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جريدة �سيا�سية يومية

احلكومة ترف�ض ت�أخري العمل � 6أ�شهر وتعجز عن توفري مليار دينار �شهري ًا

خيارات الإ�صالح و" طوب �أبو خ ّزامة "
على م�شارف ب ّوابة اخل�ضراء ..

بغداد  /املدى
رغ ��م �إعالنه ��ا الموافق ��ة عل ��ى �إحالة عقد
�صيان ��ة �سد المو�صل ال ��ى �شركة ايطالية
مطل ��ع ال�شه ��ر الما�ض ��ي ،لك ��ن الحكومة
العراقي ��ة ل ��م ت�ص ��ل �إل ��ى اتف ��اق نهائي.
وتدر� ��س الحكوم ��ة التعاق ��د م ��ع �شرك ��ة
عراقي ��ة متخ�ص�ص ��ة بال�س ��دود كخط ��وة
بديل ��ة اذا م ��ا �أخفقت بالتو�ص ��ل الى حل
مع الجهة الإيطالية.

بح�س ��م مل ��ف �س ��د المو�ص ��ل تزامن� � ًا مع
ارتف ��اع منا�سي ��ب مياه نه ��ر دجلة وقرب
مو�س ��م الربيع ،اذ يتوقع ارتفاع مخزون
ال�سد الى  8مليار م.3
وتتلك�أ الحكوم ��ة العراقية ب�صرف مليار
دين ��ار عراقي �شهري ��ا لأعم ��ال ال�صيانة،
باال�ضاف ��ة الى مخ�ص�ص ��ات مالية اخرى
يتقا�ضاه ��ا فني ��ون وخب ��راء عراقي ��ون
يعملون في المن�ش�أة الح�سا�سة.
وكان مجل� ��س ال ��وزراء  ،تحدث في بيان

وبح�س ��ب المعطي ��ات المتر�شح ��ة م ��ن
م�س�ؤول ��ي وزارة الم ��وارد المائي ��ة ،ف�إن
ال�شركة االيطالي ��ة طلبت �إمهالها  6ا�شهر
للب ��دء ب�أعماله ��ا بع ��د �إب ��رام العق ��د الذي
ت�شترط معه ت�سلمها م�ستحقاتها المالية،
لك ��ن الحكوم ��ة العراقية ت�ص ��ر على بدء
�أعمال ال�صيانة في غ�ضون �شهر واحد.
وي�ؤكد م�س�ؤول ��ون وبرلمانيون ب�أن هذا
الخ�ل�اف ع ّق ��د المفاو�ض ��ات م ��ع ال�شركة
االيطالية.ودع ��ا الن ��واب ال ��ى الإ�س ��راع

له الأح ��د الما�ضي عن احتم ��االت انهيار
�س ��د المو�ص ��ل و�صفه ��ا بـ"ال�ضعيف ��ة"،
و�أ�صدر دليل �إر�شادات لمواجهة احتمال
انهي ��ار ال�سد ،فيم ��ا دعا �س ��كان المناطق
المحاذي ��ة لمجرى نهر دجلة الى االنتقال
لمناطق مرتفعة".
ويق ��ول مه ��دي ر�شي ��د ،الم�ست�ش ��ار ف ��ي
وزارة الم ��وارد المائي ��ة لـ(الم ��دى) ،ان
"الحكومة ما زالت تتفاو�ض مع ال�شركة
االيطالية ولم تتو�صل �إلى �صياغة نهائية

االفتتاحية

رّ
تعث املفاو�ضات مع ال�شركة الإيطالية ..والعراق
يدر�س اعتماد جهة حملية ل�صيانة �سد املو�صل
لإبرام العقد المو ّقع بين الطرفين".
ويلف ��ت الخبي ��ر مه ��دي ر�شي ��د ال ��ى �أن
"ال�شركة االيطالية طلبت �إمهالها � 6أ�شهر
للبدء بالأعمال لك ��ن العراق منحها �شهرا
واحد ًا وا�صبحت هذه نقطة
الخ�ل�اف الأب ��رز بي ��ن
الجانبين".
 التفا�صيل �ص 2

رئي�س اجلمهورية :الد�ستور هو املرجع وجتاوزه يعني اللجوء للقوة
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فخري كرمي
ي�ستم ��ر الت�صعي ��د ف ��ي الخط ��اب ال�سيا�س ��ي بي ��ن �أط ��راف العملية
ال�سيا�سي ��ة ،لي ّتخذ طابع ًا اتهامي� � ًا ّ
مبطن ًا �أو �سافر ًا .ويذهب بع�ضها
ال ��ى التهديد بـ"ك�سر" التوازن ّ
اله�ش في ما بين الفرقاء المتحالفين
بقوة ال�شارع� ،أو بفر�ض الأمر الواقع في كل الأحوال .
وم ��ن ح�سن حظ العراقيي ��ن� ،أو �سوئهّ � ،أن االنقالب الع�سكري لي�س
ممكن ًا ،ال ل ّأن الطامعين من ّزهون عن ركوب دبابات الع�ساكر ،بل ل ّأن
لل ��كل ق�سمة يراها "�ضيزى" في القوات الم�سلحة ،ولأن التنظيمات
الم�سلح ��ة خارجه ��ا ،تتوزعه ��ا ال ��والءات الحزبي ��ة وتتنازعه ��ا
انحي ��ازاتٌ غير قابل ��ة لالن�ضباط ب�سب ��ب طبيعته ��ا والمفهوم الذي
ت�أ�س�ست على قاعدته .ويُحار المواطن غير الملوّ ث بف�ساد ال�سلطة،
�أو ال�ضالع في ممار�ساتها وخفاياها ،من مظاهر هذا ال�صراع الدائر
بي ��ن ق ��وى التحالف الوطن ��ي قبل غيره ��ا ،فهي مجتمع ��ة ومنفردة
معنية ب� ��إدارة الدولة بكل مفا�صلها الأ�سا�سي ��ة ومت�شاركة في قيادة
ال�سلطة ال�سيا�سية ،من خالل الوزارات الخدمية وال�سيادية و�أوجه
ال�سيط ��رة الأخرى .و�أوجه الحي ��رة ال تقت�صر على ذلك فح�سب ،بل
تن ��درج ف ��ي م�ضامين هذا ال ��ذي يج ��ري� ،إذا ما عُرف �أنه ��ا من دون
ا�ستثن ��اء ،تعلن دعمها للإ�ص�ل�اح والتغيير ،وتطالب باتخاذ ما يلزم
لتحويل العملية الى الواقع ،بعيد ًا عن الوعود والت�سويف.
 املقال كامال �ص 3

التحالف الوطني يُبقي اجتماعاته مفتوحة ملتابعة الإ�صالحات

ال�صدر يدعو �إىل تظاهرة ثانية عند ب ّوابات
املنطقة اخل�ضراء
بغداد  /املدى بر�س
فيم ��ا ي�ستغ ��رق التحال ��ف الوطن ��ي بمناق�ش ��ة
المبادرات التي يطرحها �أطرافه ،و�أبرزها مبادرة
رئي�س الوزراء ،دعا زعيم التيار ال�صدري ان�صاره
ال ��ى التظاهر ي ��وم الجمعة المقبل ق ��رب المنطقة
الخ�ضراء.
ولم ت�صدر اطراف التحالف الوطني موقفا وا�ضح ًا
م ��ن مبادرة اال�صالح الت ��ي اعلنها ال�صدر م�ؤخرا.
واكتفى ق ��ادة التحالف ال�شيعي ب�إب ��داء الترحيب
م ��ع �ش ��يء م ��ن التحف ��ظ عل ��ى اللجن ��ة المقترحة
التي اعلنت الختيار ال ��وزراء التكنوقراط .وعقد
التحال ��ف الوطني اجتماع ��ه الثاني ،م�ساء االحد،
لتدار� ��س الو�ضع االمني والتط ��ورات ال�سيا�سية.
قوة من �سرايا ال�سالم اثناء تدريب ع�سكري في الب�صرة� ..أ .ف .ب

ً
ً 85
وجريحا ح�صيلة تفجري
قتيال
انتحاري يف املقدادية
مقت ��ل � 35شخ�ص� � ًا و�إ�صاب ��ة � 50آخري ��ن
دياىل  /املدى بر�س
بينهم قيادات في الح�شد ال�شعبي".
�أفاد م�صدر �أمني في محافظة ديالى� ،أم�س و�أ�ضاف الم�صدر ،الذي طلب عدم الك�شف
االثني ��ن ،ب� ��أن � 85شخ�ص� � ًا �سقط ��وا بي ��ن ع ��ن ا�سم ��ه� ،أن "الق ��وات الأمني ��ة هرع ��ت
قتي ��ل وجري ��ح بينه ��م قيادات ف ��ي الح�شد �إلى منطق ��ة الحادث ونقل ��ت الجرحى �إلى
ال�شعب ��ي بتفجير انتح ��اري بحزام نا�سف م�ست�شف ��ى قري ��ب لتلق ��ي الع�ل�اج وجث ��ث
ا�ستهدف مجل�س عزاء في ق�ضاء المقدادية القتلى �إلى دائرة الطب العدلي".
�شمال �شرقي بعقوبة 55( ،كم �شمال �شرق و�شهد ق�ضاء المقدادي ��ة ،بمحافظة ديالى،
بغداد).
في الـ( 11كان ��ون الثاني  ،)2016تفجير ًا
وق ��ال الم�ص ��در ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (المدى مزدوج� � ًا بانتحاريي ��ن يرتدي ��ان حزامين
بر�س)� ،إن "انتحاريا يرتدي حزام ًا نا�سف ًا نا�سفين ا�ستهدفا مقه ��ى �شعبي ًا ،مما �أ�سفر
فجر نف�سه ،ع�صر يوم ام�س ،و�سط مجل�س عن مقت ��ل و�إ�صاب ��ة � 63شخ�ص� � ًا� ،أعقبتها
عزاء لبني تميم في ق�ض ��اء المقدادية ( 35عمليات عن ��ف ا�ستهدفت الجوامع وبع�ض
كم �شم ��ال �شرقي بعقوبة) ،مم ��ا �أ�سفر عن المنازل.

ارتفاع معدالت االنتحار يف دياىل والن�ساء
ت�شكل الن�سبة الأكرب
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الربملان يعتزم تعديل قانون �سلطة
الطريان جلعلها م�ستقلة
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إ�صالحي للحكومة بالتعاون مع الكتل
وبح�سب بي ��ان لمكتب الجعفري ،رئي�س التحالف الم�شروع ال
ِّ
ُ�شاركة في العمليَّة ال�سيا�سيّة".
الوطني ،ف�إن "الهيئ ��ة القيادية للتحالف الوطني ،والكيانات الم ِ
عق ��دت اجتماع� � ًا برئا�س ��ة ابراهي ��م الجعف ��ري ،وفي تطور جديد ،دعا زعيم التيار ال�صدري مقتدى
وح�ضور كل من االع�ض ��اء حيدر العبادي ،وعمار ال�ص ��در� ،أم� ��س االثني ��ن� ،إلى تظاه ��رة "حا�شدة"
الحكي ��م ،وح�سي ��ن ال�شهر�ستاني ،وعل ��ي العالق ،على �أب ��واب المنطقة الخ�ضراء ف ��ي بغداد ،و�أمام
و�ضي ��اء اال�س ��دي ،وخ�ضي ��ر الخزاع ��ي وها�ش ��م مجال�س المحافظات ،يوم الجمعة القادم.
الها�شمي ،وعبد الكريم االن�صاري".
وقال زعيم التيار ال�صدري ،في بيان تلقت (المدى
واو�ضح البيان ،الذي تلقت (المدى بر�س) ن�سخة بر� ��س) ،ن�سخ ��ة من ��ه" ،بع ��د �أن لم�س ��ت منكم في
منه ،ان "المجتمعين بحثوا �أه َّم الق�ضايا الراهنة �ساحة التحري ��ر طاعة وتنظيم ��ا وارتفاعا للح�س
وف ��ي مُقدّمته ��ا برنام ��ج الحكوم ��ة الإ�صالح � ّ�ي الوطن ��ي الموحد ه ��ا �أنا �أ�ستنه�ضك ��م مرة �أخرى،
والو�ضع االقت�ص ��اديّ والتط� �وُّرات على ال�صعيد و�أن ��ا عل ��ى ثقة بك ��م وبحبك ��م لوطنك ��م ،لتظاهرة
أمني".
حا�ش ��دة مخ�صو�صة ب�أهالي بغ ��داد الكرام من كل
ال ّ
أنَّ
و�أ�شار البي ��ان الى �أن "الهيئ ��ة القياديَّة اعلنت � مناطقها".
 التفا�صيل �ص 3
جل�ساته ��ا �ستبقى مفتوحة لحي ��ن ا�ستكمال �إعداد

القوات الأمنية ت�ؤ ّمن الكرمة و�أبو غريب وحتظر التجول يف حديثة

 1600عراقي مي ّولون داع�ش عرب "احلواالت"
بغداد /املدى
من ��ذ �إنط�ل�اق الحمل ��ة الع�سكرية الجوي ��ة �ضد داع� ��ش بقي ��ادة الواليات
المتح ��دة االميركي ��ة والعمل عل ��ى محا�صرته مالي ًا قبل اكث ��ر من عام ،لم
تنجح في �إيقاف حركة الب�ضائع الى داع�ش او �صفقات التمويل لم�سلحيها
او تمنع الدولة من تحقيق �أرباح �سريعة في موازنة العملة.
ذل ��ك ب�سبب �أ�شخا� ��ص مثل �أبو عمر� ،أحد الم�صرفيي ��ن التابعين للجماعة
الم�سلح ��ة .رج ��ل الأعم ��ال العراق ��ي ه ��ذا ه ��و جزء م ��ن �شبك ��ة ممولين
للجماع ��ة المنت�شرين في �شمال وو�سط الع ��راق الذين يوفرون الخدمات
الم�صرفي ��ة من ��ذ عقود للتج ��ار المحليين الذي ��ن ال يتعاملون م ��ع النظام
الم�صرف ��ي التقليدي.عندم ��ا �سيطر تنظي ��م داع�ش عل ��ى المنطقة في عام
 ،2014عر�ض ��ت عليه الجماعة الإرهابية عر�ض ًا قرر � اّأل يرف�ضه :ت�ستطيع

االحتفاظ بتجارتك ،اذا قمت بادارة �أموال الجماعة.
ه� ��ؤالء الم�صرفي ��ون ي�ضمنون تدف ��ق الماليين من ال ��دوالرات يوميا من
والى مناطق �سيطرة تنظي ��م داع�ش في حركة �سيولة قوية ،يبددون فيها
�أية محاولة دولية لعزل الجماعة الإرهابية عن النظام البنكي الدولي كما
يق ��ول العاملون في ه ��ذا المجال .فهم يعملون عبر الح ��دود وفي مناطق
الن ��زاع �ضمن اخط ��ر النزاعات الم�سلح ��ة في العالم ،محمي ��ون باالرباح
التي يجنونه ��ا ومدى تكاملهم �ضمن النظ ��ام االقت�صادي العامل في هذه
المنطقة.
والأكث ��ر من ذل ��ك ،وعل ��ى الرغم م ��ن الأ�صولي ��ة ال�سنية المت�ش ��ددة التي
تتبعها ،يُبدي تنظيم داع�ش براغماتية �أكبر حينما يتعلق الأمر بالتمويل
المالي.
 التفا�صيل �ص 4

�أئمة بريطانيون يف
العراق لك�شف جرائم
داع�ش
بغداد /املدى بر�س

اللجنة المكلفة بهذه المهمة التي ير�أ�سها رئي�س
�صن ��دوق �إعادة الإعمار عب ��د البا�سط تركي �أو
من خالل المنظمات الدولية".
من جان ��ب �آخر بيّن الع�ل�اق� ،أن "موقف البنك
المركزي وا�ضح بخ�صو�ص مزاد بيع العملة"،
م�ؤك ��د ًا �أنه "�أج ��رى لقاءات م ��ع اللجنة المالية
واالقت�صادي ��ة في مجل�س الن ��واب ومع جهات
ر�سمية �أخرى لتو�ضيح هذه الق�ضية".

ك�شفت �صحيف ��ة بريطانية� ،أم�س االثنين� ،أن �أئمة يمثلون
الجالية الإ�سالمية بالمملكة المتح ��دة �سيزورون العراق،
بهدف االطالع على "جرائم" تنظيم (داع�ش) وما خلفه من
دمار في المناطق الت ��ي ا�ستولى عليها ،و�أكدت �أن الزيارة
ت�أت ��ي ف ��ي �إط ��ار الحمل ��ة الرامي ��ة لك�ش ��ف زي ��ف ادعاءات
التنظيم التي ي�ستخدمها لـ"التغرير" بال�شباب و"اغوائهم"
لاللتحاق ب�صفوفه ،فيما �أ�شار منظمو الرحلة �إلى �أنها ت�أتي
لإظهار الت�ضامن م ��ع العراقيين الذين يقاتلون ذلك تنظيم
و�إبالغه ��م �أنه ي�شكل "عدو ًا" للإ�س�ل�ام والم�سلمين� ،سواء
كانوا م ��ن الطائف ��ة ال�سن ّي ��ة �أم ال�شيعية .وقال ��ت �صحيفة
االندبندن ��ت ( )Independentالبريطانية ،في تقرير
له ��ا �أم�س ،وتابعته (الم ��دى بر�س)� ،إن "مجموعة من قادة
رج ��ال الدي ��ن الم�سلمي ��ن و�أئم ��ة الجوام ��ع البريطانيي ��ن
�سيقومون ب�أول زيارة من نوعها للعراق ،لتق�صي الحقائق
واالطالع على م ��ا يدور عند الخطوط الأمامية من جبهات
القت ��ال �ضد تنظيم (داع�ش)" ،ع ��ادة �أن ذلك "ي�شكل خطوة
لمواجهة الحمل ��ة الدعائية للتنظيم داخل بريطانيا لك�شف
المقاومة ال�سنيّة �ض ��د التنظيم في العراق وحقيقة الحياة
ال�صعبة التي يعي�شها النا�س الخا�ضعين ل�سيطرته".

 التفا�صيل �ص 5

 التفا�صيل �ص 6

املركزي ّ
يحث امل�صارف على �إجناح م�ؤمتر املانحني
البنك المركزي بمزيد من الدعم.
بغداد /املدى بر�س
وق ��ال الع�ل�اق في بي ��ان تلقت (الم ��دى بر�س)،
دعا محاف ��ظ البنك المركزي علي العالق ،ام�س ن�سخ ��ة منه ،على هام�ش جل�سة عقدها� ،إن "من
االثنين ،القطاع الم�صرفي �إلى م�شاركة وا�سعة الم�ؤمل �أن تكون هناك م�شاركة وا�سعة للقطاع
ف ��ي م�ؤتم ��ر المانحي ��ن المقرر عق ��ده منت�صف الم�صرف ��ي في م�ؤتمر المانحي ��ن ،ليكون نقطة
ني�س ��ان ف ��ي الأردن ،وع� � َّد الم�ؤتم ��ر فر�صة من مهمة في �سجله تحمل كل المعاني الخيرة".
�ش�أنه ��ا خل ��ق حال ��ة ا�ستق ��رار يحتاجه ��ا البلد ،و�أ�ضاف العالق� ،أن "البنك المركزي يتوقع من
وفيم ��ا ع ��زا "حمل ��ة الت�شهي ��ر" الت ��ي يتعر�ض القط ��اع الم�صرفي مبادرات ف ��ي هذا المجال"،
له ��ا القط ��اع الم�صرف ��ي �إل ��ى "غي ��اب" الثقافة مبين� � ًا �أن "البنك المرك ��زي يواكب تح�ضيرات
الم�صرفية ،طالبت رابط ��ة الم�صارف الخا�صة الم�ؤتم ��ر �سواء على ال�صعيد المحلي من خالل
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ً
�شهريا
احلكومة ترف�ض ت�أخري العمل � 6أ�شهر وتعجز عن توفري مليار دينار

شناشيل

رّ
تعث املفاو�ضات مع ال�شركة الإيطالية ل�صيانة ّ
�سد املو�صل
والعراق يدر�س اعتماد جهة حملية

 عدنان ح�سني
adnan.h@almadapaper.net

مكافحة "امل�ستحيل"!
ه��ل ح �ق � ًا ت�ستحيل م�ك��اف�ح��ة ال �ف �� �س��اد الإداري وامل ��ايل
لي�ستعيد اقت�صادنا الوطني عافيته وي�سرتد جمتمعنا �أمنه
وا�ستقراره؟� ..صحيح ان ثمة تالزم ًا بني نظام املحا�ص�صة
القائم عليه كيان دولتنا وبني ظاهرة الف�ساد ،لكن �إنهاء نظام
املحا�ص�صة لن ي�ؤدي �أتوماتيكي ًا اىل الق�ضاء على الف�ساد ..
الب ّد من �إرادة �سيا�سية قوية تتج�سد يف قوانني و�إجراءات
حازمة.
هل هنالك �أمنوذج ناجح ميكن االقتداء به؟  ...ثمة الكثري
يف الواقع .هاكم واحد ًا منها � ...إنه من تنزانيا التي ت�ص ّنفها
تقارير منظمة ال�شفافية الدولية بو�صفها من ال��دول ذات
امل�ستوى الأعلى من املتو�سط على �صعيد الف�ساد الإداري
واملايل� ،أي �أقل ف�ساد ًا من دولتنا امل�صنفة بني الدول الأعلى
ف�ساد ًا.
يف هذه الدولة الأفريقية طلب رئي�سها ،جون ماغوفويل،
�أخ�ي�ر ًا م��ن وزرائ ��ه الك�شف ع��ن �أر��ص��دت�ه��م وممتلكاتهم،
وه��دّد ب�إقالة �أي وزي��ر ال يك�شف ع��ن ذل��ك وال ي��و ّق��ع على
تعهد بالنزاهة بحلول ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء ال�سبت
املا�ضي .وجاء يف بيان عن مكتب رئي�س الوزراء التنزاين
�إن "تعليمات الرئي�س (ماغوفويل) ب�أن يعلن جميع الوزراء
عن ممتلكاتهم والتزاماتهم القانونية قبل حلول ال�ساد�سة
م�ساء ال�سبت قد ُنفذت".
تهديد الرئي�س التنزاين لوزرائه جاء يف �إطار حملة للق�ضاء
على الف�ساد يف البالد �أعقبت اعالن منظمة ال�شفافية الدولية
ب�أن م�ستويات الف�ساد يف تنزانيا مل تزل مرتفعة .واجتثاث
الف�ساد االداري وامل ��ايل ك��ان �أح��د ال��وع��ود ال�ت��ي �أطلقها
الرئي�س ماغوفويل يف حملته االنتخابية التي �أ�سفرت عن
فوزه بالرئا�سة يف ت�شرين الثاين املا�ضي .ومنذ ذلك الوقت
اطلق ع��دة م�ب��ادرات ملكافحة الف�ساد بلغت ذروتها �أخ�يرا
بقراره اىل وزرائه.
ثمة �أمن ��وذج �آخ ��ر ،تقدمه ج��ورج�ي��ا ،فالرئي�س ميخائيل
�ساكا�شفيلي كان قد تعهد بتنظيف بالده من الف�ساد ،واتخذ
لنف�سه �شعار "جورجيا بال ف�ساد"  ،وبالفعل غدت جورجيا
الآن بني ال��دول االق��ل ف�سادا على قائمة منظمة ال�شفافية
الدولية.
الرئي�س �ساكا�شفيلي عمد منذ �سبع �سنوات اىل �إج��راءات
ملكافحة الف�ساد يف جميع �أج�ه��زة ال��دول��ةُ ،و�صفت ب�أنها
كانت حازمة وحا�سمة وتتمتع بال�شفافية وامل�ساءلة ،ويقال
الآن �أن �ساكا�شفيلي قد حقق امل�ستحيل يف بالده على هذا
ال�صعيد.
ركز الرئي�س �ساكا�شفيلي يف �سرتاتيجيته ملكافحة الف�ساد
على التوعية االجتماعية وتب�شيع ق�ضية الف�ساد لدى
النا�س ،و�أرفق ذلك بحملة اعتقاالت مل�س�ؤولني كبار فا�سدين
ومل �ج��رم�ين ،وبعملية �إ� �ص�لاح لأج �ه��زة ال���ش��رط��ة والأم ��ن
ال�ت��ي ك��ان��ت ال�سند الأ��س��ا���س للفا�سدين يف ج�ه��از ال��دول��ة
اجلورجية.
نحن �أي�ض ًا ميكننا �أن نحقق ما يتحقق الآن يف تنزانيا وما
حتقق من قبل يف جورجيا وغ�يره��ا ..كل ما نحتاجه هو
�إرادة �سيا�سية قوية و�إجراءات حازمة وحا�سمة.
ف َمنْ ذا الذي لها؟

 بغداد  /املدى
رغم �إعالنها املوافقة على �إحالة عقد �صيانة
�سد املو�صل اىل �شركة ايطالية مطلع ال�شهر
املا�ضي ،لكن احلكومة العراقية مل ت�صل
اتفاق نهائي .وتدر�س احلكومة التعاقد مع
�شركة عراقية متخ�ص�صة بال�سدود كخطوة
بديلة اذا ما �أخفقت بالتو�صل اىل حل مع
اجلهة الإيطالية.
وبح�سب املعطيات املرت�شحة من م�س�ؤويل
وزارة املوارد املائية ،ف�إن ال�شركة االيطالية
طلبت �إمهالها  6ا�شهر للبدء ب�أعمالها بعد
�إب���رام العقد ال��ذي ت�شرتط معه ت�سلمها
م�ستحقاتها املالية ،لكن احلكومة العراقية
ت�صر على بدء �أعمال ال�صيانة يف غ�ضون
�شهر واحد .وي�ؤكد م�س�ؤولون وبرملانيون
ب � ��أن ه ��ذا اخل �ل�اف ع � ّق��د امل �ف��او� �ض��ات مع
ال���ش��رك��ة االي �ط��ال �ي��ة .ودع� ��ا ال��ن��واب اىل
الإ��س��راع بح�سم ملف �سد املو�صل تزامن ًا
مع ارتفاع منا�سيب مياه نهر دجلة وقرب
مو�سم الربيع ،اذ يتوقع ارت�ف��اع خمزون
ال�سد اىل  8مليار م.3
وتتلك�أ احلكومة العراقية ب�صرف مليار
دي �ن��ار ع��راق��ي �شهريا لأع �م��ال ال�صيانة،
ب��اال��ض��اف��ة اىل خم�ص�صات مالية اخ��رى
يتقا�ضاها فنيون وخرباء عراقيون يعملون
يف املن�ش�أة احل�سا�سة.
وك��ان جمل�س ال� ��وزراء  ،حت��دث يف بيان
له الأحد املا�ضي عن احتماالت انهيار �سد
املو�صل و�صفها بـ"ال�ضعيفة" ،و�أ�صدر دليل
�إر� �ش��ادات ملواجهة احتمال انهيار ال�سد،
فيما دعا �سكان املناطق املحاذية ملجرى نهر
دجلة اىل االنتقال ملناطق مرتفعة".
ويقول مهدي ر�شيد ،امل�ست�شار يف وزارة
املوارد املائية لـ(املدى) ،ان "�أ�سباب ارتفاع
منا�سيب ن�ه��ر دج �ل��ة ت �ع��ود �إىل �سيا�سة
الوزارة الت�شغيلية ب�إطالق كميات من املياه
لتخفيف ال�ضغط الذي �سيح�صل على جميع
ال�سدود نظرا لزيادة كميات املياه نتيجة
ذوبان الثلوج يف ف�صل الربيع".
وي�ؤكد ر�شيد ان "ارتفاع مياه نهر دجلة
ال تعطي م�ؤ�شرات بانهيار �سد املو�صل"،
م���ش�يرا اىل ان "وزارة امل � ��وارد امل��ائ�ي��ة
عند بداية ف�صل الربيع تقوم بفتح ج�سر
الكريعات الرابط بني االعظمية والكاظمية
لتخفيف ال�ضغط ج��راء �إط�لاق كميات من

املياه ب�شكل م�ؤقت".
وي�شري امل�س�ؤول يف وزارة املوارد اىل ان
"الأيام القليلة املقبلة �ست�شهد انخفا�ض
منا�سيب نهر دج�ل��ة بعد تقليل �إط�لاق��ات
امل �ي��اه م��ن ج�م�ي��ع ال�سدود" .وا�ستبعد
انهيار �سد املو�صل ب�سبب "االحتياطات
التي تتبعها وزارة امل ��وارد بعد و�ضعها
منظومة الإن��ذار املبكر وكامريات املراقبة
التي ت�شرف على و�ضع ال�سد" .وي�صف
مهدي ر�شيد الإج ��راءات الإر��ش��ادي��ة التي
�أعلنتها احلكومة ب�أنها "�إجراء طبيعي
وقائي لوجود احتماالت �ضعيفة النهيار
ال�سد" .واع �ل��ن جمل�س ال � ��وزراء ،مطلع
�شباط� ،إحالة ت�أهيل و�صيانة �سد املو�صل
�إىل �شركة "تريفي" االيطالية ،وا�ستثنائها
من �إجراءات التعاقد.
لكن امل�س�ؤول يف وزارة املوارد املائية ي�ؤكد
ان "احلكومة ما زالت تتفاو�ض مع ال�شركة
االيطالية ومل تتو�صل �إىل �صياغة نهائية
لإبرام العقد املو ّقع بني الطرفني للمبا�شرة

ب�أعمال �صيانة �سد املو�صل خالل الفرتات
املقبلة" ،الفتا �إىل �أن "ال�شركة االيطالية
تطالب مبنحها مدة �ستة �أ�شهر لإكمال جميع
حت�ضرياتها قبل البدء بعملية ال�صيانة ،
الأمر الذي تراه احلكومة وقتا طويال ".
وك���ان ب �ي��ان ل�ل�ح�ك��وم��ة ق ��ال ان �ه��ا "بد�أت
ا�ستعداداتها لرتميم �س ّد املو�صل و�ضمان
الت�شغيل الآم��ن له بغية الت�شغيل الكفء
ل�ل���س� ّد � �س��واء يف ت ��أم�ين اخل��زي��ن امل��ائ��ي
ال�سرتاتيجي �أو يف زيادة الطاقة الإنتاجية
ّ
من الكهرباء ا�ستعداد ًا ملرحلة حترير مدينة
املو�صل".
وي�ق��ول امل���س��ؤول احلكومي ان "ال�شركة
االيطالية لديها مربرات يف التفاو�ض لأنها
تريد ان يكون توقيع العقد م�صاحبا مع
ت�سلم مبالغ العقد منذ البداية" ،م�شريا اىل
ان "احلكومة ووزارة املوارد املائية تريدان
بدء الأعمال يف فرتة ال تتجاوز ال�شهر".
ويلفت اخلبري مهدي ر�شيد اىل �أن "ال�شركة
االي�ط��ال�ي��ة طلبت �إم�ه��ال�ه��ا � 6أ��ش�ه��ر للبدء

ال�سفارة الأمريكية
تو�صي ب�إفراغ ّ
�سد املو�صل

ّ
ي�صد هجوم ًا يف احلقالنية ويقتل  6انتحاريني
اجلي�ش

القوات الأمنية ت�ؤ ّمن الكرمة و�أبو غريب وحتظر التجول يف حديثة
 الأنبار  /املدى بر�س
�أعلنت قيادة احل�شد ال�شعبي يف حمافظة االنبار،
ي��وم �أم����س االث�ن�ين� ،أن ال�ق��وات الأمنية متكنت
من تطهري منطقة احلمدانية يف ق�ضاء الكرمة
وامل�صنع العراقي يف ق�ضاء �أب��و غريب ،غربي
بغداد.
وك�شفت �أن عمليات التطهري �أ�سفرت عن مقتل 16
عن�صر ًا من تنظيم داع�ش ،فيما �أك��دت ال�سيطرة
على الو�ضع الأمني يف تلك املناطق وفتح الطرق
الرئي�سة.
وقال العقيد جمعة فزع اجلميلي ،قائد لواء كرمة
الفلوجة يف احل�شد ال�شعبي ،لـ(املدى بر�س)� ،إن
"القوات الأمنية نفذت عمليات ع�سكرية وا�سعة
مب�شاركة قوات اجلي�ش وجهاز مكافحة االرهاب
وبدعم من مقاتلي الع�شائر ،ا�ستهدفت جيوب
تنظيم داع�ش ،يف املناطق التي متركز فيها عنا�صر
التنظيم يف هجمات ،يوم االحد ،يف ق�ضاء الكرمة
�شرقي الفلوجة ،وابو غريب ،غربي بغداد".
و�أ�ضاف اجلميلي �أن "القوات الأمنية متكنت من
تطهري منطقة احلمدانية يف ق�ضاء الكرمة19( ،
كم �شرقي الفلوجة) وامل�صنع العراقي يف �أبو
غريب" ،الفت ًا اىل �أن "العملية ا�سفرت عن مقتل
 16عن�صر ًا من داع����ش ،وتدمري خم�س عجالت
مثبتة عليها ا�سلحة ر�شا�شة نوع  23ملم ومن�صة
لإطالق ال�صواريخ".
و�أكد القائد الع�سكري �أن "الو�ضع االمني م�ستقر
يف جميع م�ن��اط��ق ق���ض��اء ال�ك��رم��ة وق���ض��اء اب��و
غريب" ،م� ً
شريا اىل "اعادة فتح الطرق الرئي�سة
بعد ت�أمينها من قبل الأجهزة الأمنية ون�شر مفارز
تفتي�ش ومراقبة حلماية املدنيني".

يف ��س�ي��اق ذي ��ص�ل��ة� ،أع �ل �ن��ت ��ش��رط��ة حمافظة
االن�ب��ار� ،أم����س ،فر�ض حظر �شامل للتجوال يف
ق�ضاء حديثة ،غربي الرمادي ،حتى �إ�شعار �آخر
حت�سب ًا لهجمات حمتملة لعنا�صر تنظيم داع�ش
على حميط الق�ضاء.
وق ��ال امل �ل�ازم ��س�ع��ود ح ��رب ال��دل �ي �م��ي ،ال�ن��اط��ق
الر�سمي با�سم فوج طوارئ  14يف �شرطة االنبار
يف حديث اىل (املدى بر�س)� ،إن "القوات االمنية
فر�ضت حظر ًا �شام ًال للتجوال حتى �إ�شعار �آخر
يف جميع مناطق ق�ضاء حديثة ( 170كم غربي
االنبار) على خلفية ورود معلومات ا�ستخبارية

تفيد بن ّية تنظيم داع ����ش االره��اب��ي ا�ستهداف
املدنيني والقوات الأمنية يف حميط الق�ضاء".
و�أ�ضاف الدليمي �أن "القوات الأمنية ب�صنوفها
كافة عززت من تواجدها يف حماور ق�ضاء حديثة
واملناطق التابعة لها ملعاجلة �أي خرق ارهابي من
تنظيم داع�ش قد ي�ستهدف القطعات القتالية يف
املدينة".
اىل ذل��ك� ،أعلن م�س�ؤول يف احل�شد ال�شعبي يف
ق�ضاء حديثة مبحافظة الأنبار� ،أم�س االثنني ،عن
مقتل �سبعة من عنا�صر تنظيم داع�ش ،واعتقال
ثالثة �آخرين ،بعد �صد هجوم ا�ستهدف القوات

�أفراد اجلي�ش يف الكرمة�..أر�شيف

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

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

الأمنية يف ناحية احلقالنية غرب االنبار110( ،
كم غرب بغداد).
وقال املالزم اي�سر العبيدي ،يف حديث اىل (املدى
بر�س)� ،إن "القوات الأمنية من اجلي�ش وال�شرطة
ومقاتلي الع�شائر متكنت من �صد هجوم ارهابي
لعنا�صر تنظيم داع�ش ا�ستهدف �أحد مداخل ناحية
احلقالنية التابعة لق�ضاء حديثة 170( ،كم غربي
االن �ب��ار) ،ما ا�سفر عن مقتل �سبعة من التنظيم
واعتقال ثالثة �آخرين".
و�أ��ض��اف القائد الع�سكري �أن "القوات الأمنية
متكنت من تدمري ثالث عجالت ي�ستقلها عنا�صر
داع ����ش ،مثبتة عليها ا�سلحة ومن�صة لإط�لاق
ال�صواريخ حاولوا ا�ستخدامها يف الهجوم ،مع
�ضبط كميات م��ن الأ�سلحة والأعتدة" ،م��ؤك��د ًا
�أن "القوات الأمنية نقلت عنا�صر داع�ش الثالثة
الذين مت اعتقالهم بعد حما�صرتهم يف احلقالنية
اىل مقر االحتجاز الأمني للتحقيق معهم ومعرفة
مناطق تواجد خاليا التنظيم واعدادهم".
ب��دوره��ا� ،أعلنت خلية الإع�ل�ام احل��رب��ي� ،أم�س،
�إحباط هجوم ب�ستة انتحاريني يرتدون �أحزمة
نا�سفة من عنا�صر تنظيم داع�ش حاولوا ا�ستهداف
مقر �أمني ،غرب حمافظة االنبار.
وقالت خلية الإعالم احلربي يف بيان ،تلقت (املدى
بر�س) ن�سخة منه� ،إن "احد عنا�صر ال�شرطة من
�أفواج طوارئ يف ناحية احلقالنية بق�ضاء حديثة،
(170ك��م غربي ال��رم��ادي) قتل انتحاري ًا يرتدي
ال��زي امل��دين قبل �أن يفجر نف�سه على ال�سيطرة
الرئي�سة للمقر امل�سيطر لآمرية �أفواج الطوارئ".
يف �سياق مت�صل� ،أكدت خلية الإع�لام� ،أن "فوج
طوارئ  19قتل خم�سة �إرهابيني انتحاريني قبل
�أن ي�صلوا �إىل حميط الفوج واملقر امل�سيطر".

نائب رئي�س التحرير
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تليفاك�س752617 . 752616 :

�سد املو�صل
بالأعمال لكن العراق منحها �شهرا واحد
وا�صبحت ه��ذه نقطة اخل�لاف الأب��رز بني
اجلانبني" .لكنه ي�ؤكد بالقول "يف حال عدم
االتفاق مع ال�شركة االيطالية ف�إن اجلانب
العراقي �سيوا�صل عمليات ال�صيانة ولن
يتوقف" .وت ��أت��ي ت�صريحات امل���س��ؤول
احلكومي يف اطار ا�ست�ضافة جلنة الزراعة
وامل��وارد املائية كال من مدير عام ال�سدود
وامل�ست�شارين واخلرباء يف وزارة املوارد
ب��اال� �ض��اف��ة اىل م��دي��ر ع ��ام ��س��د امل��و��ص��ل،
وم��دي��ر ��ش��رك��ة ال��راف��دي��ن امل�ع�ن�ي��ة ببناء
ال�سدود يف العراق .ويقول النائب فرات
التميمي ،رئي�س جلنة الزراعة الربملانية،
يف ت�صريح لـ(املدى) ،ان "اخلرباء �أكدوا
توا�صل عمليات التح�شية اليومية ل�سد
املو�صل دون �أي انقطاع" .وا�ضاف "مل�سنا
وجود معوقات حالت دون توقيع العقد مع
ال�شركة االيطالية".
واو�� �ض ��ح ال�ت�م�ي�م��ي ان "عملية ا� �ص�لاح
البوابات ال�سفلى لل�سد بحاجة �إىل وقت

و��س��رع��ة يف التنفيذ" ،كا�شفا ع��ن "رفع
تو�صيات اىل رئي�س ال ��وزراء ب�ضرورة
�إح��ال��ة عملية حت�شية ال���س��د �إىل �شركة
الرافدين املخت�صة يف عملية بناء ال�سدود
يف العراق" .وا�� �ض ��اف رئ �ي ����س اللجنة
الربملانية �أن "عملية التعاقد مع ال�شركة
االيطالية يحتاج �إىل وقت طويل ،وبالتايل
ال خيار لنا �إال التعاقد مع �شركة الرافدين".
وا�شار التميمي اىل ان يف "الأيام احلالية
واملقبلة بد�أت ت�أتينا اطالقات مياه بكميات
ك�ب�يرة جدا" ،مبينا ان "حجم امل�خ��زون
من املياه يف �سد املو�صل يقدر حاليا بـ4
مليارات مرت مكعب ويتوقع �أن ترتفع يف
ال�شهرين املقبلني اىل ما بني  9 – 8مليارات
م�تر مكعب م��ع ذوب���ان ال�ث�ل��وج وارت �ف��اع
االطالقات عرب تركيا".
وي�ؤكد رئي�س جلنة املوارد املائية ان "عملية
ت�صريف مياه �سد املو�صل ال تتم بطريقة
�صحيحة بعد ت��وق��ف بع�ض البوابات".
وبني ان "ال�سد ي�ضم حمطتني كهربائيتني
تقومان بتوليد الطاقة ويف حالة تعر�ضهما
�إىل �أي خطر ف��إن ذلك �سي�ؤدي اىل اغالق
ب�ع����ض البوابات" .وط��ال��ب "ب�إ�صالح
البوابات ال�سفلى وب�شكل �سريع جدا".
اىل ذلك ،حتدثت النائبة �شروق العبايجي،
ن��ائ�ب��ة رئ�ي����س جل�ن��ة ال��زراع��ة ع��ن وج��ود
عوائق اخ��رى تواجه معاجلة م�شكلة �سد
املو�صل تتمثل ب�إطالق املخ�ص�صات املالية
للموظفني يف هذه املن�ش�أة.
واو�� �ض� �ح ��ت ال �ع �ب��اي �ج��ي ،يف ت���ص��ري��ح
لـ(املدى) ،ب�أن "عملية حت�شية ال�سد تكلف
نحو مليار دينار عراقي �شهريا" ،داعية
جمل�س الوزارء ووزارة املالية اىل "العمل
ب�شكل جدي على �إط�لاق هذه املبالغ التي
يحتاجها مدير �سد املو�صل لإدام��ة �أعماله
اليومية وب�شكل م�ستمر".
وتلفت النائبة واخلبرية يف جمال ال�سدود
واملياه �إىل �إن "هناك م�شاكل �أخرى تتعلق
بنق�ص ال �ك��ادر ال��ذي ك��ان يعمل يف ال�سد
ب�سبب التحديات والظروف التي مرت بها
مدينة املو�صل".
وك�شفت ع��ن مطالبة برملانية "ب�ضرورة
زيادة خم�ص�صات الكوادر العاملة يف ال�سد
لأنهم يقومون ب�أعمال �صعبة ويف ظل ظرف
�أمني ح�سا�س".

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

 بغداد  /املدى
او�صت ال�سفارة الأمريكية يف بغداد ب�إفراغ �سد املو�صل من املياه من اجل
حماية نحو مليون ون�صف املليون �شخ�ص من اخلطر يف حال تعر�ضه
لالنهيار ،ح�سبما �أفاد بيان م�ساء ام�س االحد.
وت�صاعدت املخاوف خالل الأ�شهر املا�ضية من احتمال انهيار ال�سد ما
�سي�شكل تهديدا للمو�صل ثاين مدن العراق واملناطق الواقعة على امتداد
نهر دجلة ويغرق اجزاء من بغداد.
وبني ال�سد على �أ�س�س غري ثابتة تتعر�ض للت�آكل امل�ستمر ،وادى نق�ص
ال�صيانة بعد �سيطرة تنظيم داع�ش عليه لفرتة وجيزة يف  2014اىل
�إ�ضعاف بنيته التي ت�شوبها عيوب.
واكد بيان ن�شر على موقع ال�سفارة "ال تتوفر لدينا معلومات حمددة ت�شري
اىل وقت حدوث ت�صدع" يف ال�سد .وا�ضاف "نود التاكيد ان تفريغ (املياه)
هو الأم��ر الأك�ثر فاعلية لإنقاذ حياة مئات الآالف من العراقيني الذين
يعي�شون يف املناطق االكرث خطورة على م�سار الفي�ضان يف حال حدوث
ت�صدع".
وبح�سب وجهة نظر ال�سفارة ،ف�إنه �سيكون من غري املمكن ،يف حال حدوث
ت�صدع� ،إنقاذ بني  500الف اىل  1.47مليون �شخ�ص يعي�شون على امتداد
نهر دجلة ،اذا مل يتم نقلهم من اماكنهم.
كما اكد البيان �ضرورة ابتعاد �سكان مدينتي املو�صل وتكريت بني خم�سة
اىل �ستة كيلومرتات عن �ضفة النهر ليكونوا ب�أمان .
اما الذين يعي�شون يف مناطق قرب �سامراء ،حيث ميكن ال�سيطرة على
موجة الفي�ضان عرب �سد ا�صغر حجما والحتمال و�صول املياه اىل منطقة
او�سع ،ف�سيكون عليهم االبتعاد نحو  16كلم ،وفقا للبيان.
يف االط ��ار ذات ��ه ،ف ��إن خطة ال �ط��وارئ ت�شري اىل في�ضانات ملناطق يف
بغداد مبا فيها املطار ال��دويل .ورجح البيان كذلك ،غرق مناطق تخ�ضع
ل�سيطرة تنظيم داع�ش او اخرى متنازع عليها ،ما �سيف�شل عمليات الإخالء
احلكومية.
و�ست�ؤدي الكارثة اىل انقطاع الكهرباء عن كل العراق وغرق مناطق زارعية
وفي�ضانات لأ�سابيع يف بغداد ،وفقا للبيان.
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سياسة

خيارات الإ�صالح و" طوب �أبو ّ
خزامة " على م�شارف ب ّوابة الخ�ضراء ..
ي�ستمر الت�صعيد في
الخطاب ال�سيا�سي
بين �أطراف العملية
ال�سيا�سية ،لي ّتخذ طابع ًا
اتهامي ًا ّ
مبطن ًا �أو �سافراً.
ويذهب بع�ضها الى
التهديد بـ"ك�سر" التوازن
ّ
اله�ش في ما بين الفرقاء
المتحالفين بقوة
ال�شارع� ،أو بفر�ض الأمر
الواقع في كل الأحوال .

 فخري كرمي

وم ��ن ح�سن حظ العراقيني� ،أو �سوئ ��ه� ،أنّ االنقالب
الع�سكري لي�س ممكن ًا ،ال لأنّ الطامعني من ّزهون عن
رك ��وب دبابات الع�ساك ��ر ،بل لأنّ لل ��كل ق�سمة يراها
"�ضي ��زى" يف القوات امل�سلح ��ة ،ولأن التنظيمات
امل�سلح ��ة خارجه ��ا ،تتوزعه ��ا ال ��والءات احلزبي ��ة
وتتنازعها انحي ��ازاتٌ غري قابل ��ة لالن�ضباط ب�سبب
طبيعتها واملفهوم الذي ت�أ�س�ست على قاعدته.
و ُيح ��ار املواط ��ن غ�ي�ر املل � ّ�وث بف�س ��اد ال�سلط ��ة� ،أو
ال�ضال ��ع يف ممار�ساته ��ا وخفاياه ��ا ،م ��ن مظاه ��ر
ه ��ذا ال�ص ��راع الدائ ��ر بني ق ��وى التحال ��ف الوطني
قبل غريه ��ا ،فهي جمتمع ��ة ومنفردة معني ��ة ب�إدارة
الدولة بكل مفا�صلها الأ�سا�سية ومت�شاركة يف قيادة
ال�سلط ��ة ال�سيا�سية ،م ��ن خالل ال ��وزارات اخلدمية
وال�سيادي ��ة و�أوج ��ه ال�سيط ��رة الأخ ��رى .و�أوج ��ه
احل�ي�رة ال تقت�ص ��ر على ذلك فح�س ��ب ،بل تندرج يف
م�ضام�ي�ن هذا الذي يجري� ،إذا ما عُرف �أنها من دون
ا�ستثناء ،تعلن دعمه ��ا للإ�صالح والتغيري ،وتطالب
باتخ ��اذ ما يلزم لتحويل العملي ��ة اىل الواقع ،بعيد ًا
ع ��ن الوع ��ود والت�سوي ��ف .كم ��ا �أنه ��ا جميع� � ًا تن ��دد
بالف�س ��اد واملف�سدي ��ن ،وت ��رى يف �إهم ��ال الك�ش ��ف
ع ��ن ملفاتهم ��ا "نوع ًا من التواط�ؤ" غ�ي�ر املربر  .وال
تختل ��ف يف املوق ��ف من و�ض ��ع ال�سالح بي ��د الدولة
وجتري ��د املنظم ��ات امل�سلحة م ��ن و�سائ ��ل و�أدوات
الدولة وا�ستخدامها ،حتى من قبل احل�شد ال�شعبي،
بعي ��د ًا عن خط ��وط املواجهة مع داع� ��ش ،والتواجد
�ررات ع�سكري ��ة مر�سومة من
يف امل ��دن من دون م�ب
ٍ

القيادة العام ��ة للقوات امل�سلحة .وه ��ي تبدو متفقة
 يف و�سائ ��ل الإعالم  -على غ�ي�ر ذلك من ال�ضوابطالتي يطالب بها املواطنون ،مما ال يتفق مع الد�ستور
والقوانني .
وفي َم �إذ ًا االختالف ،كما يت�ساءل املواطنون ..
�إذا كان الأمر على عالقة باملديات املطلوبة للإ�صالح
�أو بال�سياق ��ات الد�ستورية غ�ي�ر املعرقلة �أو باعتماد
الو�سائ ��ل والأ�سالي ��ب الأك�ث�ر ق ��درة عل ��ى تطبي � ٍ�ق
الإ�صالح بال�صيغ العابرة للطوائف وحما�ص�صاتها،
فذل ��ك ممكن بط ��رح ت�ص ��ورات برناجمي ��ة وا�ضحة
ادعاءات ودوافع
وملمو�سة م ��ن دون التخ ّفي وراء
ٍ
غام�ض ��ةّ ،
مبطن ��ة ،مبهم ��ة ،ال يف ��ك خطوطه ��ا غ�ي�ر
�أ�صح ��اب ال�شفاع ��ات م ��ن ب�ي�ن و�أ�ضع ��ي �ألغازها ال
غريهم ..
وق ��د يكون بع� ��ض االختالف مت�أتي ًا م ��ن االعرتا�ض
على حماولة االنفراد بوجهة الإ�صالح والتعبري عنه
� ،س ��وا ًء من موق ��ع ال�سلطة متمث�ل ً�ا برئي�س جمل�س
الوزراء � ،أو باعتم ��اد قوة ال�شارع وجتيري �إرادته ،
مق�صود ًا بذل ��ك ال�سيد مقتدى ال�صدر وتياره  ..لكنه
ٌ
اختالف غري "تناحري" من وجهة فل�سفة ال�سيا�سة،
لأن ��ه قاب ��ل للت�سوي ��ة بالتفاع ��ل وتبادل ال ��ر�أي على
�أر�ضي ��ة االتف ��اق على عملي ��ة الإ�ص�ل�اح وتدابريها.
وم ��ا دام الفرق ��اء جتمعه ��م الرغب ��ة ولي� ��س خالفه ��ا
يف دع ��م الإ�ص�ل�اح وجت ��اوز منظوم ��ة املحا�ص�ص ��ة
الطائفي ��ة ،ف� ��إن ل ��كلٍ منه ��ا احل ��ق بفع ��ل ما ق ��ام به
ال�سي ��د مقتدى وتياره� ،سوا ًء باخلروج اىل ال�شارع

�اط حت ��ت العلم العراق ��ي وااللت ��زام ب�شعار ال تتع ��دى ث�ل�اث دولٍ  ،ه ��ي م�ص ��ر و�إي ��ران وتركيا.
بان�ضب � ٍ
وطني داع � ٍ�م للإ�صالح و�ضد الطائفي ��ة� ،أو بت�شكيل وم ��ا ح ��ال دون ا�ستكمال بن ��اء الع ��راق " اجلديد "
جل ��ان ا�ست�شارية من التكنوقراط وفق ًا ملفهومها ،او عل ��ى �أ�س� � ٍ�س وموا�صفات دول ��ة معا�ص ��رة ،ل ُت�صبح
املنا�صري ��ن من حتت عب ��اءة املع ّممني �أو �أويل الأمر بع ��د ب�ضعة ق ��رون دولة عميقة ،ه ��و ا�ستقواء قوى
م ��ن احلزب املق�صود ،تقدم للجهة راعية امل�شورة �أو الطائفي ��ة ال�سيا�سية و�أرب ��اب املحا�ص�صة مبواقعها
قوائم ب�أ�سم ��اء من تراهم الأجدر يف توليّ املنا�صب وت�شبثه ��ا باملنظوم ��ة والهيكلي ��ة الت ��ي تتناق� ��ض
الوزارية ،م ��ن دون فر�ض و�صاية �أو احتكار احلق جوهري ًا مع متطلباتها ...
توج ��ه تي ��ار ال�سي ��د
يف فر� ��ض �إرادة عل ��ى وجهة للإ�ص�ل�اح وتفا�صيلها .لي� ��س مم ��ا ي�ستدع ��ي القل ��قّ ،
تكري�س ّ
فمثل ه ��ذا الن�شاط هو
خلط الإ�صالح ودع ٌم ال�ص ��در اىل ال�ش ��ارع وتعبئة اجلمه ��ور ،وال اللجنة
ٌ
ّ
مي لها.
ويظل بعد ذل ��ك التح ّفظ على اال�ست�شاري ��ة الت ��ي �ستنتهي اىل تق ��دمي امل�شورة له
مل�سريت ��ه وتق ��و ٌ
حماولة تطويع قوة ال�ش ��ارع ،كما يتهام�س البع�ض وت�ضعه ��ا حتت ت�صرف ��ه ،بل القلق احلقيق ��ي يت�أتى
يلوح به ال�سيد ال�صدر ،من اقتحام م ��ن تقاع� ��س القوى الأخ ��رى من االنط�ل�اق مما هو
اعرتا�ض ًا على ما ّ
إيجابي يف مبادرته لتقدمي �أركان من قيادته امل�شتبه
املنطق ��ة اخل�ضراء ،م ��ن دون �أن يق�صد املعنى الذي �
ٌ
يذهب �إليه الهام�س ��ون� ،أو الت�أكيد على الدور املقرر به ��م بال�ضلوع يف الف�س ��اد اىل التحقيق .وكذلك من
للجن ��ة الت ��ي �شكله ��ا يف حتدي ��د وجه ��ة احلكوم ��ة حتري�ضه اجلموع املنا�صرة له للخروج اىل ال�شارع
املو�صوفة بالتكنوقراط من دون �أن يظهر تو�صيفها والإف�صاح عن �إرادتها بالدعوة اىل الإ�صالح و�إنهاء
حتى الآن .فمثل ه ��ذه اللجان �أ ّي ًا كانت مرجعيتها ال منظومات الف�ساد واملحا�ص�صة الطائفية التي ت�شكّل
داع للقلق من�صتها وراعيتها وخيمتها.
ميك ��ن �أن تخرج عن دائرة مرجعيتها .وال ٍ
منها� ،س ��وا ًء بالن�سب ��ة لل�سيد العب ��ادي �أو الأحزاب والب ��د م ��ن �إث ��ارة قل � ٍ�ق حقيق ��ي م ��ن الأخط ��ار التي
الأخرى  .وكلما ازداد الت�ش ��اور �أو اللجان املتنوعة تت�أت ��ى م ��ن تهدي ��دات داع� ��ش بالت�سل ��ل �إىل املناطق
امل�ش ��ارب �أمكن التو�صل اىل نتائج �أف�ضل ،رغم قول الرخ ��وة يف العا�صم ��ة بغ ��داد و�سواه ��ا م ��ن امل ��دن
بقوم �سوء ًا منحهم والق�صب ��ات ،والتم� � ّدد �إليها من ب�ي�ن الفراغات التي
الر�س ��ول الك ��رمي �" :إذا �أراد الله ٍ
اجلدل ومنعهم من العمل" !.
قلق
ق ��د تت�سبب بها اخلالفات والتجاذبات ،يف �إطار ٍ
خالف ًا ملا يقلق منه البع�ض ،ف�إن دولتنا لي�ست "عميقة م ��ن خطر "ط ��وب �أبو خزام ��ة " بد ًال م ��ن انتحار ّيي
"  ،و�إمن ��ا "�ضحل ��ة" ،ولي�ست حتى �شبه دولة بعد داع�ش وتفجرياتهم و�سط ح�ش ��ود املواطنني ال ُع ّزل
 .فالدول ��ة العميق ��ة يف حميطنا العرب ��ي والإقليمي الأبرياء ،ويف الأحياء الفقرية املُعدمة واملُه ّم�شة.

بوابات اخل�ضراء
ال�صدر يدعو �إىل تظاهرة ثانية على ّ

التحالف الوطني يُبقي اجتماعاته مفتوحة ملتابعة
الإ�صالحات احلكومية
 بغداد  /املدى بر�س
فيما ي�ستغ ��رق التحالف الوطن ��ي مبناق�شة املبادرات
الت ��ي يطرحه ��ا �أطراف ��ه ،و�أبرزه ��ا مب ��ادرة رئي� ��س
ال ��وزراء ،دع ��ا زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ان�ص ��اره اىل
التظاهر يوم اجلمعة املقبل قرب املنطقة اخل�ضراء.
ومل ت�ص ��در اطراف التحالف الوطن ��ي موقفا وا�ضح ًا
م ��ن مب ��ادرة اال�صالح الت ��ي اعلنه ��ا ال�ص ��در م�ؤخرا.
واكتفى ق ��ادة التحالف ال�شيعي ب�إب ��داء الرتحيب مع
�شيء م ��ن التحفظ على اللجنة املقرتح ��ة التي اعلنت
الختيار الوزراء التكنوقراط.
وعقد التحالف الوطني اجتماعه الثاين ،م�ساء االحد،
لتدار�س الو�ضع االمني والتطورات ال�سيا�سية.
اجتماع التحالف الوطني
وبح�س ��ب بي ��ان ملكت ��ب اجلعف ��ري ،رئي� ��س التحالف
�شاركة يف العمليَّة ال�سيا�سيّة".
و�أ�ضاف ال�صدر �أن "التظاهرة لن تكون هذه املرة يف
الوطن ��ي ،ف� ��إن "الهيئ ��ة القيادي ��ة للتحال ��ف الوطني ،والكيانات املُ ِ
عقدت اجتماع� � ًا برئا�سة ابراهيم اجلعفري ،وح�ضور وكان ��ت الهيئ ��ة القيادي ��ة للتحالف الوطن ��ي العراقي �ساحة التحرير ب ��ل يف مكان اقرب للمنطقة احلمراء،
كل م ��ن االع�ض ��اء حي ��در العب ��ادي ،وعم ��ار احلكي ��م ،ق ��د عقدت ،الأحد ،اجتماع� � ًا مو�سع ًا لبحث التطورات �أعن ��ي اخل�ض ��راء ولتكن عل ��ى �أبوابه ��ا ،يف جمعتكم
وح�س�ي�ن ال�شهر�ست ��اين ،وعل ��ي الع�ل�اق ،و�ضي ��اء ال�سيا�سي ��ة واالمني ��ة اجلارية على ال�ساح ��ة العراقية املباركة هذه" ،خموال "جلنة للإ�شراف على التظاهرة
اال�سدي ،وخ�ض�ي�ر اخلزاعي وها�شم الها�شمي ،وعبد واالنت�صارات االخرية على تنظيم داع�ش.
وحتدي ��د وقتها ت�ضم كال من ح ��ازم الأعرجي� ،صالح
الك ��رمي االن�صاري".واو�ض ��ح البي ��ان ،ال ��ذي تلق ��ت ويف تط ��ور جديد ،دعا زعيم التي ��ار ال�صدري مقتدى العبي ��دي ،مهند الغ ��راوي ،م�ؤيد اال�س ��دي ،والنا�شط
(املدى بر�س) ن�سخ ��ة منه ،ان "املجتمعني بحثوا �أه َّم ال�ص ��در� ،أم�س االثن�ي�ن� ،إىل تظاه ��رة "حا�شدة" على �أحمد عبداحل�سني".
الق�ضاي ��ا الراهن ��ة ويف مُقدّمته ��ا برنام ��ج احلكوم ��ة �أب ��واب املنطق ��ة اخل�ضراء يف بغ ��داد ،و�أمام جمال�س وتاب ��ع "لتكن تظاهرات املحافظ ��ات ك ّال يف حمافظته
الإ�صالح � ّ�ي والو�ض ��ع االقت�صاديّ والتط� �وُّرات على املحافظات ،يوم اجلمعة القادم.
و�أمام جمل�س املحافظة ،و�أن تكون يف توقيت واحد،
أمني".ودان ��ت الهيئ ��ة القياد ّي ��ة ،بح�سب وخ ��وّ ل جلن ��ة ت�ض ��م خم�س ��ة �أ�شخا� ��ص لتحديد وقت كي ت�صل الر�سالة وا�ضحة للجميع" ،م�ؤكدا �ضرورة
ال�صعي ��د ال ّ
البي ��ان ،العمل ّي ��ات الإرهابيَّة التي وقع ��ت يف ال�شعلة التظاه ��رة ،فيم ��ا �أك ��د �ض ��رورة �أن تت�س ��م التظاه ��رة �أن "تت�سم التظاه ��رة يف هذا الأ�سبوع بال�سلمية ،بيد
و�سوق مريدي مبدينة ال�ص ��در ومناطق غربي بغداد بـ"ال�سلمي ��ة والغ�ضب".وقال زعيم التيار ال�صدري� ،أنها غا�ضبة".
يف خان �ض ��اري ،و�أ�شادت بـ "جُ ُه ��ود القوات الأمنيَّة يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى بر� ��س) ،ن�سخ ��ة من ��ه" ،بع ��د ودعا ال�صدر ،املتظاهري ��ن �إىل "عك�س نف�س ال�صورة
واحل�ش ��د ال�شعب � ِّ�ي الأبط ��ال يف �إحب ��اط املح ��اوالت �أن مل�س ��ت منك ��م يف �ساح ��ة التحري ��ر طاع ��ة وتنظيما التي كانت منارا للفخر وال�شرف يف �ساحة التحرير"،
واطنني".
وارتفاع ��ا للح� ��س الوطني املوحد ها �أن ��ا �أ�ستنه�ضكم معربا عن �أمله بان "التكون هذه التظاهرة خم�ص�صة
اليائ�سة للنيل من �أمن وا�ستقرار املُ ِ
و�أ�ش ��ار البي ��ان اىل �أن "الهيئ ��ة القياد َّي ��ة اعلن ��ت � َّأن م ��رة �أخ ��رى ،و�أن ��ا عل ��ى ثقة بك ��م وبحبك ��م لوطنكم ،بجه ��ة دون �أخ ��رى ،فال�شع ��ب اجمع حم ��بّ للإ�صالح
جل�ساته ��ا �ستبق ��ى مفتوح ��ة حل�ي�ن ا�ستكم ��ال �إع ��داد لتظاهرة حا�شدة خم�صو�صة ب�أهايل بغداد الكرام من وباغ�ض للف�ساد".
امل�ش ��روع الإ�صالح � ِّ�ي للحكوم ��ة بالتعاون م ��ع الكتل كل مناطقها".
وق ��اد ال�صدر تظاه ��رة حا�ش ��دة يف �ساح ��ة التحرير،

اجلمعة املا�ضية ،بح�ضور الآالف من ان�صاره ،جمددا
انتقاداته اىل من �أ�سماهم بـ"الفا�سدين والظاملني" يف
املنطقة اخل�ضراء.
ويف خط ��وة الحق ��ة دعا ال�ص ��در ،يوم االح ��د ،الهيئة
ال�سيا�سي ��ة اىل �شم ��ول وزي ��ري ال�صناع ��ة حمم ��د
الدراج ��ي وامل ��وارد املائي ��ة حم�سن ال�شم ��ري ونائب
رئي�س الوزراء امل�ستقيل به ��اء االعرجي بقانون (من
�أين لك هذا).
ويف �أول رد عل ��ى دع ��وة ال�ص ��در� ،أعل ��ن نائب رئي�س
الوزراء امل�ستقيل به ��اء االعرجي امتثاله لقرار زعيم
التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر بتفعيل مبد�أ "من �أين
ل ��ك ه ��ذا" وحما�سب ��ة ثالثة من قي ��ادات التي ��ار بينهم
االعرجي .وفيما ب�ّي�نّ �أن خطوة ال�صدر هي باالجتاه
ال�صحي ��ح ولي�س ��ت �شع ��ارات مثلم ��ا ترفعه ��ا بقي ��ة
االح ��زاب ،تعهد ان ت�أتي النتائ ��ج ردا على املت�صيدين
باملاء العكر ومن يحاولون الت�سقيط ال�سيا�سي.
وق ��ال االعرجي ،يف بيان تلقت (امل ��دى بر�س) ن�سخة
من ��هَ � ،إن "بيان �سماحة ال�س ّي ��د مُقتدى ال�صدر بتفعيل
مب ��د�أ (م ��ن �أين لك ه ��ذا) ،مل�س� ��ؤويل التي ��ار ال�صدري
ومنه ��م به ��اء الأعرج ��ي هي خط ��وة عملي ��ة باالجتاه
ال�صحيح ولي�س �شعارات ِمثلما ترفعها بقية الأحزاب
وه ��ي ر ٌد على ُكل م ��ن يتهم التي ��ار و�شخو�صه ب�سبب
مواقفه الوطنية وبذل ��ك ثبتَ �سماحت ُه انه � ٌأب للجميع
في�س�أل حتى املُقربني منه.
وا�ض ��اف االعرجي "�إين �أُعل ��ن امتثايل لأمر �سماحته
و�س�أك ��ون يف مُقدم ��ة املُنفذي ��ن مل�ضامين ��ه (البي ��ان)
و�إين يف ذات الوق ��ت مُت�أك� � ٌد �أن النتائ ��ج بالن�سبة يل
ُ
�ستكون رد ًا عملي ًا �ض ��د جميع املُت�صيدين باملاء العكر
�أو م ��ن يحاولون الت�سقي ��ط ال�سيا�سي لأ�سباب عديدة
مُ�ستغلني بذلك مواقعهم ونفوذهم التي يجبُ �أن تكون
لبناء الدولة العراقي ��ة" .وبينّ االعرجي انه "�سيكون
�أول املنفذين لتوجيهات ال�صدر".

ّ
وحتذر من �إ�شعال الفتنة الطائفية
يونامي تدين االعتداءات

العبادي ي�ش ّكل جلنة للتحقيق بتفجريات مدينة ال�صدر وال�شعلة
 بغداد /املدى بر�س
�أكد رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي،
�أم� ��س االثن�ي�ن� ،أن االعم ��ال االرهابية لن
تثنينا ع ��ن �سحق ع�صاب ��ات داع�ش ،فيما
و�صف ا�سته ��داف املواطنني يف الأ�سواق
بـ "اجلبان".
وق ��ال املكت ��ب االعالم ��ي لرئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء ،يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى بر�س)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "العب ��ادي زار �صب ��اح
ي ��وم االثن�ي�ن ،م ��كان التفج�ي�ر االرهابي
يف مدينة ال�صدر ال ��ذي راح �ضحيته عدد
من القتل ��ى واجلرحى واطل ��ع على مكان
التفجري".
ونقل البيان عن العبادي ت�أكيده �أن "هذه

الأعم ��ال االرهابي ��ة اجلبان ��ة وا�ستهداف
ع�صاب ��ات داع� ��ش للمواطن�ي�ن الع ��زل يف
الأ�سواق واجلوامع لن تثنينا عن موا�صلة
االنت�ص ��ارات و�سحق ه ��ذه الع�صابات"،
مقدم� � ًا "تعازي ��ه لعوائل ال�شه ��داء متمني ًا
للجرحى ال�شفاء العاجل".
ووج ��ه رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،بت�شكيل
جلن ��ة للتحقي ��ق باخل ��روق الأمني ��ة التي
حدثت يف مدينتي ال�صدر وال�شعلة.
اىل ذل ��ك ا�ستنك ��ر رئي�س جمل� ��س النواب
�سليم اجلبوري ،ام� ��س االثنني ،التفجري
ال ��ذي ا�سته ��دف مدين ��ة ال�ص ��در �شرق ��ي
بغ ��داد ،فيما دعا الأجهزة الأمنية اىل رفع
حالة الت�أهب.
وق ��ال اجلب ��وري يف بي ��ان مقت�ض ��ب

"ن�ستنكر تفجريات مدينة ال�صدر" ،داعي ًا
الأجه ��زة الأمني ��ة كاف ��ة اىل "رف ��ع حال ��ة
الت�أه ��ب و�أخذ احليطة واحل ��ذر للحد من
هذه اخلروق".
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،دان ��ت بعث ��ة الأمم
املتح ��دة مل�ساع ��دة الع ��راق (يونام ��ي)،
ام� ��س االثنني ،الهج ��وم االنتحاري الذي
ا�ستهدف مدينة ال�صدر ام�س االحد ،وفيما
ا�ش ��ارت اىل ان التنظيم ��ات االرهابي ��ة
ترم ��ي اىل "�إ�شعال الفتن ��ة الطائفية" عن
طريق هكذا اعتداء.
وقال ممثل البعثة يان كوبيت�ش ،يف بيان
تلقت (امل ��دى بر�س) ،ن�سخ ��ة منه" ،ندين
ب�ش ��دة الهجوم االنتح ��اري املزدوج الآثم
ال ��ذي وقع ي ��وم االحد يف مدين ��ة ال�صدر

�شرق ��ي بغ ��داد" .و�أ�ض ��اف كوبي� ��ش "لقد
ا�سته ��دف ه ��ذا االعت ��داء الإرهاب ��ي الآثم
واجلب ��ان املدني�ي�ن الآمنني الذي ��ن كانوا
من�صرف�ي�ن اىل اعماله ��م اليومية يف �أحد
اال�س ��واق وكان يرم ��ي عل ��ى نحو وا�ضح
اىل �إ�شعال نار الفتنة الطائفية".
وكان م�صدر يف وزارة الداخلية العراقية
�أفاد ،االحد ،ب� ��أن � 96شخ�ص ًا �سقطوا بني
قتي ��ل وجريح بتفجري م ��زدوج يف �سوق
مريدي مبدينة ال�صدر� ،شرقي بغداد.
وكان ��ت قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد �أعلن ��ت،
الأح ��د ،احب ��اط هجوم انتح ��اري لتنظيم
داع� ��ش ال�سته ��داف الق ��وات الأمنية ،يف
منطقتني ،جن ��وب �شرق ��ي الفلوجة62( ،
ك ��م غ ��رب بغ ��داد) ،و�أكدت مقت ��ل عدد من

عنا�صر التنظيم بينهم انتحاريان ،وفيما
�أعلن ��ت مديري ��ة اع�ل�ام احل�ش ��د ال�شعبي
مقت ��ل الع�شرات من عنا�صر تنظيم داع�ش
ب�صد هجوم للتنظي ��م على �أطراف ناحية
الكرم ��ة� ،شرق ��ي الفلوج ��ة 62( ،كم غرب
بغداد).
يف ح�ي�ن نف ��ت مديري ��ة �إع�ل�ام احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ،وجود عمليات ن ��زوح للعوائل
ومواجه ��ات يف مركز ق�ض ��اء �أبو غريب،
غرب ��ي بغ ��داد ،و�أ�ش ��ارت اىل �أن املرك ��ز
"�آم ��ن بالكام ��ل" ،وفيم ��ا �أك ��دت انته ��اء
التعر� ��ض ال ��ذي نفذه تنظي ��م داع�ش على
القرى ال�شمالي ��ة للق�ضاء ،لفتت اىل مقتل
ع ��دد كب�ي�ر م ��ن عنا�ص ��ر التنظي ��م بينه ��م
انتحاريون.

�أكد � ّأن املجتمع العراقي م َّ
ُهدد باخلطر
الداع�شي واالقت�صادي

رئي�س اجلمهورية :الد�ستور
هو املرجع وجتاوزه يعني
اللجوء للقوة
 الديوانية  /املدى بر�س

�أكد رئي�س الجمهورية
ف�ؤاد مع�صوم� ،أم�س
االثنين� ،أن العراق يواجه
�صعوبة في محاربة
تنظيم داع�ش الذي ا�ستمد
"�أفكاره من حزب البعث
المنحل" ،و�أ�شار الى �أن
الت�ضامن الدولي مع العراق
"ي�شعرنا باالطمئنان".
وفيما لفت الى �أن م�صادر
الدخل العراقية المتمثلة
بالنفط و�صلت الى �أدنى
م�ستوياتها� ،شدد على
�ضرورة البحث عن موارد
�أخرى.

جاء ذلك يف كلمة له على هام�ش افتتاح
معم ��ل �إط ��ارات الديواني ��ة ،وح�ض ��ر
االفتتاح وزير ال�صناعة واملعادن حممد
�صاح ��ب الدراجي ووزير الزراعة فالح
ح�س ��ن زي ��دان وبع� ��ض امل�س�ؤولني يف
ال ��وزارات اخلدمي ��ة ،وح�ضرته (املدى
بر�س).
وق ��ال مع�ص ��وم �إن "الو�ض ��ع العام يف
الع ��راق جند فيه �صعوب ��ة يف كثري من
الأمور ،فهناك مواجه ��ة مع الإرهابيني
الذي ��ن يجمع ��ون يف �أفكاره ��م بع� ��ض
التطرف ��ات الت ��ي كان ��ت موج ��ودة قبل
قرون عدي ��دة والأفكار الت ��ي ا�ستقوها
من الأف ��كار املتطرفة من حزب البعث"،
مبين� � ًا �أن "الإرهابي�ي�ن يحاول ��ون
�أن يجمع ��وا ب�ي�ن التط ��رف القوم ��ي
والتط ��رف الدين ��ي وكالهم ��ا خطريان
على املجتمع".
و�أ�ضاف رئي� ��س اجلمهورية �أن "هناك
حمل ��ة دولي ��ة مل�ساعدة الع ��راق ولغريه
من الذي ��ن ابتل ��وا بهذه الآف ��ات ،فدول
ال�ش ��رق والغ ��رب كله ��م متفق ��ون عل ��ى
حمارب ��ة ه ��ذا الوباء اجلدي ��د" ،م�شري ًا
اىل �أن "ه ��ذا الدع ��م وامل�ساع ��دة الت ��ي
تقدمها الدول وال�شعوب التي تت�ضامن
معنا ت�شعرن ��ا باالطمئنان ويدفعنا اىل
العمل �أكرث".

و�أك ��د مع�ص ��وم �أن ��ه "يف الوق ��ت الذي
نح ��ن يف مواجه ��ة �أ�سا�سي ��ة م ��ع ه ��ذه
املجموعات الإرهابي ��ة جند �أن م�صادر
الدخ ��ل تدن ��ت اىل �أدن ��ى م�ستوياتها"،
م�ؤك ��د ًا عل ��ى� ،ض ��رورة "البح ��ث ع ��ن
م ��وارد �أخرى غري النف ��ط الجتياز هذه
الأزمة".
ولف ��ت اىل �أن "هناك اتفاق� � ًا بني جميع
الدول عل ��ى �ض ��رورة املواجه ��ة وعلى
�ضرورة التق�شف" ،معتربا �أن "التق�شف
ه ��ي اخلط ��وة الأوىل ال�ضرورية التي
يجب �أن يعمل بها العراق".
و�ش ��دد رئي� ��س اجلمهوري ��ة بالق ��ول
"�أخذن ��ا الدر�س من ال�سنوات املا�ضية
والب ��د �أن ن�ستفيد من ال�سنوات القادمة
وان نعم ��ل لإيج ��اد تقوي ��ة ملجتمعنا"،
مبين� � ًا �أن "هن ��اك دوال كث�ي�رة الأدي ��ان
والقومي ��ات واملذاهب جند فيها احلياة
طبيعية".
ودع ��ا مع�صوم اىل "ع ��دم ربط امل�شاكل
ال�سيا�سية بامل�سائ ��ل الدينية واملذهبية
والقومي ��ة" ،الفت ��ا اىل ان "املجتم ��ع
العراق ��ي مه ��دد باخلط ��ر الداع�ش ��ي
واخلط ��ر االقت�ص ��ادي" .وح ��ث جميع
العراقي�ي�ن عل ��ى "التوح ��د واالتف ��اق
الجتياز املرحلة ال�صعب ��ة التي تعي�شها
البالد".
و�أ�ضاف رئي�س اجلمهورية� ،أن "هناك
ح ��راك ًا �سيا�سي� � ًا ،وكل ط ��رف يعرب عن
ر�أي ��ه ،ولكن التعبري عن الر�أي يجب �أن
ال ي�ؤدي اىل ا�ستخ ��دام اليد" ،مبين ًا �أن
"اجلميع ر�أى �أيام حكم رئي�س النظام
ال�ساب ��ق �ص ��دام ح�سني ال ��ذي ا�ستخدم
كل �أ�ساليب القوة وبالتايل راح �ضحية
�أفكاره وتطرفه وانتهك كل �شيء".
وتاب ��ع مع�ص ��وم �أن "هن ��اك تظاهرات
مرح ٌب به ��ا �إذا كان ��ت على وفق
وه ��ي ّ
�سياق ��ات القان ��ون وهن ��اك كتاب ��ات يف
ال�صحاف ��ة ويف مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي ،ولك ��ن هناك بع�ض املبادئ
الأخالقي ��ة التي يجب االلت ��زام بها ك�أن
ال يك ��ون هناك ت�شهري كاذب ب�شخ�ص"،
م�شدد ًا على �ض ��رورة "رعاية الد�ستور
العراقي الذي هو يجمعنا".
و�ش ��دد رئي�س اجلمهورية بالقول "البد
م ��ن رعاي ��ة الد�ستور العراق ��ي النه هو
ال ��ذي يجمعن ��ا" مبين ��ا ان "�أي فك ��رة
لإلغ ��اء وجتمي ��د الد�ست ��ور معن ��ى ان
هنالك بدائل اخرى عن الد�ستور".
و�أ�ض ��اف ان "الد�ست ��ور لي� ��س مقد�س� �اً
ولي� ��س دائم ��ا اىل االب ��د ويحت ��اج اىل
تعدي�ل�ات ولك ��ن اىل الآن مل حت�ص ��ل
ولكنه يبق ��ى مرجعي ��ة وبخالفه فنعود
اىل القوة وهذه طامة كربى".
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اخلزانة الأمريكية تبعث تقارير دورية عن حتويالت مالية م�شبوهة جتري يف العراق

�صحيفة �أمريكية 1600 :تاجر عراقي ميولون داع�ش عرب "احلواالت"
واملركزي حظر  142مركز ًا لل�صريفة
 ترجمة :املدى
منذ �إنطالق احلملة الع�سكرية اجلوية �ضد
داع�ش بقيادة الواليات املتحدة االمريكية
والعمل على حما�صرته مالي ًا قبل اكرث من
ع ��ام ،مل تنجح يف �إيق ��اف حركة الب�ضائع
اىل داع� ��ش او �صفقات التمويل مل�سلحيها
او متن ��ع الدولة من حتقيق �أرباح �سريعة
يف موازنة العملة.
ذل ��ك ب�سبب �أ�شخا�ص مثل �أب ��و عمر� ،أحد
امل�صرفي�ي�ن التابع�ي�ن للجماع ��ة امل�سلحة.
رج ��ل الأعم ��ال العراقي هذا ه ��و جزء من
�شبك ��ة ممول�ي�ن للجماع ��ة املنت�شري ��ن يف
�شم ��ال وو�س ��ط الع ��راق الذي ��ن يوفرون
اخلدم ��ات امل�صرفي ��ة من ��ذ عق ��ود للتجار
املحلي�ي�ن الذي ��ن ال يتعاملون م ��ع النظام
امل�صريف التقليدي.
عندم ��ا �سيطر تنظيم داع� ��ش على املنطقة
يف ع ��ام  ،2014عر�ض ��ت علي ��ه اجلماع ��ة
الإرهابي ��ة عر�ض� � ًا ق ��رر � اّأل يرف�ض ��ه:
ت�ستطي ��ع االحتف ��اظ بتجارت ��ك ،اذا قمت
بادارة �أموال اجلماعة.
"ان ��ا ال �أ�س� ��أل �أي �س� ��ؤال" �أج ��اب اب ��و
عم ��ر ،الذي تنت�شر مراك ��ز �صريفة �شركته
املالي ��ة يف املو�ص ��ل ،ال�سليماني ��ة ،اربيل
وهي ��ت وال ��ذي تبل ��غ ر�س ��وم التحويالت
املالي ��ة من واىل ارا�ض ��ي �سيطرة الدولة،
م ��ن خ�ل�ال �شركت ��ه اىل � - % ١٠أي �ضعف
الر�سوم العادية للتحويل "�إن التجارة مع
داع�ش ُتعــد جتارة مثمرة".
ه� ��ؤالء امل�صرفي ��ون ي�ضمن ��ون تدف ��ق
املاليني م ��ن ال ��دوالرات يومي ��ا من واىل
مناطق �سيط ��رة تنظيم داع� ��ش يف حركة
�سيول ��ة قوية ،يب ��ددون فيه ��ا �أية حماولة
دولي ��ة لع ��زل اجلماع ��ة الإرهابي ��ة ع ��ن
النظام البنكي الدويل كما يقول العاملون
يف ه ��ذا املج ��ال .فه ��م يعمل ��ون ع�ب�ر
احلدود ويف مناط ��ق النزاع �ضمن اخطر
النزاع ��ات امل�سلح ��ة يف الع ��امل ،حمميون
باالرب ��اح الت ��ي يجنونها وم ��دى تكاملهم
�ضم ��ن النظام االقت�صادي العامل يف هذه
املنطقة.
والأك�ث�ر م ��ن ذل ��ك ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن
الأ�صولية ال�سني ��ة املت�شددة التي تتبعها،
ُيب ��دي تنظي ��م داع� ��ش براغماتي ��ة �أك�ب�ر
حينما يتعلق الأمر بالتمويل املايل.
"تتب ��ع داع� ��ش القان ��ون امل ��ايل الدويل،
ولي� ��س القان ��ون ال�شرع ��ي او ال�سيا�س ��ة.
وبذلك ،فه ��م عراقيون كبقي ��ة العراقيني"
كم ��ا ق ��ال ال�ص�ي�ريف االنب ��اري ،والت ��ي
ت�ص ��ل �شبك ��ة مرا�سالت ��ه م ��ن االردن ،اىل
الفلوجة وبغداد.
يق ��ول داني ��ال كال�س ��ر ،مع ��اون وزارة
اخلزانة االمريكي ��ة واملخت�ص يف ق�ضايا
متوي ��ل املجاع ��ات االرهابية ،ب ��ان ه�ؤالء
التج ��ار  1600 -تاجر يف العراق لوحده
 ي�شكلون منافذ مقلقة لداع�ش ،واملعروفةب�آي�س�س او �آي�سل ،لالت�صال بالعامل خارج
مناطق خالفتها.
ي�ضيف ال�سيد كال�س ��ر "هناك جهود ُتبذل
عل ��ى خمتل ��ف ال�صع ��د م ��ن اج ��ل جتفيف
م ��وارد �آي�س ��ل املالي ��ة ومنعها م ��ن النفاذ
اىل النظام املايل الدويل" .ويتعاون بنك
االحتياطي الفي ��درايل االمريكي ووزارة
اخلزان ��ة االمريكية م ��ع حلف ��اء الواليات
املتح ��دة يف ال�شرق االو�سط على جتفيف
م�صادر التموي ��ل .ولكن ،كال�سر ي�ستدرك
"ال توجد اداة �سهلة و�سريعة تعمل على
عزل �آي�سل من ثروتها املهولة".
ه� ��ؤالء الرج ��ال الذي ��ن يدي ��رون مراك ��ز
التحوي ��ل و�شركاته ��م املق ّنع ��ة ي�أتون من
خمتل ��ف الأع ��راق والطوائ ��ف العراقية.
وتتعام ��ل �شبكاته ��م بن ��ا ًء عل ��ى الثق ��ة
املتبادلة م ��ع اع�ضاء ي�ضمن ��ون التحويل
امل ��ايل الف ��وري �ضم ��ن �شبك ��ة مكاتبه ��م.
فاملر�سل يدفع املبلغ نقد ًا يف مكتب احدهم
وامل�ستقب ��ل ي�ستلم مبل ��غ معادل يف مكتب
حملي عرب احل ��دود ،وه ��و تعامل "�شرق
�أو�سط ��ي" فيم ��ا ي�سمي ��ه النا� ��س تعارف� � ًا
بـ"احلوال ��ة" ،وهو تعام ��ل ي�سبق النظام
البنكي احلديث.
يدفع النا�س املال يف احد مراكز ال�صريفة
وامل�ستقب ��ل ي�سح ��ب مبلغ ��ا مع ��ادال ملا مت
ايداع ��ه يف مكت ��ب حمل ��ي ع�ب�ر احلدود.
وتت ��م ت�سوية احل�ساب ��ات بني املكاتب من
خ�ل�ال نق ��ل االم ��وال والتي جت ��ري غالبا
�ضم ��ن مناط ��ق الن ��زاع وع�ب�ر احل ��دود
الدولية.
ويوفر ال�صيارف ��ة �سبيال م�ضمونة لإمتام
�صفق ��ات من مئات االالف م ��ن الدوالرات
يف م ��دن تبعد مئ ��ات االميال ع ��ن بع�ضها
البع�ض .ويتمون هذه ال�صفقات عرب نقل
االم ��وال والت ��ي غالبا ما تت ��م يف مناطق
النزاع.
ويفر� ��ض داع� ��ش ن�سب ��ة � % 2ضريبة على

م�صرفيون ي�ضمنون
تدفق ماليني
الدوالرات يومي ًا من
و�إىل مناطق �سيطرة
داع�ش
تتبع داع�ش القانون
املايل الدويل لي�ضمن
�شبكة مرا�سالته من
الأردن �إىل الفلوجة
وبغداد
م�س�ؤولون �أتراك
و�أردنيون ي�ؤكدون �أن
حكومتيهما جادتني
يف حماربة التنظيم
ويحققون ب�شكل مكثف
بغ�سيل الأموال

�شحن ��ات االم ��وال الداخل ��ة اىل مناط ��ق
�سيطرتها ،والذي يوفر احلماية للمهربني
لي�صلوا اىل حمطته ��م النهائية يف مراكز
ال�صريف ��ة ،بح�س ��ب �شه ��ادات اربع ��ة من
العاملني يف هذا املجال.
تتنق ��ل �شحن ��ات امل ��ال عل ��ى ثالث ��ة ط ��رق
على االقل .يب ��د�أ االول من ازقة و�شوارع
ا�سطنبول ال�ضيقة خلف البازار املركزي،
ثم مير عرب مدن كرد�ستان العراق لينتهي
اىل املو�ص ��ل ،اك�ب�ر املدن حت ��ت �سيطرة
التنظيم.
وي�صل الطريق الثاين العا�صمة االردنية
عم ��ان ببغ ��داد م ��رورا باالج ��زاء الت ��ي
ي�سيطر عليها التنظيم من حمافظة االنبار
العراقي ��ة .والطريق الثال ��ث ي�صل غازي
عنتاب يف جنوب تركيا باملناطق املحيطة
مبدينة الرقة ال�سورية ،العا�صمة االدارية
للتنظيم الإرهابي.
يق ��ول امل�س�ؤول ��ون االت ��راك واالردنيون
ب�أن حكومتيهما جادة يف حماربة التنظيم
ويحقق ��ون ب�ش ��كل مكث ��ف ويحاكمون كل
م ��ن يعم ��ل يف غ�سي ��ل االم ��وال ومتويل
االرهاب .ويق ��ول امل�س�ؤولون العراقيون
ب� ��أن تراخي� ��ص حتوي ��ل االم ��وال تلع ��ب
دورا كبريا يف القطاع امل�صريف العراقي،
ولكن يجب معاقبة املخالفني واملتورطني
يف متويل االرهاب.
لق ��د ك ��رر وزراء خارجي ��ة دول التحال ��ف
الذي تقوده الوالي ��ات املتحدة االمريكية
عزمهم ال�شهر املا�ضي على جتفيف موارد
التنظي ��م املالي ��ة وحرمان ��ه م ��ن ثروات ��ه،
والت ��ي تق ��در ب�ي�ن  300 -700ملي ��ون
دوالر .حماوالت االحتواء املايل هذه هي
اح ��د املحاور يف حمل ��ة الواليات املتحدة

الحت ��واء للتنظيم باال�ضاف ��ة اىل الق�صف
اجلوي حلقول النفط التي ي�سيطر عليها،
كم ��ا ا�سته ��دف ط�ي�ران التحال ��ف الدويل
بقيادة الواليات املتحدة العديد من خزائن
املال يف و�سط مدينة املو�صل والتي يقول
عنه ��ا م�س�ؤولون امريكي ��ون بانها خزائن
ي�شتبه يف احتوائها الموال داع�ش والتي
ت�صرف منها رواتب ملقاتليها.
وزارة اخلزان ��ة االمريكي ��ة وهيئ ��ات
ر�سمي ��ة امريكية اخ ��رى بيعث ��ون ب�شكل
دوري بتقاري ��ر ا�ستخباراتي ��ة اىل بغداد
البالغ بغداد عن حتويالت مالية م�شتبهة
بتمويله ��ا لالره ��اب ،كما انه ��ا تبقي على
عالق ��ات قريب ��ة بامل�شرعني وق ��وى االمن
يف الدول املجاورة له ��ا .وبرغم ذلك ،فان
تدف ��ق االم ��وال اىل داع� ��ش م�ستم ��ر كم ��ا
يقول امل�س�ؤولون االمريكيون.
ولق ��د �سمّى البنك املرك ��زي العراقي 142
مرك ��ز ًا لل�صريفة يف ايل ��ول املا�ضي التي
ت�شتب ��ه الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية يف
ادارته ��ا الموال التنظي ��م االرهابي .ولقد
حظر البن ��ك املركزي العراقي هذه املراكز
م ��ن املزادات الن�صف �شهرية لبيع الدوالر
عل ��ى امل من ��ع و�صول العمل ��ة االمريكية
اىل التنظي ��م ،وال ��ذي يعتمد ،كم ��ا يعتمد
باقي العراق ،على التعامل النقدي.
املئات من مراكز ال�صريفة العراقية ت�سهم
يف غ�سي ��ل االم ��وال ع�ب�ر ح ��دود تنظي ��م
داع� ��ش .يت�ص ��ل مرك ��ز ال�صريف ��ة مبركز
�صريفة ل ��دى اجله ��ة امل�ستقبلة لرتخي�ص
التحوي ��ل ويدف ��ع امل ��ال مبا�ش ��رة .ثم يتم
ت�صفي ��ة احل�س ��اب فيم ��ا بعد ع�ب�ر تهريب
االم ��وال ع�ب�ر الط ��رق ومتج ��اوزا نق ��اط
التفتي� ��ش وخط ��وط املواجهة م ��ع داع�ش
ليتم دفعها اىل املكتب الذي دفع املبلغ.
يدخ ��ل الزبون اح ��د مراك ��ز ال�صريفة اما
الر�س ��ال او ا�ستقب ��ال مبل ��غ م ��ن املال من
او اىل احد االف ��راد داخل مناطق �سيطرة
داع� ��ش� .شبك ��ة م ��ن ال�صيارف ��ة ينقل ��ون
االم ��وال ب�ي�ن امل ��دن الت ��ي ي�سيط ��ر عليها
التنظيم وم ��دن يف تركيا ،االردن� ،سوريا
والعراق.
وتوج ��د �شركت ��ان لل�صريف ��ة عل ��ى االق ��ل

�ضم ��ن القائمة ،وتتمرك ��زان يف املو�صل،
ال تزاالن تعم�ل�ان يف حتويل االموال من
تركي ��ا اىل املدن العراقية وال�سورية التي
ي�سيطر عليه ��ا التنظيم ،بح�س ��ب الزبائن
الثالثة املذكورين �آنف ًا.
�إحداه ��ا وت�سم ��ى ا�ض ��واء ال�صائ ��غ ،قال
�صاحبها عرب الهاتف بانها ال تقدم خدمات
ال�صريفة ،مبا فيها حتويل االموال ،داخل
ح ��دود الدول ��ة اال�سالمي ��ة لأنه ��ا �صعب ��ة
للغاية.
وعل ��ى الرغم من ذلك ،ففي �صباح �شباطي
ممط ��ر ،ي�سط ��ر � 20شخ�ص ��ا ،عراقي ��ون
و�سوري ��ون ،يف خ ��ط انتظ ��ار ام ��ام احد
مكات ��ب ال�شركة املذكورة عل ��ى �شارع يف
ح ��ي بيازي ��ت اال�سطنب ��ويل .كان مع ��دل
م ��ا قام ��وا بتحويل ��ه اىل املو�ص ��ل نح ��و
 50.000دوالر امريك ��ي يف غ�ض ��ون
 30دقيق ��ة ،ح�س ��ب تقدي ��ر امل�شارك�ي�ن يف
العملي ��ة .وا�ستل ��م اثن ��ان م ��ن الزبائ ��ن
نح ��و  10.000دوالر امريك ��ي م ��ن الرقة
ال�سوري ��ة .ومل ي�س� ��أل �أي م ��ن املوظف�ي�ن
العامل�ي�ن يف املكتب ع ��ن الغر�ض من هذه
التحوي�ل�ات .كان ال�س� ��ؤال الوحي ��د الذي
�س�أل ��ه املوظ ��ف خل ��ف زج ��اج املكت ��ب هو
لزبون كان يريد ان يبعث  700دوالر اىل
املو�ص ��ل" :هل امل�ستقبل مطلوب لداع�ش؟
اذ ال ميكننا ان نحول لأي �شخ�ص مطلوب
للدولة!" ح�سب ما قاله املوظف.
يق ��ول املهجرون العراقي ��ون والتجار يف
كل م ��ن تركي ��ا ،االردن وكرد�ستان العراق
ٍ
ب ��ان ع ��ددا كبريا م ��ن مراك ��ز ال�صريفة قد
مت ان�شا�ؤه ��ا خ�ل�ال الثمانية ع�ش ��ر �شهرا
املا�ضي ��ة �أمال بالنم ��و مع تنام ��ي داع�ش.
"ان امل ��ال يجري ا�سهل من جريان املاء"
هذا ما قاله تاجر عراقي يدعى كامل الذي
ي�ستخ ��دم �شركة جتارية عراقي ��ة -تركية
تدعى "طه لل�شحن" لتحويل املبالغ املالية
خارج مناطق داع�ش ومن َث ّم يوظف نظام
ال�شرك ��ة ل�شح ��ن الب�ضائ ��ع يف املقاب ��ل.
الي من
ومل ت�ستج ��ب �شرك ��ة طه لل�شح ��ن ٍ
طلباتنا للتعليق يف املو�ضوع.
مثل ه ��ذه العمليات املالي ��ة تعد من �ضمن
ن�سي ��ج جمتمع ��ات ال�ش ��رق االو�س ��ط

خلدماته ��ا الت ��ي تقدمه ��ا وا�ستقالليته ��ا
وحريتها وجدوله ��ا الزمني الفوري ،فهم
يعملون من مكاتب ال ت�شري اىل اخلدمات
التي يوفرونها وال تدل على حجم الرثوة
التي ي�سيطرون عليها.
ان ال�صيارفة يعرفون جيدا حجم ال�سيولة
ل ��دى �شركائهم يف التجارة وال يتورطون
يف �أي ��ة حتوي�ل�ات ال �ضمانات لها ،كما ان
الغ� ��ش وال�سرق ��ة يف ه ��ذا املج ��ال �ضئيل
جدا .ان جم ��اال حمكما كمج ��ال ال�صريفة
يع ��رف املتعاملون معه حج ��م الثمن الذي
�ستدفع ��ه عوائلهم نتيجة ع ��دم �سداد دين
باال�ضاف ��ة اىل حجم العار ال ��ذي �سيلحق
قبائلهم نتيجة الغ�ش.
ان امل�صرفي�ي�ن العراقي�ي�ن وهيئ ��ات
التنمي ��ة تقدر نحو اكرث من ن�صف التجار
العراقي�ي�ن يعتمدون على مراكز ال�صريفة
يف تعامالته ��م املالية اكرث م ��ن اعتمادهم
عل ��ى البن ��وك التقليدي ��ة .ونتيج ��ة لذلك،
ف ��ان عل ��ى امل�س�ؤولني العراقي�ي�ن املوازنة
ب�ي�ن ال�ضغط ال ��دويل و�سالم ��ة االقت�صاد
العراق ��ي ،اذ ان اغالق �شب ��كات ال�صريفة
�سي�ؤدي اىل �صدمة اقت�صادية عنيفة.
مكت ��ب �صريف ��ة يف ب ��ازار ا�سطنب ��ول
الكب�ي�ر ،اح ��د املراك ��ز املرتبط ��ة ب�شبك ��ة
ال�صيارف ��ة املنت�ش ��رة يف املنطق ��ة" .انهم
حمرك ��و االقت�صاد العراق ��ي من دونهم ،ال
ميكنن ��ا ا�ست�ي�راد االلب�س ��ة ،اخل�ضراوات
الطازجة" يقول يحي ��ى الكبي�سي ،املحلل
لدى مرك ��ز الدرا�سات العراقية يف االردن
و�سيا�سي عراقي �سابق.
قب ��ل احت�ل�ال داع� ��ش للمو�ص ��ل ،كان يف
املدين ��ة ذات امللي ��وين ن�سم ��ة اربع ��ون
بن ��كا عامال ونح ��و  120مرك ��زا مرخ�صا
لل�صريف ��ة والتحويل م ��ع مرافقها ،ح�سب
البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي وال�صيارف ��ة
العراقيني.
واليوم ،فقط البنوك ومرافق التحويالت
ه ��ي املرخ�ص ��ة لتحوي ��ل االم ��وال حمليا
او دولي ��ا .ولك ��ن ال�صيارفة ق ��د ا�ستهانوا
به ��ذه القواعد ووفروا خدم ��ات التحويل
يف املو�ص ��ل ،املرك ��ز االقت�ص ��ادي ل�شمال
العراق.

احد امل�صارف االهلية يف املو�صل
فعن ��د �سيط ��رة داع�ش عل ��ى املو�صل يف
حزي ��ران  ،2014وتبعته ��ا �سق ��وط مدن
اخ ��رى حت ��ت �سيطرته ��ا يف الع ��راق
و�سوري ��ا ،ق ��ام داع� ��ش باغ�ل�اق البنوك
املحلية ثم قام بنهب خزائن هذه البنوك
الت ��ي كان ��ت حت ��وي مئ ��ات املالي�ي�ن من
الدوالرات ح�سب التقديرات االمريكية.
حكوم ��ة الوالي ��ات املتح ��دة وحكومات
املنطق ��ة اتخ ��ذت اج ��راءات فوري ��ة
واحرتازي ��ة جت ��اه اف ��رع البن ��وك التي
�سيط ��ر عليه ��ا التنظيم بف�صله ��ا وعزلها
ع ��ن النظام البنكي ال ��دويل واعالن عدم
م�شروعية مع وق ��ف التحويالت البنكية
احلامل ��ة لرم ��وز افرع البن ��وك ال�ساقطة
حتت �سيطرة التنظيم مما جعل �شركات
ال�صريف ��ة ان تك ��ون املم ��ول الوحي ��د
ملنطق ��ة يقطنها ع ��دة ماليني م ��ن الب�شر.
فقد ذك ��ر مالك مكتب �صريف ��ة من االنبار
ب�أنه مع نهاية �صي ��ف  ،2014كان مكتبه
ينف ��ذ حواالت ما يق ��در جمموعه بـ 500
الف دوالر كل ا�سب ��وع من واىل داع�ش،
ور�س ��وم ه ��ذه احلواالت تبل ��غ نحو 10
 ، %يف الوق ��ت ال ��ذي كان ��ت تكلف ��ة هذه

�شركتان لل�صريفة
حمظورتان تتمركزان
يف املو�صل توا�صالن
حتويل الأموال من
تركيا
يُبدي تنظيم داع�ش
براغماتية �أكرب حينما
يتعلق الأمر بالتمويل
حوله مركز
معدل ما َّ
�صريفة با�سطنبول اىل
املو�صل نحو 50.000
دوالر �أمريكي يف
غ�ضون  30دقيقة
يقول �صرييف من
الفلوجة �إنه نقل 100
الف دوالر �أمريكي اىل
لرجل �أنباري
بغداد
ٍ
يُ�شتبه بتورطه مع
داع�ش

مركز لل�صريفة

احل ��واالت ت�ت�راوح ب�ي�ن  5%-3%قب ��ل
احتالل داع�ش.
بع�ض ��ا من احلواالت الآنف ��ة الذكر كانت
متوجه ��ة النا� � ٍ�س عازمني عل ��ى الهروب
م ��ن قب�ض ��ة التنظي ��م" .ان ال�صيارف ��ة ال
ي�س�ألون مل ��اذا يبعث النا� ��س املال او من
امل�ستلم حتى ولو يعلمون انهم يبعثونها
اىل خ ��ارج مناط ��ق �سيط ��رة التنظي ��م
�س ��واء للمر�سل او لعائلته" يقول حممد،
بروف�س ��ور �ساب ��ق من املو�ص ��ل والجئ
حالي ��ا بعد ان ا�صبح هدف� � ًا لداع�ش الذي
اعتربته ملحد ًا.
ويق ��ول �ص�ي�ريف متمرك ��ز يف الفلوج ��ة
بان ��ه نق ��ل  100ال ��ف دوالر امريكي اىل
بغ ��داد يف مت ��وز  2015لرج � ٍ�ل انب ��اري
ت�شتب ��ه ال�سلطات العراقية يف كونه احد
عنا�ص ��ر التنظيم .ويقول ال�صرييف بانه
ت ��وىل عملي ��ة النق ��ل النه مل ي�ص ��دق هذا
االته ��ام ويق ��ول "ال �أظنن ��ي ق ��د ارتكبت
خط�أً".
ومب ��رور الوقت ،ف ��ان كل الب�ضاعة التي
تدخ ��ل اىل مناط ��ق �سيط ��رة التنظي ��م -
كزيوت املح ��ركات للعج�ل�ات التي تنقل
مقاتل ��ي التنظي ��م ،اىل الثي ��اب الن�سائية
املتق�شف ��ة والتي يل ��زم التنظي ��م الن�ساء
التقي ��د به ��ا  -يت ��م �شرا�ؤه ��ا م ��ن خ�ل�ال
�شبكات ال�صريفة ،بح�سب ما ذكره ثالثة
جتار منخرطني يف هذه التجارة.
ولق ��د حظر الق ��ادة املت�ش ��ددون للتنظيم
خ�ل�ال الع ��ام املا�ض ��ي ترخي� ��ص �أي ��ة
ح ��واالت نقدي ��ة اىل خ ��ارج الدولة ما مل
يقدم املر�سل �إي�صاال بدفعه ما يقدر بـ10
 %ك�ضريبة دينية تعرف بـ"الزكاة".
واىل جانب امل�ساهمة يف جمع ال�ضرائب،
فان �شبكة ال�صيارفة قد اعانت داع�ش يف
زيادة ارباحها من خ�ل�ال موازنة العملة
 عن طريق توفري العملة النقدية بوفرةاكرب لفر� ��ض �ضرائب اك�ب�ر ،على �سبيل
املثال ،باال�ضاف ��ة اىل ارباح مبا�شرة من
مراكز ال�صريفة العاملة.
ول�سن ��وات ،كان ال�صيارف ��ة ي�شارك ��ون
يف م ��زادات بيع الدوالر الن�صف �شهرية
والت ��ي يرعاه ��ا البنك املرك ��زي العراقي
وال ��ذي ميكنه ��م �ش ��راء العمل ��ة بال�سعر
الر�سمي ومن ثم بيعها والرتبح منها يف
ال�س ��وق ال�س ��وداء .وقد ارتف ��ع اختالف
ال�سعر يف العام املن�صرم اىل نحو . % 7
ويف امل ��زاد االول يف ايل ��ول املا�ض ��ي،
كان ��ت �ش ��ركات ال�صريف ��ة ق ��د و�ضع ��ت
طلبات الك�ث�ر من  20ملي ��ون دوالر .مع
االخ ��ذ يف االعتب ��ار ب ��ان االخت�ل�اف يف
ا�سع ��ار البي ��ع يف امل ��زاد وال�ش ��راء يف
ال�س ��وق ال�سوداء �ضم ��ن مناطق �سيطرة
داع� ��ش ،فان هذه ال�صفق ��ات ت�شكل ربحا
مغريا باكرث من  330الف دوالر.
يوجد ح�ساب تابع للبنك املركزي العراقي
لدى البنك االحتياطي الفيدرايل ،والذي
يت ��م متويل ��ه م ��ن احتياطي ��ات النف ��ط،
وي�سح ��ب ب�شكل منتظ ��م �شحنات كبرية
م ��ن اوراق املئ ��ة دوالر اجلديدة من احد
اف ��رع البن ��ك الفي ��درايل يف روثرفورد،
نيوجري�سي ،والتي يتم نقلها يف طائرة
خا�صة اىل بغداد.
ولقد اوق ��ف البنك االحتياطي الفيدرايل
يف ال�صي ��ف املا�ض ��ي �شحن ��ات االموال
م�ؤقت ��ا ب�سب ��ب اال�شتب ��اه يف و�ص ��ول
العم�ل�ات اجلدي ��دة اىل تنظي ��م داع� ��ش
من خالل مراك ��ز ال�صريفة .وكادت ازمة
العم�ل�ات ان ت�ب�رز اىل ال�سط ��ح اىل ان
ع ��ادت �شحنات االم ��وال بالتدفق يف �آب
عندم ��ا وافق الع ��راق على تق ��دمي املزيد
من ال�سجالت.
وكان ��ت العدي ��د م ��ن �ش ��ركات ال�صريفة،
والتي تتمرك ��ز يف املناطق التي ي�سيطر
عليه ��ا التنظيم  -او م ��ع مكاتبها التابعة
لها يف انحاء متفرقة من العراق  -ت�شارك
يف مزادات البنك املركزي العراقي حتى
اوا�س ��ط �شه ��ر ايل ��ول عندم ��ا �ضغط ��ت
الوالي ��ات املتح ��دة على حكوم ��ة العراق
لتحظر دزينات من ال�شركات التي ي�شتبه
بتورطها يف متويل التنظيم.
بينما ي�ش ��ك ال�صيارفة الذي ��ن ال يزالون
ي�شرتكون يف م ��زادات البنك يف جدوى
ه ��ذه القائم ��ة ال�س ��وداء .ال يوج ��د لدى
الع ��راق اي �آلي ��ة ت�ضم ��ن من ��ع ا�صحاب
ال�ش ��ركات املدرجة يف القائم ��ة ال�سوداء
والتفافه ��م على القي ��ود املفرو�ضة عليهم
م ��ن خ�ل�ال ان�ش ��اء �شرك ��ة جدي ��دة ب ��كل
ب�ساط ��ة و مبلكي ��ة مبطنة مرتك ��زة على
�شركات حتويل اخرى.
يقول اب ��و عمر �صاحب مرك ��ز التحويل
"ال يوج ��د لدى الع ��راق اي حمققني او
مدقق�ي�ن للح�ساب ��ات ،بل لدي ��ه موظفون
يتوقعون الر�شوة".
 عن :وول �سرتيت جورنال

التجارة :عمليات ف�ساد و�سرقة وراء �أحداث �سايلو خان �ضاري!
 بغداد /المدى
رجح ��ت وزارة التجارة ،ام� ��س االثنني ،وجود
عمليات ف�س ��اد او �س ��رقة وراء عمليات �س ��ايلو
خ ��ان �ضاري يف ق�ضاء ابو غريب غربي بغداد،
م�شرية اىل ان "االرهاب" يتق�صد ايقاف عجلة
احلي ��اة ومينع العراقيني م ��ن ا�ستخدام قوتهم
اليومي.
وق ��ال وزي ��ر التج ��ارة وكال ��ة حمم ��د �شي ��اع

ال�سوداين يف بيان تلق ��ت "املدى" ن�سخة منه،
�إن "ع�صابات داع�ش التي قامت ب�إعمال تخريب
وح ��رق يف �سايل ��و خان �ض ��اري تق�ص ��دت من
ه ��ذه املحاولة تدمري هذا ال�سايل ��و و�إنهائه من
اخلدم ��ة بهدف منع اي�صال احلب ��وب اىل �أهلنا
يف تل ��ك املناطق" ،مرجح� � ًا ان "يكون االعتداء
على ال�سايلو مكم ًال لعملية الف�ساد التي ك�شفتها
ال ��وزارة او �سرق ��ة احلنطة ونقله ��ا اىل الكرمة

او الفلوج ��ة ب�سب ��ب احل�ص ��ار املفرو� ��ض على
الإرهابيني".
و�أ�ض ��اف ال�س ��وداين انه "�أوع ��ز ب�إر�سال جلنة
عالي ��ة امل�ستوى لتقييم الأ�ض ��رار التي �أحلقتها
الع�صاب ��ات التكفريي ��ة يف �سايل ��و خان �ضاري
الذي ُيع ��د اكرب ال�سايل ��وات العائ ��دة للوزارة،
لإع ��داد تقرير كام ��ل بهدف �إ�صالح ��ه او اتخاذ
الإجراء املنا�سب الذي يُعيد ت�أهيله جمدد ًا".

و�أ�ش ��ار ال�س ��وداين اىل ان "ه ��ذا الفع ��ل ي�ؤكد
ان االره ��اب يتق�ص ��د �إيق ��اف عجل ��ة احلي ��اة
ومينع العراقيني م ��ن ا�ستخدام قوتهم اليومي
وبالتايل ف�إنه بفعلته تلك �أعطى �صورة حقيقية
لأهداف ��ه ونواياه التي ال تتع ��دى ايقاف عجلة
احلياة والعودة اىل اجله ��ل والتخلف وانتهاز
الفر�ص لتدمري وتخريب الوحدة الوطنية التي
هي �أقوى من كل املحاوالت" .
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املركزي يدعو �إىل م�شاركة وا�سعة لإجناح م�ؤمتر املانحني :فر�صة
ال�ستقرار البلد
 بغداد /المدى بر�س

دعا محافظ البنك المركزي
علي العالق ،يوم ام�س
االثنين ،القطاع الم�صرفي
�إلى م�شاركة وا�سعة في م�ؤتمر
المانحين المقرر عقده
منت�صف ني�سان في الأردن،
وعدَّ الم�ؤتمر فر�صة من �ش�أنها
خلق حالة ا�ستقرار يحتاجها
البلد ،وفيما عزا "حملة
الت�شهير" التي يتعر�ض لها
القطاع الم�صرفي �إلى "غياب"
الثقافة الم�صرفية ،طالبت
رابطة الم�صارف الخا�صة
البنك المركزي بمزيد من
الدعم.
وق ��ال الع�ل�اق يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى
بر� ��س) ،ن�سخة منه ،عل ��ى هام�ش جل�سة
عقده ��ا البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي مبقره
يف بغ ��داد بح�ض ��ور مدي ��ر ع ��ام مديرية
العملي ��ات و�إدارة الدي ��ن حمم ��ود داغ ��ر
ورئي� ��س رابط ��ة امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة
العراقي ��ة ودي ��ع احلنظ ��ل وم�س�ؤول�ي�ن
بارزي ��ن �آخري ��ن يف امل�ص ��ارف العراقية
اخلا�ص ��ة� ،إن "من امل�ؤمل �أن تكون هناك
م�شارك ��ة وا�سع ��ة للقط ��اع امل�صريف يف
م�ؤمت ��ر املانحني ،ليك ��ون نقطة مهمة يف
�سجله حتمل كل املعاين اخلرية".
و�أ�ض ��اف الع�ل�اق� ،أن "البن ��ك املرك ��زي
يتوقع من القطاع امل�صريف مبادرات يف

حمافظ البنك املركزي علي العالق

هذا املج ��ال" ،مبين� � ًا �أن "البنك املركزي
يواك ��ب حت�ضريات امل�ؤمت ��ر �سواء على
ال�صعيد املحل ��ي من خالل اللجنة املكلفة
بهذه املهمة التي ير�أ�سها رئي�س �صندوق
�إعادة الإعم ��ار عبد البا�سط تركي �أو من
خالل املنظمات الدولية".
وع َّد العالق �أن "امل�ؤمتر ميثل فر�صة من
�ش�أنه ��ا �أن ت�سهم يف خل ��ق حالة ا�ستقرار

يحتاجه ��ا البلد يف هذا الظرف بالذات"،
متوقع ًا �أن "تك ��ون امل�شاركة يف امل�ؤمتر
املق ��رر عق ��ده مبنطق ��ة البح ��ر امليت يف
يومي  16و 17ني�سان وا�سعة".
من جان ��ب �آخر نّ
بي الع�ل�اق� ،أن "موقف
البن ��ك املرك ��زي وا�ض ��ح بخ�صو� ��ص
مزاد بي ��ع العمل ��ة" ،م�ؤكد ًا �أن ��ه "�أجرى
لقاءات م ��ع اللجنة املالي ��ة واالقت�صادية

يف جمل� ��س النواب ومع جه ��ات ر�سمية
�أخرى لتو�ضيح هذه الق�ضية".
وعزا العالق "حملة الت�شهري واالتهامات
التي يواجهه ��ا القطاع امل�صريف عموم ًا،
وبخا�ص ��ة يف م ��ا يتعل ��ق بناف ��ذة بي ��ع
العمل ��ة �إىل غي ��اب الثقاف ��ة امل�صرفي ��ة
العام ��ة ب�ش� ��أن عم ��ل امل�ص ��ارف وطبيعة
مه ��ام البن ��ك املرك ��زي مب ��ا يخ� ��ص بيع

ال�صناعة تتفق مع ممثلي القطاع الخا�ص لتعزيز دوره االقت�صادي

متخ�ص�صون :توقيع مذكرات التفاهم خطوة
جيدة لكنها بحاجة �إىل قوانني
 بغداد /مهند جواد

اتفق ��ت وزارة ال�صناع ��ة واملع ��ادن
واحت ��اد ال�صناع ��ات العراق ��ي على
تعزي ��ز تعاونهم ��ا وتذلي ��ل امل�شاكل
الت ��ي تواج ��ه القط ��اع اخلا� ��ص،
ويف ح�ي�ن ع� � َّد جمل� ��س الأعم ��ال
الوطن ��ي العراق ��ي �أن االتفاق ي�أتي
يف �إط ��ار الإ�صالح ��ات احلكومي ��ة
الت ��ي �أك ��دت عل ��ى "دع ��م القط ��اع
اخلا� ��ص والنهو� ��ض ب ��ه" ،اعت�ب�ر
كاف
خب�ي�ر اقت�ص ��ادي �أن ��ه "غ�ي�ر ٍ
لإع ��ادة الثق ��ة" ب�ي�ن الطرف�ي�ن م ��ن
دون تطبي ��ق القوانني ذات ال�صلة،
و�إقامة مدن �صناعية و�إعادة ت�أهيل
البُنى التحتي ��ة لل�صناعة العراقية،
"�صنع يف العراق".
لإنعا�ش �شعار ُ

ج ��اء ذلك خالل حف ��ل توقيع مذكرة
تفاه ��م ب�ي�ن ال ��وزارة واحت ��اد
ال�صناعات العراقي يف مقر االحتاد
مبنطق ��ة اجلادري ��ة ،و�س ��ط بغداد،
وح�ضرته (املدى بر�س)،
وقال وزير ال�صناعة واملعادن حممد
�صاح ��ب الدراج ��ي يف كلمته خالل
احلف ��ل �إن "تطبي ��ق املذك ��رة يب ��د�أ
قريب ��ا ،و�ستك ��ون ملزمة لل ��وزارة
لدعم القط ��اع ال�صناعي اخلا�ص"،
م�شري ًا �إىل �أن "املذكرة ت�ضم الكثري
م ��ن الت�سهيالت الت ��ي ي�ستفيد منها
القطاع ال�صناعي اخلا�ص".
و�أق� � َّر الدراج ��ي ب� ��أن "احت ��اد
ال�صناعات العراقي كان �شبه معطل
لع ��دم تع ��اون اجله ��ات احلكومي ��ة
معه" ،مبينا �أن "ه ��ذه املرة االوىل

الت ��ي يت ��م توقيع هك ��ذا مذكرة بني
وزارة ال�صناعة واحتاد ال�صناعات
الذي ميثل القطاع اخلا�ص".
م ��ن جهت ��ه ق ��ال رئي� ��س احت ��اد
ال�صناع ��ات العراق ��ي عل ��ي �صبيح
ال�ساعدي يف حديث لـ (املدى بر�س)
�إن "نح ��و � 21ألفا من �أ�صل � 50ألف
م�ش ��روع �صناع ��ي م�سج�ل ً�ا ل ��دى
املدرية العامة للتنمية ال�صناعية"،
عازي ًا ذلك �إىل "�ضعف التعاون بني
املديرية واالحتاد".
و�أ�ض ��اف ال�ساع ��دي �أن "املذك ��رة
�ستذل ��ل ال�صعوب ��ات وت�سه ��ل
الإج ��راءات بني الطرفني ومتكنهما
من و�ض ��ع ر�ؤية م�شرتك ��ة لتطوير
ال�صناع ��ة الوطني ��ة" ،مبين� � ًا �أن
"ع�شري ��ن باملئة فقط من امل�شاريع

ال�صناعي ��ة امل�سجل ��ة ل ��دى االحتاد
تعم ��ل حالي� � ًا نتيج ��ة تداعي ��ات
الأو�ض ��اع التي م ��رت بالعراق بعد
."2003
بدوره قال رئي� ��س جمل�س الأعمال
الوطن ��ي العراق ��ي ،داود زاي ��ر،
يف حدي ��ث ل� �ـ (امل ��دى بر� ��س) �إن
"املذكرة ت�أتي يف �إطار الإ�صالحات
احلكومي ��ة الت ��ي �أك ��دت عل ��ى دعم
القط ��اع اخلا� ��ص والنهو� ��ض به"،
معت�ب�ر ًا �أنها "ت�شكل �إجن ��از ًا كبري ًا
الحتاد ال�صناعات العراقي".
ب ��دوره ق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي
با�سم جمي ��ل انط ��وان يف حديث لـ
(امل ��دى بر�س) �إن "مذك ��رة التفاهم
ب�ي�ن وزارة ال�صناع ��ة واملع ��ادن
واحت ��اد ال�صناع ��ات العراق ��ي
خط ��وة لإع ��ادة الثق ��ة ب�ي�ن القطاع
اخلا� ��ص واحلكوم ��ة" ،م�ؤكد ًا على
�ضرورة "تنفي ��ذ املذكرة ومتابعتها
وعدم اهماله ��ا كما حدث للكثري من
االتفاقيات واملذكرات ال�سابقة".
ور�أى انط ��وان �أن "املذك ��رة ال
تكف ��ي وحده ��ا �إمن ��ا ينبغ ��ي و�ضع
�آلي ��ة جدي ��دة للقرو� ��ض املي�س ��رة
للقطاع ال�صناع ��ي و�إنهاء ال�شروط
التعجيزي ��ة ملنحه ��ا ،وتطبي ��ق
القوان�ي�ن ذات ال�صل ��ة ،مثل حماية
املنتج الوطني والتعرفة اجلمركية
و�إقامة مدن �صناعية و�إعادة ت�أهيل
البُنى التحتي ��ة لل�صناعة العراقية،
وبن ��اء م�ل�اك �صناع ��ي متخ�ص� ��ص
عرب املعاه ��د التخ�ص�صية ،لإنعا�ش
�شع ��ار ُ�صنع يف العراق ،خا�صة مع
وجود م�ؤهالت لذلك".

ال ��دوالر بالذات" ،داعي� � ًا و�سائل الإعالم
اىل "�أخ ��ذ دوره يف توعي ��ة املواطن�ي�ن
مبهام القطاع امل�صريف".
ودع ��ا الع�ل�اق امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة �إىل
"ع ��دم �إعطاء فر�ص ��ة للهجوم عليها من
خ�ل�ال �إغ�ل�اق الثغ ��رات وااللت ��زام التام
بتعليمات البن ��ك املركزي والرتكيز على
�أال تك ��ون عملي ��ة بي ��ع ال ��دوالر هدف ًا من

�أجل امل�ضاربة" ،مطالب ًا رابطة امل�صارف
اخلا�ص ��ة "بو�ض ��ع ذل ��ك املو�ض ��وع يف
مقدم ��ة اهتماماته ��ا يف ه ��ذه الظ ��روف
بالذات".
م ��ن جانبه ق ��ال رئي�س رابط ��ة امل�صارف
اخلا�صة العراقية وديع احلنظل بح�سب
البي ��ان �إن "م ��ن ال�ض ��روري زي ��ادة دعم
البن ��ك املركزي للقط ��اع امل�صريف ليكون
قادر ًا على امل�ساهمة يف �أي عمل وطني"،
م�ؤك ��د ًا "م�سان ��دة امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة
جلهود البنك املرك ��زي يف �إطار التعاون
وتعزيز الثقة املتبادلة بني اجلانبني".
و�أ�ض ��اف احلنظ ��ل �أن "هن ��اك مب ��ادرة
لرابط ��ة امل�صارف اخلا�صة ب�إن�شاء جلنة
قانوني ��ة تك ��ون �ص ��وت امل�ص ��ارف �أمام
اجله ��ات الق�ضائية ودفع االتهامات التي
توجّ ه �إليه ��ا بطرق قانوني ��ة" ،الفت ًا �إىل
"�أهمي ��ة الدور الإن�ساين الذي تقوم به
امل�صارف اخلا�صة جتاه النازحني".
وع� � َّد رئي� ��س رابطة امل�ص ��ارف اخلا�صة
�أن "حتري ��ر حمافظت ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن
واالنب ��ار من الإرهاب من �ش�أنه �أن يُ�سهم
يف طم�أن ��ة الر�أ�سم ��ال ،ب� ��أن بلدنا ي�سري
على طريق التع ��ايف خا�صة بعد انطالق
التح�ض�ي�رات لتحرير حمافظة نينوى"،
داعي� � ًا جمال� ��س �إدارات امل�ص ��ارف �إىل
"مزيد من امل�ساهمات الفعالة يف املجال
الإن�س ��اين ،و�إ�سن ��اد م�ؤمت ��ر املانح�ي�ن
املقرر عق ��ده يف الأردن منت�صف ني�سان
املقبل".
و�أك ��د احلنظ ��ل �أهمي ��ة �أن "ت�سري جهود
�إجن ��اح امل�ؤمت ��ر باجتاه�ي�ن ،الأول
بت�شجي ��ع اجلان ��ب الإن�س ��اين ،والثاين
بح � ِّ�ث ال ��دول واملنظم ��ات الدولي ��ة على
تق ��دمي م ��ا ت�ستطيع من دع ��م للعراق من

اج ��ل �إع ��ادة �إعم ��ار امل ��دن الت ��ي خربها
الإرهاب" ،مبين� � ًا �أن "العالقة بني البنك
املركزي وب�ي�ن امل�ص ��ارف اخلا�صة التي
ي�سوده ��ا االطمئن ��ان ولغ ��ة التفاه ��م
امل�ش�ت�رك ،مهمة يف مواجه ��ة التحديات
التي ت�شمل اجلميع".
وكان �صن ��دوق �إع ��ادة �إعم ��ار املناط ��ق
املت�ض ��ررة م ��ن الإره ��اب ح ��دد يف (19
�شب ��اط � ،)2016شه ��ر ني�س ��ان املقب ��ل،
موع ��د ًا لعق ��د امل�ؤمت ��ر ال ��دويل لإع ��ادة
�إعمار املناطق املح ��ررة يف الأردن ،فيما
دعا وزارة اخلارجية �إىل توجيه �سفراء
العراق بالتن�سيق م ��ع حكومات البلدان
التي يتواجدون فيها حلثهم على ح�ضور
االجتماع.
وكان رئي� ��س �صن ��دوق �إع ��ادة �إعم ��ار
املناط ��ق املت�ض ��ررة م ��ن الإره ��اب عب ��د
البا�س ��ط ترك ��ي �ش ��دد يف (� 17شب ��اط
 )2016على �ض ��رورة دعم املناطق التي
حُ ��ررت من تنظيم (داع� ��ش) ،وفيما لفت
�إىل عق ��د م�ؤمت ��ر دويل للمانحني لإعمار
ه ��ذه املناط ��ق وتقليل الع ��بء املايل عن
احلكوم ��ة العراقي ��ة� ،أكد الب ��دء مبناطق
حمافظت ��ي دي ��اىل و�ص�ل�اح الدي ��ن بعد
توفر قر�ض البنك ال ��دويل والبالغ 350
مليون دوالر.
ويحتاج العراق �إىل �أموال طائلة لإعادة
�إعم ��ار مناطق ��ه الت ��ي مت حتريره ��ا م ��ن
�سيطرة تنظي ��م (داع�ش) بعدما ت�ضررت
ه ��ذه املناط ��ق ب�ش ��كل وا�س ��ع خ�صو�ص ًا
�أنه ��ا ت�شم ��ل �أك�ث�ر من ث�ل�اث حمافظات،
وم ��ا زالت املو�صل ومناطق �أخرى حتت
�سيط ��رة التنظيم مم ��ا ي�ستوجب توفري
�أم ��وال �أكرث حت�سب ًا لإعمار املناطق التي
يتم حتريرها.
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تباين �أ�سعار خامي
برنت والأمريكي

ارتفع ��ت �أ�سع ��ار التعاق ��دات الآجل ��ة للنف ��ط
اخل ��ام ،ام� ��س االثن�ي�ن ،مع ��ززة مكا�سبه ��ا
القوي ��ة الأ�سب ��وع املا�ض ��ي بف�ضل �آم ��ال ب�أن
تكون الأ�سعار بلغت الق ��اع برغم �أن املحللني
يح ��ذرون من �أن التخل�ص من التخمة العاملية
�سي�ستغرق وقت ًا طويال.
و�صع ��دت عق ��ود برن ��ت الآجل ��ة � 18سنتا من
م�ست ��وى االغالق ال�ساب ��ق �إىل  35.28دوالر
بحلول ال�ساعة  1042بتوقيت غرينت�ش يوم
االثنني.
ومنذ  11فرباير� /شباط حني كان �سعر برنت
�أقل م ��ن  30دوالرا بلغت مكا�سب اخلام نحو
 17يف املئ ��ة برغم �أن الأ�سع ��ار تظل �أقل كثريا يف املئ ��ة �إىل  1234.4دوالر .وارتف ��ع الذهب
م ��ن ذروتها عن ��د  115دوالرا للربميل قبل  20ع�ش ��رة يف املئة يف فرباي ��ر� /شباط وهي �أكرب
قفزة �شهرية منذ يناير /كانون الثاين .2012
�شهرا فح�سب.
وتراجع خام غرب تك�سا�س الأمريكي الو�سيط
مت�أث ��را مبخزون ��ات قيا�سية للخ ��ام االمريكي
ونزل � 12سنتا �إىل  32.66دوالر للربميل بعد
/
ارتفاعه �أكرث من  27يف املئة منذ  11فرباير
ِّ
تعهدات بالعمل للحـد من
�شباط املا�ضي.

الريا�ض

جنيف

الذهب يرتفع %1
ارتف ��ع الذه ��ب واحد ًا يف املئ ��ة ،ام�س االثنني،
مدعوم ًا بهب ��وط الأ�سهم الأوروبية وانخفا�ض
ال ��دوالر م ��ا يتي ��ح للمع ��دن الأ�صف ��ر ت�سجي ��ل
�أف�ض ��ل �أداء �شه ��ري يف �أربعة �أع ��وام �إذ �ساهم
اال�ضطراب يف الأ�س ��واق ب�شكل عام يف زيادة
آمن.
جاذبيته كمال ٍذ � ٍ
وارتف ��ع الذه ��ب يف املعام�ل�ات الفوري ��ة �إىل
 1233.58دوالر للأوقي ��ة (الأون�ص ��ة) بحلول
ال�ساع ��ة  1053بتوقي ��ت غرينت� ��ش بينم ��ا زاد
اخل ��ام الأمريكي ت�سلي ��م ابري ��ل /ني�سان 1.2

تقلبات النفط

قال جمل�س ال ��وزراء ال�سعودي ،ام�س االثنني،
�إن الريا�ض �ستوا�صل العمل مع جميع منتجي
النف ��ط الرئي�سي�ي�ن للح� � ِّد من تقلب ��ات ال�سوق،
و�إنه ��ا ملتزم ��ة بتلبي ��ة ج ��زء كبري م ��ن الطلب
العاملي على الطاقة على �أُ�س�س جتارية بحتة.
ونقل ��ت وكالة الأنب ��اء ال�سعودي ��ة "وا�س" عن
بي ��ان للمجل�س عقب االجتم ��اع الأ�سبوعي� ،إن
ال�سعودي ��ة "ت�ستثم ��ر مبالغ طائل ��ة لالحتفاظ
بطاقته ��ا االحتياطي ��ة احليوي ��ة للم�ساعدة يف
تلبية الطلب الإ�ض ��ايف �أو التعاطي مع انقطاع
الإم ��دادات العاملي ��ة� ،إذا دع ��ت احلاج ��ة �إىل
ذلك".
و�أ�ض ��اف البيان �أن اململكة ت�سعى �إىل "حتقيق
اال�ستقرار يف �أ�سواق النفط ،و�أنها �ستتوا�صل

ب�شكل دائم مع جمي ��ع املنتجني الرئي�سيني يف
حماول ��ة للح� � َّد من التقلب ��ات ،كم ��ا ترحب ب�أي
عمل تعاوين".

طهران
ارتفاع �صادرات النفط الإيراين
�إىل  1.75مليون ب/ي

ق ��ال وزير النفط الإي ��راين بيجن زنغنه ،ام�س
االثن�ي�ن� ،إن �ص ��ادرات �إيران م ��ن النفط اخلام
بلغ ��ت  1.75ملي ��ون برميل يومي ��ا يف ال�شهر
الفار�س ��ي املمتد بني  21يناي ��ر /كانون الثاين
و 19فرباي ��ر� /شباط بارتفاع � 400ألف برميل
يوميا على �أ�سا�س �سنوي.
ونق ��ل موق ��ع وزارة النف ��ط الإيراني ��ة عل ��ى
االنرتن ��ت (�شانا) ع ��ن زنغنه قول ��ه "�صادرات
�إيران م ��ن النفط اخلام ومكثف ��ات الغاز بلغت
 1.75مليون برميل يوميا يف �شهر بهمن".
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "مقارن ��ة بالف�ت�رة املقابلة من
العام املا�ض ��ي بلغت الزي ��ادة � 400ألف برميل
يوميا".

6

محليات
نص ردن
 عالء ح�سن

وزير حارق خارق
اللجنة املخت�صة املرتبطة برئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي
الج ��راء التغي�ي�ر ال ��وزاري املرتق ��ب  ،تو�صل ��ت اىل ت�سمي ��ة 14
مر�شح ��ا  ،ي�ضاف لهم اربعة تختارهم كتلهم النيابية امل�ص ّرة على
امل�شارك ��ة يف احلكومة  ،العتقادها بانه ��ا متتلك قدرات وكفاءات
حل ��ل م�شكالت العراق امل�ستع�صية  ،جلنة العبادي اجنزت عملها
 ،وعل ��ى م�ستوى �آخر يوا�صل فريق احلكومة التفاو�ضي لقاءاته
مع القوى ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان ل�ضمان الت�صويت .
يف غ�ض ��ون االي ��ام القليلة املقبل ��ة �ستقدم احلكوم ��ة اىل جمل�س
الن ��واب قائمة ت�ضم ا�سماء املر�شحني و�سط تكتم �شديد عن ك�شف
اال�سم ��اء خ�شي ��ة" احرتاقه ��ا" على ح ��د تعبري م�ص ��در مق ّرب من
العب ��ادي يف ت�صري ��ح بثته ف�ضائية عربي ��ة  ،عازيا اال�سباب اىل
ب ��روز اعرتا�ض عل ��ى املر�شحني قبل طرح ا�سمائه ��م يف الربملان،
في�شتع ��ل فتي ��ل اخل�ل�اف ب�ي�ن االط ��راف امل�شارك ��ة يف احلكوم ��ة
احلالي ��ة من جهة والعبادي من جه ��ة اخرى مما ي�ؤدي اىل حرق
القائمة فتذهب جهود جلن ��ة العبادي ادراج الرياح ومعها ي�ضيع
اخليط والع�صفور .
بفر�ضية ان القائمة �ضمت مر�شحا �شغل من�صبا وزاريا يف النظام
ال�ساب ��ق � ،سيو�ضع يف ميدان الرمي ليتلقى �سيال من االنتقادات
 ،ام ��ا االتهام ��ات ف�ستك ��ون موجه ��ة للعب ��ادي وجلنت ��ه لتجاهلها
الكف ��اءات الوطني ��ة املعروف ��ة بخدمتها اجلهادي ��ة  ،وا�ستعانتها
بفل ��ول النظ ��ام ال�ساب ��ق الدارة الدولة  ،الفر�ضية م ��ن وجهة نظر
االط ��راف الكبرية امل�شاركة يف احلكومة احلالية حقيقة ال حتتاج
اىل بره ��ان � ،ستعيد فكرة التغيري الوزاري اىل املربع االول على
الرغ ��م من دخول ال�سفارة االمريكي ��ة على اخلط يف دعم العبادي
للتعاون مع الفرقاء النقاذ العراق من �أزمته املالية .
م ��ن �سوء حظ رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء ان �صالحياته يف اختيار
اع�ض ��اء حكومته الب ��د ان حتظ ��ى مبوافقة احللف ��اء وال�شركاء ،
المتالكه ��م حق رف ��ع الكارت االحم ��ر  ،وطرد العب ��ادي من امللعب
ب�سح ��ب الثقة من ��ه  ،وقتذاك لن ينفعه الدع ��م االمريكي ،في�ضطر
اىل االذع ��ان ل�شروط الكتل مع التوقي ��ع بالع�شرة على مر�شحيها
من الوزراء من �صنف حارق خارق من �ساللة التكنوقراط.
الكت ��ل الكب�ي�رة له ��ا معايريه ��ا اخلا�ص ��ة يف اختي ��ار املر�شحني
حلم ��ل احلقائ ��ب الوزارية يف مقدمته ��ا ان يك ��ون �صاحب خدمة
جهادي ��ة  ،يلتزم ب�أوامر زعيم تنظيمه ال�سيا�سي  ،ينفذ ار�شادات
رئي� ��س كتلت ��ه النيابي ��ة  ،ي�ست�ش�ي�ر �أويل الأمر يف اب ��رام العقود
م ��ع ال�ش ��ركات االجنبي ��ة  ،ي�شج ��ع ن ��ادي الق ��وة اجلوي ��ة حمليا
وبر�شلون ��ة عاملي ��ا  ،الي�سمع اغاين نان�سي عج ��رم والي�سا  ،يديل
بت�صريحات ��ه ح�صريا لف�ضائية تابعة لزعي ��م �سيا�سي حامل راية
التغي�ي�ر واال�ص�ل�اح � ،سجل ��ه يف اللج ��ان االقت�صادي ��ة احلزبي ��ة
خ ��ال من اية خمالف ��ة كبرية كان ��ت او �صغرية  ،لدي ��ه اال�ستعداد
الكام ��ل لت�سخ�ي�ر امكاني ��ات ال ��وزارة املادي ��ة والب�شري ��ة ل�صالح
قائم ��ة معينة اثناء خو� ��ض االنتخابات الت�شريعي ��ة املقبلة  ،هذا
النم ��وذج هواملف�ضل لدى حلفاء و�ش ��ركاء العبادي  ،يف التحالف
الوطن ��ي والكرد�ستاين واحتاد القوى العراقية  ،يف كل االحوال
التغيري الوزاري املرتقب قادم  ،مثل �شعار عاج ًال ام اج ًال �ستزول
ا�سرائيل  ،نفذ ثم ناق�ش موالنا.

العدد ( )3587ال�سنة الثالثة ع�شرة  -الثالثاء ( )1اذار 2016
Email: info@almadapaper.net

�أئمة م�ساجد بريطانيا يزورون العراق لالطالع على
جرائم "داع�ش"

 بغداد /املدى بر�س
ك�شف ��ت �صحيف ��ة بريطانية� ،أم� ��س االثنني،
�أن �أئمة ميثلون اجلالية الإ�سالمية باململكة
املتحدة �سي ��زورون العراق ،بهدف االطالع
عل ��ى "جرائم" تنظي ��م (داع�ش) وم ��ا خلفه
من دم ��ار يف املناطق التي ا�ست ��وىل عليها،
و�أك ��دت �أن الزي ��ارة ت�أتي يف �إط ��ار احلملة
الرامي ��ة لك�ش ��ف زي ��ف ادع ��اءات التنظي ��م
الت ��ي ي�ستخدمه ��ا لـ"التغري ��ر" بال�شب ��اب
و"اغوائه ��م" لاللتح ��اق ب�صفوف ��ه ،فيم ��ا
�أ�ش ��ار منظمو الرحل ��ة �إىل �أنها ت�أتي لإظهار
الت�ضامن م ��ع العراقيني الذين يقاتلون ذلك
تنظيم و�إبالغهم �أنه ي�شكل "عدو ًا" للإ�سالم
وامل�سلمني� ،سواء كانوا من الطائفة ال�سنيّة
�أم ال�شيعية.
االندبندن ��ت
�صحيف ��ة
وقال ��ت
( )Independentالربيطاني ��ة ،يف
تقري ��ر لها �أم�س ،وتابعته (املدى بر�س)� ،إن
"جمموعة من ق ��ادة رجال الدين امل�سلمني
و�أئم ��ة اجلوام ��ع الربيطاني�ي�ن �سيقومون
ب� ��أول زي ��ارة م ��ن نوعه ��ا للع ��راق ،لتق�صي
احلقائ ��ق واالط�ل�اع عل ��ى م ��ا ي ��دور عن ��د
اخلط ��وط الأمامية من جبه ��ات القتال �ضد
تنظي ��م (داع� ��ش)" ،ع ��ادة �أن ذل ��ك "ي�ش ��كل
خط ��وة ملواجه ��ة احلملة الدعائي ��ة للتنظيم
داخل بريطانيا لك�شف املقاومة ال�سنيّة �ضد
التنظيم يف العراق وحقيقة احلياة ال�صعبة
التي يعي�شها النا�س اخلا�ضعني ل�سيطرته".
وتوقعت ال�صحيف ��ة� ،أن "يزور الوفد ق�سم ًا
م ��ن املناطق التي كانت �سابق ًا حتت �سيطرة
تنظي ��م (داع� ��ش) و�إج ��راء لق ��اءات مع عدد
من �ضحاي ��ا التنظيم ب�ضمنه ��م ايزيديني"،
م�شرية �إىل �أن "الزيارة تهدف �إىل مواجهة
احلمل ��ة الدعائي ��ة للتنظي ��م يف بريطاني ��ا
وك�ش ��ف حقائق تدح� ��ض مزاعم ��ه الكاذبة،
وتنوير ال�شباب الربيطاين ب�ش�أنها".
وتابع ��ت ال�صحيف ��ة �أن "جن ��اح اخلط ��ة

�سيف�ضي �إىل توجي ��ه دعوة الئمة اجلوامع
من �أهل ال�س ّنة لزيارة اململكة املتحدة و�إلقاء
خطب يف اجلوامع هناك عن حقيقة احلياة
يف املناط ��ق الواقع ��ة حتت �سيط ��رة تنظيم
(داع� ��ش) ودح� ��ض م ��ا يدعي ��ه التنظيم من
مزاعم يغرر بها ال�شباب الربيطاين".
ونقل ��ت ال�صحيف ��ة ،ع ��ن منظ ��م الرحل ��ة،
م�صطف ��ى فيل ��د ،وه ��و عراقي املول ��د م�سلم
الديان ��ة ،قول ��ه �إن "املجموع ��ة ق ��د ت ��زور
�سام ��راء وتكري ��ت الت ��ي مت حتريره ��ا م ��ن
داع� ��ش ف�ض�ل ً�ا ع ��ن بغ ��داد" ،الفت ��ة �إىل �أن
"الرحل ��ة ته ��دف �أي�ض� � ًا �إىل تعزي ��ز ثق ��ة
ق ��ادة رج ��ال الدي ��ن امل�سلم�ي�ن يف بريطانيا
لالط�ل�اع ب�أنف�سه ��م عما يج ��ري يف العراق،
حيث �سيلتق ��ي االئمة بنظرائه ��م من ال�س ّنة
الذي ��ن ي�شارك ��ون يف احلمل ��ة �ض ��د تنظيم
(داع�ش)".

�أعلنت  15م�ؤ�س�سة حقوقية
و�صحفية عراقية وعربية
وعاملية� ،أم�س االثنني،
عن ت�شكيل هيئة دفاع عن
�صحيفة (العامل اجلديد)
االلكرتونية جتاه التهديدات
بـ"احلجب واملالحقة" التي
تعر�ضت لها من قبل رئي�س
هيئة الإعالم واالت�صاالت،
عادة �أن ذلك ميثل "جتاوزاً"
على مبد�أ �سيادة القانون
وحرية ال�صحافة التي تكفلها
املواثيق الدولية والد�ستور
والت�شريعات العراقية التي
ت�شكل ركن ًا �أ�سا�س ًا للمجتمع
املدين والنظام الدميقراطي.
وكان ��ت �صحيف ��ة (الع ��امل اجلدي ��د)
االلكرتوني ��ة ،قد ن�ش ��رت تقريرا يزعم
ت ��ورط رئي� ��س الهيئ ��ة يف خمالف ��ات
مالية ،م�ستندة �إىل م�صادرها ،مما حدا
بالأخري اللجوء للمطالبات الع�شائرية
والقبلية ،وقيام ��ه بالتهديد وال�ضغط،
لرف ��ع التقري ��ر م ��ن موق ��ع ال�صحيف ��ة،
ف�ضال ع ��ن قيامه برفع دع ��وى ق�ضائية
�ضد رئي�س حترير ال�صحيفة ،واتهامه
بالت�شه�ي�ر واملطالب ��ة بدف ��ع تعوي� ��ض
مايل.
وقال ��ت امل�ؤ�س�س ��ات احلقوقي ��ة
وال�صحفي ��ة ،يف بي ��ان له ��ا ت�سلم ��ت
(امل ��دى بر�س) ن�سخة من ��ه� ،إنها "تدين
التهدي ��دات باحلج ��ب واملالحق ��ة التي
تعر�ض ��ت له ��ا �صحيف ��ة الع ��امل اجلديد

و�أو�ض ��ح فيل ��د� ،أن "الرحل ��ة حماول ��ة لنقل
الق�ص�ص عن �ضحاي ��ا داع�ش والأحوال يف
املناط ��ق التي ا�ست ��وىل عليه ��ا� ،إىل اململكة
املتحدة الط�ل�اع امل�سلمني هناك �أو ًال على ما
كان يج ��ري ب�سبب تنظي ��م (داع�ش) وتفنيد
ق�سم م ��ن االدعاءات والأ�ساطري التي حاكها
التنظي ��م ع�ب�ر �سن ��وات ،للتغري ��ر بال�شباب
واغوائهم لاللتحاق ب�صفوفه".
و�أك ��د منظم الرحل ��ة� ،أن "املاكن ��ة الدعائية
لداع� ��ش خط ��رة ،لذل ��ك ف ��ان الرحل ��ة متثل
حتدي� � ًا مل�سلم ��ي بريطاني ��ا جت ��اه �أف ��كار
(داع� ��ش) ،حي ��ث �سيلتق ��ي �أئم ��ة اجلوام ��ع
الربيطاني ��ة برجال دين بارزي ��ن من ال�س ّنة
وال�شيع ��ة يف العراق للوق ��وف على حقيقة
التنظيم لتوجيه حمل ��ة دعائية م�ضادة له".
و�أ�ش ��ارت �صحيف ��ة (،)Independent
�أن "ق�سم ًا من اجلالية امل�سلمة الربيطانية قد

داع�شي يقوم بطم�س وجه الثور املجنح ..احد اهم االثار املعرو�ضة يف متحف املو�صل
�أ�صابه ��م الي�أ�س من عدم جدوى حماوالتهم و�إبالغه ��م ر�سالتن ��ا الوا�ضحة ب� ��أن داع�ش
يف مواجهة احلمل ��ة الدعائية للتنظيم التي هو ع ��دو الإ�س�ل�ام وامل�سلمني �س ��واء كانوا
ميار�سها على مواق ��ع التوا�صل االجتماعي م ��ن الطائف ��ة ال�سن ّي ��ة �أم ال�شيعية".ونقلت
الت ��ي كان له ��ا ت�أث�ي�ر عل ��ى �شب ��اب الطائفة ال�صحيفة عن رئي�س املركز اخلريي جلماعة
امل�سلم ��ة يف بريطانيا" ،م�ؤكدة �أن "منظمي �أه ��ل ال�س ّنة يف اململكة املتح ��دة ،يف منطقة
الرحلة ي�أملون �أن ي�سفر الربنامج عن ت�أثري هاليفاك� ��س ،الربوفي�س ��ور �أحم ��د ح�س�ي�ن
�أك�ب�ر �ض ��د داع�ش مما ل ��و اقت�ص ��ر االعتماد �ش ��اه �صاح ��ب� ،أن "زيارة خمتل ��ف املناطق
على احلمالت امل�ضادة التقليدية التي ينظر واملدن العراقية التي حررت م�ؤخر ًا من قبل
لها ب�أنها غربية".
القوات الأمني ��ة واحل�شد ال�شعبي ،لالطالع
ب ��دوره ق ��ال رئي� ��س م�ؤ�س�سة رم�ض ��ان من على الأعمال الوح�شية التي ارتكبها تنظيم
مدين ��ة بورت ��ون ،و�أح ��د امل�شارك�ي�ن يف داع� ��ش" ،الفت ��ا �إىل �أن "تنظي ��م (داع� ��ش)
الرحل ��ة ،ال�شي ��خ حمم ��د عمر ب ��ن رم�ضان ،الإرهابي ي�ش ��كل عدو ًا وا�ضح� � ًا للإن�سانية
بح�س ��ب االندبندن ��ت� ،إن "اجلالي ��ة ت�سعى جمع ��اء ،و�إذا �أردن ��ا الق�ض ��اء عل ��ى ه ��ذا
�أي�ض ًا للتعبري عن ت�ضامنها مع العراقيني" ،ال�شيطان فال بد من ف�ضح �أكاذيبه".
مبين� � ًا �أن "زي ��ارة الع ��راق ت�أت ��ي لتبي ��ان يذكر �أن (داع�ش) ي�ستعمل �شبكات التوا�صل
وحدتنا وت�ضامننا م ��ع ا�شقائنا و�شقيقاتنا االجتماع ��ي بكثاف ��ة لب ��ث �أف ��كاره املتطرفة
الذين يقاتلون �ضد تنظيم داع�ش الإرهابي ،وجتنيد املزيد من الأ�شخا�ص عرب العامل.

ارتفاع معدالت االنتحار يف دياىل والن�ساء ت�شكل الن�سبة الأكرب
 دياىل /ح�سن �أحمد
ك�شفت �إحدى املنظمات غري احلكومية يف حمافظة دياىل،
�أم�س االثنني ،عن ارتف ��اع معدالت االنتحار يف املحافظة
خ�ل�ال ال�سنوات اخلم� ��س الأخرية ،وفيما ع ��زت الدوافع
والأ�سباب اىل ظ ��روف اجتماعية واقت�صادي ��ة� ،أكدت �أن

ن�صيب الن�ساء من تلك احلاالت بلغ .%70
وق ��ال رئي� ��س منظم ��ة دي ��اىل حلق ��وق االن�س ��ان ،طال ��ب
اخلزرج ��ي ،يف حدي ��ث اىل (املدى بر� ��س)� ،إن "حمافظة
دي ��اىل �شه ��دت ازدي ��اد ًا ب�ش ��كل مط ��رد يف ع ��دد ح ��االت
االنتح ��ار ب�ي�ن املواطنني" ،مبين� � ًا �أن "الدوافع التي تقف
وراء تل ��ك احل ��االت تتعلق بجوانب وظ ��روف اقت�صادية

 15منظمة عراقية وعربية تدين "التجاوز"
على م�ؤ�س�سة �صحفية
 بغداد /املدى بر�س
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االلكرتوني ��ة ،اجلمعة املواف ��ق (الـ12
م ��ن �شب ��اط  2016احل ��ايل) ،م ��ن قبل
رئي� ��س هيئ ��ة الإع�ل�ام واالت�صاالت"،
مبين ��ة �أن "م ��ا ق ��ام ب ��ه رئي� ��س الهيئة
م ��ن تهديدات ،ميثل جت ��اوزا على مبد�أ
�سي ��ادة القانون وحرية ال�صحافة التي
تكفله ��ا املواثي ��ق الدولي ��ة والد�ست ��ور
والت�شريعات العراقية".
و�أب ��دت املنظم ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات
وال�شخ�صي ��ات املوقع ��ة عل ��ى البي ��ان،
عزمه ��ا عل ��ى "ت�شكي ��ل هيئ ��ة دفاعي ��ة
تتوىل متثي ��ل �صحيفة الع ��امل اجلديد
االلكرتونية �أم ��ام الق�ضاء� ،إعماال لقيم
حري ��ة ال�صحافة ودع ��م حرية التعبري،
و�ضمان� � ًا لتواف ��ر �ش ��روط املحاكم ��ة
العادلة لطريف الق�ضي ��ة" ،م�ؤكدة على
"رف�ضه ��ا اللج ��وء للتهدي ��د والتعامل

خارج �إطار القانون".
و�ش ��دد املوقع ��ون عل ��ى البي ��ان ،عل ��ى
�أن "موقفه ��م ي�أت ��ي ا�ستن ��اد ًا مل�سريتهم
يف الدف ��اع ع ��ن حري ��ة التعب�ي�ر الت ��ي
كفلته ��ا املواثي ��ق الدولي ��ة والد�ست ��ور
والت�شريع ��ات العراقي ��ة ،الت ��ي تع ��د
ركن ًا �أ�سا�س ًا م ��ن �أركان املجتمع املدين
والنظام الدميقراطي".
وق ��د وق ��ع البي ��ان حت ��ى الآن كل م ��ن
�شبكة املحامني ،مرك ��ز ميرتو ،النقابة
الوطنية لل�صحفيني العراقيني ،مر�صد
احلريات ال�صحفية ،جمعية الدفاع عن
ال�صحفي�ي�ن ،منظم ��ة الع ��دل ،ال�شبك ��ة
العربي ��ة للمعلومات وحقوق الإن�سان،
�إذاع ��ة رادي ��و دجل ��ة – ال�سليماني ��ة،
مركز تون� ��س حلرية ال�صحاف ��ة ،نقابة
ال�صحفيني يف تون�س ،جمعية احلرية

ونف�سية".
ولف ��ت اخلزرج ��ي ،اىل �أن "املحافظ ��ة �سجل ��ت من ��ذ عام
 2009ولغاي ��ة  2015الع�ش ��رات من حم ��اوالت االنتحار
الت ��ي وقع ق�سم منها" ،م�ؤكد ًا �أن "العام املا�ضي قيد �أكرث
م ��ن  90حالة وحماولة لالنتحار" ،الفت� � ًا اىل �أن "ن�صيب
الن�ساء منها كان ."%70

يذك ��ر �أن ال�سنوات الأخرية �شهدت تزايد حاالت االنتحار
يف الع ��راق لأ�سب ��اب ع ��دة ،منها �ضع ��ف ال ��وازع الديني
وحال ��ة الإحب ��اط الت ��ي يعانيه ��ا ال�شباب من ج ��راء كرثة
املغري ��ات ال�سيما التي وفرتها التقني ��ات احلديثة ،مقابل
قل ��ة الإمكان ��ات وانت�شار الع ��وز والبطالة وغ�ي�ر ذلك من
اال�سباب.

جنفيون يطلقون مبادرة تكافل
اجتماعي لإغاثة العوائل النازحة

الآن املغربي ��ة ،ع�ض ��و جلن ��ة حق ��وق
الإن�س ��ان الربملاني ��ة الدكت ��ورة �أثم ��ار
ال�شط ��ري ،م�ؤ�س�س ��ة �سم�ي�ر ق�ص�ي�ر –
ب�ي�روت ،امل�ستم ��رون للح ��راك امل ��دين
وم�ؤ�س�سة املثقف – ا�سرتاليا.
يذك ��ر �أن القائم ��ة مفتوح ��ة للجه ��ات
املدني ��ة واحلقوقي ��ة والإعالمي ��ة التي
جتد �أن البيان يخدم م�سريتها ،ونهجها
يف الدفاع عن حرية التعبري.
يذكر �أن �أطراف� � ًا �سيا�سية �أو حزبية �أو
حكومي ��ة عراقية متنف ��ذة ،طاملا جل�أت
�إىل ا�سل ��وب التهدي ��د والوعيد والغلق
للم�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة والعامل�ي�ن
فيه ��ا ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن االعت ��داء عليه ��ا �أو
حتى اغتي ��ال ال�صحفي�ي�ن يف ممار�سة
"همجية وال �إن�سانية" تدل على "�أب�شع
ا�ستغالل" لل�سلطة والنفوذ.
 النجف�/أي�سر علي
�أعلن ��ت جمموع ��ة �شبابي ��ة يف
حمافظ ��ة النج ��ف� ،أم� ��س االثنني،
�إطالق مبادرة للتكافل االجتماعي
واغاث ��ة العوائ ��ل املتعفف ��ة
والنازح ��ة ،وفيم ��ا ع ��زت ارتف ��اع
ن�سب الفق ��ر والبطالة يف املجتمع
اىل ال�سيا�س ��ات االقت�صادي ��ة
اخلاطئ ��ة� ،أك ��دت ان املب ��ادرة
�ستكون حلقة و�صل بني املتربعني
وتلك العوائل.
وق ��ال �أح ��د امل�شارك�ي�ن يف احلملة
ويدع ��ى م�صطف ��ى كا�ش ��ف الغطاء
يف حدي ��ث اىل (امل ��دى بر�س) ،ان
"جمموع ��ة م ��ن ال�شب ��اب نظم ��وا
مب ��ادرة تطوعي ��ة حت ��ت عن ��وان
(ج ��دار التكاف ��ل االجتماع ��ي)
مب�شارك ��ة منظم ��ات جمتمع مدين
والنا�شط�ي�ن يف حمافظة النجف،
ب ��د�أت م ��ن مناط ��ق جم�س ��رات

اعالن بيان امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ب�شان �صحيفة العامل اجلديد

ث ��ورة الع�شري ��ن واىل املناط ��ق
االخ ��رى" ،مبين� � ًا �إن "الهدف منه
تل ��ك املب ��ادرة ،ه ��و �إ�شاع ��ة ثقاف ��ة
التكاف ��ل االجتماع ��ي يف املجتم ��ع
العراق ��ي والنجف ��ي عل ��ى وج ��ه
اخل�صو� ��ص ورعاي ��ة العوائ ��ل
املتعفف ��ة والنازح ��ة" .و�أ�ض ��اف
كا�ش ��ف الغط ��اء� ،أن "املب ��ادرة
�شمل ��ت جمع املالب� ��س واحلاجات
ال�ضرورية وتقدميها اىل العوائل
الفقرية واملتعففة والنازحة" ،عادا
�إن "املبادرة متثل حلقة و�صل بني
املتربع وبني العوائل املحتاجة".
وتابع كا�شف الغطاء� ،أن "جمتمعنا
الي ��وم ب�أم� ��س احلاج ��ة ملث ��ل تل ��ك
الثقاف ��ات واملب ��ادرات" ،عازي ��ا
"ارتف ��اع ن�س ��ب الفق ��ر والبطال ��ة
يف املجتم ��ع اىل ال�سيا�س ��ات
االقت�صادي ��ة اخلاطئ ��ة للحكومات
 ،وع ��دم توفريها املتطلب ��ات التي
يحتاجه ��ا ال�شع ��ب ،واثق ��ال كاهل

جدار للتكافل االجتماعي
املواطن�ي�ن ع ��ن طري ��ق ال�ضرائب
والر�سوم التي تفر�ضها".
وكان ��ت جلن ��ة العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة يف الربملان العراقي،
�أعلن ��ت يف الـ 10من كانون الثاين
� ،2016إن مع ��دل الفقر يف العراق
�سيتج ��اوز  %30خ�ل�ال الع ��ام
اجلاري ،ب�سب ��ب �سيا�سة التق�شف
الت ��ي تتبناه ��ا احلكوم ��ة ج ��راء
هب ��وط �أ�سع ��ار النف ��ط مو�ضح ��ة
�أن مع ��دل البطال ��ة �سريتف ��ع �أي�ضا
ع ��ن العام املا�ض ��ي ،يف ظل توقف
تنفيذ مئ ��ات امل�شاريع يف خمتلف
املحافظ ��ات م�ش�ي�رة �إىل �أن م ��ن
�أب ��رز �أ�سباب تفاقم مع ��دالت الفقر
والبطال ��ة خ�ل�ال الع ��ام اجل ��اري،
ا�ستم ��رار ازدي ��اد ح ��االت النزوح
ب�سب ��ب العملي ��ات الع�سكري ��ة
واملع ��ارك ب�ي�ن الق ��وات الأمني ��ة
وداع� ��ش يف �شم ��ايل وغرب ��ي
البالد.
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محليات

تظاهرة يف ال�سماوة احتجاج ًا على فر�ض الر�سوم ال�صحية

مجرد كالم

 عدوية الهاليل

طفيليات� ..سيا�سية

متظاهرون يف ال�سماوة� ..أر�شيف
القي ��ام ب�إجراءات مماثلة مما ي�ؤثر يف ذوي
تظاهر املئات من �أهايل مدينة ال�سماوة مركز حمافظة املثنى� ،أم�س االثنني ،للمطالبة ب�إلغاء قرار وزارة ال�صحة
الدخل املحدود.
بفر�ض الر�سوم املالية يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وفيما عدوا القرار "انتهاك ًا حلقوق الإن�سان" ،هددوا با�ستمرار
يذك ��ر �أن وزارة ال�صحة قررت م�ؤخر ًا ،رفع
التظاهرات حلني تلبية مطالبهم والرتاجع عن القرار.
�أجور م�ست�شفياتها ومراكزها ،ليكون �سعر
بطاقة دخولها �ألف دين ��ار ،والأ�شعة 2000
ب�إلغاء ق ��رار وزارة ال�صحة بفر�ض الر�سوم ال�صعبة الت ��ي يعي�شها املواط ��ن العراقي" ،التابع ��ة له ��ا ،و�أ�ش ��ارت �إىل �أن رفع الأجور دين ��ار ،والرق ��ود  5000دين ��ار ،والعمليات
 املثنى� /صفاء عبد االمري
املالي ��ة يف م�ؤ�س�ساتها ال�صحي ��ة" ،مبين ًا �أن م�ؤك ��د ًا "ا�ستم ��رار التظاه ��رات حلني تلبية "ل ��ن ي�ؤثر يف املواطن�ي�ن" ،وفيما �أ�شارت ال�صغ ��رى خم�س ��ة �آالف دين ��ار ،والو�سطى
"املتظاهري ��ن طالب ��وا ب�إلغاء الق ��رار فور ًا مطالب املتظاهرين والرتاجع عن القرار"� .إىل �أن ��ه �سيحق ��ق �إي ��رادات تق ��در بنح ��و ع�شرة �آالف دينار ،والكربى � 15ألف دينار،
وق ��ال �أح ��د املتظاهري ��ن ح�س ��ن عل ��ي يف كون ��ه يعر� ��ض حي ��اة الفقراء خلط ��ر املوت وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة العراقي ��ة  80ملي ��ار دين ��ار �سنوي� � ًا "جتنبه ��ا م�شاكل وف ��وق الك�ب�رى � 20ألف دين ��ار ،والتحاليل
حدي ��ث اىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "املئات من ولي�س يف م�صلحة ال�شعب".
�أك ��دت ،ي ��وم الأربع ��اء ال� �ـ( 27م ��ن كان ��ون انخفا�ض تخ�صي�صاتها املالية" ،عدت جلنة �ألف دينار ،وحتاليل الزواج � 14ألف دينار،
املتظاهري ��ن خرج ��وا� ،صب ��اح �أم� ��س ،يف و�أ�ضاف علي� ،أن "�أج ��ور اخلدمات الطبية الث ��اين  ،)2016رف ��ع �أج ��ور خدماتها التي ال�صح ��ة يف جمل�س الن ��واب �أن القرار جاء وابرة عدم تطابق ف�صيلة الدم عن الزوجني
كورني�ش ال�سم ��اوة و�سط املدينة ،للمطالبة هي انتهاك حلقوق الإن�سان يف ظل الظروف تقدمه ��ا للمواطن�ي�ن يف جمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات "مت�سرع ًا" وي�شجع الوزارات الأخرى على ( )A.N.T.Dخم�سة �آالف دينار.

اخلدمات النيابية تعتزم تعديل قانون �سلطة الطريان جلعلها م�ستقلة
 بغداد /املدى بر�س
�أعلنت جلنة اخلدمات النيابية� ،أم�س االثنني ،عن
عزمها تعديل قانون �سلطة الطريان املدين جلعلها
م�ستقلة عن وزارة النقل ،مبينة �أن ال�سلطة كانت
م�ستقلة عند �صدور قانونها عام .1974

وقال ��ت ع�ضو اللجن ��ة ،هدى �سج ��اد ،يف حديث
�إىل (امل ��دى بر�س)� ،إن "جلنة اخلدمات الربملانية
ا�ست�ضافت م�ؤخر ًا رئي�س �سلطة الطريان املدين،
وناق�شت معه عزمها �إجراء تعديل خام�س لقانون
�سلط ��ة الطريان املدين" ،م�شرية �إىل �أن "ال�سلطة
كانت م�ستقلة مبوجب قانونها رقم  148الذي �أقر

أخبار سريعة
الب�صرة

تحذيرات من "كارثة ان�سانية"
في الزبير
طالبت النائبة عواطف نعمة ،وزير
امل ��وارد املائي ��ة حم�س ��ن ال�شم ��ري
بالتدخ ��ل العاج ��ل ملعاجل ��ة �أزم ��ة
امل ��اء يف ق�ض ��اء الزب�ي�ر مبحافظة
الب�صرة.
وقال ��ت نعمة يف بي ��ان� ،إن "ق�ضاء
الزبري يعاين م ��ن �أزمة مياه حادة
من ��ذ �أكرث من �أ�سبوع�ي�ن ،وال�سبب
الرئي�س ��ي للأزم ��ة ه ��و امل�شاك ��ل
املوج ��ودة يف م�س ��ار قن ��اة البدعة
الإروائي ��ة م ��ن منطق ��ة البدع ��ة
مبحافظ ��ة ذي ق ��ار وحت ��ى امل�صب

يف حمافظة الب�صرة ".
و�أك ��دت نعم ��ة "�أهمية قي ��ام وزير
امل ��وارد املائي ��ة ب�ش ��كل عاج ��ل
بالإيع ��از اىل ت�شكيالت وزارته يف
حمافظتي ذي ق ��ار والب�صرة بحل
ه ��ذه امل�شاك ��ل الت ��ي ت�سبب ��ت يف
�أزم ��ة مياه ح ��ادة يف ق�ضاء الزبري
 ،ويف ح ��ال �إهمالها �سيكون �أهايل
الق�ض ��اء البال ��غ عدده ��م �أك�ث�ر من
� 700أل ��ف ن�سم ��ة مهددي ��ن بكارثة
�إن�سانية لعدم وج ��ود م�صدر مائي
�آخر لهم".

هيئة احلج

الدعوة لزيادة ح�صة العراق من الحجيج
دع ��ت هيئة احلج والعم ��رة� ،أم�س االثنني ،ال�سعودي ��ة ،اىل زيادة ح�صة احلج
�أك�ث�ر من املخ�ص�صة حاليا للعراق ،مطالب ًة مبنح ت�أ�شرية الدخول "الفيزا" من
ال�سفارة ال�سعودية يف بغداد ،ولي�س من الريا�ض.
وقال بيان للهيئ ��ة ،ان "رئي�س الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية التقى
وزي ��ر احلج ال�سعودي بندر حجار خالل الزي ��ارة التي اجراها اىل ال�سعودية
ا�ستعدادا ملو�سم احلج املقبل".
و�أ�ض ��اف البي ��ان "جرى خالل اللق ��اء الثنائي بني اجلانب�ي�ن التباحث بالأمور
التنظيمي ��ة التي تتعل ��ق مبو�سم احلج املقب ��ل ,وال�سعي احلثي ��ث على اجناح
عملية تفوي ��ج احلجاج وتي�سري اداء منا�سكهم بال�ص ��ورة املطلوبة ،بالإ�ضافة
اىل تذلي ��ل املعوق ��ات وتق ��دمي اخلدم ��ات الالزم ��ة الت ��ي ت�ص ��ب يف راحته ��م
و�سالمتهم".

املوارد

تفريغ �سد المو�صل ا�ستعداد ًا لمو�سم
ذوبان الثلوج
قال ��ت وزارة املوارد املائية ان عملية
تفري ��غ �سد املو�صل ،التي حتدث منذ
�أ�سبوع�ي�ن جت ��ري ا�ستع ��دادا ملو�سم
ذوبان الثلوج ،فيما ا�شارت اىل عدم
وجود تلك�ؤ يف اعمال ال�صيانة.
وق ��ال وزير امل ��وارد املائي ��ة حم�سن
ال�شمري يف بيان ،ان "عملية التفريغ
يف �س ��د املو�ص ��ل جت ��ري ا�ستع ��دادا
ملو�سم ذوبان الثل ��وج يف �أ�شهر �آذار

وني�سان و�أيار م ��ن كل �سنة من �أجل
احلفاظ على املن�سوب الآمن لل�سد".
و�أو�ض ��ح ان "اج ��راء التفري ��غ الذي
يح ��دث من ��ذ �أ�سبوع�ي�ن لي� ��س خوفا
م ��ن االنهي ��ار" ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان "م ��ا
ذكرته احلكومة من �إجراءات �سالمة
ال يعن ��ي ان ال�سد مه ��دد باالنهيار �أو
على و�ش ��ك االنهيار و�إمن ��ا كالم عام
وروتيني".

ع ��ام � ،1974إال �أن التعدي�ل�ات التي �أجريت عليه
جعلها تابعة لوزارة النقل".
و�أ�ضاف ��ت ع�ض ��و ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون� ،أن
"التعدي ��ل املق�ت�رح يجعل م ��ن �سلط ��ة الطريان
املدين م�ستقلة مادي ًا ومعنوي ًا و�إداري ًا عن وزارة
النقل".

وكان عدد من النواب دعوا �إىل فك ارتباط �سلطة
الطريان املدين عن وزارة النقل باعتبارها �سلطة
م�ستقل ��ة وتتمتع مبجل� ��س �إدارة معني وموظفني
وتخ�صي�صات وغريها ،ع ��اد ًا �أن ارتباط ال�سلطة
بال ��وزارة والوزي ��ر ح�ص ��ر ًا ،يجعله ��ا "عر�ض ��ة
للتدخالت واملناكفات واملزايدات".

ميك ��ن لل�سيا�س ��ي بع ��د ان يت�سل ��م م�س�ؤولية احلك ��م ان يك�سب �شعبه
لي�س بالكلم ��ة الطيبة فقط فالكلمات التبن ��ي بلدانا والبالت�صريحات
النارية او الوعود الوردية فال�سا�سة ميكن ان يعدون ببناء اجل�سور
حت ��ى لو مل يوجد نهر كما يق ��ول الرئي�س الرو�سي نيكيتا خرو�شوف
 ،لكن ��ه ميك ��ن ان يك�سبه ��م باالفع ��ال حت ��ى لو ك ��ان ظاهره ��ا مطمئنا
لل�شع ��ب وباطنه ��ا مطمئنا للحك ��ام انف�سه ��م ..واكرثنا يعل ��م مافعله
الرئي� ��س امل�صري الراحل جم ��ال عبد النا�صر بعد ث ��ورة يوليو حني
ن ��ادى ب�ض ��رورة تطبيق قانون " م ��ن اين لكم هذا " عل ��ى امل�س�ؤولني
الذي ��ن ا�ستغلوا منا�صبه ��م بهدف ا�س�ت�رداد اموال ال�شع ��ب املنهوبة
م ��ن قبله ��م وحماية املال العام  ،ورغم ان تطبيق ��ه مل يكن على الوجه
ال�صحي ��ح ومت و�ضع ��ه فيم ��ا بعد على ال ��رف اال انه �أح ��دث فرقا لدى
ال�شعب امل�صري الذي كان متحم�سا لر�ؤية ثمار وقوفه مع الثورة ..
يف بلدنا الذي بلغ فيه ا�ستغالل املال العام �أعلى مدياته يحاول البع�ض
الت�شبث بقانون " من �أين لك هذا " لطم�أنة ال�شعب وامت�صا�ص نقمته
بعد كل حماولة رف�ض وا�ستنكار بدءا بنداءات اال�صالح التي اطلقها
رئي� ��س الوزراء حي ��در العبادي قبل عدة ا�شهر ث ��م النداءات االخرية
لل�سي ��د مقتدى ال�صدر والتي ينبغي اخ�ضاعها الر�ض الواقع لي�صدق
ك ��ل من زحف مع ��ه اىل �ساحة التحرير انه ي�سع ��ى اىل تغيري حقيقي
ي�صب يف خدمة ال�شعب املت�ضرر ..
وامام ن ��داءات املتظاهرين واملثقفني ب�ض ��رورة ان يثور ال�شعب كله
بوجه الف�ساد �ستظل �ساح ��ة التحرير ت�شهد الهتافات وتعدد الوجوه
امل�ستنك ��رة للواق ��ع املرير لكن اال�صالح احلقيقي ل ��ن يحدث مامل تتم
حما�سبة املف�سدين ب�ش ��كل حقيقي فال�شعب لي�س م�س�ؤوال عما تعانيه
البالد من م�شاكل بل على امل�س�ؤولني ان يحملوا انف�سهم عناء االهتمام
بحالة ال�شعب والعمل على ان�صافه وو�ضع حد لف�ساد املف�سدين ..
يف حتليل ��ه لكلم ��ة �سيا�س ��ة او (بوليتيك�س) باللغ ��ة االنكليزية يقول
اري هاردمي ��ان انه ��ا تتكون م ��ن مقطعني  :ب ��ويل وتعن ��ي (العديد)
وتيك�س وتعني (طفيليات متت�ص الدم ) وهذا يعني ان ال�سيا�سة هي
التي تفرز لنا تلك الطفيليات العديدة التي متت�ص دمنا  ،ويف العراق
امثل ��ة كثرية لطفيليات متتلك امالك ��ا الح�صرلها من منازل و�سيارات
ورواتب �ضخم ��ة ورواتب اخرى للحمايات ف�ض�ل�ا عن اموال مهربة
اىل اخل ��ارج وعق ��ارات داخل وخ ��ارج البالد  ،وبدال م ��ن مطالبة تلك
الطفيلي ��ات باع ��ادة ام ��وال ال�شع ��ب و�سع ��ي اجله ��ات املخت�صة اىل
ا�س�ت�رداد ام ��وال امل�س�ؤولني املهربة اىل اخلارج تت ��م مطالبة ال�شعب
ب� ��أن يتحم ��ل قط ��ع الروات ��ب او ت�أخريه ��ا ودف ��ع ال�ضرائ ��ب عن كل
اخلدم ��ات التي يفرت�ض بالدولة ان تقدمها له جمانا وان يوا�صل �شد
احل ��زام لدرجة حرمان اطفاله م ��ن ( الن�ستلة) وت�أجيل عالج امرا�ضه
يف امل�ست�شفي ��ات احلكومي ��ة بعد رفع ت�سعرية اجوره ��ا واال�ستغناء
بالتدري ��ج ع ��ن امل ��اء والكهرب ��اء ومف ��ردات البطاق ��ة التمويني ��ة ،
فالدميقراطي ��ة الت ��ي انتظره ��ا طوي�ل�ا مل ت� ��أت النق ��اذ املحتاجني بل
النعا�ش امل�س�ؤولني وزي ��ادة امالكهم وامل�س�ؤول الذي عليه ان يك�سب
�شعب ��ه ويحقق مطالب ��ه يوا�صل خدمة م�صاحل ��ه ال�شخ�صية با�صرار
وا�ضعا ال�شعب ..واىل االبد ..على الرف ..
ِ

النج��ف تعل��ن ح�س��م مل��ف ح��ي الن��داء املتن��ازع علي��ه م��ع الدف��اع
 النجف /اي�سر علي
اعلن حمافظ النجف ل� ��ؤي اليا�سري ،ح�سم ملف
قط ��ع ارا�ضي حي النداء امل�ستغلة من قبل وزارة
الدفاع �شمايل املحافظة (180كم جنوب بغداد)،
وفيما �أكد ان جلنة م�شرتكة من احلكومة املحلية
والوزارة ،با�شرت بت�سليم االرا�ضي ال�صحابها.
وقال اليا�س ��ري يف حديث اىل (املدى بر�س) ،ان
"املحافظ ��ة بعد عناء طويل ومفاو�ضات متكنت
م ��ن ح�سم ملف قطع ارا�ضي حي النداء واملتعلق
بالقطع ��ة امل�ستغل ��ة من قب ��ل وزارة الدف ��اع التي

�شيدت عليها مع�سكرا للجي�ش بعد عام ."2003
و�أ�ضاف اليا�سري ،انه ''مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة
من قبل احلكومة املحلية ووزارة الدفاع" ،مبين ًا
ان "اللجن ��ة با�ش ��رت عمله ��ا منذ ي ��وم � 25شباط
بعملي ��ة ت�سليم االرا�ضي اىل ا�صحابها وال�سماح
له ��م بت�شيي ��د ال ��دور والبناء ف ��ور�أ ،بع ��د اكمال
االج ��راءات االدارية والقانوني ��ة من قبل اللجنة
املخت�صة".
وتاب ��ع اليا�س ��ري ''من ��ذ وق ��ت طويل نعم ��ل على
ح ��ل هذا املل ��ف وال�شكاوى التي كان ��ت تردنا من
قب ��ل املواطنني ،وقد واجهن ��ا الكثري من املماطلة

م ��ن اجله ��ة �صاحب ��ة العالق ��ة ولك ��ن بع ��د جه ��د
حثيث متكن ��ا من الو�صول اىل اتف ��اق نهائي مع
وزارة الدف ��اع برف ��ع املع�سك ��ر نهائي� � ًا اىل خارج
املحافظة''.
من جانبه ��م رحب ا�صح ��اب االرا�ضي باخلطوة
الت ��ي حتقق ��ت مقدم�ي�ن �شكره ��م وامتنانه ��م
للمحافظ ��ة واملحاف ��ظ لدورهم الكب�ي�ر واحلثيث
يف ح�س ��م ه ��ذه الق�ضي ��ة الت ��ي عان ��ت االهم ��ال
والت�سويف لأكرث من ع�شر �سنوات.
وقال املواط ��ن �أحمد عبد احل�سني يف حديث اىل
(امل ��دى بر�س)'' ،ا�ستلمت هذه القطعة قبل 2003

وتفاج� ��أت بعدم قدرتي على الت�صرف فيها كونها
تقع �ضم ��ن �أر� ��ض املع�سكر وتقدمت ع ��دة مرات
ب�شكوى للمحافظة ولك ��ن دون جدوى حتى انها
ال ت�ش�ت�رى وال تباع له ��ذا ال�سب ��ب واليوم بحمد
الل ��ه وبف�ضل املحافظ �صار مبق ��دوري الت�صرف
فيها''.
يذك ��ر ان وزارة الدف ��اع �شي ��دت منذ ع ��ام 2003
مع�سك ��ر ًا عل ��ى م�ساح ��ة وا�سع ��ة يف منطقة حي
الن ��داء �شمايل النجف متج ��اوزة بذلك على اكرث
م ��ن  1200قطع ��ة �سكنية عائ ��دة للمواطنني بعد
عام .2003

الأمانة تنفي �إهمال الأ�سود والنمور يف متنزه الزوراء
 بغداد /املدى بر�س
نف ��ت �أمانة بغ ��داد� ،أم� ��س االثنني،
الأنب ��اء الت ��ي حتدث ��ت ع ��ن وجود
�إهمال للأ�سود والنمور يف حديقة
حيوان متنزه الزوراء ،وفيما �أكدت
تلقي ��ح احليوان ��ات وف ��ق املعايري
واملحددات العاملي ��ة ،دعت اجلميع
اىل اعتم ��اد الدقة واملو�ضوعية يف
ن�شر مثل هذه الأخبار.
وقالت مديري ��ة العالقات والإعالم
ب�أمان ��ة بغ ��داد يف بي ��ان ،تلق ��ت
(امل ��دى بر� ��س) ،ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن
"دائرة املتنزه ��ات والت�شجري يف
�أمانة بغ ��داد تويل اهتمام� � ًا كبري ًا
بالأ�س ��ود والنم ��ور يف حديق ��ة
حي ��وان متن ��زه ال ��زوراء" ،مبين ًة
�أن "م ��ا ن�ش ��ر يف بع� ��ض �صفحات

التوا�ص ��ل االجتماعي ع ��ن �إهمالها
�ار عن
وع ��دم العناي ��ة به ��ا �أم ��ر ع � ٍ

ال�صحة".
و�أ�صافت املديرية� ،أن "امل�س�ؤولني

ع ��ن احليوان ��ات يف احلديق ��ة
يقوم ��ون بتغذية (من ��ر اجلاغور)

مربي النمور يف حديقة احليوانات مبنتزه الزوراء خالل �إطعام منر �سايبريي

يومي ًا بـ� �ـ ( ٥اىل  )٧كغم من اللحم
ويت ��م تلقيح ��ه بامل�ض ��ادات �ض ��د
الدي ��دان والأمرا� ��ض الفايرو�سية
حفاظ� � ًا عل ��ى �صحت ��ه و�سالمت ��ه"،
م�ؤك ��د ًة "اعتماده ��ا عل ��ى املعاي�ي�ر
واملح ��ددات العاملي ��ة املعتم ��دة يف
حدائق احليوان".
ودع ��ت املديرية ،جميع م�ستخدمي
�شبك ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
اىل "اعتم ��اد الدق ��ة واملو�ضوعي ��ة
يف ن�ش ��ر مث ��ل ه ��ذه الأخب ��ار
وا�ستق ��اء التفا�صي ��ل الدقيق ��ة من
امل�ص ��ادر املعتمدة حتقيق� � ًا للأمانة
الإعالمية".
وكانت مواقع التوا�صل االجتماعي
تناقلت فيما بينها عن وجود �إهمال
للأ�سود والنمور يف حديقة حيوان
متنزه الزوراء.

� 600شاب يتطوعون لتنظيف ق�ضاء بيجي و"انقاذ" الوثائق احلكومية
� صالح الدين /علي مو�سى
�أعلن جمل�س ال�شب ��اب يف ق�ضاء بيجي ،مبحافظة
�صالح الدين ،م�شاركة � 600شاب يف حملة تطوعية
لتنظي ��ف الق�ضاء وازالة "�آثار داع�ش" من الق�ضاء
خالل الأيام املقبلة ،وفيما �أكد جمل�س �صالح الدين
و�صول اكرث من � 56آلية لتنفيذ احلملة� ،أ�شار اىل
تخ�صي�ص جمموعة من املتطوعني النقاذ الوثائق

يف الدوائر احلكومية من ال�ضياع والتلف.
وق ��ال رئي� ��س جمل�س ال�شب ��اب يف الق�ض ��اء ،عادل
�أحمد علي ،يف حديث اىل (املدى بر�س)� ،إن "هناك
حملة تنظيف تطوعية �ستنطلق خالل االيام املقبلة
لرف ��ع االنقا� ��ض من ق�ضاء بيج ��ي 40( ،كم �شمايل
تكريت) ،وازالة االثار التي خلفها تنظيم (داع�ش)
ومع ��ارك التطه�ي�ر الت ��ي تلته ��ا" ،مبين� � ًا ان "نحو
� 600ش ��اب من �أهايل بيج ��ي �سي�شرتكون يف تلك

احلملة".من جانبه ،قال �أمني عام جمل�س حمافظة
�صالح الدين ،خمل ��ف الدليمي ،انه "تدار�س خطة
العمل مع املتطوعني مع اقرتاب و�صول الع�شرات
م ��ن الآليات القادمة من بغداد والتي تزيد على ٥٦
�آلي ��ة خمتلف ��ة للم�شاركة برف ��ع االنقا�ض وتنظيف
الطرق".
و�أ�ش ��ار الدليم ��ي ،اىل انه "مت تق�سي ��م املتطوعني
اىل جماميع لتنظيم العمل" ،الفت ًا اىل "تخ�صي�ص

جمموع ��ة م ��ن ه� ��ؤالء ال�شب ��اب املتطوع�ي�ن لإنقاذ
الوثائ ��ق املوج ��ودة يف الدوائ ��ر احلكومي ��ة
للمحافظة حفاظ ًا على حقوق املواطنني".
يذكر �أن القوات امل�شرتكة متكنت من حترير مدينة
تكري ��ت يف (ال� �ـ 31م ��ن �آذار  ،)2015وتوا�ص ��ل
التق ��دم لطرد (داع�ش) من باق ��ي مناطق املحافظة،
بع ��د �أن ح ��ررت بيجي 40( ،ك ��م �شم ��ال تكريت)،
منت�صف ت�شرين الثاين .2015

آخر خبر
خطف فريق امليناء الب�صري بطاقة الت�أهل
اىل دوري ال�ن�خ�ب��ة ب�ع��د ف ��وزه ال�صعب
على ف��ري��ق ال�صناعة ( )1-2يف امل�ب��اراة
التي جرت على ملعب الأخ�ير يف اختتام
مناف�سات اجلولة الثامنة من مرحلة الإياب
لدوري الكرة املمتاز .وح�سم الفوز لفريق
امليناء الالعبان علي بهجت وعلي ح�صني
ل�يرف�ع��ا ر��ص�ي��ده اىل النقطة  29باملركز

الثاين يف ترتيب املجموعة الثانية فيما
ا�ستقر ف��ري��ق ال�صناعة ب��امل��رك��ز الأخ�ي�ر
بر�صيد  10ن�ق��اط .م��ن جهته ق��اد الليبي
عبد ال���س�لام ال�ف�ي�ت��وري ف��ري��ق زاخ��و اىل
خطف ث�لاث نقاط ثمينة من فريق �أربيل
بت�سجيله الهدف الثمني يف الدقيقة  88عن
طريق ركلة جزاء لريفع ر�صيد فريقه اىل
النقطة  28باملركزالثالث يف حني جتمّد

تغريدة
ر�صيد �أربيل عند النقطة  . 23وحقق فريق
ال�شرطة ف� ً
�وزا ً
غاليا على فريق كربالء من
خ�لال امل�ح�ترف ال���س��وري اح�م��د ال�صالح
ليقفز اىل املركز اخلام�س بر�صيد  26نقطة
بفارق نقطتني عن فريق �أمانة بغداد الذي
متكن من انتزاع فوز مثري من فريق النجف
( )0-2يف امل �ب��اراة ال�ت��ي �ضيفها ملعب
الإدارة املحلية يف حمافظة النجف .

بالرغم من ت�أثري موازين القوى الدولية
يف م�س�ألة بقاء احلظر على بلدنا� ،إال �أن
ال�سبب الأهم وراء تفاقم املحن الريا�ضية
م�شاكلنا الداخلية وال�صراعات جتاه
امل�صالح اخلا�صة قبل م�صلحة الريا�ضة
العراقية وكرتها ا�ضافة اىل التعامل املزاجي
�أو ال�سطحي مع امل�س�ؤولية من دون ر�ؤى
وخربات متكاملة.
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بعدما بان �ضعف �أجهزتنا الريا�ضية حلل الأزمة

( ) تطال��ب بتفعي��ل منه��ج عبدامله��دي لرف��ع احلظ��ر
 بغداد� /إياد ال�صاحلي

يف خ�ضم التربيرات املتوالية التي تطلق هنا
وهناك للتغطية على خيبة الأم��ل الكبرية بعدم
متكن احت ��اد ك��رة ال �ق��دم م��ن التعامل م��ع ورق��ة
الت�صويت وفق الر�ؤية العراقية الطاحمة لرفع
احلظر الدويل عن مالعبنا يف امل�ؤمتر االنتخابي
لرئا�سة فيفا يوم اجلمعة املا�ضي� ،أجرت (املدى)
ات�صا ًال باخلبري الدكتور با�سل عبد املهدي لبيان
ر�أي��ه عمّا ح�صل يف انتخابات اﻻحت��اد ال��دويل
لكرة القدم والكيفية التي مت بها توظيف ال�صوت
العراقي ،ف�إمتنع عبداملهدي عن التعليق ،م�ؤكد ًا
�أن ��ه " ال ف��ائ��دة ت��ذك��ر م��ن احل��دي��ث �أم ��ام نوعية
ومنهج تفكري مواقع القرار الريا�ضي العراقي
يف ق�ضايا دولية �صعبة من ه��ذا النوع" راجي ًا
عر�ض
يف الوقت ذاته العودة �إىل ما تناوله من ٍ
مُ�سهب يف امل��دى بتاريخ  28ح��زي��ران ( 2015
ملف رفع احلظر ،وق�ضايا �أخرى  ..من الألف �إىل
اليـاء!) م�ؤكد ًا ب�أننا �أم�سينا كما يُعلن �أعدا�ؤنا مع
الأ�سف " ،ب�شر ال نقر�أ و�إن قر�أنا ال نفهم و�إن فهمنا
ال نعمل" وكفى! و�إذ نتفهم التعليق املقت�ضب الذي
�أب ��داه ال��دك�ت��ور با�سل عبداملهدي ان�سجام ًا مع
الواقع الريا�ضي الذي يعي�ش �أ�صعب حقبة تعاين
الرتدّي والت�صدّع بفعل التناحرات والتقاطعات
يف املواقف بني املعنيني ب�ش�أن رفع احلظر وعدم
ت��دارك تداعيات ا�ستمرار كرتنا يف دفع الأثمان
الباهظة من ا�ستحقاقاتها اخلارجية منذ �صدور
ق��رار احلظر الر�سمي ع��ام  ،1984ف�إننا نطالب

تفعيل ما جاء يف منهج رفع احلظر ال��ذي ك�شف
عبداملهدي ا�سبابه ومعاجلته عرب (امل��دى) العام
املا�ضي بالتف�صيل والأحداث ذات العالقة ب�صدور
ال�ق��رار ال��دويل وامل�ت�غ�ّي�رّ ات ال�سرتاتيجية التي
ط��ر�أت على املنطقة منذ �سنني ع��دة وم��ا �أحدثه
االنق�سام ال �ق��اري الأخ�ي�ر م��ن �ضياع حلقنا يف
اختيار ّ
املر�شح املنا�سب واملُخ ّل�ص ملعاناة كرتنا
من قيود احلظر اجلائر.
نتوقف هنا ملي ًا عند بع�ض حماور ملف احلظر
التي �أوردها عبداملهدي يف ا�ستعرا�ضه املو�سوم
وامل�شفوع بالدالئل التي تف�ضح املتوهمني ال�سيما
ق��ول��ه " �إن م�ل��ف �إدارة رف��ع احل�ظ��ر ع��ن ال�ك��رة
العراقية هو ملف �سيا�سي ودبلوما�سي بالدرجة
الأوىل لن تقدر على �إدارت��ه اىل غاياته املرجوة
ق ��درات �أجهزتنا الريا�ضية القائمة بخرباتها
املتوا�ضعة ومنهجها املرتدد و�آلياتها الفقرية ".
فكالم عبداملهدي هذا يدعونا ملنا�شدة احلكومة
وال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية ويف مقدمتها
وزارت��ا اخلارجية وال�شباب واللجنة الأوملبية
واحت ��اد ك��رة ال�ق��دم الغتنام فر�صة دخ��ول فيفا
عهد ًا جديد ًا بقيادة ال�سوي�سري جياين �إيفانتيني
ومكتبه ال�ت�ن�ف�ي��ذي وامل �ب��ا� �ش��رة بت�شكيل جلنة
متخ�ص�صة وفق الآلية التي ك�شف عنها عبداملهدي
لتمار�س دوره��ا امل�س�ؤول وت�ضع فيفا �أم��ام قرار
تاريخي يعيد دوران الكرة الدولية يف مالعبنا
ال�سيما �أن اال��ص�لاح��ات اجل��دي��دة التي �صوّ تت
عليها اجلمعية العمومية لفيفا قبل �ساعات من
ان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س��ة رك ��زت ع�ل��ى اع���ادة النظر

باختصار ديمقراطي

بامل�شكالت امل��وق��وف��ة ل�لاحت��ادات الأه�ل�ي��ة وهي
ر�سالة مهمة لتعزيز �أط��ر دع��م ال��دول��ة وتر�سيخ
ال�شراكة يف �صناعة القرار من دون �أن ي َِخ َّل ذلك
با�ستقاللية االحت ��اد يف حت��دي��د �سيا�سة �إدارة
اللعبة �شريطة ان جُت ّنب معاودة فر�ض احلظر
حتت �أية ذريعة.

انطالق مناف�س��ات املرب��ع الذهبي ل�س��لة املمتاز
 بغداد  /املدى

 رعد العراقي

�أوهام براءة االحتاد
يق ��ول فولت�ي�ر( يج ��ب �أن تخج� � َل م ��ن ارتك ��اب اخلط� ��أ ولي� ��س من
االعرتاف به) و�أجزم �أن هذا الفيل�سوف مل يخطر على باله يوم ًا �أن
هناك مَن ال يخجل من اخلط�أ وال حتى االعرتاف به.
بتلك ال�صورة الغريبة مت�ضي الكرة العراقية نحو الإخفاق الإداري
املتوا�ص ��ل من ��ذ �سن ��وات م ��ن دون �أن يتعل ��م قادته ��ا م ��ن املواق ��ف
واملعا�ضل التي تواجهها  ،بل وت�ص ّر على امل�ضي بها بتلك الع�شوائية
والبدائية �س ��واء بالإدارة �أو بالتخطي ��ط �أو التجهيز وهي ثابتة ال
تتحرك عن مواقعها و�إمن ��ا تتفاخر على �إنها الأكف�أ والوليد الوحيد
الذي �أجنبته بطون العبقرية الكروية.
�آخ ��ر ف�صول الإثارة اعالن قائمة املنتخ ��ب الوطني التي �ستخو�ض
مواجهت ��ي تايالن ��د وفيتن ��ام املهم ��ة وامل�ؤهل ��ة لل ��دور الث ��اين م ��ن
ت�صفيات ك�أ�س الع ��امل  2018ونهائيات �أمم �آ�سيا  2019وما رافقها
م ��ن تقاطع ��ات بني اع�ضاء االحت ��اد واملالك التدريب ��ي املغلوب على
�أم ��ره لتمت ��د اىل ال�شارع الكروي يف �سابق ��ة مل ن�شهد لها نظري ًا يف
كل انحاء العامل حينم ��ا اختلطت امل�س�ؤوليات وت�شابكت الواجبات
وتع ��ددت الآراء بطريق ��ة ا�ستدع ��اء الالعب�ي�ن وامكانياته ��م ومدى
جاهزيتهم .
الأم ��ر مل يتوقف عند ذلك ،بل تع� �دّاه اىل انق�سام داخل بيت االحتاد
وجلان ��ه الفرعية التي كانت نتيجته ��ا تقدمي رئي�س جلنة املنتخبات
فالح مو�سى ا�ستقالته بعد اتهامه رئي�س االحتاد عبداخلالق م�سعود
الإنفرا َد بالقرارات وتهمي�شه له.
بعيد ًا عن حقيقة ما يجري وتربيرات كل الأطراف �إال �أن هناك وقائع
دامغة ت�ؤكد �أن هناك تخبط ًا ي�ضرب �أركان وفكر احتاد الكرة متمثلة
بتغيري قائمة الالعبني لأك�ث�ر من م ّرة لأ�سباب متعددة �أكرثها كانت
غري منطقية بعد �أن تع ّكزت احلجج بني �إجراءات �إدارية �أو ا�صابات
بع� ��ض املحرتفني ثم ارتباك يف ج ��دول الإعداد حينم ��ا �أغفل املالك
التدريب ��ي �صعوبة ا�ش�ت�راك العبي القوة واجلوي ��ة ونفط الو�سط
يف مب ��اراة �سوريا الإعدادية يوم � 18آذار القادم ب�سبب ارتباط تلك
الأندي ��ة مبباري ��ات ك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي يوم ��ي  15و 16ال�شهر
نف�س ��ه مما يعني ان لقاء ال�شقيق ال�س ��وري ال مُيثل اختبار ًا حقيقي ًا
جلاهزي ��ة املنتخ ��ب خا�ص ��ة �إن بع� ��ض الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن يتع ّذر
ح�ضورهم لتلك املب ��اراة ..وبالتايل ف�إن املالك الفني �سريتكب خط�أ
غري مربر بعد �أن �إت�ض ��ح عدم جدوى اللقاء وا�ستحالة ا�ضافته لأي
مك�سب عل ��ى �صعيد ان�سجام الت�شكيل ��ة الأ�سا�سية �أو تنفيذ اجلانب
اخلططي ،بل �إن �أية نتيجة �سلبية رمبا �ست�ؤثر يف اجلانب النف�سي
وتع ّر� ��ض علوان وم�ساعديه اىل �ضغوطات كب�ي�رة ،كما ح�صل بعد
اللقاء الودي مع املنتخب الأردين ال�شقيق يف املرحلة ال�سابقة التي
مل تنف ��ع اعتباره جتريبي ًا يف �إخماد فورة اجلماهري التي تنظر اىل
تاريخ الكرة العراقية و�سمعتها قبل �أي �شيء �آخر.
عل ��ى احت ��اد الكرة مراجع ��ة �أخطائه الكث�ي�رة يف جل�س ��ة م�صارحة
ومكا�شف ��ة جم ��ردة م ��ن �أوه ��ام ال�ب�راءة ال�شخ�صي ��ة ل ��كل الأفع ��ال
والت�ص ّرفات التي رافقت قيادتهم طيلة الفرتة املا�ضية والركون اىل
امل�صلحة العامة.

ولع َّل من ال�ضروري �إعادة النظر يف �سيا�سة فريق
العمل الذي �سي�أخذ على عاتقه التح ّرك لإنهاء �أزمة
احلظر مثلما نبّه عبداملهدي بقوله " �إن جتميع
الكفاءات العراقية املتخ�ص�صة يف كرة القدم لن
يحل امل�شكلة لأن م�شكلتنا احلقيقية تكمن يف
املنهج وال�سلوك الذي يُدير دفة الكرة يف العراق

منذ �سنني طويلة حتى �أن هناك �إ�شكالية كبرية يف
�سيا�سة �إدارة الكرة العراقية".
نتو�سم خ�ير ًا بن�ضوج فكرة ت�شكيل وفد "نوع ًا
وكفاءة" متميزين للتح�ضري امل�ستويف جلميع
م�ستلزمات رف��ع احل�ظ��ر ب�ع�ي��د ًا ع��ن ال�ع��واط��ف
وامل ��زاي ��دات ال�ت��ي تنطلق م��ن هنا وه �ن��اك على

ح�ساب تقهقر ال�سمعة وت�شتت الفكر وانخراط
احت��ادن��ا يف تكتالت �إقليمية ال طائل منها ولن
تخدم ق�ضيتنا ،ولنا يف جتربة عام  2008خري
ما �صنعته الإرادة العراقية  ،فقد ذك��ر الدكتور
ع�ب��دامل�ه��دي �أن " ال��وف��د احل�ك��وم��ي �آن���ذاك ذهب
ملفاو�ضة الأوملبية الدولية لغر�ض �إقناعها برفع
ق��رار احلظر ال���ص��ادر نتيجة معلومات مُ�ضللة
نقلت اليها حول م�سببات القرار املذكور ب�شكل
ُ�ستوف وغري �أمني �أي�ض ًا  ،ومل يكن الوفد
غري م
ٍ
ريا�ضي ًا �أو �أوملبي ًا وامنا ت�شكيلة متجان�سة بر�ؤية
م��وح��دة وم��درو� �س��ة ��ض� ّم��ت يف ق��وام�ه��ا �سفري ًا
وم�ست�شار ًا �سيا�سي ًا والناطق الر�سمي للحكومة
حينها ا�ضافة اىل حامل امللف الريا�ضي ومت حل
الإ�شكالية ب�سهولة ِعرب مفاو�ضات مهنية انتهت
ب�إلغاء ق��رار التعليق وم�شاركة الوفد الريا�ضي
العراقي يف العاب بكني".
من حقنا �أن ن�سجل ا�ستغرابنا ال�شديد اليوم ،بل
ونحمّل االحتاد الدويل للعبة امل�س�ؤولية الكاملة
يف ح��ال��ة ب�ق��اء ق ��رار احل�ظ��ر ��س��اري� ًا على بلدنا
بخالف بلدان �أخرى تعي�ش �أ�سو�أ �أيامها من ناحية
انعدام الأمن ،مثلما ت�ساءل الدكتور عبداملهدي يف
الق�ضية ذاتها" �ألي�س غريب ًا �أن ال ُتفر�ض ر�سمي ًا،
عقوبة احلظر حتى اليوم على ليبيا �أو �سوري ًا
مث ًال برغم الأح��داث ،وكرتنا تقبع منذ  ٤٠عام ًا
رهينة حلظر فر�ضته وعززته م�صالح وحتركات
�سيا�سية ثم انتخابية ال تريد وال ترغب وال تعمل
على كل ما يعود باخلري والأم��ان على �شعب هذا
البلد املظلوم؟!".

تنطلق اليوم الثالثاء مناف�سات املربع
ال��ذه�ب��ي ( ف��اي�ن��ل ف ��ور) ل ��دوري ال�سلة
املمتاز على قاعة ال�شعب املغلقة لاللعاب
الريا�ضية بالعا�صمة ب�غ��داد مب�شاركة
�أربعة فرق من بغداد واملحافظات.
��س�ت�ق��ام م �ب��ارات��ان الأوىل ب�ين امل�ي�ن��اء
مت�صدر الدوري املمتاز والنفط �صاحب
املركز الرابع بال�ساعه  5ع�صر ًا تعقبها
مباراة الكرخ و�صيف املت�صدر وال�شرطة
ثالث الرتتيب بال�ساعه  7م�سا ًء .

و�سي�شهد ب�ع��د غ ��د اخل�م�ي����س �إق��ام��ة
م �ب��ارات�ين ع�ل��ى ق��اع��ة ال���ش�ع��ب املغلقة
لاللعاب الريا�ضية الأوىل ب�ين الكرخ
و�صيف املت�صدر والنفط رابع الرتتيب
بال�ساعة  5ع�صر ًا تليها مباراة ال�شرطة
ثالث الرتتيب وامليناء املت�صدر بال�ساعة
 7م���س��اءً .و�ستقام ي��وم ال�سبت املقبل
مباراتان االوىل بني النفط رابع الرتتيب
مع ال�شرطة ثالث الرتتيب بال�ساعة 5
ع�صر ًا تليها بال�ساعة  7م�سا ًء مباراة
امليناء املت�صدر والكرخ الو�صيف.
وذكر م�صدر مق ّرب من احتاد ال�سلة �أن

الأخ�ير اتفق مع �شبكة الإع�لام العراقي
على ان تقوم القناة العراقية الريا�ضية
بنقل جميع مناف�سات املربع الذهبي نق ًال
مبا�شر ًا من قاعة ال�شعب املغلقة لاللعاب
الريا�ضية .و�سيتم حتديد هوية الفريقني
اللذين يح�صالن على املركزين الأول
والثاين على �ضوء نتائج مباريات املربع
الذهبي حيث يتوجب احل�سم بينها على
�ضرورة الفوز يف  4مباريات من �أ�صل
 7بعد العودة لنتائجهما يف مناف�سات
املراحل الأوىل والثانية والثالثة لت�سمية
بطل املو�سم احلايل.

بغداد التخ�ص�صي بطل املالكمة للنا�شئني
 بغداد  /املدى
حيث حملت املناف�سة طابع الندية
خ�صو�ص ًا ان االحتاد �شكّل جلنة
ت� � � � ّ�وج ف� ��ري� ��ق م� ��رك� ��ز ب� �غ���داد ل�ل�ت�ع��اون م��ع ��ض�ب��اط اجلن�سية
التخ�ص�صي باملالكمة ببطولة ل�ل�ك���ش��ف ع ��ن ح � ��االت ال �ت��زوي��ر
االن��دي��ة للنا�شئني بعد �أن جمع وال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ه ��ذه ال �ظ��اه��رة
 44نقطة بفارق كبري عن و�صيفه ال�سلبية التي ُتلقي بظاللها على
فريق مركز الب�صرة التخ�ص�صي املالكمني واللعبة عامة.
�إذ ج �م��ع  24ن�ق�ط��ة ف�ي�م��ا احتل ه� ��ذه الإج� � � ��راءات �أع� �ط ��ت ق��وة
املركز الثالث فريق نادي امليثاق ل�ل�م�ن��اف���س��ة يف ال �ب �ط��ول��ة حيث
بـ  21نقطة.
�أف � � ��رزت م�لاك �م�ين ي �ت��وق��ع لهم
ال�ب�ط��ول��ة ا��س�ت�م��رت ارب �ع��ة اي��ام م�ستقبال يف لعبة الفن النبيل،
تناف�س فيها  202مالكم ميثلون كما ات�سمت البطولة بح�ضور
�أندية العراق �إ�ضافة اىل م�شاركة ج �م��اه�يري وا� �س��ع �إ� �ض��اف��ة اىل
فرق املراكز التخ�ص�صية باملالكمة ،تكرمي الرواد ملا قدموا للعبة الفن

�إي�ضاح من رئي�س احتاد الكـرة

النبيل خالل �سنواتهم الريا�ضية.
وف�� ��از ب ��امل ��رك ��ز الأول ك���ل م��ن
املالكمني زك��ري��ا ام�ث��ال وزن 46
كغم  ،وح�سني قا�سم وزن 48
كغم  ،ولوزن  50كغم فاز ح�سني
عبدالهادي ،ووزن  52كغم عبا�س
�أح� �م ��د ،ووزن  54ك �غ��م ح�ي��در
حممد موىل ،وزن  57كغم ح�سني
ع�صام ،وزن  60كغم ر�ضا طالب،
وزن  63كغم عمر ايهاب ،وزن 66
م�صطفى �شريكو ،وزن  70عبا�س
قا�سم ،وزن  75كغم �سجاد علي،
وزن  80كغم حمزة علي ،وزن +
 80كغم م�صطفى حممود.

تلقت �صحيفة (امل� ��دى) �إي���ض��اح� ًا م��ن رئي�س من �أج��ل �ضمان ذل��ك وحتقيق الهدف الأ�سمى
احت��اد ك��رة ال�ق��دم عبداخلالق م�سعود ب�ش�أن الذي ن�سعى جميع ًا من �أجله وهو رفع احلظر
الت�صريحات ال�ت��ي �أدىل بها �أم�ي�ن �سر احت��اد عن مالعبنا ومل يكن اختيار املر�شح من احتاد
ال�ك��رة ال�سابق �أح�م��د عبا�س لل�صحيفة �أم�س الكرة وح��ده ،بل ا�شرتكت يف االختيار وزارة
الأول الأحد ،نن�شره عم ًال مببد�أ حق الرد:
ال�شباب والريا�ضة واللجنة الأوملبية الوطنية
ً
بداية �أود �أن �أُطمئِن اجلميع �أن �صوت العراق ف�ضال عن االجتماعات اخلارجية التي عُقدت من
يف ان�ت�خ��اب��ات فيفا ال�ت��ي ج��رت ي��وم اجلمعة �أجل التو�صل اىل َمن ي�ستحق ال�صوت العراقي
املا�ضي و�أ�سفرت عن فوز ال�سوي�سري جياين .
انفانتينو مل يذهب ُ�سدى �أو �أدراج الرياح و�إن و�إذ ُن�ع� ِ�رب عن ا�ستغرابنا لت�صريحات �أحمد
كل �شيء كان مُع ّد ًا بعناية مع وزارة ال�شباب عبا�س لكونها بعيدة عن ال��واق��ع ،ف�إننا جندد
والريا�ضة واللجنة الأوملبية الوطنية.
القول �أن �صوت ال�ع��راق مل ول��ن يذهب ُ�سدىً
الرياح لأن من َّ
�سوق
يف
و�أ�ؤكد هنا �أن �صوت العراق مل يُعر�ض
خط �أحرفه يف ورقة
أدراج
�
أو
�
َ
ِ
َ
ُ
امل�صلحة ال�شخ�صية ،بل كان يف م�صلحة البلد الإقرتاع ي�ؤمن ب�أن العراق �أغلى و�أ�سمى من �أي
بعد �أن عقد احتاد الكرة
اجتماعات متوا�صل ًة �شيء.
ٍ

ع��ل��وان يُ�ضيف ع�ل�اء ورح��ي��م��ة �إل���ى ق��ائ��م��ة الأ���س��ود
 بغداد  /حيدر مدلول
ك�شف ال�م��دي��ر الإداري للمنتخب
الوطني لكرة القدم با�سل كوركي�س
عن �إ�ضافة الالعبين عالء عبدالزهرة
وعلي ح�سين رحيمة ال��ى القائمة
التي اعلنها المدير الفني للمنتخب
الوطني لكرة ال�ق��دم يحيى علوان
بعد تعديل بياناتهما لكي تتطابق
مع البيانات الموجودة لدى االتحاد
الآ�سيوي لكرة القدم لي�صبح العدد
 27العب ًا و�سيتم اخت�صارها الى 23
العب ًا يوم � 10آذار الحالي .
وق� ��ال ك��ورك �ي ����س ل� �ـ(ال� �م ��دى) :ان
منتخبنا الوطني لكرة القدم �سيدخل
مع�سكر ًا تدريبي ًا يوم � 10آذار الحالي

في مدينة �أربيل ب�إقليم كرد�ستان بعد
انتهاء مناف�سات دوري الكرة الممتاز
للمو�سم الحالي في �إطار تح�ضيراته
لمواجهة منتخبي تايالند وفيتنام
على ملعب �أولمبي با�ص بالعا�صمة
الإي��ران�ي��ة طهران �ضمن الجولتين
الحا�سمتين من الت�صفيات الآ�سيوية
للمجموعة ال�ساد�سة الم�ؤهلة للدور
الحا�سم لمونديال رو�سيا وك�أ�س �أمم
�آ�سيا .2019
و�أ� �ض��اف  :ان المع�سكر �سي�شهد
غياب العبي ال�ق��وة الجوية ونفط
ال��و� �س��ط وال�لاع �ب �ي��ن المحترفين
ف��ي االن��دي��ة الأوروب �ي��ة الرتباطهم
بمباريات ر�سمية م��ع ال�ف��رق التي
ي�ل�ع�ب��ون ف��ي ��ص�ف��وف�ه��ا ب��ال�م��و��س��م

الحالي ،م�شير ًا ال��ى �أن المع�سكر
�سي�ستمر لمدة خم�سة ايام قبل �شد
ال��رح��ال ال��ى ال�ع��ا��ص�م��ة الإي��ران �ي��ة
طهران لإقامة مع�سكر تدريبي هناك
يتخلله خو�ضه مباراة دولية واحدة
م��ع ال�م�ن�ت�خ��ب ال �� �س��وري ي ��وم 18
�آذار الحالي التي �ستكون البروفة
الأخ�ي��رة التي �سي�ضع فيها المدير
الفني يحيى علوان القائمة النهائية
التي �ستلعب المباراتين الحا�سمتين
م� ��ع ال �م �ن �ت �خ �ب �ي��ن ال� �ت ��اي�ل�ان ��دي
والفيتنامي يومي  24و 29ال�شهر
ذاته .
و�أو���ض��ح �إن منتخبنا يبحث عن
النقاط ال�ست في تلك المواجهتين
من �أج��ل انتزع �صدارة المجموعة

ال�ساد�سة من المنتخب التايالندي
الذي يقفها فيها بالمركز الأول بفارق
 5نقاط عن منتخبنا وخطف بطاقة
الت�أهل الى الدور الثالث للت�صفيات
الآ�سيوية الم�شتركة لبطولة ك�أ�س
العالم  2018ال��ى جانب التواجد
ال�م�ب� ّك��ر ف��ي الن�سخة المقبلة من
بطولة ك�أ�س �أمم �آ�سيا التي ت�ضيفها
دول��ة الإم� ��ارات العربية المتحدة
م��ن �أج��ل ا�ضافة ان�ج��از ج��دي��د الى
جانب �سل�سلة النتائج الرفيعة التي
حققتها المنتخبات الوطنية وكان
�آخرها انتقال منتخبنا الأولمبي الى
م�سابقة كرة القدم في دورة الألعاب
االولمبية المقبلة التي �ستقام في
مدينة ريو مطلع �آب المقبل.

�أبرز مباريات اليوم
الثالثاء
بونيودكور

الن�صر

04:00

�سموحة

م�صر املقا�صة

06:15

ذوب اهن ا�صفهان

خلويا

06:15

ت�شايكور ريزا �سبور

با�شاك �شهري

09:00

هانوفر96

فولف�سبورغ

10:00

ت�شيل�سي

نوريت�ش �سيتي

10:45

�أتلتيكومدريد ريال �سو�سييداد

!

Shooot

11:00

اعتذر قائد نادي ليفربول الإنكليزي
غوردان هيندر�سون جلماهري الفريق
ع�ق��ب اخل �� �س��ارة �أم� ��ام مان�ش�سرت
�سيتي يف نهائي ك��أ���س الرابطة
الإنكليزية املحرتفة .
وقال هيندر�سون يف ت�صريحات
لقناة ليفربول التلفازية "نحن
�آ�سفون لعدم الفوز يف املباراة
واحل�صول على اللقب".
و�أ�ضاف "ن�شعر بخيبة �أمل كبرية،
ول�ك�ن��ي ف�خ��ور ب��زم�لائ��ي ،ن�شعر �أن�ن��ا
قدمنا كل �شيء يف املباراة ،كل ما يُطلب من
العب كرة القدم قدمناه يف املباراة".
واختتم هيندر�سون حديثه "اخل�سارة بركالت اجلزاء �أمر خميّب للآمال،
لكن يف النهاية يجب �أن يفوز �أحد الفريقني".
وخ�سر ليفربول املباراة بركالت احلظ الرتجيحية بنتيجة  ،3-1بعدما
انتهى الوقتان الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

قـال اجلزائري عبد احلق بن �شيخة ،مدرب
نادي احتاد طنجة ،بعد خ�سارة فريقه مباراة
(كال�سيكو ال�شمال) ب��ال��دوري املغربي �أم��ام
جاره املغرب التطواين� :إنه واثق من قدرات
فريقه لتحقيق نتائج طيبة يف املراحل التالية
من امل�سابقة ،و�سعيد ملا قام به الالعبون.
و�أ�ضاف بن �شيخة ،يف ت�صريح للقناة الثانية
املغربية بعد نهاية املباراة "كانت مباراة قوية
ومت �ي��زت بالندية وال���ص��رام��ة التكتيكية من
اجلانبني ،وكما قلت قبل بدء املباراة �إن هناك
�أو���ص��ى ال�ل�اع ��ب ال��دمن��ارك��ي
ال�سابق لنادي بر�شلونة مايكل
الودروب البار�سا بالتعاقد مع
جنم و�سط ميدان نادي توتنهام
الإنكليزي ،الدمناركي كري�ستيان
�إريك�سن.
ويف ت � � �� � � �ص� � ��ري � � �ح� � ��ات ل� �ـ
 "Omnisportقال الودروب
" لديه ر�ؤية كبرية وموهبة يف
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بوفون يوا�صل
حتطيم �أرقامه القيا�سية
حقق املخ�ضرم جانلويجي ب��وف��ون حار�س
مرمى فريق يوفنتو�س وق��ائ��ده رق�م� ًا قيا�سي ًا
�شخ�صي ًا جديد ًا بعدما حافظ على �شباكه نظيفة
خالل (ديربي �إيطاليا) �أمام الإنرت وهو اللقاء الذي
انتهى مل�صلحة اليويف ( .)0-2بهذه النتيجة حافظ
ب��وف��ون على �شباكه نظيفه مل��دة  746دقيقة مت�صلة يف
ال��دوري وهو رقم مل ي�صل �إليه احلار�س املخ�ضرم من
قبل طوال م�شواره يف املالعب مع يوفنتو�س �أو قبله
مع ناديه ال�سابق بارما .بوفون �أ�صبح �صاحب �أطول
�ساد�س م��دة من نظافة ال�شباك يف ال��دوري الإيطايل
متخطي ًا العديد من الأ�سماء على ر�أ�سها دي �سانتي�س
حار�س مرمى روما وماركيغياين حار�س مرمى الت�سيو.
و�أ�صبح قائد يوفنتو�س على بعد مباراة واحدة لي�صل �إىل
املركز الثالث الذي يحتله دا بوتزو حار�س مرمى جنوى
ال�سابق يف ال�ستينيات فيما يحتاج ملباراتني و�أرب��ع
دقائق ليحطم رق��م رو�سي حار�س ميالن ال�سابق
الذي حافظ على �شباكه نظيفة مدة 929
دقيقة متوا�صلة.

ت�سجيل الأه� ��داف ،ق��د ال يكون
الع �ب � ًا ��س��ري�ع� ًا لكنه �أ� �س��رع من
غريه وهذا ما يجعله خمتلف ًا عن
اجلميع� ،سوف ينمو �أكرث ورمبا
يكون بر�شلونة ال�ن��ادي املثايل
لنموه ب�شكل �أف�ضل".
و�أ�ضاف "من الوا�ضح �أنه العب
م � �ه� ��م ج � � ��دا يف
ت� ��وت � �ن � �ه� ��ام
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جزئيات فا�صلة ومعقدة هي َم��ن تحُ �سم مثل
هذه املباريات ،وما حدث �أن حلظة �شرود ذهني
واحدة كانت كافية ب�آخر دقيقة لهزميتنا".
وتابع بن �شيخة "ال ميكن �إال �أن �أكون فخو ًرا
ب�أداء العبي فريقي ،و�سعيد ًا ملا قاموا به ،و�أنا
را�ض ٍك َّل الر�ضا على ما �أجنزوه يف مباراة مل
تكن �سهلة على الإط�لاق ،وهو م�ؤ�شر �إيجابي
�أف�����ض��ل يف
على �أنهم �سيكونون
اجلواالت املقبلة.

وال � ��دوري الإن �ك �ل �ي��زي ،ولكن
رمب��ا يف �إ��س�ب��ان�ي��ا �سين�ضج
ب�شكل �أكرب ،ب�سبب االهتمام
بالتقنية واجل� ��ودة هناك،
ال ي� ��زال يف ع��ام��ه ال��راب��ع
وال �ع �� �ش��ري��ن و�أت���وق���ع له
جن��اح � ًا ك��ب�ي�ر ًا� ،إن ��ه مثري
ج��د ًا لالهتمام ويجب على
بر�شلونة �ضمه".

رياضة

الرباعي ال�سعودي ي�سعى لت�ضميد اجلراح �آ�سيوي ًا
ت�ست�أنف الفرق ال�سعودية الأربعة
الن�صر ،الأه �ل��ي ،ال �ه�لال واالحت��اد
ال��رك ����ض م ��ن ج��دي��د يف امل�لاع��ب
الآ�سيوية ،حيث تخو�ض مناف�سات
اجلولة الثانية من دور املجموعات
ل� � ��دوري �أب � �ط� ��ال �آ�� �س� �ي ��ا امل� �ق ��ررة
اليوم الثالثاء وغ��د ًا الأرب �ع��اء هذا
الأ�سبوع.
ي�خ��و���ض ال��رب��اع��ي ال���س�ع��ودي
ه��ذه اجلولة حتت �شعار عالج
اجل ��راح املحلية ،وال�ب�ح��ث عن
النقاط الثالث هذه املرة  ،خ�شية

ا� �س �ت �م��رار ن��زي��ف ال �ن �ق��اط م��ع ت��وايل
املباريات.
�ستكون مباريات هذه اجلولة ،مبثابة
ر ّد االعتبار ملا �شهدته اجلولة الأوىل،
ب��داي��ة م��ن ال �ن �� �ص��رال��ذي ي�ح��ل �ضيف ًا
اليوم الثالثاء على نظريه بونيودكور
بالعا�صمة الأوزبكية ط�شقند يف اختبار
�صعب للفريق ال�سعودي ال��ذي يعي�ش
�أو�ضاع ًا فنية و�إدارية ال ُيح�سد عليها.
ومل ت�شفع التغيريات التي �أجرتها �إدارة
النادي على اجلهازين الفني والإداري
للفريق  ،النت�شال حامل اللقب املحلي

التعادل يح�سم (ديربي) املك�سيك
�أه � ��در ف��ري��ق � �ش �ي �ف��از ج � ��واداالخ � ��ارا ف��ر��ص��ة
الفوز للمرة الثامنة على التوايل يف ال��دوري
املك�سيكي " 2016كالو�سورا" حتت قيادة مدربه
الأرجنتيني ماتيا�س �أمليدا� ،إثر تعادله  1 - 1مع
تيخوانا يف الأ�سبوع الثامن من امل�سابقة.
افتتح �إيزاك بريزويال الت�سجيل ل�صالح �شيفاز
بعد مرور خم�س دقائق فقط من انطالق املباراة،
قبل �أن يعادل �إي��دوي��ن هرينانديز النتيجة يف
الدقيقة  25بهدف �سجله خط�أً يف مرماه.
ويف ال�شوط الثاين �أ��ض��اع عمر برافو مهاجم
�شيفاز فر�صة التقدم لفريقه من ركلة جزاء يف
الدقيقة  59ب�سبب براعة الأرجنتيني فيديريكو

فيار حار�س تيخوانا.
و�شهدت املخالفة التي �أُحت�سبت على �أ�سا�سها
ركلة اجلزاء طرد اليو كا�سرتو مدافع تيخوانا،
ب��داع��ي دف��ع اوب�ل�ين كا�سرتو الع��ب �شيفاز من
اخللف.
وبرغم التفوق الوا�ضح ل�شيفاز يف املباراة لكنه
مل ينجح يف ك�سر عقدة غياب االنت�صارات
التي الزمته منذ انطالق البطولة والتي
امتدت لثماين مباريات متتالية.
يحتل �شيفاز امل��رك��ز ال�ساد�س ع�شر يف
جدول ترتيب امل�سابقة ،وهو �أحد مراكز
الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

بوكا جونيور يوا�صل نزيف النقاط
ت�ع��ر���ض ب��وك��ا ج��ون �ي��ورز حامل
اللقب خل�سارته الثانية يف خم�س
ج��والت انق�ضت من عمر بطولة
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم،
بعد �سقوطه على ملعب را�سينغ
بهدف .وكان االنت�صار هو الأول

لفريق (الأكادميية) هذا املو�سم،
بعد �أن تعادل مرتني وخ�سر يف
مثلهما.
و ُي��دي��ن را�سينغ بهذا االنت�صار
�إىل مهاجمه الكولومبي روج��ر
م��ارت �ي �ن �ي��ز ال � ��ذي � �س �ج��ل ه��دف

ال �ل �ق��اء ال��وح �ي��د بكعب
ال��ق��دم ( ،)10ل�ي��وا��ص��ل
ت�ألقه بعد �أن �سجل هدف ًا الأربعاء
امل��ا��ض��ي يف ال �ف��وز ال�ك�ب�ير على
بوليفار البوليفي  1-4يف ك�أ�س
ليربتادوري�س .يف املقابل وا�صل
بوكا نتائجه املرتدية ،بعد تعادله
�سلبيا يف ك��أ���س ليربتادوري�س
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ع�ل��ى �أر� ��ض
دي�ب��ورت�ي�ف��و ك��ايل الكولومبي،
علم ًا ب�أنه �سيواجه يف املجموعة
ذات �ه��ا را�سينغ �أي���ض��ا اخلمي�س
املقبل ،قبل �أن يخو�ض مباراة
(�سوبر كال�سيكو) ال��دوري �أمام
غرميه اللدود ريفر بليت .
وي�ح�ت��ل ب��وك��ا امل��رك��ز اخل��ام����س
للمجموعة الثانية ب�سبع نقاط،
ب �ف��ارق نقطتني �أم� ��ام را�سينج
التا�سع.

من حمنته الفنية .يف م�ساء اليوم ذاته
ُي�ض ِّيف احتاد جدة املنت�شي بفوز ثمني
على الهالل يف (الكال�سيكو ال�سعودي)
ف��ري��ق ل��وك��وم��وت �ي��ف الأوزب � �ك� ��ي ،يف
مباراة يتوقع �أن يكون بطلها اجلمهور
االحت��ادي ،بعد �أن ارتفع لديهم �سقف
ال�ط�م��وح يف دخ��ول فريقهم ب�ق��وة يف
املناف�سة على كل البطوالت التي ي�شارك
فيها ،خا�صة و�أن املباراة �ستقام على
ملعب اجلوهرة بجدة الذي يت�سع لأكرث
من � 60أل��ف م�شجع .ويدخل الأهلي
– الفائز الوحيد يف اجلولة الأوىل

– يف مهمة �شاقة غد ًا الأربعاء ،يزيد
من �صعوبتها تلقى خ�سارة مفاجئة من
جن��ران �أح��د فرق امل�ؤخرة يف ال��دوري
ال�سعودي ،ما ك�شف عن توتر العالقة
بني املدرب والالعبني ،وذلك عندما يحل
�ضيف ًا على نا�ساف كارت�شي الأوزبكي.
وي���واج���ه ال� �ه�ل�ال � �ض �ي �ف��ه ب �خ �ت��اك��ور
الأوزب�ك��ي غ��د ًا الأرب�ع��اء  ،بعدما تلقى
خ�سارة يف الدوري املحلي من االحتاد،
لكن ب �ق��اءه يف ال �� �ص��دارة بعد نتيجة
خ�سارة الأهلي الذي كان �أقرب املناف�سني
هون من �آثار تلك اخل�سارة.
�إليهّ ،

ليفاندوف�سكي مر�شح �ساخن خلالفة رونالدو
ك�شفت تقارير �صحفية �أن تغيريات كبرية
�ستحدث يف ريال مدريد املو�سم املقبل ،النتائج
ال�سلبية املحققة من النادي امللكي هذا املو�سم
جتعل الرئي�س فلورنتينو برييز يفكر ب�إحداث
ث��ورة م��ع رحيل بع�ض م��ن جن��وم الفريق.
وك�شفت �صحيفة "الكونفيدون�سيال" ان قادة
ريال مدريد يفكرون جدي ًا بالتخلي عن خدمات
كري�ستيانو رونالدو ،النجم الربتغايل الذي
�أثار جد ًال كبري ًا بت�صريحاته بعد الهزمية
ام��ام اتلتيكو م��دري��د موجه ًا ال�ل��و َم اىل
زمالئه وم�ستواهم الفني.
وت�شري ال�صحيفة اال�سبانية �إىل �أن
ادارة ريال مدريد و�ضعت روبرت

ليفاندوف�سكي ،مهاجم فريق ب��اي��رن ميونيخ،
مت�صدر ال��دوري االمل��اين لكرة القدم ،ك�أولوية
خلالفة رونالدو ال�صيف املقبل.
وقد ارتبط املهاجم البولندي يف اال�شهر االخرية
باالن�ضمام اىل النادي امللكي ،وهو بنف�سه �أثار
�شكوك ًا ب�ش�أن م�ستقبله مع النادي البافاري ومل
يغلق الأب� ��واب النتقاله اىل بطل �أوروب� ��ا 10
مرات.
وق��د يعي�ش رون��ال��دو �آخ��ر مو�سم ل��ه م��ع ري��ال
مدريد ،خ�صو�صا ان فئة من جماهري ريال مدريد
القت اللوم عليه برتاجع م�ستواه هذا املو�سم
واي�ضا مع املقارنات بني ثالثي هجوم بر�شلونة
املت�ألق!

ديوكوفيت�ش و�سريينا يحافظان على ال�صدارة
قفزت الإ�سبانية كارال �سواريز
نافارو خم�سة �أماكن لت�صبح
يف املركز ال�ساد�س لل�سيدات
بينما مل يتغري ترتيب الع�شرة
الأوائل للرجال يف الت�صنيف
ال �ع��امل��ي للتن�س م��ع � �ص��دور
ال �ق��ائ �م��ة اجل� ��دي� ��دة .وظ�ل��ت
الأمريكية �سريينا وليامز يف
� �ص��دارة ت�صنيف ال���س�ي��دات
ث��م الأمل��ان �ي��ة �أجنليكه كريبر
يف املركز الثاين والبولندية
�أجني�شكا رادفان�سكا يف املركز
الثالث .لكن اال�سبانية غاربني موغوروزا بالنكو تبادلت موقعها
مع الرومانية �سيمونا هاليب لت�صبح يف املركز الرابع بدال من
اخلام�س .وتراجعت الرو�سية ماريا �شارابوفا �إىل املركز ال�سابع
وتقدمت ال�سوي�سرية بليندا بنت�شيت�ش �إىل املركز الثامن بدال
من الت�شيكية برتا كفيتوفا التي �أ�صبحت يف املركز التا�سع بينما

احتفظت االي�ط��ال�ي��ة روب��رت��ا
فين�شي باملركز العا�شر.
ومل يتغري ت�صنيف الع�شرة
الأوائ��ل للرجال مع ا�ستمرار
ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش
ع �ل��ى ال �ق �م��ة م�ت�ق��دم��ا ب �ف��ارق
كبري على ال�بري�ط��اين �أن��دي
م � � � ��وراي �� �ص ��اح ��ب امل ��رك ��ز
الثاين وال�سوي�سري روجر
ف� �ي ��درر ال� ��ذي ي�ح�ت��ل امل��رك��ز
الثالث .وي��أت��ي ال�سوي�سري
�ستاني�سال�س ف��اف��ري�ن�ك��ا يف
امل��رك��ز ال��راب��ع يليه اال�سباين رفائيل ن��ادال يف امل��رك��ز اخلام�س
ثم الياباين كي ني�شيكوري يف املركز ال�ساد�س .وجاء الت�شيكي
توما�س برديت�ش يف املركز ال�سابع واال�سباين ديفيد فريير يف
املركز الثامن ثم الثنائي الفرن�سي املكون من جو ويلفريد ت�سونغا
وري�شار جا�سكيه يف املركزين التا�سع والعا�شر على الرتتيب.

�سلة ويزاردز تكت�سح
كافالريز

ا�ستغل وا�شنطن ويزاردز غياب ليربون جيم�س
ليكت�سح �ضيفه كليفالند كافالريز  99-113يف
دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وغاب جيم�س للمباراة الثانية يف املو�سم احلايل
ليت�أثر كافالريز مت�صدر الق�سم ال�شرقي ويخ�سر
للمرة  17مقابل  47انت�صارا.
وتفوّ ق ويزاردز طوال اللقاء وو�صل الفارق �إىل
 30نقطة يف الن�صف الثاين ليخ�سر كافالريز
للمرة الثانية على ال�ت��وايل والثالثة يف �أرب��ع
مباريات.
�سجل جون وول  21نقطة و�أه��دى لزمالئه 11
متريرة حا�سمة فيما �أ��ض��اف �أوت��و بورتر 21
نقطة وب ��راديل بيل  17نقطة لريفع وي��زاردز
ر�صيده �إىل  28ف��وز ًا مقابل  30هزمية بعدما
حقق انت�صاره الثاين على التوايل.
و�أنهى كايري ايرفينغ اللقاء بر�صيد  28نقطة
فيما �أ�ضاف كيفن الف  12نقطة مع كافالريز لكنه
مل ي�سجل يف الن�صف الثاين للمباراة.
وخ�سر كافالريز  12م��رة يف  15م�ب��اراة غاب
عنها جيم�س منذ عودته �إىل �صفوف الفريق قبل
بداية املو�سم املا�ضي.

تحقيقات
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رفع احلواجز الكونكريتية يعيد احلياة لأحياء بغدادية
ً
عاما حين ر�أي موخراً رفع بع�ض الكتل الكونكريتية الممتدة
ي�ستعيد ابو ح�سن ذكريات �أكثر من ع�شرين
على طريق محمد القا�سم والتي تربط مابين منطقة راغبة خاتون والقاهرة وال�صليخ .ابو ح�سن ال�ساكن
منطقة القاهرة ي�ستذكر حين كان يت�سوق من منطقة راغبة خاتون ويتجه الى منطقة الأعظمية ليق�ضي
�أجمل ال�س��اعات مع اال�ص��دقاء والمعارف دون �أي اعاقة او حاجز يمنعه م��ن دخول المنطقة .لكنه عا�ش
حزنا عميقا امتد الى �أكثر من ع�ش��رة �أعوام ب�س��بب العنف الطائفي الذي اجتاح العا�صمة بغداد مما جعل
بع�ض المناطق تف�صلها كتل كونكريتية عمالقة وممر واحد للدخول فقط تجده مكتظا طوال اليوم .لكن
حزن ابو ح�س��ين انتهى حين اعلنت عمليات بغداد و�أمانة العا�ص��مة اعادة افتتاح الممر المغلق من �ش��ارع
محمد القا�سم ورفع الحواجز الكونكريتية بين احياء بغدادية لم تف�صل يوما ما.
 حتقيق  /قي�س عيدان
�صاحبة املوقف .متمني ًا :عل ��ى اجلهات املعنية �أن تنظر
اىل املو�ضوع بنظرة ان�سانية ومو�ضوعية لأن املواطن
بد�أ يتذمر من االزدحامات ومن االجراءات التي تتخذها
اجله ��ات االمني ��ة والت ��ي ت�سب ��ب ه ��ذه االختناقات يف
ال�شوارع ،دون مراجعة ولو دورية لهذه االجراءات.
و�أ�ض ��اف �سلمان :امل�شكلة احلقيقي ��ة لي�ست بوجود مقر
وزارة املالي ��ة فهناك حل ��ول واجراءات ميك ��ن اتخاذها
م ��ن قبل عمليات بغداد �أو حماية الوزارة والتى يتم من
خالله ��ا عدم ال�سماح ملركبات احلمل باملرور �أو الوقوف
عن ��د الق ��رب من مقر ال ��وزارة وه ��ذا معمول ب ��ه ا�ص ًال.
م�شري ًا :اىل الفارق الكبري �أثناء فتح الطريق وما له من
اثار تنظيمية مرورية واقت�صادية وارتياح نف�سي كبري
ي�شع ��ر ب ��ه ال�سائق والراك ��ب حيث اعترب ه ��ذا االفتتاح
نهاية القلق الذي ي�صاحب الطالب واملوظفني.

�إعادة الأمل وال�سعادة
م ��روان الع ��زاوي م ��ن �سكنة راغب ��ة خات ��ون �شاهدناه
فرح� � ًا حني ر�أى منظر �شارع حممد القا�سم مفتوحا �أمام
حركة ال�سري وهو يتجول يف ال�شارع الرئي�س للمنطقة
ينظ ��ر وجوه النا�س الفرحة ويحاول بف�ضوله املعروف
�دون اراء النا�س وافكاره ��م ،احدهم �صاحب
عن ��ه ان ي � ّ
مو ّل ��دة يق ��ول ع ��ن ازال ��ة احلواج ��ز الكونكريتي ��ة لق ��د

ان اعادة فتح تلك الطرق
�سيعيد الواجهة احلقيقية
الن�سيابية حركة املرور
واملركبات والق�ضاء
على احلاالت ال�سلبية
التي حت�صل يف ال�شوارع
العامة والتي �سببت القلق
للمواطن واالرهاق لرجال
االمن واملرور.

رحلت عن ��ا اىل حيث ال عودة  ،فه ��ي وان كانت �صاحبة
ف�ض ��ل يف ظرف ما ب�سبب التده ��ور الو�ضع الأمني يف
املنطقة  ،ما ا�ضطر القوات �أالمنية اال�ستعانة باحلواجز
الكونكريتية حلماية النا�س .اال ان احلاجة انتفت لها.
يف ح�ي�ن يرى �سلم ��ان داود �صاحب مطع ��م يف املنطقة
ورث املهن ��ة ع ��ن �أبي ��ه مبينا :ان زبائ ��ن املطعم
وال ��ذي ِ
م ��ن جميع مناط ��ق العا�صم ��ة واملناطق القريب ��ة ومنها
الأعظمي ��ة والكريع ��ات وال�سبع ابك ��ار وال�صليخ ب�شكل
خا� ��ص .منوها :ب�سبب و�ض ��ع احلواجز انقطع و�صول
الزبائ ��ن ب�سب ��ب الو�ض ��ع االمن ��ي .م�ضيف ��ا :وه ��ذا من
حقهم لأن احلاجز الكونكريت ��ي �أخفى املطعم وواجهته
االمامية.
وا�سرت�س ��ل �سلم ��ان :يف الف�ت�رة املا�ضية توق ��ف العمل
الأم ��ر الذي ا�ضطرين اىل ت�سريح بع�ض العمال .مبينا:
�إن هذه اخلطوة �أعادت الأمل وال�سعادة لنا يف العي�ش
الك ��رمي  .م�ضيف ��ا� :أفك ��ر حالي� � ًا يف االقرتا� ��ض من احد
امل�صارف بغية جتدي ��د املطعم كي يعود م�صدر ًا لعي�ش
الكثري من عوائل العاملني .
النظرة االن�سانية
املواط ��ن جب ��ار تايه م ��ن �سكنة املنطقة يو�ض ��ح �أن هذا
الغلق �سبب لنا الكثري من امل�شاكل اليومية .م�شري ًا :اىل
امل�شاج ��رات التي حت ��دث يومي ًا ب�سب ��ب م�ضايقة مركبة
الخرى ك ��ون ال�س�ي�ر مبمر واح ��د للخ ��روج والدخول.
مبين ��ا :ان هن ��اك ارتياح ��ا نف�سي ��ا للمواط ��ن يف رف ��ع
احلواج ��ز وفت ��ح العديد م ��ن الطر ق الت ��ي كانت مغلقة
ب�سبب االجراءات االمني ��ة التي اتخذت .مو�ضحا :انها
ت�سببت بقطع التوا�صل مع �أهايل بقية املناطق.

رفع الكتل الكونكريتية
دائ ��رة بلدية الر�صافة التابعة لأمان ��ة بغداد �أعلنت عن
اكتم ��ال اال�ستع ��دادات الفتتاح اجل ��زء املغلق من طريق
حمم ��د القا�سم للم ��رور ال�سريع املحاذي ل ��وزارة املالية
بالتن�سيق مع قيادة عمليات بغداد .وبني مدير عام بلدية
مركز الر�صافة با�سل علي هميم يف ت�صريح �صحفي ان
الدائرة �أكملت جميع اال�ستعدادات لإعادة افتتاح اجلزء
املغلق من طريق حممد القا�سم للمرور ال�سريع املحاذي
ل ��وزارة املالي ��ة ام ��ام حرك ��ة ال�س�ي�ر واملرور بع ��د عدة
�سنوات من الإغالق على خلفية التفجري الإجرامي الذي
ا�ستهدف الوزارة ع ��ام  .٢٠٠٩و�أ�ضاف ان �أمانة بغداد
ح ��ددت موعدا الفتتاح هذا اجلزء املغل ��ق بالتن�سيق مع
قي ��ادة عمليات بغداد ومديريتي امل ��رور العامة والدفاع
املدين واملجل�س البلدي لقاطع الر�صافة لفك االختناقات
املروري ��ة يف هذا القاطع وتخفيف �أعب ��اء التنقل لأغلب
مناط ��ق مرك ��ز الر�صافة م ��ن العا�صمة بغ ��داد .م�شريا:
اىل ان اال�ستع ��دادات �شمل ��ت رف ��ع الكت ��ل الكونكريتية
اجلانب املغلق من �شارع حممد القا�سم ال�سريع �أ�صبح مفتوح ًا والبواب ��ات احلديدي ��ة امل�ستعملة يف اغ�ل�اق هذا اجلزء
مردود اقت�صادي ونف�سي
والقي ��ام ب�أعم ��ال رف ��ع النفاي ��ات والأنقا� ��ض و�إ�ص�ل�اح
�أم ��ا �أحم ��د داود �سلم ��ان �،سائ ��ق تاك�س ��ي ( )44عام� � ًا الأج ��زاء املت�ض ��ررة م ��ن ال�ش ��ارع وتنظي ��ف م�شبك ��ات
فيو�ض ��ح �أن اله ��م الوحي ��د ال ��ذي يقلقني قب ��ل اخلروج ت�صريف مياه االمطار وغريها من االعمال اخلدمية .
م ��ن البي ��ت اىل مكان ما ه ��و ازدحام ال�ش ��وارع وهموم
ال�سيطرات واملناق�شة اليومية مع الراكب (�سوف �أت�أخر
اىل غري رجعة
عن العمل) .م�ضيفا� :أخرج احيان ًا اىل مكان ال ي�ستغرق املواطن فا�ضل عبد  50عام ًا يقول لـ( املدى ) �أرى اليوم
الو�ص ��ول اليه �أكرث ن�صف �ساعة لكن االزدحامات تكون العديد من االجراءات اخلا�صة برفع الكتل الكونكريتية

رفع حواجز كونكريتية من �أحد االحياء البغدادية

على اجلهات املعنية �أن
تنظر اىل املو�ضوع بنظرة
ان�سانية ومو�ضوعية
لأن املواطن بد�أ يتذمر
من االزدحامات ومن
االجراءات التي تتخذها
اجلهات االمنية والتي
ت�سبب هذه االختناقات
يف ال�شوارع

ان�سيابية ال�سري يف �أحد ال�شوارع التي كانت مغلقة

ب�ي�ن بع� ��ض املناط ��ق وفت ��ح بع� ��ض الط ��رق املغلق ��ة
واملم ��رات بني �شارع و�شارع وهذا �شيء مفرح ويبعث
الطم�أنين ��ة .متمني� � ًا :ان تكون �أ�سباب غل ��ق ال�شوارع
وف�ص ��ل االحياء قد انتهت اىل غري رجعة .مو�ضحا :ان
غلق الكثري من ال�شوارع يف بغداد �سواء كانت رئي�سية
ام فرعية �أدى اىل جتمع اعداد كبرية من ال�سيارات يف
مك ��ان واحد او �شارع واحد كاالزدحام عند ال�سيطرات
حيث تتجم ��ع الكثري م ��ن ال�سيارات لغر� ��ض التفتي�ش
والت ��ي ت�أخذ وقت ��ا طويال وكما ن ��رى ان امل�سافة قريبة
بني �سيطرة و�أخرى.
وا�ستطرد عبد � :أعاين �شخ�صيا من م�شكلة االزدحامات
والو�صول اىل عملي واحيانا ال �أ�ستطيع احل�ضور يف
الوق ��ت املنا�س ��ب للموعد ويكون امل�ب�رر الطريق الذي
ي�ستغرق ب�ضع دقائق نق�ضي فيه احيانا �ساعة ون�صف
او �أكرث .داعيا :اجله ��ات امل�س�ؤولة اىل اتخاذ التدابري
الكفيل ��ة بع ��دم ع ��ودة ه ��ذه احلواج ��ز �أوال ،و�أع ��ادة
ت�أهي ��ل واعم ��ار املناط ��ق الت ��ي رفعت منه ��ا احلواجز
الكونكريتية.
� 60شارعا مغلقا
العقيد حممد الزيدي م ��ن دائرة االعالم والعالقات يف
دائ ��رة امل ��رور العامة يقول ل� �ـ( امل ��دى ) �أن فتح الطرق
املغلق ��ة �سيخف ��ف م ��ن الزخ ��م امل ��روري احلا�ص ��ل يف
العا�صمة بغداد .مبينا :ان افتتاح اجلزء املغلق لل�شارع
اخلا� ��ص بخ ��ط �سري ��ع حمم ��د القا�س ��م والقري ��ب من
وزارة املالية �سي�سه ��م يف التخفيف من حالة االزدحام
احلا�ص ��ل يف جممع باب املعظم مب ��ا فيها ال�سري عك�س
�أالجت ��اه وال ��ذي كان ��ت ت�سب ��ب م�شكل ��ة كب�ي�رة لرجال
املرور العاملني يف ال�ساحات والتقاطاعات املرورية .
وا�ض ��اف عقي ��د امل ��رور :ان هن ��اك خطة مع ��دة لغر�ض
فت ��ح العديد من الط ��رق املغلقة مبا فيها �ش ��ارع ال�سنك
و�ش ��ارع اب ��و نوا�س .مبين ��ا :ان هناك مايق ��ارب ()60
�شارعا رئي�سيا مغلقا يف العا�صمة .الفتا :ان اعادة فتح
تلك الطرق �سيعيد الواجهة احلقيقية الن�سيابية حركة
امل ��رور واملركب ��ات والق�ض ��اء عل ��ى احل ��االت ال�سلبية
الت ��ي حت�صل يف ال�شوارع العام ��ة والتي �سببت القلق
للمواطن واالرهاق لرجال االمن واملرور.
وعود بفتح الطرق املغلقة
�أمانة بغداد �أعدت املبا�شرة بالتن�سيق مع مديرية املرور
العامة لدرا�س ��ة �آلية معاجلة االختناق ��ات املرورية يف
منطقتي الزعفراني ��ة و�ساحة عدن وغريها من الطر ق
الرئي�سية والتجارية الهامة يف العا�صمة.
وقال ��ت مديري ��ة العالق ��ات واالع�ل�ام ب�أمان ��ة بغ ��داد
�إن اللجن ��ة املروري ��ة امل�شرتك ��ة برئا�س ��ة وكي ��ل امانة
بغ ��داد لل�ش� ��ؤون البلدي ��ة ك ��رمي عزيز البخات ��ي عقدت
اجتماع ��ا بح�ضور مديري دائرت ��ي احلرا�سات واالمن
والتخطي ��ط واملتابع ��ة وممثل ��ي مرور قاطع ��ي الكرخ
والر�صاف ��ة وممثل ��ي دوائ ��ر الت�صامي ��م وامل�شاري ��ع
(اال�ضوي ��ة املرورية) والعالق ��ات واالعالم لبحث �سبل
التع ��اون الثنائ ��ي ملعاجلة امل�شكالت الت ��ي تعيق حركة
ال�سري وامل ��رور يف العا�صمة بغ ��داد ومناق�شة عدد من
الق�ضايا املطروحة على جدول االعمال.
و�أ�ضاف ��ت املديري ��ة �أن املجتمعني ناق�ش ��وا االجراءات
املتخ ��ذة ب�ص ��دد ع ��دد م ��ن االقرتاح ��ات الت ��ي قدمته ��ا
اللجنة ملعاجل ��ة االختناقات املرورية يف مدخل منطقة
الزعفراني ��ة من جهة مع�سك ��ر الر�شي ��د وكذلك معاجلة
الزخ ��م املروري يف �ساحة ع ��دن ومتت مناق�شة جتاوز
عدد م ��ن الوزارات على ال�ش ��وارع الرئي�سة ،الفتا� :إىل
�أن املجتمعني ناق�شوا اي�ض ًا االجراءات املتخذة من قبل
جلن ��ة التبادل التجاري ومراحل �سري العمل بامل�شروع
الذي يت�ضمن درا�س ��ة لتنفيذ مواقع تبادل جتاري على
اط ��راف العا�صمة ملن ��ع دخول ال�شاحن ��ات الكبرية اىل
داخل مدينة بغداد.
تن�شيط احلركة االقت�صادية
�سم�ي�رة �سلم ��ان موظف ��ة يف املجم ��ع احلكوم ��ي لباب
املعظ ��م والذي ي�ضم عددا من الكلي ��ات التابعة جلامعة
بغ ��داد تقول لـ(امل ��دى) ان فت ��ح املمر املغل ��ق منذ فرتة
طويل ��ة �سيقل� ��ص وق ��ت الع ��ودة اىل املن ��زل ب�سب ��ب
الزخ ��م امل ��روري الكبري يف ه ��ذه املنطق ��ة وي�صل اىل
�أك�ث�ر من ن�صف �ساعة .مو�ضحة :عن ��د افتتاح الطريق
اخلا�ص باخلط ال�سري ��ع واملمتد اىل ال�سيدية والبياع
واملعروف ب�شارع قطر الندى  ،و�إعادة احلياة والعمل
للعدي ��د من املح ��ال التجارية التي كان ��ت مهملة ب�سبب
االغ�ل�اق .مو�ضح ��ة :ان ا�سع ��ار العق ��ارات واملح ��ال
التجاري ��ة ارتفعت م ��ع عودة احلي ��اة اىل املنطقة التي
اغلقت لأ�سباب �أمنية.
يف ح�ي�ن يق ��ول حمم ��ود مطل ��ك �صاحب مكت ��ب داللية
يف منطق ��ة راغبة خات ��ون �أن رفع الكت ��ل الكونكريتية
�سيعي ��د الأمل يف حركة البيع وال�شراء يف هذه املنطقة
ولأ�سب ��اب معروفة وهذا �سي� ��ؤدي بالنهاية اىل دوران
احلرك ��ة االقت�صادي ��ة يف املجتم ��ع املحل ��ي م ��ن خ�ل�ال
تن�شيط جميع القطاعات االنتاجية.
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عربي ودولي

مر�شحون ي�ستقطبون الناخبني
بـ"�أحمر �شفاه" ونظارات �شم�سية
قال ��ت �صحيفة "ابتكار" �إن الدعايات االنتخابية
ع ��ن طريق ن�ش ��ر ال�ص ��ور ون�ص ��ب الالفتات فى
ال�ش ��وارع �أمر عادى ب�ي�ن املر�شحني ،لكن بع�ض
الناخب�ي�ن ا�ستخدم طرق ��ا �أخ ��رى بع�ضها يت�سم
بالإبداع والآخر خارج ع ��ن امل�ألوف ال�ستقطاب
الناخب�ي�ن .ونقلت و�سائل �إع�ل�ام �إيرانية جانبا
�آخر غري م�أل ��وف من الدعاي ��ة االنتخابية ،ف�إىل
جان ��ب انت�ش ��ار الالفت ��ات فى ال�ش ��وارع و�صور
املر�شح�ي�ن وغريه ��ا م ��ن الأ�سالي ��ب الدعائي ��ة،
ا�ستخ ��دم مر�شحون طرقا �أخ ��رى بع�ضها يت�سم
بالإب ��داع والآخ ��ر يخ ��رج ع ��ن امل�أل ��وف ،وفق ��ا
ل�صحيف ��ة ابتك ��ار الإ�صالحي ��ة .وكان ��ت اح ��دى
غرائ ��ب ه ��ذه الدعاي ��ة �أن وع ��د �أح ��د املر�شحني
بتوزي ��ع "�أحم ��ر �شف ��اه" ونظ ��ارات �شم�سي ��ة،
ونقلت ال�صحيفة عن املر�شح الربملانى للر�ستان
غ ��رب �إي ��ران قول ��ه "اخ�ت�رت الل ��ون ال ��وردى
حلملتى االنتخابية ،و�إذا �أ�صبحتم من �أن�صارى
�سوف �أق ��وم بتوزي ��ع �أحمر �شفاه عل ��ى الن�ساء
ونظ ��ارت �شم�سي ��ة للرج ��ال باللون ال ��وردى".
وق ��ام مر�شح �آخ ��ر بتوزيع "ب ��ذور ال�شجر" فى
عل ��ب مغلق ��ة ب ��دال م ��ن �أوراق الدعاي ��ة ،لن�ش ��ر
برناجمه االنتخابى الذى يت�ضمن "احلفاظ على

البيئ ��ة" ،وكت ��ب عليه ��ا "كم من الأ�شج ��ار تقطع
لطبع الدعاي ��ة االنتخابية؟ وم ��ن �أجل تعوي�ض
البيئ ��ة خ�ساراته ��ا ازرع ه ��ذه الب ��ذور ولنب ��د�أ
بالتغي�ي�ر من �أنف�سن ��ا �أوال" .ون�شر مر�شح �آخر
�صورة والده �إىل جانب �صورته وهو ين�صحه،
وا�ستخ ��دم مر�ش ��ح �آخ ��ر فريق ��ا للتزل ��ج يرتدى
مالب� ��س منقو� ��ش عليه ��ا ا�سمه يج ��وب املدينة.
وحت ��ت عن ��وان "حفي ��د اخلمين ��ي امل�ستبعد من
االنتخاب ��ات يدع ��و للت�صوي ��ت بكثاف ��ة"  ،قالت
�صحيف ��ة ارمان ان حفي ��د م�ؤ�س� ��س اجلمهورية
الإ�سالمي ��ة ح�سن خمينى امل�ستبعد من الرت�شيح
ف ��ى االنتخاب ��ات دع ��ا الناخب�ي�ن �إىل الت�صويت
بكثافة ،وقال انه يجب عدم مقاطعة االنتخابات
ب� ��أى ع ��ذر .و�أ�ض ��اف �أن ك ��ل الذي ��ن لديه ��م
اعرتا�ض ��ات و�شكاوى ميكنهم االحتجاج الحقا،
لك ��ن هذا الأ�سبوع ينبغ ��ى اختيار الأكرث كفاءة.
وق ��ال ح�س ��ن اخلمين ��ى �إن ��ه باالختي ��ار ال�سليم
ميك ��ن �أن نخطو نحو طريق ح ��ل م�شكالتنا ،لذا
ال ينبغى علينا مقاطع ��ة ال�صناديق .وكان حفيد
اخلمينى املقرب من الإ�صالحيني قد ا�ستبعد من
انتخاب ��ات جمل�س خرباء القي ��ادة املزمع عقدها
مع االنتخابات الت�شريعية.

ال�سود " ..ورقة" هيالري كلينتون
الرابحة يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية
قال ��ت �صحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكي ��ة �أن"هيالري كلينتون" املر�شحة النتخابات الرئا�سة
الأمريكي ��ة ،حقق ��ت �أول انت�ص ��ار له ��ا ي ��وم ال�سب ��ت املا�ض ��ي بوالية "�س ��اوث كارولين ��ا" ،وتدل
ا�ستطالع ��ات ال ��ر�أي �أن "كلينتون" ف ��ازت بن�سبة تتعدى  %29وهي الن�سبة الت ��ي فاز بها �أوباما
عل ��ى "كلينت ��ون" عام  .2008و�أ�شارت ال�صحيف ��ة �إىل �أن " كلينتون" هي املر�شحة املف�ضلة لدى
الناخب�ي�ن ذوي الب�شرة ال�سمراء ،و�أنها اجتاحت "ب�ي�رين �ساندرز" ال�سيا�سي الأمريكي املر�شح
�أي�ض� � ًا لرئا�س ��ة الأمريكي ��ة  -الذي مل يكم معروف� � ًا بـ"كارولينا" قبل عام ،-لق ��د عملت "كلينتون"
باجته ��اد بعد هزميته ��ا �أمام "�أوباما" بنف� ��س الوالية عام  .2008وميكن اعتب ��ار فوزها ال�سبت
املا�ض ��ي به ��ذه الن�سب الكبرية م�ؤ�ش ��ر ًا على ا�ستحواذه ��ا على الواليات اجلنوبي ��ة مثل� :أالباما
وجورجي ��ا وتيني�سي ب�سبب الأع ��داد الكبرية من الناخبني ال�سود هن ��اك .و�أو�ضحت ال�صحيفة
�أن " �سان ��درز" تخل ��ى ع ��ن هذه الوالي ��ات ومل يهتم بالدعاي ��ة والإعالن بها ،ولكن ��ه ي�أمل بزيادة
ع ��دد املندوب�ي�ن ل ��ه بوالي ��ات مث ��ل :ميني�سوت ��ا وما�سات�شو�ست� ��س وتك�سا� ��س الي ��وم الثالثاء.
وتفوق"�سان ��درز" عل ��ى "كلينتون" ب�ي�ن الدميوقراطيني البي�ض يف والي ��ة كارولينا اجلنوبية،
وقال "�ساندرز" يف بيان له م�ساء ال�سبت املا�ضي" :هذه احلملة هي جمرد بداية ،لقد حققت ن�صر ًا
حا�سم� � ًا يف"نيو هامب�شاير"  ،وفازت "كلينتون" فوز ًا �ساحق� � ًا يف "كارولينا اجلنوبية" ،ويوم
الف�ص ��ل هو اليوم الثالثاء " .وا�ضاف":نحن لدينا ث ��ورة �شعبية �سيا�سية حيث تنمو الدولة من
خ�ل�ال الدولة ،ولن نتوقف الآن ".وذكرت ال�صحيفة �أنه �إذا ح�صلت "كلينتون"على ن�سب مماثلة
م ��ن �أ�صوات الناخبني ذوي الب�شرة ال�سمراء اليوم الثالثاء كم ��ا حدث ال�سبت املا�ضي بـ"�ساوث
كارولينا" فهذا �سيقل�ص ب�شكل كبري فر�ص "�ساندرز" للفوز برت�شيح احلزب الدميقراطي.

اجلي�ش ال�سوري ي�ستعيد طريق ًا �سرتاتيجي ًا من داع�ش
 ال�������س���ي�������س���ي ي���رف�������ض ال����ت����دخ����ل ال����ب���ري يف ����س���وري���ا
 دم�شق  -مو�سكو  -القاهرة  /رويرتز
افبجنحت قوات احلكومة ال�سورية با�ستعادة ال�سيطرة
على طريق رئي�سي م� ��ؤدي �إىل مدينة حلب ال�شمالية
من قب�ض ��ة م�سلحي تظيم داع�ش ي ��وم ام�س االثنني،
فيم ��ا ج ��دد الرئي� ��س امل�صري عب ��د الفت ��اح ال�سي�سي
موقف بالده الراف� ��ض للتدخل يف �سوريا ،داعيا اىل
التو�صل حلل �سيا�سي للأزمة .
و�أ�ض ��اف املر�ص ��د �أن املع ��ارك م�ستمرة ب�ي�ن القوات
احلكومي ��ة وم�سلح ��ي التنظيم يف املنطق ��ة الواقعة
جن ��وب �شرق ��ي حمافظ ��ة حل ��ب  .وق ��ال التلفزي ��ون
الر�سم ��ي ال�سوري ام�س االثن�ي�ن �إن قوات احلكومة
تق ��وم بتطهري الطري ��ق الذي مير عرب بل ��دة خنا�صر
م ��ن الألغام  .وكان ��ت القوات احلكومي ��ة تعتمد على
الطري ��ق للو�ص ��ول �إىل حلب لأن م�سلح ��ي املعار�ضة
ي�سيط ��رون على الطري ��ق الرئي�س ��ي ال�سريع امل�ؤدي
للمدين ��ة الواق ��ع �إىل الغ ��رب .وكان م�سلح ��و داع�ش
�سيط ��روا على بل ��دة خنا�صر التي تق ��ع على بعد 50
كيلوم�ت�را جن ��وب �شرقي مدين ��ة حلب لك ��ن القوات
احلكومي ��ة متكن ��ت الأ�سب ��وع املا�ضي م ��ن ا�ستعادة
البلدة بعد يومني من �سيطرة التنظيم عليها.
وك ��ان املر�ص ��د ال�س ��وري حلق ��وق الإن�س ��ان ق ��ال ان

تنظيم داع�ش� ،أعدم  2142مدني ًا خالل � 20شهر ًا من
�إعالنه ما ي�سمى بدولة اخلالفة ،يف مناطق �سيطرته
ب�سوريا .وا�ضاف املر�صد يف بيان ام�س الإثنني� ،إن
من بني الذين �أعدموا  78طف ًال و 121امر�أة  ،م�شري ًا
�إىل �أن داع�ش نف ��ذ عمليات الإعدام رمي ًا بالر�صا�ص،
�أو بالنح ��ر� ،أو ف�ص ��ل الر�ؤو� ��س ع ��ن الأج�س ��اد� ،أو
الرج ��م� ،أو الرم ��ي من ارتفاع �شاه ��ق� ،أو احلرق يف
حمافظ ��ات دم�شق وريف دم�ش ��ق ودير الزور والرقة
واحل�سكة وحلب وحم�ص وحماة .و�أ�شار �إىل �إعدام
التنظيم خالل نف� ��س الفرتة نحو  1825من املقاتلني
وعنا�ص ��ر ق ��وات النظ ��ام وامل�سلح�ي�ن املوال�ي�ن لها،
والأكراد وعنا�صر تنظيم داع�ش.
ي�أتي ذلك فيما دع ��ا الكرملني �شركاء رو�سيا الأجانب
�إىل التحلي باحلذر فيما يخ�ص التعامل مع مو�ضوع
الهدن ��ة يف �سوريا ،حمذرا من توجيه �أ�صابع االتهام
�إىل رو�سي ��ا بخ ��رق �ش ��روط التهدئة .و�أك ��د دميرتي
بي�سكوف الناطق ال�صحف ��ي با�سم الرئي�س الرو�سي
�أن عملية تطبيق الهدنة يف �سوريا بد�أت ،قائال" :من
املهم �أننا تو�صلنا �إىل اتفاق ،و�أقدمنا على اخلطوات
الرئي�س ��ة تنفيذا له ��ذا االتف ��اق� .إن العملي ��ة جارية،
لكن ك ��ان من الوا�ض ��ح من ��ذ البداية �أن تل ��ك العملية
ل ��ن تك ��ون �سهل ��ة" .و�أردف قائ�ل�ا�" :ش ��دد الرئي�سان
الرو�س ��ي والأمريك ��ي من ��ذ البداية عل ��ى �أن الطريق

�إىل تهدئ ��ة م�ستقرة فعال يف �سوري ��ا لن يكون �سهال،
نظ ��را للو�ض ��ع ال�صع ��ب يف �سوري ��ا" .و�أ�ض ��اف �أن
مو�سكو دعت مرارا �شركاءها �إىل التحلي بحذر بالغ
قب ��ل توجيه �أية اتهامات لأحد ب�إف�شال الهدنة .وتابع
بي�سكوف" :الو�ضع لي�س م�ستقرا حتى الآن ،وعلينا
�أن جن ��دد دعوتن ��ا (�إىل التحل ��ي باحل ��ذر)" .و�سبق
لوزي ��ر اخلارجية ال�سع ��ودي عادل اجلب�ي�ر �أن �أعلن
�أن ��ه �سيبحث مع حلف ��اء الريا�ض االنتهاك ��ات للهدنة
يف �سوري ��ا التي زعم �أن اجلي�ش ال�سوري والطريان
الرو�س ��ي يتحم�ل�ان امل�س�ؤولية عنه ��ا .و�أملح اجلبري
�إىل �إمكانية تطبيق "خطة بديلة" ،قائال�" :إذا ات�ضح
�أن ��ه لي�ست هن ��اك جدية من جانب النظ ��ام ال�سوري،
�أو ل ��دى احللف ��اء فاخلي ��ار الآخ ��ر وارد ،و�سيك ��ون
الرتكيز عليها" ،دون اخلو�ض يف التفا�صيل .وكانت
وزارة اخلارجي ��ة الرو�سية ،قال ��ت ام�س االثنني� ،إن
وزي ��ر اخلارجية �سريجي الف ��روف ناق�ش مع نظريه
الأمريك ��ي جون كريي تط ��ورات الهدن ��ة يف �سوريا
بع ��د مرور يوم�ي�ن على بدئه ��ا .و�أو�ضح ��ت الوزارة
يف بيان �أن الفروف وكريي بحثا �أي�ضا يف االت�صال
هاتف ��ي تعزي ��ز التع ��اون بني الق ��وات امل�سلح ��ة فيما
يتعل ��ق بخطة وقف �إطالق الن ��ار يف �سوريا ،م�شرية
�إىل �أنهم ��ا �أك ��دا احلاج ��ة لتع ��اون اجلانب�ي�ن .وقالت
الوزارة �إن الفروف هو م ��ن بادر باالت�صال ،وفق ما

�أوردت وكالة "رويرتز".
ويف املوق ��ف امل�صري  ،ج ��دد الرئي� ��س امل�صري عبد
الفت ��اح ال�سي�سي موقف بالده م ��ن �إر�سال قوات �إىل
اخل ��ارج خا�ص ��ة �إىل �سوري ��ا وليبي ��ا ،مو�ضح� � ًا �أن
�سرتاتيجيت ��ه ت�سته ��دف حماية الأرا�ض ��ي امل�صرية.
وق ��ال خالل احلوار مع �صحيف ��ة "�أ�ساهي �شيمبون"
الياباني ��ة ،ان "�سرتاتيجيتن ��ا ه ��ي حلماي ��ة �أر�ضنا،
و�سنوا�ص ��ل حربن ��ا �ض ��د الإرهاب ،ول ��ن نتدخل يف
ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة لأي ��ة دول ��ة" .وانتق ��د الرئي� ��س
امل�ص ��ري ،التحال ��ف الدويل ال ��ذي تق ��وده الواليات
املتحدة ملحاربة تنظيم "داع�ش" يف �سوريا والعراق،
مو�ضح ًا �أنه يفتقر �إىل الفعالية لو�ضع حد ملمار�سات
التنظيم الذي ي�شكل خطر ًا على املجتمع الدويل كله.
وحذر ال�سي�سي من انهيار ليبيا ،م�شري ًا �إىل �أن انهيار
ليبيا يفتح املج ��ال النت�شار الإرهاب يف دول اجلوار
ـ تون� ��س وم�صر واجلزائ ��ر وحتى يف �أوروبا .وكان
ال�سي�س ��ي قد �أعلن ،يف وقت �ساب ��ق� ،أن موقف بالده
م ��ن الأزمة ال�سوري ��ة "وا�ضح ومل يتغ�ي�ر" ،ويتمثل
يف ع ��دم التدخل يف ال�ش�أن ال�سوري ،واحرتام �إرادة
ال�شع ��ب ال�س ��وري ،ومكافح ��ة الإره ��اب والعنا�ص ��ر
املتطرف ��ة ،م ��ع العم ��ل عل ��ى التو�صل حل ��ل �سيا�سي
للأزم ��ة يحفظ وح ��دة و�سالم ��ة الأرا�ض ��ي ال�سورية
ويف�سح املجال للبدء يف جهود �إعادة الإعمار.

املعتدلون ي�ستحوذون على مقاعد طهران يف "اخلرباء"

مريكل م�س�ؤولة عن ف�شل �أوروبا يف
مواجهة �أزمة الالجئني
علق ��ت �صحيف ��ة املون ��دو الإ�سباني ��ة عل ��ى
مطالب ��ة امل�ست�شارة الأملاني ��ة �أجنيال مريكل
لأوروب ��ا بالتحل ��ى بال�ص�ب�ر فيم ��ا يتعل ��ق
ب�أزم ��ة الالجئني ،و�إظهار وجهها الإن�ساين،
م�شرية �إىل �أنه ال توجد خطة بديلة .وقالت
�أن مريكل تتعر�ض النتقادات جديدة من قبل
املحافظني البافاري�ي�ن والأحزاب املعار�ضة
لها بع ��د دفاعها ع ��ن �سيا�سة الب ��اب املفتوج
لالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن �إىل �أوروب ��ا .وق ��ال
املحافظون البافاري ��ون �أن مريكل �أ�صبحت
بعيدة عن الواق ��ع يف �أزمة املهاجرين ،و�أن
مريك ��ل ه ��ي امل�س�ؤول ��ة ع ��ن ف�ش ��ل �سيا�سة
�أوروب ��ا جتاه الالجئ�ي�ن ،يف الوق ��ت الذي
ت�سع ��ى في ��ه مريك ��ل لو�ض ��ع خط ��ة ت�شم ��ل
�أوروبا للتعامل مع الالجئني ،وتعلق �آمالها

اجلي�ش ال�سوري يدخل مناطق يف حلب ويف الإطار الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي

 طهران  /رويرتز

عل ��ى حمادثات جت ��ري بني زعم ��اء االحتاد
الأوروب ��ي وتركي ��ا يف  7م ��ن ه ��ذا ال�شه ��ر
واجتم ��اع قم ��ة ب�ش� ��أن الهج ��رة يوم ��ي 18
و 19منه .وقالت مريكل �إنه ال توجد "خطة
بديل ��ة" لهدفها بخف�ض تدف ��ق الالجئني من
خالل التع ��اون مع تركيا وه ��ي جهود قالت
�إنها ق ��د تنه ��ار �إذا فر�ضت �أملاني ��ا حدا لعدد
الالجئني الذي ��ن تقبله ��م .و�صرحت مريكل
"�أحيان ��ا �أ�شعر �أي�ضا بي�أ� ��س ،بع�ض الأمور
ت�س�ي�ر �أبط� ��أ مم ��ا يج ��ب ،وهن ��اك م�صال ��ح
مت�ضاربة كثرية يف �أوروبا" ،ولكن واجبي
ه ��و �أن �أفع ��ل كل م ��ا يف و�سع ��ي حتى جتد
�أوروب ��ا و�سيلة جمعي ��ة" ،واعرتفت مريكل
�أن الطريق الذي اختارته �صعب لكنه يتعلق
ب�سمعة �أملانيا يف اخلارج.

�أعلنت الوكال ��ة الإيرانية للأنباء ،ام�س
االثنني � ،إن النتائج النهائية لالنتخابات
�أظه ��رت ف ��وز الرئي�س ح�س ��ن روحاين
وحلفا�ؤه بـ  15من  16مقعد ًا خم�ص�صة
لطهران يف «جمل�س اخل�ب�راء» ،ما �أدى
�إىل �إخ ��راج اثن�ي�ن من كب ��ار املحافظني
من املجل�س �أحدهما هو رئي�س املجل�س
حممد يزدي.
ومل ينتخ ��ب �س ��وى �سيا�س ��ي حماف ��ظ
واحد يف طهران ،هو �أحمد جنتي الذي
جاء يف املركز ال� �ـ  16يف املجل�س الذي
ي�ض ��م  88ع�ض ��و ًا ،والذي يت ��وىل مهمة
اختي ��ار مر�شد اجلمهوري ��ة ،وهو �أرفع
من�ص ��ب يف الب�ل�اد .واالنتخابات التي
�أجري ��ت اجلمع ��ة املا�ضي ��ة ،النتخ ��اب
�أع�ضاء الربملان و«جمل�س اخلرباء» هي

الأوىل من ��ذ �أن وق ��ع روحاين يف متوز
(يولي ��و) املا�ض ��ي ،اتفاق� � ًا م ��ع الق ��وى
العاملية للحد من برنامج �إيران النووي
مقاب ��ل تخفي ��ف العقوب ��ات املفرو�ض ��ة
عل ��ى الب�ل�اد .و�أظهرت النتائ ��ج الأولية
�أي�ض� � ًا� ،أن حلف ��اء روح ��اين �سي�شغلون
كل املقاعد الربملانية املخ�ص�صة لطهران
وعدده ��ا  30مقع ��د ًا ،لك ��ن مكا�سبه ��م
خ ��ارج العا�صم ��ة حم ��دودة� ،إذ احتفظ
املحافظ ��ون بع ��دد كبري م ��ن املقاعد يف
الربملان وجمل�س اخلرباء.
و�أ�سف ��رت انتخاب ��ات ع�ضوي ��ة جمل�س
اخل�ب�راء يف �إي ��ران ع ��ن هزمي ��ة
�شخ�صيت�ي�ن حمافظت�ي�ن هم ��ا الرئي� ��س
احل ��ايل للمجل�س �آية الل ��ه حممد يزدي
و�آي ��ه الل ��ه حممد تق ��ي م�صب ��اح يزدي،
بح�س ��ب م ��ا �أعل ��ن التلفزي ��ون الر�سمي
الإي ��راين .يف املقاب ��ل ،انتخب الرئي�س

ج��ن��ي��ف

الرياض

دعت منظم ��ة العفو الدولية "امن�ست ��ى" ام�س االثنني
�إىل فر� ��ض حظ ��ر ا�سلح ��ة على ك ��ل اطراف الن ��زاع فى
اليم ��ن ،مبا فى ذلك دول التحال ��ف العربى الذى تقوده
ال�سعودية �ضد املتمردين احلوثيني.
و�أطلق ��ت املنظم ��ة احلقوقي ��ة ه ��ذه الدع ��وة مبنا�سبة
اجتم ��اع فى جني ��ف حول معاهدة االجت ��ار بالأ�سلحة.
و�أك ��دت امن�ستى انها وثق ��ت منذ بداية احلرب فى �آذار
� 2015سل�سل ��ة انتهاك ��ات خط ��رة للقان ��ون االن�سان ��ى
وحق ��وق االن�سان مبا فى ذلك جرائ ��م حرب .وا�ضافت
فى بيان انها "تنا�شد كل الدول ال�سهر على ان ال يح�صل
اى م ��ن اطراف النزاع فى اليم ��ن ب�شكل مبا�شر او غري
مبا�شر على �أ�سلحة او ذخائر او معدات او تكنولوجيا
ع�سكرية �إىل ان تتوقف هذه االنتهاكات".

احتجت وزارة اخلارجية الإيراني ��ة على رف�ض ال�سعودية منح ت�أ�شريات
لدخ ��ول �أع�ضاء وفده ��ا للم�شارك ��ة يف اجتماعات ال ��دورة احلالية ملنظمة
التعاون الإ�سالمي يومي  28و 29فرباير�/شباط"الفائتني".
ونقل ��ت وكال ��ة “ت�سني ��م” ع ��ن حام ��د باعدينجاد نائ ��ب وزي ��ر اخلارجية
الإي ��راين قوله ان “جمهورية �إي ��ران الإ�سالمية تعرب عن احتجاجها على
اخلط ��وة غ�ي�ر ال�شرعية وذات التميي ��ز من قبل ال�سلط ��ات ال�سعودية التي
رف�ضت منح ت�أ�شريات دخول لأع�ضاء الوفد الإيراين الذين �أرادوا ح�ضور
جل�س ��ة امل�س�ؤولني رفيعي امل�ست ��وى ملنظمة التع ��اون الإ�سالمي يف مدينة
ج ��دة” .وح�س ��ب الدبلوما�سي الإي ��راين ،ف�إن “�أي ق ��رار �سيتم اتخاذه يف
ج ��دة دون م�شارك ��ة طه ��ران ،لن يعت�ب�ر واقعي ��ا” .و�أ�ش ��ار باعدينجاد �إىل
�أن ال ��دورة احلالي ��ة ملنظمة التعاون الإ�سالمي �ستت ��وىل حت�ضري م�شاريع
لوثائق وق ��رارات للنظر فيها خالل الدورة املقبل ��ة للمنظمة يف ا�سطنبول
الرتكية ،يف الفرتة بني  10و� 15أبريل/ني�سان القادم.

امر�أة حتمل ر�أ�س طفل تهدد بعملية انتحارية

موسكو

العف��و الدولي��ة تدع��و لفر�ض حظر
�أ�سلحة على �أطراف النزاع فى اليمن

ا�س��تبعاد الوف��د الإي��راين م��ن اجتماع��ات التع��اون
الإ�سالمي

احلايل ملجل�س �صيانة الد�ستور �آية الله
�أحم ��د جنتي لع�ضوية جمل�س اخلرباء،
رغ ��م حلول ��ه يف املرك ��ز الأخ�ي�ر جله ��ة
ع ��دد الأ�ص ��وات .وك ��ان الإ�صالحي ��ون
�شنوا حمل ��ة لإق�صاء تل ��ك ال�شخ�صيات
الث�ل�اث .واملر�شح ��ون الثالث ��ة كان ��وا
يخو�ض ��ون االنتخاب ��ات ع ��ن دائ ��رة
طه ��ران .وت�ص ��در الرئي� ��س الإي ��راين
الإ�صالح ��ي ال�ساب ��ق �أك�ب�ر ها�شم ��ي
رف�سنج ��اين قائم ��ة الفائزي ��ن ،تبع ��ه
املحافظ حممد �إمامي كا�شاين ،فيما حل
الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين ثالثا.
وكان رف�سنجاين وروحاين قدما الئحة
منف�صلة بغي ��ة �إق�صاء هذه ال�شخ�صيات
املحافظ ��ة الثالث م ��ن جمل�س اخلرباء.
ويق ��وم جمل� ��س اخل�ب�راء باختي ��ار
مر�شد �أعلى للجمهوري ��ة الإ�سالمية يف
�إي ��ران .وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،انتخبت

ال�شخ�صيات الدينية املحافظة الرئي�سية
يف املحافظات .ومن بني ه�ؤالء� ،آية الله
�أحمد خامتي يف كرمان (جنوب) ،و�آية
الله �سيد حممود ها�شمي �شاهرودي يف
خرا�سان ر�ضوي (�شمال �شرق) ،و�أي�ضا
رئي�س ال�سلطة الق�ضائية �آية الله �صادق
الريج ��اين يف مازندران (�شمال) .وندد
الأخري يف بيان ب�أولئك الذين “حاولوا
بالتن�سيق مع و�سائل االعالم الأمريكية
والربيطاني ��ة �إق�ص ��اء بع� ��ض خ ��دام
ال�شعب من جمل�س اخلرباء” .و�أ�شارت
النتائ ��ج النهائية �إىل �أن رئي�س «جمل�س
اخل�ب�راء» ي ��زدي ،خ�س ��ر مقع ��ده يف
انتخابات املجل� ��س م�ؤ�شر ًا �إىل مكا�سب
الإ�صالحي�ي�ن.ومل ينجح من املحافظني
يف مقاعد طهران يف «جمل�س اخلرباء»
�سوى جنتي الذي ير�أ�س �أي�ض ًا «جمل�س
�صيان ��ة الد�ستور» ال ��ذي فرز املر�شحني

�ألق ��ت ال�شرطة الرو�سية القب�ض على امر�أة حتمل يف يدها ر�أ�س طفل ،هددت بارتكاب عملية
انتحارية.
وك ��ان رج ��ال الإطفاء قد ع�ث�روا يف وقت �سابق من يوم ام�س على جث ��ة طفلة تبلغ من العمر
� 4-3سن ��وات دون ر�أ� ��س ،وقال ��ت ال�شرط ��ة يف وقت الح ��ق �إن جلي�سة �أطف ��ال وراء مقتلها.
و�أف ��ادت ال�شرط ��ة يف وق ��ت الح ��ق �أن جلي�س ��ة الأطفال قتل ��ت الطفلة و�أ�ضرم ��ت النريان يف
ال�شق ��ة وهربت ،حتى �أوقفته ��ا ال�شرطة يف حمطة املرتو للتحقق م ��ن هويتها فوجدوا ر�أ�س
الطفل ��ة ف�صرخت املر�أة وه ��ددت بتفجري انتحاري .وتدعى هذه امل ��ر�أة البالغة من العمر 38
عام جولت�شيخرا بوبكولوفا وهي مواطنة �أوزباك�ستانية .وقال والد ووالدة الطفلة املقتولة
نا�ستي ��ا �إن جلي�س ��ة الأطف ��ال بوبوكولوفا والتي عملت لديه ��م قبل نحو عام ،ب ��دت لهم �أنها
م�ؤهلة جيدا .وقال الأب �إن بوبوكولوفا كانت دائما تتعامل مب�س�ؤولية مع واجباتها .وبد�أت
العائلة تالحظ ا�ضطراب بوبوكولوفا منذ بع�ض الوقت ،حيث ا�شتكت لهم من عالقتها ال�سيئة
بزوجه ��ا ،وكان ��ت �شبكة "اليف نيوز" قد ذكرت من قب ��ل �أول ت�صريحات للمتهمة والتي قالت
فيها �إنها قررت التحرك بعد خيانة زوجها .و�أ�شارت م�صادر �إىل �أن والد الطفلة ووالدتها يف
حالة �صعبة ،وي�صحبهم الآن االخت�صا�صيون لتقدمي امل�ساعدة النف�سية.

وا�ستبعد غالبي ��ة الإ�صالحيني ومنعهم
من خو� ��ض االنتخابات.ويف تعليق لها
على فوز اال�صالحيني تناولت افتتاحية
�صحيفة التامي ��ز االنتخابات الإيرانية،
وقال ��ت ال�صحيف ��ة �إن االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة الإيرانية تع ��د خطوة كبرية
للم�ستقبل.وقال ��ت ال�صحيف ��ة �إن ��ه ق ��د
ال تك ��ون يف طه ��ران �سل�س ��ة املطاع ��م
ال�سريعة ماكدونالدز يف الوقت الراهن،
�إال �أن الفر�ص ��ة جي ��دة ب� ��أن يت ��م �إع ��ادة
انتخ ��اب اال�صالح ��ي ح�س ��ن روح ��اين
لوالي ��ة ثانية متت ��د �إىل �أرب ��ع �سنوات.
وت�ساءل ��ت ال�صحيفة �إن ك ��ان روحاين
�سيعاق ��ب من قب ��ل الناخب�ي�ن وامل�شايخ
لإبرامه اتفاق ًا نووي ًا مع الغرب �أدى �إىل
جتميد طموح ��ات البالد النووية مقابل
تخفيف العقوبات الغربية عليها � ،أم انه
�سيكاف�أ على ذلك.
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� سامي عبد احلميد

امل�صداقية يف العر�ض امل�سرحي
-2-

وعن���د التط���رق اىل الزي ال���ذي يرتدي���ه املمثل  ،وهو
عن�صر �آخر من عنا�صر العر�ض ،فال بد ان يكون طراز
ً
م�ستعم�ل�ا يف احلي���اة وال بد ان يك���ون منا�سب ًا
ال���زي
لل�شخ�صي���ة �إال اذا كان هناك مربر خل�ل�اف ذلك فلي�س
من املعقول ان يرتدي ا�ست���اذ جامعة (د�شدا�شة) ال ّلهم
�إال اذا كان هن���اك م�ب�رر له���ذا اللبا����س .وهن���ا يدخ���ل
مب���د�أ (الدقة التاريخية) يف امل�سرحي���ات التي تتناول
�شخو�ص��� ًا من املا�ض���ي ومن اماكن غري م���كان املتفرج
او اذا كان���ت امل�سرحية تتعر�ض لأحداث تاريخية ،فال
بد عندئذٍ من ان يكون طراز الأزياء امل�سرحية م�شابه ًا
لط���راز املالب�س يف زمانه���ا ومكانها ولي����س يف زمان
ومكان م�ؤلف الن����ص او يف زمان ومكان العر�ض� ،إال
اذا اراد املخرج ان يفر�ض ر�ؤيته اخلا�صة املربرة.
وهن���اك ع���دد م���ن املخرج�ي�ن ي�ستعمل���ون م���ا ي�سم���ى
(االزي���اء الوظيفي���ة) وه���ي الت���ي ي����ؤدي املمثل���ون
بوا�سطته���ا وظيفته���م من غ�ي�ر التزام مبب���د�أ املطابقة
وهنا ف�أن التربير الفني هو التجريد.
وي�س���ري مبد�أ (التجريد) عل���ى املنظر امل�سرحي اي�ضاً
فهن���اك عدد من املخرج�ي�ن ال يهتمون بان يكون املنظر
ً
ممث�ل�ا مل���كان وبيئ���ة االح���داث امل�سرحي���ة بعنا�صرها
املختلف���ة ،ومبا فيها العنا�ص���ر املعمارية  ،او ان ميثل
املنظر جم���رد خلفية ميث���ل امامها املمثل���ون ادوارهم
فال يتعاملون مع مفردات هذه اخللفية وك�أنها عنا�صر
بيئية بل جمرد عنا�صر جمالية.
ي�ستطي���ع املخرج ان يج��� ّرد املنظر امل�سرحي الواقعي
م���ن تفا�صيل���ه م�ب�رر ًا ذل���ك فني��� ًا وي�ستطي���ع املخ���رج
يف امل�سرحي���ة التاريخي���ة الت���ي يخرجه���ا ان يطل���ب
م���ن م�صم���م املنظ���ر حتقي���ق الدق���ة التاريخي���ة �أي ان
تك���ون معمارية امل���كان مطابقة ملعماري���ة مكان وزمان
الأح���داث امل�سرحي���ة ولي����س معماري���ة زم���ان ومكان
م�ؤل���ف امل�سرحي���ة او معماري���ة زمان وم���كان امل�صمم
واملخ���رج ،وامله���م هن���ا ان يك���ون التجري���د يف املنظر
مقنع ًا للمتفرج.
ً
م���ا نالحظه هذه الأيام ان عددا من املخرجني لي�س يف
بلدن���ا وح�سب بل يف بالد اخرى ال يهتمون بال�صدقية
وال يلتزمون مبطابقة ال�ش���كل للم�ضمون ،او تنا�سبها
وال يفكرون بالتربي���ر ويحملون الع�شوائية معتقدين
وهم ًا ب�أن خميلتهم قد قادتهم اىل مثل تلك الع�شوائية،
وان الف���ن ال منط���ق فيه وان وحدة العم���ل الفني مبد�أ
اكل الده���ر علي���ه و�ش���رب ،وق���د يك���ون ذل���ك �صحيح ًا
ل���دى ا�صح���اب التي���ارات غ�ي�ر الواقعي���ة كالتعبريية
وال�سوريالية والتي يعتقد ا�صحابها ان احلقيقة كامنة
يف العق���ل الباط���ن ويف ال وعي االن�س���ان وان املظهر
اخلارجي ال ميثل اال جزء ًا �صغري ًا من احلقيقة ،وبنا ًء
علي���ه يربرون اال�شكال الغريب���ة والظواهر املتناق�ضة
الت���ي يعتمدونها يف مادته���م الفنية ومثل هذا التربير
الفن���ي لي�س اال انعكا�س��� ًا للتربير احليات���ي فالالوعي
وال�ص���ور احللمي���ة الغريب ج���زء من حي���اة االن�سان
وعامله الداخلي.
نعم هناك عدد من الفنانني ومنهم امل�سرحيون يلج�أون
اىل الع�شوائي���ة والغمو����ض والفو�ض���ى والت�شظ���ي
كو�سائ���ل للتعب�ي�ر الفن���ي معتقدي���ن انه���م بذل���ك امنا
يعك�س���ون واقع احلياة يف هذا الع�صر الذي يخلو من
املنطق والتربير احيان ًا ولكنهم يفعلون ذلك عن خربة
ودرا�سة ال عن جهل و�سذاجة.

جاءت طروحات النقاد واملخرجني العرب يف امللتقى الفكري على هام�ش �أيام ال�شارقة امل�سرحية يف دورتها اخلام�سة والع�شرين  ،حبلى
بالكثري من اال�سئلة والطروحات التي نتفق ونختلف مع بع�ضها ،وذلك لتحميل امل�سرح دورا يف التمظهرات ال�سيا�سية يف ال�ساحة العربية .
انفتح امللتقى على الراهن امل�سرحي الذي تعي�شه املنطقة العربية التي تعاين من �أزمات مت�سارعة ،ب�شكل ي�صعب معه ت�شكيل ر�أي �أو موقف
�إزاء ما يحدث ،لأنه حتما �سيكون مت�سرعا وعاطفيا ،بحكم املتغريات اليومية التي تفر�ضها املنطقة دميغرافيا ،واقت�صاديا ،و�سيا�سيا ،وثقافيا.
د� .أحمد �شرجي
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وم ��ن ه ��ذا املنطلق ،اتخ ��ذ امللتقى
لنف�س ��ه عنوان ��ا م�ضيئ ��ا ه ��و:
(امل�س ��رح العرب ��ي وحتدي ��ات
الراه ��ن) ،بالإ�ضاف ��ة �إىل عنوانني
فرعي�ي�ن( :امل�س ��رح العرب ��ي الآن:
املوق ��ع والأث ��ر) ،و (امل�س ��رح يف
مواجه ��ة التحدي ��ات :جت ��ارب
الأم�س واليوم).
�أراد املنظمون لهذا امللتقى البحث
ع ��ن الهوية الت ��ي اكت�سبها امل�سرح
يف املنطق ��ة العربي ��ة بعد حتديات
�سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة مت�سارعة،
�أهمها الثورات التي حملها الربيع
العربي الذي كان �شتاء قا�سيا ملبدا
بالغيوم  ...فما الذي يتوجب على
امل�س ��رح �أن يقدمه يف ظ ��ل كل تلك
املتغ�ي�رات؟ وه ��ل مهم ��ة امل�س ��رح
العربي امل�ساهمة يف ذلك التغيري؟
وم ��ا ه ��و دور امل�سرح :ه ��ل يبقى
نخبوي ��ا ،متعاليا عل ��ى جمهوره؟
�أم ين ��زل �إىل ال�ش ��ارع ومع النا�س
يتلم�س �شظاي ��ا العنف والدموية؟
وهل مهمة امل�سرح تغيري الأنظمة؟
�أم �أن ل ��ه وظيف ��ة جمالي ��ة بحت ��ة،
ولي�س خل ��ق التحري�ض والتنوير
االجتماعي والثقايف؟...
وح ��اول الناق ��د حمم ��د املدي ��وين
ا�ستح�ض ��ار املوق ��ف الدين ��ي م ��ن
امل�س ��رح من خالل ال�شي ��خ ( �سعيد
الغ�ب�را)  ،حم ��اوال عق ��د مقارن ��ة
ومقارب ��ة زمني ��ة  ،ب�ي�ن الق ��رن
التا�س ��ع ع�ش ��ر  ،وزمنن ��ا الآين.
وطرح الناق ��د حممد املديوين يف
بحثه (�أبو الفنون :حياة م�سرحية
�أو ال يك ��ون)� ،س� ��ؤاال مهم ��ا :ه ��ل
امل�سرح حاج ��ة �أم �ضرورة؟ .ويف
ظ ��ل م ��ا ت�شه ��ده املنطق ��ة العربية
م ��ن متغ�ي�رات يومي ��ة و�أح ��داث
مت�سارع ��ة ،قدم املدي ��وين مقاربة
�سو�سيولوجي ��ة وم�سرحية ملوقف
ال�شي ��خ �سعيد الغربا م ��ن امل�سرح
ال ��ذي قدمه �أبو خلي ��ل القباين من
�أعم ��ال تاريخية غني ��ة باملو�سيقى
والأنا�شي ��د الديني ��ة ،وت�آلي ��ب
ال�سلط ��ان العثماين عل ��ى ما قدمه

القب ��اين .يف هذا ال�سي ��اق ،تناول
املدي ��وين �شخ�صي ��ات تاريخي ��ة
مثل :ه ��ارون الر�شي ��د التي كانت
�سبب ��ا يف عري�ض ��ة ال�شك ��وى
الت ��ي قدمه ��ا ال�شيخ �سعي ��د الغربا
�إىل ال�سلط ��ان�" :أدركن ��ا ي ��ا �أم�ي�ر
امل�ؤمنني ،ف� ��إن الف�س ��ق والفجور،
ق ��د تف�شي ��ا يف ال�ش ��ام فهتك ��ت
الأعرا� ��ض ،ومات ��ت الف�ضيل ��ة،
ووئ ��د ال�شرف واختلط ��ت الن�ساء
بالرجال"( حممود كامل اخلطيب
 ،نظري ��ة امل�س ��رح  ،الق�سم الثاين:
مقدم ��ات وبيان ��ات�� � ،ص.)978
و�أدت تداعي ��ات ه ��ذا اخلطاب �إىل
�إح ��راق م�س ��رح القب ��اين وهروبه
�إىل م�صر.
ومل يك ��ن ال�سب ��ب �أخالقي ��ا كم ��ا
�أ�ش ��ار �إىل ذل ��ك الغ�ب�را ،ب ��ل كان
�سببا �سلطويا متثل يف احل�ضور
االجتماع ��ي لرج ��ال الدي ��ن داخل
املجتم ��ع .فق ��د �أراد ال�شيخ الغربا
ومن معه ب�سط نفوذهم االجتماعي
و�سلطته ��م الرديكالي ��ة ب�إيق ��اف
تدفق الفكر التنويري االجتماعي.
فالعرو� ��ض الت ��ي قدمه ��ا القب ��اين
مل تكن جم ��رد ممار�س ��ة م�سرحية
هدفه ��ا الت�سلية واملتعة ،بل حملت
"�أبع ��ادا �أخرى غري مبا�شرة� ،إىل
جان ��ب الف ��ن امل�سرح ��ي .حمل ��ت
الأف ��كار املتن ��ورة الت ��ي ترافق ��ت
م ��ع النه�ض ��ة العربي ��ة ،وج�س ��دت
�ص�ي�رورة التح ��ول االجتماع ��ي
�آن ��ذاك ،حي ��ث ب ��د�أت طالئ ��ع
الربجوازي ��ة حتت ��ل مكانه ��ا يف
احلياة االجتماعية واالقت�صادية،
على ح�ساب الإقطاع .ومبا ان هذا
الأخري ،كان حليف ��ا لرجال الدين،
مينحهم الأم ��وال والعقارات ،كان
طبيعي ��ا �أن ت�أت ��ي ال�ضرب ��ة الت ��ي
ق�صم ��ت ظه ��ر القباين وم ��ا ميثله
م�سرح ��ه ،م ��ن الرجعي ��ة الدينية (
ن ��دمي معال  ،يف امل�س ��رح ال�سوري
 ، 4اب ��و خلي ��ل القب ��اين  ،احلي ��اة
امل�سرحي ��ة ،دم�ش ��ق ،ع ،25-24
ربيع� -صيف � ، 1985ص.)44
وه ��و ما �أكده الكاتب الراحل �سعد
الل ��ه ونو� ��س ح�ي�ن ح ��دد �أ�سب ��اب
احلملة الرجعية فيما هو �سيا�سي،
لإجها�ض فكرة التغيري االجتماعي
�آن ��ذاك ،لأن �شخ�صي ��ة ه ��ارون
الر�شي ��د التي ا�ستن ��د �إليها الغربا،
كانت جُت�سد داخ ��ل خيم الكراكوز
يف املقاه ��ي الدم�شقي ��ة .تاريخي ��ا
جن ��د ذات املوق ��ف يف ايطالي ��ا،

�إذ اتخذت ��ه الكني�س ��ة ورجاالته ��ا
م ��ن فرقة امل�س ��رح املرجت ��ل ،ومن
املح ��اوالت ال�شعبي ��ة لتج�سي ��د
م�سرحي ��ات (الأ�س ��رار) .وذات
الذريع ��ة الت ��ي مت�سك به ��ا الغربا،
مت�سك به ��ا رج ��ال الكني�سة ،وهي
ع ��دم �إن ��زال الهيب ��ة والقد�سية من
ال�شخو�ص التاريخية والدينية.
واجتهد املدي ��وين لو�ضع مقاربته
و�إ�سقاطه ��ا عل ��ى الواق ��ع العرب ��ي
الآن ،نظرا ل�سطوع �شم�س رجاالت

�سعد الله ونو�س
الدين وفو�ضى الإفتاء التي حتاول
تدمري كل ملمح ح�ضاري وثقايف.
لكن ن�سي املديوين �أن الزمن تغري
م ��ع دخ ��ول التكنولوجي ��ا وع ��امل
االنرتن ��ت واخت�ل�اف تداعي ��ات
الأزمن ��ة م ��ن بل ��د �إىل �آخ ��ر .ف�ل�ا
يع ��اين امل�س ��رح الآن م ��ن ال�سلطة
الدينية بقدر انح�سار دور امل�سرح
وابتعاده عن اجلمهور ،وال�شعب،
وحتميل ��ه م ��ا ال طاق ��ة ل ��ه ب ��ه،
ومطالبت ��ه مبوقف راه ��ن �إزاء ما

م�سرحية "ومل ُ
يك �شيئ ًا" ..الذات الإن�سانية يف بحثها العابث عن اخلال�ص
�أحمد املاجد

مل ��اذا ال�شيط ��ان دون غ�ي�ره؟ وم ��ن ذل ��ك
ال�شيط ��ان ال ��ذي ي�أت ��ي مبعوثا م ��ن القرية
لأج ��ل ا�ستقباله و�إكرام ��ه وح�سن �ضيافته؟
فقدوم ��ه يف نهاي ��ة الأم ��ر �سيوق ��ع الفرق ��ة
ب�ي�ن �أه ��ل القري ��ة يف ال ُع ��رف ،وي�ؤج ��ج
ال�ص ��راع العقائ ��دي والفك ��ري ال ��ذي �شكله
احلارثي بني �شخ�صيتي رجلني متناحرين
يف الوجه ��ة ،بينهم ��ا تق ��ارب بحك ��م �أنهما
ي ��دوران يف نف� ��س الدائ ��رة ومرتبط ��ان
ببع�ضهم ��ا البع� ��ض منذ زم ��ن طويل بحكم
ب�شريتهما ،كثريا التفكري يف دروب التباعد
واالنف�ص ��ال �إال �أنهم ��ا عاجزان عن فعل ذلك
بحتمية املكان الذى ي�سعى كل واحد منهما
دائم ًا نحو الفكاك منه.
هك ��ذا تذه ��ب م�سرحي ��ة "ومل ي ��ك �شيئ ��ا"
للم�ؤل ��ف ال�سع ��ودي ال�ش ��اب �إبراهي ��م
احلارثي� ،إىل حكاية قرية م�ضطربة وقلقة
مل يعرف �إليها اال�ستق ��رار طريق ًا� ..سكانها
�شخ�صي ��ات تكاف ��ح م ��ن �أج ��ل العي� ��ش بني
منا�صر لفك ��رة قدوم ال�شيط ��ان ومعار�ض،
تت ��وزع بني (�شحاذ) يت�س ��ول املال من �أجل
حف ��رة من ال �ش ��يء ..و(بائ ��ع خ�ضراوات)
ميول ��ه ال تذه ��ب �إىل ه� ��ؤالء وال �إىل ه�ؤالء
و(عام ��ل املقه ��ى) �سحقته احلي ��اة وجعلته
عب ��د ًا للعي� ��ش من �أي وعاء ج ��اء �أو خرج..
يرغ ��ب �س ��كان ه ��ذه القري ��ة باحلي ��اة التي
يتمنون مث ��ل حلم ال يفيقون منه �صباح كل
�شم�س �إال وقد حت ��ول �إىل كابو�س يجعلهم
مهيئني ال�ستقبال املنقذ حتى لو كان خيالي ًا
�أو منقر�ض ًا �أو يحمل �أف ��كار ال�شيطان� ..أو
حت ��ى ال�شيط ��ان نف�س ��ه ..لتذهب بع ��د ذلك
�أح ��داث امل�سرحي ��ة �إىل خامتته ��ا بال�ت�راب

ال ��ذي يعك� ��س النهاي ��ات احلتمي ��ة لب�ؤ� ��س
الب�شرية.
�إن فر�ضية انتظ ��ار "ال�شيطان" يف الن�ص،
تقربنا كث�ي�را من فر�ضي ��ة انتظار "غودو"
ل�صامويل بيكيت يف م�سرحية "يف انتظار
غودو" �إذ نحن هنا �أمام نف�س ال�س�ؤال ..من
هو هذا ال�شيطان �أو "غودو" غري املوجود
�أ�ص�ل�ا ،هل ه ��و الزمن الذي ي� ��أكل الب�شرية
وي�سرقها من وجوده ��ا دون وعي منها؟ �أم
هو ال�سع ��ادة التي �سيجلبها هذا القادم �إىل
القري ��ة؟ �أم هو ال�ضمري ال ��ذي اغتاله ب�ؤ�س
احلي ��اة وحتول �إىل �شيط ��ان يعي�ش داخل
كل �إن�س ��ان؟ �أو رمبا يك ��ون قدوم ال�شيطان
ت�سوي ��ة وقب ��وال لأي ح� � ّل يف ظ ��ل العج ��ز
الذي تواجهه القرية �أمام القوى املجهولة،
حيث ال �أحد قادر على �إنقاذ �أحد.
�أ�س� ��س احلارثي ال�صراع ب�ي�ن �شخ�صيتي
(الرجل  )1و(الرجل  )2يف هذا الن�ص من
كينون ��ة �شخ�صي ��ة "ال�شيط ��ان" املنتظرة،
والت ��ي �أن�ش�أه ��ا اعتمادا عل ��ى وجهة النظر
الفكرية لل�شخ�صيتني املتنازعتني يف ماهية
وكينونة ذاك ال�شيطان ،م�ستح�ضرا حكاية
�آدم و�أ�سب ��اب هبوط ��ه �إىل الأر�ض و�إغواء
التفاح ��ة� .إذ ا�ستف ��اد احلارث ��ي م ��ن تل ��ك
احلكاي ��ة املعروفة موظف� � ًا �إياها يف الن�ص
عرب جدل فكري و�إ�سقاط ��ات لها ت�شظياتها
ودالالته ��ا عل ��ى البع ��د النف�سي ال ��ذي بناه
ل�شخ�صيات ��ه ال بق�ص ��د الدفاع ع ��ن �شيطان
التفاحة ،بل تهيئة املتلق ��ي ال�ستقبال حدث
عظي ��م ،حيث اعتم ��د احلارثي يف م�ضمون
الن�ص على وجهات نظر متعددة يف م�س�ألة
قدوم ال�شيط ��ان ،مبينا �أن لي�س كل جمهول
ال نعرف ��ه �أو مع ��روف م�س ّل ��م ب ��ه بالتثاقف
والعرف ه ��و غري قابل لإع ��ادة التفكري فيه
وو�ضعه عل ��ى ميزان التفك�ي�ر والتحليل..

ف�شخ�صيت ��ا
(الرج ��ل )1و(الرجل )2متفقتان يف حقيقة
�أن الإن�س ��ان هب ��ط �إىل الأر�ض ،غ�ي�ر �أنهما
خمتلفت ��ان يف ال�سببي ��ة ،من تل ��ك القما�شة
�أي�ض ًا خاط احلارثي نهاية احلكاية ،بعودة
الب�شري ��ة م ��رة �أخ ��رى �إىل ال�ت�راب ال ��ذي
ج ��اءت منه م ��ع قطعة كف ��ن بي�ض ��اء ت�سرت
ع ��ورة م ��ا ارتكب ��ه م ��ن فظائ ��ع يف رحلت ��ه
الأر�ضية الق�سرية بني الرتبتني يف �صورة
بالغي ��ة بني م ��ن خالله ��ا الب�ؤ� ��س والوجع
ال ��ذي يعاين من جرائهما الب�شر على �أر�ض
لزجة متحركة قد تلتهم العامل يف حلظة.
�أما �شخ�صية (ال�شحاذ) فقد اتخذت من الآلة
عدوا ..والآلة هنا ق�صد بها احلارثي الزمن
امل ��ادي للأ�شي ��اء ..والت ��ي ي�ؤم ��ن به ��ا ذلك
املت�س ��ول حتى ي�صل الن� ��ص يف نهايته �إىل
�أن ي� ��أكل الزمن كل املنتظري ��ن وال ي�صلون

�إىل �ش ��يء ويبقي الب ��اب مفتوح ��ا ل�صراع
طوي ��ل الأم ��د .ويف �شخ�صي ��ة (ال�شح ��اذ)
يظه ��ر "بيكي ��ت" م ��رة �أخ ��رى ،م ��ن خ�ل�ال
اللعب على الزمن املادي ،ذلك ال�شحاذ الذي
ي�ص ��ور لنا الزم ��ن ووجع انتظ ��ار معلومة
نهايت ��ه م�سبق ��ا ،وك�أن امل�سرحي ��ة حتاك ��ي
ال ��ذات الإن�ساني ��ة يف البح ��ث العابث نحو
احلقيق ��ة وانتظار مرع ��ب ومقلق قد يطول
�أو ال يطول ويف كلتا احلالتني ال فائدة منه
يف خط ��اب له نف� ��س الأ�سب ��اب تقريبا ويف
الظ ��روف ذاته ��ا الت ��ي كتب فيه ��ا �صامويل
بيكي ��ت م�سرحي ��ة "يف انتظ ��ار غودو" يف
الع ��ام  1953بع ��د انته ��اء احل ��رب العاملية
الثاني ��ة� ،إذ �أنه ��ا �شبيه ��ة كل ال�شبه مبا متر
به منطقتن ��ا العربية من حي ��ث �أجواء عدم
الثق ��ة باحلا�ض ��ر واخل ��وف م ��ن امل�ستقبل
وخيب ��ة الأمل يف كل �شيء والفنت ال�سوداء
املرتامي ��ة عل ��ى الطرقات ،والقت ��ل اليومي
الذي طح ��ن �أخ�ض ��ر الإن�ساني ��ة وياب�سها.
كذل ��ك ،ن�شاهد ال ��وازع الوج ��ودي حا�ضرا
يف هذا الن� ��ص ،من خالل �أفكار الآخر التي
طرحه ��ا احلارث ��ي والتي تبنى م ��ن خاللها
فك ��رة �أن حي ��اة الإن�س ��ان عل ��ى الأر� ��ض ال

جدوى منها اال من منظور �ضيق باعتبارها
تكفريا عن خطيئة �أزلية وانتظارا للخال�ص
م ��ن كل عذابات احلياة الت ��ي ال دخل له هو
فيها �أ�ص ًال.
لق ��د ح ��اول احلارث ��ي يف "ومل ي ��ك �شيئا"
�أن يرب ��ط ب�ي�ن احلا�ضر وبني �أق ��دم القدمي
ليبني بناء م�سرحيا يهدف اىل ان يتخل�ص
م ��ن كل م ��ا ه ��و لي� ��س ب�ض ��روري واىل ان
يك ��ون ن�ص� � ًا م�سرحي ��ا اىل �أق�صى حد ،غري
�أن اللعب ��ة امل�سرحي ��ة الت ��ي �صاغه ��ا فكري ًا
ب�إتق ��ان ،كان ��ت تنق�صه ��ا احلرفي ��ة ال يف
اختيار ال�شخ�صي ��ات بل يف بناء دراميتها،
ف�شخ�صي ��ات "ومل ي ��ك �شيئ ��ا" بحاجة �إىل
بن ��اء يو�ضح �أبعادها ،الأم ��ر الذي �أدى �إىل
انح�سار الفع ��ل عرب حوار ذهب �أحيانا �إىل
التقريري ��ة ونح ��ا �أحيانا �أخ ��رى للخطابية
ومل ي�ؤ�س� ��س ل�صراع متنام يتمكن من حمل
الطاق ��ة الفكرية الكبرية التي �ألقاها امل�ؤلف
على كاهل ال�شخ�صيات .وعلى الرغم من �أن
ن�ص ًا م�سرحي ًا عبثي ًا مثل هذا الن�ص غالبا ما
يعطي انطباعا للق ��ارئ ب�أن العمل مل ينجز
كام�ل�ا �أو كما يقال عن حبكت ��ه ب�أنها "جرار
غري متقنة ال�صن ��ع" �إال �أن هذا ال يعفيه من
�ضرورة وجود بناء م�سرحي درامي �أقوى
و�أكرث متا�سك ًا.
هذا ال يقلل من قيمة و�أهمية ن�ص م�سرحية
"ومل يك �شيئ ًا" ..بل �إنه ي�ؤكد على �أحقية
احلارث ��ي يف الف ��وز بجائ ��زة ال�شارق ��ة
للت�ألي ��ف امل�سرح ��ي باملرك ��ز الأول ،2015
طارح� � ًا خطاب� � ًا �إن�ساني� � ًا ي�ؤك ��د عل ��ى �أن
الإن�س ��ان خملوق عاجز ،حم ��دود القدرات،
جمه ��ول امل�ص�ي�ر ،بحكم البداي ��ة التي جاء
منه ��ا والنهاي ��ة الت ��ي �سي� ��ؤول �إليه ��ا وفق ًا
للزم ��ن ال ��ذي يحف ��ر نهاية كل كائ ��ن مع كل
والدة.

يحدث الآن .كما تنا�سى �أي�ضا ب�أن
�أغل ��ب العرو�ض امل�سرحية تتناول
الهم اليوم ��ي وتداعيات الأحداث،
فمهمته ��ا لي� ��س تغي�ي�ر الأنظم ��ة،
ب ��ل مهمة ثقافية .وهن ��ا نعود �إىل
ال�س�ؤال ال ��ذي طرحه :هل امل�سرح
حاج ��ة �أم �ض ��رورة؟ .ن ��رى ب�أن ��ه
�ضرورة اجتماعية لرت�سيخ الوعي
االجتماع ��ي والثق ��ايف ،وحاج ��ة
يف تناول ��ه اليوم ��ي للمتغ�ي�رات
الراهنة ،لكن يبقى امل�سرح م�سرحا
بو�صفه حراكا ثقافيا.
و�إذا كان املدي ��وين يدين ال�سلطة
االجتماعي ��ة لرج ��ال الدي ��ن داخل
املجتمعات العربية  ،يرى الدكتور
فا�ض ��ل اجل ��اف ب� ��أن امل�س ��رح يف
املنطق ��ة العربي ��ة بحاج ��ة �إىل
مواكب ��ة الع�صر ،فه ��ي التي تلد له
جتارب مهم ��ة ،وتن ��اول يف بحثه
(م�س ��رح الع ��رب الي ��وم ومواكبة
الع�صر)؛ جانبا �آخ ��را من امل�سرح
يف املنطق ��ة العربي ��ة والذي ي�شهد
تط ��ورا ن�سبيا  -ح�س ��ب اجلاف.-
ويرى ب�أننا يف حاجة �إىل التطور
على �صعي ��د التكوي ��ن االحرتايف
ال�سيم ��ا عل ��ى �صعي ��د الإخ ��راج
والتمثي ��ل .فاحلاج ��ة ما�س ��ة
(�إىل �أن يط ��ور امل�س ��رح العرب ��ي
و�سائل ��ه الأدائي ��ة ع�ب�ر اال�ستفادة
م ��ن منج ��زات امل�س ��رح العامل ��ي،
وتطويعه ��ا بطريق ��ة ح�ضاري ��ة
وف ��ق حاج ��ات امل�س ��رح العرب ��ي
وخ�صو�صياته) .ويرى �أن حتقيق
ذلك ي�ستل ��زم �إقامة الور�ش يف كل
االخت�صا�ص ��ات ومراجعة املناهج
الدرا�سي ��ة يف كلي ��ات ومعاه ��د

امل�س ��رح يف الوط ��ن العربي ،وفق
منه ��اج ح�ض ��اري يواك ��ب تط ��ور
الع�صر وامل�سرح يف العامل.
لك ��ن هذا يحلين ��ا �إىل �س� ��ؤال :هل
ه ��ذا يكف ��ي لتط ��ور امل�س ��رح يف
املنطقة العربية؟ وهل ميكن تعميم
ذل ��ك على جمي ��ع ممار�سي امل�سرح
يف الوط ��ن العرب ��ي؟ وه ��ل يق�صد
اجل ��اف ،اله ��واة �أم املحرتف�ي�ن؟.
�إن نظرة ب�سيطة �إىل عدد البعثات
الدرا�سي ��ة العربي ��ة �إىل خمتل ��ف
م�س ��ارح الع ��امل تفن ��د كل ذل ��ك،
نظرا للع ��دد الهائ ��ل للور�ش التي
تق ��ام يف الوطن العرب ��ي يف كافة
االخت�صا�صات(:متثيل ،و�إخراج،
و�سينغرافيا ،وكتابة درامية).
�إذن م ��ا ال�سب ��ب؟ فرغ ��م كل ه ��ذا
احلراك التنظيم ��ي من مهرجانات
ومعاه ��د وكلي ��ات و�أورا� ��ش
متخ�ص�ص ��ة ،فم ��ازال امل�س ��رح يف
الوطن العربي يعمل بذات الآلية.
نرى ب� ��أن تط ��ور امل�س ��رح مقرون
بتطور الوع ��ي والذائقة واخليال
وال�سع ��ي �إىل املغاي ��رة .فما فائدة
�إقامة عدد هائل من الور�ش لأنا�س
ال ينتم ��ون �إىل امل�س ��رح ب�ش ��كل
كل ��ي وال ميلكون �أه ��داف التطور
واملغايرة ،ع�ل�اوة على ت�أطري هذا
الور� ��ش من قب ��ل غ�ي�ر املخت�صني
يف �أغل ��ب الأحي ��ان مبو�ضوع ��ة
الور�شة.
كم ��ا ن ��رى  ،ف� ��إن امل�شكل ��ة لي�س ��ت
بالتكوي ��ن بل بالفكر ،لأن التكوين
ال يخل ��ق فكرا ،فما �أهمي ��ة �أن �أقيم
ور�ش ��ة متخ�ص�ص ��ة يف الأداء يف
م�س ��رح العب ��ث –مث�ل�ا -له ��واة
عل ��ى م�ست ��وى التمثي ��ل؟ وم ��ا
قيم ��ة تنظي ��م ور�ش ��ة يف �أ�ساليب
الإخ ��راج لأ�شخا� ��ص ال يعرف ��ون
ماهي ��ة امل�سرح ودوره ،وكل همهم
�أن يكون ��وا خمرج�ي�ن  -مثال....-
تكم ��ن �أهمي ��ة الور� ��ش –ح�س ��ب
اعتقادنا -عندم ��ا تكون ذات هدف
حم ��دد ول�شريح ��ة معين ��ة وف ��ق
املرجعي ��ة الثقافي ��ة والدرا�سي ��ة
للمتدرب�ي�ن ،وه ��ذا ال يتحق ��ق �إال
من خ�ل�ال تع�ضي ��د فك ��رة امل�سرح
املدر�س ��ي و�إدراج امل�سرح بو�صفه
در�س ��ا �ضم ��ن املناه ��ج الدرا�سية،
وكذلك كفاءة �أ�ساتذة امل�سرح وفق
التخ�ص�صات� ،إذ ي�صعب �أن يُدر�س
طلبة التمثيل والإخراج �أ�ساتذة مل
يعتل ��وا خ�شبة ويحمل ��ون �شهادة
ورقية وتلك ميزتهم.

المكتبة المسرحية

مكتبة امل�سرح ..معلومات ق ّيمة
يف الفن امل�سرحي
متابعة /املدى
�صدر كت ��اب (مكتبة امل�س ��رح) عن الدار
العربي ��ة للطباع ��ة بواق ��ع � 254صفحة
من القطع املتو�سط  ...وجاء يف تقدمي
اال�ست ��اذ الدكت ��ور عل ��ي حمم ��د ه ��ادي
الربيعي ( ...و�أنا ب�صدد التقدمي لكتاب
الباح ��ث الدكتور عام ��ر �صباح املرزوك
ال ��ذي عرفت ��ه ج ��ادّا وكادّا يف م�شروعه
املعريف  ،فقد اجته امل ��رزوك مبك ًرا �إىل
الببلوغرافي ��ا و�أ�صدر يف ذلك جمموعة
كت ��ب  ،والي ��وم ي�صدر كتاب ��ه هذا الذي

احت�ض ��ن مق ��االت ا�ستعر� ��ض فيها كتبا
متخ�ص�ص ��ة يف الف ��ن امل�سرحي  ،وهذه
املق ��االت َت َ�س َّن ��ت ل ��ه كتابته ��ا ون�شره ��ا
يف ال�صح ��ف واملج�ل�ات العراقي ��ة عرب
�سن ��وات خل ��ت  ،ودليل ��ه يف جمعها يف
كت ��اب واح ��د ثالث ��ة �أ�سب ��اب � :أولها �أن
امل ��رزوك �أراد �أن يمُ َ ِّك ��نَ القراء الذين مل
ت�سن ��ح لهم فر�ص ��ة قراءة ه ��ذه املقاالت
�أو بع�ضها من قراءته ��ا والتعرف عليها
و�أنا واحد منهم  ،وال�سبب الثاين� :أراد
امل�ؤلف �أن يع ِّرف القراء الذين مل يعرفوا
ب�ص ��دور مثل هذه الكتب والتنبيه �إليها
عن طري ��ق ن�ش ��ر �أخبارها م ��رة ثانية ،
�أم ��ا ال�سب ��ب الأخ�ي�ر وال ��ذي �أج ��ده
�أك�ث�ر مو�ضوعي� � ًة �أن امل ��رزوك �أراد
�أن يحف ��ظ تراث ��ه الكتاب ��ي ه ��ذا من
الفق ��دان �أو االندثار مع مرور الأيام
ب�سب ��ب تناث ��ره يف جرائ ��د عديدة ،
ولذلك �سعى �إىل تن�ضيد هذه املقاالت
ور�صفها يف كتاب واحد .
و�أخ�ي ً�را �أق ��ول � :إن الكت ��اب �ض َّم يف
متن ��ه �أربعني مقالة  ،وه ��ذه املقاالت
ا�ستعر�ضت �أربعني كتابا  ،بل �أقول :
خل�صت �أربعني كتابا  ،وهذه املقاالت
توفر للقارئ�ي�ن والباحثني معلومات
قيم ��ة يف الف ��ن امل�سرح ��ي  ،كم ��ا �أنها
تدخ ��ر له ��م يف الوق ��ت نف�س ��ه الكثري
من الزمن الذي ي�صرفونه يف البحث
والتق�ص ��ي � ،أمتنى للم�ؤلف التوفيق ،
و�إىل مزيد) .
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ثقافة
حرف ّ
علة

حمزة عليوي
املوظف الذي و�ضع ال�شاي
�أمامي يف مكتب �أ�ستاذ "ح�سني
�سليمان"� ،صاحب دار �شرقيات
و�سط القاهرة ،كان قد �سمعني
�أعرب عن رغبتي بالذهاب
�إىل "�سور الأزبكية" بحثا
عن م�صادر �أطروحتي يف
الدكتوراه ..وكنت قد اخط�أت
بالذهاب �إىل القاهرة ،معقل
القوميني العرب ،لأبحث
هناك عن ن�صو�ص رواية
املنفى العراقية ..كانت تلك
املرة الأوىل التي �أغادر فيها
العراق ،وكانت رغبتي يف
زيارة القاهرة بعيد �سقوط
الدكتاتور جارفة ،وتغلبت
على املعقول عندي ،ان اذهب،
مثال� ،إىل دم�شق �أو بريوت،
بل وحتى اىل عدن عا�صمة
اال�شرتاكيني اليمانيني التي
ذهب �إليها الكتاب واملثقفون
العراقيون الهاربون من �سلطة
الديكتاتور نهاية ال�سبعينات
ومطلع الثمانينات.

كان ��ت دم�ش ��ق ق ��د �شه ��دت ت�أ�سي� ��س
امل�شاريع الرئي�سة للمثقفني العراقيني،
دار باب ��ل مث�ل�ا ،ث ��م دار امل ��دى ،ويف

بريوت جتمع خم�سمئة مثقف عراقي
من خمتل ��ف االخت�صا�صات ا�ستجابة
لن ��داء ال�شاعر �سع ��دي يو�سف بق�صد
ت�أ�سي�س جتمع ثقايف معار�ض ،وكان
م ��ا كان من �أمر جمل ��ة "البديل" التي
�أ�صدرته ��ا رابط ��ة الكت ��اب العراقيني
الدميقراطي�ي�ن ..ويف ب�ي�روت كذلك
كان ��ت �صح ��ف املقاوم ��ة الفل�سطينية
الت ��ي ن�شط فيها الكتاب املعنيون .كل
هذا تركت ��ه لأذه ��ب �إىل القاهرة برا،
يف رحل ��ة خيالية ا�ستم ��رت �أكرث من
اثنتني و�سبعني �ساعة دون نوم ،بدءا
من بغ ��داد ،و�صوال اىل عمان ،ثم �إىل
العقبة ومنها اىل "نويبع" على البحر
الأحم ��ر ،لرنك ��ب ،م ��ن هن ��اك ،حافلة
�ست�شق بن ��ا �صحراء �سين ��اء القاحلة
الباردة يف ع ��ز ال�صيف ،و�صوال اىل
قاه ��رة املع ��ز ..بع ��د يوم�ي�ن وجدت
نف�س ��ي يف �ضياف ��ة �أ�ست ��اذ "ح�سن ��ي
�سليمان" ال ��ذي مل يختل ��ف الف�ضول
عنده عن ف�ض ��ول النا�س هناك ملعرفة
حقيقة م ��ا يحدث يف الع ��راق املحتل
حديثا ...كنت ق ��د و�صلت يف �آب من
ع ��ام  ،2003ومل تكن ق ��د م�ضت على
االحت�ل�ال الأمريك ��ي للع ��راق �س ��وى
�أربع ��ة �أ�شهر .جل�ست ا�ستمع للأ�ستاذ
"ح�سن ��ي" يف مكتبه ،حت ��ى قاطعنا
ذل ��ك املوظف حم ��ذرا �إياي م ��ن مغبة
حم ��ل نقود كث�ي�رة عندم ��ا اذهب �إىل
�سور الأزبكية ،قال بحر�ص بالغ :خذ
فقط �أج ��رة الطريق ،فلعلهم يفتعلون
�شج ��ارا ويدخلونك و�سطهم ..قاطعه
"الأ�ست ��اذ" :انه ،يق�ص ��دين ،ال �شان
ل ��ه بـ"ال�س ��راق" ،فال تتزي ��د بالكالم!
ومل �أك ��ن ق ��د �سمع ��ت بـ"الأزبكي ��ة"
ك�س ��وق رئي�س للكت ��ب يف م�صر .كان
احدهم ،يف مقه ��ى النت ،قد ن�صحني
ان اذهب �إليه بع ��د ان عرف مق�صدي

من زيارة القاهرة .وكان علي ان �آخذ
بالن�صيحت�ي�ن ،ان اذه ��ب �إىل هن ��اك،
وان احمل القليل من املال و�أنا ادخل
اىل "الأزبكي ��ة" .يف املمر امل�ؤدي اىل
�ساح ��ة "الأزبكي ��ة" ،كان ثم ��ة بائ ��ع
يفرت�ش الأر� ��ض وي�ضع �أمامه �أعدادا
قدمي ��ة من جمل ��ة "اب ��داع" امل�صرية،
�س�ألت ��ه ،وان ��ا اقلب �أع ��داد املجلة ،ان
كنت �أنا االن يف "�سور الأزبكية" ،هز
ر�أ�سه وقال ،وه ��و ي�ضع النقود التي
�أعطيته ��ا له ثمنا العداد �أعجبتني من
املجل ��ة :يف نهاي ��ة املم ��ر �ستكون يف
قلب الأزبكي ��ة� .شكرت ��ه وتركته فيما
كان ��ت ي�ص ��ارع رغبت ��ه ب�س� ��ؤايل عن
�أ�صل ��ي وف�صلي؛ رمبا لأين مل �أكن قد
�أتقنت "امل�صرية" كما يجب هربا من
�أ�سئلة متكررة ت�سمعه ��ا يف ال�شارع،
باجلامع ��ة ،يف البا�ص ،و�أنت ت�شرب
ال�شاي يف مقه ��ى و�سط البلد ،او يف
"خ ��ان اخلليلي" .احده ��م كان يقف
بلبا� ��س ال�شرطة ام ��ام متثال "طلعت
ح ��رب" �أ�ص ��ر ان ي�ش ��رب ال�ش ��اي

مع ��ي ،ق ��ال ان ��ه �أمام ��ه رب ��ع �ساع ��ة
وينتهي واجب ��ه ،وانتظرته �أمام دار
"ال�شروق" املقابلة ملكتبة "مدبويل"،
وكان عل ��ي حلظتها ان ا�سمع ال�س�ؤال
ذات ��ه :ماذا يفعل الأمري ��كان بالعراق
االن؟ ولك ��ن قبله ��ا كان اجلميع ي�س�أل
ان كان �ص ��دام حاكما جائ ��را بالفعل!
يف دار "املع ��ارف" ال�شه�ي�رة ب�شارع
عبد اخلالق ث ��روت قال احد العاملني
هن ��اك ،انه م ��اكان عل ��ي ان �آت ��ي �إىل
هن ��ا� ،س�ألت ��ه :ولك ��ن ملاذا! ق ��ال :كان
عليك ان تفخ ��خ نف�سك وترميها حتت
الدبابة الأمريكية! ه ��ذه الأ�سئلة ،بل
هذا العجب اخت�صرته النظرة البلهاء
امل�صحوب ��ة ب�صيح ��ة التعج ��ب التي
ن�سمعه ��ا يف االفالم امل�صري ��ة :ايه..
جواب ��ا ع ��ن �س� ��ؤايل و�أنا �أق ��ف �أمام
�إح ��دى �أك�ش ��اك الأزبكية :ه ��ل عندك
�إ�صدارات دار "املنفى" .كررت اال�سم
مرت�ي�ن او ث�ل�اث م ��ع الت�شدي ��د عل ��ى
مكان هذه ال ��دار ،حتى قال :يا�سيدي
�إ�ص ��دارات الإ�سكندري ��ة ال ت�صلن ��ا،

فكي ��ف ت�ص ��ل �إ�ص ��دارات ال�سوي ��د!
و�أ�ش ��ار بي ��ده �إىل الكت ��ب يف ك�شكه،
ث ��م �إىل الأك�ش ��اك الأخ ��رى :ه ��ذا م ��ا
عندن ��ا ،وق ��ال �ساخرا :مل ��اذا تذهبون
اىل ال�سوي ��د ،اقرا كتب طه ح�سني �أو
العق ��اد!؟ درت م ��ع �إ�شارته التاكد مما
ر�أي ��ت �أول دخ ��ويل للأزبكي ��ة .كنت،
حلظتها� ،أقف و�سط �ساحة م�ستطيلة
ال�شكل ت�سيجها �أك�شاك �صغرية ،ويف
و�سطه ��ا ثمة �أك�شاك �أخ ��رى انتظمت
منت�ص ��ف ال�ساح ��ة .درت ح ��ول
ال�ساح ��ة ،ومل يكن يف داخل الأك�شاك
�سوى كتب قدمي ��ة ،بع�ضها يعود �إىل
ال�ستين ��ات و�أع ��داد كث�ي�رة من جملة
"العربي" الكويتية وجمالت م�صرية
قدمية ،ملونة او بالأ�سود والأبي�ض.
وتكاد الأك�شاك تبي ��ع كتبا مت�شابهة؛
ف�ل�ا يخلو ك�ش ��ك من كتب ط ��ه ح�سني
والعقاد ويو�سف ال�سباعي ،وبع�ضها
بطبعاته ��ا الأوىل .درت ح ��ول نف�سي
لأق ��ول ،رمبا لنف�سي ذاته ��ا ،وان كان
�صاح ��ب الك�شك القري ��ب قد �سمعني:
�أهذا كل �شيء؟! رد البائع :اذهب �إىل
الأوب ��را وهناك جتد الكتب اجلديدة،
هن ��ا تباع الكت ��ب امل�ستعملة القدمية!
وكان يق�ص ��د �إ�ص ��دارات املجل� ��س
الأعل ��ى للثقاف ��ة – امل�ش ��روع القومي
للرتجم ��ة .ت�أملت وج ��ه البائع جيدا،
ث ��م ذهب ��ت عين ��ي �إىل عم ��ق ك�شك ��ه
ال ��ذي ال يزي ��د ع ��ن مرت مب�ت�ر ،وقلت
له :اليوم جمع ��ة وكان علي ان اذهب
�إىل املتنبي! رد البائع :ال توجد ،هنا،
طبع ��ات جي ��دة م ��ن دي ��وان املتنبي،
جتده ��ا يف مكتب ��ة روز اليو�س ��ف او
مكتب ��ة "دي ��وان" يف الزمال ��ك ،هناك
جت ��د الطبع ��ات اجلدي ��دة الفاخرة..
و�أدار نظره �ص ��وب الزاوية البعيدة
من �ساحة الأزبكية.

الكاتبة الإنكليزية الرا فيجيل:

"طعم الن�صر املر يف �أنقا�ض الرايخ" ..حماولة لإعادة بناء �أمة ممزقة
ترجمة� :أحمد فا�ضل

من ب�ي�ن الكت ��ب التي الق ��ت رواجا
كب�ي�را ه ��ذا ال�شه ��ر يف �أمري ��كا
و�أوروبا كتاب الكاتب ��ة الإنكليزية
د  .الرا فيجي ��ل  " :طع ��م الن�ص ��ر
امل ��ر يف �أنقا� ��ض الراي ��خ " ال�صادر
ع ��ن دار ن�ش ��ر بلومزب ��ري بلن ��دن
العا�صم ��ة  ،والكاتب ��ة هي حما�ضر
يف اللغة الإنكليزية يف كلية كينغز
يف لندن وقد ترك ��زت �أبحاثها على
احلربني العامليتني الأوىل والثانية
من ��ذ ع ��ام  ،1930وكذل ��ك كتابته ��ا

يف الأدب وال�سيا�س ��ة وال�سينم ��ا
ور�أ�س ��ت العديد م ��ن املجالت هناك
م ��ع دوامه ��ا الكتاب ��ة يف ال�صح ��ف
الربيطاني ��ة املعروف ��ة ك�صحيف ��ة
الغارديان وبرو�سبكت  ،يف مفتتح
كتابه ��ا تتن ��اول دخ ��ول جيو� ��ش
احللف ��اء �أملاني ��ا يف ماي ��و � /أي ��ار
 1945ووقوفها �أمام �أنقا�ض مدينة
برل�ي�ن املدم ��رة  ،ولك ��ن ن�ضالهم مل
ينته بع ��د فقد واجهوا حتديا عمليا
كبريا يف �إعادة بن ��اء املدن املدمرة
وتوف�ي�ر اخلدم ��ات ال�ضروري ��ة
والغ ��ذاء للأ�شخا� ��ص الذي ��ن كانوا
يت�ض ��ورون جوعا  ،وكان ��وا �أي�ضا
عل ��ى وع ��ي ت ��ام ب�ض ��رورة تطهري
م ��ا بقي م ��ن تعاط ��ف ب�ي�ن ال�سكان

وبقاي ��ا النازية و�إعادة بناء الثقافة
الأملاني ��ة الت ��ي عا�ش ��ت طوي�ل�ا يف
ظ ��ل هتل ��ر والتي كان ��ت قائمة على
النزعة الع�سكرية والغزو ،احللفاء
بداي ��ة كان ��وا على ي�أ� ��س كبري لبدء
عملي ��ة التو�أمة بني م ��ا �سيقدمونه
من خطاب ح�ضارته ��م املنفتح على
العامل و�إع ��ادة التعلي ��م با�ستخدام
ال�صح ��ف والكت ��ب والعرو� ��ض
امل�سرحية والأفالم حيث كانت هذه
العملية قد ا�ستعانت ب�أكرب الأ�سماء
�آن ��ذاك مثل مارل�ي�ن ديرتي�ش  ،جان
بول �سارتر توما�س مان  ،لوي�سنت
هيو �أودن .
ويف الكت ��اب حدي ��ث مط ��ول ميتد
م ��ن انت�ص ��ار احللف ��اء عل ��ى �أملانيا

حت ��ى االنف�ص ��ال املري ��ر يف خل ��ق
دولت�ي�ن �أملانيت�ي�ن �شرقية وغربية ،
فيجي ��ل حتك ��ي ق�صة ه ��ذه العملية
م ��ن خ�ل�ال احلكاي ��ات ال�شخ�صي ��ة
لبع� ��ض م ��ن الكت ��اب الأك�ث�ر �شهرة
يف تلك الف�ت�رة والفنانني من خالل
االعتم ��اد عل ��ى عمله ��م والر�سائ ��ل
واليومي ��ات التي كان ��وا ير�سلونها
ملعارفه ��م و�أ�صدقائه ��م  ،وكان ��ت
حماكم ��ات نورمربغ �أكرث جدال من
غريه ��ا بالن�سبة للج ��زء الأكرب من
الأملاني�ي�ن الذين و�صفوه ��ا باململة
 ،وم ��ع ذلك تقول م�ؤلف ��ة الكتاب �أن
احللفاء ا�ستعانوا ب�أ�سماء لها ت�أثري
�آن ��ذاك للم�ساعدة يف بع ��ث الثقافة
والفن ��ون م ��ن جدي ��د يف �أملاني ��ا

منهم النجم ��ة الأ�سطوري ��ة مارلني
ديرتي�ش ومارثا جيلهورن الزوجة
ال�سابق ��ة لإرن�س ��ت همنغ ��واي م ��ع
قي ��ام احللفاء بتقدمي دعم جدي يف
�صن ��ع الأفالم الأملانية التي تناولت
مو�ضوع ��ة احل ��رب هن ��اك و�إعادة
ت�أ�سي�س م�شه ��د م�سرح مزدهر وقد
ا�ستقبلت هذه الإجراءات ا�ستقباال
ح ��ذرا يف البداي ��ة  ،لكنه ��ا �سرعان
م ��ا �شجعت الأملان عل ��ى القبول بها
نظرا ل�شعورهم باالنتماء احلقيقي
لبلدهم و�إعادة بنائه واخلروج من
النظ ��ام النازي ال ��ذي جلب كل هذا
الدمار لهم .
الرا فيجي ��ل يف نهاي ��ة كتابها تقف
على �أعتاب بع� ��ض من �أهم الأ�سئلة

الت ��ي ميك ��ن طرحه ��ا الي ��وم وهي
�شع ��ور الأملان �آن ��ذاك ب�أنه ��م كانوا
عل ��ى خط� ��أ كب�ي�ر حينم ��ا م�ش ��وا
وراء النازي ��ة و�أن احللف ��اء حينما
م ��دوا ي ��د امل�ساع ��دة �إليه ��م كان ��وا
يعلم ��ون بالذنب الكبري الذي كانوا
يحملون ��ه ف� ��أرادوا الأخ ��ذ بيده ��م
نح ��و حياة جديدة و�إعادة بناء �أمة
ممزق ��ة وحماول ��ة لإقام ��ة عالق ��ات
دولي ��ة ودي ��ة ب�ي�ن اجلمي ��ع  ،الآن
ت�شعر �أملانيا ب�أنها ا�ستعادت جمدها
الفني والأدبي وه ��ي فخورة بذلك
وال تن�س ��ى كي ��ف �ساع ��دت ال ��دول
الت ��ي حاربته ��ا م ��ن قب ��ل يف كتابة
ف�صل جدي ��د من تاريخه ��ا الوطني
احلديث.

 عواد نا�صر

�صادق ال�صائغ..
فتى الفن العراقي
يتواثب �صادق ال�صائغ ،منذ خم�سينات قرننا املن�صرم ،يف �شارع الفن العراقي
احلدي ��ث ،ب ��ل يف �أزقته اخللفية �أي�ضا ،فتى م�سكون � ً�ا باجلمال بكل ما تنطوي
علي ��ه الظاه ��رة اجلمالية من عنا�ص ��ر املغامرة واحل ��ب واحلريّة واخلطورة.
ا�شتغال يف كل ما ميكن له جتريبه ،وما ال ميكن ،فهو �أحد امل�ؤ�س�سني للحداثة
العراقية ،على غري �صعيد :ال�شع ��ر وال�صحافة والتمثيل والتلفزيون والر�سم
واخل ��ط ،ومل يزل يطمح ،فقد �سمعته مرة يتح�سر� :آخ ،لو تعلمت العزف على
العود!!كم ً
يدا لديك ،وكم ب�صرية لت�ستحوذ على فن العامل كله؟
ً
ً
الفت ��ى الو�سيم كان مغناطي�سا ذهبيا ال�ستقطاب املتنافر وطرد املت�شابه� .صال
وجال يف ال�ضوء والظلمة ،ليو�سع ب�ؤرة الأول وليبدد كتلة الثانية� ،سواء يف
روحه �أو روح بغداد .عا�صر ثقافة العراق وفنه و�صحافته ،منذ اخلم�سينات،
ً
�شغوفا ببغ ��داد ورموزها و�أحداثها� ،شاه � ً�دا على �شخ�صياتها
ليج ��يء حديثه
وجتاربها الناجحة واملبتورة ،عرب ذاكرة مل تزل متوقدة ،وهو ي�سرد حكايات
املدين ��ة ب�آمالها اليائ�سة و�أحالمها املك�سورة ،لكن ما فاج�أينً � ،
أخريا ،هو روح
التف ��ا�ؤل العجي ��ب عندما �أكد يف حديثه� :إن التغي�ي�ر اجلذري يف العراق قادم
ال حمال ��ة بع ��د �أن بلغ الوطن عن ��ق الزجاجة .و�أك ��د ال�صائ ��غ �أن روح العراق
احلية ع�صية على املوت ،و�أن �أبناءه القادمني هم من يبتكرون �أ�شكال احلرية
اجلديدة� .أده�شن ��ي �أبو جعفر بتم�سكه ب�أمل كبري و�إ�صرار على �إرادة احلرية
واملغامرة مثل طفل يلعب بالزجاج املك�سور لي�صنع ك�أ�س العذوبة.
ً
ليل ��ة دافئة م ��ع �صادق ال ��ذي كان يف �أكرث حلظات ��ه ً
ورهانا على
دفئا و�أخ� �وّة
امل�ستقبل�.ص ��ادق ال�صائ ��غ كنز من معلوم ��ات ا�ستقاها من حيات ��ه ال�شخ�صية
وجتربت ��ه الذاتي ��ة ،ليكف ��ل حديث ��ه مبعاين ��ات حية ،ع ��ن �شخ�صي ��ات الوطن
واملنف ��ى ،عرب مكاب ��دات ومواجهات وم�ش�ت�ركات ومفرتق ��ات عا�شها يف قلب
بغ ��داد ..يف قلب املنفى.يف �أت ��ون ا�شتباكات الفن وال�شع ��ر والكفاح تتعر�ض
�شخ�صي ��ة ،مث ��ل ال�صائغ ،للن�ي�ران بنوعيها :ن�ي�ران معادية/ن�ي�ران �صديقة.
هذا �أمر طبيع ��ي يف معرتك ال�سيا�سة والفن وتداخلهما يف حياة ،مثل حياتنا
العراقي ��ة ،لكن غري الطبيع ��ي �أن يحتفظ هذا الفنان ب�إيق ��اع املت�أمل ،و�إن �أتى
م ��ا �أت ��ى من ردود �أفع ��ال �أو م�شاغبات �أو م�شاحنات خ�ل�ال العمل العام �أو يف
العالق ��ات ال�شخ�صي ��ة ..كلنا نخرج عن �سياقاتن ��ا املفرت�ضة يف حلظة امتحان
الأف ��كار �أو ح ��وار الأفكار �أو جدل الروح والروح و�سج ��ال اللغة واللغة ،على
مدار اليوم �أو الدهر كله.
نحن الذين:
" ..نتق ّلبُ
ال ُ
نعرف
ُ
املوجع
�أين مكان ال ِأمل
ِ
�أو ماذا � َ
أفلت منا
ومتى ُ
نفلت من هذي الأ�شراك
ننظ ُر يف �صمتٍ
ونت ُّك ك�ساعاتٍ هرم ْة"( .ديوانه "وطن للروح").
يف ال�شعر؟
ً
ً
ال�صائ ��غ �شاعرا خ ��رج مبكرا "عن ال�ص ��دد" وديوان ��ه الأول "ن�شيد الكركدن"
(� )1979شه ��ادة �شعرية على لغة جديدة ،بل جريئة ،واكت�شاف عالقات لغوية
داخ ��ل الن� ��ص مل تك ��ن معهودة.االحتفاء ب�ص ��ادق ال�صائغ جتري ��د الواقع من
ورقت ��ه ً
ق�سوته ّ
معا ،يف الالتوازن املريع للحي ��اة ..بينما حيواتنا ال�شخ�صية
ه ��ي ُمل ��ك كل من ��ا ،يف الظلمة �أو ال�ضوء ،ف� ��إن ما ينتج عنه ��ا :ق�صيدة ،لوحة،
�أغني ��ة� ،شتيم ��ة �أو فكاهة ،هو ح�ص ��ة الآخرين الذين ميثل ��ون الطرف الثاين
م ��ن احلواراملنتج وغري املنتج ً
معا.ق ��ال يل ،يف لقاء ما ،ما معناه� :صرت هذه
الأي ��ام ً
ً
ً
و�سلوكا� ..أفلرت خطواتي
وخطابا وعاطفة
مياال ال�ستئناف حياتي لغة
ً
ً
ً
مب ��ا يجع ��ل الدرب �أ�سه ��ل م�سلكا و�أعم ��ق ت�أمال و�أك�ث�ر ت�ساحم ��ا ..الكثري من
معاركي مل يكن لها لزوم ،و�صرت �أنظر �إىل العامل مبزيد من احلنان.
ال يفتق ��ر �ص ��ادق ال�صائغ ،هذه الأي ��ام� ،إىل الفن ً
حا�سة تغ ��ذي جميع حوا�سه،
�إمنا يحتاج فقط الطاقة التي يتطلبها اجل�سد ،حيث عمل الفنان ال يختلف عن
العم ��ل الع�ضل ��ي الذي يك�سر الظه ��ر ،مثل �أي عتال خمل�ص وه ��و يحمل �أثقال
العامل على ظهره ويدور بها يف الالمكان.

محطات ثقافية
�سالطني املت�صوفة يف
الع�شق واملعرفة
ي�صدر ع��ن دار امل��دى
قريبا كتاب ( �سالطني
املت�صوفة يف الع�شق
واملعرفة ) مل�ؤلفته د.
نظلة اجلبوري التي
تقول عنه:
ل� � � �ع � � ��ل م� � � � ��ا ل� �ف���ت
ن � �ظ� ��ري يف ال �ف �ك��ر
ال �� �ص��ويف وجت ��ارب
�شخ�صياته الروحية
وم �� �ص �ط �ل �ح��ات �ه��م
ورم��وزه��م املعرفية
ولغتهم ال�صوفية؛
وع� �ل ��ى ال���رغ���م م��ن
اهتماماتي الدقيقة
يف امل� ��� �ص� �ط� �ل ��ح
ال���ص��ويف وجت��ارب
املت�صوفة الروحية ،عدم ت�ضمن امل�صطلحات ال�صوفية ت�ضمن ًا
�صريح ًا للفظ �أو ملفهوم (ال�سلطان) .ولكنني وجدتُ �إ�شارات �إىل
لفظ (ال�سلطان) ب�شكل غري مبا�شر من خ�لال التعبري ال�صويف
م�صطلح ما من امل�صطلحات ال�صوفية �أو التعريف
عن م�ضمون
ٍ
مب�صطلح من امل�صطلحات ال�صوفية.
م�صطلح للحب الإلهي يف الفكر ال�صويف لعجز ال�صويف
ومل يُحَ ّد ْد
ٌ
عن التعبري عن م�ضمونه؛ ملا ذاق منه وما ُك�شف له فيه بعدما تخ ّلى
ع ��ن ذات ��ه وحت ّل ��ى بقربه وو�ص ��ل �إىل مق ��ام التج ّلي الإله ��ي ،غائب ًا
ع ��ن ح�س ��ه م�ستغرق ًا بكله يف حمبوب ��ه (الله) .بل يت� � ّم التعبري عنه
مب�صطلحات �أحاطت به و�أ�شارت �إىل حال ال�صويف فيه كـ :م�صطلح
(ال�سر).
(الوجد) وم�صطلح (الوله) وم�صطلح (املناجاة) وم�صطلح َ
لذا مل يعد من امل�ستغرب لديّ �أن يفقد ال�صويف وعيه مبن حوله يف
�أح ��وال الوجد ال�صويف �أو الوله ال�صويف دائم ًا ،ولكنه يبقى يقظ ًا
بوعي ال�شعوري مع حمبوبه.
ٍ

الدملوجي ت�شارك يف اجتماع حول واقع الفن الت�شكيلي
برعاي ��ة جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن
العراقي�ي�ن �شارك ��ت رئي�س ��ة جلن ��ة الثقاف ��ة
واالع�ل�ام النيابي ��ة ال�سي ��دة مي�س ��ون
الدملوج ��ي وع�ضوة اللجن ��ة ال�سيدة �سروة
عبدالواحد ،يف اجتماع متهيدي حول واقع
الف ��ن الت�شكيل ��ي ودور الربمل ��ان يف دعم ��ه
والنهو� ��ض به ،وذلك يوم ال�سبت الفائت 27
�شباط .2016
ح�ض ��ر االجتماع التمهيدي ع ��دد حمدود من
الفنان�ي�ن والأكادميي�ي�ن ،م ��ن بينه ��م رئي�س
اجلمعية الفنان قا�سم �سبتي ،وكل من الفنانني
�سعد الطائي ورحيم يا�سر ود .بال�سم حممد
وطه وهيب و�ستار لقمان ود .حممد الكناين

ود .ح�س ��ام عبداملح�س ��ن وقا�س ��م حمزة ود.
عبا� ��س جاور و�سامل الدباغ وم�ؤيد الب�صام،
وامل�ست�شار القانوين �شامل احل�سني .تناول
االجتماع جوانب بالغ ��ة الأهمية ،من �أهمها
�ض ��رورة حماي ��ة الأعمال الفني ��ة يف متحف
الفن ��ون و�صيانته ��ا ورفد املتح ��ف بالأعمال
الر�صينة ،ون�صو�ص مواد قانون العقوبات
العراق ��ي املتعلقة بالأعمال الفنية مبا يخ�ص
امللكي ��ة الفكري ��ة وحقوق الن�ش ��ر ،و�ضرورة
توجي ��ه �أمانة بغ ��داد وجمال� ��س املحافظات
اىل دع ��م القاع ��ات الفنية اخلا�ص ��ة و�صيانة
الن�صب واجلداري ��ات يف ال�ساحات العامة،
و�ض ��رورة م�شارك ��ة الت�شكيلي�ي�ن يف جل ��ان

البيت الثقايف البابلي يحت�ضن ور�شة عن الكتابة ال�شعرية
احت�ض���ن البي���ت الثق���ايف البابل���ي يف دائرة وال�سياح���ة والآثار العراقي���ة ور�شة (�إ�صغاء يف بابل التي نظمها بيت ال�شعر العراقي.
العالقات الثقافي���ة التابعة �إىل وزارة الثقافة ح ّل���ي) عن جتربة الكتاب���ة ال�شعرية اجلديدة وقال مدير بيت ال�شعر العراقي ال�شاعر ح�سام
ال�س���راي �إنّ الهدف من الور�شة هو الو�صول
�إىل �أك�ث�ر من ل���ون واجت���اه �شع���ري لغر�ض
اجلم���ع ب�ي�ن الأ�ص���وات املختلفة �أ ّم���ا الهدف
الآخر فه���و املغايرة وعدم اخل���روج ب�أم�سية
تقليدي���ة ق���د تنتهي بورقة نقدي���ة والت�صفيق
للم�شاركني.
وت�ضمن���ت الور�ش���ة جل�س���ة حواري���ة ب�ي�ن
ال�شاع���ر ال�س���راي وال�شع���راء امل�شارك�ي�ن
ت�ضمن���ت �س�ؤاله���م ع���ن ت�صوراته���م ب�ش���ان
الواق���ع ال�شع���ري وطريقة تناوله���م ملفردات
احلي���اة �شعري���ا �إ�ضاف���ة �إىل م���دى ت�أثره���م
بال�شعراء الرواد.
واختتمت الور�شة بقراءات �شعرية لل�شعراء
امل�شاركني.

�أمانة بغداد والبلديات ،و�إعادة در�س الفنية
للط�ل�اب ودعم املعار� ��ض املدر�سية ،وتنظيم
حرك ��ة الأعمال الفنية داخل وخارج العراق،
وتوف�ي�ر الفر�صة للفن ��ان العراقي للم�شاركة
يف املهرجان ��ات الدولي ��ة ،وت�أ�سي� ��س البن ��ك
الوطني للوثائق الب�صري ��ة لأر�شفة الأعمال
الفني ��ة ،و�إع ��ادة العم ��ل باللجن ��ة الوطني ��ة
للفن ��ون الت�شكيلي ��ة ،و�إيجاد �سن ��دات ملكية
للأعم ��ال الفني ��ة ،والنهو� ��ض بالفن ��ون
ال�شعبية ،وق�ضايا كثرية �أخرى .ويف اخلتام
اتف ��ق املجتمعون على ا�ستمرار االجتماعات
للخ ��روج بقرارات ملمو�سة يتم عر�ضها على
جمل�س النواب للم�صادقة عليها.

ال�سينما وامل�سرح تنتقل
�إىل موقع املن�صور
�ستنتقل دائرة ال�سينما وامل�سرح التابعة لوزارة الثقافة �إىل موقع
املن�صور يف �ساحة االحتف ��االت ،و�سيبد�أ املوظفون باملبا�شرة يف
الدوام هناك.
وموق ��ع جمم ��ع املن�ص ��ور يف �ساح ��ة االحتف ��االت �أ�صب ��ح جاهز ًا
بالكام ��ل للعم ��ل ما يتطل ��ب تواجد املوظف�ي�ن يومي� � ًا ،ال�سيما ّ
وان
وزارة الثقاف ��ة �أعدت منهاج� � ًا لفعاليات فنية وثقافي ��ة �ستقام على
م�سرح و�سينما املن�صور ،و�سينطلق �أولها يف ني�سان املقبل.
و�أك ��دت مدير ق�سم الإعالم واالت�صال احلكومي واجلماهرييّ � :إن
الوزارة قد �أعدت منهاج� � ًا لالحتفاء ،ومن املقرر �أن ت�شارك وزارة
الثقافة مبعار� ��ض :ت�شكيلية وحرفية وللكت ��اب �إ�ضافة �إىل عر�ض
للأزي ��اء وعزف للفرقة الوترية والفرق ��ة الوطنية للفنون ال�شعبية
وعرو� ��ض �سينمائية من �إنتاج دائرة ال�سينم ��ا وامل�سرح ،و�ستقام
االحتفالي ��ة يف �سينم ��ا وم�سرح املن�ص ��ور يف املوعد ال ��ذي �أقرته
اجلامعة العربية يف اجتماعها يف العام املا�ضي.

آراء وأفكار
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االحت����اد الأوروب�����ي �أم����ام م��ف�ترق ط��رق!
 ناجح العبيدي

انتهت القمة الأوروبية الأخرية
م�ساء اجلمعة � 19شباط/فرباير
 2016بنتيجة ي�صعب ت�سويقها
كنجاح .فقد ح�صل رئي�س الوزراء
الربيطاين ديفيد كامريون
على مايريد عندما وافق بقية
القادة الأوروبيني على م�ض�ض
على منح بريطانيا و�ضعا خا�صا
داخل االحتاد الأوروبي .هذا
"االمتياز" ما كانت �ستح�صل عليه
بريطانيا لوال الأزمة التي تع�صف
حاليا باالحتاد وتهز �أركانه .ويف
هذه القمة �أي�ضا كرر م�س�ؤولون
�أوروبيون ويف مقدتهم البولندي
"دونالد تو�سك" رئي�س املجل�س
الأوروبي (�أعلى من�صب يف االحتاد)
واالملاين "مارتني �شولت�س" رئي�س
الربملان الأوروبي خماوفهم من
ف�شل امل�شروع الأوروبي  ،بل
ووا�صال التحذير من احتمال
"االنهيار" �أو "التفكك" �أو "اخلطر
الداهم" الذي يخيم على االحتاد
الأوروبي بح�سب تعبريهم .

�صحيح �أن مثل هذه التحذيرات ترددت �سابقا
على خلفية تفاقم االزمة اليونانية مثال  ،ولكن
ال��و��ض��ع احل��ايل ي��ؤك��د ب��و��ض��وح �أن االحت��اد
الأوروبي يعي�ش بالفعل �أ�سو�أ �أزمة منذ قيامه
قبل �أربعة وع�شرين عاما .وتواجه م�ؤ�س�ساته
خطر فقدان القدرة على اتخاذ القرار وهذا ما
ظهر يف القمة الأوربية الأخرية التي جتاهلت
امللف الأخطر  ،وهو �أزمة الالجئني و�أجلته �إىل
قمة خا�صة مقبلة مع تركيا.

لتدفق مئات الآالف من الالجئني فح�سب ،و�إمنا
�أي�ضا �إىل تغري املزاج ال�شعبي يف معظم البلدان
الأوروب� �ي ��ة ح�ي��ث تنجح الأح� ��زاب اليمينية
امل�ت�ط��رف��ة وال���ش�ع�ب��وي��ة يف حت�ق�ي��ق مكا�سب
انتخابية و �سيا�سية ،بل وو�صل بع�ضها �إىل
��س��دة احل�ك��م ،كما ح�صل يف بولندا وامل�ج��ر.
و�أدى ذلك �إىل تعميق هوة اخلالفات بني الدول
الأع�ضاء حيث ب��د�أ القادة الأوروب �ي��ون بكيل
االتهامات �إىل بع�ضهم البع�ض يف لهجة تخاطب
غري معهودة �سابقا .وت��راف��ق ذل��ك مع تراجع
وا�ضح يف ال��دور القيادي وال�سلطة املعنوية
للم�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل زعمية �أكرب
دولة يف االحتاد والتي �أثارت غ�ضب الكثري من
البلدان بقراراها املفاجئ بفتح احلدود يف �شهر
�أيلول�/سبتمرب املا�ضي.

 25عاما من �سقوط جدار برلني ال�شهري .كما
ب ��د�أت ال�سويد وال��دمن��ارك والنم�سا بفر�ض
�إج��راءات الرقابة والتفتي�ش على حدودهما.
وهذا يعني عمليا تعطيل معاهدة �شنغن حول
ال�ت�ن�ق��ل احل��ر � ،أح ��د �أه ��م �إجن � ��ازات االحت��اد
الأوروب��ي  .وهو ي�شكل �أي�ضا تهديدا مبا�شرا
لأ�س�س التكامل االق�ت���ص��ادي داخ��ل �أوروب ��ا.
ف�أي تفتي�ش على احلدود �سيعني �أي�ضا انتظار
ال�سلع على احلدود ل�ساعات و�أيام طويلة الأمر
الذي �سيكبد ال�شركات الأوروبية خ�سائر باهظة
ت�صل لع�شرات ورمبا مئات املليارات.
ويجب القول هنا ب�إن تقوي�ض معاهدة �شنغن
وكذلك اتفاقية دبلن حول الالجئني بد�أ عمليا
م��ع ق ��رار م�يرك��ل ب��ال���س�م��اح ل�لاج�ئ�ين باملجئ
�إىل �أمل��ان �ي��ا بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�ب�ل��د ال ��ذي مت
ت�سجيلهم فيه �أوال .القرار �أثار وال يزال يثري
فو�ضى كبرية و�ساهم ب�شكل وا�ضح يف تعميق
اخل�لاف��ات ب�ين ال��دول الأع���ض��اء حيث حت��اول
بع�ض احلكومات معاقبة برلني و�أخذ "الث�أر"
منها بناء على ح�سابات قدمية .فقد هددت دول
يف �شرقي �أوروبا ب�أنها �ستقوم بنقل الالجئني
القادمني اليها بوا�سطة قطارات خا�صة مبا�شرة
�إىل �أملانيا الأمر الذي يزيد من ال�ضغوط على
م�يرك��ل .وم��ع ي ��أ���س امل�ست�شارة الأمل��ان �ي��ة من
التو�صل حلل �أوروبي م�شرتك بد�أت بالرتكيز
على الدعوة �إىل حت�صني احل��دود اخلارجية
للأحتاد وخا�صة يف اليونان و�إيطاليا ،وكذلك
التعاون مع تركيا ب�أمل احلد من تدفق الالجئني.
وكان من الوا�ضح من البداية �أن رهن حل �أزمة
الالجئني بتعاون تركيا ورئي�سها اال�سالمي
�أردوغان ينطوي على خماطرة كبرية.

موجة هجرة بالتزامن مع مد
مييني
و�سط ا�ستمرار موجة تدفق الالجئني ال يزال
االحت���اد �أب �ع��د م��ا ي�ك��ون ع��ن اع�ت�م��اد �سيا�سة
م���ش�ترك��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ه ��ذا ال �ت �ح��دي .فعلى
ال��رغ��م م��ن ع�ق��د ع��دة ق�م��م لبحث ه��ذه الأزم ��ة
يبقى احلل الأوروب��ي جمرد حلم بعيد املنال.
�أ�سالك �شائكة بدل حدود
ال�ق��رار الوحيد ال��ذي اتخذ والقا�ضي باعادة
مفتوحة
بريطانيا :طريق خا�ص يثري
توزيع � 160أل��ف الجئ مل ينفذ على االط�لاق� .شكل قرار مريكل دافعا للكثري من الهاربني من
ح�سد الآخرين
ويف ه��ذه الأث �ن��اء جت ��اوز ع��دد ال�لاج�ئ�ين يف وليات احلروب والباحثني عن حياة �أف�ضل �إىل
تنف�س القادة الأوروبيون امل�شاركون يف القمة
عام  2015وحده حاجز املليون ومن املتوقع االن�ضمام �إىل �أف��واج املهاجرين �ضمن موجة
تركيا :حماولة ان�ضمام ب�أقدام
�أالوروبية الأخرية ال�صعداء بعد التو�صل �إىل
و��ص��ول مليون الج��ئ جديد ورمب��ا �أك�ثر هذا ن��زوح ال مثيل لها منذ احل��رب العاملية الثانية
الالجئني
�صفقة مع بريطانيا .والهدف منها هو ت�شجيع
العام يف م�ؤ�شر على تفاقم ه��ذه الأزم��ة التي والتي ي�صعب التكهن بتداعياتها اجليو�سيا�سية تلقف �أردوغ��ان الفر�صة ال�سانحة وب��د�أ بذكاء �أغلبية الربيطانيني للت�صويت �إىل جانب بقاء
و�صفها وزير اخلارجية الأمريكي كريي ب�أنها واحل�ضارية .و�إزاء ذلك مل جتد بع�ض الدول با�ستغالل ورقة الالجئني لل�ضغط على �أوروبا ب�لاده��م يف االحت ��اد يف اال�ستفتاء امل�ق��رر يف
"تهديد وجودي" لأوروب���ا .يف خ�ضم هذه طريقة ناجعة �سوى العودة لتح�صني حدودها .للح�صول على تنازالت �سيا�سية واقت�صادية .منت�صف العام احلايل .بيد �أن ال�صفقة ت�ضمنت
الأزم��ة حتاول كل دولة �أن تنجو بنف�سها عرب وكانت احلكومة اليمينية يف املجر �سباقة �إىل فهو ال يكتفي بالثالثة م�ل�ي��ارات ي��ورو التي �أي�ضا تنازالت كبرية ل�صالح بريطانيا ،وخا�صة
ال�سماح للالجئني بعبور احل ��دود �إىل دول بناء �أ�سوار من اال�سالك ال�شائكة على حدودها تعهد االحتاد الأوروبي بدفعها مل�ساعدة �أنقرة فيما يتعلق ب��امل�ه��اج��ري��ن .ولكنهم ه��ذه امل��رة
�أخرى يف خرق وا�ضح التفاقية دبلن .وال يعود وقلدتها الحقا �سلوفينيا وكرواتيا .واحلبل على يف حت �م��ل �أع� �ب ��اء �أك �ث�ر م��ن م �ل �ي��ون ون�صف لي�سوا وافدين من ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا
ه��ذا املوقف �إىل املخاوف اجلدية من الأعباء اجل��رار .وهكذا بد�أ ال�ستار احلديدي بالعودة مليون الج��ئ ��س��وري ت�ست�ضيفهم ب�ل�اده ،بل و�إمن��ا من دول �شرقي �أوروب��ا الفقرية ن�سبيا.
والتبعات ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ب�شكله اجلديد �إىل �أوروب��ا وذلك بعد اكرث من يريد مبالغ �أكرب .والأهم من ذلك فر�ضت تركيا فرغم الرف�ض الأوىل ملعظم ال��دول الأع�ضاء

�أولويات العدالة االجتماعية فـي ظل �سيا�سة
التق�شف املايل احلالية
يواجه العراق بوادر ازمة مالية غري م�سبوقة ،وغري معلومة
املالمح .ما هي ن�سبة التفاوت بني االيراد والتزامات الدولة؟
كم �ستطول االزمة؟ ما هي املعاجلات الآنية التي �ستتخذها
احلكومة؟ ما هي اخلطط طويلة الأمد لتدارك �آثار االزمة،
وجتنب حدوثها مرة �أخرى؟ حماوالتنا لفهم االزمة تتعقد ب�سبب اننا مل نراجع
ال�سيا�سات االقت�صادية والإمنائية التي اتخذتها الدولة يف الفرتة املا�ضية ،كي
نكت�شف مكامن اخللل والف�شل.

 المعة الطالباين

ب��ل يبدو يل �أن ال�سجال ال�سيا�سي
وال�سرتاتيجي مل يتبلور بالدرجة
الكافية لدرا�سة امل�سببات وتراتب
االح���داث وال���ق���رارات ال��ت��ي �أدت بنا
اىل ه���ذا احل�����ال .وي��ق��ت�����ص��ر تعامل
امل�س�ؤولني ،خطابيا و�سيا�سيا ،مع
هذه الأزمة من خالل اعتبارها كارثة
طبيعية املّت بنا حالها من حال الزالزل
او الفي�ضانات.
قد ال ن�ستطيع تدارك كل هذا التق�صري
يف فهم م�سببات االزم���ة ،ورمب��ا لن
جن��د خ��ط��ة م�ستفي�ضة يف املرحلة
الآنية للخروج منها ،ولكن علينا ان
نعي ب�أن احدى �أهم واجبات الدولة
عندما تلم بنا ال��ك��وارث ه��و �إغ��اث��ة
ا���ض��ع��ف ط��ب��ق��ات امل��ج��ت��م��ع و�أك�ثره��ا
عر�ضة للخطر.
ح��ت��ى يف ���س��ن��وات ال���وف���رة امل��ال��ي��ة،
مل ن��ر م��ا نطمح ال��ي��ه م��ن �سيا�سات
وخ��ط��ط حتقق ال��ع��دال��ة االجتماعية
يف العراق ،وخ�صو�صا يف منوالها
االقت�صادي واالمنائي .ما حتقق كان
دون املطلوب وتخلله الكثري من �سوء
الإدارة و�سوء التخطيط حتى ظهر
فيه الف�ساد ال��ذي نخر ج�سد اجلهاز
الإداري يف امل��ج��م��ل .ول��ك��ن ،عندما
ن��واج��ه ه��ذه االزم���ة املالية احلالية،
وم���ا ق���د ي��ن��ج��م ع��ن��ه��ا م���ن �سيا�سات

�شروطها بالتعجيل ببدء مفاو�ضات ان�ضمامها
�إىل االحتاد الأورب��ي ،هذا �إ�ضافة �إىل حماولة
مت��ري��ر �أردوغ� ��ان �أج�ن��دت��ه امل�ث�يرة للجدل يف
��س��وري��ا و� �ش��راء ال���س�ك��وت الأوروب � ��ي حيال
الق�صف املتوا�صل على املناطق الكردية بذريعة
حماربة االره��اب .وم��ن الوا�ضح �أن الرئي�س
الرتكي يرى يف م�أ�ساة الالجئني فر�صة لإنهاء
العزلة التي �أوقع فيها تركيا نتيجة �سيا�سته يف
التدخل يف �سوريا والعراق وم�صر وغريها.
ويجب القول بو�ضوح ب ��إن موجة النازحني
املارين عرب الأرا�ضي الرتكية ميكن �أن تغري
جذريا يف طبيعة العالقة بني تركيا و�أوروب��ا.
بل وب��د�أ �سيا�سيون �أوروب�ي��ون بالتلميح �إىل
الت�صرفات العنجهية لـ "�سلطان" تركيا اجلديد
ال��ذي ي�ح��اول الإي �ح��اء ب ��أن �أوروب���ا م��ن دون��ه
�ستكون يف ورطة كبرية .ولو جنح �أردوغ��ان
يف مترير �أجندته وت�ساهل الأوروب �ي��ون يف
املوافقة على ان�ضمام بالده ،ف�إن ذلك بالت�أكيد
�سيكون مبثابة "ر�صا�صة الرحمة" لالحتاد
الأوروبي الذي لن ي�ستطيع حتمل دولة بحجم
تركيا يعي�ش فيها نحو ثمانني مليون ن�سمة
(ما يعادل تقريبا عدد �سكان �أملانيا) ويحكمها
ح��زب �إ�سالمي يعمل حثيثا على حتجيم �إرث
�أتاتورك العلماين .ومع �أن هذا ال�سيناريو مل
يُح�سم بعد � ،إال �أن ملف ان�ضمام تركيا �سي�ضع
االحتاد الأوروبي �أمام اختبار ع�سري  ،ال �سيما
و�أن��ه ي�ضم �أ�صال قوى تتحفظ على امل�شروع
الأوروبي  ،ويف مقدمتها بريطانيا.

تق�شفية تنتهجها احلكومة ،علينا ان
نو�صي ونن�صح ،ون�ؤجج �إن تط ّلب
الأم��ر ،كي ن�ضمن هذا القليل املتوفر
واملنجز حتى الآن من حتقيق للعدالة
االجتماعية ،وان نحذر ال��دول��ة من
امل�سا�س ب��ه .علينا ان ن��ب��د�أ م��ن هذا
ال�س�ؤال :كيف �ستعالج الدولة ملف
الطبقات االجتماعية الأك�ثر عر�ض ًة
للخطر االق��ت�����ص��ادي؟ ه��ل �ستمنحهم
�أولوية ام انهم م�شمولون بالتق�شف؟
ما هي الآليات التي �ستتبعها احلكومة
يف حت��دي��د اع���داده���م ،متطلباتهم،
وال�����س��ب��ل امل�ستقبلية لتمكينهم من
اخلروج من حالهم اىل ما هو �أف�ضل
و�أعدل؟
كيف تفهم ال��دول��ة مفهوم "التوزيع
العادل للرثوات" واملن�صو�ص عليه
يف الد�ستور؟ مل نرها تفهمه ب�صورة
�سليمة ومنهجية عندما كانت هناك
وف���رة م��ال��ي��ة ،فكيف �سيكون احل��ال
ع��ن��دم��ا ت�تراج��ع ه���ذه ال��ث��روات ،هل
�سيكون توزيعها ع��اد ًال �آن��ذاك؟ كيف
تفهم الدولة "العدالة" يف التق�شف؟
عند ه��ذه النقطة ،علينا ان ن�ستمد
العرب والدرو�س وااللهام من مفهوم
العدالة االجتماعية ،وان نرتجم هذه
الأمور اىل خطط تف�صيلية ون�صائح
���س��دي��دة ك��ي تنتهج ال��دول��ة الطريق
الأن�����س��ب ل���درء اخل��ط��ر ع��ن �أ�ضعف
احللقات يف املجتمع.
مثال ،عندما يتم ا�ستقطاع ن�سبة مالية
معينة من املوظفني واملتقاعدين هل
ي��ج��وز التعميم على ك��اف��ة ال�شرائح
وال��درج��ات� ،أم علينا حتديد بع�ض
ال��درج��ات ب ��أن حالها االقت�صادي ال
ي�سمح لأي ا�ستقطاع �شامل؟

وع���ن���دم���ا ت����راج����ع ال����دول����ة م���ي���زان
م�صاريفها ،هل مثال �سي�ساوي تعطيل
او الغاء ايفادات بع�ض املوظفني اىل
اخل��ارج اىل جانب تعطيل او الغاء
اج��راء العمليات العالجية للحاالت
امل�ستع�صية وال��ت��ي تتطلب عالجا
يف اخل���ارج �أي�ضا؟ و�إن مل ت�ستطع
احلكومة الإيفاء ب�إلتزامها يف �ش�أن
البطاقة التموينية ومفرداتها ،فهل
�سي�شمل احلجب جميع فئات ال�شعب،
ام �أن هناك ُ�سلما لتحديد الأولوية يف
من يحتاج اىل هذه املفردات اكرث من
غريه؟ ويف نف�س ال�سياق ،اذا مت رفع
الدعم كليا او جزئيا عن املحروقات،
فهل هذا �سي�شمل الفقري الذي يتكبد
العناء لتوفري �شيء من غاز التدفئة
ل��ع��ائ��ل��ت��ه؟ ه���ل ل���دى احل��ك��وم��ة �آل��ي��ة
للتن�سيق ما بني ال��وزارات والهيئات
املعنية كي تخرج علينا بالئحة من
املعوقني واالرام���ل وذوي ال�شهداء
والقا�صرين والنازحني وكبار ال�سن
واملر�ضى الذين لن يتم ب�أي حال من
الأحوال امل�سا�س باملكت�سبات القليلة
ال��ت��ي مت حتقيقها م��ن ب��اب اعانتهم
واب��ع��اد مقا�صل التق�شف عنهم؟ هل
لدينا �أي ا�شعار او دليل ب��أن الدولة
ب��د�أت تفكر بهذه الآليات وهي تتهي�أ
ملواجهة االزمة املالية واالقت�صادية؟
بالطبع� ،إن مفهوم العدالة االجتماعية
ال����ذي اج��ت��م��ع��ن��ا ل�ل�إح��ت��ف��اء ب��ي��وم��ه
ومناق�شته � ّأع��م وا�سمى من مفردات
البطاقة التموينية �أو وقود التدفئة،
ف��امل�����ض��ي اىل ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
ه��و �سبيل ك��ل امل�����ص��ل��ح�ين ،وال��ذي��ن
ي��ن��اظ��رون ك��اف��ة ال��ع��ل��ل يف املجتمع
ويف مفا�صل الدولة ،من الف�ساد اىل

االجتار بالب�شر اىل مكافحة التمييز
اىل حقوق املر�أة و املعاقني و التوزيع
العادل للمواردو و و �إلخ.
ول��ك��ن ،ع��ن��دم��ا ن��واج��ه ظ��روف��ا غري
طبيعية ،ظ���روف احل���رب وال��ع��وز،
ظ��روف الإره���اب واجل��وع ،علينا ان
ن�ستمد م��ا ه��و عملي وم��رح��ل��ي من
مفهوم العدالة االجتماعية ،ليكون
اط���ارا لتذكري �أ���ص��ح��اب ال��ق��رار ب ��أن
قراراتهم عليها ان ت�أخذ باحل�سبان
ال�ضعيف ق��ب��ل ال��ق��وي ،ال��ف��ق�ير قبل
املي�سور ،العاجز قبل املتمكن.
كثري ًا ما نرى �أن الدولة تقول ب�أنها
���س�تراع��ي احل��ل��ق��ات الأ����ض���ع���ف يف
قراراتها ،ولكن عند التطبيق� ،إن كان
يف زمن الوفرة او يف زمن التق�شف،
فانها تعترب ال�ضعيف �ضعيفا بكل
���ش��يء ،حتى عند التعبري او اب��داء
االمتعا�ض ،فت�ست�سهل انكار حقوقه،
و�أولويته.
م��ن ال��ل�ازم تفعيل م��ف��ه��وم ال��ع��دال��ة
االجتماعية للحيلولة دون هذه النزعة
ل��دى �صاحب ال��ق��رار ،كي يتذكر ب�أن
ال�ضعيف ال يقف وحيدا ،وب�أن هناك
من ينادي بحقه ،و�أولويته ه��ذا �إن
مل يقرر ال�ضعيف ب�أن ال خيار له �أمام
خطر اجلوع اال الثورة �أو الأنتفا�ض
���ض��د ك��ل ���ش��يء .ول��ك��ن ،ال مي��ك��ن ان
نكتفي باخلطابة وال��ت��ه��دي��د ،علينا
ان ن�سهل على ال��دول��ة اتخاذ القرار
ال�سليم ،من خالل التفكري نيابة عنها
و مدها باخلطط و احللول امل�ستلهمة
من العدالة الأجتماعية ومن ثم تقييم
ت�صرفات وقرارات الدولة و تطبيقها
ل��ه��ذه ال���ق���رارات ع��ل��ى �إث���ر تبنيها و
تفعيلها لهذه اخلطط و احللول.

للمطالب الربيطانية �إال �أنهم �أ�ضطروا �أخريا
للموافقة على ال�سماح لربيطانيا بتقلي�ص
امل�ساعدات االجتماعية للوافدين من بلغاريا
ورومانيا وبولندا وغريها وع��دم م�ساواتهم
ب��امل��واط�ن�ي�ين ال�بري�ط��ان�ي�ين يف ه ��ذا امل �ج��ال.
والأهم من ذلك هو منح بريطانيا ما ي�شبه حق
الفيتو لالعرتا�ض على القوانني وال�ق��رارات
التي تتخذها امل�ؤ�س�سات الأوروبية الأمر الذي
يعني تو�سيع �صالحيات ال��دول الوطنية على
ح�ساب �صالحيات االحت��اد .ويف حقيقة الأمر
ف ��إن ال�صفقة م��ع ل�ن��دن �ستعني م��ن دون �شك
�إبطاء عملية التكامل ال�سيا�سي داخل االحتاد.
وال ي�ستبعد �أن حت��ذو م�ستقبال دول �أع�ضاء
�أخ��رى حذو بريطانيا وتطالب بو�ضع خا�ص
لها .وينذر ذل��ك بظهور خالفات وانق�سامات
ج��دي��دة ت�ضاف �إىل التحديات الكبرية التي
يواجهها االحتاد الأوروبي.
وقد �أدى عجز االحت��اد الأوروب��ي يف التعامل
م��ع ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات �إىل ت�ع��ري����ض امل���ش��روع
الأوروبي برمته النتكا�سات خطرية وتراجعه
خطوات كبرية �إىل ال��وراء .وبح�سب تقديري
ف�إن ذلك يعود ذلك بالدرجة الأوىل �إىل ال�ضعف
الذي اعرتى دور �أملانيا وم�ست�شارتها مريكل
يف قيادة �أوروبا وكذلك �إىل الرتاخي الذي طر�أ
على حمور برلني -باري�س وال��ذي �شكل دائما
القوة الدافعة لتوحيد �صفوف �أوروب��ا .ويف
ظل ه��ذه ال�ظ��روف يواجه االحت��اد الأوروب��ي
خطر العودة �إىل جمرد تكتل اقت�صادي تتحول
فيه فكرة الوحدة الأوروبية وم�شروع توحيد
القيم وال�سيا�سات �إىل جم��رد �شعار بعيد عن
الواقع .وبهذا املعنى ميكن فهم التحذيرات من
خطر انهيار االحتاد الأوروبي .ويبدو �أن بع�ض
اجلريان ي�أخذون ذلك على حممل اجلد .فعلى
الرغم من �أن �سوي�سرا لي�ست ع�ضوا يف االحتاد
الأوروب��ي �إال �أنها وبحكم اجلرية املبا�شرة ال
تريد ترك التطورات لل�صدفة ،بل ت�ستعد لكل
االحتماالت �سيا�سيا وع�سكريا �أي�ضا .فقد قام
اجلي�ش ال�سوي�سري يف �شهر �أيلول�/سبتمرب
املا�ضي مبناورات كبرية �شارك فيها الآالف من
اجلنود ومت خاللها "حماكاة انهيار" االحتاد
الأوروب��ي افرتا�ضيا وما ميكن �أن تتخلله من
ا�ضطرابات �سيا�سية واجتماعية.

احلل لي�س فـي حكومة التقنيني (التكنوقراط)

 عادل الالمي

يف ال �ب��داي��ة ال ب��د م��ن الإ�� �ش ��ارة اىل ان م��ا ي�سمى
بـ(التكنوقراط) او حكم التقنيني ال يعني ان كل
من يحمل �شهادة او اكرث يف االخت�صا�ص او عدة
اخت�صا�صات او يحمل �شهادة عليا كالدكتوراه يندرج
حتت هذا امل�سمى ،فتقريب ًا جميع الوزراء احلاليني
يحملون �شهادات من البكلوريو�س والدكتوراه لكنهم
او معظمهم يفتقرون اىل عوامل وموا�صفات اخرى
متنعهم من ان يت�صفوا بالتقنيني .هذه املوا�صفات
تتلخ�ص بتوفر عوامل علمية وفنية (اخت�صا�صية)
وخ�برة عملية ،ا�ضافة اىل ثقافة عامة عالية واىل
اال�ستقاللية ال�سيا�سية يف الغالب والبعد عن الفكر
ال�سيا�سي احل��زب��ي ،وي�ك��ون هدفها االول حتقيق
�أعلى قدر ممكن من الربح العام والتقدم ال�سريع يف
زي��ادة الناجت الوطني مبختلف ا�شكاله .ولتقريب
الفكرة �أكرث فانه لي�س من ال�ضروري لت�شغيل وادارة
م�ست�شفى بنجاح ومت ّيز ان نعني طبيب ًا ناجح ًا مدير ًا
لها ،بل الأ��ص��ح ان نعينّ اداري� � ًا ناجح ًا ول��ه خربة
خا�صة يف ادارة املن�ش�آت الطبية ك�أن يكون خريج
ال��درا��س��ات الأداري ��ة او القانون .وم��ع ه��ذا فيكون
الطبيب احلا�صل على �شهادة وخ�ب�رة اخ��رى يف
الأدارة له االف�ضلية بالطبع.
وم��ع اف�ترا���ض ان مت ا��س�ت�ب��دال ال� ��وزراء وال �ك��ادر
املتقدم يف م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ب�أ�شخا�ص تقنيني
ح�سب املوا�صفات املعيارية (للتكنوقراط) باال�ضافة
لل�شروط ال�ع��ام��ة للوظيفة  ،فهل ي�ستطيعون ان
يقدموا احللول الناجعة يف بيئة �سيا�سية وادارية
كالبيئة العراقية اليوم؟ هذه البيئة التي ت�سودها
منظومة ت�شريعية معظمها قدمية وبريوقراطية
وتفتقر اىل الع�صرنة واحل��داث��ة ،واي�ض ًا يف ظل
د�ستور انتج نظاما �سيا�سيا بني على ا�سا�س التق�سيم
الطائفي والعن�صري الذي ي�صل يف بع�ض الأحيان
اىل حالة الف�صل الطائفي والعن�صري كما يح�صل
يف تخ�صي�ص منا�صب معينة ل�صالح طائفة دينية
معينة او ل�صالح قومية معينة مثل من�صب رئي�س
اجلمهورية او رئي�س ال��وزراء او وزي��ر الدفاع او
وزير الداخلية  ، ...ناهيك عن املحا�ص�صة احلزبية

التي و ّل��دت اقطاعيات حزبية (وراث �ي��ة يف بع�ض
االحيان) موزعة على م�ؤ�س�سات الدولة.
وجتدر الإ�شارة اىل ان حكومة التقنيني ال ت�ستطيع
ان تنتج خمرجات جدّية حتت مظ ّلة ع�سكرية �أمنية
�شرطوية ورق��اب�ي��ة متعددة مرتهلة و�ضعيفة وال
مركزية وم�صابة بنف�س امرا�ض ال�سلطة ال�سيا�سية
كاملحا�ص�صة احلزبية الطائفية العرقية والتي يكون
مو�ضع املواطنة عندها يف اخر �س ّلم اولوياتها.
ال���س��ؤال الآن م��ا ه��ي احل�ل��ول العملية املقرتحة
وال �ت��ي حت�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام ��ش��رائ��ح �شعبية وا�سعة
ونخب اجتماعية كثرية ميثلون الأغلبية ال�صامتة
والتي تعترب اق�صر الطرق الحداث التغيري املن�شود
باقامة دول��ة دميقراطية ر�شيدة متما�سكة وحديثة
قائمة على ا�سا�س املواطنة؟ اجلواب باعتقادي هو
�أحداث انقالب �سيا�سي �أبي�ض دون اق�صاء اي فرد او
جمموعة �سيا�سية او اجتماعية عراقية من خالل:
 .1حل جمل�س النواب وجمال�س املحافظات باقرتاح
من رئي�سي اجلمهورية وجمل�س ال��وزراء على ان
يحظى مبوافقة جمل�س النواب.
 .2ت�شكيل جمل�س تنفيذي انتقايل م�ص ّغر ب�صالحيات
تنفيذية وت�شريعية حمددة مهمته:
�أ -اختيار حكومة ط��وارئ من التقنيني امل�ستقلني
لت�سيري االعمال اليومية للحكومة.
ب -ق �ي��ادة العمليات الع�سكرية واالم�ن�ي��ة ب�شكل
مركزي.
ت -ت�أ�سي�س جلنة مو�سعة م��ن خمتلف ال�شرائح
واالخ�ت���ص��ا��ص��ات االج�ت�م��اع�ي��ة والأ�� �ش ��راف عليها
مهمتها كتابة التعديالت الد�ستورية خالل  90يوما
م��ن ت��اري��خ ت�أ�سي�سها لكي ت�ؤ�س�س لنظام رئا�سي
دميقراطي قائم على �أ�سا�س املواطنة.
ث -اج��راء الأ�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية
خالل فرتة � 6أ�شهر من تاريخ اكتمال اقرار التعديالت
الد�ستورية من قبل املجل�س التنفيذي او ب�أكمال
حترير املحافظات املحتلة �أيهما اقرب.
ج -ت�أ�سي�س جلنة حم��اي��دة م��ن خمتلف ال�شرائح
واالخت�صا�صات االجتماعية لكتابة قانون جديد
دميقراطي وعادل للأحزاب واالنتخابات خالل 60
يوما من تاريخ امل�صادقة على الد�ستور وي�صادق
عليه املجل�س التنفيذي الأنتقايل.
ح -اجراء االنتخابات العامة النتخاب جمل�س النواب
ورئي�س اجلمهورية يف موعد اق�صاه � 6أ�شهر من
تاريخ امل�صادقة على التعديالت الد�ستورية.
ق��د يبدو ه��ذا امل�ق�ترح ال��ذي يقول ب��ه اي�ضا الكثري
م��ن الفعاليات الوطنية االجتماعية وال�سيا�سية،
بالن�سبة للقوى ال�سيا�سية القاب�ضة على ال�سلطة
انتحار ًا �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا لها  ،لكنه يف احلقيقة
طوق النجاة ال�ستمرارها يف احلياة ال�سيا�سية لكن
با�سلوب اك�ثر ع��دال��ة و�شفافية ون��زاه��ة ووطنية،
ويبعد عنها خطر الأنقالبات احلمر او الأن��زاالت
والتدخالت الع�سكرية اخلارجية.
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أضواء

حتديت داع�ش حني ُ
"ّ :
زرت العراق

حممود اجلندي لـ "

حب�س املذيعة امل�صرية
ريهام �سعيد بق�ضية "فتاة املول"

محمود الجندي ممثل م�صري قدير  ،ولد فى محافظة البحيرة "ابو المطامير" في عام  1946لأ�سرة ت�ضم ت�سعة ابناء.
در�س فى مدر�سة ال�صنايع وتخرج فى ق�سم الن�سيج وعمل بعد التخرج فى �أحد الم�صانع ،ثم تقدم الى المعهد العالى
لل�سينم��ا وتخرج منه ع��ام  .1967عمل محمود الجندي فى كل من ال�سينما والم�س��رح والتلفزيون .من الم�سرحيات
الت��ى عم��ل بها" :عنت��رة ،مولود الملك معروف� ،شك�سبير ف��ى العتبة ،عل�شان خاطر عيون��ك ،البرن�سي�سة ،انها حقا
عائلة محترمة ".عرف في ال�سينما والتلفزيون من خالل الأدوار الم�ساعدة التي قدمها ،منها" :ناجي العلي ،يوم مر
ويوم حلو� ،شم�س الزناتي،الم�شاغبات في ال�سجن،و�ضاع الطريق،المليونير ال�صعلوك،موعد مع الذئاب،عائلة الفك
المفتر�س،جيران الهنا ،جزيرة ال�شيطان،كباري��ه ،علي جنب يا ا�سطى،التوت والنبوت،غريب في الميناء،طعيمة
بال�شطة ،الحب والرعب ،ميعاد مع �سو�سو،اللعب مع الكبار�،شفيقة ومتولي�،سمير و�شهير وبهير،قلب الليل" .

القاهرة � /سكاي نيو
ق�ض ��ت حمكم ��ة م�صري ��ة ،ام� ��س
االثن�ي�ن ،بحب�س الإعالمية ريهام
�سعي ��د لإدانتها بال�س ��ب والقذف
واالعت ��داء على اخل�صو�صية يف
الق�ضية املعروفة �إعالميا بـ"فتاة
املول".
وق ��ررت حمكم ��ة اجلن ��ح حب� ��س
ريهام �سعيد �سنة و� 6أ�شهر ،فيما
ت�ستمر حملة �أطلقها ن�شطاء على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ملنع
ظهوره ��ا على القنوات الف�ضائية
امل�صرية.
وكان ��ت قن ��اة "النه ��ار" امل�صرية
�أوقف ��ت �إذاع ��ة حلق ��ات برنام ��ج

 بغداد/غفران حداد
وعل ��ى �صعيد الأعم ��ال التلفزيونية قدم
م�سل�س ��ل" اخلواج ��ه عب ��د القادر"�"،أنا
وان ��ت وباب ��ا يف امل�شم� ��ش" ،".ه ��ارون
الر�شيد""،الأدهم""،دم ��وع يف عي ��ون
وقحة""،ال ��دايل""،يف �أي ��د �أمين ��ة "،
"رحلة ال�سيد �أبوالعال الب�شري""،حديث
وامل�ساء""،ال�شه ��د
ال�صب ��اح
و ا لد مو ع "  " ،ق�شتمر "  " ،ا لإ م ��ا م
الغزايل""،رق ��م جمهول"�"،شم� ��س
الأن�صاري"�"،أخ ��ت تريز""،م ��زاج
اخلري"�"،أهل الهوى""،الركني""،حكاية
حياة""،ابن حالل"�"،شارع عبد العزيز"
وغريها ع�شرات الأعمال الأخرى.
"�أ�ضواء امل ��دى" ات�صلت ب ��ه وحاورته
ع ��ن بع�ض من م�ش ��وراه الفني و�إعجابه
ببع�ض رم ��وز الفن العراقي وغريها من
املحاور يف �سياق اللقاء الآتي :
*زرتَ العراق م�ؤخر ًا م ��ع الفنانة حنان
�شوق ��ي رغ ��م التحذي ��رات م ��ن زي ��ارة
الع ��راق � ،أمل تخ� � َ�ش داع� ��ش وتدهور
الو�ضع الأمني يف العراق؟
ال �أخ�ش ��ى داع� ��ش وال �أخاف منهموال من احد �س ��وى من الله �سبحانه
وتع ��اىل ونحن يف زيارتن ��ا للعراق
ال�شقي ��ق حتدّينا داع� ��ش ،وح�ضرنا
فعاليات االحتف ��ال ال�سنوي بت�أ�سي�س
احل�شد العراقي .
*كي ��ف وج ��دتَ جن ��ود و�أبط ��ال احل�شد
ال�شعبي؟
 حتياتي للح�ش ��د ال�شعبي البطل الذي�أخذ على عاتقه حماربة تنظيم "داع�ش"
الإرهاب ��ي  ،ه ��ذا احل�شد ال ��ذي ميثل كل
�أطياف ال�شع ��ب العراقي و�أبنائه من كل
الطوائف واملذاهب.
*ه ��ل يعجب � َ�ك �أح ��د م ��ن روّ اد الأغني ��ة

قناة

الإنفلونزا "تطيح" ب�إمرباطور
اليابان

العراقية ؟
 ي�شرفن ��ي طبع ��ا ان ا�شتغل مع زمالئي �أحم ��د ال�سق ��ا ومن ��ي زك ��ي و�شري ��ف �أكي ��د �أح ��ب ان �أ�سم ��ع �أغ ��اين املطرب الفنانني العراقيني.عبدالله.
الراحل ناظم الغزايل.
*ماجديدك الفني لهذا العام؟
*وعلى �صعيد امل�سرح هل من جديد؟
*ه ��ل ميك ��ن �أن ن ��راك يف عم ��ل درامي � -س�أ�شارك يف فيلم �سينمائي من �إخراج  -ه�ن��اك م�سرحية �أع� � ُّد لها منذ ثالث
م�شرتك بني م�صر والعراق؟
عم ��رو عرف ��ة ,وي�شاركن ��ي يف التمثي ��ل ��س�ن��وات ب�ع�ن��وان "ال�سلطان احلائر"

الف�ضائية

برامج يوم الثالثاء 2016-3-1
�صباحك غري

من االحد اىل اخلمي�س 10:00
ويعاد 01:00

مكافحو االوبئة

من االحد اىل اخلمي�س 14:00
ويعاد 08:00

ن�شرة االخبار
نا�س وحكومة
حرب اجلوا�سي�س

بلي باك
املدى ا�ستاديوم
املر�سى والبحار

1

يوميا 15:00
من االحد اىل اخلمي�س 18:00
ويعاد من االثنني اىل اجلمعة
13:00
يوميا  19:00ويعاد 12:00
الثالثاء  21:00ويعاد ال�سبت
18:00

يف �صحافتهم

�سعيد "�صباي ��ا اخلري" ،وفتحت
حتقيق ��ا مو�سع ��ا ب�ش� ��أن احللق ��ة
الت ��ي عر�ض ��ت فيه ��ا �ص ��ورا
�شخ�صية لفت ��اة مت التحر�ش بها،
والتي �أثارت ا�ستياء وا�سعا.

الثالثاء واجلمعة  21:30ويعاد
االربعاء وال�سبت 17:00
من االحد اىل اخلمي�س 22:00
ويعاد من االثنني اىل اجلمعة
16:00
من ال�سبت اىل اخلمي�س 23:00
ويعاد من االحد اىل اجلمعة 06:00

�أعل ��ن الب�ل�اط الإمرباط ��وري الياباين ،ام� ��س االثن�ي�ن� ،أن �إمرباطور
البالد �أكيهيتو البالغ من العمر (  82عاما) �أ�صيب بالإنفلونزا.
ووف ��ق م ��ا نقلت وكالة "روي�ت�رز" عن وكال ��ة "كي ��ودو اليابانية ،ف�إن
الأطب ��اء �شخ�ص ��وا �إ�صاب ��ة الإمرباطور بع ��د ارتفاع ط ��ر�أ على درجة
حرارته مطلع الأ�سبوع احلايل.
ومل يذكر البالط الإمرباطوري تفا�صيل �أخرى.
وذكرت الوكالة اليابانية �أن الإمرباطور �سي�سرتيح يف مقر �إقامته يف
الق�صر الإمرباطوري بالعا�صمة طوكيو.
وال ميل ��ك الإمرباطور يف اليابان �أية �صالحيات تنفيذية� ،إذ �إن النظام
ال�سيا�س ��ي املتبع يف اليابان هو امللكية الد�ستورية ،لكنه ما زال يتمتع
ب�صفتة رمزا للدولة ووحدة ال�شعب.
واعتل ��ى الإمرباط ��ور احل ��ايل العر�ش ع ��ام  ،1989بعد وف ��اة والده
الإمرباطور هريو هيتو.

للكاتب توفيق احلكيم
.
*م���ا ال �ع �م��ل ال�ف�ن��ي
الذي ع ّرفك باجلمهور
العراقي؟
 م �� �س �ل �� �س��ل "ال�شهدوالدموع".
*كلمة �أخرية من خالل جريدة
"املدى"؟
 �سالم ��ي احلار لإخوت ��ي العراقيني يفكل م ��كان وربّنا ين�صرك ��م ويقف معكم ،
وانا واث ��ق من حتقيق ال�س�ل�ام والأمان
والن�صر بتكاتف �أبن ��اء ال�شعب العراقي
بجميع �أطيافه وقومياته ومذاهبهِ .

ممنوع على مادونا الغناء يف الفيليبني!
 مانيال� /أ ف ب
للمغني ��ة البالغ ��ة م ��ن العم ��ر � 57سن ��ة .فقد دع ��ا �أ�ساقفة
فيليبيني ��ون الأربع ��اء املا�ض ��ي ،امل�ؤمن�ي�ن �إىل مقاطع ��ة
�أعلن ��ت الفيليبني يوم �أم�س� ،أنها تن ��وي منع مادونا من حف�ل�ات مادونا لأن فيها "يد ال�شيط ��ان" .وكتب الأ�سقف
�إقامة �أية حفلة على �أرا�ضيها لأنها «�أهانت» العلم الوطني رام ��ون �أرغويلي�س يف بي ��ان ن�شر على املوق ��ع الر�سمي
يف �إحدى حفالتها يف مانيال الأ�سبوع املا�ضي.
مل�ؤمت ��ر الأ�ساقف ��ة الكاثولي ��ك يف الفيليب�ي�ن« :كل
وبث ��ت و�سائل �إع�ل�ام فيليبيني ��ة �أ�شرطة فيديو
الذين يحبون الله يجب �أن يتجنبوا اخلطيئة
�صورها احل�ض ��ور ،تظهر مادونا ترق�ص على
واملنا�سب ��ات الت ��ي تدف ��ع �إىل اخلطيئ ��ة».
امل�سرح والعل ��م الفيليبيني على كتفيها .ومل
واعترب �أن حفالت املغنية �أ�شبه "بهجمات
يع ��رف بعد ما �إذا كانت هذه امل�شاهد عائدة
حاذق ��ة لل�شيط ��ان .مل ت�ش ��كل الفيليب�ي�ن
�إىل حفلة الأربعاء �أو اخلمي�س املا�ضيني.
الوجه ��ة املف�ضل ��ة للذين يجدف ��ون بالله
وق ��ال الناطق با�س ��م الرئا�س ��ة �إرمينيو
وب ��الأم القدي�س ��ة (م ��رمي الع ��ذراء)؟".
كولوم ��ا« :ينوي الق�ص ��ر الرئا�سي منع
و�سبق للأ�سقف نف�سه �أن �شن حملة عام
ملك ��ة الب ��وب مادون ��ا احلائ ��زة
 2012عل ��ى جميء املغني ��ة الأمريكية
جوائ ��ز غرام ��ي م ��ن �إقام ��ة
لي ��دي غاغ ��ا �إىل الفيليب�ي�ن ،معترب ًا
احلف�ل�ات يف الفيليب�ي�ن لأنها
�أنها "ر�سولة ال�شيطان".
�أهانت العلم الفيليبيني خالل
ويعتن ��ق  80يف املئ ��ة م ��ن
حفلته ��ا» .ويعاقب قانون �أقر
الفيليبيني�ي�ن الكاثوليكية .وقال
عام  1998بال�سجن �سنة ،كل
رئي� ��س �أ�ساقف ��ة �سنغاف ��ورة
من ي�ستخدم العلم الفيليبيني
�أن ��ه ال يح ��ب مادون ��ا ،وح ��ذر
يف مالب�س �أو �أزياء تنكرية.
امل�ؤمنني من الأ�شخا�ص الذين
وهذا هو اجلدل الثاين الذي
«يحق ��رون الدي ��ن» قب ��ل �أيام
تث�ي�ره املحط ��ة الفيليبيني ��ة
على حفل ��ة لنجمة البوب يف
جلول ��ة «ريبي ��ل ه ��ارت»
هذا لبلد.

حظك

هذا اليوم

الجوزاء

الثور

( 21ايار  21 -حزيران)

حاذر
اجلدال
وامل�شاحنات وخمالفة
التعليمات انها فرتة متوترة
تظهر خاللها املتاعب والأعطال
واملناف�سات القوية ال ت�شوه
�سمعتك .

من
ناحية العمل:
كن حذر ًا يف ال�صفقات
التجارية! ال تبالغ
باملغامرة باختطاف عقد
�أو توقيع .من الناحية
العاطفية .

( 23اب  22 -أيلول)

رحيل الزعيم امل ّ
ال م�صطفى البارزاين
يف مثل هذا اليوم ،الأول من �آذار  ،1979وبعد
م�سرية حافلة بالن�ضال والكفاح دفاعا عن احلقوق
القومية الكردية و�إ�شاعة احلياة الدميقراطية
يف العراق  ،تويف يف �أحد م�ست�شفيات الواليات
املتحدة  ،الزعيم الكردي اخلالد املال م�صطفى
البارزاين الذي اقرتن ا�سمه بالثورة الكردية منذ
�أوائل �أربعينات القرن املا�ضي  .ولد م�صطفى
البارزاين يف قرية بارزان احدى قرى كرد�ستان
يف العراق عام  ، 1913يف �أ�سرة جمعت الزعامة
االجتماعية ال�سائدة دينيا وع�شائريا  ،ومنذ العهد
العثماين برز من �أعالمها عدد من ال�شخ�صيات
التي قادت التحرك الكردي للمطالبة باحلقوق
القومية ،كال�شيخ عبد ال�سالم البارزاين  .وقد
بد�أت القيادة البارزانية للثورة الكردية من

�أوائل الثالثينات على يد ال�شيخ �أحمد البارزاين الثورة الكردية  ،فتمكن البارزاين من اللجوء �إىل
بعد انتهاء العهد بحركات ال�شيخ حممود احلفيد الأرا�ضي ال�سوفيتية  ،ومل يعد �إىل وطنه �إال بعد
 .ويف منت�صف ذلك العقد متكنت ال�سلطة من ثورة متوز  ، 1958فا�ستقبل بحفاوة كبرية على
�إخماد احلركة البارزانية الأوىل ونفي قائدها امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي  .غري �أن اخلالفات
و�أخيه م�صطفى البارزاين �إىل خارج منطقتهما عادت بني ال�سلطة والقيادة الكردية لتعود الثورة
 ،ومل يعودا �إليها �إال يف عام  1941لي�ست�أنفا امل�سلحة يف �أيلول  ، 1961ثم مرت مبراحل عديدة
الثورة التي �شملت مناطق وا�سعة من كرد�ستان بني هدنة واتفاق وقتال � ،إىل �أن عادت بقوة عام
 .وعندما ت�شكلت دولة مهاباد الكردية يف �شمال  1974عندما �أخ ّلت ال�سلطة البعثية باتفاقية
غربي �إيران  ،كان املال م�صطفى احد قيادييها �آذار  ، 1970وبتعاون �إيراين متكنت ال�سلطة
الكبار  ،وقد ا�ستمرت تلك اجلمهورية نحو  11من �إخماد الثورة م�ؤقتا  .فرتك املال م�صطفى
�شهر ًا  ،ومت الق�ضاء عليها و�إعدام رئي�سها القا�ضي البارزاين العراق  ،غري �أن مر�ضا ع�ضاال داهمه
حممد  .وملا عاد م�صطفى البارزاين �إىل الأرا�ضي  ،حتى لفظ �أنفا�سه الأخرية يف م�ست�شفى جورج
العراقية و�أعاد ثورته  ،تعاونت احلكومات تاون  ،بعد �أن زرع روح الثورة يف نفو�س �أتباعه
العراقية والرتكية والإيرانية على الق�ضاء على  ،لت�ستمر الثورة من بعده .

تتزود
بن�شاط كبري
وتقوى ثقتك بنف�سك
تكون الأجواء داعمة
لإلهامك وحد�سك ومن
امل�ستح�سن ان تتقدم
بجر�أة وثبات

( 23تموز  22 -آب)

�أبعد
ك ّل ما ت�شك ب�أنه
ممر�ض؛ �أجرب نف�سك على
االبت�سام! املناخ العائلي غري
مريح؛ حاول �أن تكون �أكرث
تواجد ًا من �أجل الأقرب
والأغلى .
( 23تشرين 21 - 2كانون)1

كن
مت�أكد ًا �أن
احلياة �ست�أتي مبا
�ست�أتي به  ،مهما فعلت
لذا ال ترهق نف�سك بطلب
امل�ستحيل واعلم ان لكل
�شخ�ص .

البد
وان يكافئ
احلظ جهودك ومثابرتك
وذلك يومي اخلمي�س
واجلمعة ال ترتاجع بل
تابع حتى حتقق الهدف
املن�شود.

(22حزيران 22 -تموز)

اليوم
هناك ميل �إىل
اخلالفات الزوجية؛
فكر قبل �أن تت�ص ّرف
�أو تتك ّلم� .ستتمتّع
بالطاقة الطبيعية
املمتازة.

�ستقوم
مبحاولة لتقوّ ي
حميط عائلتك؛ لعمل
ذلك ،لن ترتدّد يف �إثارة
مناق�شات حميمة ويف
�إعطاء الكلمة �إىل ك ّل
�شخ�ص .
الميزان

العقرب
(24تشرين 22- 1تشرين)2

( 23ايلول 23 -تشرين )1

�أنت
يف مزاج مالئم
لعمل ّ
�شاق جد ًا ،لن
تعرف الك�سل .كن مطمئن ًا
ب� ّأن جهودك لن تذهب �سدى
 ،و�ستقطف قريب ًا ثمار
�أعمالك اجلليلة .

�إنّ
النجوم تعمل
بج ّد لإلهامك للقيام
بالتغيريات ،فلي�ست لديك
م�شكلة .ف�إذا كان هناك
�شخ�ص حمظوظ اليوم
 ،فهو �أنت.

الحوت
( 19شباط  20 -آذار)

السرطان

االسد

القوس

حدث في مثل هذا اليوم

( 21آذار  19 -نيسان)

( 20نيسان 20 -أيار)

العذراء

الحمل

الجدي

الدلو
( 20كانون 18 - 2شباط)

لديك
فر�صة فريدة
حل ّل بع�ض ق�ضايا
املا�ضي  ،ق ّلب املو�ضوع
على كافة الأوجه قبل اتخاذ
القرار  .ركود عاطفي
يجتاحك اليوم

( 22كانون19–1كانون)2

لي�س من
ال�ضروري �أن
تبذل جهد ًا كبري ًا من
�أجل �أي �شخ�ص لأنك قد تقع
يف م�شاكل انت يف غنى
عنها من اجل �أ�شخا�ص
لي�سوا اهال

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
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 من تقنيات الت�أليف
والرتجمة

جديد المدى

هذا الكتاب و�ضعه املرتجم
وال�شاعر امل�ع��روف �صالح
ن��ي��ازي ال� ��ذي ي���س�ل��ط فية
ال �� �ض��وء ع�ل��ى جت��رب�ت��ه يف
ال�ت�رج� �م ��ة واي� ��� �ض ��ا ع�ل��ى
�أ�ساليب وتقنيات الت�أليف
يكتب يف مقدمة الكتاب:
لأع�ت�رف م��ن ال�ب��داي��ة انني
دخ��ل��ت اىل الت��رج �م��ة من
الباب اخللفي.
 امل�ستطرف ال�صيني

�سيجد ال �ق��ارئ �أن �أو��س��ع
�أب� � ��واب ال �ك �ت��اب ه ��و ب��اب
ال�ف�ل���س�ف��ة ،وذل� ��ك للحكمة
ال �� �ش��رق �ي��ة ال� �ت ��ي وج��ده��ا
الباحث ال�ت��ي عنها يبحث

الغرب وت�ستع�صي عليهم.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن ال�ق��ارئ
ب � �ح� ��اج� ��ة �إىل خم� � ��زون
ح�ضاري �ساهمت الرحمة
واحلنان بالب�شرية ب�صنعه
دون �إغفال حق الدفاع عن
ال�ن�ف����س يف وج ��ه ال�ث�روة
والقوة بعدما عانوا ما يزيد

على الكفاية من قهر احلكام
وت�سلط الأقوياء.
 فن كتابة ال�سيناريو

ت �ف �ت �ق��ر امل �ك �ت �ب��ة ال �ع��رب �ي��ة
لكتب متخ�ص�صة يف جمال
ال�سينما ب�شكل ع��ام وفن
كتابة ال�سيناريو وي��أت��ي

اال�صدار اجلديد عن املدى
" ف��ن ك�ت��اب��ة ال�سيناريو
" ل�ف��ران��ك ه ��ارو لي�ساهم
يف تنمية ق ��درات الكتاب
ال �� �ش �ب��اب مب ��ا ي��ق��دم لهم
ه ��ذا ال �ك �ت��اب م��ن جت��ارب
وخ�ب�رات يف جم��ال كتابة
ال�سيناريو .

ليوناردو دي كابريو يفوز بـ «الأو�سكار»� ...أخرياً!
 لو�س �أجنلي�س /رويرتز

فاز ليوناردو دي كابريو ب� ��أول �ألقابه يف «الأو�سكار»،
الي ��وم (االثن�ي�ن) ،عن فئ ��ة �أف�ضل ممثل ،ع ��ن دوره يف
فيل ��م «ذا ريفينان ��ت» ،يف حفل توزي ��ع جوائز امل�سابقة
الت ��ي ّ
تنظمه ��ا �أكادميية الفن ��ون والعل ��وم ال�سينمائية
الأمريكية يف هوليوود.
و ُر�ش ��ح دي كابري ��و (� 41سن ��ة) يف �أرب ��ع م�سابق ��ات
�أو�س ��كار �سابقة طوال م�شواره املمت ��د لنحو  25عام ًا.
ولع ��ب ليون ��اردو دي كابريو دور �صي ��اد يعاين و�سط
الربية والطق�س البارد بعد تع ّر�ضه لهجوم دب.
فيم ��ا ح�ص ��دت بري الر�س ��ون «�أو�س ��كار» �أف�ضل ممثلة
عن دوره ��ا يف فيلم «روم»� .إذ لعبت الر�سون يف الفيلم
دور فتاة احتجزت رهينة ل�سنوات مع طفل �صغري ،ومل
ي�سب ��ق للممثل ��ة البالغة من العمر � 26سن ��ة الرت�شح �أو
الف ��وز بجائ ��زة «�أو�سكار»� ،إذ �شارك ��ت يف �أكرث من 45
فيلم ًا وعر�ض ًا تلفزيوني ًا يف العقدين الأخريين.
وفاز فيلم «�سبوتاليت» الذي تدور �أحداثه حول حتقيق
ل�صحيفة «بو�سطن غل ��وب» يف انتهاكات جن�سية داخل
الكني�سة الكاثوليكية ،بجائزة «�أو�سكار» �أف�ضل فيلم.
ويحك ��ي الفيلم الذي ا�ستغرق �أعوام ًا من البحث ،ق�صة
�صحافيني ك�شفوا يف العام  ،2002عن ت�سترّ م�س�ؤولني
يف الكني�س ��ة عل ��ى تقاري ��ر تخ�ص ت ��ورط ق�ساو�سة يف
انتهاكات جن�سية �ضد ع�شرات الأطفال.

فيم ��ا ف ��از فيل ��م «�إن�ساي ��د �أوت» ع ��ن فئ ��ة �أف�ض ��ل فيل ��م
ر�س ��وم متحركة ،والفيل ��م من �إنتاج «بيك�س ��ار» التابعة �أف�ضل فيلم ناطق بلغة �أجنبية ،واجلائزة هي الأوىل يف
ل�شرك ��ة «وال ��ت دي ��زين» ،وت ��دور ق�صت ��ه ح ��ول رايلي فيلم طويل للمخرج ال�سل ��و نيمي�ش املجري -الفرن�سي
الفت ��اة ال�صغرية الت ��ي تت�صارع داخله ��ا م�شاعر الفرح  .وزادت �أ�سه ��م الفيل ��م يف الف ��وز ب� �ـ «الأو�س ��كار» بع ��د
والغ�ض ��ب واخلوف واحلزن ب�سبب انتقال �أ�سرتها �إىل ح�صول ��ه عل ��ى لق ��ب �أف�ض ��ل فيل ��م �أجنب ��ي يف م�سابقة
�سان فران�سي�سكو.
«غول ��دن غل ��وب» ،واملرك ��ز الث ��اين يف مهرج ��ان كان
�أم ��ا فيلم «�ص ��ن �أوف �س ��ول» املجريـ ففاز ب� �ـ «�أو�سكار» ال�سينمائي .ونال املك�سيكي �أليخاندرو جي� .إيناريتو،

برى الر�سون" الفائزة ب�أو�سكار �أف�ضل
ممثلة :ا�شعر بانني امرية

12

س��ؤال
وسؤال

احلمراء الذى �شهد هذه اللحظة الهامة جدًا
فى حياته ��ا ،ولكنها وفقت كذلك فى اختيار
�إك�س�س ��وارات �أنيقة للغاي ��ة وب�سيطة جدًا،
مع ماكياج ب�سي ��ط وجميل وت�صفيفة �شعر
ب�سيطة ورقيقة ،لتثب ��ت من خالل �إطاللتها
الكامل ��ة �أن التفا�صيل ال�صغرية هى الأهم.
تفا�صي ��ل ف�ستان "برى الر�س ��ون" فى ليلة
الأو�س ��كار اختارت "الر�سون" الأزرق مرة
�أخرى هذا العام

علي جابر لـ

 بريوت /املدى
الفن ��ان الكومي ��دي عل ��ي جاب ��ر م ��ن
الفنان�ي�ن الكوميدي�ي�ن الذي ��ن ترك ��ت
�أعمالهم ب�صمة لدى املتلقي من �أعماله
" برنامج عزوز ومتارا ،برنامج امان
ام ��ان ،فري ��ق امل�شاك�س ��ات ،برنام ��ج
كاريكات�ي�ر ،م�سرحية "حل ��وت ،حفلة
ل�سيد حم�ت�رم ،م�سل�سل مناوي با�شا"
� "،سليمة مراد"،
زرق ورق  ،قي� ��س وليل ��ى  ،الفرار �إىل
النه ��ر ،مراف ��ئ احلن�ي�ن ،و" امل�سل�سل
الإذاع ��ي املعج ��زة وم�سل�سل"ح ��ذار
من الي�أ�س" وغريه ��ا ع�شرات االعمال
االخرى .
"�أخ�ي�رة امل ��دى" �س�ألت ��ه اثن ��ي ع�شر
�س�ؤاال و�س�ؤال:
* من انت يف جملة ؟

جائ ��زة �أف�ض ��ل خمرج ع ��ن فيل ��م «ذا ريفينان ��ت» ،الذي
يحك ��ي ق�صة �صياد جنا من هجوم دب ّ
و�شق طريقه يف
رحلة م�ضنية خالل �شتاء قار�س.
و�أ�صب ��ح �إيناريت ��و املخ ��رج الأول منذ  60عام� � ًا ،يفوز
بجائ ��زة �أف�ض ��ل خم ��رج يف عام�ي�ن متتالي�ي�ن� ،إذ ف ��از
�إيناريت ��و بجائ ��زة «�أو�س ��كار» �أف�ض ��ل خم ��رج الع ��ام
املا�ض ��ي ،عن فيل ��م «بريدمان» الذي ف ��از حينها بجائزة
�أف�ضل فيلم.
واجلائ ��زة هي رابع لقب «�أو�سكار» للمخرج املك�سيكي،
ومل متث ��ل مفاج� ��أة خا�ص ��ة بع ��د فوزه يف وق ��ت �سابق
بجائزت ��ي «غول ��دن غل ��وب» والأكادميي ��ة الربيطاني ��ة
للأفالم «بافتا».
وفاز مارك رايالن�س بجائ ��زة «�أو�سكار» عن فئة �أف�ضل
ممثل م�ساعد ،عن دوره يف فيلم «بريدج �أوف �سبايز»،
ولع ��ب رايالن� ��س (� 56سن ��ة) دور عميل �س ��ري رو�سي
يف الفيل ��م ال ��ذي تدور �أحداث ��ه حول احل ��رب الباردة.
واجلائ ��زة ه ��ي «الأو�س ��كار» الأول للممث ��ل والكات ��ب
امل�سرحي الربيطاين ال�شهري.
وح�صدت املمثلة ال�سويدية �ألي�ش ��ا فيكاندر�« ،أو�سكار»
�أح�سن ممثل ��ة م�ساعدة عن دورها يف فيل ��م «ذا داني�ش
غ�ي�رل» ،وه ��ذه �أول جائزة حت�صل عليه ��ا فيكاندر (27
�سن ��ة) ،وال ��ذي �شهد الع ��ام املا�ضي انطالقته ��ا بدوري
البطولة يف فيلم ��ي «�إك�س ما�شينا» و «تي�ستامنت �أوف
يوث»

 القاهرة� /أ� .ش� .أ

 لو�س اجنلي�س /ا .ف .ب
ا�ستعان ��ت ال�صفح ��ة الر�سمي ��ة للنجم العاملي ليون ��اردو دي كابريو ،عل ��ى موقع التوا�صل
االجتماع ��ي "في�س بوك"� ،صباح الي ��وم االثنني ،بكلماته التي �ألقاها فى خطابه بعد الفوز
بجائ ��زة الأو�س ��كار ك�أف�ضل ممثل دور رئي�سي عن فيل ��م " ،"TheRevenantوذلك فى
�أول تدوين ��ة لل�صفحة عقب �إعالن فوزه باجلائزة .ونقل ��ت ال�صفحة كلمات اخلطاب الذى
�شك ��ر فيه ��ا دي كابريو الأكادميية ملنحه اجلائزة ،مثني ًا عل ��ى الفيلم الذي نال عنه اجلائزة
وال ��ذي و�صف ��ه ب�أن ��ه نتاج ملجه ��ود كل فريق العمل ،وه ��و اخلطاب ال ��ذي مل ين�س فيه دي
كابريو التنبيه لأزمة املناخ العاملية و�ضرورة التالحم ملواجهتها.

"�أ�شعر ك�أننى �أمرية وثقتى بنف�سى ت�صل
لل�سم ��اء" هك ��ذا حتدث ��ت جنم ��ة الأو�سكار
لهذا الع ��ام "ب ��رى الر�سون" ع ��ن �إطاللتها
عل ��ى ال�سج ��ادة احلم ��راء �أم� ��س ،بف�ستان
�أزرق �أني ��ق ومث�ي�ر م ��ن عالم ��ة الأزي ��اء
الإيطالي ��ة العريق ��ة "كوت�ش ��ى" .ب ��رى
الر�سون حلظ ��ة ت�سلمها اجلائزة مل توفق
فح�سب فى اختي ��ار ف�ستانها على ال�سجادة

 علي ح�سني

اعتزال �شريين عبد الوهاب

�صفحة "دي كابريو" بـ"في�س بوك"
ت�ستعني بخطابه فى �أول تدوينة
بعد فوزه بالأو�سكار

 لو�س اجنلي�س� /أ .ف .ب

العمود الثامن

�أعلنت النجمة امل�صرية �شريين عبد الوهاب �صباح اليوم خرب
اعتزاله ��ا يف ر�سالة �صوتية �أر�سلته ��ا اىل ال�صحايف ال�سوري
املقرب �إليها ربيع هنيدي ،وجاء يف ن�ص الر�سالة التي ن�شرها
ربي ��ع ع�ب�ر "�إن�ستغ ��رام"�" :أنا اعتزل ��ت الفن ب�ش ��كل نهائي ال
رجعة فيه ،اعتزلت الفن ب�شكل كلي".
وربط رواد مواقع التوا�صل االجتماعي خرب اعتزال �شريين،
بحك ��م احلب� ��س ال�ص ��ادر بحق �صديقه ��ا املقرب املط ��رب ف�ضل
�شاك ��ر ،وال ��ذي لطاملا حتدثت عنه م�ؤخرا يف ع ��دد من لقاءاتها
ب�شكل يعبرّ عن مدى قوة العالقة بينهما ،وحتدثت عن غنائهما
مع ��ا وحبها لأغاني ��ه .باملقابل ر�أى �آخرون �أنه ق ��د يكون قرار ًا
اتخ ��ذ يف حلظة غ�ضب ،خا�صة �أنه مل ي�صدر حتى الآن ر�سميا،
�س ��واء عل ��ى �صفحاتها على مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعية� ،أو
�صفحات �أي من مديري �أعمالها.
و�أثري كذل ��ك �أنها �سرتتدي احلجاب بناء عل ��ى ن�صيحة �سابقة
م ��ن ف�ضل �شاكر ،كما قي ��ل �إنها قررت �أن تتف ��رغ البنتيها مرمي
وهن ��ا ،ولكن حت ��ى الآن كل م ��ا يقال ال يخرج ع ��ن كونه جمرد
توقعات مل يثبت كذبها �أو �صدقها.
وتع ��د �شريين م ��ن �أهم جنمات م�ص ��ر والع ��امل العربي ،حيث
ب ��د�أت م�شواره ��ا الفني ع ��ام  ،2000بديو غنائ ��ي مع املطرب
حممد حميي ،وحمل عنوان "بحبك" ،ثم كانت اللحظة الفارقة
له ��ا بالدي ��و ال ��ذي قدمت ��ه م ��ع مواطنها املط ��رب تام ��ر ح�سني
بعن ��وان "لو خايفة" ،حي ��ث حقق الديو جناحا كب�ي�را ،وتنب�أ
وقتها املهتمون باملو�سيقى �أن يكون ل�شريين م�ستقبل مبهر يف
الغناء وقد كان.

ً
عراقا يحكمه �أُنا�س ذوو حكمة
� :أمتنى �أن �أرى

متوا�ضع متفائل طموح

* هل لديك موهبة مل تكت�شف؟

الر�س ��م متذوق ج ��دا للف ��ن الت�شكيلي
عام ��ة وموهب ��ة الر�س ��م مل �أ ّ
منه ��ا
ب�سب ��ب اجتاهي لتنمي ��ة موهبتي يف
التمثيل

* نقاط القوة وال�ضعف لديك ؟

 الق ��وه االميان بال ��ذات وان الله مع�إحقاق احلق حت ��ى ولو بعد حني ،اما
ال�ضع ��ف كل ان�سان �صاحب قلب طيب
ورحي ��م تعتق ��د النا� ��س ه ��و �ضعي ��ف
لكن باعتقادي ه ��و م�صدر �آخر للطاقة
االيجابي ��ة والق ��وة لكن اعتق ��د �سريع
الت�أث ��ر بالطاقة ال�سلبي ��ة وهذا م�صدر
�ضعفي".
* ما هو ال�شيء الذي تتفاءل به؟

التف ��ا�ؤل �سمة مطلقة بذات ��ي واحيانا

�أ�صح ��و على �ص ��ورة يف خيايل برغم
�أين مل ا�شاه ��د احدا عن ��د ا�ستيقاظي.
اعتقد التفا�ؤل �سمة من �سمات االميان
وانا متفائل عند اي انفراج لأزمة متر
بحياتي.

* �أمنية مل حتققها؟

�أمتن ��ى ان �أرى عراق ��ا يحكم ��ه انا� ��س
ذوو حكمة ووطنيون و�شرفاء.

* ت�صرف يزعجك؟

* �آخر كتاب قر�أته؟

�أق ��ر�أ للروائي ��ة الهندي ��ة " ان يتا دي
�س ��اي "رواية بعن ��وان�" .ضوء نهار
م�شرق".

* موقف حمرج ال تن�ساه؟

* اف�ضل اخرتاع بالن�سبة لك؟

 كث�ي�ره هي املواق ��ف املحرجة ولكنللن�سي ��ان نعمة وللقل ��ب الطيب رحمة
ان تتجاوز املواقف املحرجة.
* متى تعتذر؟

 قطعا اعتذر ملن ا�س�أت التقدير بحقهاعت ��ذر ح�ي�ن ا�ستوع ��ب وافه ��م انن ��ي
خمط ��ئ بحقه ول ��ديّ ثقاف ��ة و�شجاعة
االعتذار وهي نعمة ال�صحاب العقول

اف�ض ��ل اخ�ت�راع مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي .

الواثق ��ة من نف�سها امتن ��ى ان نفهم ان
االعت ��ذار يرفع االن�س ��ان وال يحط من
قدره حني يكون على خط�أ.
* مطربك املف�ضل؟

رجاء " ..حسقلوها "
ً
كان �سا�س ��ون ح�سقي ��ل وزي ��ر املالي ��ة يف العه ��د امللك ��ي ،
�شخ�ص ��ا مده�شا حقا� .شاب ذكي ينتمي اىل طبقة االغنياء ،
يهيئه اب ��وه لت�سلمه جتارته الوا�سعة  ،لكنه يرتكها ليدر�س
القان ��ون وم ��ن ث ��م االقت�صاد ويتق ��دم يف العم ��ل ال�سيا�سي
لي�صب ��ح احد اع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب �إىل �أن ي�صبح اول
وزير مالية يف الدول ��ة العراقية النا�شئة  ،ثم وجها �سيا�سيا
يج ��ادل ن ��وري ال�سعي ��د يف معنى الدميقراطي ��ة  ،ويغ�ضب
املل ��ك ب�سب ��ب مراقبتة خم�ص�صات الب�ل�اط  ،ومينع يا�سني
الها�شم ��ي م ��ن ا�ستغ�ل�ال من�ص ��ب رئي�س ال ��وزراء يف اثارة
اخلالف ��ات ال�سيا�سية  ،ويح�سقل املوازنة من اجل ان يجعل
من الدينار العراقي احلديث الوالدة  ،اكرث عافية من اجلنيه
اال�سرتليني .
م ��ا الذي كان يغيظ ه ��ذا ال�سيا�سي الب ��ارع ؟  ،انهم ا�صحاب
اخلط ��ب الرنان ��ة .ويذك ��ر م�ؤرخ ��و �سريت ��ه ان ح�سقيل كان
رئي� ��س اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب ،ويف اح ��دى
اجلل�س ��ات احت ��دم النقا� ��ش حول ق�ضي ��ة مالي ��ة  ،فقام احد
الن ��واب وب ��د�أ يخط ��ب بطالقة وبالغ ��ة واط ��ال يف الكالم ،
وكان كالم� � ًا جميال يدور ح ��ول كل �شيء اال املال واالقت�صاد
 ،ف�ض ��اق �سا�سون ذرعا به وقاطعه قائال "..خطبتك هذه ما
ت ��وكل النا�س خبز " لكنه انتبه اىل وجود �صديقه ال�شبيبي
اىل جانب ��ه  ،وه ��و �شاعر وخطي ��ب  ،فا�ست ��درك وهم�س يف
اذن �صديق ��ه  :ليتني اح�س ��ن اخلطابة لكن النا�س يا�شيخنا
عيونها م�صوبة على الرغيف العلى الكالم املنمق " .
م�سل�س ��ل اخلطب ��اء الذي ��ن ابتلين ��ا به ��م � ،أ�صابن ��ا جميع ��ا
باحل�ي�رة  ،فحتى ه ��ذه اللحظة مل نتو�ص ��ل اىل حتديد ما ذا
يريدون  ،اجلميع يتحدث عن التغيري مثلما اخربونا ام�س
 ،ولك ��ن ب�ش ��روط  ،التحالف الوطني يخربن ��ا ا�صحابه ليل
نه ��ار انهم عازم ��ون على التغيري  ،يقولون ل ��ك انهم عاكفني
عل ��ى �إعداد الر�ؤية والر�ؤية تري ��د وقتا والوقت يحتاج �إىل
�ص�ب�ر  ،وال�صرب مفتاح الف ��رج  ،والفرج اليتم �إال بخطبة من
ابراهي ��م اجلعفري الذي الن ��دري ب�أي ار� ��ض يخطب الآن ،
احتاد القوى اكت�شف انه اليعرف ان هناك تغريا وزاريا ،
وتريد ال�سيدة لقاء وردي ان تطمئن على وزراء قائمتنا من
انهم عل ��ى كرا�سيهم �صامدون � ،ستق ��ول وماذا عن التحالف
الكرد�ست ��اين يخربك النائب امني بك ��ر ان التغيري من دون
توازن .
ولأنن ��ا مت�أكدون من ان ابط ��ال ا" التغيري " لن يرتكونا يف
حالنا  ،يطاردونن ��ا يف الف�ضائيات وعلى واجهات ال�صحف
كل يوم ي�صرون عل ��ى جعلنا جزءا من االحداث على طريقة
م�سل�س�ل�ات الواق ��ع  ،وليذك ��روا النا�س ان ال خي ��ار امامهم
�س ��وى الت�س ّم ��ر امام �شا�ش ��ات التلفزي ��ون  ،ملتابع ��ة مقاطع
كوميدية رخي�صة  ،وحوار ال يخلو من طائفية مقيتة .
ل ��ن يكت ��ب للتغي�ي�ر النج ��اح يف ظ ��ل خط ��ب ال�سا�س ��ة
وعنجهيته ��م وان�شغالهم بالت ��وازن  .ك�سبت ال�شعوب احلية
املناف�س ��ة بالأ�شياء الب�سيطة يف احلياة " الرفاهية  ،العدالة
والت�سام ��ح � ،أم ��ا نح ��ن  ،فمك�سبن ��ا الوحيد عب ��وات نا�سفة
حملية ال�صنع وبكل فخر .
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