائز اخلا�صة بالبطولة
وحت��دد جميع االن��دي��ة مواعيد اق��ام��ة مثل
هكذا بطوالت خالل �أجندتها ون�شاطاتها يف
املو�سم الكروي .من خالل هكذا مهرجانات
يتعوَّد �صغارنا على امل�شاركات يف البطوالت
وي�صبح حب امل�شاركة هو الهدف الأ�سمى
لهذه الأعمار فتظهر املوهبة عند الكثريين
ليكونوا ن��واة تطوّر االندية او ًال وبالتايل
تطوّر الكرة على امل�ستويات الوطنية.
*مدرب كرة قدم حمرتف

خ�سارتان منطقيتان
اث�ن�ت��ان م��ن اخل���س��ارات االرب ��ع التي
تعر�ض لهما املنتخب كانتا طبيعيتان
النهما جاءا مع املنتخبني اللذين لعبا
على املركزين الأول والثاين الحراز
ل�ق��ب ال�ب�ط��ول��ة وه �م��ا ل�ب�ن��ان وم�صر
وكالهما كانا م�ستعدين ب�صورة جيدة
وي�ض ّمان بني �صفوفهما عنا�صر غاية
يف الروعة وينتظرها م�ستقبل واعد .
ال �ف��وز ال��وح�ي��د ال ��ذي حققه منتخب
ال �ع��راق ك��ان على االم� ��ارات وب�ف��ارق
جيد رفع من �ش�أن الفريق الذي تنف�س
ال�صعداء بهذا الفوز و�ضمن ت�أهله اىل
املرحلة الثانية باعتبار �إن االم��ارات
كانت قد تغلبت على الكويت بفارق
 10نقاط وهذا يعني اي�ض ًا ان منتخبنا
اف�ضل من الكويت يف ح�سابات الورق،
�إال �إن ما حدث عك�س التوقعات فبعد
ان �ضمنا ال �ت ��أه��ل مل يظهر العبونا
ب�شكل م�ق�ن��ع ام���ام ال �ك��وي��ت وب��رغ��م
ذل��ك فقد كنا متقدمني ب�ف��ارق النقاط
خالل فرتات املباراة با�ستثناء الفرتة
الأخ�ي�رة التي قلب فيها الكويتيون
الطاولة على منتخبنا وجن�ح��وا يف
التغلب على منتخبنا بفارق  7نقاط
كانت كفيلة بت�أهلهم رابع جمموعتنا
بد ًال عن االمارات التي و ّدعت البطولة
من الباب العري�ض ،.
ف �ي �م��ا ت� ��أه� �ل ��ت م �ن �ت �خ �ب��ات ت��ون ����س
وال�سعودية واجل��زائ��ر و ُع �م��ان على
التوايل يف املجموعة الأوىل ما يعني
ان منتخبنا �سيلتقي ال�سعودية يف
الدور املقبل .

تاهيل املدربني يف ملعب ال�شعب

ت�ستعد وزارة ال�شباب والريا�ضة بالتن�سيق مع املجل�س العاملي للعلوم الريا�ضية
ومقره ال�سويد واالحتاد االملاين لكرة القدم لإقامة دورة ت�أهيلية متقدمة للمدربني
ال�شباب مب�شاركة ً 50
مدربا من خمتلف املحافظات.
و�أو�ضح امل�شرف العام على م�شروع املراكز الوطنية لتطوير املوهبة الريا�ضية
د.عالء عبدالقادر �أن الوزارة تبنت �إقامة الدورات العاملية املتقدمة لتطوير املدربني
املحليني ال�شباب للمرة الثالثة بعد جناح الدورة االوىل بكرة اليـد والثانية بالعاب
القوى وتعكف حاليا على �إقامة الدورة اجلديدة بكرة القدم للمدربني ال�شباب يف
ً
م�ضيفا �أن الوزارة ن�سقت عملها مع احتاد كرة القدم يف هذا
ملعب ال�شعب الدويل،
اجلانب و�أكملت حت�ضرياتها ال�ستقبال خبريين من االحت��اد االمل��اين لكرة القدم
جمانا مع حتمل تكاليف ع�شرين ً
اللذين تكفال بنجاح الدورة ً
مدربا من املتميزين
لإكمال ت�أهيلهم يف املانيا على نفقة االحتاد االملاين �ضمن برناجمهم اخلا�ص بدعم
البلدان النامية وتطوير كرة القدم فيها .وتابع �أن الدورة التي �ست�ستمر ل�سبعة
ايام وتقام مطلع ت�شرين الأول املقبل �ست�شهد حما�ضرات نظرية وعملية لأحدث
ما تو�صل اليه علم التدريب والت�أهيل بالن�سبة للفئات العمرية واملتقدمني  ،و�إن
ال��وزارة تكفلت بفتح امللعب وتهيئة جميع ا�سباب النجاح للدورة وكذلك قاعات
املركز الوطني للموهبة الريا�ضية ،م� ً
ؤكدا انها فر�صة كبرية تقدمها وزارة ال�شباب
والريا�ضة جلميع املدربني ال�شباب من خمتلف مناطق العراق لتطوير قابلياتهم
واال�ستفادة من املعلومات اجل��دي��دة لكي تنعك�س على واق��ع عملهم يف االندية
واملراكز التدريبية لأنها �ست�ؤدي بال�ضرورة اىل ا�ضافات مهمة يف علم التدريب
الريا�ضي وتطوير املواهب الريا�ضية .وع َّد عبدالقادر �إقامة هذه الدورة يف بغداد
بوجود خ�براء من املانيا وبالتن�سيق مع اط��راف متعددة منها املجل�س العاملي
للعلوم الريا�ضية واللجنة الأوملبية الدولية واالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم واالحتاد
االملاين لكرة القدم مبثابة خطوة متقدمة نحو رفع احلظر واحل�صار عن الريا�ضة
العراقية واالنفتاح ً
عامليا يف ميدان الكـرة الرحب.

الرياضي

العالمي
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بح�ضور بوتني وبالتر

العامل يرتقب قرعة مثرية ملونديال  2018يف �سان بطر�سربغ
 مو�سكو  /ا ف ب
يحت�ضن ق�صر ق�س ��طنطين ال�شهير في مدينة
�سان بطر�سبرغ مرا�سم �سحب قرعة مونديال
رو�س ��يا  2018الي ��وم ال�س ��بت بح�ض ��ور
�شخ�ص ��يات ريا�ض ��ية و�سيا�س ��ية رفيع ��ة
الم�س ��توى يتقدمها رئي�س الدولة الم�ض ��يفة
فالديمي ��ر بوتي ��ن ورئي� ��س االتح ��اد الدولي
ال�سوي�سري جوزيف بالتر.
وكان بالتر قد و�صل اول من ام�س الخمي�س
الى �سان بطر�س ��برغ في اول مرة يغادر فيها
االرا�ض ��ي ال�سوي�سرية منذ ف�ض ��يحة الف�ساد
"فيفاغي ��ت" التي فجّ رها الق�ض ��اء االميركي
ف ��ي � 27أي ��ار الما�ض ��ي ف ��ي زيوريخ ع�ش ��ية
االنتخاب ��ات الرئا�س ��ية و�أدت ال ��ى اعتقاالت
عــدة في �ص ��فوف اع�ض ��اء و�ش ��ركاء لـ(فيفا)
واي�ض ��ا ال ��ى فت ��ح تحقيق م�س ��تقل م ��ن قبل
الق�ض ��اء ال�سوي�س ��ري ب�ش� ��أن منح ت�ض ��ييف
ك�أ� ��س العالم عام  2018في رو�س ��يا و2022
في قطــر.
ونفت رو�س ��يا وقطـ ��ر �أية اتهامات بالف�س ��اد
ف ��ي ما يتعل ��ق بملف ��ي الت�ض ��ييف ،واعتبرت
مو�س ��كو ان هن ��اك حمل ��ة غربي ��ة ل�س ��حب
ت�ضييف ك�أ�س العالم منها.
و�سيلقي بالتر كلمة خالل حفل القرعة المقرر
مبا�شرة بعد كلمة الرئي�س الرو�سي فالديمير
بوتين .و�سي�ش ��رف على القرعة االمين العام
لـ(فيفا) الفرن�س ��ي جيروم فالكه الذي و�ص ��ل
الى رو�سيا االثنين الما�ضي.
وعل ��ى هام� ��ش القرع ��ة� ،س ��يلتقي بوتين مع
بالت ��ر .وي�س ��تمر بالتر في مهمت ��ه على ر�أ�س
فيف ��ا حتى ال�س ��اد�س والع�ش ��رين من �ش ��باط
 ،2016وه ��و الموع ��د ال ��ذي حددت ��ه اللجنة
التنفيذي ��ة لالتح ��اد الدول ��ي لعق ��د الجمعي ��ة
العمومي ��ة غي ��ر العادي ��ة وانتخ ��اب رئي� ��س
جديد.
ق ��دم بالتر ا�س ��تقالته من رئا�س ��ة فيفا ب�ش ��كل
مفاج ��ىء ف ��ي الثاني م ��ن حزيران الما�ض ��ي
بع ��د اربع ��ة ايام على ف ��وزه بوالية خام�س ��ة
عل ��ى التوال ��ي تح ��ت وط�أة ف�ض ��ائح الف�س ��اد
المتتالي ��ة ،ودع ��ا ال ��ى جمعي ��ة عمومية غير
عادية النتخاب رئي�س جديد.
وي�ش ��ارك في عملية �س ��حب القرعة نخبة من
نج ��وم ك ��رة الق ��دم عل ��ى ر�أ�س ��هم البرازيلي
رونال ��دو وااليطال ��ي فابي ��و كاناف ��ارو

والكاميرون ��ي �ص ��امويل �إيت ��و والحار� ��س
ال�سوفيتي �سابقا رينات دا�ساييف.
تفا�صيل القـرعة
و�أورد االتحاد الدولي على موقعه الر�س ��مي
تفا�ص ��يل �س ��حب القرع ��ة بح�س ��ب مختل ��ف
الق ��ارات ،علم ��ا بانه ��ا ل ��ن ت�ش ��مل الق ��ارة
الآ�س ��يوية الت ��ي تمت قرعتها �س ��ابقا من قبل
االتح ��اد القاري للعب ��ة وانطلقت ت�ص ��فياتها
اي�ضا.
�أفريقي ��ا :بع ��د �إق�ص ��اء زيمباب ��وي م ��ن
المناف�س ��ات التمهيدي ��ة من قبل لجن ��ة (فيفا)
الت�أديبية� ،ست�ش ��هد القارة ال�س ��مراء م�شاركة
 53م ��ن �أ�ص ��ل  54اتحادا وطنيا ف ��ي القرعة
التمهيدي ��ة .وف ��ي ال ��دور الأول ،تتناف� ��س
الدول الـ 26الأ�ض ��عف ت�ص ��نيفا ،و�سيتم فرز
ه ��ذه المنتخب ��ات ف ��ي فئتي ��ن ت�ض ��م كل منها
 13منتخب ًا بح�س ��ب الت�صنيف العالمي لفيفا
ل�ش ��هر تموز  :2015فئة للدول الـ 13الأعلى
ت�صنيفا وفئة للدول الـ 13الأ�ضعف ت�صنيفا،
وبذل ��ك يتم ف ��رز القرعة بين هاتي ��ن الفئتين
لتتناف�س المنتخبات ذهابا و�إيابا بين  5و13
ت�ش ��رين الأول  .2015يت�أه ��ل الفائ ��زون من

برافـو يتوقع ت�ألـق
فيـدال مع بايرن ميونيخ
� سانتياغو /افي
توق ��ع الت�ش ��يلي كالودي ��و برافو،
حار� ��س مرم ��ى بر�ش ��لونة ،بط ��ل
اوروبا والدوري الإ�س ��باني لكرة
الق ��دم �أن يت�أل ��ق مواطنه �أرتورو
في ��دال مع باي ��رن ميوني ��خ ،بطل
ال ��دوري الألمان ��ي ،ال ��ذي �أعل ��ن
ف ��ي وق ��ت �س ��ابق التو�ص ��ل �إل ��ى
اتفاق ل�ض ��مه من يوفنتو�س ،بطل
الدوري الإيطالي.
وق ��ال براف ��و� :أُهنئ ��ه ،ان ��ه العب
ناجح للغاية ،وموهوب .الحقيقة

كالوديو برافو

�أنه �سينجح �أينما ذهب كان في نا ٍد
بق ��وة يوفنتو�س وانتق ��ل �إلى نا ٍد
قوي �آخر ،من دون �ش ��ك �س ��يكون
مناف�س ًا قوي ًا في كل المناف�سات .
و�أو�ضح برافو ،خالل م�شاركته في
ن�ش ��اط تعليمي مع �أطفال و�شباب
نظم ��ه م�ص ��رف (بي بي في ��ه ايه)
بالعا�صمة الت�شيلية" ،الحقيقة �أنه
�سيت�ألق �أينما ذهـب".
كم ��ا �أب ��دى الحار�س دعم ��ه لإقامة
مرك ��ز تدري ��ب جدي ��د للمنتخ ��ب
الت�ش ��يلي ،وه ��و الأمر ال ��ذي �أثار
ج ��دال ف ��ي البالد ب�س ��بب م ��ا تردد
ب�ش�أن دعم الحكومة لتلك المبادرة،
الأمر ال ��ذي قوبل بانتق ��ادات بين
محترفي الريا�ضات الأخرى.
و�أ�ض ��اف "لي� ��س هناك ج ��دل ،اذا
م ��ا �أرادت الحكوم ��ة اقام ��ة مركز
تدريب جدي ��د ،فمرحبا" ،م�ش ��يرا
�إل ��ى �أن الدول ��ة ينبغ ��ي عليها دعم
كل الريا�ض ��ات عل ��ى حــ ٍد �س ��واء،
ف ��ي الوقت الذي �أب ��دى فيه تفهمه
ل�ش ��عور ريا�ض ��يين �آخري ��ن م ��ن
طراز رفيع بالتمييز.
وتاب ��ع "لي�س ��ت م�ش ��كلتنا ،عل ��ى
�ص ��عيد ك ��رة الق ��دم ،انها م�ش ��كلة
الحكوم ��ة ،ويج ��ب عليه ��م �أن
يطالبوه ��ا بالتحلي بالم�س� ��ؤولية
ف ��ي دعم كل الريا�ض ��ات عل ��ى حـ ٍد
�س ��واء ،و�أال تك ��ون ك ��رة الق ��دم
ا�ستثناءً".
و�أك ��د براف ��و "ال نطال ��ب بمظاهر
رفاهي ��ة ،و�إنم ��ا ببني ��ة تحتي ��ة
�أف�ض ��ل" ،م�ش ��يرا �إل ��ى �أن هن ��اك
بع�ض المراف ��ق المعطلة في مركز
التدريب الحالي.

ترقب عاملي ملرا�سم قرعة مونديال او�سط با�ستثناء �آ�سيا
ه ��ذه المباريات �إلى الدور الثاني للإن�ض ��مام منتخبات �إنكلترا وفرن�سا و�ألمانيا و�إيطاليا
للدول الـ 27الأعلى ت�ص ��نيفا في القارة حيث و�إ�سبانيا وهولندا في مجموعات مكونة من
يتواجهون بنظ ��ام مباراتي الذهاب والإياب �ستة منتخبات.
اي�ضا.
يت�أه ��ل الفائ ��زون بالمرك ��ز الأول ف ��ي
ويت�أه ��ل الفائ ��زون من ه ��ذه المباري ��ات �إلى المجموعات الت�سع �إلى رو�سيا  ،2018بينما
الدور الأخير في الت�ص ��فيات الأفريقية حيث تخو� ��ض �أف�ض ��ل ثماني ��ة منتخبات �ص ��احبة
يت ��م تق�س ��يم الف ��رق �إل ��ى خم� ��س مجموعات المركز الثاني مواجه ��ات ثنائية في ما بينها
ت�ضم كل منها �أربعة منتخبات تتواجه بنظام ليت�أهل الفائزون الأربعة للنهائيات.
مباري ��ات الذه ��اب واالي ��اب والفائ ��ز من كل كون ��كاكاف (�أمي ��ركا الو�س ��طى وال�ش ��مالية
مجموعة يبلغ مونديال رو�سيا .2018
والبح ��ر الكاريب ��ي)� :ستن�ض ��م المنتخب ��ات
�أوروب ��ا 52 :م ��ن الإتح ��ادات الوطنية الـ 53الع�ش ��رة الفائ ��زة م ��ن ال ��دور الثان ��ي (كندا،
الع�ض ��وة ف ��ي الإتح ��اد الق ��اري ت�ش ��ارك في ال�س ��لفادور ،غواتيم ��اال� ،س ��انت فن�س ��نت
القرعة التمهيدي ��ة ،والإ�س ��تثناء الوحيد هو وغرينادي ��ن� ،أنتيغ ��وا وبارب ��ودا ،بيلي ��ز،
رو�س ��يا التي ت�ش ��ارك ف ��ي النهائيات ب�ش ��كل �أروبا ،نيكاراغوا وكورا�س ��او) �إلى جامايكا
تلقائي كونها الدولة المُ�ضيِّفة� .سيتم تق�سيم وهاييتي في الدور الثالث.
المنتخب ��ات �إل ��ى �س ��بع مجموعات ت�ض ��م كل �س ��يتم تق�س ��يم المنتخب ��ات ف ��ي القرع ��ة
منها �س ��تة منتخبات ومجموعتين ت�ض ��م كل التمهيدي ��ة عل ��ى فئتي ��ن بح�س ��ب الت�ص ��نيف
منهما خم�س ��ة منتخبات بح�س ��ب الت�ص ��نيف العالمي وتحديد هوي ��ة المواجهات الثنائية
العالم ��ي االخي ��ر حي ��ث يواج ��ه كل منتخ ��ب التي �ستجرى بنظام مباراة الذهاب واالياب
منتخب ��ات المجموع ��ة الأخ ��رى على �أر�ض ��ه بين � 31آب و� 8أيلول .2015
وخارجها بين � 4أيلول  2016و 10ت�ش ��رين ين�ض ��م الفائ ��زون من ه ��ذه المواجه ��ات �إلى
الأول  .2017تجدر الإ�شارة �إلى �أن الإتحاد كو�س ��تاريكا والمك�س ��يك والواليات المتحدة
الأوروب ��ي لك ��رة الق ��دم طل ��ب �أن يت ��م ف ��رز الأميركي ��ة وهندورا� ��س وبنمـــ ��ا وترينيداد

عق ��د الدول ��ي االرجنتين ��ي دي ماريا
الع ��زم عل ��ى الع ��ودة ال ��ى �ص ��فوف
ن ��ادي ريال مدريد ،و�ص ��يف الدوري
اال�س ��باني لك ��رة الق ��دم ،م ��ن جدي ��د،
وتقدي ��م مهارات ��ه مج ��دد ًا ف ��ي ملعب
(برنابيو).
وذكر موق ��ع "ديلي مي ��ل" االنكليزي
�أن دي ماري ��ا يطالب بفر�ص ��ة جديدة
لالن�ض ��مام ال ��ى القلع ��ة البي�ض ��اء،

وتوباغو في الدور الرابع.
يت ��م تق�س ��يم المنتخب ��ات عنده ��ا عل ��ى ثالث
مجموع ��ات ت�ض ��م كل منها �أربع ��ة منتخبات
تتناف� ��س بي ��ن  7ت�ش ��رين الثان ��ي  2015و6
�أيلول  ،2016بح�سب القرعة.
ويت�أهل �صاحبا المركزين الأول والثاني من
كل مجموعة �إلى الدور الخام�س ،الذي �سيتم
الحقا تحديد موعد ومكان و�إجراءات القرعة
الخا�صة به.
�أوقياني ��ا� :س ��تتناف�س منتخب ��ات �س ��اموا
الأميركي ��ة وج ��زر ك ��وك و�س ��اموا وتونغ ��ا
ف ��ي ال ��دور الأول وتتواجه ه ��ذه المنتخبات
بنظ ��ام ال ��دوري بي ��ن  5و 13ت�ش ��رين الأول
 2015ف ��ي تونغ ��ا .يت�أه ��ل الفائ ��ز م ��ن هذه
البطولة الم�ص ��غرة �إلى الدور الثاني لين�ضم
�إلى المنتخبات ال�س ��بعة الأخرى في �أوقيانيا
عندها يتم تق�سيم المنتخبات على مجموعتين
تتكون كل منهم ��ا من �أربعة منتخبات يواجه
كل منتخب فيها خ�صومه في المجموعة مرة
واحدة فق ��ط .وتت�أه ��ل المنتخبات �ص ��احبة
المراك ��ز الأول والثان ��ي والثال ��ث �إلى الدور
الثال ��ث وبرغم �أنه لم يتم الإع�ل�ان حتى الآن
ع ��ن تاري ��خ ومكان و�إج ��راءات قرع ��ة الدور
الثال ��ث� ،إال �أن المنتخب ��ات ال�س ��تة المت�أهل ��ة
�ستنق�س ��م عل ��ى مجموعتين تتك ��ون كل منها
من ثالث ��ة منتخبات وتواجه بع�ض ��ها بنظام
مباراتي الذه ��اب واالياب ويلتق ��ي الفائزان
من هاتين المجموعتين في مباراتي الذهاب
والإي ��اب �أي�ض ��ا ليت�أه ��ل المنتخ ��ب الفائ ��ز
للملح ��ق القاري� .أميركا الجنوبية :ت�ض ��م
القارة الأميركية الجنوبية ع�ش ��رة منتخبات
تتناف�س على 5ر 4مركز في النهائيات �ض ��من
مجموع ��ة واح ��دة حي ��ث �س ��يتم و�ض ��ع كل
المنتخب ��ات ف ��ي مجموعة واح ��دة وتتواجه
المنتخب ��ات �س ��وية بنظام الذه ��اب واالياب
بي ��ن ت�ش ��رين الأول  2015وت�ش ��رين الأول
 ،2017و�س ��يتم تحدي ��د ج ��دول المباري ��ات
ف ��ي �س ��ان بطر�س ��برغ .وتت�أه ��ل المنتخبات
�ص ��احبة المراكز الأربعة الأولى مبا�شرة �إلى
ك�أ� ��س العال ��م رو�س ��يا  2018بينم ��ا يخو�ض
المنتخب �ص ��احب المرك ��ز الخام�س الملحق
عبر القاري.
يذك ��ر �أن قارة �آ�س ��يا ت�ش ��هد راهن ًا ت�ص ��فيات
مزدوج ��ة لك�أ� ��س العال ��م  2018ف ��ي رو�س ��يا
وك�أ�س �آ�سيا في الإمارات.

� أب ��دى الهولندي �إبراهيم �أفيالي جناح فريق
بر�ش ��لونة ال�س ��ابق  ،بط ��ل اوروب ��ا وال ��دوري
الإ�س ��باني لك ��رة الق ��دم رغبت ��ه ف ��ي اللع ��ب
لفري ��ق �س ��بورتنغ ل�ش ��بونة البرتغال ��ي
خالل المو�س ��م الجدي ��د ،وفق ًا ل�ص ��حيفة
(�س ��بورت) الإ�س ��بانية  .وب ��ات م ��ن
ح ��ق �أفيالي  29عام ��ا ،االنتق ��ال لفريق
جدي ��د ف ��ي �ص ��فقة انتق ��ال حــ ��ر خ�ل�ال
فت ��رة االنتقاالت ال�ص ��يفية الحالية ،عقب
انتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني ال�ش ��هر
الما�ض ��ي .و�أ�شارت ال�ص ��حيفة الإ�سبانية �إلى
�أن �أفي�ل�اي يبدو متحم�س لموا�ص ��لة م�س ��يرته في
البرتغ ��ال ،خا�ص ��ة في ظل رغب ��ة جورجي جي�س ��و�س المدير الفني
الجديد ل�سبورتنغ ل�شبونة في التعاقد مع العب منتخب هولندا.
� أنهى فريق كري�ستال باال�س االنكليزي لكرة القدم
�إج ��راءات �ض ��م �أليك�س مكارث��ي حار�س
مرم ��ى فريق كوينز ب ��ارك رينجرز .وبلغت
م ��دة التعاق ��د مع مكارث ��ي �أربع ��ة �أعوام،
لت�ص ��بح ال�ص ��فقة الثالث ��ة الت ��ي يبرمه ��ا
كري�س ��تال باال�س خالل فترة االنتقاالت
ال�صيفية الحالية .لم يك�شف كال الناديين
النقاب عن المقابل المادي ،فيما �أ�ش ��ارت
هيئ ��ة الإذاع ��ة البريطانية (بي بي �س ��ي)
�إلى �أنه يبلغ  3.5مليون جنيه ا�سترليني.
ولم ي�ش ��ارك مكارثي  24عاما� ،سوى في �أربع
مباري ��ات فق ��ط م ��ع الفري ��ق الأول لكوين ��ز ب ��ارك
رينج ��رز ،ال ��ذي عاد للع ��ب ف ��ي دوري الدرجة الأولى (ت�ش ��امبيون
�ش ��يب) المو�س ��م المقبل .وم ��ن المتوق ��ع �أن يجد مكارثي مناف�س ��ة
محتدم ��ة م ��ن زميل ��ه جولي ��ان �س ��بيروني م ��ن �أجل حرا�س ��ة عرين
الفريق خالل مبارياته في المو�سم الجديد.

ت�����ش��ي��ل�����س��ي ي��رف�����ض ال��ت��خ��ل��ي ع���ن م��و���س��ي�����س وت�����راوري
 لندن  /د ب ا
�أك ��د البرتغال ��ي جوزي ��ه موريني ��و المدير
الفني لفريق ت�شيل�س ��ي ،حامل لقب الدوري
االنكليزي لكرة القدم  ،رف�ضه رحيل العبيه
فيكتور مو�سي�س وبيرنارد تراوري لأندية
�أخ ��رى على �س ��بيل الإعارة خالل المو�س ��م
الجديد.
�أم�ض ��ى مو�س ��ي�س المو�س ��مين الأخيري ��ن
ف ��ي ال ��دوري االنكلي ��زي معار ًا �إل ��ى فريقي
ليفربول و�ستوك �سيتي ،فيما �أُعير تراوري
�إل ��ى فيتي�س ��ه �أرنهي ��م الهولندي لم ��دة عام
ون�ص ��ف العام ،بجانب مجموعة من العبي
ت�شيل�سي ال�صاعدين.
و�ش ��دد مورينيو على �أنه ال ين ��وي التخلي

ع ��ن الالعبين قبل انطالق المو�س ��م المقبل،
معرب� � ًا ع ��ن رغبت ��ه ف ��ي ر�ؤيتهم ��ا بقمي�ص
ت�شيل�س ��ي من �أج ��ل تطوير م�س ��تويهما مع
بقية �أفراد الفريق.
و�ص ��رح مورينيو لل�ص ��حفيين� :إن فيكتور
العب يت�س ��م بالقوة والخبرة ،وو�ص ��ل �إلى
م�ستوى فني جيـد .
و�أ�ض ��اف موريني ��و "�إن ��ه يمتاز بال�س ��رعة
وال�شرا�س ��ة ف ��ي الأداء ،ولكنه بحاجة لتعلم
كيفي ��ة اللعب معن ��ا� ،إنن ��ي م�س ��رور ب�أدائه
ه ��ذا الأ�س ��بوع ،وم ��ن الم�ؤكد �أن م�س ��تواه
�سيتح�سن كثيرا خالل العامين المقبلين".
ف ��ي المقابل ،يب ��دو مورينيو حري�ص ��ا على
م�ش ��اهدة ت ��راوري  19عام ��ا ،الذي ح�ص ��ل
على ت�ص ��ريح العمل ال�ش ��هر الما�ضي للعب

ت�شيل�سي يتم�سك بالنجم مو�سي�س

ر�سميا في الدوري االنكليزي.
وقال المدرب البرتغالي� :إنه مازال �صغير ًا
للغاي ��ة ،حينما كان في �أفريقي ��ا لم يتعر�ض
لأي ��ة تحديات ،ولكنه �أ�ص ��بح في ت�شيل�س ��ي
الآن .
وتابع :لن تتم �إعارة تراروي هذا المو�سم،
نحن نريد الحفاظ عليه وتح�سين م�ستواه،
�إن لديه الكثير من الموهبة عندما ي�ستحوذ
على الكرة ولكنه في بع�ض الأحيان ال يتخذ
القرارات ال�ص ��ائبة ،لقد عانينا من مثل هذه
الحاالت خالل ال�ش ��وط الأول م ��ن مباراتنا
�أمام ريـد بولـز .
واختتم مورينيو حديثه "هذا �أمر طبيعي،
�إن ��ه العب جيد ولكنن ��ي �أُ�ؤكــد �أنه لن يرحل
على �سبيل الإعارة".

الق�ضاء الأمريكي ُيطالب بت�سليم وارنـر

مارادونا يدعو �إىل �إعادة مباراة بنمـــا واملك�سيك

 وا�شنطن /افي

 بوين�س �آير�س /افي

طالب ��ت وزارة الع ��دل الأميركية
ر�س ��مي ًا م ��ن النياب ��ة العام ��ة في
تريني ��داد وتوباغ ��و بت�س ��ليم
نائ ��ب رئي� ��س االتح ��اد الدول ��ي
لك ��رة القدم (فيفا) ال�س ��ابق جاك
وارن ��ر ،قب ��ل �أي ��ام من انق�ض ��اء
المهلة المخ�ص�صة للتقدم بطلب
في هذا ال�صدد ،والتي تنتهي في
 26من ال�شهر الحالي.
�أك ��د النائ ��ب العام ف ��ي ترينيداد
وتوباغ ��و ،نيكوال� ��س جارفين،
خ�ل�ال بي ��ان �ص ��ادر الخمي� ��س
الما�ض ��ي� ،أنه تلقى طلب ت�سليم
وارن ��ر للق�ض ��اء الأميرك ��ي،
مو�ض ��حا �أن عملية تقييم الطلب
قد بد�أت لتقرير ما �إذا كان �سيتم
اال�ستجابة له �أم ال.

�أب ��دى �أ�س ��طورة ك ��رة الق ��دم
الأرجنتيني ��ة دييغ ��و مارادونا
�أم� ��س الجمع ��ة  ،ت�ض ��امنه م ��ع
المنتخب البنمي بعد خ�س ��ارته
ف ��ي ن�ص ��ف نهائ ��ي الك�أ� ��س
الذهبية �أمام المك�س ��يك ()2-1
ف ��ي المباراة التي �ش ��هدت جدال
تحكيمي ��ا كبي ��را ،م�ش ��ير ًا �إل ��ى
�ضرورة "اعادة" هذه المباراة.
وانتق ��د مارادون ��ا �أداء الحك ��م
الأميرك ��ي م ��ارك غيغ ��ر ،ال ��ذي
احت�س ��ب ركلتي جزاء ل�ص ��الح
المنتخ ��ب المك�س ��يكي �أوالهما
قب ��ل دقيق ��ة واح ��دة م ��ن نهاية
الوق ��ت الأ�ص ��لي م ��ن المباراة،
حينم ��ا كان ��ت بنمــ ��ا متقدم ��ة
بهدف نظيف ،ليتعادال ويحتكما
�إلى وقت ا�ض ��افي يحت�س ��ب فيه
الثانية.
وق ��ال مارادون ��ا ،عبر ح�س ��ابه
على موقع التوا�صل االجتماعي
(في�سبوك) "�أت�ضامن مع العبي

وكان وارنر قد ت ��م القب�ض عليه
ف ��ي �أيار الما�ض ��ي قب ��ل �أن يدفع
كفال ��ة قدره ��ا � 394أل ��ف دوالر
�أميرك ��ي ،عل ��ى خلفي ��ة اتهامات
وجه ��ت ل ��ه بارت ��كاب جرائم في
الوالي ��ات المتح ��دة وتريني ��داد
وتوباغو مثل الف�ساد والجريمة
المنظمة وغ�سيل الأموال �أثناء
�شغله من�صبه في (فيفا).

دي ماريا يعر�ض خدماته على الريال مجدد ًا
 بوين�س �آير�س  /رويترز

 بات فري ��ق �أر�س ��نال االنكليزي لك ��رة القدم،
قريبا من ح�سم �س ��باق التعاقد مع الإ�سباني
فيرنان��دو يورينت��ي مهاج ��م
يوفنتو� ��س الإيطال ��ي ،ح�س ��بما �أف ��ادت
�صحيفة (توتو �سبورت) الإيطالية .
وت�أم ��ل �إدارة يوفنتو� ��س التخل ��ي ع ��ن
خدم ��ات يورينت ��ي مقاب ��ل  12ملي ��ون
ي ��ورو ،ف ��ي �ص ��فقة يراه ��ا البع� ��ض �أنها
�س ��تفيد حام ��ل لق ��ب ال ��دوري الإيطالي في
الموا�س ��م الأربعة الأخيرة ماديا ،بعدما تعاقد
مع الالعب في �ص ��فقة انتق ��ال حــر منذ عامين عقب
انتهاء تعاقده مع ناديه ال�س ��ابق �أتليتك بيلباو الإ�س ��باني .وارتبط
ا�س ��م يورينتي بالرحيل �إلى عدد من الأندية الأوروبية في مقدمتها
مان�ش�س ��تر يونايتد االنكليزي وريال مدريد الإ�س ��باني �إ�ض ��افة �إلى
�أر�سنال.

وي�ؤكد الالعب انه اتخذ قرار ًا خاطئ ًا
بالإ�ص ��رار على الرحيل عن �ص ��فوف
الملك ��ي ،حي ��ث ق�ض ��ى  4موا�س ��م
جميلة.
واكدت تقارير ريا�ضية من قبل �سعي
دي ماريا لطلب العودة الى �ص ��فوف
(الميرينغ ��ي) ،ولكن ه ��ذه المحاولة
قوبلت بالرف�ض التام من رئي�س ريال
مدري ��د ،فلورنتين ��و بيريز ،حيث اكد
بيري ��ز ان الالع ��ب خ ��ارج ح�س ��ابات
الفري ��ق تمام� � ًا وال توج ��د احتمالي ��ة

لعودته.
وكان دي ماري ��ا ق ��د ق ��دم م ��ع نادي ��ه
الحالي مان�ش�ستر يونايتد االنكليزي
مو�س ��م ًا مخيب� � ًا للآم ��ال ،ولك ��ن
الالع ��ب يح ��ن للزم ��ن
الجمي ��ل الذي ق�ض ��اه
م ��ع الملك ��ي ويريد
العودة �إليه ،برغم
مح ��اوالت ن ��ادي
باري�س �سان جيرمان
الجادة �إلى �ضمه.

جاك وارنر
بالمث ��ل� ،أب ��رز النائ ��ب الع ��ام
التريني ��دادي ع ��دم وج ��ود �أي
تدخ ��ل �سيا�س ��ي ف ��ي عملي ��ة
التقيي ��م ،برغ ��م �أن وارن ��ر الذي
�س ��بق له تزعم الحزب الليبرالي
الم�س ��تقل ،اته ��م الحكوم ��ة ف ��ي
م ��رات عــ ��دة بالت�آم ��ر م ��ن �أج ��ل
ترحيل ��ه �إل ��ى خ ��ارج
البالد.

دي ماريا

بنمــ ��ا ،ينبغ ��ي اع ��ادة المباراة
وطرد الحكم".
و�أ�ش ��ار مارادون ��ا �إل ��ى نهائ ��ي
موندي ��ال  1990ال ��ذي �أُقيم في
�إيطالي ��ا ،حينم ��ا ف ��از المنتخب
الألمانيعلىنظيرهالأرجنتيني
به ��دف نظي ��ف ،وانتق ��د مجدد ًا
حكم ذلك اللقاء ،المك�س ��يكي ذو

الأ�ص ��ول المك�س ��يكية ادغاردو
كودي�س ��ال الذي اتخ ��ذ قرارات
مثيرة للجدل!
و�أرف ��ق مارادون ��ا التعلي ��ق
ب�ص ��ورة لالعب ��ي المنتخ ��ب
البنم ��ي يب ��دو عليه ��م الغ�ض ��ب
ال�ش ��ديد من الحك ��م غيغر الذي
يظهر في ال�صورة هو الآخر.

جانب من احداث مباراة بنما واملك�سيك

كورنيه تو ِّدع مناف�سات ك�أ�س ا�سطنبول للتن�س
 ا�سطنبول  /رويترز
و َّدعت الفرن�سية اليز كورنيه الم�صنفة الرابعة
مناف�سات ك�أ�س ا�سطنبول لتن�س ال�سيدات .
ففي ال ��دور الثان ��ي للبطولة المقام ��ة في تركيا
خ�س ��رت كورني ��ه �أم ��ام البلجيكي ��ة كري�س ��تن
فليبكن ��ز بمجموعتين مقاب ��ل مجموعة واحدة

وبواقع  6-2و 1-6و.2-6
وفازت البلغارية ت�سفيتانا بيرونكوفا الم�صنفة
الثامنة على اليابانية كورومي نارا  3-6و6-1
و 1-6لتبلغ الدور الثالث للبطولة.
وودعت الألماني ��ة مونا بارتل المناف�س ��ات �إثر
هزيمته ��ا �أمام الأوكراني ��ة كاترينا بوندارينكو
 3-6و 6-4و.2-6
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قمـة عربية �ساخنة
بني الأهلي والنجم ال�ساحلي

 القاهرة  /ا ف ب
ت�شهد اجلولة الثالثة ملباريات املجموعة
الأوىل لبطولة (الكونفدرالية الأفريقية)
قمـة عربية �س ��اخنة بني الأهلي امل�صري
و�ضيفه النجم ال�ساحلي التون�سي اليوم
ال�سبت.
ي�سعى الأهلي (حامل اللقب) الذي يحتل
املرك ��ز الث ��اين يف ترتي ��ب املجموع ��ة
بر�ص ��يد �أرب ��ع نق ��اط ،ال�س ��تغالل ق ��وة
الدف ��ع الهائلة التي ح�ص ��ل عليها م�ؤخرا
عقب ف ��وزه ( )0-2على غرميه التقليدي
الزمالك يف (كال�س ��يكو الكرة امل�ص ��رية)
الثالثاء املا�ض ��ي  ،من �أجل ح�سم املباراة
ل�ص ��احله واالنق�ض ��ا�ض عل ��ى �ص ��دارة
املجموع ��ة الت ��ي يحتله ��ا النج ��م حالي ��ا

بر�صيد �ست نقاط.
وطم� ��أن الأهلي جماه�ي�ره على جاهزية
العبي ��ه للمواجه ��ة الأفريقي ��ة املرتقب ��ة،
يف ظل احلالة الفني ��ة الرائعة التي ظهر
عليه ��ا جنوم ��ه م�ؤم ��ن زكري ��ا وح�س ��ام
غايل ووليد �س ��ليمان وعبدالله ال�س ��عيد
ورم�ضان �ص ��بحي خالل لقاء الفريق مع
الزمالك .ولن يغيب عن �ص ��فوف الأهلي
�س ��وى ح�س ��ام عا�ش ��ور ب�س ��بب الإيقاف
عق ��ب تلقيه البطاقة احلم ��راء خالل لقاء
الفريق مع الرتجي التون�سي يف اجلولة
الأوىل.
ويبح ��ث الأهل ��ي ع ��ن انت�ص ��اره الأول
على النجم ال�س ��احلي مب�ص ��ر منذ فوزه
التاريخي ( )0-3على الفريق التون�س ��ي
يف نهائ ��ي بطولة دوري �أبط ��ال �أفريقيا

ع ��ام  .2005يف املقاب ��ل يع ��اين النج ��م
ال�س ��احلي العديد من الغياب ��ات امل�ؤثرة
قب ��ل لقائ ��ه مع مناف�س ��ه امل�ص ��ري ،حيث
يفتقد الفريق التون�س ��ي خدمات جنومه
بغداد بوجناح ودياغو �أكو�س ��تا وحممد
ب ��ن عم ��ر للإيق ��اف� ،إ�ض ��افة �إىل فران ��ك
ك ��وم وحم ��دي النق ��از للإ�ص ��ابة ،كم ��ا
حت ��وم ال�ش ��كوك بق ��وة ح ��ول م�ش ��اركة
مه ��دي �س ��عادة يف اللق ��اء لع ��دم تعافي ��ه
من الإ�ص ��ابة الع�ض ��لية التي تعر�ض لها
م�ؤخر ًا.
ق ��دم النج ��م �أدا ًء باهت� � ًا للغاي ��ة خ�ل�ال
خ�س ��ارته � 5-1أم ��ام �أوملبي ��ك مر�س ��يليا
الفرن�سي يف املباراة الودية التي �أُقيمت
�ض ��من احتفاالت النادي مبرور  90عاما
عل ��ى ت�أ�سي�س ��ه ،ما �أثار قل ��ق حمبيه قبل

مواجه ��ة الفري ��ق ال�ص ��عبة �أم ��ام ن ��ادي
القرن يف �أفريقيا .وكان الأهلي والنجم
ال�س ��احلي ق ��د �س ��بق لهم ��ا �أن التقي ��ا يف
مرحل ��ة املجموع ��ات بـ(الكونفدرالي ��ة
الأفريقي ��ة) الع ��ام املا�ض ��ي ،حيث تعادال
 1-1ذهاب ��ا مبدينة �سو�س ��ة التون�س ��ية،
قبل �أن يتعادال �س ��لبيا يف الإياب مبلعب
القاهرة.
ويف املجموعة نف�س ��ها ،ي�سعى الرتجي،
ال ��ذي يقب ��ع يف م�ؤخ ��رة الرتتي ��ب ب�ل�ا
ر�ص ��يد م ��ن النق ��اط ،لتحقيق انت�ص ��اره
الأول يف املجموع ��ة ،وم�ص ��احلة
جماه�ي�ره الغا�ض ��بة ،عندم ��ا يُ�ض ��يف
امللعب املايل ،الذي يحت ��ل املركز الثالث
بر�ص ��يد نقط ��ة واح ��دة .وال بدي ��ل �أمام
�ش ��يخ الأندي ��ة التون�س ��ية �س ��وى الفوز

على �ض ��يفه امل ��ايل من �أج ��ل الإبقاء على
�آماله يف الت�أهل للمربع الذهبي للبطولة
الت ��ي توج به ��ا ع ��ام  ،1997فيم ��ا ي�أمل
امللع ��ب يف حتقي ��ق املفاج� ��أة وخط ��ف
نقطة التعادل عل ��ى �أقل تقدير .ومل يقدم
�أبناء باب �س ��ويقة العر�ض املنتظر منهم
�أمام الأهلي والنجم ال�س ��احلي ،ليخ�سر
الفري ��ق (� ) 3-0أم ��ام الفريق امل�ص ��ري،
قبل �أن يتلقى خ�سارة �أخرى �أكرث �إيالما
مبلعبه (� )1-0أم ��ام النجم ،الذي خا�ض
املباراة بع�شرة العبني ملدة  60دقيقة.
ويف املجموع ��ة الثاني ��ة ،ي�أم ��ل الزمالك
امل�ص ��ري يف موا�ص ��لة انت�ص ��اراته
الأفريقي ��ة وحتقي ��ق ف ��وزه الثال ��ث
عل ��ى الت ��وايل ،عندم ��ا يُ�ض ��يف ليوب ��ار
الكونغويل غ ��د ًا الأحد  .ينف ��رد الزمالك

الأهلي ي�سعى لك�سب مواجهته مع ال�ساحلي يف ملعبه
ب�ص ��دارة املجموعة بر�ص ��يد �ست نقاط ،مبدين ��ة دولي�س ��ي الكونغولي ��ة ،قبل �أن
عق ��ب فوزه على ال�صفاق�س ��ي التون�س ��ي ي ��رد الزمال ��ك ال َّدي ��ن ويف ��وز  1-4يف
( )0-1و�أورالن ��دو بايرت� ��س اجلن ��وب مباراة الإياب.
�أفريق ��ي بهدف�ي�ن مقاب ��ل ه ��دف يف يف املقابل ،يُ�ضيف ال�صفاق�سي� ،صاحب
اجلولت�ي�ن الأوىل والثانية ،بينما يحتل الرق ��م القيا�س ��ي يف ع ��دد م ��رات الف ��وز
ليوب ��ار املرك ��ز الثال ��ث بر�ص ��يد نقط ��ة بالبطول ��ة بر�ص ��يد �أرب ��ع م ��رات ،فريق
واحدة .وي ��درك فريق املدرب الربتغايل �أورالن ��دو بايرت� ��س يف مواجهة لي�س ��ت
جو�سوالدو فرييرا �أن الفوز على ليوبار بال�س ��هلة عل ��ى الفري ��ق التون�س ��ي الذي
�س ��يعني ت�أهل الفري ��ق بن�س ��بة تتجاوز ي�أم ��ل يف حتقي ��ق ف ��وزه الأول مبرحلة
� %50إىل املرب ��ع الذهب ��ي للبطول ��ة التي املجموعات .و�س ��تيعد ه ��ذه املباراة �إىل
يحل ��م الفري ��ق الأبي� ��ض بالتتوي ��ج به ��ا الأذه ��ان مواجه ��ة الفريق�ي�ن بالدور قبل
للم ��رة الأوىل يف تاريخ ��ه .وه ��ذه ه ��ي النهائ ��ي ل ��دوري الأبط ��ال ع ��ام ،2006
املب ��اراة الثالث ��ة ب�ي�ن الفريق�ي�ن ،بعدم ��ا حيث فر�ض ال�صفاق�سي التعادل ال�سلبي
�س ��بق �أن التقيا خالل مرحلة املجموعات على مناف�س ��ه ذهابا ،قبل �أن يفوز بهدف
ب ��دوري الأبط ��ال ع ��ام  ،2013حيث فاز نظي ��ف يف مب ��اراة الع ��ودة ب�ص ��فاق�س
الفري ��ق الكونغويل به ��دف نظيف ذهابا التون�سية.

دواي��������ر يُ�������س���ج���ل رق����م���� ًا ق���ي���ا����س���ي��� ًا يف ����س���ب���اق  200م�تر
 تورونتو  /رويرتز
ك�س ��ر العداء اجلاميكي ر�ش ��يد دواير رقما قيا�س ��يا
�ص ��مد مل ��دة  44عام ��ا يف دورة الألع ��اب االمريكي ��ة
بينما ت�أهل رجل يف ال�ستينيات من عمره �إىل �ألعاب
ريو دي جانريو االوملبية يف الفرو�سية.
وق ��اد اي ��ان ميل ��ر  -وه ��و كن ��دي يبل ��غ عم ��ره 68
عام ��ا  -ب�ل�اده لإحراز ذهبي ��ة الفرق يف الفرو�س ��ية
ليمنحه ��ا بطاقة الت�أهل لألع ��اب ريو  .2016والرقم
الذي حققه هو �أي�ض ��ا ثالث �أف�ض ��ل زم ��ن مل يتحقق

مب�س ��اعدة الري ��ح يف الع ��امل ه ��ذا العام.ويتف ��وق
علي ��ه فقط االمريكي جا�س�ت�ن جاتلني الفائ ��ز ب�أربع
ميداليات اوملبية.
كما �سجلت املك�سيكية بريندا فلوري�س رقما قيا�سيا
يف الألعاب االمريكية يف نهائي �س ��باق ع�شرة �آالف
مرت لل�س ��يدات �إذ عربت خط النهاي ��ة بعد  32دقيقة
و 41.33ثاني ��ة لتتف ��وق ب�س ��هولة عل ��ى االمريكية
ديزيري دافيال �صاحبة املركز الثاين والكندية الين
مار�شان التي جاءت ثالثة.
ويف القفز بالزانة �س ��جلت الكوبية ياري�سلي �سيلفا

�أر�سنال يُجـدد عقـد جريو
لثالثة موا�سم جديدة
 لندن  /د ب ا
وق ��ع امل �ه��اج��م ال�ف��رن���س��ي �أول�ي�ف�ي��ه
جريو عقد ًا جديد ًا مع نادي �أر�سنال
الإنكليزي لكرة القدم ،لي�ستمر �ضمن
�صفوف الفريق ثالثة �أعوام �أخرى،
بينما يوا�صل املدير الفني الفرن�سي
�آر�سني فينغر
ال �ب �ح��ث عن
الع ��ب �آخ��ر
ل� �ت� �ع ��زي ��ز
اخل � � � � ��ط

�أوليفيه جريو

الأمامي للفريق.
وذك ��رت �ص ��حيفة "ديل ��ي م�ي�رور"
�أن ج�ي�رو �ص ��احب  28عام ��ا ،كان
ق ��د وافق عل ��ى التجديد يف املو�س ��م
املا�ض ��ي ،لكنه وق ��ع العقود اجلديدة
الآن خ�ل�ال ا�س ��تعدادات الفري ��ق
للمو�سم اجلديد.
وا�ستغنى ار�سنال بالفعل عن
خدمات لوكا�س بودول�سكي
و�أع ��ار ياي ��ا �س ��انوغو،
ويتوق ��ع �أن يعر� ��ض جول
كامبل للبيع.
وحتدث ��ت تقاري ��ر �إعالمي ��ة
خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ض ��ية ع ��ن
رغب ��ة �أر�س ��نال يف التعاق ��د
م ��ع العب�ي�ن يحظ ��ون باهتم ��ام
الن ��ادي منذ ف�ت�رة مثل بي�ي�ر �إمريك
�أوباميانغ العب برو�سيا دورمتوند
الأمل ��اين ،وكرمي بنزمي ��ا العب ريال
مدري ��د اال�س ��باين ،لك ��ن النادي�ي�ن
�أبلغ ��ا فينغ ��ر بع ��دم رغبتهما يف بيع
الالعبني ،ح�س ��ب ما ذكرته �ص ��حيفة
"�إك�سربي�س" الربيطانية.

 4.85مرت وهو �أف�ض ��ل رقم حتققه �س ��يدة هذا العام
لتح ��رز امليدالي ��ة الذهبي ��ة .وح�ص ��لت الربازيلي ��ة
فابيان ��ا مورر على الف�ض ��ية ونال ��ت االمريكية جني
�سور امليدالية الربونزية.
وفاز لوغولني �س ��انتو�س من جمهورية الدومنيكان
 احلا�ص ��ل على ف�ضية �س ��باق  400مرت للرجال يفاوملبياد لندن  - 2012بالذهبية يف ال�س ��باق نف�س ��ه
يف تورونتو م�سجال  44.56ثانية وهو �أف�ضل رقم
هذا املو�س ��م .وانتزع الكندي دامي ��ان وارنر ذهبية
الع�شاري للرجال.

وتفوق ��ت الوالي ��ات املتحدة عل ��ى كنــ ��دا يف نهائي
�س�ل�اح ال�ش ��ي�ش للف ��رق بينم ��ا جت ��اوز االرجنتيني
ري ��كاردو بو�س ��تامانتي نوبة مر�ض لي�س ��اعد بالده
على نيل امليدالية الربونزية.
و�ش ��ددت الوالي ��ات املتح ��دة  -التي نالت �س ��بع
ميدالي ��ات ذهبي ��ة �أم� ��س الأول اخلمي� ��س
 قب�ض ��تها عل ��ى �ص ��دارة الرتتي ��ب الع ��امللميداليات بر�صيد  83ذهبية و 224ميدالية
يف املجمل ،وبقي ��ت كنــدا يف املركز الثاين
ولها  69ذهبية و 186ميدالية �إجما ًال.

يونايتد يخطط لرونالدو ب�صفقة قيا�سية
 لندن  /د ب ا
ذكرت تقارير اخبارية يف بريطانيا �أن نادي مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي لكرة القدم ،على ا�ستعداد لتقدمي عر�ض �ضخم ل�ضم
النجم الدويل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو من ريال مدريد
اال�س ��باين.وكان رونالدو قد رحل عن مان�ش�س�ت�ر وان�ضم �إىل
�ص ��فوف الريال عام  ،2009يف �ص ��فقة قيا�سية حينذاك بلغت
قيمتها  80مليون جنيه �إ�س�ت�رليني.وكان مان�ش�س�ت�ر يونايتد
قد �أبدى رغبة يف التعاقد مع رونالدو يف  ،2013لكن الالعب
الفائز بالكرة الذهبية ك�أف�ضل العب يف العامل ثالث مرات وقع
عقد ًا جديد ًا مع ريال مدريد ي�ستمر حتى عام .2018

والآن ع ��اد احلدي ��ث ب�ش� ��أن �إمكاني ��ة انتق ��ال رونال ��دو �إىل
مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د .وذك ��رت �ص ��حيفة "ذا �ص ��ن" �أن النادي
يف
الإنكليزي يراقب موقف الالعب و�سيتحرك ل�ضمه
�صفقة قيا�س ��ية يف حالة احل�ص ��ول على ال�ضوء
الأخ�ضر منه.
وذكرت �صحيفة "�إك�س�ب�ري�س" �أن رونالدو رمبا ال
يعي�ش يف �أف�ضل �أجواء حتت قيادة املدير الفني اجلديد
للفري ��ق الإ�س ��باين رافايي ��ل بينيتي ��ز ال ��ذي رف� ��ض اعتبار
رونالدو الأف�ض ��ل يف العامل حينما �ص ��رح قائال :من ال�ص ��عب
حتديد مَن الأف�ضل� ،أعتقد �أن كري�ستيانو وغاريث بيل وكرمي
بنزميا وجيم�س رودريغيز على هذا امل�ستوى.

و�ست هام يت�أهل �إىل الدور الثالث يف الدوري الأوروبي
 لندن  /رويرتز
تغل ��ب فري ��ق و�س ��ت ه ��ام يونايت ��د
االنكليزي لكرة القدم ،الذي لعب بع�شرة
العبني بعد طرد املدافع جيم�س تومكينز
يف ال�ش ��وط الأول على بركريكارا بطل
ك�أ� ��س مالط ��ا  3-5ب ��ركالت الرتجي ��ح
ليت�أه ��ل لل ��دور التمهي ��دي الثال ��ث يف
الدوري االوروبي.
خ�س ��ر الفريق االنكليزي ،الذي ح�ص ��ل
عل ��ى بطاق ��ة امل�ش ��اركة يف البطولة عن

طريق اللعب النظي ��ف ،يف لقاء االياب
( )1-0اخلمي� ��س املا�ض ��ي لت�ص ��بح
النتيج ��ة االجمالي ��ة  1-1ومل ينج ��ح
الفريق ��ان يف ه� � ِّز ال�ش ��باك يف الوق ��ت
الإ�ض ��ايف عق ��ب تقل� ��ص برك�ي�ركارا
لع�شرة العبني �أي�ضا.
وجن ��ح و�س ��ت ه ��ام يف كل حماوالت ��ه
اخلم�س خالل ركالت الرتجيح و�سجل
ل ��ه البدي ��ل دييغ ��و بويت ه ��دف الفوز
حار يف مالطا.
بطق�س ٍ
وُطرد تومكينز� ،ص ��احب ه ��دف الفوز

يف اللحظات الأخ�ي�رة مبلعب
ابت ��ون ب ��ارك اال�س ��بوع
املا�ض ��ي ،بع ��د خمالفة �ض ��د
نيكوال فوكانات�س قبل نهاية
ال�شوط الأول يف فاليتا.
و�س ��يلتقي و�س ��ت ه ��ام االن م ��ع
ا�س�ت�را جورج ��و الروم ��اين الذي
تغل ��ب ( )0-1عل ��ى انفرني� ��س
كالدوني ��ان ثي�س ��ل اال�س ��كتلندي يف
النتيج ��ة االجمالي ��ة بع ��د تعادلهما من
دون �أهداف.

النجم
ال�سوي�سري
فافرينكا

الإ�صابة تبعـد
فافرينكا عن
تن�س غ�ستـاد

 زيوريخ  /د ب ا

تلقت بطولة غ�س ��تاد ال�سوي�سرية املفتوحة
للتن�س املقرر �إقامتها الأ�سبوع املقبل �ضربة
موجعة ،بعدم ��ا �أعلن النجم ال�سوي�س ��ري
�ستاني�س�ل�ا�س فافرينكا عدم م�شاركته يف
البطولة للعام الثاين على التوايل ب�سبب
معانات ��ه من الإ�صابة.و�أ�ش ��ار املنظمون
�إىل �أن فافرينكا -امل�صنف الرابع عامليا،
وحام ��ل لق ��ب بطول ��ة فرن�س ��ا املفتوحة
(روالن غارو� ��س) ثاين بطوالت (غراند
�س�ل�ام الأرب ��ع الك�ب�رى) ه ��ذا املو�س ��م-
ي�ش ��كو من مر� ��ض مل يُك�ش ��ف النقاب عنه
 ،ليغي ��ب بذلك ع ��ن البطولة للع ��ام الثاين
على التوايل ،بعدما �أعلن ان�س ��حابه �أي�ضا
من الن�س ��خة املا�ضية للم�س ��ابقة ،مربر ًا ذلك
ل�شعوره بالإرهاق جراء م�شاركته يف بطولة
انكلرتا املفتوحة (وميبلدون) �آنذاك.
ورمب ��ا ي�ض ��طر فافرين ��كا ،ث ��اين �أف�ض ��ل الالعب�ي�ن
ال�سوي�سريني حاليا خلف مواطنه روجيه فيدرر ،للغياب
�أي�ض ��ا عن االحتفال مبرور  100عام على �إقامة الن�س ��خة
الأوىل للبطول ��ة ،ال ��ذي �سيح�ض ��ره �أبط ��ال امل�س ��ابقة
ال�س ��ابقون.وبغياب فافرين ��كا ،ب ��ات البلجيك ��ي ديفي ��د
جوفني ،امل�ص ��نف ال�س ��اد�س ع�ش ��ر عامليا ،هو امل�ص ��نف
الأول للبطولة يف م�شاركته الأوىل بامل�سابقة.
يذك ��ر �أن فافرين ��كا �أط ��اح بجوفني م ��ن الدور
الراب ��ع (لبطول ��ة وميبلدون) مطلع ال�ش ��هر
احلايل.
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"ال�صجم" ي�ضيع فرحة العيد ويفقد االطفال عيونهم
خرج االخوة االربعة �صباح العيد وهم فرحون
بما ح�صلوا عليه من عيدية ،تمكنهم �شراء ما
يمكن من حلويات او الذهاب الى متنزه قريب
و�صعود بع�ض االلعاب .لكن للقدر كالما اخر اذ
ر�أى احدهم لعبة بال�ستيكية على �شكل م�سد�س
مغلف بعلبة جميلة مرمي على مقربة من اكوام
النفايات .ليهرعوا اليه حمله او�سطهم ورك�ض
به �صوب البيت وتبعه اخوانه الثالثة  .ما ان
فتح العلبة محاوال ا�ستخدمها ب�ضغط الزر حتى
انفجرت عليهم وحول فرحة العيد الى نكبة
للعائلة .اذ �أودى الحادث بحياة ثالثة ا�شقاء
والرابع جريح.
 بغداد /اينا�س طارق ت�صوير /حممود ر�ؤوف
م�ست�شفيات العا�صمة بغداد وبقية املحافظات �سجلت
الكثري م ��ن احلوادث نتيجة ا�ستخ ��دام العاب االطفال
عل ��ى �شاكل ��ة ا�سلح ��ة بال�ستيك ��ة (ال�صج ��م) والنارية
احلارقة وغريه ��ا من االلعاب دعت العديد من اجلهات
اىل من ��ع ا�ستريادها وبيعه ��ا .لكن لال�سف رغم كل ذلك
تدخ ��ل هذه االلع ��اب اىل اال�سواق من ث ��م اىل البيوت
ب�أي ��دي االطف ��ال الذي ��ن غالبا م ��ا ي�سقط الكث�ي�ر منهم
�ضحية لذلك .
بغداد تدعو وا�سط متنع
جمل� ��س حمافظة بغداد ومنذ ع ��ام  2010يدعو حلظر
ا�ست�ي�راد �ألع ��اب االطف ��ال امل�صنعة على هيئ ��ة �أ�سلحة
بال�ستيكي ��ة كما يدعو اجله ��ات ذات العالقة اىل اتخاذ
االج ��راءات الالزم ��ة ملن ��ع ا�ست�ي�راد الع ��اب االطف ��ال
النارية ومنع تداوله ��ا يف املتاجر ،ملا ت�شكله من خطر
عل ��ى �صحة االطف ��ال ا�ضافة اىل ا�سهامه ��ا يف تكري�س
ثقافة العنف.
اىل ذل ��ك اعل ��ن رئي� ��س اللجن ��ة االمني ��ة يف جمل� ��س
حمافظة وا�س ��ط �صاحب اجلليباوي ،توجيه مديرية
االمن االقت�ص ��ادي يف املحافظة ملتابع ��ة منع ا�صحاب
املح ��ال التجارية من بيع املفرقع ��ات والألعاب النارية
للأطف ��ال ال�سيم ��ا يف �أي ��ام عي ��د الفطر املب ��ارك .وقال
اجلليب ��اوي يف ت�صريح �صحايف �إن من �ضمن اخلطة
االمنية التي و�ضعته ��ا املحافظة خالل ايام عيد الفطر
املبارك ه ��و توجيه مديرية االم ��ن االقت�صادي ملتابعة
من ��ع ا�صح ��اب املح ��ال التجاري ��ة م ��ن بي ��ع املفرقعات
وااللعاب النارية لالطف ��ال ،م�شريا ان االلعاب النارية
واملفرقع ��ات لالطف ��ال ت�سب ��ب خط ��را عليه ��م و�أحيانا
ت�ؤدي اىل العمى ف�ضال عن ت�أثريها النف�سي و�إ�شاعتها
للعنف. .مبينا� :أن قيادة �شرطة وا�سط توعدت ب�أق�صى
العقوب ��ات جتاه املحال التجارية التي تبيع املفرقعات
النارية والأ�سلحة التي تطلق الكرات احلديدية .

ا�ست�شه ��دوا النهم التقطوا لعبة من النفايات واخذوها
للبي ��ت تبينت انه ��ا عبوة واالخري ��ن ا�صابات خمتلفة
يف اجزاء من اجل�سم اغلبها كانت يف منطقة العني .
املرجعية حترم
املراج ��ع الديني ��ة بدوره ��ا حذرت م ��ن ا�ست�ي�راد هذه
االلع ��اب القاتل ��ة حي ��ث افت ��ى ال�سي ��د ال�سي�ست ��اين
بع ��دم جواز بي ��ع وجت ��ارة واقتن ��اء الع ��اب اال�سلحة
البال�ستيكية (ال�صجم).وقال ال�سي�ستاين يف رده على
ا�ستفتاء وجه له حول جواز بيع او اقتناء او املتاجرة
بهك ��ذا العاب وما ت�سببه من �ضرر ،خا�صة لالطفال� ،إذ
ت�ؤدي �أحيانا اىل فقء العني والعمى ،ف�ضال عما تولده
من �آث ��ار نف�سية وم�شاع ��ر العنف لديه ��م "ال يجوز ان
كان يرعب النا�س او ي�صيبهم ب�ضرر.
من جهته ��ا قامت ال�سلط ��ات املحلية يف ق�ض ��اء الزبري
مبنع بيع وتداول االلعاب النارية وم�صادرة املعرو�ض
منه ��ا يف اال�سواق بع ��د ان اخذت تلك االلع ��اب ت�شكل
خط ��را ج ��راء تزاي ��د اال�صابات ب�ي�ن االطف ��ال وتزايد
حاالت ح ��دوث احلرائق يف ع ��دد من ال ��دور ال�سكنية
ب�سببها.

وقال قائم مقام ق�ض ��اء الزبري املكلف طالب احل�صونة
يف ت�صري ��ح �صحفي ان توجيهات �صدرت اىل القوات
االمني ��ة املعني ��ة خ�ل�ال اجتم ��اع خلية االزم ��ة االمنية
اخلا�ص ��ة بق�ض ��اء الزبري باتخ ��اذ االج ��راءات الالزمة
ملن ��ع بيع وا�ستخ ��دام االلعاب الناري ��ة خا�صة مع قرب
حلول منا�سبات االعياد.
اقبال وارباح وجتار
رغم ق ��رار املن ��ع واملطالبة بع ��دم ا�سترياده ��ا وفتوى
املرجعية الدينة اال ان اال�سواق العراقية �شهدت رواجا
كب�ي�را لهذه االلع ��اب من قبل االطف ��ال وذويهم خا�صة
ر�شا�ش ��ات وم�سد�سات (ال�صجم )  .ا�ضافة اىل االلعاب
النارية احلارقة والت ��ي اختلفت ا�شكالها بني اطالقات
ناري ��ة وحت ��ى (رمان ��ات) قاذف ��ة وا�ش ��كال �صاروخية
تخل ��ف وراه ��ا كتل ��ة م ��ن الدخ ��ان  .يق ��ول ابومناف:
وه ��و �صاحب حم ��ل يف منطقة ال�شورج ��ة ان االلعاب
الناري ��ة والبال�ستيكية كانت اق ��وى ب�ضائع بيعت قبل
اي ��ام العيد واالرب ��اح كبرية ج ��دا وكان ال�سحب عليها
م ��ن ا�صحاب املحال يفوق املتوقع .مبينا ان م�سد�سات
ال�صجم ت�ستورد من قبل جتار كبار وتدخل من املنافذ

احلدودية ب�شكل ر�سمي فلماذا ينكر امل�س�ؤولني ذلك .
التفجريات ال�سبب ؟
اح ��د االطف ��ال ويدعى عبد الل ��ه يبلغ م ��ن العمر( ) 10
�سن ��وات يق ��ول وهو يحم ��ل الكال�شنكوف بي ��ده اننا
اقوي ��اء ون�ستطي ��ع ان نق ��اوم ونقت ��ل االع ��داء فنحن
منل ��ك الر�شا�ش ��ات واالطالق ��ات ال�صوتية حي ��ث قمنا
بعم ��ل فريقني احدهم للهج ��وم واالخر للدفاع فيما اكد
�صديقه عل ��ي البالغ من العمر(  ) 11عاما وهو يحاول

م�ست�شفيات وا�صابات
مدي ��ر اعالم �صح ��ة الر�صافة د .قا�سم عب ��د الهادي قال
ان اع ��داد امل�صابني و�صل ��ت اىل ( )92حالة وان اغلب
امل�ست�شفيات يف منطقة الر�صافة ا�ستقبلت حوادث من
ه ��ذا النوع البع�ض منها خطر .مو�ضحا :ان م�ست�شفى
اب ��ن الهيث ��م ا�ستقب ��ل ( ) 52حالة وم�ست�شف ��ى ال�شهيد
ال�ص ��در( ) 11ا�صاب ��ة وم�ست�شف ��ى �ض ��اري الفيا� ��ض
يف منطق ��ة احل�سينية ا�ستقبل ��ت (  )10حاالت ا�صابة
اما م�ست�شف ��ى االمام علي ا�ستقبل ��ت قرابة ( )20حالة
ا�صابة.
واكد عبد اله ��ادي يف حديثه ان اغلب اال�صابات كانت
يف املناط ��ق ال�سكني ��ة ال�شعبي ��ة ،مطالب ��ا :ب�ض ��رورة
ن�ش ��ر التوعي ��ة ال�صحية يف تلك االو�س ��اط ا�ضافة اىل
التن�سي ��ق مع وزارة الداخلي ��ة والتجارة للحد من بيع
وا�سترياد هذه االلعاب .
فيم ��ا اكد مدير اعالم �صحة الكرخ د .احمد احليدري:
ان �صح ��ة الك ��رخ ا�ستقبل ��ت ( )18حال ��ة ( ) 3منه ��م

بائع و�سط بغداد

�إ�ص�ل�اح عطل ا�ص ��اب ر�شا�شته مباذا نله ��و لي�س هناك
نواد ترفيهي ��ة لنا اوم�سابح او �ص ��االت العاب مفيدة،
وكلما نطلب من عائلتنا ان ت�أخذنا اىل املتنزه يقولون
انفج ��ارات تقت ��ل النا� ��س .ه ��ذه اللعب ��ة م�سلي ��ة ج ��د ًا
وان ��ا اح ��ب ان اقلد رج ��ال الع�صابات وه ��م ي�شهرون
�أ�سلحتهم بوجه النا�س ويثريون الرعب وانا احب ان
�أقلدهم كلما �شاهدت �أفالم العنف يف التلفاز. .
تنامي العنف وانت�شاره
�سبق وان قام الربملان العراقي بت�شريع قانون يعقاب
كل �شخ� ��ص يتاجر بااللعاب واال�سلحة ذات االطالقات
البال�ستيكي ��ة (ال�صج ��م) بعقوب ��ات ت�ت�راوح ماب�ي�ن
احلب� ��س والغرامة .ا�ضاف ��ة اىل العديد م ��ن القوانني
امل�شرع ��ة ولكنه ��ا مل تطب ��ق وه ��ذا ام ��ر ل ��ه تداعي ��ات
خطرية عل ��ى االطفال ب�شكل خا� ��ص والبلد ب�شكل عام
م ��ن خ�ل�ال انت�ش ��ار وتنام ��ي ا�ساليب العن ��ف الباحث
االجتماع ��ي عب ��د الزه ��رة ال ماج ��د :ان تنام ��ي ثقافة
العن ��ف جراء انت�ش ��ار الألعاب النارية وم ��ا ت�سببه من
ا�ضرار كب�ي�رة على بناء �شخ�صيته ��م �سيكون �ضررها
كب�ي�را على املجتمع مما ي�سب ��ب زرع العنف واالنتقام
داخل عقليتهم ال�صغرية التي تت�أثر مبا يحدث ويحيط
حوله ��م من �أحداث .داعيا اجلهات املعنية اىل �ضرورة
احلد من هذه الظاه ��رة ومعاجلتها من كافة اجلوانب
الرتبوي ��ة ،واال�سري ��ة ب�شكل خا� ��ص ،ا�ضافة اىل ن�شر
التوعية ال�صحية.
�صفقات م�شبوهة
اىل ذلك دعت جلنة حقوق االن�سان النيابية اىل اتالف
جمي ��ع االلع ��اب الناري ��ة وا�سلح ��ة العن ��ف وااللع ��اب
البال�ستيكية اخلا�صة باالطفال ،مع فر�ض غرمات مالية
على موردي وبائعي تل ��ك اال�سلحة .وقال ع�ضو جلنة
حقوق االن�سان النيابية حبيب الطريف على احلكومة
ان تتحل ��ى بال�شجاع ��ة وتقوم مب�ص ��ادرة واتالف تلك
االلع ��اب ملا حتمله م ��ن ا�ضرار .م�ضيف ��ا :ان اح�صائية
الح ��د االق�ضي ��ة يف البلد ت�شري اىل فق ��دان(  ) 8اطفال
احدى اعينهم جراء ه ��ذه االلعاب .م�شددا :ان اللجنة
�ستقوم بالتحرك وخماطبة اجلهات املعنية يف ال�سلطة
التنفيذي ��ة ملعرفة كيفية دخ ��ول هذه االلعاب اىل البالد
بالرغم م ��ن وجود قانون يحظر تداولها وا�ستريادها.
وقال ع�ض ��و اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة بغداد
�سع ��د املطلب ��ي :ان وزارة التج ��ارة وجه ��از التقيي�س
وال�سيط ��رة النوعية يتحم�ل�ان م�س�ؤولية ماح�صل من
اعاق ��ات لبع� ��ض االطفال واملواطن�ي�ن لكونهم املعنيني
بتطبي ��ق القان ��ون اخلا� ��ص بحظ ��ر االلع ��اب الناري ��ة
واال�سلح ��ة .م�ش�ي�را اىل ان اال�س ��واق �شه ��دت اغراق ًا
لهذه االلع ��اب التي ا�صبحت ت�ش ��كل تهديدا على حياة
املواطنني.مبين ��ا :ان ه ��ذه االلع ��اب دخل ��ت اىل البالد
ع�ب�ر �صفق ��ات م�شبوه ��ة .مطالب ��ا اجله ��ات الرقابي ��ة
التح ��رك لك�شف كيفي ��ة دخولها وتطبي ��ق الت�شريعات
والقوانني بحقهم.

ت�ستقبل المدى �شكاواكم من خالل هذه الزاوية اليومية وذلك على العنوان االلكتروني () Email: info@almadapaper.net
وكذلك على العنوان البريدي "جريدة المدى" بغداد – �شارع ال�سعدون – خلف محطة تعبئة وقود ال�سعدون
ردود واجابات
وزارة النفط
مكتب الوزير
م/اجابة  /اىل جريدة
املدى الغراء
نهديكم اطيب حتياتنا
ا�شارة اىل مان�شرته �صحيفتكم
الغراء بتاريخ 2015/4/15حتت
ع �ن��وان منت�سبو غ ��از الب�صرة
يتظاهرون �ضد ت��أخ��ر ارباحهم
ن ��ود اع�لام �ك��م ب ��ان � �ش��رك��ة غ��از
اجل��ن��وب ق��د ب�ي�ن��ت ب��ان��ه ق��د مت
�صرف ارباح موظفي �شركة غاز
الب�صرة وا�ستالمها بالكامل من
قبل املوظفني والت��وج��د نية يف
ا�سرتجاعها وا� �ش��ارت ال�شركة
اىل ان �شركة غاز اجلنوب متلك
%51من ا�سهم �شركة غاز اجلنوب
للتف�ضل باالطالع مع التقدير .

اىل من يهمه االمر وزارة الهجرة واملهجرين
بعد التحية والتقدير
ارجو ن�شر مو�ضوعي يف جريدتكم الرائعة
ان��ا امل��واط��ن احمد م��ن االن �ب��ار اري��د التقدمي ل��وزارة
الهجرة لكن رف�ضوا ب�سبب عدم امتالكي بطاقة متوينية
ب�أ�سمي علما انني متزوج وعندي امل�ستم�سكات (جن�سية

بعد التحية

و�شهادة جن�سية وبطاقة �سكن) ,لكن البطاقة التموينية
ب�أ�سم الوالد ذهبت ل��وزارة التجارة قالوا الن�ستقبل
معامالت االنبار ف�صل او ا�ضافة فقط جتديد القدمية ,,
ارج ��و ن�شر معاناتنا لأن ك�ث�يرا م��ن ال�ن��ازح�ين ممن
تزوجوا حديثا لي�س لديهم بطاقة متوينية ب�أ�سمهم

,جربت التقدمي بو�ضع عقد ال��زواج ب��دل التموينية
لكن رف�ضو ذلك  ،ومل ي�ستقبلوا معاملتي  ,,ارجو ن�شر
هذا اخلرب يف جريدتكم لكي يتم قبول معاملتنا لكي
اخذ م�ستحقاتي كباقي النازحني ولكم ال�شكر والتقدير
مل�ساعدتي .

امل���������������������واط���������������������ن ي�������������ش������ك������و
دو� �ص �ل��ت اىل ال���ص�ح�ي�ف��ة وع�ب�ر ال�بري��د
االكرتوين ال�شكوى التالية :
اىل جمل�س حمافظة بغداد نيابة عن �سكان
جممع عمارات ال�سوريني يف �شارع حيفا
 ,اين امل��واط��ن م�شرق عبدالله  ,قبل اي��ام
فوجئنا بتعليق ا�صحاب املولدتني اللتان
ت �غ��ذي��ان ال �ع �م��ارات ال���ص�ف��ر او ع �م��ارات
ال�سوريني يف �شارع حيفا الفتات ذكر فيها
ما يلي ( :ح�سب توجيهات حمافظة بغداد ,
تقرر احت�ساب �سعر االمبري الواحد  12الف
دينار  ,وتكون �ساعات الت�شغيل من ال�ساعة

 12ظهرا وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا
)  ..ه��ذا بعد ان ك��ان �سعر االمبري هو 10
�آالف دينار  ,وال�ع�م��ارات م�شمولة بخطة
ال�سكن العمودي املكون من اكرث من اربعة
ط��واب��ق  ,اي ان�ن��ا يف ال �ع �م��ارات نح�صل
على كهرباء الوطنية من ال�ساعة  12ظهرا
وحتى اخلم�سة ع�صرا  ,ومن  12منت�صف
الليل حتى التا�سعة �صباحا  ,وهكذا فان
�سعر االمبري قد ارتفع مبقدار الفي دينار
و��س��اع��ات ت�شغيل نحن نح�صل عليها يف
اال�سا�س  .علما اين قر�أت اخلمي�س املا�ضي
الثاين من متوز ان جمل�س حمافظة بغداد

ح��دد �سعر االم �ب�ير ب � 9آالف دي �ن��ار غري
قابلة للزيادة و�ساعات ت�شغيل من  12ظهرا
وحتى � 6صباحا  ,نقال عن ع�ضو جمل�س
حمافظة ب�غ��داد غ��ال��ب ال��زام�ل��ي  ,ورئي�س
جلنة النفط وال�ط��اق��ة يف املحافظة �سعد
�سادر  ,ف�أين ال�صواب ؟ خا�صة وان ا�صحاب
امل��ول��دات ي��دع��ون ان�ه��م اليح�صلون على
ح�صتهم من الكاز مما ي�ضطرهم ل�شراءه
من ال�سوق ال�سوداء  ,وه��ذا غري �صحيح
 ,اذ كيف يحدد لهم جمل�س املحافظة �سعر
االمبري واليزودهم بالوقود  ,كما ان هناك
كالما كثريا عن تواط�ؤ املجل�س البلدي مع

ا�صحاب املولدات  ,وعجز ما ي�سمى مبجل�س
جممع عمارات �شارع حيفا عن القيام ب�أي
�شيء با�ستثناء ت�سلم اع�ضاءه لرواتبهم
�آخ��ر ك��ل �شهر  .ف�ضال ع��ن تهديد ا�صحاب
املولدتني املذكورتني  ,كل من ي�شتكي او
يعرت�ض على ج�شعهم بقطع اخلط عنه وهو
ما يجعل الكثريين يرتددون يف االعرتا�ض
او ال�شكوى والقبول باالمر الواقع ,اذ ان
ه��ات�ين هما امل��ول��دت��ان ال��وح�ي��دت��ان اللتان
تزودان عمارات ال�سوريني بالكهرباء وهما
يف �ساحة وق ��وف ال���س�ي��ارات ال�ت��ي خلف
العمارات .

وزارة ال�صحة ....مع ال�شكر
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
نعيد ال�شك ��وى للمرة الثانية حتى
يت�سن ��ى للم�س�ؤول�ي�ن يف وزارة
ال�صحة قراءتها واالطالع عليه ان
مل ينتبهوا عليها للمرة ال�سابقة مع
جزيل ال�شكر والتقدير اىل �صحيفة
امل ��دى الغراء لقيامها بن�شر معاناة
وم�شاكل املواطنني .
نحن طلبة كليات املجموعة الطبية
(ال�صيدل ��ة وط ��ب اال�سنان والطب
العام) نطالب من جناب ح�ضرتكم
املوق ��رة النظ ��ر يف ق�ضيتن ��ا وهو
ا�صدار وزارة التعليم العايل قرار ًا
يق�ض ��ي بالغ ��اء العبور(التحميل)
لكلي ��ات املجموعة الطبي ��ة ح�صر ًا
علم� � ًا ان الق ��رار خا� ��ص فق ��ط
باملجموع ��ة الطبي ��ة وال ي�شم ��ل
االخت�صا�ص ��ات االخ ��رى ويف ظل

االو�ض ��اع الت ��ي يعي�شه ��ا الع ��راق
ومع ذلك الق ��رار معمول به يف كل
دول الع ��امل ويف اك�ب�ر اجلامعات
العاملية
ونح ��ن نطل ��ب بعطفك ��م الأب ��وي
النظ ��ر يف ق�ضيتن ��ا النن ��ا ب�أم� ��س
احلاجة لق ��رار التحميل ونحن كنا
نت�أمل من ال ��وزارة التعليم العايل
م�ساع ��دة الطلبة ولي� ��س ان تكون
ب�صدد ا�صدار مثل هكذا قرار ظامل
لطلبة املجموعة الطبية وال يخفى
عليكم ان املجموعة الطبية هي من
ا�صعب الكليات ونحن نحتاج اىل
ق ��رارات تكون ب�صاحلن ��ا لت�سهيل
علين ��ا االم ��ر ولي� ��س ق ��رار �ضدنا
لت�صعيب علينا اكرث
هذا ولكم جزيل ال�شكر واالح�سان
طلبة املجموعة الطبية
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كريي� :أي حترك �إ�سرائيلي �ضد �إيران �سيكون "خط�أ ج�سيما"
 وزير اخلارجية الإيطايل يزرو �إيران ال�شهر املقبل ...باري�س وطهران تتفقان على تعزيز التعاون بعد االتفاق النووي
 طهران  -وا�شنطن  -روما �/أ ف ب-
رويرتز
قال وزير الخارجية الأميركي جون
كيري ام�س الجمعة �إن �إ�سرائيل �سترتكب
خط�أ ج�سيما �إذا قررت اتخاذ اجراء
ع�سكري منفرد �ضد ايران ب�سبب
برنامجها النووي.

وكان كريي يرد على �س�ؤال خالل مقابلة مع برنامج
(توداي) على تلفزيون ان.بي�.سي عما �إذا كان
االتفاق النووي الذي تو�صلت اليه القوى العاملية
ال�ست مع ايران اال�سبوع املا�ضي يزيد احتماالت
�أن ت�شن ا�سرائيل هجوما ع�سكريا �أو الكرتونيا

على طهران.وقال كريي "�سيكون هذا خط�أ فادحا..
خط�أ ج�سيما له عواقب خطرية على ا�سرائيل وعلى
املنطقة وال �أظن �أن هذا �ضروري".
يف االثناء � ،أعلنت وزارة اخلارجية الإيطالية �أن
الوزير باولو جنتيلوين �سيزور �إيران يف الرابع

�صحيفة �أمريكية :ابنة �أردوغان ترت�أ�س
هيئة طبية �سرية لعالج جرحى داع�ش
ك�شف����ت جمل����ة "غلوب����ال ري�سري�����ش"
الأمريكي����ة ع����ن هيئ����ة �سرية طبي����ة تعالج
جرح����ى تنظي����م داع�����ش ،وك�شف����ت املجلة
عالق����ة الرئي�����س الرتك����ي رج����ب طي����ب
�أردوغ����ان و�أفراد �أ�سرته ب�أع�ضاء وقيادات
التنظيم فى �سوريا والعراق
واعتم����د تقري����ر "غلوب����ال �سري�����ش" على
�شه����ادة ممر�ض����ة (� 34سن����ة) ،ف�ضل����ت
ال�صحيفة ع����دم الك�شف عن هويتها حفاظ ًا
عل����ى حياته����ا ،وك�شف����ت املمر�ض����ة الت����ي
تعم����ل �س����ر ًا يف م�ست�شف����ى ع�سك����ري يف
"�شانل����ي �أورفا" ،وه����ي مدينة تقع جنوب
�شرق����ي تركيا ،على مقرب����ة من احلدود مع
�سوريا ،النقاب عن معلومات حول تر�ؤ�س
�سمية �أردوغ����ان لهيئة طبي����ة �سرية لعالج
جرحى تنظي����م داع�ش ونقل امل�سلحني �إىل
امل�ست�شفيات الرتكية
وبح�سب ال�صحيف����ة ،عملت املمر�ضة التى
ت�سك����ن ف����ى �شق����ة متهالك����ة ف����ى �ضواح����ي
�إ�سطنب����ول م����ع طفليه����ا ،مل����دة �أ�سابيع فى
م�ست�شف����ى ع�سك����ري �س����ري يف "�شانل����ى
�أورف����ا" ،م�ؤك����دة �أنه����ا �شاه����دت ع�ش����رات
اجلرح����ى املرتدي����ن مالب�����س ع�سكرية يف
�شاحن����ات ع�سكري����ة تركية ،تب��ي�ن �أنهم من
عنا�صر داع�����ش ،و�أ�شارت املمر�ضة �إىل �أن
مهمته����ا يف امل�ست�شف����ى كانت �إع����داد غرف
العمليات وم�ساعدة الأطباء يف مهامهم
و�أ�ش����ارت ال�صحيف����ة� ،إىل �أن �أردوغ����ان
يدف����ع الف��ت�رة املا�ضية ثم����ن الدع����م املقدم

�إىل املتطرف��ي�ن والع�صاب����ات الإرهابي����ة،
وتزاي����دت االنتق����ادات الراف�ضة ل�سيا�سات
�أردوغ����ان بخا�ص����ة جت����اه �أزم����ة منطق����ة
ال�ش����رق الأو�سط ،وتراجع����ت �شعبيته فى
داخ����ل الدولة الرتكية بن�سب����ة و�صلت �إىل
 %15خالل ثالثة �أ�شهر
و�أ�ضافت املمر�ض����ة� ،أنها تلقت راتب ًا كبري ًا
و�ص����ل �إىل  7500دوالر �شهري���� ًا ،و�أنه����ا
ر�أت �سمي����ة �أردوغان مرات كثرية يف املقر
الرئي�سي للم�ست�شفى ب�شانلي �أورفا"
و�سب����ق �أن �أعلنت �سمي����ة �أردوغان رغبتها
بال�سف����ر �إىل املو�ص����ل العراقي����ة ،معق����ل
تنظي����م داع�����ش ،للقي����ام مبا �أ�سمت����ه �أعمال
الإغاثة الإن�سانية
واتهمت ال�صحيف����ة الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغ����ان بالتمثيل وا�صطناع دموع
التما�سي����ح عل����ى الالجئ��ي�ن ال�سوري��ي�ن،
وقال����ت "�إن����ه يتاج����ر بالأزم����ة ال�سورية"،
م�ش��ي�رة �إىل �أن الغر�����ض ه����و �سرق����ة نفط
الع����راق و�سوري����ا ع����ن طري����ق �شركات����ه
و�شركات جنله بالل �أردوغان
وت�ضي����ف ال�صحيف����ة يف تقريره����ا� ،أن
احلكومة الرتكية تدعم ،ب�شكل غري مبا�شر،
تنظيم داع�ش ،وذلك عن طريق �شراء النفط
العراق����ي باملناطق التى �سيطر عليها �أفراد
التنظي����م  ،كم����ا تنقل ال�سف����ن التابعة لبالل
�أردوغ����ان ،جنل الرئي�س الرتكي ،البرتول
"الداع�شي" وت�ساهم �أ�ساطيله يف ناقالت
النفط املتجهة �إىل اليابان.

كريي يتحدث يف جمل�س العالقات اخلارجية مع ريت�شارد ها�س يف مدينة نيويورك
واخلام�س من �آب (�أغ�سط�س) املقبل ،لين�ضم بذلك على «تويرت» يف  17متوز اجلاري ،لكن مل يتم
�إىل العديد من امل�س�ؤولني الأوروبيني الذين �أعلنوا ت�أكيدها حتى اليوم «لأ�سباب �أمنية» وفق الوزارة.
عزمهم على زيارة طهران بعد التوقيع على االتفاق ويزور نظريه الفرن�سي لوران فابيو�س �إيران
النووي يف  14متوز (يوليو) اجلاري.وكان الأربعاء املقبل.وت�أتي زيارته بعد زيارة مماثلة لوزير
جنتيلوين �أعلن عن الزيارة ومواعيدها يف ر�سالة االقت�صاد الأملاين �سيغمار غابريل نائب امل�ست�شارة،

املعلم :االتفاق النووي لن ي�ؤثر على دعم طهران الثابت لدم�شق
 تون���س تعت��زم تعيي��ن قن�ص��ل ع��ام لها ف��ي �سوري��ا بعد �سن��وات م��ن القطيعة
 دم�شق  /ا ف ب  -رويرتز  -ايف
�أكد وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم (اجلمعة)� ،أن
االتفاق الذي مت �إبرامه �أخري ًا بني �إيران والدول ال�ست لن
ي�ؤثر على الدعم الثابت الذي تقدمه طهران لدم�شق ،ال بل
من �ش�أنه �أن يقوي الأخرية.وقال املعلم يف كلمة �ألقاها خالل
«امل�ؤمتر الإعالمي الدويل ملواجهة الإرهاب التكفريي» الذي
عقد يف دم�شق ام�س� ،إن «هناك حديث ًا كثري ًا عن االتفاق
النووي الإيراين و�أثره على الأزمة ال�سورية .وهناك من
يعتقد وعلى ر�أ�سهم الواليات املتحدة �أن هذا االتفاق �سيمكن
الغرب من الت�أثري على املواقف الإيرانية جتاه الأزمة
ال�سورية "،و�أ�ضاف« :مهما توهم الغرب ب�أن ما جرى ي�ؤثر
على الأزمة ال�سورية ،ف�إنه �إذا مل يكن هذا الت�أثري �إيجابي ًا
فلن ي�ستطيع �أحد �أن ي�ؤثر �إال ال�شعب ال�سوري"،و�أكد �أن
«مواقف �إيران جتاه الأزمة يف �سورية مل تتغري» ،مو�ضح ًا
�أن �إيران «قدمت كل �أ�شكال الدعم لل�شعب ال�سوري يف ن�ضاله
�ضد الإرهاب قبل االتفاق النووي وخالله وبعده و�سوف
ت�ستمر يف ذلك"،واعترب �أن «االتفاق التاريخي» ي�شكل
«اعرتاف ًا وا�ضح ًا مبكانة �إيران و�أهمية دورها املحوري
على ال�ساحتني االقليمية والدولية» ،م�ضيف ًا« :دخلت �إيران
امل�سرح الدويل من �أو�سع �أبوابه ،وكلما كان حليفنا قوي ًا
نكون �أقوياء"،وح�ضر امل�ؤمتر وزير الثقافة الإيراين علي
�أحمد جنتي ونائب الأمني العام لـ «حزب الله» اللبناين نعيم
قا�سم ووفود من دول عدة.
و�أعلن املر�شد الإيراين علي خامنئي ال�سبت املا�ضي،
�أن االتفاق النووي لن يغري �سيا�سة �إيران يف مواجهة
«احلكومة الأمريكية املتغطر�سة» ،م�شدد ًا على �أن ال�سيا�سات
الأمريكية يف املنطقة «متعار�ضة بن�سبة  180يف املئة مع

مواقف �إيران» .و�أكد ا�ستمرار بالده يف «دعم �أ�صدقاء
�إيران".
وا�ستبعد وزير الثقافة واالر�شاد الإ�سالمي االيراين على
جنتي الذي يزور العا�صمة ال�سورية دم�شق �أي حل ع�سكري
لالزمة يف �سوريا.وا�ضاف جنتي ،الذي و�صل اخلمي�س �إىل
دم�شق على ر�أ�س وفد ثقايف واعالمي للم�شاركة يف ملتقى
االعالم الدويل ملكافحة االرهاب التكفريي والذي ينطلق
اليوم و ي�ستمر يومني ،يف ت�صريحات لل�صحفيني يف مطار
دم�شق انه الخيار ع�سكري لالزمة يف �سوريا ،ح�سبما ذكرت
ام�س اجلمعة وكالة االنباء االيرانية (�إرنا).واكد ان الكثري
من الدول الغربية ال�سيما الواليات املتحدة ادركت اليوم
�ضرورة مكافحة االرهاب ،متابعا ان الغرب وعددا من دول
املنطقة الذين قدموا الدعم للإرهابيني يف البداية تو�صلوا
اليوم �إىل ان االرهابيني هم اكرب خطر يتهددهم.و�شدد
جنيي على دعم ايران حكومة و�شعبا ل�سوريا التي تقف
يف اخلط االمامي للمقاومة بوجه العدو “ال�صهيوين”
والتكفرييني.من جانبه اكد وزير االعالم ال�سوري عمران
الزعبي ان الت�صدي للإرهاب بحاجة �إىل التعاون ال�شامل
على ال�صعيدين االقليمي والدويل.وا�ضاف �إن االرهاب
بات خطرا يهدد املنطقة و ان الت�صدي له بحاجة اىل العمل
اجلاد و احلقيقي يف خمتلف املجاالت الفكرية واالعالمية
والثقافية والع�سكرية واالمنية.واو�ضح “�سيتم يف
امللتقى الدويل مناق�شة اال�سباب التي تقف وراء انت�شار
ظاهرة االرهاب وال�سيما ا�سباب الدعم الع�سكري واملايل
وال�سيا�سي الذي تقدمه تركيا وقطر وال�سعودية والكيان
ال�صهيوين للجماعات االرهابية والتكفريية”.وت�شارك
� 130شخ�صية اعالمية من خمتلف دول العامل يف هذا
امللتقى الدويل.

�أوبام��ا يع��ود �إىل �أر�ض اج��داده يف كيني��ا و�سط اج��راءات م�شددة
 دم�شق �/أ .ف .ب.
وا�شنط���ن :و�ص���ل الرئي����س االمريك���ي باراك
اوبام���ا م�س���اء ام�س اجلمع���ة اىل كينيا ار�ض
اج���داده يف زي���ارة حماط���ة باج���راءات امنية
م�شددة يف هذا البل���د الذي يعاين من هجمات
ت�شنها حركة ال�شباب اال�سالمية ال�صومالية
ويق���وم اوباما الذي غ���ادر الوالي���ات املتحدة
عن���د ال�ساع���ة  00,28ت���غ عل���ى م�ت�ن الطائرة
الرئا�سي���ة ب���اول زي���ارة ل���ه اىل م�سق���ط ر�أ�س
والده من���ذ توليه مهامه الرئا�سية .ومن املقرر
ان يلقي اوباما كلمة خالل القمة العاملية لرواد
االعم���ال ،كما �سيج���ري حمادثات م���ع نظريه
الكين���ي ح���ول الق�ضايا االقت�صادي���ة واالمنية
واحرتام حقوق االن�سان
و�ص���رح اوباما يف وا�شنطن اال�سبوع املا�ضي
"رغ���م التحدي���ات العدي���دة فافريقي���ا تتمت���ع
بدينامية غ�ي�ر معقولة وهي اح���دى اال�سواق
اال�س���رع من���وا يف العامل بينما ال�س���كان ابدوا
قدرة كبرية على التحمل وال�صمود"
وا�ض���اف "الفر����ص يف افريقي���ا ا�ستثنائي���ة
وعلينا ك�سر االمناط واحلواجز" .و�ستفر�ض
ال�سلط���ات اغالقا تاما على ق�س���م من العا�صمة
نريوبي كم���ا �سيغل���ق املجال اجل���وي الكيني
عن���د و�ص���ول اوبام���ا ومغادرته م�س���اء االحد
عندما �سيتوجه اىل اثيوبيا حيث مقر االحتاد
االفريقي
واعلن قائ���د �شرطة العا�صم���ة بن�سون كيبوي
ان ع�ش���رة االف �شرطي اي ربع قوات ال�شرطة
الوطنية �سيتم ن�شره���م يف العا�صمة .وت�شكل

�أول م�س�ؤول غربي بارز يتوجه �إىل اجلمهورية
الإ�سالمية منذ التوقيع على االتفاق.و�سيجري
رئي�س النم�سا هاينز في�شر يف �أيلول (�سبتمرب)
املقبل� ،أول زيارة لرئي�س �أوروبي اىل �إيران منذ
العام  ،2004وفق ما �أكد مكتبه.و�ست�ستمر الزيارة
من ال�سابع �إىل التا�سع من �أيلول املقبل.و�صوت
جمل�س الأمن الدويل الإثنني املا�ضي ،بالإجماع على
يحجم الربنامج النووي
االتفاق التاريخي الذي
ّ
لإيران وميهد الطريق �أمام رفع العقوبات عن
اقت�صادها.ومن املتوقع �أن يف�سح االتفاق الطريق
�أمام ات�صاالت �أكرب بني �إيران والدول الكربى يف
جماالت �أخرى وخ�صو�ص ًا الت�صدي لتنظيم «داع�ش»
يف العراق و�سوريا.
وكان الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند اتفق خالل
حمادثة هاتفية مع نظريه الإيراين ح�سن روحاين
على تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين بعد �إبرام
االتفاق النووي يف فيينا مع ال�ست الكربى.و�أفاد
مكتب الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند يف بيان
اخلمي�س  23يوليو/متوز� ،أن زيارة وزير اخلارجية
الفرن�سي لوران فابيو�س �إىل �إيران يف الـ 29من
يوليو/متوز تهدف �إىل تد�شني هذا التطور.كما ذكر
البيان �أن هوالند �أكد خالل املحادثة مع روحاين �أنه
يريد من �إيران �أن ت�ساهم ب�شكل �إيجابي يف حل
الأزمات يف ال�شرق الأو�سط.ومن جهة �أخرى ،دافع
الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين عن االتفاق النووي
الذي تو�صلت �إليه طهران مع القوى العاملية ال�ست
بعدما تعر�ض لهجوم من املحافظني يف الداخل و�أكد
�أن االتفاق يعك�س �إرادة الأمة و�أن قيمته �أكرب من
اجلدل حول تفا�صيله.

حرك���ة ال�شب���اب اال�سالمي���ة ال�صومالي���ة التي
�شن���ت هجم���ات كب�ي�رة يف كيني���ا عل���ى غ���رار
املج���زرة يف مركز وي�ست غاي���ت التجاري يف
نريوب���ي والت���ي راح �ضحيته���ا  67قتي�ل�ا يف
 ،2013م�ص���در القل���ق اال�سا�س عل���ى ال�صعيد
االمني
وت�شه���د كيني���ا من���ذ ا�سابيع حما�س���ة متزايدة
ح���ول الزي���ارة التي تعت�ب�ر حمف���زا لالعمال
التجاري���ة .و�ص���رح الرئي����س الكيني قبيل
الزي���ارة "ال حاجة القول لكم اىل اي حد
ننتظر هذا الي���وم بفارغ ال�صرب ون�أمل
ان يكون ا�ستقبالنا له مميزا"
م���ن جهت���ه ،اعت�ب�ر حاك���م منطق���ة
العا�صم���ة ايفان���ز كيدي���رو ان الزيارة
"مبثابة ت�صوي���ت على الثقة ملدينتنا
وبلدن���ا" .واطل���ق كيدي���رو حمل���ة
كبرية لتح�سني العا�صمة حيث مت
تنظيم ال�شوارع وبناء العديد من
االر�صفة يف اال�سابيع املا�ضية
واذا كان اوباما يعترب مبثابة بطل
يف كينيا اال ان عددا كبريا من ال�سكان
اعربوا عن خيبة املهم النه انتظر طويال
قب���ل ان يقوم بهذه الزي���ارة الر�سمية .وهذه
"الع���ودة اىل ار�ض االجداد" تعرقلت لفرتة
طويل���ة ب�سب���ب اته���ام املحكم���ة اجلنائي���ة
الدولية للرئي�س الكيني اوهورو كينياتا
بارت���كاب جرائم �ضد االن�سانية نظرا
ل���دوره يف اعم���ال العنف
الت���ي تل���ت

االنتخابات يف نهاية  2007ومطلع 2008
وا�سقط���ت ه���ذه املالحقات يف كان���ون االول/
دي�سم�ب�ر ب�سب���ب عرقل���ة م���ن قب���ل احلكوم���ة
الكيني���ة ،كم���ا قالت مدعية املحكم���ة اجلنائية
مم���ا
ا لد و لي���ة ،

فت���ح الطري���ق له���ذه الزي���ارة الرئا�سي���ة .اال
ان كينيات���ا اك���د ان نائب���ه املثري للج���دل وليام
روت���و والذي ال يزال مالحق���ا من قبل املحكمة
اجلنائية الدولية �سيكون حا�ضرا يف اللقاءات
مع اوباما
وعن���د �س����ؤال كينياتا ح���ول حق���وق املثليني،
اعل���ن ان االمر "ال يط���رح م�شكلة لل�سكان وانه
لي����س واردا اب���دا على ج���دول" املحادثات مع
اوبام���ا .واو�ض���ح ان "مكافحة االرهاب هي
املو�ض���وع اال�سا����س .لق���د عملن���ا بتعاون
وثيق مع االجهزة االمريكية"
وا�ض���اف ان "الفق���ر وحت�س�ي�ن الو�ض���ع
ال�صح���ي لل�س���كان والتعلي���م واالم���ن
والطرق���ات ،ه���ذه ه���ي اولوياتن���ا".
وم���ن املفرت����ض ان ترك���ز املحادث���ات
على مكافح���ة االره���اب خ�صو�صا وان
نريوب���ي تعر�ض���ت يف الع���ام 1998
لهج���وم دام لتنظيم القاع���دة ا�ستهدف
ال�سفارة االمريكية واوقع 224قتيال
وحذر ريت�شارد توتاه اخلبري يف �ش�ؤون
االم���ن واالره���اب املقي���م يف نريوبي ان
"الرئي����س االمريكي هدف ثمني جدا لذا
ف���ان اي هج���وم او حتى حماول���ة هجوم
�سيجذب االنتباه حلركة ال�شباب"
وو�ص���ل مئ���ات العنا�ص���ر االمني�ي�ن اىل كينيا
يف اال�سابي���ع القليل���ة املا�ضي���ة .وذك���رت
تقاري���ر و�سائ���ل االع�ل�ام الكيني���ة ان ثالث���ة
فن���ادق ،ه���ي �سن���كارا وفي�ل�ا روزا كمبن�سكي
وانرتكونتيننت���ال ،مت تفتي�شها من قبل رجال
اال�ستخبارات

من جهة �أخرى ،جدد املعلم �شكر الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني على «العمل من �أجل بناء حتالف اقليمي دويل
حقيقي من �أجل مكافحة الإرهاب» ،معترب ًا �أن «احلاجة
اىل هذا التحالف �أكيدة» ب�سبب ما �سماه «ف�شل التحالف
الذي بنته الواليات املتحدة ملكافحة ارهاب داع�ش".لكنه
ر�أى �أن «فر�صة اقامة حتالف اقليمي ملكافحة االرهاب يف
القريب العاجل يحتاج اىل معجزة» ،م�ضيف ًا« :لكن على
املدى املتو�سط ،ف�إن ال�ضرورات الأمنية التي فر�ضها واقع
انت�شار الإرهاب .وبدء ارتداد الإرهاب على داعميه� ،سيحتم
على دول اجلوار البحث مع الدولة ال�سورية يف اقامة هذا
التحالف".واعتربت مو�سكو بعد توقيع االتفاق النووي
االيراين �أن العراقيل زالت امام «ت�شكيل حتالف وا�سع
للت�صدي لتنظيم الدولة اال�سالمية وجمموعات ارهابية
اخرى".
من جهة اخرى  ،قالت م�صادر �إعالمية مقربة من ال�سلطات
ال�سورية �إن تون�س تعتزم تعيني قن�صل عام لها يف �سوريا
بعد �سنوات من القطيعة بني البلدين.و�أ�ضافت امل�صادر �أن”
املر�شح ملن�صب القن�صل العام يف دم�شق هو الدبلوما�سي
التون�سي �إبراهيم الفواري الذي قد ي�صل مع طاقم
دبلوما�سي �إىل العا�صمة ال�سورية خالل �أيام كي يعاد العمل
يف ال�سفارة املغلقة بدم�شق” .و مل ي�صدر هذه االيام �أي
نفي �أو ت�أكيد من �سلطات البلدين.وكانت العالقات قطعت
بني العا�صمتني على خلفية ” �أحداث الربيع العربي”
وا�ست�ضافت تون�س م�ؤمترات بارزة للمعار�ضة ال�سورية
و”�أ�صدقاء ال�شعب ال�سوري” من املجتمع الدويل ،الداعمني
لتغيري نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد الذي ورث احلكم عن �أبيه
عام  2000وال تزال عائلته حتكم �سوريا منذ حوايل ن�صف
قرن.

دي م�ستورا ينهي زيارته
لدم�شق دون لقاء الأ�سد
 دم�شق  /ا.ف.ب
ق���ال م�����س���ؤول��ون يف مكتب
امل��ب��ع��وث الأمم���ي يف دم�شق
ملرا�سل بي بي �سي يف �سوريا
�إنّ املبعوث الأممي �إىل �سوريا
�ستيفان دي مي�ستورا �أنهى
زيارته �إىل العا�صمة ال�سورية
ظهر اجلمعة وغادرها من دون
لقاء الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد كما كان متوقع ًا.
ومل ي���دل دي م�����س��ت��ورا ب���أي
ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��ح��ف��ي��ة ل��دى
و�صوله وم��غ��ادرت��ه �سوريا،
و�إنمّ��ا اكتفى ب�إجراء لقاء مع
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��وري
وليد املعلم يوم اخلمي�س
وج��دد املعلم دع��م جهود دي
مي�ستورا "نحو التوجه �إىل
حل �سيا�سي"
وب�ّي�نّ امل��ع�� ّل��م �أنّ ���س��وري��ا "ال
ت���زال تعترب �إن��ه��اء الإره���اب
وجت��ف��ي��ف م�������ص���ادره وق��ط��ع
متويله �أولوية �أ�سا�سية"
وك��������ان وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة
ال�������س���وري ق���د �أ�����ش����ار ام�����س
اجل��م��ع��ة خ��ل�ال ك��ل��م��ة ل���ه يف
امل����ؤمت���ر الإع�ل�ام���ي ال���دويل
ملواجهة ما ي�سمى بالإرهاب

التكفريي املنعقد يف دم�شق
ب���أن "�سوريا ال ت��زال تعتقد
�أن ال���ذه���اب �إىل ج��ن��ي��ف 3
�سابق لأوان��ه ،ما مل يتو�صل
ال�����س��وري��ون فيما بينهم �إىل
م��ع��اجل��ة ق�����ض��اي��اه��م ،وع��ل��ى
رحبنا بانعقاد
ه��ذا الأ�سا�س ّ
مو�سكو  3من �أجل التح�ضري
اجليد مل�ؤمتر جنيف"
وعلى �صعيد ميداين �إ�ستمرت
امل��ع��ارك يف ال��زب��داين ودرع��ا
واحل�سكة بني قوات املعار�ضة
والقوات احلكومية
ويف ����ش����أن م��ت�����ص��ل ،ي�صل
ال��ي��وم ع��ائ��دا اىل �أ���س�ترال��ي��ا
�آدم بروكمان ،وه��و ممر�ض
�أ���س�ترايل ق��ال ان��ه �أُرغ���م على
العمل يف �صفوف التنظيم
ب���ع���د حت���ول���ه اىل اال����س�ل�ام
وانه �سافر اىل �سوريا العام
املا�ضي للم�شاركة يف �أعمال
امل�ساعدات االن�سانية
ومن املتوقع �أن تلقي ال�سلطات
اال����س�ت�رال���ي���ة ال��ق��ب�����ض على
بروكمان فور و�صوله مطار
�سيدين مب��وج��ب ت�شريعات
����ص���درت يف ال���ع���ام امل��ا���ض��ي
تعاقب �أمثاله بال�سجن ملدة
ع�شر �سنوات
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تركيا تنفذ �أوىل غاراتها اجلوية �ضد تنظيم «داع�ش» يف �سوريا
ب�����د�أت ح��م��ل��ة �أم��ن��ي��ة ت�����ش��م��ل ج��م��ي��ع �أن���ح���اء ال���ب�ل�اد ..واحل�����ص��ي��ل��ة الأول���ي���ة ت���وق���ي���ف 251م�شتبها به
االت��ف��اق ال�ترك��ي-االم�يرك��ي اخل��ا���ص ب��ال��ق��واع��د اجل��وي��ة يت�ضمن منطقة ح��ظ��ر ط�ي�ران ف���وق �سوريا
 انقرة ـ وا�شنطن /رويرتز ـ
ا .ف .ب ـ �سكاي نيوز
قال رئي�س الوزراء التركي
�أحمد واود �أوغلو في
م�ؤتمر �صحافي عقد ام�س
(الجمعة)� ،إن � 297شخ�صا
بينهم � 37أجنبيا اعتقلوا
خالل المداهمات التي
نفذت في �أنحاء مختلفة من
البالد .و�أ�ضاف �أن العملية
�أعقبت غارات جوية
نفذتها مقاتالت تركية �ضد
تنظيم داع�ش في �سوريا
ونجحت في تدمير �أهدافها
بالكامل .وتابع �أن الجي�ش
التركي لم يدخل االرا�ضي
ال�سورية لتدمير �أهداف
تابعة للتنظيم

وبع ��د �أربع ��ة �أي ��ام عل ��ى هج ��وم
دام ا�سته ��دف الأرا�ض ��ي
انتح ��اري ٍ
�شخ�صا
الرتكي ��ة و�أودى بحي ��اة 32
ً
ومائ ��ة جري ��ح� ،ش ��نّ �س�ل�اح اجل ��و
الرتك ��ي ام� ��س� ،أوىل غارات ��ه عل ��ى
مواقع لتنظيم «داع�ش» يف �سوريا
وقبيل ال�ساع ��ة  01:00( 04:00تغ)
ن ّفذت ث�ل�اث مقات�ل�ات (اف )16-من
�سالح اجل ��و الرتكي غ ��ارات لق�صف
ثالث ��ة مواقع للمتطرف�ي�ن يف املنطقة
احلدودية يف �سوري ��ا املقابلة ملدينة

كيلي�س (جنوب)
وكان متطرفون فتح ��وا �أم�س ،النار
م ��ن �سوري ��ا عل ��ى مرك ��ز ح ��دودي
للجي�ش الرتك ��ي يف كيلي�س ،ما �أدى
�إىل مقت ��ل �ضاب ��ط �ص ��ف وا�صاب ��ة
ع�سكريني اثنني بجروح
وعم�ل�ا بقواع ��د اال�شتب ��اك الت ��ي
يعتمده ��ا اجلي�ش الرتكي منذ 2012
كلم ��ا طال اط�ل�اق ن ��ار ارا�ضي ��ه ،رد
عل ��ى الف ��ور بفتح النار عل ��ى املواقع
املتطرف ��ة .و�أطلقت دبابات من كتيبة

املدرع ��ات اخلام�س ��ة ع ��دة قذائ ��ف،
بح�سب وكالة "االنا�ضول"
ويف تطور الح ��ق ،قال �أوغلو ام�س،
�إنّ تركي ��ا «ال ميكن �أن تق ��ف مكتوفة
اليدي ��ن بينم ��ا ي�ستهدفه ��ا االك ��راد
والي�ساريون وتنظي ��م داع�ش» ،على
حد قوله ،م�ضي ًفا �أنّ «العملية االمنية
التي ب ��د�أت اليوم لي�س ��ت منفردة بل
ج ��زء من عملية �شاملة» ،كما اعلن �أنّ
«اجلي�ش الرتكي د ّمر بالكامل �أهدافا
لتنظي ��م داع�ش كان ��ت متث ��ل تهديدًا

على احلدود»
وكان مكتب رئي�س احلكومة قد �أعلن
�شخ�صا يف
�أن ال�شرط ��ة �أوقفت 251
ً
اط ��ار حملة ا�ستهدفت �أف ��رادا ي�شتبه
يف انتمائه ��م �إىل تنظي ��م «داع� ��ش»
وحزب العم ��ال الكرد�ستاين� ،أطلقت
ام�س يف كل �أنحاء البالد
و�أفاد بيان املكتب ب�أ ّنه «جرى توقيف
�شخ�ص ��ا
ع ��دد �إجم ��ايل بل ��غ 251
ً
النتمائه ��م �إىل جماع ��ات ارهابي ��ة»،
م�ضيف ��ا �أن املداهم ��ات ج ��رت يف

 13حمافظ ��ة تركي ��ة .وتاب ��ع "�أن
التوقيفات ج ��رت يف �أعقاب هجمات
عنيفة ا�ستهدفت مدنيني وعنا�صر من
قوى الأمن �أخريًا"
م ��ن جهته ��ا� ،أعلنت وكال ��ة "دوغان"
للأنب ��اء مداهم ��ة  140من � اً
�زل يف 26
منطق ��ة يف ا�سطنب ��ول وحده ��ا ،يف
عملي ��ة وا�سعة النطاق ال تزال جارية
مب�شارك ��ة خم�س ��ة �آالف عن�ص ��ر م ��ن
ال�شرطة وبدعم من املروحيات
وج ��اءت املداهم ��ات بع ��د مقت ��ل

وا�شنطن" :داع�ش" يح�صل على  40مليون دوالر �شهريا من بيع النفط
 مقت��ل متط��رف يف �شم��ايل تون���س واعتق��ال � 16شخ�ص��ا ب�شبه��ة "االره��اب"
وا�شنطن  -تون�س  /رويترز  ،ا ف ب
اعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة التون�سي ��ة اجلمع ��ة
ان جهادي ��ا قت ��ل واعتق ��ل � 16شخ�ص ��ا ب�شبه ��ة
"االره ��اب" ،كم ��ا مت �ضبط كمي ��ات من اال�سلحة
خالل �سل�سل ��ة عمليات لقوات االمن التون�سية يف
منطقة بنزرت يف �شمايل تون�س.
وكان ��ت الق ��وات التون�سي ��ة �شن ��ت عملي ��ة �صباح
اخلمي� ��س يف مدينة �سجن ��ان ا�ستهدفت "عنا�صر
ارهابي ��ة كان ��ت تع ��د ملخط ��ط ارهاب ��ي يرم ��ي
ا�سته ��داف مناط ��ق ح�سا�سة يف منطق ��ة بنزرت".
وا�ضاف ��ت وزارة الداخلي ��ة التون�سي ��ة ان ق ��وات
االم ��ن "متكنت من تطوي ��ق االماكن التي يتواجد
فيه ��ا امل�شتب ��ه به ��م والقب�ض عل ��ى  13عن�صرا يف
ح�ي�ن الذ احده ��م بالفرار".وتابع بي ��ان الداخلية
التون�سية "بادر العن�صر الفار عند قيام الوحدات

االمني ��ة مبالحقته باطالق الن ��ار جتاههم وهو ما
اجربهم على الرد م ��ا ادى اىل مقتله".وتوا�صلت
العمليات فجر اجلمعة �ضد متواطئني مع امل�شتبه
ب ��ه يف مدين ��ة من ��زل بورقيبة حي ��ث اعتقل ثالثة
ا�شخا�ص اخرين م ��ن دون اراقة دماء.واو�ضحت
ال ��وزارة ان ��ه مت �ضب ��ط نح ��و ع�ش ��ر قط ��ع �سالح
ومتفجرات وذخائر خالل هذه العمليات.
واعترب الرئي� ��س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي
يف حدي ��ث اجلمع ��ة الذاع ��ة "موزايي ��ك اف ام"
ع�شي ��ة عيد اجلمهوري ��ة ان البالد "يف حالة حرب
�ضد االرهاب".
وا�ض ��اف "ان ق ��وات اجلي�ش واحلر� ��س الوطني
وقوات االمن تقوم بواجباتها وال�شعب التون�سي
مت�ضامن معه ��ا" معتربا ان على البالد ان "تخرج
م ��ن ه ��ذه االزم ��ة وعل ��ى اجلمي ��ع ان يكون ��وا
موحدي ��ن" لتحقي ��ق ذلك.وتزاي ��دت الهجم ��ات

اجلهادي ��ة يف تون� ��س من ��ذ مطل ��ع الع ��ام احلايل
وكان ابرزها الهجوم على متحف باردو يف اذار/
مار� ��س املا�ضي ال ��ذي ادى اىل مقت ��ل � 22شخ�صا
بينه ��م � 21سائحا والهجوم على فندق يف �سو�سة
يف حزيران /يونيو ما ادى اىل مقتل � 38شخ�صا
غالبيتهم من ال�سي ��اح الربيطانيني.وتبنى تنظيم
الدول ��ة اال�سالمية غالبية ه ��ذه الهجمات.واعلنت
ال�سلط ��ات التون�سي ��ة حال ��ة الط ��وارئ ملواجه ��ة
هذه الهجم ��ات ما يعطي قوات االم ��ن �صالحيات
ا�ضافية يف اجراءاتها االمنية.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك �أعل ��ن م�ساع ��د وزي ��ر اخلزان ��ة
الأمريكي ل�ش�ؤون مكافحة متويل الإرهاب دانيال
غليزر �أن تنظيم "داع�ش" يح�صل على  40مليون
دوالر �شهريا من بيع النفط امل�ستخرج من املناطق
التي ي�سيطر عليها.
و�أو�ض ��ح غلي ��زر خ�ل�ال م�شاركت ��ه يف منت ��دى

فرن�سا تقر قانون التن�صت على مواطنيها
 القانون اجلديد يهدف للت�صدي ملا ت�صفه ال�سلطات ب�أنه تهديد �إرهابي

 باري�س� /سكاي نيوز
واف ��ق املجل� ��س الد�ست ��وري يف
فرن�س ��ا ،اخلمي� ��س ،عل ��ى قان ��ون
يعط ��ي �أجه ��زة املخاب ��رات التابعة
للدول ��ة جم ��اال �أك�ب�ر للتن�صت على
اجلمه ��ور ،للت�ص ��دي مل ��ا ت�صف ��ه
ال�سلط ��ات ب�أن ��ه تهدي ��د �إرهابي مل
ي�سبق له مثيل.
و�أث ��ار قانون املراقب ��ة ،الذي ك�شف
النقاب عن ��ه بعد �شهري ��ن من مقتل
� 17شخ�ص ��ا يف هجم ��ات �شنه ��ا
مت�ش ��ددون ،مقارن ��ات م ��ع قان ��ون
باتريوت الأمريكي الذي ا�ستحدث
بع ��د هجم ��ات � 11سبتم�ب�ر 2001
.وكان الرئي�س الفرن�سي ،فران�سوا

هوالن ��د ،ق ��د طل ��ب م ��ن املجل� ��س
الد�ست ��وري الب ��ت يف د�ستوري ��ة
قان ��ون ي�سق ��ط احلاج ��ة �إىل �إذن
ال�ستخ ��دام �أجه ��زة للتن�ص ��ت على
الهوات ��ف وكام�ي�رات ومك�ب�رات
لل�ص ��وت خمفية.كم ��ا ي�سم ��ح
القانون ،الذي عر�ض �أمام املجل�س،
لل�سلط ��ات ب�إرغام مقدم ��ي خدمات
الإنرتن ��ت على مراقب ��ة الت�صرفات
املث�ي�رة لل�شبهات.ومبقت�ض ��ى
القان ��ون اجلدي ��د ،ف�إن ��ه ب ��دال م ��ن
ا�شرتاط احل�صول على موافقة من
قا�ض ،ف�إن م�س�ؤويل الأمن ميكنهم
�أن ي�أم ��روا باملراقبة بعد احل�صول
عل ��ى ن�صيحة م ��ن هيئ ��ة �إ�شرافية،
ان�شئ ��ت حديث ��ا مكر�س ��ة خ�صي�صا

ملث ��ل ه ��ذه املوافقات.ورف� ��ض
املجل� ��س الد�ست ��وري م ��ادة يف
القان ��ون كانت �ست�سم ��ح لل�سلطات
بالقي ��ام بعملي ��ات يف ح ��االت
الط ��وارئ ب ��دون احل�ص ��ول عل ��ى
موافقة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل مادة ب�ش�أن
املراقب ��ة الدولي ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س �أن
امل�شرع�ي�ن مل يح ��ددوا ب�شكل واف
�ش ��روط ا�ستخدامها.ومبوج ��ب
القان ��ون اجلدي ��د ،ف� ��إن �أجه ��زة
املخاب ��رات �سيك ��ون مبقدورها يف
حاالت ا�ستثنائية ا�ستخدام �أجهزة
خا�ص ��ة للتج�س�س ،تق ��وم بت�سجيل
جمي ��ع �أن ��واع املحادث ��ات الهاتفية
وع�ب�ر الإنرتنت والر�سائل الن�صية
ع�ب�ر الهوات ��ف املحمولة.و�سيكون
مبقدوره ��ا �أي�ض ��ا و�ض ��ع مكربات
لل�ص ��وت وكام�ي�رات غ�ي�ر مرئي ��ة
يف ال�شق ��ق ال�سكني ��ة للم�شتبه بهم،
و�إ�ضاف ��ة "برام ��ج ك ��ي لوك ��ر" �إىل
�أجهزته ��م للكمبيوت ��ر لر�ص ��د كل
نق ��رة على لوح ��ة املفاتيح.وي�سمح
القان ��ون �أي�ض ��ا لل�سلط ��ات ب�إل ��زام
مقدم ��ي خدم ��ات الإنرتن ��ت بر�صد
الت�صرف ��ات املث�ي�رة لل�شبه ��ات عن
طري ��ق مراقبة البيان ��ات الو�صفية
�أو م ��ا يطلق عليها "ميتاداتا" ،على
�سبيل املثال الفرتة الزمنية ومعدل
تكرار ا�ستخدام موقع بعينه.

للأم ��ن يف والي ��ة كول ��ورادو �أن "كن ��زا" حقيقي ��ا
م ��ن املعلومات اخلا�ص ��ة بتمويل تنظي ��م "الدولة
الإ�سالمية" مت احل�صول عليه بعد الق�ضاء على �أبو
�سي ��اف قائد املجموعة امل�س�ؤولة عن جتارة النفط
والغ ��از �شرق ��ي �سوري ��ا يف مايو /اي ��ار املا�ضي،
م�ش�ي�را �أي�ض ��ا �إىل �أن م�سلح ��ي تنظي ��م "الدول ��ة
الإ�سالمية" يتقا�ضون  1000دوالر �شهريا.ولفت
امل�س� ��ؤول املايل الأمريك ��ي �إىل �أن تنظيم "الدولة
الإ�سالمي ��ة" و�ضع يده بعد �سيطرته على املو�صل
يف يوني ��و /حزي ��ران ع ��ام  2014عل ��ى �سيول ��ة
نقدية ت�ت�راوح بني  500ملي ��ون دوالر �إىل مليار
دوالر.
ه ��ذا ،وكان ��ت الت�صريح ��ات يف ال�ساب ��ق ت�ش�ي�ر
�إىل �أن تنظي ��م "الدول ��ة الإ�سالمية" ا�ستوىل على
�أ�صول م�صرفية بعد �سيطرته على مدينة املو�صل
تقدر بنحو  430مليون دوالر.

� 32شخ�ص ��ا يف تفج�ي�ر انتح ��اري
االثنني يف بل ��دة تركية على احلدود
ال�سورية ،ن�سب �إىل تنظيم «داع�ش»
واعل ��ن رئي�س الوزراء الرتكي احمد
داود اوغل ��و ان العمليات التي يقوم
به ��ا اجلي� ��ش وال�شرط ��ة يف تركي ��ا
اجلمعة �ضد عنا�صر ي�شتبه بانتمائهم
اىل تنظي ��م الدولة اال�سالمية وحزب
العمال الكرد�ستاين �ستتوا�صل
اىل ذل ��ك ذك ��رت �صحيف ��ة تركي ��ة
اجلمع ��ة ان االتف ��اق ب�ي�ن تركي ��ا
والوالي ��ات املتح ��دة بال�سم ��اح
للطائرات االمريكية با�ستخدام قاعدة
تركية ل�ش ��ن هجمات على داع�ش يف
�سوريا ،يت�ضم ��ن اي�ضا اقامة منطقة
حظر طريان على اج ��زاء من �سوريا
الواقعة مبح ��اذاة احلدود مع تركيا.
وا�ضافت �صحيفة حرييت ان االتفاق
ال ��ذي ي�سم ��ح للطائ ��رات االمريكي ��ة
با�ستخ ��دام قاع ��دة اجنرلي ��ك يف
جنوبي تركيا يت�ضم ��ن اقامة منطقة
حظر طريان من  90كلم بني مدينتي
م ��ارع وجرابل� ��س ال�سوريت�ي�ن.
و�ستقدم منطقة حظر الطريان الدعم
ملنطق ��ة �آمن ��ة مق ��ررة عل ��ى االر� ��ض
ميك ��ن ان متتد حتى  50كلم يف عمق
�سوريا.وقالت ال�صحيفة ان طائرات
النظ ��ام ال�س ��وري ل ��ن تتمك ��ن م ��ن
التحلي ��ق يف منطق ��ة حظ ��ر الطريان
و�سيت ��م ا�ستهدافه ��ا يف ح ��ال فعل ��ت
ذلك.واملنطق ��ة االمن ��ة �ستعم ��ل على
من ��ع ت�سل ��ل اجلهادي�ي�ن والتخفي ��ف
م ��ن تدف ��ق املزي ��د م ��ن الالجئني اىل
تركيا.وج ��اء االتفاق بع ��د ا�شهر من
املفاو�ضات بني انقرة وا�شنطن.وزاد
اال�ستياء لدى امل�س�ؤولني االمريكيني
بعد متن ��ع تركيا عن لع ��ب دور كامل

يف التحال ��ف �ض ��د تنظي ��م الدول ��ة
اال�سالمي ��ة مب ��ا يف ذل ��ك ا�ستخ ��دام
اجنرليك.غ�ي�ر ان تفج�ي�را انتحاريا
داميا يف بلدة حدودي ��ة تركية ن�سب
اىل تنظي ��م الدول ��ة اال�سالمية تبعته
ا�شتب ��اكات حدودي ��ة ،جع ��ل �سيا�سة
انقرة اك�ث�ر ت�شددا.وق�صفت طائرات
حربي ��ة تركية اجلمع ��ة للمرة االوىل
اهداف ��ا لتنظي ��م الدول ��ة اال�سالمي ��ة
يف �سوريا.وقال ��ت حرييت ان قوات
التحال ��ف بقي ��ادة امريكي ��ة �ستق ��وم
عن ��د ال�ض ��رورة بطلع ��ات ا�ستطالع
و�ضرب ��ات يف املنطقة.وا�ضاف ��ت
ال�صحيف ��ة ان االتف ��اق ين� ��ص عل ��ى
ان "الطائ ��رات االمريكي ��ة املجه ��زة
بقناب ��ل و�صواري ��خ �ستك ��ون قادرة
عل ��ى ا�ستخ ��دام قاع ��دة اجنرلي ��ك
اجلوي ��ة" ل�ش ��ن غ ��ارات �ض ��د تنظيم
الدول ��ة اال�سالمي ��ة .و�ستق ��دم تركيا
الدع ��م لتل ��ك الغ ��ارات باملدفعي ��ة.
وال يت�ضم ��ن االتف ��اق و�ص ��ول اي
ق ��وات بري ��ة امريكي ��ة اىل تركي ��ا
لك ��ن �سي�سم ��ح لكتيب ��ة ي�ص ��ل عددها
اىل  50موظف ��ا ع�سكري ��ا امريكي ��ا
بالدخ ��ول لتق ��دمي الدع ��م التقن ��ي.
واالتف ��اق يتعل ��ق فق ��ط با�ستخ ��دام
قاعدة اجنرليك اجلوي ��ة القريبة من
مدينة ا�ضن ��ة على مقربة من احلدود
ال�سورية.غري ان الطائرات احلربية
االمريكي ��ة �ستتمك ��ن م ��ن ا�ستخ ��دام
قواعد بامتان وديار بكر ومالتيا يف
�شرق ��ي تركيا يف ح ��االت الطوارئ.
ودون حتدي ��د موع ��د دقي ��ق قال ��ت
حريي ��ت ان قاعدة اجنرلي ��ك �ستفتح
"يف وق ��ت قريب جدا" امام القوات
االمريكية لال�ستخدام يف �شن غارات
يف �سوريا.

ريا
غارة �أمريكية تقتل قياديًّا كب ً
يف تنظيم «القاعدة» ب�أفغان�ستان
 كابل /ا .ف .ب
�أعلن ��ت وزارة الدف ��اع االمريكية ،ام�س (اجلمعة)� ،أن قيادي ��ا كبريًا يف تنظيم
القاع ��دة قت ��ل م ��ع م�سلح�ي�ن اثن�ي�ن �آخري ��ن يف غ ��ارة امريكي ��ة ا�ستهدفته يف
افغان�ست ��ان .واو�ضحت الوزارة �أن العملية التي جرت يف  11يوليو (متوز)
يف والية باكتيكا� ،أدت اىل مقتل ابو خليل ال�سوداين «القائد العمالين الكبري
يف تنظي ��م القاع ��دة» ،وذلك يف بي ��ان مت توزيع ��ه على ال�صحافي�ي�ن املرافقني
لوزير الدفاع االمريكي ا�شتون كارتر يف زيارته اىل العراق.
وتاب ��ع البي ��ان �أن «ال�سوداين �أحد ثالثة متطرف�ي�ن معروفني قتلوا يف الغارة.
و�سي�ؤدي مقتله اىل احلد من العمليات التي ينفذها تنظيم القاعدة يف العامل».
و�أ�ض ��اف �أن ال�سوداين يرت�أ�س وحدة التفج�ي�رات والهجمات االنتحارية وله
عالقة مبا�شرة مبخططات ل�شن هجمات �ضد الواليات املتحدة.
وج ��اء �أي�ض ��ا يف البيان �أن ال�س ��وداين «ا�شرف اي�ضا عل ��ى عمليات �ضد قوات
افغاني ��ة وباك�ستاني ��ة وم ��ن التحال ��ف وحاف ��ظ عل ��ى ات�ص ��ال وثي ��ق ب�أمي ��ن
الظواه ��ري» زعيم تنظيم القاعدة .وقال كارت ��ر يف البيان �إن مقتل ال�سوداين
يربز اجلهود التي يبذلها اجلرنال جون كامبل قائد قوات احللف االطل�سي يف
�أفغان�ستان وقوات ��ه «ملحاربة القاعدة» .م�ضي ًف ��ا «�سنوا�صل الت�صدي للتطرف
العنيف يف املنطقة ويف العامل».
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جمل�س ال�شيوخ الأمريكي يتهم البيت الأبي�ض
مب�ساعدة �إيران فى احل�صول على �سالح نووي
قال ��ت ال�صحيف ��ة� ،إن امل�شرع�ي�ن الأمريكيني
ا�صطدم ��وا مب�س� ��ؤوىل �إدارة الرئي� ��س
الأمريكي باراك �أوباما �أم�س اخلمي�س خالل
جل�سة ا�ستماع -متث ��ل بداية نقا�ش �سيا�سي
�ساخ ��ن لتحديد االجتاه عل ��ى مدار �شهرين-
ب�سب ��ب االتف ��اق الن ��ووي التاريخ ��ي م ��ع
�إيران .ور�أت ال�صحيفة �أن انتقاد م�س�ؤولني
بارزين وال �سيما وزير اخلارجية الأمريكي
ج ��ون كريي -ال ��ذي كان ع�ض ��وا فى جمل�س
ال�شي ��وخ -كان فى كثري م ��ن الأحيان انتقادا
�شخ�صي ��ا خ�ل�ال اجتم ��اع جلن ��ة العالق ��ات
اخلارجية مبجل�س ال�شيوخ والذي ا�ستغرق

�أك�ث�ر من �أربع �ساعات ،وق ��ال رئي�س اللجنة
ب ��وب كورك ��ر -ال�سيناتور اجلمه ��وري عن
والية تيني�سى -لكريي "م ��ا �أعتقد �أنك قمت
به بالفعل فى ه ��ذه املفاو�ضات هو �أنك قمت
بتقن�ي�ن م�س ��ار منح ��از متاما ل�صال ��ح �إيران
لتتمك ��ن م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى �س�ل�اح نووي
بالتزامه ��ا به ��ذه االتفاقي ��ة� ..أعتق ��د �أن ��ه مت
خداعك" .ولفت ��ت ال�صحيف ��ة الأمريكية �إىل
االتهامات التى وجهه ��ا جمهوريون �آخرون
وبع� ��ض الدميقراطي�ي�ن للبي ��ت الأبي� ��ض
بقب ��ول اتفاقي ��ة لي�س م ��ن �ش�أنه ��ا الف�شل فى
كبح طموح �إيران م ��ن احل�صول على �سالح

ن ��ووي ،ب ��ل �ست�ساعدها ف ��ى نهاي ��ة املطاف
عل ��ى ذلك .م ��ن ناحية �أخ ��رى� ،أو�ض ��ح كبار
دبلوما�س ��ي الإدارة الأمريكي ��ة ب� ��أن رف� ��ض
الكونغر� ��س لالتفاقي ��ة النووي ��ة م ��ن �ش�أن ��ه
املخاط ��رة باندالع ح ��رب مع �إي ��ران وقيادة
الب�ل�اد �إىل عزلة دبلوما�سية ،ح�سبما �أوردت
ال�صحيف ��ة .وف ��ى ال�سي ��اق ذات ��ه� ،أكد كريي
�أن القي ��ود املفرو�ضة على �إي ��ران -مبوجب
ه ��ذا االتف ��اق -ت�ضم ��ن �أال حت�ص ��ل طه ��ران
عل ��ى �سالح نووي ملدة  15عام ��ا على الأقل،
و�أو�ضح ��ت "وول �سرتي ��ت جورن ��ال" �أن
امل�ضم ��ون ال�ساخن جلل�س ��ة اال�ستماع ق�ضى

عل ��ى �أي �أم ��ل للبيت الأبي�ض ف ��ى �أن ي�سارع
حلفا�ؤه فى الكونغر�س لدعم ال�صفقة ،مع عدد
قلي ��ل من الدميقراطيني الذي ��ن �أبدوا دعمهم
لالتفاقي ��ة النووية ب�شكل كام ��ل .واختتمت
ال�صحيف ��ة تقريره ��ا بالق ��ول �أن جمل� ��س
ال�شي ��وخ �أعرب �أم�س اخلمي� ��س عن �شكوكه
ب�ش ��كل خا� ��ص �إزاء ق ��درة الوكال ��ة الدولية
للطاق ��ة الذرية عل ��ى مراقبة البني ��ة التحتية
النووي ��ة الإيرانية ال�شا�سعة ب�صورة فعالة،
وقالوا �إن ثمة �شفافي ��ة حمدودة فى العملية
التى تتبعها وكالة الأمم املتحدة فى معاجلة
م�س�ألة الت�سليح املا�ضية.

الكونغر�س �سي�ضعف االتفاق النووي
الإيراين ويجعل تنفيذه �صعبا
قال ��ت املجل ��ة �إن الكونغر� ��س �سي�ص ��وت ل�صال ��ح رف� ��ض
االتفاق الن ��ووي الإيراين الذى �أب ��رم م�ؤخر ًا بني طهران
وال ��دول ال�ست الكربى ،لكن املجل ��ة ت�ساءلت عن الطريق
ال ��ذى �سيتخ ��ذه النواب فى ذل ��ك الأمر� ،س ��واء كان �سيتم
الت�صويت على م�شروع قرار بالرف�ض� ،أو الت�صويت على
م�ش ��روع قرار باملوافقة ،وعما �ستك ��ون تبعات كل منهما.
و�أ�ش ��ارت املجل ��ة �إىل �أن كال امل�ساري ��ن �سينته ��ي بالنهاية
نف�سها ،وهى رف�ض مترير االتفاق� ،إال �أن طرح الت�صويت
ب�صيغ ��ة "ه ��ل ترف� ��ض االتف ��اق الن ��ووي م ��ع �إي ��ران؟"،

وت�صويت الن ��واب بـنعم �سيرتتب عليه ع ��دم قدرة البيت
الأبي� ��ض عل ��ى �إلغ ��اء العقوبات الت ��ى وقعه ��ا الكونغر�س
�سابق ��ا عل ��ى طه ��ران ،وذل ��ك طبقا ملا ن� ��ص علي ��ه القانون
ال�صادر يف مايو\�أيار املا�ضي والذي �صدق عليه الرئي�س
ب ��اراك �أوبام ��ا ،مو�ضح ��ة �أن ��ه فى ه ��ذه احلال ��ة� ،سيعجز
�أوبام ��ا ع ��ن تنفيذ تعه ��ده لإي ��ران برفع العقوب ��ات ،وهو
التعه ��د الذى قدمت مبوجبه طه ��ران تنازالته فى االتفاق،
الأم ��ر ال ��ذي يه ��دد تطبي ��ق االتف ��اق عل ��ى �أر� ��ض الواقع.
و�أ�ش ��ارت املجل ��ة �إىل �أن الت�صوي ��ت ب�ل�ا �سيرتت ��ب علي ��ه

فق ��ط �إي�صال ر�سال ��ة مفادها �أن الكونغر� ��س لي�س موحدا
خل ��ف اتفاق �سيئ �أبرمت ��ه وا�شنطن مع �إيران ،ولكن دون
�أن مي� ��س ذلك تعه ��د �أوباما برفع العقوب ��ات ،مو�ضحة �أن
امل�ؤ�شرات ت�ؤكد �سعي معظم اجلمهوريني للت�صويت على
اق�ت�راح بالرف� ��ض ،و�إن كانوا مل يتخذوا ق ��رارا نهائيا فى
ه ��ذا ال�ش�أن حت ��ى الآن .و�أر�سل ��ت الإدارة الأمريكية ن�ص
االتف ��اق �إىل الكونغر�س ،وخ�ضع وزي ��ر اخلارجية جون
ك�ي�رى جلل�سة ا�ستج ��واب �أم�س اخلمي� ��س ظهرت خاللها
التباين الوا�ضح بني النواب.
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� ستار كاوو�ش

�شمبانيا �سوداء

كن ��ت ق ��د �ش ��اهدت �أعما ًال كث�ي�رة للفن ��ان التعبريي ج ��ورج غروز
(� )1959 -1893س ��واء يف برلني �أو براغ �أو �أم�س�ت�ردام وغريها
م ��ن امل ��دن ،تذكرت الكث�ي�ر منه ��ا و�أن ��ا يف طريقي مل�ش ��اهدة �أكرب
جمموع ��ة لأعمال ��ه تعر� ��ض يف م ��كان واح ��د ،حيث �أق ��ام متحف
دي فوندي�ش ��ن و�س ��ط هولندا معر�ض� � ًا مهم ًا لهذا الفن ��ان بعنوان
(�شمبانيا �سوداء ور�ؤيا جادة) ي�ضم  250عم ًال �شملت تخطيطاته
ور�س ��ومه للكتب وال�صحافة واحلفر �أي�ض� � ًا .وقد ا�ستعار املتحف
�أغل ��ب الأعمال م ��ن �أكادميية برل�ي�ن للفن ��ون ،ومت اختيارها بدقة
كب�ي�رة وبعد درا�س ��ات عديدة كي متثل كل خط ��وات حياته الفنية
وتط ��ور �أعمال ��ه وت�أثريه ��ا والإ�ش ��ارات الت ��ي تبثها �ض ��د احلرب
وج�ش ��ع الإن�سان املت�س ��لط� ،أرى هنا و�أنا ا�شاهد املعر�ض ت�صاعد
موهبته وتنقالت م�س�ي�رته الإبداعية� ،أ�ش ��م رائح ��ة �أحباره التي
جعلت �أيام حياته مرتبطة مع بع�ضها مثل قالدة واحدة ابتدا ًء من
فرتة �صباه و�شبابه اىل �آخر �أيامه� ،أ�شعر بذلك كله و�أنا �أ�سري معه
يف املتحف خطوة بعد خطوة وخطا بعد خط ور�سما �إثر �آخر.
يف بداية �ش ��بابه �أثارت ر�س ��وماته ال�س ��لطات حيث كان يعرب فيها
ع ��ن الأو�ض ��اع املزري ��ة يف فرتة ماب�ي�ن احلرب�ي�ن العامليتني ،كان
يعر�ض ب�إ�ص ��رار ر�س ��وماته الت ��ي يظهر فيها �أ�ش ��خا�ص مقطوعي
الأرجل ،مت�سولون� ،صعاليك ،عميان ،مدمنون ،باحثون عن مالذ،
�أ�صحاب عاهات ،مت�س ��كعون يف زوايا ال�شوارع ،باعة متجولون
وكالب �س ��ائبة .به ��ذه املوا�ض ��يع م�ل��أ �أغل ��ب لوحات ��ه بالفو�ض ��ى
التي جتتاح البالد ،لكنه مل ين�س �س ��بب هذه الفو�ض ��ى وقد �أ�ش ��ار
يف ر�س ��ومات �أخ ��رى اىل �س ��بب ه ��ذا البالء ور�س ��مه على �ش ��كل
جرناالت وقادة و�أثرياء مبالب�س ثمينة ،رجال ممتلئني ي�ش ��ربون
ويدخنون ب�ش ��راهة و�أ�شخا�ص متنفذين ب�صحبة موم�سات .ر�سم
كل ذلك بعينه اخلبرية هو الذي �شارك كجندي يف احلرب العاملية
الأوىل وقد �أ�ص ��يب وظهرت عليه بعدها �أعرا�ض نف�س ��ية �ساعدت
بت�سريحه من اجلي�ش.
ب ��د�أ غروز يف �ش ��بابه بن�ش ��ر �أعمال ��ه يف جملة (ال�ش ��باب اجلديد)
وكانت �أغلبها �ضد ع�سكرة البلد ،لكن �سرعان ما �أغلقت املجلة بعد
�أن منعتها ال�س ��لطة .بعد ذلك بد�أ �أ�س ��لوبه يتغري وين�ضج وت�صبح
خطوطه حادة مثل ال�سوط ودفع جر�أته اىل �أق�صاها وهو يعر�ض
عم ًال ميثل امل�س ��يح م�ص ��لوب ًا وقد �ألب�س ��ه جزمة ع�س ��كرية وو�ضع
على وجهه قناع ًا م�ضاد ًا للغازات (من الذي ي�ستعمل يف احلروب)
�أو عمله الآخر الذي عر�ض فيه دمية كبرية �ألب�س ��ها بدلة ع�س ��كرية
واقتط ��ع الر�أ�س وو�ض ��ع مكان ��ه ر�أ�س خنزير .وهك ��ذا مع الوقت
�أخذت اعماله تتعر�ض اىل النقد والهجوم من ال�س ��لطة وخا�ص ��ة
مع �صعود النازية ،ومل يجد �صعوبة يف اال�ستمرار بالر�سم فقط،
ب ��ل كاد �أن ُيع ��دم لكن ��ه جنا من ذلك مب�س ��اعدة بع�ض اال�ش ��خا�ص
املتنفذين.
يعترب ج ��ورج غروز بجان ��ب �أوتو ديك� ��س وماك� ��س بيكمان �أهم
التعبريي�ي�ن الذين ف�ض ��حوا يف ر�س ��وماتهم الأو�ض ��اع يف �أملانيا
والتقلب ��ات االجتماعي ��ة الت ��ي �أ�ص ��ابت البل ��د يف الع�ش ��رينات
والثالثينات من القرن املا�ض ��ي .ورغم �أنه كان مر�آة لع�ص ��ره لكن
هذا ال مينع من ت�أث ّره بر�س ��امني يعودون اىل �أوقات بعيدة م�ضت
مث ��ل الهولندي ��ان ي ��رون بو�ش وبي�ت�ر برويغل (وخا�ص ��ة لوحته
انت�صار املوت) وكذلك الر�س ��ام اال�سباين غويا و�أعماله الطباعية
التي �س ��ماها (كوارث احلرب) لكن الف ��رق بينه وبني غويا هو �أن
الثاين مل تن�ش ��ر �أعماله �إال بعد وفاته ب�سنوات طويلة يف حني �أن
غروز ق ��د عر�ض �أعماله و�أحبارها ت ��كاد مل جتف بعد وهنا جت ّرع
خ�صومه من ال�سيا�سيني ر�سوماته كما يتجرعون ال�سم.
يف �س ��نة  1932عر�ضت عليه وظيفة مدر�س يف نيويورك ،فوافق
ب�س ��رعة ب�سبب ال�ض ��غوطات التي كان يتعر�ض لها يف �أملانيا وقد
تزامن ذلك �أي�ض� � ًا مع ا�س ��تيالء هتلر على ال�س ��لطة� .أخري ًا ح�ص ��ل
تالق احلما� ��س الذي يليق
عل ��ى حريت ��ه يف �أمريكا لك ��ن �أعماله مل ِ
به ��ا لأن الع ��امل كان م�ش ��غو ًال وقته ��ا ب�س ��ريالية دايل الذي �ص ��عد
جنم ��ه هو وباقي ال�س ��رياليني .ورغ ��م كل الظ ��روف بقي غرو�س
خمل�ص� � ًا ل�س ��خريته و�أعماله التعبريية التي تقرتب من الكوميديا
ال�سوداء.
يف �س ��نة  1959يف ميالده ال�س ��اد�س وال�س ��تني مت ��ت دعوته اىل
برل�ي�ن لالحتفاء ب ��ه ومبنج ��زه كفنان عظي ��م وقف �ض ��د النازية،
وليكون بني �أهله ونا�س ��ه الذين تركهم مرغم ًا ،لكنه مل ي�س ��تطع �أن
يتمتع بهذه اللحظة التي انتظرها كل حياته ،فقبيل االحتفال ز ّلت
قدمه وهو على ال�س َّلم ف�سقط وفارق احلياة.
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عمارة ..عمارة

حممد مك ّية :الغياب ..و"احل�ضور"
عندما رحل حممد مكية اىل مثواه االخري قبل ايام (تويف يوم  19متوز  2015يف احد م�ست�شفيات لندن باململكة املتحدة) ،مل يكن ذلك الرحيل غياب ًا له
ولعمارته ،ذلك الن ما اجرتحه املعمار الرائد من اجنازات ت�صميمية عالية املهنية ،كر�ست ا�سمه يف اخلطاب املعماري االقليمي ،مثلما تر�سخت عمارته
املميزة بامل�شهد اياه .واحلال ،ان ما قدمه مكيه من �أعمال عمرانية ومعمارية ،ف�ضال عن م�ساهمته اجلادة يف ن�شر وتو�سيع مديات الثقافة العراقية
(لنتذكر <ديوان الكوفة> ،من بني �أن�شطة �آخرى) ،جتعل منه احد ابناء هذا الوطن املخل�صني واملجتهدين.

د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي

ف�إرث ��ه املعم ��اري وم ��ا قدم ��ه للعمارة،
وللعم ��ارة العراقية حتدي ��د ًا (لنتذكر،
م ��رة اخ ��رى ،م ��ن ان مكي ��ه كان اح ��د
م�ؤ�س�س ��ي اول ق�س ��م للعم ��ارة يف
الع ��راق ،واول عمي ��د ل ��ه) ،ه ��و ارث
ر�ص�ي�ن يحمل يف ذات ��ه اهميته املهنية
العالي ��ة ،ويجع ��ل منه ��ا مو�ض ��وعا
لالقتداء واملحاكاة ،ملا ما يت�ضمنه ذلك
املنج ��ز احل�ص ��يف من اب ��داع ،وفنية،
وخل ��ق! اذ اليخف ��ي ،ب ��ان الفك ��رة،
اي ��ة فك ��رة ،ال ت�ص ��ح يف ذاته ��ا ،و�إمنا
يف قدرته ��ا عل ��ى التوليد والتوا�ص ��ل
والتفاعل ,وعمارة مكيه ،رغم ان كثري ًا
من اجنازاته الت�ص ��ميمية مل يكتب لها
التنفي ��ذ ،فانها تبقى مو�ض ��وعا للتعلم
واالقتبا�س واال�ستعارة.
يف بع� ��ض االحي ��ان ،ميك ��ن معرف ��ة
م�ب�ررات ع ��دم تنفيذ بع�ض امل�ش ��اريع
املهم ��ة التى اعده ��ا مكي ��ة ،وارجاعها
ال�سباب �شتى .لكني� ،شخ�صي ًا ،ال اجد
اي ت�س ��ويغ او ع ��ذر الزالة احد روائع
العم ��ارة العراقي ��ة احلديثة امل�ص ��ممة
م ��ن قبل مكي ��ة ،وه ��و مبنى م�ص ��رف
الرافدين " يف كربالء ( ،)1968والذي
ح ��دث �س ��نة  ،1991ال�س ��نة املتخم ��ة
باالح ��داث الدراماتيكي ��ة ،والغا�ص ��ة
بالآمال ..التى اجه�ضت �سريع ًا (مثلما
ازي ��ل ،اي�ض ��ا ،مبن ��ى اخ ��ر ملكي ��ة يف
الكوفة بذات ال�س ��نة الع�ص ��يبة) ،فهذا
املبنى ذو املقا�س ��ات املتوا�ضعة ،كان،

يف احلقيق ��ة ،م ��ن االح ��داث املعمارية
عالي ��ة القيم ��ة يف مدين ��ة كرب�ل�اء ،ملا
ت�ضمنته عمارته التى كتبت عنها ،يوما
ما ،باحتفاء يليق بحدثها الت�صميمي،
ما يل ��ي .." :ما يثري يف عم ��ارة مبنى
م�ص ��رف كرب�ل�اء واجهته الرئي�س ��ية،
وه ��ي باملنا�س ��بة واجه ��ة املبن ��ى
الوحيدة اي�ض� � ًا ،ذلك الن املبنى حماط
من جوانبه الثالثة بابنية ل�ص ��يقة به.
يدرك املعمار جي ��دا ،ان فعالية تنطيق
مف ��ردات تل ��ك الواجهة ،هي الفر�ص ��ة
الوحيدة املتاحة له لتبيان خ�صو�صية
عمارة مبن ��اه ،وتلبية رغبته يف �إثراء
ن�سيج البيئة املبنية املحلية ،هو الذي
يع ��رف جي ��د ًا خ�صو�ص ��يتها ،ومُطلع
على فقرها العم ��راين ،والتائق جلعل

مبناه ليكون "ايقونة" ب�صرية مميزة،
لذل ��ك الن�س ��يج .لكنه اي�ض ��ا ،يعي اىل
ح ٍد بعيد ،بان �ش ��واهد املكان الآخرى
الالفتة �س ��واء كان ��ت الثقافية منها ،ام
العمراني ��ة ام املعمارية (وخ�صو�ص ��ا
املعماري ��ة!) ،ال ميك ��ن جتاهله ��ا ،او
التغا�ض ��ي ع ��ن ح�ض ��ورها البلي ��غ يف
امل�ش ��هد( .لنتذك ��ر عم ��ارة املقام ��ات
الديني ��ة يف املدين ��ة ،وكذل ��ك ق�ص ��ر
االخي�ض ��ر (778م) :امل�أثرة املعمارية
اال�س�ل�امية الواق ��ع يف اطرافه ��ا) .كل
ذل ��ك كان حا�ض ��ر ًا ،كم ��ا نتوق ��ع ،عن ��د
ا�ش ��تغال امل�ص ��مم عل ��ى عم ��ارة مبناه
الكربالئي.
ايق ��ن املعم ��ار� ،إن يف اخت ��زال �أدواته
التكويني ��ة ح ��د التق�ش ��ف ،الت ��ى

�س ��يتعامل معه ��ا يف �ص ��ياغة قرارت ��ه
الت�ص ��ميمية اخلا�ص ��ة مببن ��اه ،ميكن
له ��ا ان تك ��ون مالئم ��ة جد ًا هن ��ا ،وان
يكون ذل ��ك االختزال ،مبثابة تعوي�ض
ع ��ن �ص ��غر ابع ��اد املبن ��ى ،وبديال عن
�ض ��خامته .كان الب ��د ،اذ ًا ،ان يلج� ��أ
املعم ��ار نحو مفردة تكويني ��ة بعينها،
�سي�سعى اىل �إظهارها ،ب�صورة جلية،
بحيث ميكن له ��ا ان جتيب على جميع
ت�س ��ا�ؤالته الت�ص ��ميمية .ولي� ��س هنا،
اف�ض ��ل (وا�ص ��دق!) م ��ن االت ��كاء على
مفردة "املقيا� ��س" ، Scaleكي ميكن
بلوغ تلك املرامي واالهداف ب�ص ��ورة
مي�سرة ومقنعة يف �آن .وي�شي ا�سلوب
معاجلات الواجه ��ة العتيدة (الوحيدة
والرئي�س ��ية) ،ب�ص ��دقية توقعاتن ��ا يف

ا�ص ��طفاء "املقيا� ��س" وطريقة تنطيق
ذلك املقيا�س لتلك املهمة التكوينية.
يتطل ��ع معم ��ار م�ص ��رف كرب�ل�اء اىل
ايجاد نوع من "القطيعة" اال�سلوبية،
الت ��ى ميك ��ن به ��ا ان يرتق ��ي مببن ��اه
ليكون حدث� � ًا مميز ًا والفت ًا يف �س ��ياق
البيئ ��ة املبنية املال�ص ��قة ،ويف �س ��ياق
م ��ا يجاورها م ��ن املباين واملن�ش� ��آت.
من هنا ،ميك ��ن فهم قرار حتديد املبنى
باط ��ار خا� ��ص وممي ��ز( ،بالواقع ،هو
حتدي ��د لتخ ��وم الواجه ��ه) ،كي ميكن
اب ��راز املبن ��ى ب�ص ��يغة خمتلف ��ة ع ��ن
م�ألوف عم ��ارة املباين املتاخمة .ومما
عزز ذل ��ك االإختالف وكر� ��س متايزه،
اختي ��ار املعمار مادة الرخ ��ام الثمينة،
كمادة لذلك االط ��ار املحدد ،بغية ت�أكيد

"غرييت ��ه" مرة �آخرى ،ع ��ن عمومية
ا�ستخدامات املواد االن�شائية ال�شائعة
وامل�ألوفة للمباين املحيطة .نحن ،اذ ًا،
ازاء متري ��ن ت�ص ��ميمي ممت ��ع ،يطمح
املعم ��ار ب ��ه� ،إن يك ��ون مبن ��اه الفت ��ا
ومث�ي�را لالنتباه ،لهند�س ��يتة املنتظمة
الر�ص ��ينة ،وللتحدي ��دات االطاري ��ة
الوا�ض ��حة واجللي ��ة ،امل�ش ��غولة بتلك
امل ��ادة الغالي ��ة واجلليل ��ة ،ولق ��رار
امل�ص ��مم يف انح�س ��ار كتلة املبنى نحو
الداخ ��ل ،ورفعه عن م�س ��توى االر�ض
مب�ص ��طبة ،تع ��زل املبن ��ى ،وتن� ��أي به
عن ازدحام ال�ش ��ارع ور�ص ��يفه ،العاج
بحركة ال�سيارات وال�سابلة".
لق ��د رح ��ل معم ��ار املبن ��ى اىل مث ��واه
االخري ،لكن ال�شعوب ا ّ
حلية ،ال تن�سى
بناتها وابناءها الربرة ،الذين �ساهموا
يف تق ��دم البل ��د ورفع ��وا رايت ��ه عاليا
بافعالهم واعماله ��م اجلليلة واملقدرة.
�س ��يكون ام ��را رائع ��ا ل ��و ان االدارة
املحلية يف مدين ��ة كربالء ،ومن خالل
حمافظها وجمل�س ��ها البل ��دي ،اتخذوا
ق ��رارا باع ��ادة بن ��اء مبن ��ى "م�ص ��رف
الرافدي ��ن" امل�ص ��مم م ��ن قب ��ل مكي ��ة،
وامل ��زال ب�ص ��ورة جائ ��رة ،ك�إمي ��اءة
احرتام ل ��ه ،وللعم ��ارة وللمدينة التى
احبه ��ا ،و�س ��عى الن يك ��ون مبناه احد
االحداث املهمة يف امل�ش ��هد احل�ض ��ري
فيها� .س ��يكون ذل ��ك ،يف حالة حتقيقة
التفاتة كرمية من ا�صحاب القرار.
نتطلع بان دعوتنا هذه للتذكري با�س ��م
حممد مكية ،وعمارته املعربة� ،ستلقى
ا�س ��تجابة �إيجابي ��ة ،تع ��زز �أمالنا من
ان "غي ��اب" املبدع�ي�ن ،له ��و مبنزل ��ة
"ح�ض ��ور" �آخ ��ر ،ميكن ل ��ه ان يكون
كذلك ،من خالل تكري�س ا�س ��مائهم يف
الذاكرة ...ويف امل�شهد!

معر�ض (الغائبون)  ..تنقيب عن جذور ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي
رام الل ��ه (ال�ض ��فة الغربي ��ة) (روي�ت�رز) -
ا�ستعان امل�صور الفرن�سي ال�شاب برونو فري
بالكامريا يف ا�س ��تعادة الزمن والتنقيب عن
جذور ال�صراع الفل�س ��طيني الإ�سرائيلي من
خالل معر�ض (الغائبون) يف رام الله.
ويج�س ��د املعر� ��ض  -املق ��ام مبرك ��ز خلي ��ل
الك�س ��اكيني يف رام الل ��ه بال�ض ��فة الغربي ��ة
وبدع ��م م ��ن القن�ص ��لية الفرن�س ��ية  -ع�ب�ر
� 25ص ��ورة م ��ا تبق ��ى م ��ن الق ��رى والبلدات
الف�س ��لطينية املدمرة واملهج ��رة عام .1948
وتتن ��وع اللقطات بني بي ��وت قدمية ومقابر
وكنائ� ��س وم�س ��اجد ومواق ��ع ترفيهي ��ة
تعك�س العمارة الفل�س ��طينية املدمرة الغائب
�سكانها.
وقال فري لرويرتز ي ��وم االثنني يف املعر�ض
"كن ��ت هنا عام  2002و�ص ��ورت ل�س ��نوات

املواجه ��ات واال�ش ��تباكات  ..يف حلظ ��ة م ��ا
قررت املغادرة بعد �أن �س� ��ألت نف�س ��ي ملاذا �أنا
هنا وملاذا �أغطي هذا ال�صراع؟".
و�أ�ض ��اف "كث�ي�ر م ��ن النا� ��س يف فرن�س ��ا ال
تعرف �أ�سباب هذا ال�صراع لذا قررت العودة
مرة �أخرى يف حماولة اللتقاط �صور تو�ضح
جذور هذا ال�صراع ".ويروى فري انه توجه
يف البداية ملخيم ��ات الالجئني وبد�أ بالتقاط
ال�صور لهذه املخيمات والنا�س التي ت�سكنها
والت ��ي �أ�ص ��بحت ت�ش ��به امل ��دن �أو القرى يف
طبيعتها .وقال "�أدركت �أن التقاط �ص ��ور يف
املخيم ال ميكن �أين و�ضح جذور هذا ال�صراع
فقررت �أن �أذه ��ب �إىل املناطق التي �أتى منها
الالجئون والبدء يف ت�صوير تلك الأماكن".
و�أ�ض ��اف "خالل عامني تنقلت يف العديد من
الأماكن التي �سكنها الفل�سطينيون والتقطت

مئ ��ات ال�ص ��ور ملن ��ازل وم�س ��اجد وكنائ� ��س
وغريها من املعامل التي بع�ضها دمر و�أخرى
ال ت ��زال على حالها ".وي�ص ��ف فري معر�ض ��ه
بان ��ه "رحلة عرب الزمن وجولة ب�ص ��رية �إىل
جذور ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني".
وكتب يف ن�ش ��رة علقت عل ��ى مدخل املعر�ض
"وم ��ا ه ��ذه ال�ص ��ور �إال �ش ��هادة على حلظة
حا�س ��مة يف تاريخ املنطقة ال ت ��زال عواقبها
�إىل اليوم حا�ض ��رة يف قلب حياتنا ".وتابع
قائ�ل�ا "م ��ن �أج ��ل ه ��ذا امل�ش ��روع (التعريف
بجذور ال�ص ��راع الفل�س ��طيني اال�س ��رائيلي)
زرت الأماك ��ن الأ�ص ��لية لبع�ض ه ��ذه القرى
اخلم�س ��مئة املهجرة والتي دمر بع�ض ��ها بني
ت�شرين الثاين  1947ومتوز ".1948
و�أراد ف�ي�ر ان ي ��دع زوار املعر� ��ض يت�أملون
ال�ص ��ور التي مل يكتب ا�س ��فلها �س ��وى ا�س ��م

امل ��كان ال ��ذي التقط ��ت في ��ه قب ��ل �أن يعطيهم
كتيبا ي�شرح حكاية كل �صورة.

وي�س ��تمر املعر� ��ض حت ��ى ال�س ��اد�س م ��ن اب
اغ�سط�س القادم.

رم�����وز خ�����ارج ال���زم���ن  ...ال��ن�����ص��ب – ال�����ش��ه��ي��د
حم�سن علي الغالبي

(وان م ��ن احلجارة ملا يتفجر منه االنهار )
 ،وان م ��ن العمارة ملا يتفج ��ر منها احلياة،
فال تع ��ود تخت� ��ص بزمن �أو ع�ص ��ر معني،
ب ��ل �أن من العمارة م ��ا تتجاوز حتى املكان
الذي �أن�ش ��ئت عليه ،وتتج ��اوز يف دالالتها
احلدث الذي �أن�شئت ب�سببه ومن �أجله.
وكلم ��ا �أمعن ��ت العم ��ارة يف التج ��رد ويف
ال�ص ��رحية كلما حت ��ررت من �أط ��ر النفعية
 Functionalismوجتاوزت يف رمزيتها
تل ��ك العوام ��ل الت ��ي تربطه ��ا ب�أم ��ر حمدد
كعام ��ل امل ��كان والزم ��ان وعام ��ل احل ��دث
والعقي ��دة االنية .وهي نتاج ��ات معمارية
نادرة تتفتق عن عبقريات غري عادية.
رمب ��ا يحاول البع�ض �أن ي�ص ��ف �إهرامات
م�ص ��ر ب�أنه ��ا جمرد قب ��ور لفراعن ��ة طغاة،
غ�ي�ر �أنه ��ا وان كانت كذل ��ك ف�إنها جتاوزت
برمزيته ��ا املده�ش ��ة و�ص ��رحيتها املهيب ��ة
ح ��دود املكان الذي بنيت عليه فلم تعد ملكا
ً مل�ص ��ر بل للع ��امل �أجم ��ع ،ومل تعد تخت�ص
بزم ��ن بل ل ��كل الع�ص ��ور .فمن قت ��ل رمزا ً
كهذا ك�أمنا قتل حق النا�س جميعا.
و�أن�ش ��ئ برج ايفل اخلالد كمن�ش� ��أ ن�ص ��بي
حلدث م�ؤقت هو املعر�ض الدويل لباري�س
لع ��ام  1889غ�ي�ر �أن ال�ب�رج بعبقريت ��ه
وج ��ر�أة م�ص ��ممه �س ��تيفن �سوفي�س�ت�ري
ا�ستحال اىل عمل خالد جتاوز ذلك احلدث
بج ��دارة و�أ�ص ��بح معلم ��ا ً م ��ن مع ��امل تلك
املدينة ال�س ��احرة املليئة بالرموز وبروائع

العم ��ارة ،ولي� ��س م ��ن املبالغ ��ة اذا قيل �أن
باري�س نف�سها �أ�صبحت تعرف بربج �أيفل،
�أو �أن احدهما يعرف باالخر.
واليق ��ل مو�ض ��وع احلديث هنا – ن�ص ��ب
ال�ش ��هيد – �أهمي ��ة �أو عبقري ��ة ع ��ن تل ��ك
الرم ��وز وال�ص ��روح .لق ��د ت�ض ��من ه ��ذا
العم ��ل الفن ��ي واملعم ��اري يف �آن واحد –
مو�ض ��وع احلديث هنا ه ��و العمل النحتي
للن�ص ��ب للفن ��ان ا�س ��ماعيل فت ��اح ال�ت�رك
�أك�ث�ر مما هو ع ��ن العمل املعم ��اري القابع
حتته مل�ص ��ممه �س ��امان �أ�س ��عد كمال – من
ال�ص ��رحية  Monumentalityوالرمزية
Symbolismواجلمالي ��ة Aesthetic
والتجري ��د  Abstractionوالب�س ��اطة
 Simplicityوالنق ��اء  Purityم ��ا يجعله
يق ��ف يف م�ص ��اف تل ��ك االعم ��ال اخلالدة،
وما يجعله يقف خارج الزمن الذي �أن�ش ��ئ
خالله وخارج املكان الذي يحتويه وخارج
احلدث الذي بني من �أجله.
اىل جانب ذلك فقد ا�س ��تخدم م�صمم العمل
ه ��ذا عددا ً م ��ن الرموز والن�س ��ب واملبادئ
الت�ص ��ميمية اال�س�ل�امية وب�ش ��كل نق ��ي
وادراك دقي ��ق ملفاهي ��م لي�س ��ت بالي�س�ي�رة
كمفه ��وم ال�ش ��كل والف�ض ��اء والتنا�س ��ب
والل ��ون ،تلك املفاهيم التي عادة ما تف�ش ��ل
يف تبنيه ��ا حتى املباين الدينية كامل�س ��اجد
وباخل�ص ��و�ص تلك التي �أجن ��زت يف ذات
الفرتة الزمنية .حتى ليت�س ��اءل املرء كيف
قي� ��ض له ��ذا الفن ��ان �أن ينج ��ز عمل ��ه بهذه
النقاوة وبدون تدخل م ��ن النظام الأهوج
احلاكم �آنذاك والذي كان يح�شر �أنفه حتى
يف �أدق تفا�صيل االعمال املعمارية والفنية
رغم جهله الفا�ضح ؟
لق ��د ج ��اء �ش ��كل القب ��ة ب�ش ��طريها بن�س ��ب
جمالي ��ة �أخاذة لت�ص ��نع ف�ض ��اءها اخلا�ص
– املقد� ��س – يف ه ��ذا املوق ��ع ال�شا�س ��ع،

وبن�س ��ب متوازنة من ال�س ��هل على الناظر
ادراك عالقته ��ا ب�ش ��كل القب ��اب اال�س�ل�امية
وخا�ص ��ة امل�س ��تخدمة يف الأ�ضرحة .يبدو
م ��ن حتليل �ش ��كلها �أنها �أق ��رب ماتكون اىل
قبة االمامني الع�س ��كريني (ع) يف �سامراء.
كم ��ا �أن اختياره للون الفريوزي ل�س ��طوح
�شطري القبة وابتعاده عن االلوان االخرى
وجتردهما من الزخارف والنقو�ش واالطر
والأفاري ��ز وخلوهم ��ا من تفا�ص ��يل �أخرى
كالهالل وال�س ��نام منحهما درجة عالية من
الروحانية وال�صفاء.
لقد عم ��د الفنان الرتك اىل تنظيف وتنقية
عمل ��ه من كل م ��ا يربطه بالف�ت�رة التي بني
فيه ��ا وبالفل�س ��فة ال�ض ��يقة التي اري ��د لها،
ف�أ�ص ��بح �ص ��رحا ً يالئم كل الع�صور ،وهنا
ي ��درك امل ��رء ذكاء وفطن ��ة الفن ��ان وك�أن ��ه
�أ�ستطاع خداع كل النظام الدكتاتوري الذي

�أراد منه ان ي�ص ��نع �صرحا ً يخلد به زمنه،
فجاء ب�ص ��رح لكل االزمنة ،ب ��ل لعله خارج
الزمن .يذكر ان الفنان الراحل ا�س ��ماعيل
فتاح الرتك �سُ ئل ملن ينجز هذا العمل بهذه
الكلفة العالية فقال "انه للأجيال" .وت�شري
بع� ��ض املعلوم ��ات اىل �أن العمل كلف نحو
رب ��ع مليار دوالر يف حينه ��ا – عام 1983
– وت�ضمن العمل م�ساحة �شا�سعة بلغت ما
يقرب من  42هكتارا ً يت�س ��قر الن�صب فيها
عل ��ى دائ ��رة بقطر  190م�ت�را ً يعلو متحفا
ً �ض ��خما ً اىل اال�س ��فل منها .وم ��ع �أن كلفة
امل�شروع تبدو باهظة فقد كان النتاج رائعا
ب�شتى املقايي�س وقامت بتنفيذه واحدة من
�أعرق �ش ��ركات العامل و�أقدرها وهي �شركة
مت�سوبي�ش ��ي وطبق موا�صفات و�ضوابط
�ص ��ارمة ل�ش ��ركة �أوف �أروب الربيطاني ��ة
الرائدة يف اجناز روائع العمارة واالن�شاء

كمبن ��ى دار االوب ��را يف �س ��دين (-1959
 )1973بكلفة  102مليون دوالر ا�سرتايل،
ومبن ��ى  St Mary Axe 30يف لن ��دن
( )2003-2001بكلف ��ة  138مليون باون،
ومبن ��ى التلفزي ��ون  CCTVيف بك�ي�ن
( )2012-2004بكلف ��ة  850مليون يورو
 ،وفن ��دق مارين ��ا ب ��اي �س ��اندز الهائ ��ل يف
�س ��نغافورة (  )2011بكلف ��ة  8ملي ��ارات
دوالر ،والكثري غريها.
ومع �أن كلفة امل�شروع باهظة يف حينها –
اليبدو �أنها الكلفة احلقيقية للم�ش ��روع يف
الواق ��ع  ، -اال �أن ا�ض ��عاف هذا املبلغ يهدر
االن يف م�ش ��اريع غاي ��ة يف ال�س ��طحية بل
والكثري منها يف م�شاريع وهمية اليتعدى
وجودها خمططات فقرية القيمة لها.
ان الق ��درة على اخلداع – ولنقل االلتفاف
– من قبل املعمار �أو الفنان الظهار �أفكار

معينة ي�ؤمن بها على ح�ساب الفكر املهيمن
عل ��ى الواق ��ع �أو املم ��ول للم�ش ��روع وعلى
االخ� ��ص ح�ي�ن يك ��ون الفك ��ر دكتاتوري ��ا ً
متزمت ��ا ً لي� ��س باالم ��ر الهني او الي�س�ي�ر ،
و�أن حتق ��ق ف�أن ��ه ي ��دل عل ��ى عبقري ��ة فذة
ن ��ادرة يف ت�أري ��خ العم ��ارة والفن يح�ض ��ر
اىل الذاكرة منها ما �أجنزته عبقرية مايكل
�أجنل ��و ودي�ل�ا بورتا الذي تب ��ع خطاه يف
ت�صميم قبة كني�سة �سانت بطر�س يف مركز
الفاتيكان واملعار�ضة اخلفية لديكتاتورية
الكني�س ��ة �آن ��ذاك .واليختلف االم ��ر كثريا
ً يف ن�ص ��ب ال�ش ��هيد ويف عبقري ��ة الفن ��ان
ا�س ��ماعيل فت ��اح يف االلتف ��اف عل ��ى الفكر
الدكتات ��وري حل ��زب البع ��ث واخل ��روج
بت�ص ��ميم اليتفق مع هذا الفكر المن قريب
وال من بعيد ،ت�ص ��ميم بفك ��ر روحاين نقي
غري مت�أث ��ر بعبثية احلزب احلاك ��م �آنذاك.
ول ��ذا فق ��د ج ��اء ه ��ذا الت�ص ��ميم ال�ض ��خم
املقيا� ��س خاليا ً من كل الرموز التي تربطه
بذلك الفكر مرتفعا ً بتكوينه عن �أن يلت�صق
بفكر �آين هو اىل زوال الحمالة .يف احلني
الذي مل ت�ستطع مبان �أخرى ذوات وظائف
روحية خال�صة كاجلوامع من التخل�ص من
الفكر الديكتاتوري فتقم�ص ��ته ب�شكل �سافر
�أفقدها هيبتها وبهاءها كجامع الرحمن يف
املن�صور يف بغداد.
ان الدع ��وات املتك ��ررة لهدم هذا ال�ص ��رح
الرائع المتلك �أي ر�ص ��يد من املنطقية .اما
الدع ��وة املقابلة الهادف ��ة اىل احلفاظ عليه
فت�س ��تند اىل مربرات عديدة يكفي اال�شارة
اىل اثنتني مهمتني منها:
 القيمة املعمارية والفنية العالية للمن�ش� ��أوالفل�س ��فة النقي ��ة التي ي�ش ��تمل عليها مما
جتعل ��ه يقف يف م�ص ��اف االعم ��ال الرائدة
واخلال ��دة  .كتب ��ت �س ��رى العمي ��دي يف
احل ��وار املتم ��دن الع ��دد  2517بتاري ��خ

 " 2009/1/5فقد عدته مو�سوعة املعارف
الربيطاني ��ه ث ��اين ا�ض ��خم عم ��ل فن ��ي يف
الوج ��ود بع ��د االعم ��ال الفرعوني ��ه يف
م�صر.".
 خل ��و املن�ش� ��أ م ��ن الرم ��وز الت ��ي تربطهبفرتات حكم جائ ��رة او دكتاتوريات عانى
منه ��ا املجتم ��ع ،وبالعك� ��س م ��ن ذل ��ك ف�إنه
يرتب ��ط وبو�ض ��وح بالفل�س ��فات الروحية
امل�شرتكة لل�شعوب ففيه الكثري من الرموز
والتمثل اال�س�ل�امي اخلال�ص .وبالرغم من
ارتب ��اط الن�ص ��ب باحلرب فقد جاء املن�ش� ��أ
خالي ��ا ً م ��ن مالمح احلرب والقت ��ل والقوة
كما هو احلال مثال ً يف ال�س ��يوف القبيحة
ل�ساحة االحتفاالت يف بغداد والتي مازالت
قائمة دون اعرتا�ض.
جدير بالذكر ان العن�صر الوحيد الذ يرتبط
بحك ��م الدكتاتوري ��ة ه ��و العل ��م العراق ��ي
بكلمتيه ( الله �أكرب ) واللتني �أ�ض ��يفتا فيما
بع ��د ومازالت احلكومات احلالية تتم�س ��ك
بهم ��ا يف هذا الن�ص ��ب ويف غ�ي�ره بالرغم
من االيح ��اء املذهبي والطائف ��ي لهما فهما
يخ�ص ��ان االغلبي ��ة يف املجتم ��ع العراق ��ي
ولكن بالتاكيد لي�س كله.
�أما ارتباط املن�ش� ��أ بفرتة زمنية معينة فال
ي�ش ��كل مربرا ً لهدم ��ه  ،فقد ارتبطت الكعبة
ومل ��دة طويل ��ة بالع�ص ��ر اجلاهل ��ي وعبادة
الأوث ��ان غري �أن ذل ��ك مل يكن مربرا ً لهدمها
 ،وارتب ��ط اجلامع االموي بالع�ص ��ر الذي
كان فيه معبدا ً وثنيا ً ثم حتول اىل كني�سة
فجامع ولكن ذلك مل ولن ي�شكل مربرا ً لهدم
�صرح معماري رائع مثله.
ان ال�س ��لطة الت ��ي تعم ��د اىل �إلغ ��اء الآخر
ملج ��رد امتالكه ��ا ال�س ��لطة من خ�ل�ال حمو
الآثار املتبقية من ��ه حتى مع امتالكها قيمة
معماري ��ة عالي ��ة ،امن ��ا حتكم عل ��ى �آثارها
بااللغاء من قبل القادم اجلديد.

17

ثقافية

العدد ( )3415ال�سنة الثانية ع�شرة  -ال�سبت ( )25متوز 2015

العراقيون يف كتاب  -الأدب الرو�سي والعامل العربي

تلويحة المدى
� شاكر لعيبي

( )4
ن�ستم��ر ف��ي هذه الحلق��ة الرابعة من �سل�سل��ة مقاالتنا عن كت��اب االدب الرو�س��ي والعالم العرب��ي بعر�ض ا�سماء
العراقيي��ن الت��ي ج��اءت في ذلك الكتاب ,ونتوق��ف هنا عند ا�سم ادي��ب عراقي كبير هو �شاك��ر خ�صباك  ,حيث
تحدثت الم�ؤلفة في �ص 444.حوله باعتباره  ( -قا�صا وروائيا وكاتبا م�سرحيا ) ,وهو تحديد دقيق و�صحيح بال
�شك  ,ثم ا�شارت الى كتابه بعنوان (ت�شيخوف)  ,الذي �صدر في بغداد عام  , 1954وذكرت الميرا علي زاده العنوان
الثانوي للكتاب وهو – درا�سات ون�صو�ص ,
�أ.د� .ضياء نافع

وان هذا الكتاب قد �صدر ملنا�سبة الذكرى اخلم�سني
لوف ��اة ت�ش ��يخوف  ,ث ��م تذك ��ر بع� ��ض عناوي ��ن تلك
النتاجات التي ترجمها خ�ص ��باك بالعربية اوال ثم
بالرو�س ��ية كما جاءت عند ت�ش ��يخوف ومنها ق�صته
ال�ش ��هرية  ,الت ��ي ترجمه ��ا خ�ص ��باك بعن ��وان – (
ّ
النطاط ��ة)  ,وه ��ي ترجمة مل تتك ��رر عند املرتجمني
الع ��رب الآخري ��ن فيما بع ��د  ,والتي ا�س ��تقرت االن
هك ��ذا – (الطائ�ش ��ة او اللع ��وب ) ,عل ��ى الرغ ��م من
ان ��ه ميكن الق ��ول ان ترجمة خ�ص ��باك هي الرتجمة
احلرفية وبالتايل هي االقرب اىل ن�ص ت�ش ��يخوف,
اذ ان ( الطائ�ش ��ة او اللع ��وب ) هي ت�س ��مية جمازية
وتف�س�ي�رية م ��ن قب ��ل املرتجم�ي�ن الع ��رب لي� ��س اال
وحتم ��ل وجه ��ة نظ ��ر عربية بحت ��ة  ,و�ص ��حيح ان
ه ��ذه الرتجمة تتناغم مع م�ض ��مون الق�ص ��ة ولكنها
تبتعد عن ت�سمية ت�شيخوف الطريفة والتي �صاغها
بالرو�س ��ية وف ��ق روحيت ��ه االبتكاري ��ة ( ان �ص � ّ�ح
التعب�ي�ر ) لعناوي ��ن نتاجاته  ,والت ��ي حتولت فيما
بعد اىل تعبري �سائر حمدد املعنى يف اللغة الرو�سية
املعا�ص ��رة  .وتذكر امل�ؤلفة ان �ش ��اكر خ�صباك اطلق
على ت�ش ��يخوف �ص ��فة ( الكاتب االن�س ��اين العظيم
 ,ال ��ذي كان ه ��دف حياته خدم ��ة االن�س ��انية ) وهو
اختي ��ار موفق جدا من املقدمة التي كتبها خ�ص ��باك
لكتابه ذاك  .ويتكرر ا�سم خ�صباك يف �ص 477,يف
ذلك الكتاب عندما ت�ش�ي�ر امل�ؤلف ��ة اىل مقالتي حوله
والتي كانت بعنوان ( �ش ��اكر خ�ص ��باك وت�شيخوف
)  .ال ت�ش�ي�ر امل�ؤلفة اىل ان هذا الكتاب هو االول يف

ادمون �صربي
الع ��راق ح ��ول ت�ش ��يخوف وال كونه الكت ��اب الثاين
بالعربية حول ت�ش ��يخوف بعد كتاب جناتي �صدقي
ع ��ن ت�ش ��يخوف وكل ذل ��ك ميتل ��ك اهمي ��ة تاريخية
بالن�س ��بة ملو�ض ��وعة االدب الرو�س ��ي يف الع ��راق
والع ��امل العرب ��ي بال �ش ��ك ,ولك ��ن ميكن الق ��ول ان
حديث امل�ؤلفة عن �شاكر خ�صباك ب�شكل عام جاء يف
اط ��ار من النظ ��رة العلمية واملو�ض ��وعية جتاه هذه
ال�شخ�صية االدبية العراقية الكبرية .
الكات ��ب الت ��ايل ال ��ذي ن ��ود التوقف عن ��ده يف هذه
احللق ��ة ه ��و (�أنور �ش ��ا�ؤول)  ,الذي جاء ا�س ��مه يف
� ��ص .109.ذك ��رت امل�ؤلف ��ة ا�س ��مه يف اوا�س ��ط تلك
ال�ص ��فحة باعتب ��اره مرتجما لق�ص ��ة غورك ��ي (ليلة
اخلريف) ( عنوانها عند غوركي "م ّرة يف اخلريف"
) يف جملة ( -احلديث ) التي كانت ت�صدر يف مدينة
حلب ال�س ��ورية وذل ��ك يف عام  , 1936ثم تكتب يف
هام� ��ش ا�س ��فل تلك ال�ص ��فحة �س�ي�رة حياته ب�ش ��كل
وجي ��ز جدا وغري متكامل بامل ٌرة  ,وال ت�ش�ي�ر امل�ؤلفة
يف تل ��ك ال�س ��طور اىل اهمي ��ة هذا االدي ��ب العراقي
بالن�س ��بة للق�صة العراقية وم�س�ي�رتها وال باعتباره
واح ��دا من روادها وال لدوره بالن�س ��بة ملو�ض ��وعة
االدب الرو�س ��ي يف الع ��راق وال تتط ��رق اىل دور
جمل ��ة (احلا�ص ��د ) بال ��ذات والت ��ي ا�س�س ��ها ان ��ور
�شا�ؤول وا�شرف على حتريرها والتي بقيت ت�صدر
يف بغ ��داد من �س ��نة  1929اىل �س ��نة  , 1938وهي
جملة ثقافي ��ة رائدة ترتبط با�س ��مه وجهوده طوال
تلك الفرتة والتي ن�شرت الكثري من ترجمات الآداب

�شاكر خ�صباك
االجنبي ��ة بالن�س ��بة للعراقي�ي�ن و للع ��رب ,واالدب
الرو�س ��ي كان طبع ��ا من �ض ��منها .ان �أنور �ش ��ا�ؤول
واهميته الفكرية ي�س ��تحقان بال �شك انارة او�سع و
نظرة اعمق يف هذا الكتاب مما جاء عنه هناك .
نتوق ��ف االن عن ��د � ��ص , 155 .حي ��ث ج ��اءت هناك
جمموع ��ة من ا�س ��ماء العراقي�ي�ن ومنه ��م – ادمون
�ص�ب�ري وعبد الرزاق ال�ش ��يخ علي وخليل ح�سني .
تتوقف امل�ؤلفة عند ادمون �صربي () 1975 -1921
 ,والذي ت�سميه ( االديب والكاتب امل�سرحي ) وتذكر
ان ��ه ج ��اء اىل االدب يف تل ��ك ال�س ��نوات بت�أثريم ��ن
االدباء الغربيني ( كما كان يقول هونف�س ��ه ) ومنهم
االدباء الرو�س مثل غوركي وت�ش ��يخوف وغوغول
وتول�س ��توي ود�ستويف�س ��كي  ,وانه قد تع ّرف على
نتاجاته ��م عرب اللغتني العربي ��ة واالنكليزية ,ولكن
الباحث ��ة ال تتحدث كيف ح�ص ��ل ه ��ذا واين انعك�س
ه ��ذا الت�أث�ي�ر يف نتاجات ��ه  ,وكيف ميك ��ن اثبات كل
ذل ��ك ...الخ هذه النقاط املهم ��ة جدا عند اطالق مثل
ه ��ذه االح ��كام واال�س ��تنتاجات الكب�ي�رة ع ��ن ت�أثري
االدب الرو�س ��ي عل ��ى ادمون �ص�ب�ري  ,وتبقى هذه
اال�س ��تنتاجات عائم ��ة دون ج ��واب حم ��دد يف تل ��ك
ال�سطور عنه  ,ويتكرر هذا املوقف بالن�سبة الدمون
�ص�ب�ري يف � ��ص 441.حي ��ث تذك ��ر امل�ؤلف ��ة ت�أث�ي�ر
ت�ش ��يخوف على نتاجات ��ه ونتاجات بع� ��ض االدباء
العرب ب�ش ��كل عام دون اي مث ��ل حمدد ودقيق بهذا
اخل�ص ��و�ص  ,على الرغم من الهام�ش الذي ي�أتي يف
نهاية ال�ص ��فحة حول �ض ��رورة الع ��ودة اىل ما كتبه

م����و�����س����ي����ق����ى ال�������س���ب���ت
وتري ��ة وثنائيات) ومو�س ��يقى م�ص ��احبة مل�س ��رحيات
يونانية خمتلفة و�أعمال غنائية مثل الن�ش ��يد ال�ش ��امل
(�ش ��عر بابل ��و ن�ي�رودا) و�أوب ��رات وباليه ��ات وحت ��ى
الن�ش ��يد الوطن ��ي لع ��دد م ��ن ال ��دول مثل ن�ش ��يد مالطا
والن�ش ��يد الفل�س ��طيني ،و�أنا�ش ��يد للألع ��اب االوملبي ��ة
وعدد من احلركات ال�سيا�س ��ية ،باال�ض ��افة �إىل كتابته
ملو�س ��يقى عدد كبري م ��ن الأفالم ال�س ��ينمائية الرائعة،
يف مقدمته ��ا مو�س ��يقى فيل ��م زورب ��ا ( ،1964متثي ��ل
املك�س ��يكي �أنتوين كوين واليوناني ��ة �إيرينا بابا�س)
والفيل ��م ال�سيا�س ��ي زد ( ،1969من �إخراج كو�س ��تا –
غافرا�س).

ت�سعينية ثيوذوراكي�س
يبل ��غ املو�س ��يقار اليون ��اين ال�ش ��هري ميكي� ��س
ثيوذوراكي� ��س عام ��ه الت�س ��عني الأربعاء الق ��ادم الذي
ي�ص ��ادف ي ��وم  29متوز.ولع ��ل ثيوذوراكي� ��س م ��ن
املو�س ��يقيني القالئ ��ل الذين ال يحتاج ��ون �إىل تعريف
به ��م وب�أعمالهم ،يكفي �أن �أذكر �أنه �ألف مو�س ��يقى عدد
م ��ن �أ�ش ��هر الأف�ل�ام العاملية ،بينه ��ا زورب ��ا اليوناين،
ورق�صة �سريتو�س ال�شهرية فيه.
نعرف الكثري عن هذا املو�سيقي واملنا�ضل الذي �شارك
يف املقاومة �ض ��د االحتالل النازي و�س ��جن ب�س ��ببها،
و�أر�س ��لته الطغمة الع�س ��كرية الفا�شية التي جاءت يف
انقالب � 1967إىل مع�سكر االعتقال ومنعت بث �أعماله
وحت ��ى اال�س ��تماع اليه ��ا .وق ��د نظ ��م كل م ��ن ليونارد
برن�س ��تاين ودم�ت�ري �شو�س ��تاكوفيت�ش و�آرث ��ر ميللر
وهاري بالفونته حركة ت�ض ��امن اممية لل�ض ��غط على
الطغمة من �أجل �إطالق �سراحه .عار�ض ثيوذوراكي�س
احل ��روب عل ��ى العراق ،وح ��روب ا�س ��رائيل على غزة
ولبنان وتدخل الناتو يف احلرب البلقانية ،ودعى �إىل
تطبيع العالقات اليونانية  -الرتكية  -القرب�صية.
�ألف ثيوذوراكي�س يف كل الأ�ش ��كال املو�سيقية ،ومزج
بني املو�سيقى الكال�سيكية واملو�سيقى ال�شعبية ،و�ألف
مئ ��ات الأغ ��اين الت ��ي �أ�ص ��بحت الأنغام الت ��ي يرق�ص
عليها اليونانيون رق�ص ��اتهم ال�ش ��عبية اجلميلة .كتب
للأورك�سرتا (كون�شرتو البيانو مثال ،و�سيمفونيات)
ولأورك�س�ت�را احلج ��رة (�أعم ��ال للبيان ��و ورباعي ��ات
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ال�صورة �أم موت ال�صورة؟

الباحث الرو�سي ت�شوكوف يف عدة كتب ودرا�سات
له حول ذلك .
تنتق ��ل الباحث ��ة بعدئ ��ذ اىل رواية غورك ��ي ( االم )
وتكتب ان ا�س ��م ه ��ذه الرواية موج ��ود عند بع�ض
الق�صا�ص�ي�ن العراقي�ي�ن ومنهم عبد الرزاق ال�ش ��يخ
عل ��ي يف ق�ص ��ته بعن ��وان  ( -كان م ��ا كان ) الت ��ي
�ص ��درت ع ��ام  , 1959وت�ش�ي�ر اىل ان اح ��د ابطالها
كان معجب ��ا برواي ��ة غورك ��ي ( االم ) ,وه ��ذا كل ما
ج ��اء ح ��ول عبد الرزاق ال�ش ��يخ علي  ,وت�ش�ي�ر اىل
ا�سم عراقي �آخر هو خليل ح�سني وتذكر انه ا�صدر
كتاب ��ا ملك�س ��يم غورك ��ي بعن ��وان ( حيات ��ي )  ,وان
ه ��ذا الكتاب قد �أ�ص ��درته دار ن�ش ��ر ت�س ��مى ( مكتبة
املنار ) وانه يخلو من اال�ش ��ارة اىل �س ��نة اال�صدار
 ,دون تعري ��ف به ��ذا املرتجم  ,والذي ي�ؤ�س ��فني ان
اق ��ول بان ��ه غري مع ��روف من قبل ��ي اي�ض ��ا  .ان كل
املب�س ��طة والوجي ��زة والعامة جدا
ه ��ذه املعلومات ّ
تبدو مرتبكة وغري متنا�س ��قة ب�ش ��كل جيد وال ميكن
اعتباره ��ا ت�س ��جيال مو�ض ��وعيا وعلمي ��ا متكام�ل�ا
ودقيقا ملو�ضوعة االدب الرو�سي يف العراق  ,وانها
بال �ش ��ك بحاجة ما�س ��ة اىل التو�س ��ع يف امل�صادر و
ا�ض ��افة التف�صيالت املعمقة واالمثلة املحددة الغناء
ه ��ذه املواد وجعلها اكرثواقعي ��ة و اقناعا ومنطقية
 .وا�س ��تمرارا لوجهة النظر ه ��ذه وت�أكيدا ملا اريد
قول ��ه هنا حول هذا املو�ض ��وع الكب�ي�ر – من وجهة
نظري  -اود ان اتوقف قليال عند ا�سم عدنان �سليم
(�ص ,)309.والذي ا�سمته امل�ؤلفة – ( الكاتب
العراقي املعا�صر والناقد االدبي واملرتجم ) ,وكتبت
هام�ش ��ا حوله يف ا�سفل تلك ال�صفحة  ,وهو واقعيا
لي�س كاتبا عراقيا معا�ص ��را ولي�س ناقدا ادبيا طبعا
 ,ورمبا ميكن ت�س ��ميته مرتجم ��ا يف اطار العالقات
العراقي ��ة – الرو�س ��ية الر�س ��مية  ,اذ ان ��ه عم ��ل يف
ال�س ��فارة العراقية يف �سبعينات و ثمانينات القرن
الع�ش ��رين  .لقد و�صل عدنان �س ��ليم من العراق اىل
باكو عا�صمة �أذربيجان يف االحتاد ال�سوفيتي �آنذاك
هاربا مع عائلته من انقالب � 8شباط  1963اال�سود
باعتباره ي�س ��اريا متطرفا  ,ث ��م انتقل ( بالتدريج!!)
للعمل مرتجما يف ال�س ��فارة العراقية مبو�سكو ايام
فا�ض ��ل ال�ب�راك يف ال�س ��بعينات ( واحللي ��م تكفي ��ه
اال�شارة !!) كما يقول املثل املعروف  ,وح�صل على
ال�ش ��هادات التي تذكرها امل�ؤلفة يف هام�ش ��ها بنف�س
ال�ص ��فحة  309كما ا�ش ��رنا اع�ل�اه  ,وهي كانديدات
ن ��اووك (دكتوراه فل�س ��فة) عام  1981ث ��م دكتوراه
ن ��اووك (دكت ��وراه عل ��وم ) ح ��ول تورغينيف عام
 , 1985قبيل انهيار االحتاد ال�س ��وفيتي ( م�س ��تغال
– كم ��ا ه ��و ح ��ال الكثريين م ��ن (املتدكرتي ��ن !!)-
الو�ض ��ع املعروف الذي كان �س ��ائدا �آن ��ذاك مبا فيها
ا�ص ��دار اطروحته عن تورغينيف بكتاب بالرو�سية
)  ,ث ��م اختفى بعد انهيار االحتاد ال�س ��وفيتي  ,وال
اعرف م�ص�ي�ره وال اين هو االن  ,ومل يرتك اي �أثر
فكري يف م�س�ي�رة الثقافة العراقية داخل العراق او
خارج ��ه  ,ولهذا فان ت�س ��ميته بهذا ال�ش ��كل والكالم
عنه يف هذا الكتاب لي�س دقيقا ابدا .

()2-2
الرقمي ،ميكن �أن تنتقل من
�أ�شرنا �أن ال�صورة يف العامل
ّ
مفهوم (متثيل) الواقع ب�إخال�ص حتى لو كان متثي ًال جمال ّي ًا
جماورته ،عدم
اوزه،
فرد ّي ًا� ،إىل (حتطيم هذا التمثيل) ،جَت ُ
َ
االفرتا�ضي.
الواقع
متثيله من �أجل خلق عاملها .هذا هو
ّ
فلو �أننا ر�أينا اليوم يف �صورةٍ افرتا�ضية ب�شر ًا طائرين
دون �أن يوحي لنا الأمر ب�أنه يتعلق مبخ َّيلة متع ّمدة ،و�أنها
وهيئات وف�ضاءً ،ف�إننا ال ُن ِق ْيم
من (الواقعية) مبكان ،ملم�س ًا
ٍ
ّ
الفوتوغرايف
بعد يف عامل التمثيل التقليديّ  ،يف الت�صوير
الواقعي والفنتازيّ وال�سوريا ّ
ويف ّ
يل .ففي
كل من الر�سم
ّ
�أمناط التمثيل الفنتازيّ وال�سوريا ّ
يل نعرف جميع ًا ،ونتفق
جميع ًا على �أعراف و(لعبة) الفنتازيا والتخييل اخلارق
للعادة .ال�صورة االفرتا�ضية تريد �أن تقول لك �إنها لي�ست
واقعي.
يف الفنتازيا وال يف املُخ ّيلة ،بل يف عامل
ّ
إذن ف�إننا ننتقل خطوة من (متثيل واقع) ما �إىل (خلق
و� ِ
واقع) ما .وهذه اخلطوة لي�ست بالأمر نّ
الهي ،رغم �أن اجلميع
االفرتا�ضي.
قد اعتاد اليوم على هذا الواقع املخلوق
ّ
لي�ست خطوة بل قطيعة حقيقية يف تاريخ الفن ،وقد قارنها
بع�ضهم باالنتقاالت العظمى يف تاريخ املنجزات الب�شرية
كظهور الأبجدية واكت�شاف املطبعة .لي�س لأنها فقط تخلق
عوامل جديدة وتوحي لنا بواقعيتها ،و�إمنا �أي�ض َا الختالف
االفرتا�ضي لل�صورة
دور املتلقي ب�شكل متعاظم .فالعامل
ّ
الرقمي) لن يتخذ ُب ْعده الفاعل ومعناه
(وعموم العامل
ّ
�إال عرب امل�ساهمات ال�شخ�صية احلميمة للمتلقني الذين
ي�ساهمون بخلقه وبتطويره يف � ٍآن واحد .نحن نعي�ش
ال�صورة من الداخل ولي�س اخلارج ،و�ضمن مرجعية
الداخل :ال�شبكة العنكبوتية ،وهنا تذوب ال�صور باملحيط
اجلديد ذوبان ًا وتت�ش ّكل عرب بامل�شاهدين الذين ي�ساهمون
بوجودها و�صناعتها .ال ميكن تقريبا ف�صل جميع العنا�صر
التي نتحدث عنها هنا.
لكن هذه القطيعة يف التمثيل ،قد �أنتجت وترافقت مع
قطيعة معرفية (�أب�ستيمولوجية) قادت �إليها املمار�سة
الرقمية .نتط ّلع حولنا ونحن �أمام �شا�شة الكومبيوتر،
ف ُندرك على الفور �أن معرفتنا بالعامل والف�ضاء والزمن
تغيت متام ًا.
والآخر قد رّ
االفرتا�ضي
الف�ضاء
�سيولة
أن
�
معناه
مبا
َي ْذكر ُمف ّكر
كنديّ
ّ
جتربنا على الذهاب �إىل مفهوم ال�سيولة ال�سو�سيولوجية
عب الأخرية عن نف�سها ،من
لهذا العامل االفرتا�ضي حيث ُت رِّ
بني �أ�شياء �أخرى ،بانطفاء دميومة الأدوار االجتماعية على
النيت .و َي ْذكر �إن �أدوار القراء وامل�ؤلفني مل تعد ثابتة ،لأنهم
يذوبون مع بع�ضهم ،وينطلقون بحرية ح�سب الوقائع
ال�شخ�صي .وال�شيء ذاته فيما
واحلوادث وخيار (الإبحار)
ّ
يتعلق ب�أدوار الفنانني وامل�شاهدين التي تتداخل مع بع�ضها
�أثناء التفاعل الراهن مع الأعمال الفنية.
ب�سرعة ا�ستخدم العرب مفردة (الإبحار) التي وجدوا فيها
والتوا�صل مع حميط كبري ،لكن
ا�ستعارة دقيقة للحرية
ُ
قلة منهم من وجد فيها تعب ً
ريا عن �سيولة �سو�سيولوجية،
�أي تفكيك للأدوار والوظائف الرا�سخة املقررة للأفراد
واجلامعات وفوارق ال�سنّ والطوائف والطبقات والأعراق
واجلندرة ،وخا�صة تفكيك وم�ساءلة الأيديولوجيات ،ومنها
�أيديولوجيا القمع والتق�سيم االجتماعي .بعبارة دقيقة� :إذا
كان مفهوم التمثيل التقليديّ قد ّ
مت جتاوزه يف الفنّ
الرقمي
ّ
وال�سيا�سي قد َّ
االجتماعي
بالفعل ،ف�إن �سيطرة التمثيل
متتْ
ّ
ّ
م�ساءلتها �أي�ض ًا.
من هنا خوف ال�سلطات العربية من ال�صورة يف العامل
االفرتا�ضي الذي ميكن �أن ُيهدّد �سيطرتها ،رغم افرتا�ضيته،
ّ
ومن هنا تالعبها وا�سع النطاق بال�صورة وتدلي�سها ،رغم
زعمها �أنها ت�ستند يف خطابها �إىل �صور لي�ست افرتا�ضية.

ث���ورة مت���وز وال��ث��ق��اف��ة يف احت���اد الأدب����اء
بغداد /املدى
ملنا�س ��بة الذك ��رى ال�س ��نوية لث ��ورة
الرابع ع�ش ��ر من مت ��وز  1958والتي
اطاح ��ت بالنظ ��ام امللك ��ي واعلن ��ت
النظ ��ام اجلمه ��وري ،نظ ��م احت ��اد
االدب ��اء والك ّت ��اب العراقي�ي�ن ن ��دوة
بعن ��وان (ثورة الرابع ع�ش ��ر من متوز
والثقافة) وذلك �ضمن منهاجه الثقايف
اال�س ��بوعي لي ��وم االربع ��اء املا�ض ��ي.
وجرى خالل ذلك �إلقاء كلمات لعدد من
االدباء والباحثني .ا�ضافة اىل قراءات
�شعرية وعر�ض فيلم وثائقي من اعداد
الروائ ��ي واالعالمي توفي ��ق التميمي
ت�ض ��من ملحات م ��ن �س�ي�رة الزعيم عبد
الك ��رمي قا�س ��م مرك ��ز ًا عل ��ى حماوالت
االغتيال التي تعر� ��ض لها .نّ
وبي مقدم
اجلل�س ��ة الناق ��د عل ��ي الف ��واز ان هذه
الثورة تع ��د مرحلة مهم ��ة يف التاريخ
ال�سيا�س ��ي والثق ��ايف واالجتماع ��ي
لقيمته ��ا املتمثل ��ه يف رموزها الوطنية
وقوانينه ��ا ومنجزاته ��ا الت ��ي حتققت
خ�ل�ال ارب ��ع �س ��نوات م ��ن عمره ��ا.
م�ش�ي� ً
را اىل ان رمزي ��ة الزعي ��م قا�س ��م
ً
بو�ص ��فة قائ ��دا لهذه الث ��ورة قد اثارت
الكث�ي�ر من اجل ��دل حول ��ه باحث ��ة عن
اجابة بعد �س ��بع وخم�س�ي�ن �س ��نة ،هل
كان الزعي ��م بط ًال �سيا�س ��ي ًا �أم �ش ��عبي ًا
�أم امنوذج ًا ع�س ��كري ًا .وق ��ال :البع�ض
ي ��رى ان الث ��ورة ا�ص ��بحت من ح�ص ��ة
التاري ��خ بع ��د ان ا�س ��همت يف تفج�ي�ر
املع ��اين الثورية وت�أجيج الرف�ض لدى
ال�شعب العراقي ،بعد ان و�صل الواقع
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي اىل مرحل ��ة
االنهيار ،فكانت الثورة رد فعل طبيعي
للكثري من التداعيات.
يف حديث ��ه  ،او�ض ��ح الناق ��د فا�ض ��ل
ثام ��ر ان الث ��ورة ا�س ��تطاعت خ�ل�ال
ارب ��ع �س ��نوات م ��ن حتقي ��ق اجنازات
خيالي ��ة تعجز �أي ��ة دولة ع ��ن حتقيقها
يف ه ��ذا الوق ��ت الوجيز .م�ش�ي� ً
را اىل

�ض ��رورة ا�س ��تذكار ال�ش ��هداء االبطال
الذين �ض ��حوا لأج ��ل اجن ��اح الثورة.
وق ��ال :البع� ��ض يحاول ان ي�ش ��كك يف
ا�ص ��الة الث ��ورة ويح ��اول ان يجم ��ل
�ص ��ورة الأ�س ��رة امللكية وحتى �صورة
ن ��وري ال�س ��عيد .لكن الق�ض ��ية التي ال
خ�ل�اف فيه ��ا ه ��و ان ��ه ا�ص ��بحت هناك
حاجة �ض ��رورية الجراء تغيري جذري
يف بني ��ة املجتم ��ع ال ��ذي رزح حت ��ت
االحت�ل�ال الربيط ��اين لف�ت�رة طويل ��ة،
وحت ��ت �س ��طوة نظ ��ام �ش ��به اقطاعي،
و�سيا�س ��ات كان ��ت تخ ��دم املخطط ��ات
الغربية� ،آخره ��ا كان دخولنا يف حلف
بغداد امل�ش ��بوه .الفت ًا اىل ان للجيو�ش
ا�ص ��بحت م�س� ��ؤولية معين ��ة يف حركة
التح ��رر الوطني وقد قام ��ت ثورة 52
بقي ��ادة جم ��ال عبد النا�ص ��ر با�س ��قاط
النظام امللكي ،م ��ا �أدي اىل دفع الكثري
م ��ن البل ��دان لالقت ��داء به ��ذه التجربة
م ��ن خ�ل�ال اي ��كال دور متمي ��ز للقوات
امل�س ��لحة لتحقيق حتول وطني جذري
يعرب عن حاجة ال�ش ��عب .والدليل على
ذل ��ك هو قي ��ام جمي ��ع اطياف ال�ش ��عب
مع الثورة حلظ ��ة قيامها ونزولهم اىل
ال�ش ��وارع مما يدل على ان هذه الثورة

تع�ب�ر ع ��ن حاج ��ة ا�سا�س ��ية ال ميك ��ن
الت�ش ��كيك بها حلظة واح ��دة يف كونها
ثورة جماهريية حقيقية.
فيما �أو�ض ��ح القا�ص ح�سني اجلاف ان
ثورة الرابع ع�ش ��ر من متوز قد اعادت
لل�ش ��عب العراق ��ي اعتباره االن�س ��اين
والثقايف بني �ش ��عوب الع ��امل ،فقد قام
الزعيم قا�س ��م بت�أ�سي�س عدة م�ؤ�س�سات
ثقافي ��ة ولأول مرة يف تاري ��خ العراق
بينها م�ص ��لحة ال�س ��ينما وامل�سرح وقد
اختار لها رئي�س ًا الفنان يو�سف العاين
�ص ��احب عم ��ل ( �آن ��ا امك ي�ش ��اكر) عام
 57والذي يعد �ص ��رخة بوج ��ه ما كان
يتعر�ض له منا�ضلو العراق ،كما اختري
الروائي العراقي ذنون �أيوب رئي�س ��ا
للمديرية العام ��ة لالذاعة والتلفزيون،
وجع ��ل تلميذ اني�ش ��تاين اال�س ��تاذ عبد
اجلب ��ار عبد الل ��ه رئي� ��س جامعة ،وقد
اعرت� ��ض علي ��ه اح ��د رج ��ال الدين يف
وقتها لأنه من ال�ص ��ابئة املدائني ،فكان
جواب الزعيم له ب�أن ��ه مل يخرته امام ًا
جلام ��ع ،ولك ��ن مكانته العلمي ��ة ت�ؤهله
بجدارة ليك ��ون رئي�س جامعة .وجعل
اال�س ��تاذ اك ��رم فا�ض ��ل وه ��و دكتوراه
يف القانون الدويل والفنون ال�ش ��عبية

مدير ًا عام ًا للثقافة والفنون ال�ش ��عبية،
وغريهم من الكفاءات التي مت و�ضعها
بعناي ��ة فائق ��ة ال�س ��تثمار خرباتها يف
تطوي ��ر الوطن واع�ل�اء �ش� ��أنه ومنهم
�ش ��اعر االطف ��ال بهجت الأث ��ري بجعله
رئي�س� � ًا للأوق ��اف .وق ��ال :يف �آخ ��ر
زيارة يل لبيت املرحوم اال�س ��تاذ �سامل
الآلو�سي ذكر يل بان الزعيم قا�سم يعد
ان ��زه واف�ض ��ل وانظ ��ف و�أعظ ��م زعيم
للعراق.
م ��ن جانبه ذكر م� ��ؤرخ وموثق الثورة
هادي الطائي بان الزعم قا�س ��م بكل ما
يعنيه من رمزية وطنية توجه قا�ص ��د ًا
بي ��ت ال�ش ��اعر اجلواهري بع ��د يومني
من الثورة ،وذلك ملا كان لق�ص ��ائده من
�أث ��ر من قيام الث ��ورة .م�ش�ي� ً
را اىل انه
مل يكن الوحيد وامنا اي�ض� � ًا الر�صايف
م ��ن ق�ص ��ائد ديوان ��ه الت ��ي كان يوجه
بها العثمانيني ،واي�ض ��ا ال�ش ��اعر بحر
العلوم يف ق�ص ��يده (�أين حقي) .ولفت
اىل ان الروائ ��ي االيط ��ايل الربت ��و
مورافي ��ا وغ�ي�ره م ��ن مثق ��ي ومفكري
العامل عربوا عن ده�ش ��تهم وا�ش ��ادتهم
بالثورة واعدورها جوهرة يف مطاف
الثورات العربية.
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التع�صب َ�ص ْن َع ٌة فا�ش ّية
ّ
تطورت و�سائل االت�صال �إىل حد مذهل ،وحتققت ثورات هائلة يف جماالت العلوم املختلفة،
يف ع�صر العوملة ،والثورة املعلوماتية ،حيث
ّ
ّ
التع�صب وتتنوع .ومعها تت�صدّ ع
ال�سكان ،جزر
والإعالم اجلماهريي ،تزداد ،ويا للمفارقة ،يف املحيط الب�شري الذي ي�ضم �سبعة مليارات من
ّ
ً
ُ
ً
كر�س ،عند كثـر من الأفراد
منظومات القيم القدمية ذات املحتوى الإن�ساين الغني ،لت�ستبدل مبنظومات تبدو �أكثـر جتريدا وجفافا ،ت ِّ
الأنانية واجل�شع وامليل �إىل ممار�سة العنف..
فنحن نعي�ش اليوم يف عامل يتعر�ض الن�شطارات مت�سل�سلة ،وي�ؤ�شر تداعي قيم احلداثة واملدنية والتنوير والأن�سنية القائمة على فكرة
الذاتية ،واحلريات العامة ،ومبادئ حقوق الإن�سان ،و�سلطة العقل ..وهو عامل تتذرذر فيه ال�سلطات ،وتتعدد اخلنادق املتقاتلة،وي�شتد
ال�صراع على الثـروة والنفوذ.

� سعد حممد رحيم
يف مقابل �أن تلك ال�سلطات التقليدية ،يف كرث
م ��ن دول العامل ،ال�س ��يما املت�أخرة منها ،مل تعد
متتلك القدرة الكافية على ال�سيطرة ،والكفاءة
الالزمة لت�سيري �ش�ؤون الب�شر املنتمني ملجالها
اجليو�سيا�سي ،وحتقيق فر�ص احلياة الالئقة
والأم ��ن لهم ،و�إدارة موارده ��م .بعدما �أتاحت
التكنولوجي ��ا احلديثة و�س ��ائل فعالة لتكوين
اجلماعات اخلارجة عل ��ى القانون ،وتلك التي
ت�ستقل عن �إرادة ال�سلطات ال�سيا�سية وتن�شئ
�أنطقتها احليوية اخلا�صة بها.
و�أم ��ام ه ��ذا ال�س ��يل املري ��ع م ��ن الأ�ش ��ياء
املعرو�ض ��ة ( املادي ��ة منه ��ا وغ�ي�ر املادية ) يف
دني ��ا الأ�س ��واق املزوّ ق ��ة ،واملعل ��ن عنه ��ا ع�ب�ر
قن ��وات الإعالم،يرتفع� ،إىل م�س ��تويات عالية،
منحنى احلاجات ،وهي يف �أغلبها زائفة وغري
�ض ��رورية ،لكنها ُت�ش ��عر املرء بالعج ��ز ،وعدم
الإ�ش ��باع ،وال�ض� ��آلة .وب ��ذا لن نكون م�ض� � ِّلني
�إذا م ��ا قلن ��ا �أن �أعداد الذين يفق ��دون الأمل يف
جه ��ات الع ��امل الأرب ��ع� ،أولئ ��ك الذي ��ن يُغرقهم
ال�ش ��عور باخل ��واء والعدمية�آخ ��ذة باالزدياد،
وهو ازدياد خميف ،ي�ضفي م�سحة من القتامة
على حا�ضرنا و�صورة م�ستقبلنا.لكن هناك ما
هو �أ�س ��و�أ من هذا ،وهو حت�ص ��يل حا�ص ��ل له،
و�أعن ��ي الوب ��اء املهل ��ك الذي بات ي�ض ��رب رئة
الع ��امل وقلبه ويه ��دده يف �س�ل�امه ووجوده..
التع�صب.
الوباء الذي ا�سمه
ّ
والتع�ص ��ب ورم غ�ي�ر حميد يف ج�س ��م كرث من
ّ
املجتمع ��ات ،ومنه ��ا جمتمعن ��ا العراق ��ي حيث
فئات م ��ن جماعاته املختلفة
جنده ينت�ش ��ر بني ٍ
الت ��ي ت�ب�رز هوياتها ما قب ��ل الدولتي ��ة القاتلة

على ح�س ��اب هويتها الوطنية اجلامعة .منبث ًا
ب�أ�ش ��كال �شتى من م�ؤ�س�سات ومفا�صل عديدة؛
�سيا�سية وثقافية ودينية واجتماعية.
ال �أع ��رف �إن كان الأف ��راد يختلف ��ون يف
ا�ستعداداتهم ال�س ��يكولوجية والفيزيولوجية
متع�ص ��بني .وحت ��ى م ��ع افرتا�ض
لي�ص ��بحوا
ّ
وجود جينات خا�ص ��ة �أو خاليا ع�صبية معينة
ِّ
للتع�ص ��ب عن ��د الأف ��راد تتف ��اوت يف
من�ش ��طة
ّ
درج ��ة قوتها وفاعليتها ب�ي�ن الفرد والآخر ف�إن
ت�أث�ي�ر مثل هذه اال�س ��تعدادات �أق ��ل بكثري من
ت�أث�ي�ر العوامل البيئي ��ة االجتماعية والثقافية
متع�ص ��ب ًا ،مي ��ا ًال للعنف،
يف جعل �ش ��خ�ص ما
ِّ
�أو مت�ساحم ًا وم�س ��امل ًا وحم ّب ًا للنوع الب�شري.
التع�صب باعتقادي �صناعة �سيا�سية،
ولذا ،ف�إن
ّ
م�ؤ�س�ساتية مهما تق ّنع بالدين� ،أو بغريه.
يتغ ��ذى فك ��ر التع�ص ��ب ،يف الغال ��ب ،عل ��ى
�س ��رديات مل ّفقة وتاريخ ج ��رى تزويره .وهو
فكر ين�شط وينت�شر عرب عمل م�ؤ�س�سي ّ
منظم،
يف �أك�ث�ر الأحاي�ي�ن ..م�ؤ�س�س ��ة تعتم ��د �آليات
دقيق ��ة وفعّال ��ة ،منها تكرار مقوالت وق�ص ���ص
بعينها موجّ هة جلمهور جاهل �أو ن�صف متعلم،
�أو حم ��دود الوع ��ي ي�س ��هل توجيه ��ه واقتياده
حت ��ى �إىل الهالك .ومنها التخوي ��ف من الآخر
وت�ص ��ويره م�ص ��در ًا للتهدي ��د الدائ ��م .ومنه ��ا
تعزي ��ز فك ��رة الظل ��م الواق ��ع عليه م ��ن الآخر.
وهناك ما ميكن ت�س ��ميته بتعميم امل�س� ��ؤولية.
ف�إن يقرتف �ش ��خ�ص ما جرم ًا يف �س ��بيل املثال
ف� ��إن م�س� ��ؤولية اجلرمي ��ة تتحمل ��ه ،بح�س ��ب
املتع�صبني ،جميع �أفراد اجلماعة التي
منظور
ّ
ينتمي �إليها املجرم.
لي�ست الإيديولوجيا هي التي تخلق احلركات
املتع�ص ��بة و�إمن ��ا جمموع ��ة العوامل
العنفي ��ة
ّ
املادي ��ة التاريخي ��ة الت ��ي تف ِّع ��ل الإيديولوجيا
وجتعلها حم ِّر�ض� � ًا ودافع ًا لل�سلوك العدواين.
وق ��د تبق ��ى الإيديولوجي ��ا ماكث ��ة يف الكت ��ب
ع�ش ��رات ومئ ��ات ال�س ��نني قب ��ل �أن تتواف ��ر
�ش ��روط تفعيله ��ا يف م ��كان وزم ��ان معين�ي�ن.
منحى
و�أحيان� � ًا ال تك ��ون الإيديولوجي ��ا ذات
ً
تع�ص ��بي عدواين يف حمتواه ��ا ولكن ت�أويلها
يك ��ون كذلك .وهذا الت�أويل يخ�ض ��ع للحاجات
الواقعية والنف�س ��ية للم� ��ؤِوِّ ل .وهنا يربز دور

لي�ست الإيديولوجيا هي التي تخلق
املتع�صبة و�إمنا
احلركات العنفية ّ
جمموعة العوامل املادية التاريخية
التي تف ِّعل الإيديولوجيا وجتعلها
حمر�ض ًا ودافع ًا لل�سلوك العدواين.
ِّ
وقد تبقى الإيديولوجيا ماكثة يف
الكتب ع�شرات ومئات ال�سنني قبل
�أن تتوافر �شروط تفعيلها يف مكان
وزمان معينني .و�أحيان ًا ال تكون
منحى تع�صبي
الإيديولوجيا ذات ً
عدواين يف حمتواها ولكن ت�أويلها
يكون كذلك .وهذا الت�أويل يخ�ضع
للحاجات الواقعية والنف�سية للم�ؤ ِِّول.

امل�ؤ�س�س ��ة املتبنية وامل�ستثمرة للإيديولوجيا،
التي ت�سعى لتحقيق م�صالح و�أهداف ال عالقة
مبا�ش ��رة له ��ا بالإيديولوجي ��ا تلك ...م�ص ��الح
و�أهداف هي �سيا�س ��ية واقت�صادية يف طابعها
وحقيقتها.
ي�ص ��ح هذا التو�ص ��يف على احل ��ركات الدينية
املتع�ص ��بة ،كم ��ا ي�ص ��ح عل ��ى احل ��ركات غ�ي�ر
ِّ
املتع�ص ��بة ..ف�ل�ا ميك ��ن تف�س�ي�ر
�ة
�
الديني
ِّ
الإج ��راءات الدموي ��ة املرعبة حلرك ��ة اخلمري
احلم ��ر ال�ش ��يوعية يف كمبودي ��ا ،يف �س ��بيل
املث ��ال ،بوج ��ود نظري ��ات كارل مارك� ��س� .إذ
حت ��ى م ��ع افرتا� ��ض ع ��دم وج ��ود ه ��ذا املفكر
ونظريت ��ه �إطالق ًا ف� ��إن جماع ��ة اخلمري احلمر
كانوا �س ��يعرثون على مرجعي ��ة فكرية �أخرى
ت�ض ��في ال�ش ��رعية عل ��ى �سيا�س ��اتهم ،ب�س ��ياق
�آخ ��ر ،و�أ�ش ��كال �أخ ��رى وم�س� �مّيات مالئم ��ة.
كذل ��ك ال ميكن تف�س�ي�ر ظاهرة داع� ��ش بوجود
مذه ��ب �أحمد اب ��ن حنبل بب�س ��اطة�.إذ حتى مع

افرتا�ض عدم وجود �شخ�ص ��ية دينية تاريخية
با�س ��م اب ��ن حنب ��ل ومذهب ��ه ،ومن ثم تف�س�ي�ر
اب ��ن تيمي ��ة ل ��ه ،وانبث ��اق احلرك ��ة الوهابي ��ة
فيما بع ��د ،لوُجدت حركة داع� ��ش ،وهذه املرة
مبرجعي ��ة �إيديولوجي ��ة �أخ ��رى ،و�أطروحات
رمبا مغايرة ولكن بال�س ��لوك العنيف نف�س ��ه..
ما �أريد ت�أكيده ،على وفق اعتقادي ال�شخ�صي،
�أن الواقع التاريخي هو الذي يخلق احلركات
املتع�ص ��بة ،ووج ��ود الإيديولوجي ��ة
العنفي ��ة
ِّ
املل ِهم ��ة وال�س ��اندة،وامل�ؤوِّ لة ،وامل�س ��وِّ غة ه ��و
عام ��ل واحد ال ميكن تف�س�ي�ر وج ��ود الظاهرة
به وحده.
التع�ص ��ب يخت ��زل من يوجّ ه �ض ��ده من الفئات
ّ
واجلماعات يف �صورة مق ّزمة �شائهة وكريهة،
فتعم ��م ال�ص ��ورة تل ��ك عل ��ى جميع �أف ��راد تلكم
الفئات واجلماعات .فاملتع�صب ال يرى الفروق
ال�شخ�ص ��ية الدقيق ��ة ب�ي�ن الأف ��راد �س ��واءًيف
النواي ��ا�،أو يف ال�س ��لوك واملواق ��ف ..ال ينظر
�إىل الأف ��راد ككائنات متف ��ردة مائزة ،كتيارات
وطبق ��ات وح ��االت نف�س ��ية وفكري ��ة متنوعة.
فاملتع�ص ��ب يك ��ره ال�ص ��ورة املختزل ��ة الثابتة
ِّ
املكوّ ن ��ة يف ذهنه عن الآخر؛ اجلماعة الأخرى
التي يرتاءى جميع �أفرادها يف ن�سخة واحدة
مكررة ،حتى و�إن كانوا مبئات املاليني.
املتع�صب �ض ّيق الأفق بال�ضرورة..
ِّ
املتع�ص ��ب متح ّي ��ز وانتقائ ��ي� ..إنه
�إن وع ��ي
ّ
ال ي ��رى �إال ما يرغب بر�ؤيت ��ه ،ما يدعم �أحكامه
امل�سبقة ويعزز ال�صورة القبلية التي يف ذهنه
عن الآخر .وي�س ��تبعد �أي �إ�ش ��ارة �إيجابية عن
ذل ��ك الآخ ��ر ،حت ��ى و�إنْ كان ��ت ه ��ي الطاغية،
وي�ؤولها بال�شكل الذي ير�ضي قناعته الع�صيّة
على التبدل.
التع�صب هو حالة َح َول عقلي
ّ
�شديد
للتع�ص ��ب ،وال�صانعة له،
وامل�ؤ�س�س ��ة الراعية
ّ
ت�ض ��في على نف�س ��ها هالة من القدا�س ��ة التي ال
ميكن امل�س ��ا�س به ��ا �إن كان ��ت ديني ��ة� ،أو هالة
م ��ن الق ��وة والرهب ��ة �إن كان ��ت دنيوي ��ة .ويف
كلت ��ا احلالتني تكون امل�ؤ�س�س ��ة يف حالة حرب

ال نهاية له ��ا� ،أو �إنذار بحرب و�ش ��يكة الوقوع
التع�ص ��ب بعدِّه هو�س� � ًا
مع �آخر ( ها ) .يتجلى
ّ
تع�ص ��ب امل ��رء لهويت ��ه
مر�ض ��ي ًا بالهوي ��ةّ � ..إن ّ
م ��ردّه �إىل م ��ا يعتق ��د ( �أو جعل ��وه يعتق ��د )،
بوج ��ود تهديد لها .وقد يكون التهديد حقيقي ًا،
التع�ص ��ب
�أو مبالغ� � ًا ب ��ه� ،أو مفتع�ل ً�ا .ويكون
ّ
معدي� � ًا يف املجتمع ��ات املح َبط ��ة .والف ��رد
ال ��ذي يفتق ��د الفر�ص ��ة الإيجابي ��ة ق ��د يجد يف
املتع�ص ��بة بدي ًال من املمكن �أن توفر
اجلماعات
ِّ
له وظيف ُة ما ،ومكان ًة ما ،ودور ًا ما .و�إذا كانت
الثقاف ��ة كلها من وجهة نظر ج�ي�رارد مت ّر عرب
املح ��اكاة ،ف�إن الثقافة التي �س ��يلفي املتع�ص ��ب
نف�سه يف دائرتها تقدم منوذج ًا ميكن حماكاته
بطريق ��ة حتق ��ق ل ��ه الإح�س ��ا�س باالنتم ��اء..
وب ��ذا �س ��تكون هن ��اك ن�س ��خة واح ��دة مكررة
متع�ص ��بني ع�ص ��ابيني يتناف�س ��ون للت�شبّه
من
ِّ
بالنموذج الأ�ص ��لي ..فلي�س ثمة من تف ّرد ،و�إال
حُ �سب خروج ًا على اجلماعة .وبطبيعة احلال
لي�ست ثمة حرية �أي�ض ًا للتفكري امل�ستقل .و�إذن
لي�س هناك من حوار ب�ش�أن املوجِّ هات الفكرية.
لي� ��س هناك �س ��وى الإمي ��ان الأعم ��ى القاتل..
املتع�ص ��ب البدئ ��ي هو ال�ش ��عور
ولأن منطل ��ق
ِّ
بالدوني ��ة ،وع ��دم اح�ت�رام ال ��ذات ف� ��إن م ��ن
الطبيعي �أن يفتقر املتع�صب لل�شعور باحرتام
الآخري ��ن ،وباح�ت�رام احلياة الت ��ي يحيونها.
املتع�صبني
وبالتايل ف�إن كره احلياة هي �س ��مة
ِّ
عرب الأزمان.
ح�ي�ن يخف ��ق بع� ��ض الأف ��راد يف ع ��امل طابعه
التناف� ��س ،يف الظ ��روف الطبيعي ��ة ،ف� ��إن
متع�ص ��بة يتي ��ح
التحاقه ��م بجماع ��ات عنفي ��ة
ِّ
له ��م فر�ص ��ة تناف�س �أخ ��رى ،وهذه امل ��رة على
تبن ��ي �إيديولوجي ��ة اجلماع ��ة وامل ��زاودة بها
على الآخرين ..ف�إنْ تف�ش ��ل يف حتقيق �أهداف
راق ،وظيف ��ة
م ��ن قبي ��ل ( حت�ص ��يل علم ��ي ٍ
جي ��دة ،مكانة اجتماعية حمرتم ��ة ،عالقة حب
متبادل ��ة نقي ��ة ،الخ ) ..رمب ��ا يكون ا�س ��تبدال
حقل املناف�س ��ة ح�ل ً�ا نف�س ��ي ًا واقعي ًا لبع�ض ��هم.
واملناف�س ��ة البديل ��ة ه ��ذه ،حتق ��ق ،ناهيك عن
املزاي ��دة الإيديولوجي ��ة ،االنتقام م ��ن الآخر،
ُف�س ��ر ظاهرة
م ��ن املجتمع ،من العامل ..وهذا ي ِّ
الو�ش ��ايات القاتلة ،والت�ص ��فيات الدموية يف

املتع�ص ��بة ذاته ��ا ،ب�ي�ن قادتها
�إط ��ار اجلماع ��ة
ِّ
و�أع�ضائها.
التع�ص ��ب يظهر ويرت�سخ وي�أخذ
والغريب �أن
ّ
م ��داه الأق�ص ��ى م ��ن الفع ��ل العني ��ف يف �إطار
احلقل نف�س ��ه باحتماالت �أكرب .فال�ص ��راع على
التح ّك ��م باحلقل يفوق ال�ص ��راع م ��ع الذين هم
خارج ��ه حت ��ى و�إن كانت امل�ش�ت�ركات وا�س ��عة
مع من هم يف احلقل عينه .و�ضئيلة ومعدومة
مع م ��ن ه ��م خارج ��ه .فال�ص ��راع ب�ي�ن مذاهب
الدي ��ن الواح ��د� ،أو الإيديولوجي ��ة الواح ��دة،
يكون �أ�ش ��د حدّة وعنف ًا من ال�ص ��راع مع �أتباع
الأديان الأخرى� ،أو �أ�ص ��حاب الإيديولوجيات
الأخرى .وال�سبب ،كما نوّ هنا ،هو �أن ال�صراع
يحت ��دم لال�س ��تحواذ على احلقل امل�ش�ت�رك يف
�ضوء عمل وت�أثري وح�سابات معادلة؛ ال�سلطة،
الرثوة ،النفوذ.
التع�ص ��ب نت ��اج عملي ��ة غ�س ��ل م ��خ ،تت ��م على
ّ
وفق برنامج م�ص� � َّمم ،وبو�س ��اطة لغة منتهكة،
م�شبعة بجراثيم الكراهية والالت�سامح وامليل
�إىل العنف .لغة تت�س ��بب بت�ضييق �أفق الوعي،
وجتفيفه قدر الإمكان ،و�إزالة البعد الإن�س ��اين
منه .فنحن قد نتع�صب �ضد الآخر لأننا ن�سيء
فهم ��ه ،ن�ض ��عه يف القال ��ب ال ��ذي �أعددن ��اه له،
ن�ضفي عليه �صفات من خيالنا ،ونكرهه بت�أثري
هذه ال�ص ��فات املزيّفة .ففي معظ ��م الأحوال ال
يقوم الكره على م�س ��وِّ غات مو�ضوعية ،و�إذن
البد من �أن يتجه نحو �أهداف بريئة.
التع�ص ��ب �إف ��راز َع� �وَق �أخالق ��ي .وهو حالة
ّ
ع�صابية �أعرا�ضها �س ��طوة ال�شك على النف�س،
والكراهية ،وامليل ملمار�سة العنف ،واالبتهاج
بر�ؤي ��ة الآخر ( حت ��ى و�إن كان بريئ� � ًا ) مد َّمر ًا
ومق�ضي ًا عليه.
واملتع�ص ��ب هو ال�ش ��خ�ص الذي ال يقدر على
ِّ
حتمّل م�س� ��ؤولية تف� � ّرده ،وحريته ،فيتن�ص ��ل
منهما ،ولذا تراه تابع ًا بال�ضرورة ..التابعون
الذين يُقادون مذعنني ،بر�ض ��اهم ،ل�سيا�س ��ات
�س ��لطة �أعلى يقد�س ��ونها ( لي�س ��ت بال�ض ��رورة
ديني ��ة �سيا�س ��ية )،ومن غري �أن ي�س� ��ألوا ،ومن
غ�ي�ر �أن يهتم ��وا مل�ص ��ائرهم ال�شخ�ص ��ية ،ه ��م
من مي ِّه ��دون خللق البيئ ��ة الت ��ي تنتع�ش فيها
الفا�شية..

جّ
االت��������������ار ب���ال���ب�������ش���ر
ج����رمي����ة �����ض����د الإن���������س����ان����ي����ة وم�����وق�����ف ال������ع������راق م��ن��ه��ا
 م�سرور �أ�سود حميي الدين*
لقد ك ّرم الله – �سبحانه وتعاىل –الإن�سانوا�صطفاه على
�سائر خملوقات الأر� ��ض  ,فجميع ال�شرائع ال�سماوية
والأديان حتثنا على احرتام احلرية والكرامة الإن�سانية
 ,كما �أنها حت ّرم العبودية وقهر الب�شر والتمييز بينهم
,فيقول امل��وىل عز وجل يف كتابه العزيز  ":ولقد ك ّرمنا
بني �آدم وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات
وف�ضلناهم على كثري ممن خلقنا تف�ضيال " �صدق الله
العظيم.
�إن العديد من املواثيق الدولية والت�شريعات الوطنية
الو�ضعية قد قدرت هذه القيم الدينية والإن�سانية العظيمة
 ,وحظرت املتاجرة بالإن�سان ب�صورة حتوله �إىل �سلعة
ت�ب��اع وت���ش�ترى,ب��ل �إن�ه��ا ج��رم��ت مثل ه��ذه الأف �ع��ال غري
الإن�سانية بو�صفها انتهاكا �صارخا للقيم الدينية وحقوق
الإن�سان .
ويعد "بروتوكول الأمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار
بالأ�شخا�ص وبخا�صة الن�ساء والأطفال" املكمل التفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الذي
اعتمد وعر�ض للتوقيع وامل�صادقة واالن�ضمام مبوجب
قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  25الدورة اخلام�سة
واخلم�سني وامل� ��ؤرخ يف  15ت�شرين الثاين ع��ام 2000
من �أه��م املواثيق الدولية التي ت�صدت لظاهرة االجتار
بالب�شر  ,وذل��ك لكونه و�ضع �آلية فعالة للتعامل مع هذه
الظاهرة اخلطرية بكافة جوانبها القانونية واملجتمعية
 ,وقد بذلت جهود كبرية على امل�ستوى العربي والدويل
يف هذا املجال  ,حيث �أن جامعة الدول العربية و�أجهزتها
املتخ�ص�صة  ,وب�صفة خا�صة جمل�س وزراء العدل العرب
,ا�ضطلعوا بدور متميز يف جمال تن�سيق وتعزيز جهود
ال��دول العربية يف هذا املجال  ,وتعد االتفاقية العربية
ملكافحة اجل��رمي��ة املنظمة ع�بر احل ��دود الوطنية التي
�صدرت يف  21كانون الأول  ,2010واالتفاقية العربية
ملكافحة جرائم تقنية املعلومات يف  , 2010ف�ضال عن هذه
املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية يف جمال مكافحة
االجتار بالب�شر من �أهم و�أحدث ثمار هذه اجلهود العربية
الفعالة يف هذا املجال  ,وعلى الرغم من جميع اجلهود التي
يبذلها املجتمع الدويل( دوال ومنظمات ) يف هذا املجال ,
�إال انه من املالحظ – وفقا للتقارير الدولية – ان ظاهرة
االجتار بالب�شر مازالت يف ت�صاعد م�ستمر  ,ففي كل عام
يتم االجتار بنحو من � 600,000ألف �إىل � 800,000ألف
رج��ل وام��ر�أة وطفل عرب احل��دود الدولية ( تقدر بع�ض
املنظمات الدولية وغري احلكومية العدد ب�أنه اكرب من ذلك
بكثري ) وما زالت التجارة يف منو ,كما ي�ضاف �إىل هذا
الرقم �أعداد غري حمددة من الذين يتم االجتار بهم داخل
كل دولة على حدة.
فيعاين مايقدر بنحو  207ماليني �شخ�ص من هذه الآفة

يف الع�صر احلديث .الرجال والن�ساء والأطفال يقعون
يف �أيدي املتاجرين يف بلدانهم �أو يف اخلارج ,ويجدون
�أنف�سهم م�ستعبدين يف العمل الق�سري والعبودية املنزلية
واال�ستغالل اجلن�سي.
ويت�أثر اغلب بلدان العامل باالجتار � ,سواء كبلد من�ش�أ
وعبور �أو وجهة لل�ضحايا .قبل �ستني عاما  ,اعتمدت
اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة الإع�ل�ان العاملي حلقوق
الإن�سان الذي ن�ص على �أن جميع الب�شر يولدون �أحرار ًا,
على ان��ه الي�ج��وز احتجاز �أي ف��رد للرق �أو العبودية ,
ويحظر الرق وجتارة الرقيق يف جميع �أ�شكالها  .مع العلم
بان الأطفالوالن�ساء هم �أكرث عر�ضة للوقوع �ضحايا ل�شكل
حديث من �أ�شكال الرق  ,ن�سميها يف الأمم املتحدة االجتار
بالب�شر ال��ذي تقدر جتارته بـ  36مليار دوالر  ,كما انه
يحتل املرتبة الثالثة �ضمن اجلرائم العاملية الأكرث ربحية
بعد املخدرات غري امل�شروعة واالجتار بالأ�سلحة.
لذلك يجب على جميع ال��دول العمل مع ًالو�ضع حد لهذا
االع �ت��داء على ال�ك��رام��ة الإن���س��ان�ي��ة ,ومعاقبة املجرمني
امل �ت��ورط�ين وح �م��اي��ة ال���ض�ح��اي��ا و�إع ��ادة�إدم ��اج� �ه ��م يف
جمتمعاتهم ,ولكن للأ�سف العديد من نظم العدالة اجلنائية
تقلل من خطورة هذه اجلرمية.
من خالاللإح�صاءات الدوليةب�صدور تقرير  2012العاملي
ع��ن االجتاربالأ�شخا�صال�شهر املا�ضي ع��ن مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية الذي ك�شف �أن%27
من �ضحايا االجتار بالب�شر عامليا بني عامي 2007و 2010
هم من الأطفالبزيادةقدرها  %7عن الفرتة بني عامي 2003
 2006و ي�شري التقرير �إىل زي��ادة مثرية للقلق يف عددال�ضحايا من الفتيات اللواتي ي�شكلن ثلثي جمموع الأطفال
املتاجر بهم  ,كما ت�شكل الفتيات الآن  15و % 20من العدد
الإجمايل لل�ضحايا يف �أن الفتيان ي�شكلون حوايل % 10
ح�سب التقرير الذي ي�ستند �إىل بيانات ر�سمية مقدمة من
(  )132بلدا .
و�ضمن ه��ذه ال�صورةفهناك اخ�ت�لاف��ات �إقليمية كبرية.
ففي ح�ين �أن ح�صة الأط �ف��ال ال�ضحايا تقدر ب�ـ  % 68يف
�إفريقياوال�شرق الأو�سطو  % 39يف جنوب �آ�سيا و�شرقها
واملحيط الهادي وان هذه الن�سبة تتناق�ص �إىل  % 27يف
الأمريكتني و  % 16يف �أوروباوو�سط �آ�سيا.
ومع الأ�سف فالغالبية العظمى من الأ�شخا�ص املتاجر بهم
هم من الن�ساءالالتي ميثلن � % 55إىل  %60من ال�ضحايا
املكت�شفة عامليا ومع ذلك فان ن�سبة الن�ساء والفتيات معا (
الإناث) ترتفع حلوايل  % 75والرجال ي�شكلون حوايل 14
 %من �أجمايل ال�ضحايا .
مع ذلك هذه لي�ست �صورة واحدة موحدة يف الك�شف عن
ال�ضحايا ففي  136بلدا بني عامي  2007و  2010وخالل
هذه الفرتة مت حتديد  460تدفقا خمتلفا من �ضحايا االجتار
 % 27 ,منها حتدث داخل احلدود الوطنية للدول با�ستثناء
ال�شرق الأو� �س��ط حيث معظم ال�ضحايا ك��ان��وا م��ن �شرق
وجنوب �آ�سيا .

وي�شري التقرير خم��اوف كبرية ب�ش�أن انخفا�ض معدالت
الإدانة ملعاقبة املتورطني يف الأ�شكال املختلفة من االجتار
بالب�شر بني عامي  2007و  , 2010وعلى اجلانب االيجابي
�صادقت  154دولة مبا فيها على بروتوكول الأمم املتحدة
ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص الذي دخل حيز التنفيذ يف عام
.2003
�إال ان��ه مت يف نف�س ال��وق��ت �إح ��راز تقدم كبري يف جمال
الت�شريع فنحو  % 83من البلدان لديها الآن قانون يجرم
االجتار بالأ�شخا�ص وفقا للربوتوكول والعراق من احدى
تلك الدول.
ومن ناحية �أخرى باتت اجلرمية بالب�شر تتخذ �أمناطا�أكرث
تطورا وتعقيدا  .فعلى �سبيل املثال ارتكاب هذه اجلرمية
عن طريق الإجرام املنظم �أو با�ستخدام �شبكة االنرتنيت
تعد �أمثلة وا�ضحة على كثري من التحديات التي تواجه
اجلهات املعنية مبكافحة هذه الظاهرة.
�إن الت�صدي احلقيقي والفعال لظاهرة االجت��ار بالب�شر
ي�ستلزم حتقيق مزيدمنت�ضافر اجلهود الدولية والوطنية
جت��اه ت�ل��ك ال�ق���ض�ي��ة املجتمعية ال �ه��ام��ة لأن�ه��أ��ص�ب��ح من
ال�ضروري التعاملمع هذه الق�ضية اخلطرة من جذورها
املجتمعية والقانونية واالقت�صادية وذلك من خالل و�ضع
حلول جذرية للأ�سباب امل�ؤدية النت�شار هذه الظاهرة عن
طريق مواجهة م�شكلة الفقر والتهمي�ش والبطالة واجلهل
مع توفري الرعاية الالزمة للفئات الأكرث احتياجا مثل املر�أة
والطفل .
و�أي�ضا ب��ات من ال�ضروري العمل على تكري�س اجلهود
ال��وط�ن�ي��ة ن�ح��و تفعيل امل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة والت�شريعات
الوطنية ذات ال�صلة  ,ولعل من الأهمية مبكان الت�أكيد
على �أن تفعيل كافة اجل�ه��ود املتقدمة حتتاج �إىل و�ضع
�سرتاتيجيات وخطط عمل وطنية وا�ضحة و�شاملة وذلك
م��ن خ�لال ال��وق��اي��ة م��ن وق��وع اجل��رمي��ة ويف ذات الوقت
مالحقة ومعاقبة مرتكبيها يف حالة ارتكابها .
وتت�سع ب�صورة متزايدة خطط العمل وال�سيا�سات والربامج
املكر�سة ملكافحة االجت ��ار ال��رام�ي��ة �إىل تعزيز التن�سيق
فيما بني القطاعات الوطنية ذات ال�صلة و�أطراف �صاحبة
امل�صلحة  ,حيث �أن كثريا منها ت�ضم تدابري حمددة ملكافحة
االجت��ار بالن�ساء والأط�ف��ال��وم��ن ه��ذه ال��دول (الأرجنتني
�,إ�سبانيا  ,ا�ستونيا  ,بلجيكا  ,فرن�سا  ,فنلندا ).
�إن لدى الدول بع�ض الت�شريعات املحددة من �ش�أنها جترمي
االجتار وما يرتبط بها من جرائم مثل (�أندنو�سيا �,إيطاليا
 ,بلجيكا  ,بنما  ,بوركينا فا�سو  ,بيالرو�سيا,تركمان�ستان,
غانا ,الكامريون )
فعلى �سبيل املثال �أفادتباراغوايب�أنها و�ضعت قانونا �شامال
ملكافحة االجت��ار وه��و الآن معرو�ض على برملانها  ,ويف
ليختن�شتاين وال�سويد ميتد انطباق قوانني االجتار بالب�شر
�إىل خ��ارج احل��دود مبعنى ان��ه ميكن حماكمة مواطنيها
�أو املقيمني بها حتى لو كانت اجلرمية قد مت ارتكابها يف
اخلارج.

وهناك العديد من البلدان �أق��رت تدابري قانونية حلماية
وم ��ؤازرة ال�ضحايا  /الناجني مبا يف ذلك منح ت�صاريح
الإق��ام��ة امل�ؤقتة و�إت��اح��ة ف�ترات للتفكر وحماية ال�شهود
خالل الإجراءات اجلنائية والتعوي�ض عن الأ�ضرار  ,وثمة
تطور �إيجابي يف هذا املجال ميكن ر�ؤيته متمثال في�إتاحة
فرتات �أطول للتفكر مبا يتيح لل�ضحايا  /الناجني مزيدا من
الوقت للبت فيما �إذاكانوا �سوف ي�شاركون يف الإجراءات
اجلنائية ويلتم�سون �سبيل احلماية الفورية  ,و�سيكون من
املفيد اتباع هذا امل�سار على امل�ستوى الإقليمي يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وفق نهج قابل للقيا�س والتطور
من خالل جامعة الدول العربية .
موقف العراق من هذه اجلرمية واخلطوات املتخذة بهذا
ال�ش�أن -:
تعد االتفاقية اخلا�صة بالرق ل�سنة  1926من االتفاقيات
الدولية التي �صادق عليها العراق كذلك االتفاقية التكميلية
لإب �ط��ال ال ��رق وجت ��ارة ال��رق�ي��ق والأع� ��راف وامل�م��ار��س��ات
ال�شبيهة ب��ال��رق ل�سنة  1956كما ن�صت امل��ادة (  ) 6من
اتفاقية مناه�ضة التمييز �ضد املر�أة ( �سيداو ) على " تتخذ
الدول الأطرافجميع التدابري املنا�سبة مبا يف ذلك الت�شريعي
منها ملكافحة جميع �أ�شكال االجتار باملر�أة وا�ستغالل البغاء
.كذلك الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن
بيع الأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ل�سنة  2000الذي �صادق
عليه العراق مبوجب القانون رقم  23ل�سنة . 2007
وكان للربوتوكول اخلا�ص مبنع وقمع ومعاقبة االجتار
بالأ�شخا�ص وال �سيما الن�ساء والأط �ف��ال ل�سنة 2000
امللحق باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة غري
الوطنية الذي �صادق عليه العراق يف �سنة  2007الأثرالأكرب
على ت�شريع قانون مكافحة االجتار بالب�شر الرقم  28ل�سنة
 2012بعد �أنكانت املنظومة العراقية الت�شريعية خالية من
�أي جترمي �أو عقاب لهذه اجلرمية  .وا�ستناد ًا�إىل املادة (
 ) 2من هذا القانون والأمر الديواين رقم  75ل�سنة 2012
�شكلت جلنة يف وزارةالداخلية ت�سمى(( اللجنة املركزية
ملكافحة االجتار بالب�شر )) مع ممثلي الأقاليم واملحافظات
غري املنتظمة يف �إقليم وال��وزارات واجلهات ذات العالقة
لتتوىل حتقيق �أهداف هذا القانون  ,واملفو�ضية ع�ضو يف
هذه اللجنة .
وق��د قامت اللجنة ب��إ��ص��دار التعليمات اخلا�صة بتنفيذ
القانون و كذلك �أ�س�ست بيت ًا �آمن ًا ل�ضحايا االجتار بالب�شر
وتعمل الآنو�ضع على اخلطة ال�سرتاتيجيةملكافحة االجتار
بالب�شر.
وح�سب املادة ( )3من القانون تتوىل اللجنة حتقيق �أهداف
هذا القانون من املهام الآتية :
. 1و�ضع اخلطط والربامج ملكافحة ظاهرة االجتار بالب�شر
واحلد منها .
. 2ت�ق��دمي التو�صيات ال�لازم��ة ملكافحة االجت ��ار بالب�شر
ومتابعة تنفيذها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .
� .3إعداد التقارير املتعلقة باالجتار بالب�شر وفقا لالتفاقيات

الدولية ذات ال�صلة ورفعها �إىل اجلهات ذات العالقة .
 .4التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية مل�ساعدة �ضحايا
االجت��ار بالب�شر وتبادل املعلومات واخل�برات مع ال��دول
املجاورة واملنظمات الدولية املخت�صة .
 .5تقدمي االق�تراح��ات املنا�سبة مل�ساعدة �ضحايا االجتار
بالب�شر وحماية ال�شهود واملجني عليهم .
 .6القيام بحمالت وتثقيف للتحذير من خماطر االجتار
بالب�شر بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية والدينية ومراكز البحوث .
�.7إ�صدار تقرير �سنوي فيما يتعلق بحاالت االجتار بالب�شر
وجهود احلكومة يف مكافحتها .
 .8ال�سعي الن�ضمام العراق �إىل االتفاقيات الدولية املتعلقة
باالجتار بالب�شر.
وق��د بينت وزارة الداخلية ب�أنها خ�لال ع��ام � 2013ألقت
القب�ض على (  ) 13حالة اجتار بالأع�ضاء الب�شرية و ()12
حالة اجت��ار بالب�شر حيث �ألقي القب�ض على الع�صابات
باجلرم امل�شهود ومتت�إحالتهم�إىل الق�ضاء مبوجب قانون
مكافحة االجتار بالب�شر .
وت�ع��د الن�ساء �أك�ث�ر �ضحايا ه��ذه اجل��رمي��ة ال�ستغاللهن
لأغرا�ض الدعارة  ,ومع �إطالق �سراحهن من ال�سجن عند
الت�أكد من كونهن �ضحايا االجتار بالب�شر ول�سن مرتكبات
جلرمية البغاء  ,ف�إنهن يجدن �صعوبة يف �إي�ج��اد الدعم
وخا�صة يف احلاالت التي تكون �أ�سرهن�أقدمن على بيعهن
من اجل البغاء .
وعلى الرغم من ت�أ�شري بوادر التقدم املحرز من خالل �سن
قانون مكافحة االجت��ار بالب�شر الرقم ( )28ل�سنة 2012
وت�شكيل اللجنة املركزيةملكافحة االجتار بالب�شر مبوجب
الأمر الديواين رقم (  ) 75ل�سنة � ,2012إال�أن واقع احلال
ي�شري �إىل وج��ود ح��االت لالجتار بالب�شر وبيع الأع�ضاء
الب�شرية وكذلك ا�ستغالل الن�ساء �ضحايا االجتار لأغرا�ض
البغاء واال�ستغالل اجلن�سي .
ولقلة خربات امل�ؤ�س�سات الأمنية يف التعاطي مع �ضحايا
االجت��ار بالب�شر و�ضعف الإج ��راءات اخلا�صة يف املنافذ
احلدودية وندرة تطبيق اجلهات الق�ضائية لقانون مكافحة
االجت��ار بالب�شر وا�ستمرارهم يف تطبيق قانون مكافحة
البغاء الرقم (  ) 8ل�سنة  1988وقرار جمل�س قيادة الثورة
املنحل رقم (  )234مما �سهل تف�شي هذه الظاهرة �إىل حد
كبري وكذلك �شهد العراق الكثري من العمال الوافدين ب�شكل
غري ر�سمي الذين هم �ضحية لالجتار بالب�شر .
�أما يف �إقليم كرد�ستان ف�إن ذات امل�ؤ�شرات �أعاله قد تكررت
 ,وال�سيما بعد موجات النزوح التي �شهدها الإقليم جراء
النزاع القائم يف �سوريا.
*ع�ضو جمل�س املفو�ضني
املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان
العراق
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سالما ياعراق
 ها�شم العقابي

بني داع�شني
ا�سمحوا يل ان ار�سم لكم هذه ال�صورة االفرتا�ضية:
جمموعة من �شب ��اب و�شابات وعوائل اهل املو�صل
املحتلة قررت ان تقيم حفلة غنائية يف احدى الليايل
بالعي ��د� .سمع به ��ا "اخلليفة" .ما الذي �سي�أمر به؟ ال
�شك انه �سي�أمر ع�صاباته مبداهمتها وي�شتغل اجللد
"ال�شرعي" .وان كانت احلفلة يف الرقة ،مثال ،قطعا
�سيعاجله ��ا الدواع� ��ش مبث ��ل ما عالج ب ��ه اختها يف
املو�ص ��ل .هل من احد ي�شك يف ذلك؟ ح�سنا .ما الذي

�سيفعل ��ه �أبو بكر البغدادي لو �سم ��ع ان تلك احلفلة
كان ��ت يف لندن او بكني؟ اكو غري يظل يحد ب�سنونه
ويتمن ��ى ل ��و ان يده تطوله ��م .اتركوا لن ��دن وبكني
وافرت�ض ��وا ان ه� ��ؤالء املحتفل�ي�ن كان ��وا يف بغداد
وبفن ��دق فل�سط�ي�ن مرييدي ��ان عل ��ى وج ��ه التحديد
م�ستندي ��ن عل ��ى الد�ست ��ور العراقي ال ��ذي يكفل لهم
ح ��ق حرياتهم ال�شخ�صية .تخيلوا وجه "اخلليفة".
اما تعتق ��دون انه �سيظل يع�ض عل ��ى ا�صبعه وقلبه

ريمو ت كونترول
 قب ��ل عودته ��ا ال�ستئن ��اف ت�صوي ��ر م�شاه ��د فيلمه ��ا اجلديد
«ن ��وارة» ،ق ��ررت الفنان ��ة منة �ش��لبي احل�صول عل ��ى �إجازة
ق�صرية ،تق�ضيها بعيدا عن �ضو�ضاء العا�صمة.
منة كانت طلبت من املخرجة هالة خليل ت�أجيل ت�صوير
م�شاهدها يف «نوارة» �إىل ما بعد االنتهاء من ت�صوير م�شاهدها
يف م�سل�سل «حارة اليهود» ،و�أوقفت املخرجة ت�صوير الفيلم
لأكرث من � 3أ�شهر ،هى مدة ت�صوير امل�سل�سل ،حتى تتفرغ
«منة» للعمل.و�أعربت «منة» عن �سعادتها بردود الفعل حول
امل�سل�سل ،وقالت �إنها «تفتح النف�س» ،و�إن العمل توافرت له
عنا�صر النجاح ،من ن�ص متميز للدكتور مدحت العدل ،وطاقم
فنانني موهوبني ،و�إنتاج على م�ستوى عال من احلرفية ،لذلك
خرج العمل يف �صورة م�شرفة ،وقالت �إن امل�سل�سل �سيحقق
�صدى �آخر ،عند عر�ضه الثاين خالل �أيام.
 نف ��ت املطرب ��ة �أنغ��ام ،اخلمي�س� ،صحة ما ن�ش ��ر على بع�ض
و�سائ ��ل الإعالم ،م ��ن �أخبار عن موعد طرحها �ألبومها اجلديد،
وا�صف ��ة ذل ��ك بالأخبار الكاذب ��ة .وقالت �أنغام ،خ�ل�ال �صفحتها
ال�شخ�صية مبوقع التدوينات الق�صرية «تويرت»�« ،أنا مل �أ�صرح
لأي ��ة جري ��دة ع ��ن �أي ��ة مواعي ��د لط ��رح �ألبوم ��ي ،كل دي �أخب ��ار
كاذبة».
 زار ع ��دد من الفنانني الفنان ��ة مرينا املهند�س يف املركز
الطبي العاملي ب�سبب معاناتها من ا�ضطرابات حادة فى معدتها.
وتع ��اين مرينا ا�ﻵ ن من نق�ص يف �صفائ ��ح الدم البي�ضاء ،حيث
و�صلت الن�سبة يف دمها �إىل  1من  ،40و�أخذت ،الأربعاء21 ،
حقنة.ت�أت ��ي هذه املتاعب ال�صحية ب�سب ��ب عملية �أجرتها مرينا
�أثن ��اء طفولتها باملعدة ،وا�ستئ�صلت فيها جزءا كبريا.يذكر �أن
�آخ ��ر �أعمال مرين ��ا كان م�سل�سل «�أريد رج�ل� ًا» الذي �شاركت
يف بطولت ��ه �إىل جانب �إي ��اد ن�صار ،وظافر العابدين ،وحازم
�سمري ،و�سهر ال�صايغ ،ومرمي ح�سن.
 للمرة الأوىل تتقم�ص داليا البحريي �شخ�صية
مطرب ��ة ،حي ��ث غن ��ت تي�ت�ر م�سل�س ��ل «يومي ��ات زوج ��ة
مفرو�سة قوي» الذي عر�ض يف �شهر رم�ضان.وحول
غنائه ��ا التيرت وعدم الإ�ستعانة مبطربة حمرتفة قالت
«امل�ص ��ري الي ��وم» :طبيع ��ة العم ��ل هي الت ��ي فر�ضت
�أن نت�ش ��ارك �أن ��ا وال�صدي ��ق خالد �سرح ��ان الذي يلعب
البطول ��ة �أمام ��ى يف �أغني ��ات امل�سل�سل الداخلي ��ة بينما
�أق ��دم �أن ��ا �أداء غنائيا يف تيرت البداي ��ة والنهاية لأنهما
جزء من دراما العمل ولي�سا منف�صلني عنه.
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يق ��ول :ولكم ماكو احد يفوت عل ��ى ذوله ويك�سرهم
اتك�سر؟
زي ��ن ،اذا ت�ب�رع البع�ض وه ّد عل ��ى املحتفلني ووكع
بيهم دك ،ماذا �سيقول "اخلليفة" والدواع�ش الذين
حول ��ه؟ قطعا لأهل ��وا وا�ستهل ��وا فرح ��ا و�صاحوا:
عفي ��ة .اما يعني ذلك انهم وداع�ش من طينة واحدة؟
انها طينة االميان بالعنف بدل القانون .وانها طينة
احتق ��ار االن�س ��ان العراق ��ي والنظ ��ر الي ��ه بانه ملك

اخللفوه ��م يذبحون ��ه او يجلدون ��ه مت ��ى ي�شتهون.
باخت�صار :انها طينة الإرهاب.
طيب .م ��ا هو الإرهاب؟ م ��ا اروح بيكم بعيد بل اىل
قان ��ون مكافح ��ة الإره ��اب العراق ��ي رق ��م  13ل�سنة
 .2005ح ��دد القانون يف امل ��ادة  2الأفعال التي تعد
من االعمال لإرهابية ليقول يف ( :)1
"العن ��ف او التهدي ��د ال ��ذي يهدف اىل الق ��اء الرعب
ب�ي�ن النا�س او تعر� ��ض حياته ��م وحرياتهم وامنهم

للخط ��ر وتعري�ض امواله ��م وممتلكاته ��م للتلف ايا
كانت بواعثه واغرا�ضه يقع تنفيذا مل�شروع ارهابي
منظ ��م فردي او جماع ��ي" .اما ترون ان كل كلمة يف
ه ��ذا التعريف تنطبق حرفي ��ا علىالبع�ض من الذين
يداهمون من املنتديات االجتماعية؟
�شعج ��ب امل ��ادة ( )4من نف� ��س القان ��ون رق�صوا لها
"ربعنا" بجفية واملادة ( )2مغل�سني عنها؟ هنا اترك
اجلواب لفطنتكم.

)  :لن �أقدم دوبالجا ل�شخ�صيات كارتونية
جهاد الأطر�ش لـ(
ال تقل م�ستوى عن �شخ�صية جريندايزر يف مغامرات الف�ضاء
 بريوت\غفران حداد
جهاد الأطر�ش من الفنانين اللبنانيين
الرواد الذين تركت �أعمالهم ب�صمة
في الدراما اللبنانية ودوبالج
الم�سل�سالت الكارتونية والأجنبية
 .ا�شترك في �أول عمل �إذاعي عام
 1962في تمثيلية بعنوان " قلب في
عا�صفة" ،و�أول تمثيلية تلفزيونية
في عام  1963بعنوان "ابن �شارع" .
كما ا�شترك في ع�شرات الم�سل�سالت
والبرامج التلفزيونية مثل "حكمت
المحكمة،م�سرح الحياة �،ستي
الختيارة،ليالي الأندل�س،كان يا ما
كان،دموع المهرج،حكاية ق�صيدة،بين
الحقيقة والخيال،رحلت ذات
�صباح�،سجين القلعة،مجال�س الأدب،
في ظالل الأدب".
�أم ��ا ع ��ن �أه ��م �أدواره التلفزيونية فقد قام ب ��دور البطولة
يف م�سل�س�ل�ات " :جنكي ��ز خ ��ان ،الط�ب�ري ،اب ��ن خلدون،
اب ��ن �س ��ينا ،اب ��ن طفيل،املل ��ك �س ��يف ب ��ن ذي ي ��زن� ،أمر�ؤ
القي� ��س  ،اخلوارزم ��ي وغريه ��ا"  .كم ��ا �ش ��ارك يف دبلجة
امل�سل�سالت االجنبية مثل� :أ�صحاب الكهف ،مرمي القدي�سة
 ،م�سل�سل غري ��ب طو�س "م�ؤديا �صوت االمام الر�ضا عليه
ال�س�ل�ام" ،م�سل�س ��ل موك ��ب الإب ��اء "م�ؤديا �ص ��وت الإمام
احل�س�ي�ن علي ��ه ال�س�ل�ام" ومن ب�ي�ن ب�صمات ��ه اجلميله يف
الدوب�ل�اج الكارت ��وين "مغام ��رات الف�ض ��اء م�ؤديا �صوت
"داي�سك ��ي" و كارت ��ون اجلائ ��زة الك�ب�رى م�ؤديا �صوت
"تاكايا" ،ال�سبع املده�ش م�ؤديا �صوت "ال�سب ُع املده�ش"
مغام ��رات �سا�سوكي ،رمي ��ي الفتى ال�شري ��د م�ؤديا �صوت
"دير�سكول"،وكارت ��ون ميمون ��ة وم�سع ��ود م�ؤدي ًا �صوت
"قرو�ش"وغريها الكثري

و�أ�ش ��رف على االخراج ج ��واد �ش ِّري و�أنا اهت ��م للتمثيلية
الإذاعي ��ة لأننا فقدن ��ا االهتمام بهكذا اعمال بع ��د �أن كانت
االذاعي ��ة اللبنانية الرائدة يف هذا املج ��ال اىل جانب اين
مازل ��ت �أدرب الإعالميات والإعالمي�ي�ن على طريقة الإلقاء
وخمارج احلروف.

"فن ��ون امل ��دى" ات�صل ��ت بالفنان
القدي ��ر جهاد الأطر� ��ش وحاورته
�ده الفن ��ي وبع� ��ض من
ع ��ن جدي � ِ
م�شواره الفن ��ي وع�شقه للغناء
العراق ��ي يف �سي ��اق اللق ��اء
الآتي:
*ما اجلدي ��د الفني للفنان جهاد
الأطر�ش؟
 بع ��د �أن عر� ��ض يل م�سل�س ��ل" ت�شيلل ��و"يف �شه ��ر رم�ض ��ان املب ��ارك هنال ��ك كالم
ع ��ن م�سل�سل جدي ��د ومل يتح ��دد عن موعد
ت�صوير العمل وقر�أت احللقة الأوىل للعمل
ووجدت الدور ال ب�أ� ��س به ولكني مل �أعرف
وق ��ت الب ��دء به فال ي ��زال قي ��د التح�ضري له
واي�ضا قدمت طوال �شهر رم�ضا عرب اذاعة
الن ��ور م�سل�سل "ق�ص� ��ص الأنبياء" عليهم
ال�س�ل�ام للكاتب عدي املو�س ��وي الذي
كتب ��ه بطريقة �إذاعية جميلة جد ًا

* ر�أيك يف الدراما الرم�ضانية؟
هناك م ��ن يحتج ب�أن الأعمال حت�ش ��ر كلها يف �شهررم�ض ��ان ليال ونهارا ،والوقت لي� ��س كافيا مل�شاهدة
جمي ��ع التلفزيون ��ات وهن ��اك مناف�س ��ة
�شدي ��دة وكن ��ت امتنى لو يت ��م توزيع
الأعم ��ال عل ��ى م ��دار ال�سن ��ة ،وهن ��اك
�أعمال حترق رغم جودتها .
*وكم ��ا يعل ��م اجلمي ��ع ب�إن ��ك ادي ��ت
بطول ��ة كارتون"مغام ��رات الف�ضاء"
غريندايزرم�ؤدي� � ًا �صوت " دا�سكي"
م ��ا �سرمتابعت ��ه م ��ن قب ��ل الأطف ��ال
و�أ�سره ��م ومتاب ��ع اىل الي ��وم
بر�أيك؟
 نع ��م م ��ن دون �ش ��ك كارت ��ون"غرينداي ��زر "حم ��ل يف طيات� � ِه
الكث�ي�ر م ��ن املع ��اين الوطني ��ة
ا�ضاف ��ة اىل املع ��اين االن�سا�سني ��ة
ومن ا�شرف عل ��ى �إنتاج هذا العمل
كانوا عمالق ��ة من فنانني فل�سطينيني
يف املج ��ال االذاع ��ي م ��ن اال�ستاذعب ��د
املجي ��د ابو الل�ب�ن والعمل ه ��و غزو من
الف�ض ��اء اىل االر�ض وج�س ��دوا ق�ضية
العرب الأوىل فل�سطني من خالل هذا
العم ��ل الكارتوين ومن دون �شك ان
اليابان التي كتبت وانتجت العمل
ف�إن ق�ضيتها ت�شبه ق�ضيتنا
وهناك من غ ��زا الياب ��ان اي�ضا
فوجدن ��ا ح ��ب الوط ��ن وحب
اخل�ي�ر ويج ��ب ان تك ��ون
هن ��اك انتفا�ض ��ة بوج ��ه

الغ ��زو اخلارجي فهذه ق�ضية وطنية ونح ��ن اليوم ب�أم�س
احلاج ��ة اىل "غريندايزر"وم ��ا مثله مناح ��ي حلب اخلري
وحب الوطن واالهتمام باملجتمع .
*ه ��ل لدي ��ك جدي ��د عل ��ى �صعي ��د الدوب�ل�اج الكارت ��وين
وامل�سل�سالت االجنبية ؟
حقيق ��ة �أن ��ا اح�ت�رم ه ��ذا ال�ص ��وت يف م�شاركات ��ي يفمغام ��رات "غرينداي ��زر "وكارت ��ون اجلائ ��زة الك�ب�رى
وغريهم ��ا �أو يف م�سل�س ��ل مرمي املقد�س ��ة و�أديت ال�صوت
ل�شخ�صي ��ة النبي زكري ��ا وال ميكنني �أن �أقدم عمال ال يرتك
ب�صمة بعد هذه الأعمال.
*دبلجت البطولة يف عدة م�سل�سالت �أجنبية مثل  :جنكيز
خان ،الط�ب�ري ،ابن خل ��دون ،ابن �سينا ،اب ��ن طفيل،امللك
�سي ��ف ب ��ن ذي ي ��زن� ،أم ��ر�ؤ القي�س،اخلوارزم ��ي فم ��ا
ال�شخ�صية الأقرب لروح جهاد االطر�ش؟
 ي ��ا �سيدت ��ي بع ��د �أن �أدي ��ت دوب�ل�اج �شخ�صي ��ات معظ ��مفال�سف ��ة ورم ��وز الع�صر من ال�صعب ج ��د ًا تف�ضيل واحدة
عل ��ى الأخ ��رى هن ��اك �إح�سا� ��س خمتل ��ف مثال ح�ي�ن �أديت
�صوت ابن بطوط ��ة اىل االدري�سي او اخلوارزمي �أو ابن
الهيثم كل هذه ال�شخ�صيات �أحببتها جد ًا .
*هل تعجبك بع�ض �أ�صوات الفنانني العراقيني؟
ال �ش ��ك انن ��ي تربطني عالق ��ة وثيقة بالع ��راق وبامل�سرحالعراق ��ي و�شاه ��دت بع� ��ض االعم ��ال واعجب ��ت به ��ا رغم
�صعوب ��ة اللهج ��ة العراقي ��ة ويعجبن ��ي امل ��وال العراق ��ي
والفن ��ان الراحل ناظم الغزايل وات�شوق اىل اليوم �صوت ِه
واغاني ��ه واتاب ��ع بع� ��ض برامج اذاع ��ة لندن الت ��ي تلتقي
بفنان�ي�ن عراقي�ي�ن يعي�ش ��ون يف املهجر فالفن ��ان العراقي
فنان مبدع يف�صل بدقة اللحن وال�شعر العراقي .
*كلم ��ة �أخرية حت ��ب تقولها جلمه ��ورك العراقي من خالل
"فنون املدى"؟
�أتوج ��ه اىل ال�شع ��ب العراقي احلبي ��ب ،ال�شعب العراقيالعظي ��م ب ��كل ثقافته وح�ضارة م ��ا بني النهري ��ن التي هي
احل�ض ��ارة الأوىل ب�ي�ن ح�ض ��ارات العامل �أدع ��و له باخلري
و�أن مت ��ر �أيام ِه بالفرح والأمن واخل�ي�ر وال�سالم و�أمتنى
للمجتم ��ع العراق ��ي ان يع ��ود اىل ا�صالت ��ه اىلى ثقافت ��ه
واىل علم� � ِه و�أت�شوق اىل العلم ��اء والعراق يعج باالعلماء
والفال�سفة وال�شعراء وكل عام و�أنتم ب�ألف خري .

في مثل هذا اليوم

حظك هذا اليوم

تموز

وفاة الفيل�سوف الدكتور
عبدالرحمن بدوي

يف مثل هذا اليوم ،اخلام�س والع�شرين من متوز عام  ، 2002تويف
عبد الرحمن بدوي الذي يعد �أحد �أبرز �أ�ساتذة الفل�سفة العرب يف
القرن الع�شرين و�أغزرهم �إنتاجا ويعتربه بع�ض املهتمني بالفل�سفة من
العرب �أول فيل�سوف وجودى م�صري ،وقد عنى ابن �شقيقه حم�سن
بدوي بحفظ وتوثيق تراثه و�أ�س�س مركزا �إبداعيا يخلد ذكرى
الفيل�سوف ،ولدى حم�سن نقف على املزيد من التفا�صيل.
ولد الدكتور عبدالرحمن بدوي يف � ٤شباط �سنة  ١٩١٧بقرية
�شربا�ص مركز فار�سكور مبديرية الدقهلية �آنذاك (حمافظة دمياط
حاليا) وكان ترتيبه اخلام�س ع�شر من بني � ٢١شقيقا و�شقيقة وح�صل

على االبتدائية �سنة  ١٩٢٩من مدر�سة فار�سكور ثم الكفاءة عام ١٩٣٢
من املدر�سة ال�سعيدية يف اجليزة .ويف  ١٩٣٤ح�صل على البكالوريا
والتحق بكلية الآداب ق�سم الفل�سفة بجامعة ف�ؤاد الأول (القاهرة حاليا)
ويف �أيار  ١٩٣٨ح�صل على اللي�سان�س وعني معيدا و�أنهى ر�سالة
املاج�ستري يف ت�شرين الثاين  ١٩٤١وكتبها بالفرن�سية عن «م�شكلة
املوت يف الفل�سفة الوجودية» وبخا�صة عند هايدجر وح�صل على
الدكتوراه يف � ٢٩أيار  ١٩٤٤بعنوان" :الزمان الوجودى".
عني مدر�سا بق�سم الفل�سفة يف ني�سان  ١٩٤٥ثم �أ�ستاذا م�ساعدا يف
 ١٩٤٩ويف � ١٩أيلول � ١٩٥٠أن�ش�أ ق�سم الفل�سفة يف كلية الآداب

كايتي بريي تن�ضم �إىل �صف منتقدي تايلور �سويفت
ظهرت الع ��داوة املفرت�ضة بني مغنيت ��ي البوب كايتي
ب�ي�ري وتايل ��ور �سويف ��ت� ،إىل العل ��ن ،غ ��داة ت�ص ��در
�سويف ��ت تر�شيحات جوائز "�إم تي يف فيديو ميوزيك
�أواردز" ،التي تكافئ �أف�ضل مقطع فيديو للأغاين.
وكان ��ت مغني ��ة ال ��راب نيك ��ي مين ��اج ،احتج ��ت لأن
فيدي ��و كلي ��ب �أغنيته ��ا "�أناكون ��دا" مل ير�ش ��ح ب�ي�ن
�أف�ضل الأ�شرط ��ة لهذه ال�سنة ،ملمح ��ة �إىل �أن �أو�ساط
املو�سيق ��ى منحازة �ضده ��ا ،لأنها "�س ��وداء" وتف�ضل
النجم ��ات "ب�أج�س ��ام نحيل ��ة".وردت �سويف ��ت الت ��ي
ح�صل ��ت على �أكرب عدد من الرت�شيحات للجوائز التي
ت ��وزع يف � 30آب ،بدعوتها مين ��اج �إىل ال�صعود معها
على امل�سرح يف حال فوزه ��ا.ويف تغريدة على موقع
"توي�ت�ر" ،قالت�" :أنا مل �أبد لك �إال احلب والدعم ،ومل

�أعه ��دك حتر�ضني الن�ساء عل ��ى بع�ضهن البع�ض ،رمبا
قر�صن �أحد الرجال ح�سابك".
ودخل ��ت بريي النقا� ��ش بعد يوم من ذل ��ك ،مع توجيه
االنتقاد �إىل �سويفت ،من دون ذكر ا�سمها.
وكتبت يف تغريدة ملتابعيها البالغ عددهم  73مليو ًنا:
"�أرى �أن ��ه من ال�سخرية احلديث عن حتري�ض الن�ساء
عل ��ى بع�ضه ��ن البع� ��ض ،مع اال�ستف ��ادة م ��ن دون �أية
م�شكل ��ة م ��ن �إذالل امر�أة �أخرى" ومتن ��ت بريي لو �أن
ريهان ��ا ر�شح ��ت ع ��ن �أغنية "بيت� ��ش بيرت ه ��اف ماي
م ��وين" ،الت ��ي �ص ��درت يف الي ��وم الأخ�ي�ر م ��ن مهلة
الرت�ش ��ح للجوائز وت�س ��ري �شائعات من ��ذ فرتة حول
عالقة بريي و�سويفت املتدهورة� ،إال �أن هذه العداوة
ناد ًرا ما ظهرت �إىل العلن.

روزاموند بايك تبد�أ التح�ضري لفيلم جديد
ب��د�أت النجمة العاملية روزام��ون��د بايك
التح�ضري لفيلمها اجل��دي��د ،ح�ي��ث من
امل�ق��رر �أن ت�ب��د�أ ت�صويره نهاية العام
اجل��ارى ،على �أن يطرح ب��دور العر�ض
ال�سينمائية الأم��ري �ك �ي��ة ع��ام ،2016
والفيلم بطولة النجوم جاك �أوكونيل،
ميا وا�سيكو�سكا ،جي�سون ك�لارك.
يذكر �أن روزاموند بايك قد ان�ضمت
م�ؤخ ًرا لفريق عمل الفيلم اجلديد
 Blue Good Byeمع النجم
ال�ع��امل��ى كري�ستيان ب�ي��ل ،وم��ن
�إخ� � ��راج ج�م�ي����س م��اجن��ول��د،
الفيلم اجل��دي��د مقتب�س من
�سل�سلة للكاتب الإجنليزى

"جون دى ماكدولند" ،ويقدم بيل فى
فيلمه اجلديد دور ترافي�س وهو �شخ�ص
ي�ق��وم با�ستعادة املمتلكات امل�سروقة
مقابل مبالغ مالية .والنجمة روزاموند
بايك كانت قد ر�شحت جلائزة الأو�سكار
عن دورها فى فيلم � ، Gone Girlإال
�أن اجلائزة اقتن�صتها النجمة مورجان
م��ور ،لها العديد من الأدوار ال�شهرية
ف��ى مقدمتها دوره ��ا امل��ده����ش ف��ى فيلم
ج �ي �م ����س ب��ون��د Die Another
 Dayوالذى ج�سدت فيه دور العميلة
اخلائنة � Miranda Frostإ�ضافة
�إىل دوره��ا ال�شهري ف��ى Wrath of
.Titans

بجامعة �إبراهيم با�شا (عني �شم�س حاليا) ،ويف كانون الثاين ١٩٥٩
�أ�صبح �أ�ستاذ كر�سى وقدعمل م�ست�شارا ثقافيا ومدير البعثة التعليمية
يف برين ب�سوي�سرا من �آذار� ١٩٥٦إىل ت�شرين الثاين  ١٩٥٨كما
�أ�س�س ق�سم الفل�سفة بكلية الآداب كما عمل بجامعات الكويت وطهران
وطرابل�س وقد بلغت �أعمال بدوي املن�شورة وغري املن�شورة �أكرث من
 ١٥٠كتابا وكان كتابه الأول عن نيت�شه عام  . ١٩٣٩نال بدوي و�سام
الأرز من لبنان عام  ١٩٤٩وجائزة الدولة الت�شجيعية يف الفل�سفة
الإ�سالمية عام  ١٩٦١وكان �أول من ح�صل على جائزة مبارك يف
العلوم االجتماعية.

�أجنلينا جويل تخرج فيلما م�أخوذا
عن مذكرات كاتبة كمبودية
قال ��ت �شرك ��ة نتفليك� ��س للب ��ث عرب
الإنرتن ��ت ،اخلمي� ��س� ،إن �أجنلين ��ا
ج ��ويل ه ��ي �أح ��دث كب ��ار �صن ��اع
ال�سينم ��ا املن�ضم�ي�ن لل�شرك ��ة حيث
�ستحول مذك ��رات م�ؤلف ��ة كمبودية
عن احلرب �إىل فيلم روائي.
وتنت ��ج وتخ ��رج ج ��ويل فيل ��م
«First They Killed My
Father: A Doughter
of Ka Cambodia
 »Remembersوامل�أخ ��وذ عن
مذك ��رات امل�ؤلف ��ة والنا�شط ��ة لوجن
�أوجن �أثن ��اء طفولته ��ا �إب ��ان حك ��م
اخلم�ي�ر احلم ��ر يف كمبودي ��ا ع ��ام
.1975
وقال ��ت جويل ع ��ن كت ��اب �أوجن يف
بي ��ان له ��ا" :ع ّم ��ق فهم ��ي لتجرب ��ة
الأطفال م ��ع احلرب والأثر املعنوي
ال ��ذي ترتك ��ه فيه ��م ،و�ساعدين يف
التع ��رف عن ق ��رب ل�شع ��ب كمبوديا
موطن ابني".
وقال ��ت نتفليك� ��س �إن ج ��ويل
و�أوجن تعاونت ��ا يف كتاب ��ة
ال�سيناري ��و و�إن مادوك� ��س
اب ��ن ج ��ويل املول ��ود يفكمبودي ��ا� -سي�ش ��ارك يف �صن ��ع
العم ��ل و�سيط ��رح الفيل ��م ح�صر ًي ��ا
عرب نتفليك� ��س يف نهاية  2016كما
�سي�ش ��ارك يف ك�ب�رى املهرجان ��ات
ال�سينمائية.
و�سيك ��ون ه ��ذا راب ��ع الأف�ل�ام التي

تخرجه ��ا ج ��ويل بع ��د جن ��اح
( )Unborkenالع ��ام املا�ضي
والفيل ��م املنتظر طرحه (by the
 )seaوال ��ذي متث ��ل في ��ه بج ��وار
زوجها براد بيت.
ونتفليك� ��س -الت ��ي ت�ض ��م مكتب ��ة
�إلكرتونية لآالف الأفالم والربامج
التلفزيوني ��ة وتط ��ور املحت ��وى
متاح ��ة يف �أك�ث�ر م ��ن  50دولةوهو انت�شار تق ��ول ال�شركة �إنه
كان دافعًا لقبول جويل الفائزة
بالأو�سكار التعاون معها.
وقال ��ت ج ��ويل "مث ��ل ه ��ذه
الأفالم ت�صع ��ب م�شاهدتها
لكنه ��ا مهم ��ة ،ي�صع ��ب
� ً
أي�ض ��ا �صنعه ��ا،
نتفليك� ��س

تتخط ��ى ه ��ذا
امل�ستحي ��ل و�أنا اتطلع
قد ًم ��ا للعم ��ل معه ��م و�سعيدة
لأن الفيلم �سي�ص ��ل لعدد كبري من
النا�س".
وتع ��اون ب ��راد بي ��ت م ��ع نتفليك�س
� ً
أي�ض ��ا يف الكوميدي ��ا ال�ساخ ��رة
املنتظرة ( )war Machineمن
ت�أليف و�إخراج ديفيد مي�شود والتي
�ستط ��رح ع�ب�ر خدم ��ة ال�شركة ويف
دور �سينما منتقاة العام القادم.

الحمل

� 21آذار  19 -ني�سان

م�ه�ن�ي� ًا  :ل��دي��ك ال �ي��وم ال �ع��دي��د من
ال�ف��ر���ص ال�ن��اج�ح��ة ال�ت��ى عليك �أن
ت�ستغلها ل�صاحلك.
عاطفي ًا  :ال ميكن �أن تتخيل حياتك
بدون احلبيب فلم ال تعرتف له .
الجوزاء

 21ايار  21 -حزيران

مهني ًا  :عليك �أن تكون �أكرث تنظيما
يف عملك و�أن تعيد ترتيب الأوراق
ل�صاحلك
عاطفي ًا  :كن حذرا يف طريقة كالمك
وتعاملك مع احلبيب .
االسد

 23متوز � 22 -آب

م�ه�ن�ي� ًا  :ق��د ت �خ��رج الأم � ��ور ع��ن ن�ط��اق
ال�سيطرة ال �ي��وم يف ال�ع�م��ل  ،ك��ن �أك�ثر
حزما.
ً
عاطفيا  :منا�سبة اجتماعية جتمعك مع
�شخ�ص ت�شعر باالجنذاب جتاهه .
الميزان

 23ايلول  23 -ت�شرين االول

مهني ًا  :لديك ر�ؤي��ا وا�ضحة مل�شروع
م���س�ت�ق�ب�ل��ي ول �ك �ن��ك ال ت �ع��رف كيف
تنفذها.
عاطفي ًا  :ت�شعر �أن��ك مل تعد تتحمل
انتقادات احلبيب امل�ستمرة لك .
القوس

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

م�ه�ن�ي� ًا � :أح�ل�ام��ك و طموحاتك
ك� �ث�ي�رة وت �� �ش �ع��ر �أن � �ه� ��ا ��ص�ع�ب��ة
التحقيق .عاطفي ًا  :حماوالتك يف
لفت انتباه من حتب ال تنجح كن
�صريحا معه .
الدلو

 20كانون� 18 - 2شباط

مهني ًا  :عليك �أن تتح�سب �أكرث للم�ستقبل
و�أن تخطط ل�ل�ظ��روف ال�صعبة ال�ت��ى قد
حت�صل.
عاطفي ًا  :ت�شعر �أن احلبيب ال يهتم بك كما
تريد وكما تتمنى .

الثور

 20ني�سان� 20 -أيار

مهني ًا  :عليك �أن تكون م�ساملا هذه الفرتة
و�أن تبتعد ع��ن امل���ش��اك��ل ف��امل��وق��ف يف
العمل ال يحتمل �أية �سلبيات.
عاطفي ًا  :قد ال ينفع الكالم املع�سول دائما
مع احلبيب كن حذرا .
السرطان

 22حزيران  22 -متوز

مهني ًا  :متر بفرتة مليئة من ال�ضغوطات
والقلق كن �أك�ثر �صربا كي تتجاوز هذه
املرحلة .
عاطفي ًا  :ال تت�صرف مبزاجية مع احلبيب
ب�سبب ظروف متر بها .
العذراء

 23اب � 22 -أيلول

مهني ًا  :حاول �أن تركز خالل هذه الفرتة
على �أن ت�ضع خططا م�ستقبلية ناجحة
لعملك.
ً
عاطفيا  :ال تدع الظروف �أن جتربك على
التخلى عن احلبيب بهذه ال�سهولة .
العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

مهني ًا  :كن حذرا هذه الفرتة من �أن
يدبر لك �أحدهم مكيدة يف العمل.
عاطفي ًا  :حتلم بلقاء احلبيب وت�شعر
�أنك ال ت�ستطيع �أن توقف التفكري به
ولو للحظة .
الجدي

 22كانون19 – 1كانون2

مهني� � ًا  :ال تقيد نف�س ��ك بقوانني حترر
من هذه القوانني كي تنطلق يف جمال
االبداع .
عاطفي� � ًا  :تت�صرف بجدية يف عالقتك
مع احلبيب .
الحوت

� 19شباط � 20 -آذار

مهني ًا  :ت�شعر بالقلق امل�ستمر ب�سبب
ال �ت �غ�يرات ال�ك�ث�يرة ال �ت��ى حت��دث يف
نطاق العمل
عاطفي ًا  :حتكماتك باحلبيب تغ�ضبه
وتزيد من قلقه جتاهك .

صباح المدى
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كاركاتير

عريان ال�سيد خلف
الكاتب وال�شاع ��ر يحتفي به امللتقى
االذاع ��ي والتلفزي ��وين يف احت ��اد
الأدباء والكت ��اب العراقيني للحديث
عن جتربته الأدبية و�سريته الذاتية
مب�شاركة عدد م ��ن ال�شعراء والنقاد
واملجايلي�ي�ن .وذل ��ك �ضم ��ن منه ��اج
امللتق ��ى مل�ساء الثالثاء املقبل ال�ساعة
الثالثة بعد الظهر.
علي احلديثي
القا�ص والروائي بعد �صدور روايته (ذكريات معتقة باليوريا)
قب ��ل �شهور م�ض ��ت� ،ست�صدر ل ��ه قريب� � ًا رواية جدي ��دة بعنوان
(جئ ��ت مت�أخ ��ر ًا) تتحدث عن �ص ��راع فكري ل�شخ� ��ص يتقلب من
فك ��ر لآخ ��ر بحث ًا عن احلقيق ��ة حتى ينتهي به احل ��ال اىل التمرد
على كل �شيء.
مالك جميل
الفنان ��ة الت�شكيلية رئي�سة ملتق ��ى كهرمانة للفنون تتوجه الأحد
املقب ��ل اىل باري� ��س للم�شارك ��ة يف مهرجان (من ب ��رج بابل اىل
برج ايف ��ل) وهي تر�أ�س وفد امل�شاركني يف هذا املهرجان والذي
يت�ضمن عددا من الت�شكيليني بينهم غرام الربيعي و�سمرية عبد
الوه ��اب وابراهيم الوارث ��ي وحممد ناجي وغريه ��م .يذكر ان
املهرج ��ان يعد تظاهرة كبرية ي�شارك فيها فنانون عرب واجانب
من دول عدة.
حيدر عبد املح�سن
الباح ��ث وال�شاعر �ست�صدر ل ��ه قريب ًا جمموع ��ة �شعرية بعنوان
(خطوة الذئب) تت�ضم ��ن قرابة �ستني ق�صيدة نرثية تتحدث عن
�أزم ��ة االن�س ��ان يف الوجود من احل ��روب والك ��وارث والأوبئة
وال�صراع ��ات وا�ضطه ��اد ال�ضعفاء .مركز ًا على حق ��ب م�أ�ساوية
من تاريخ العراق.
بتول كاظم
الفنان ��ة ت�ستعد لتج�سيد دورها يف م�سرحي ��ة "الع�شاء الأخري"
مب�شارك ��ة نخبة من اع�ضاء الفرق ��ة الوطنية للتمثيل .امل�سرحية
تتح ��دث عن �سرية �إن�سان ��ة تعاين اغرتابا ع ��ن الواقع وف�صاما
اجتماعي ًا و�سايكولوجي ًا مع كل ال�شخ�صيات التي تعي�ش حولها
ويحركه ��ا اال�ست�ل�اب واالبت ��زاز والتهال ��ك ،وه ��ي م�أ�ساة وطن
بكامله من خ�ل�ال حمنة الأمهات يف �سبايك ��ر و�سبي واغت�صاب
و�إعدام الأيزيديات وتكفري وتهجري امل�سيحيني .يذكر ان العمل
�سيعر� ��ض قريب� � ًا على خ�شبة امل�س ��رح الوطني وهو م ��ن ت�أليف
الكاتب عبا�س لطيف و�إخراج عبا�س اخلفاجي.

Editor-in-Chief

العمود الثامن

ب�������س���ام ف���رج

�ضيف بيت المدى للثقاف��ة والفنون �ضمن منهاجه اال�سبوعي �أم�س الجمعة الباحث
والفن��ان �سعد الق�ص��اب للحديث عن تجربة الت�شكيلي �ضي��اء العزاوي خالل م�سيرة
ن�ص��ف قرن من العط��اء واالبداع .وذلك عن طريق عر���ض تاريخي لمجمل منجزه
الفن��ي ،ت�ضم��ن لوح��ات ومنحوت��ات ور�سوم��ات لمجوع��ات �شعرية وغيره��ا .وبين
مق��دم الجل�س��ة الباحث رفعت عبد ال��رزاق ان الفنان العزاوي يع��د نقطة مهمة في
تاري��خ الف��ن الت�شكيلي ،لي���س محلي ًا ح�س��ب وانما عل��ى الم�ستوى العالم��ي ،وجميع
متتبع��ي الحرك��ة الفني��ة العالمي��ة يعرف��ون �أهمي��ة �ضي��اء الع��زاوي ،ال �سيم��ا من
خ�لال لوحته الت��ي ا�شتهرت بي��ن الغرب وال�ش��رق وه��ي (مذبحة �صب��را و�شاتال).
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�أي طرطرا
�أبحث يف الأخ�ب��ار وجم��ادالت ال�سا�سة عن مو�ضوع
لعدد اليوم ،ورمبا عن فكرة �أقنع بها القارئ املحا�صر
بالعي�ش يف مدن مثل حقول الألغام� ،شعارها التمييز،
ومنهجها الإق�صاء ،ودليلها ال�سكون ،وغايتها بطالة
العقول والنفو�س قبل بطالة الأبدان .
يف كل ي��وم تواجه بهذا ال�س�ؤال الأزيل :مل��اذا تكتب
عن ف�لان وت�ستثني"عالن" ،مل��اذا �أنتم مع�شر الكتاب
ّ
تغ�ضون
تنا�صبون النائبة" ال�شجاعة "العداء فيما
ال �ط��رف ع ��ن �آخر" ا� �س �ت��وىل ح �ت��ى ع �ل��ى م �ق��اوالت
الأر�صفة؟
اليوم �س�أترك احلديث عن "جهابذة ال�سيا�سة" واذكركم
ان ي��وم غ��د �سي�صادف ذك ��رى رح�ي��ل �شاعر ال�ع��راق
الأك�بر حممد مهدي اجلواهري ،الرمز الوطني الذي
�أرخ للبالد و�أح��داث�ه��ا فكان ه��و ال�ع��راق ل�سان ًا ودم � ًا
وكيان ًا� ،صاحب يوم ال�شهيد و�آمنت باحل�سني وقلبي
لكرد�ستان ،وال��ذي �ستمر ذك��راه ب�صمت ،مثلما مرت
وقبل اي��ام ذك��رى رحيل علي ال��وردي ،وغائب طعمة
فرمان والر�صايف وال��زه��اوي و�سط �صمت حكومي
بامتياز .فكان التجاهل ،ونكران اجلميل والن�سيان
لأب��رز بناة النه�ضة العراقية احلديثة ،اللذين امتنى
عليهم ان ال يغ�ضبوا او يحزنوا ،لأننا اليوم نعي�ش
ع�صر �أمراء الطوائف واملحا�ص�صة البغي�ضة والبحث
عن الغنائم .
ايها ال�شاعر املكافح يف �سبيل عراق حر ودميقراطي،
واي�ه��ا املفكر ال��ذي حذرتنا دوم��ا م��ن زم��ن ال�سالطني
وطالبتنا بان نعي�ش زماننا ونخرج من كهف القرون
الو�سطى� ،أمل تكتب يوما مبنتهي ال�صراحة عن الذين
يتم�سحون بالدين من اج��ل احل�صول على اك�بر قدر
من املنافع واملغامن " :يظن البع�ض انهم لو ر�أوا علي ًا
بينهم اليوم الجتمعوا �إليه ون�صروه وملا تفرقوا عنه،
وهم يف ذلك امنا يخادعون انف�سهم ..فلو ظهر اليوم
بيننا رج��ل كعلي ب��ن �أب��ي ط��ال��ب ع��ادال ي���س��اوي بني
النا�س فال يداري اهل اجلاه والنفوذ ،وال يغدق �أموال
الأمة على الأ�صحاب والأن�صار وال ُيحابي وال ُيجامل
لتفرقنا عنه كما تفرق ا�سالفنا ولأقمنا الدنيا عليه
و�أقعدناها ..واح�سب ان اكرث النا�س عدا ًء �سيظهرون
له من بني ه�ؤالء الذين يتبجحون اليوم بحبه والتغني
ب�أجماده".
دع��اة الدميقراطية اليوم تنا�سوكم النكم ال تنتمون
اىل ح��زب م��ن اح��زاب ه��ذا ال��زم��ان ،يجرب م�ؤ�س�سات
الدولة على اقامة االحتفاالت واملوائد ..ول�ستم من دعاة
القبلية حتى تطالبوا بـ"�ضرورة ت�شريع قانون املجل�س
الوطني للع�شائر لتهذيب الأعراف الطارئة على املجتمع
العراقي" ،و�إذا ك��ان��ت بع�ض �شعوب ال�ع��امل حتتفل
مبفكريها و�أدبائها الكبار ،فهذا لأنهم �شعوب عاطفية
اكرث من ال�لازم ،وميلكون وقت ًا فارغ ًا ال يعرفون ماذا
يفعلون به ،فال ت�صدق ايها ال�شاعر الذي مات منفي ًا من
اجل وطنه ،ان هناك من يهتم بذكرى رحيلك ،فالوطن
اليوم م�شغول مبا هو اهم ،ف�أنت ال تنتمي لدولة القانون
وال تربطك عالقة ود مع متحدون ،وانت مل تكتب ق�صيدة
مديح يف نظرية االنبطاح ..انه زمن "الطرطرا"

بعد ن�صف قرن من العطاء والإبداع

بيت
الف �ت � ًا اىل ان��ه ق��د احتفت ب��ه او��س��اط
عاملية كثرية ،وازدانت ب�أعماله العديد
من ال�صاالت الثقافية وال�سياحية يف
العامل.
ويف ح��دي�ث��ه ا� �ش��ار ال�ق���ص��اب اىل ان
املعر�ض اال�ستعادي لتجربة الت�شكيلي
�ضياء العزاوي يت�ضمن اعما ًال امتدت
خلم�سني ع��ام� ًا منذ ف�ترة ال�ستينيات
ولغاية الآن ،موزعة بني لوحات على
القما�ش ودف��ات��ر الر�سم ومنحوتات
وجم���س�م��ات واع��م��ال ط�ب��اع�ي��ة بينها
املعلقات وح�ك��اي��ات �أل��ف ليلة وليلة.
الفت ًا اىل ان الفنان العزاوي يعد من
جيل ال�ستينيات الذين اتوا بعد جيل
ال� ��رواد ،وق��د مت�ي��زوا باالنفتاح على
جتارب احلداثة يف العامل بعك�س جيل
الرواد املتم�سك بتقاليد الأكادميية.
�أبرز التجريبيني
وق � � ��ال :ال� � �ع � ��زاوي م� ��ن اب� � ��رز ج�ي��ل
ال�ستينيات التجريبيني الذين انفتحوا
ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��ارب ال �ع��امل �ي��ة م ��ن خ�لال
اللوحة والعمل الفني العراقي ،ومنهم
ا�سماعيل ف�ت��اح ال�ت�رك وك��اظ��م حيدر
وراف��ع النا�صري وحممد مهر الدين
وها�شم �سمركي ،ه�ؤالء ا�صدروا بيان ًا
ا�سموه (الر�ؤية اجلديدة) يطالبون من
خالله ب��روح جديدة يف العمل الفني

�سعد الق�صاب
حداثة ومعا�صرة .مبين ًا ان العزاوي
قد در���س �آث��ار وح�ضارات يف جامعة
بغداد ،وتعرف على املعطى اجلمايل
ل�ل��آث��ار ال �ق��دمي��ة حت��دي��د ًا م��ن �سومر
واىل ال �ف�ترة العبا�سية ،ا��ض��اف��ة اىل
ت�أثره بجواد �سليم وبطريقة معا�صرة
ا�ستطاع ان ي�سلتهم كل �شيء عراقي
ب��دء ًا م��ن امل ��وروث ال�شعبي العراقي
وال���ص�ن��اع��ات احل��رف�ي��ة مثل ال�سجاد
وال �ف �ن��ون ال �� �س��وم��ري��ة والآ���ش��وري��ة
والأك���دي���ة وامل �خ �ط��وط��ة ال�ع�ب��ا��س�ي��ة.
م�شري ًا اىل ان ه��ذا الت�أثري جن��ده يف
ال�ل��وح��ة وال�ع�م��ل الطباعي الكرافيك
واملج�سمات والنحوت التي من ابرزها
لوحة يف كلريي بلندن عنوانها (يا

ي�ستعر�ض جتربة الت�شكيلي �ضياء العزاوي

جتريبية معا�صرة يف العمل الفني
ال�ع��راق��ي احل��دي��ث .وق ��ال :ثمة منهج
جتريبي ا�ستند اليه الفنان العزاوي
ط��وال م�سريته التي ا�ستمرت ن�صف
ق��رن ،ح��اول خاللها البحث الكت�شاف
وم���س��اءل��ة ال �ت �ح��والت ال �ت��ي حتققها.
ومتر�سه يف منجزه االبداعي هذا كان
مبثابة فعل تنقيبي عن ر�ؤي��ة ا�صيلة
�آم��ن بها وتوا�صل معها بكدح وعناد،
وقد متاثلت مبا ميكن ت�سميتها بفكرة
اللقاء مع اال�سود ،وقدرة التمر�س على
ا�سلتهام اجلانب الب�صري واالبداعي
مقدم اجلل�سة  ....رفعت عبد الرزاق م��ن ال�ت��راث وا� �س �ت �ث �م��ار ق��راب �ت��ه مع
دجلة اخل�ير) ي�ست�شهد فيها بق�صيدة ال�ت��اري��خ ،والتطلع اللحوح م��ع روح
اجلواهري ،وعلى �ضوئها بنى ا�شبه ال�ع���ص��ر ،وج�م�ي��ع ه��ذه ال���ص�ف��ات هي
مب�سلة بارتفاع �ستة امتار ،وهي متثل املزايا اجلمالية للفنان العزاوي.
الروح العراقية من خالل هذا املج�سم.
متثالت بع�ض لوحاته
العالقة بني الهوية واملرجعية م�شريا اىل متثالته يف احدى لوحاته
ولفت الق�صاب اىل ان منجز العزاوي ال �ت��ي اجن��زه��ا ع ��ام  64وه ��ي متثل
وعلى مدى ن�صف قرن بقي مثار حوار بداياته للفلكلور العراقي يف جمال
لن ينتهي عن عالقة بني هوية العمل ال�سجاد والب�سط ،ويف لوحة �أخرى
الفني واملرجعية اجلمالية التي متثلها .جنده يربط بني ماهو �شعبي وما هو
واو��ض��ح :ا�صول تلك املرجعية التي تراثي ،كما جند يف غريها ا�سطورة
تغذت عليها �صريورة االبداع العراقي ع�شتار وعملية ن��زول�ه��ا للبحث عن
بد�أت مع مدر�سة الفنان الراحل جواد دم�� ��وزي ،واي �� �ض � ًا جن ��ده يف ل��وح��ة
�سليم� ،أي متثل م ��وروث ب�لاد مابني ي�ستلهم فكرة ال�شهادة متمثلة باالمام
ال�ن�ه��ري��ن وحم��اول��ة اظ��ه��اره ب��ر�ؤي��ة احل���س�ين عليه ال �� �س�لام ،وم��ن �ضمن

اللوحات التي متثل التقاليد والرتاث
جن ��د اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن م��و� �ض��وع��ات
الزخرفة والنذور ،ا�ضافة اىل البنية
الت�صويرية يف املخطوطة العربية
واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م���ن ب �ع ����ض ال ��رم ��وز
واال��ش�ك��ال ،واي�ض ًا جن��د هناك متثال
وا��ض�ح��ا ل�ل��وح��ة جت�سد ح�ك��اي��ة �أل��ف
ليلة وليلة .مبين ًا ان ثمة حتول ح�صل
يف جتربة العزاوي يف ال�سبعينيات
ه��و ان ال �ل��وح��ة ل��دي��ه ا��ص�ب�ح��ت ذات
خطى منهجية وفيها نوع من التفكيك
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فنجد حتوال كامال يف جتربة اال�شياء
وت��دوي�ن�ه��ا يف االع �م��ال ال�ت��ي تنتمي
ل �ف�ترة ال�سبعينيات .واي �� �ض � ًا هناك
ب��داي��ة لال�ستفادة م��ن اخل��ط العربي
واحلروفية العربية يف لوحات تظهر
فيها ر�ؤية �صراعية لالن�سان .وجند يف
بع�ض لوحاته منت�صف ال�سبعينيات
اال�ستفادة من مفردة الر�أ�س باعتباره
م�صدر الوعي لالن�سان ،وفيها تكوين
ان�شائي وت�صويري لال�شكال املجزءة
التي بد�أت تظهر يف لوحاته .واي�ض ًا
جن ��د ه �ن��اك مت �ث�لا ل �ف �ك��رة كلكام�ش
وال�شكل ال�سومري ،والتي ال تخلو من
التجريد والطابع الرمزي الذي جنده
جم�سم ًا اما من خالل حمامة او غريها.
ام��ا عن جتربته يف الثمانينيات فقد

ر�ضا فرحان
ب ��د�أ ي �خ��رج ع��ن اط ��ار ل��وح��ة احل��ام��ل
وا��س�ت�ع�م��ال ال��ك��والج ف�ي�ه��ا ،وه�ن��اك
اعمال مر�سومة على خ�شب وحمفورة
مع وجود الوان فيها قدر من اال�شراق،
وهي ميزة الت�صوير يف العراق.

�ضياء اخلزاعي
هوية له برغم ابتعاده عن وطنه وعن
ب�غ��داد ب��ال��ذات اال ان��ه ك��ان متوا�ص ًال
م��ن خ�ل�ال م��ا ي �ن �ج��ز ،وه� ��ذا يح�سب
للثقافة العراقية وللت�شكيل بالذات.
م�ؤكد ًا على انه يعد �أهم املتميزين يف
فرتة ال�ستينيات ومنهم �سامل الدباغ
و�سعدي الكعبي و�آخرون .الفت ًا اىل ان
العزاوي ا�شبه بالعراب للفن العراقي،
وهذه �صفة مهمة له.

رائد احلداثة
ويف م��داخ�ل��ة ب�ين ال�ف�ن��ان الت�شكيلي
ر��ض��ا ف��رح��ان ان ال �ع��زاوي متيز عن
فناين جيله بالربط بني الرواد وجيل
ال�ستينيات ،ويف الوقت ذاته يعد من جيل جمدد
رواد احل��داث��ة التي دخلت الت�شكيل فيما ا�شار الت�شكيلي �ضياء اخلزاعي
العراقي .وق��ال :ا�ستطاع هذا الفنان اىل ان ال �ع��زاوي ينتمي جليل جمدد
م��ن خ�لال جت��ارب��ه ومنجزه ان ي�ضع ل�ل�ح��رك��ة الت�شكيلية ال�ع��راق�ي��ة وه��و
ب�صمة حقيقية للفن العراقي ،وان يجد جيل ال�ستينيات .وقال :عند ذكر هذا
اجليل تتبادر الذهاننا جتربة جمموعة
� �ص �غ�يرة م��ن ال �ف �ن��ان�ين ع �ل��ى ر�أ� �س �ه��م
الفنان �ضياء العزاوي ،وهو غني عن
التعريف باعتباره ح��اول ان يكون
امتداد ًا ملدر�سة بغداد للفن الت�شكيلي
يف ب��داي��ات�ه��ا .وب�ع��د ذل��ك اخ��ذ يختط
لنف�سه ا�سلوب ًا �آخر من خالل اجتاهه
للتعبريية التجريدية .مو�ضح ًا ان
من اعماله ج��داري��ات �ضخمة يف عدد
من ال��دول العربية والعاملية ،كما ان
جميع اعماله ت�صلح لتكون جدرايات
ك�ب�يرة �ضمن ج�م��ال�ي��ات م��دن كاملة.
وا� �ض��اف�� :ش��اه��دت للفنان ال�ع��زاوي
لوحات ن�سيجية وجداريات يف عمان
وغريها .وقد عمل جاهد ًا على اقامة
معار�ض للفنانني ،وان��ا واح��د منهم
اق ��ام يل معر�ضا م�شرتكا م��ع ثالثة
ف�ن��ان�ين يف ب �ي�روت ،وم �ع��ر���ض �ستة
فنانني يف املنامة .م�ؤكد ًا على انه فنان
حقيقي �أ�س�س منهج ًا يخدم ان�سانية
الفن العراقي.

