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جريدة �سيا�سية يومية

اجلي�ش يرفع العلم يف "زنكورة" ويقتل الأمري الع�سكري لل�صقالوية

بغداد  /املدى
ا�ضط ��رت الق ��وات الم�شترك ��ة التوقف
عن ��د م�سافة نح ��و 50كم قب ��ل الم�ضي
بفك الح�صار عن مدينة حديثة انطالقا
من غرب بيجي .وعزا الح�شد ال�شعبي،
الذي ي�ش ��ارك بقوة في ه ��ذه المعارك،

تعطل العمليات ب�سبب ات�ساع المنطقة
ال�صحراوي ��ة المحررة ت ��و ًا ،والحاجة
لبع�ض الوقت للإم�ساك باالر�ض.
لكنّ قائد ًا لأحد ف�صائ ��ل الح�شد قال �إنّ
مهم ��ة القوات ف ��ي غرب �ص�ل�اح الدين
التت�ضمن الو�صول �إلى الفلوجة و�إنما
التو ّقف عند الثرثار.

وتتزام ��ن ه ��ذه العمليات م ��ع و�صول
قطع ��ات م ��ن جه ��از مكافح ��ة الإرهاب
لتطهير مناطق �شمال الرمادي وجزيرة
الخالدي ��ة للو�صول �إل ��ى مناطق �شمال
غرب الفلوجة .والت ��زال قوات عراقية
تراب ��ط عل ��ى م�سافة قريب ��ة من جنوب
غرب المدينة.

االتفاقيات متنع العراق من تنفيذ ّ 1500
مذكرة
املهربة
ال�سرتداد �أمواله ّ
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جمهورية العراق
مشروع عملية التنمية الطارئة في العراق
قطاع البنى التحتية واخلدمات
هوية املشروع التعريفية P155732
رقم املرجعية EODP –RF/C4

بالمقاب ��ل ب ��د�أت الق ��وات الم�شترك ��ة
ب�أولى خطواته ��ا القتحام ق�ضاء هيت،
التي ترجح الم�صادر الع�سكرية انها قد
تبد�أ خالل اال�سبوع المقبل.
وت ��دور مع ��ارك حالي ��ا ف ��ي منطق ��ة
"زنكورة" �شمال غرب الرمادي ،التي
تع ّد معبر ًا مه ّم ًا باتجاه ق�ضاء هيت.

و�أعلن الأمين العام لمنظمة بدر هادي
العام ��ري ،ي ��وم االثني ��ن ،ع ��ن توق ��ف
عمليات فك الح�صار عن ق�ضاء حديثة.
عازي ��ا ذل ��ك ال ��ى "ع ��دم �إمكاني ��ة م�سك
الط ��رق والمناط ��ق المح ��ررة م ��ن قبل
القوات الأمنية".
 التفا�صيل �ص 2

الإندبندنت :لدى داع�ش � 20ألف مقاتل
يف العراق وً � 50
ألفا من املنا�صرين
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فخري كرمي
االفتتاحية

�ضرورات م�سك الأر�ض ُتوقف التقدم باجتاه حديثة
وعملية و�شيكة القتحام هيت وكبي�سة

� 8آذار  ..عيدي الذي َّ
يتجدد!.....
كان يا ماكان ....
َ
بهي الط َّل ��ة ،مزهو ًا ب�إ�شراقت ��ه ،متف ّتحَ الأ�سارير،
يوم
كان ف ��ي ذات ٍ ِّ
ٌ
ٌ
عنب يقول �إنه فاكهة هذا المو�سم ،اخترتُ
كي�س
�ل
�
م
يح
،
ل
�شيخ
ذِ
جَ
ٍ
منه عنقود ًا �أحم َر ِلك في عيدك !..
ال َت َفتُّ  ،وحيرتي تترك �أثره ��ا على محيّايَ � ،أ�ستجير بمَن حولي من
�إخوة و�أ�صحاب لع ّلهم يف ّكون لي �س ّر هذا العيد !
لم يكن لهذا العيد �أيّ مَع َل ٍم من معالم �أعيادنا .
بثوب
لنا
أهل
ل
ا
ي�ستبدله
نحن ،كما نحن كل يوم .ثوب عي ٍد م�ضى لم
ٍ
جديد .ال تبادل للتهاني ،وال عيدياتٌ �أو وعد بها كما هي العادة قبل
يوم من �إطاللته.
ّ
ٌ
يوم �إلى �سوق المدينة
ل
ك
ّه
م
ه
يحمل
�شيخ
نا�سنا،
من
وحامل العنب
ٍ
ي�سترزق فيها .قال �صديقي � َّإن والده �صار فج�أة يغيب خارج �أوقات
مكان لم تط�أه قدماه ،وحين ن�س�أله� :أبي �إلى �أين
الدوام .يذهب �إلى ٍ
ذاهب ..؟ ي�سعل �سعلته المعهودة ،ويت�ضاحك قائ ًال� :إلى � ٍأخ لي
�أنت ٌ
لم تل ْد ُه �أمّي !..
بغاره ،ولم ينفعنا تكرار ال�س�ؤال عليه كل يوم ،حتى جاء
لم يبح لنا ِ
يوم� � ًا يحم ُل كتاب ًا ،ك ّرا�س� � ًة ،دفتر ًا ،قلم ًا ..،وقد تح ��وّ ل وجهه قمر ًا،
فرح لم ن�ألف ��ه فيه ،وك�أ ّنه ُخ َ
لق هكذا من جديد
م�ساح� � ًة مفتوحة على ٍ
�أو �أع ��اد خل ��ق نف�سه با�سم ًا ،ت�ش ��رق ابت�سامته م ��ن �أعماقه البعيدة،
ليتلوّ َن محيّاه بما تعبّر عنه �سويّته و�ضميره ووجدانه ..
 املقال كامال �ص 3

طلب تعبير عن االهتمام
(خدمات استشارية – اختيار شركة)
مدقق خارجي

استلمت حكومة العراق قرض ًا من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،واحدة من مؤسسات مجموعة البنك الدولي ،تجاه
تكلفة مشروع عملية التنمية الطارئة ،وتعتزم تطبيق جزء من العائدات لخدمات استشارية.
تتضمن الخدمات االستشارية (الخدمات):

خلفية املشروع وعرض اسبابه :تواجه حكومة العراق حتديا مزدوجا يتمثل
في حتقيق االس��تقرار في املناطق البلدية احملررة والش��روع في أنشطة إعادة
اإلعمار الطاريء في البنى التحتية واستعادة اخلدمة على الفور قبل أن تبدأ
مش��اريع التنمية ذات املدى األطول .بهدف تعزيز املصاحلة والوحدة الوطنية
في العراق ،يدعم البنك الدولي جنبا إلى جنب مع الشركاء املانحني اآلخرين
حكوم��ة العراق ،في وض��ع إطار إعادة اإلعم��ار بعد انتهاء الص��راع ملعاجلة
قضاي��ا مثل األمن واملصاحلة السياس��ية ،والعدالة وحقوق اإلنس��ان وإعادة
البن��اء االقتصادي واالجتماعي .في هذا الس��ياق ،وضع البنك الدولي عملية
التنمية الطارئة في العراق (يس��مى فيما بعد "املش��روع") الذي يهدف إلى
اس��تكمال جهود حتقيق االس��تقرار مع التنفيذ الفوري للمشاريع الفرعية
إلع��ادة إالعمار والتأهيل للبنى التحتية األساس��ية ذات األولوية الس��تعادة
تقدمي اخلدمات العامة في املناطق البلدية املس��تهدفة .التكلفة اإلجمالية
للمشروع  350مليون دوالر وسيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات من متوز
 2015إلى حزيران  2020في محافظتني وتغطي س��بع مدن هي :صالح الدين
(تكري��ت ،الدور ،الضلوعية ،والعلم) وديالى (جلوالء  ،والس��عدية والعظيم).
في إطار هذا املش��روع ،س��يعزز دعم البنك عملي��ات اإلنعاش وإعادة اإلعمار
ش��املة من خ�لال نهج ثالثي األبعاد يتألف من( :أ) خل��ق بيئة مواتية إلعادة
إعم��ار املناط��ق احملررة( ،ب) التنفي��ذ الفعال وفي الوقت املناس��ب لالنتعاش
وأنش��طة إعادة اإلعم��ار ،و (ج) صياغة ومتويل إطار تنمي��ة إقليمي متكامل
ومتماسك للمناطق احملررة .وسيشمل ذلك ،من بني أمور أخرى ،حتديد مشاريع
االس��تثمار في الكهرباء واملياه والنقل والقطاعات احلضرية (قطاعات أخرى
مثل الصحة والتعليم واحلوكمة ميكن إضافتها في الوقت املناسب).
ان اس��تراتيجية اإلنع��اش احلكومي��ة هي لتحري��ك إيصال البن��ى التحتية
واخلدمات األساس��ية وإعادة تأهيل البنية التحتية احليوية في املناطق احملررة
من التمرد .وهذا من شأنه أن يكون واحدا من أولى اخلطوات لضمان بناء الثقة
واملصاحل��ة املرتبطة مع ع��ودة موظفي الدولة .قد توج��د توترات اجتماعية
كبيرة بني الس��كان املقيمني التي تعرضت إلى االضطرابات املدنية والعنف،
وان عودة الدولة بعد غياب طويل ميكن أن يؤدي الى خطر تفاقم هذه التوترات
ما لم يكن مصحوبا بالعمليات التشاركية التي ميكن أن تزيد املساءلة.

وتعت��رف حكومة الع��راق أن أحد عوامل النجاح الرئيس��ية لهذا املش��روع
ه��و احلاجة إل��ى إعادة بن��اء ثقة املواطنني ف��ي املناطق احمل��ررة بحكومتهم
وباملؤسس��ات العامة من خ�لال قدرتها على االنخ��راط بفعالية والتواصل
م��ع اصحاب املصلحة لتعزيز التفاهم وجذبهم الى املش��روع طوال مرحلة
التنفيذ .خاصة وان من املس��لم به ان هناك حاجة إلى تواصل فعالة ضمن
هيكل إدارة املش��روع لضم��ان تدفق املعلومات املناس��بة ،واحلاجة للتواصل
اخلارجي والتوعية لضمان التعاون مع املستفيدين ودعمهم ودعم منظمات
اجملتمع املدني واملنظمات غير احلكومية على حد س��واء .وباإلضافة إلى ذلك،
سوف تعزز اعمال التدقيق والشفافية واملسائلة استدامة أثر املشروع.
اله��دف :يرغب صن��دوق اعادة االعمار في تعيني ش��ركة تدقي��ق ذات خبرة
لتدقيق املكونات الست للمشروع والتي تنفذها وزارة الكهرباء ،وزارة االعمار
واالس��كان والبلديات واالشغال العامة ،وزارة الصحة وصندوق اعادة االعمار.
إن الهدف األساس��ي من عملية التدقيق هو متكني املدقق للتعبير عن الرأي
املهني بش��أن ما إذا كانت (أ) البيانات املالية للمش��روع تظهر بصورة عادلة،
م��ن جميع النواح��ي اجلوهرية ،املقبوض��ات واملدفوعات النقدية للمش��روع
لنهاية الس��نة و تراكميا من تاريخ البداية حتى نهاية العام وفقا للمعايير
احملاسبية الدولية للقطاع العام ،ضمن اطار األساس النقدي للمحاسبة (ب)
الرقابة الداخلية على االبالغ املالي املرتبط بتعزيز رصيح احلساب ،املدفوعات
املباش��رة واملدفوعات من خالل االلتزامات اخلاصة ،والتسديدات ،أي النفقات
املسددة على أساس كشف النفقات ميكن االعتماد عليها لدعم املسحوبات
ذات الصلة (ج) ان املش��اريع كانت من كافة النواحي اجلوهرية وفقا للقوانني
واللوائح واالدلة واألحكام التي حتكم اتفاقية القرض.
يدعو صندوق إعادة إعمار اآلن كافة الش��ركات االستش��ارية (االستشاريني)
املؤهلني لإلشارة إلى رغبتهم في تقدمي اخلدمات .على املؤسسة االستشارية
املعنية توفير معلومات تش��ير إلى أنهم مؤهلون ألداء اخلدمات واخلبرات ذات
الصلة .تتضمن قائمة املعايير:
 .1يكون املدقق شركة ذات سمعة دولية
 .2محاس��ب قانوني مجاز وميتلك شركة مهنية مناسبة في القطر ولديه
خبرة مهمة في تدقيق املشاريع الكبرى في البالد.
 .3قائمة باالعمال املماثلة (كلفة مش��اريع مماثل��ة ذات موازنة مماثلة او اكبر

تثبت امكانية اجناز مشروع ذو نطاق مماثل خالل جدول زمني محدد).
 .4خبرة في ظروف مماثلة (خبرة في مجال خدمات التدقيق واحملاسبة ونوعية
النظام احملاسبي ،خبرة في مجال تقدمي االستشارات املالية).
 .5توف��ر املهارات املناس��بة في الكادر (مؤه�لات مهنية عام��ة ،توفر الكادر
االساسي في بغداد  -العراق ،يجيدون اللغتني العربية واالنكليزية).
يج��ب ان يضم��ن املدقق م��ن أن نظام ش��ركة التدقيق ملراقبة اجل��ودة يوفر
ضمان��ات معقول��ة بأن العم��ل املنجز عل��ى عملية التدقيق يف��ي باملعايير
املهنية واملتطلبات التنظيمية املطبقة.
ميكن لالستشاري ان يتش��ارك مع شركات اخرى بشكل مشروع مشترك او
مستشار ثانوي لتعزيز قدراته
وس��يتم اختيار االستش��اري وفقا لإلج��راءات املنصوص عليه��ا في املبادئ
التوجيهية للبنك الدولي :اختيار االستش��اريني واالستعانة بهم من جانب
املقترضني من البنك الدولي (كانون االول  2011املنقح في متوز  ،)2014طريقة
اختيار االستشاريني الفرديني.
ميكن لش��ركات التدقيق املهتمة احلصول على معلومات اكثر على العنوان
التالي خالل س��اعات الدوام الرس��مي ( 9صباحا 2 -بع��د الظهر) بالتوقيت
احمللي ملدينة بغداد
يجب أن يتم تسليم التعبير عن االهتمام إلى العنوان التالي بتاريخ ( 17آذار
 .)2016الساعة 13:00 :بالتوقيت احمللي ملدينة بغداد.

صندوق اعادة االعمار
عناية  :د .عبد الباسط تركي سعيد
املنصب :رئيس صندوق اعادة االعمار

العنوان[ :اجلادرية ،شارع الوزراء رقم  ،29اجملمع الوزاري فيال رقم ]11
العنوان البريدي[ :بغداد العراق ،مكتب بريد اجلادرية ،صندوق بريد
رقم ]2234
الهاتف]+ 9647901461419[ :
البريد اإللكترونيrefaatoiraq@refaato.iq, gh.alqadi@refaato.iq : :
موقع الكترونيwww.refaato.iq :
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ق ّوات مكافحة الإرهاب توا�صل م�شاركتها فـي معارك �شمال الرمادي

�ضرورات م�سك الأر�ض ُتوقف التقدم باجتاه حديثة
وعملية و�شيكة القتحام هيت وكبي�سة

 عدنان ح�سني
adnan.h@almadapaper.net

م�أزق التحالف الوطني
ذات م ��رة �أ�س� � َّرين �أحدهم ب� ��أن رئي�س ال ��وزراء حي ��در العبادي ال
ي ��ودّين  ..مل �أ�س�أل عن ال�سبب ،فل�س ��تُ مفرت�ض ًا �أنني �أحظى بالو ّد
م ��ن ّ
كل النا�س ،ومل يك ��ن يهمني طوال حيات ��ي �إن كنتُ ممحو�ض ًا
بال ��و ّد م ��ن الزعم ��اء ال�سيا�سي�ي�ن ،وبخا�ص ��ة كب ��ار امل�س�ؤولني يف
الدول ��ة منه ��م� .أعرف ال�سب ��ل امل�ؤدي ��ة �إىل مر�ضاتهم ،لكنن ��ي �أرب�أ
بنف�سي �أن �أخطو ولو ن�صف خطوة عليها.
�أع� � ُّد نف�س ��ي من املُعت ِّدي ��ن ب�أنف�سهم ،ومن املراع�ي�ن لقواعد مهنتهم
و�أخالقياته ��ا التي تفر�ض ،يف ما تفر�ض ،الوقوف على م�سافة من
ال�سيا�سي�ي�ن وامل�س�ؤولني احلكوميني ،دفع ًا لأيّ ت�أ ّثر ب�شخ�صياتهم
ومواقفه ��م �أو ب� ��أيّ ت�أث�ي�ر منهم عل ��ى مهنيّتي .وذات م ��رة �س�ألني
رئي� ��س الوزراء ال�سابق نوري املالكي ،بح�ضور �آخرين ،عن �سبب
"حملتي" عليه ،يف �إ�شارة �إىل الأعمدة التي درجتُ على كتابتها
منتقد ًا �سيا�ساته ومواقفه ،فكان جوابي له �أن ال �شيء �شخ�صي ًا يف
الأمر ،والق�ضية تتعلق ب�سيا�ساته التي �أرى �أنها خاطئة.
منا�سبة هذا الكالم ،كالم لل�سيد املالكي وكالم �آخر لنائب عن حزب
�سيا�س ��ي قريب ج ��د ًا من ح ��زب الدع ��وة الإ�سالمية ال ��ذي يتزعّمه
املالك ��ي .الت�صريحان ذ ّكراين بواقع ��ة ما نقله ذلك الـ "�أحدهم" عن
فقدان الو ّد من جان ��ب ال�سيد العبادي .وقد تطوّ ع حمدّثي للك�شف
ع ��ن "�س ّر" عدم ال ��ودّ ،وه ��و � ّأن ال�سي ��د العبادي ي ��راين "معادي ًا"
حلزب الدعوة.
كالم ال�سي ��د املالك ��ي ال ��ذي �أعني ،ج ��اء يف �إطار ت�صري ��ح له عقب
ا�ستقباله وفد جمل�س ع�شائ ��ر ومكوّ نات الب�صرة .قال �إن "العملية
ال�سيا�سي ��ة تواج ��ه منعطف� � ًا خط�ي�ر ًا" ،و�إن "احلاج ��ة ،الي ��وم،
ت�ستدعي �إعادة النظر يف الكثري من الق�ضايا ال�سيما يف ما يخ�ص
�إج ��راء تعدي�ل�ات يف الد�ستور ،والإ�صالحات رغ ��م �صعوبتها لكن
من املمكن القيام بها".
ال�سي ��د املالك ��ي قاد ،وهو على ر�أ�س ح ��زب الدعوة ،حكومتني على
م ��دى ثماين �سن ��وات مت�صلة ،وم ��ا يح�صل وما يج ��ري اليوم هو
من نتائج الأخطاء الكث�ي�رة التي ارتكبها ونبّهه �إليها وح ّذره منها
الكث�ي�رون ،و�أزعم �أنني واحد منهم ،لكن ��ه اختار �ألاّ يكرتث .ومن
تل ��ك الأخطاء ع ��دم الإ�ص�ل�اح عندم ��ا طالبنا ب ��ه يف  ،2011وعدم
تعدي ��ل الد�ست ��ور ال ��ذي كان ا�ستحقاق� � ًا من ��ذ �أول �سنة ت� �ولىّ فيها
ال�سيد املالكي احلكم.
�أم ��ا ال ��كالم الآخر فه ��و للنائب ع ��ن كتلة املواط ��ن الربملانية حممد
اللكا� ��ش .وكتل ��ة املواط ��ن ه ��ي احللي ��ف الرئي�س حل ��زب الدعوة
وائت�ل�اف دولة القانون يف التحالف الوطن ��ي .ال�سيد اللكا�ش قال
يف حديث تلفزيوين �إن "حزب الدعوة يتحمل امل�س�ؤولية ال�شرعية
والأخالقية والتاريخية يف ف�شل م�شروع �أتباع �أهل البيت (ع) يف
بن ��اء دولة ع�صري ��ة وح�ضارية" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل "ا�ستحواذ" احلزب
وائتالف دولة القانون على  %90من املنا�صب احلكومية والهيئات
امل�ستقلة ،مو�ضح ًا � ّأن "هناك  712وكيل وزارة ي�شغل حزب الدعوة
 %90منه ��ا ،وهناك  4450مدي ��ر ًا عام ًا ي�ستحوذ احلزب على ن�سبة
�أكرث من  %90منها" ،م�شري ًا �إىل �أن "لدى حزب الدعوة  29مفت�ش ًا
عام� � ًا من �أ�صل  ،34و 23هيئ ��ة م�ستقلة من �أ�صل  ."30هو بالطبع
يق�صد دولة القانون الذي يقوده حزب الدعوة.
�نَّ
ربمّ ��ا كان هن ��اك بع�ض املبالغ ��ة يف ه ��ذه الأرقام ،لك � الت�صريح
يعك� ��س ال�شع ��ور العام حتى عن ��د حلفاء الدعوة املق ّرب�ي�ن ب�أن هذا
احلزب ي�ستحوذ على ال�سلطة يف البالد� ،أق ّله يف عهد املالكي .وهذا
ما يعطي ال�شرعية لو�صف حزب الدعوة ب�أنه احلزب احلاكم ،وهو
تعبري كنت �أ�ص ُّر على ا�ستخدامه يف عهد املالكي ،وقد يكون هو ما
جعل ال�سيد العبادي يعتقد ب�أنني معا ٍد للدعوة.
�أم� ��س دعوتُ التحالف الوطني ،بو�صفه الكتلة الأكرب يف ال�سلطة،
�إىل االعرتاف ب�أخطائه كمدخل لعملية الإ�صالح والتغيري املطلوبة.
الدع ��وة ت�شمل يف املقام الأول دولة القانون ،وقلبه حزب الدعوة،
بو�صف ��ه الكتلة الأكرب يف التحال ��ف الوطني ...من دون اعرتافات
ّ
�سيظل التحالف يف م�أزق �شديد مفتوح على �أُفق خطري.
كهذه

 بغداد  /وائل نعمة
ا�ضط ��رت الق ��وات امل�شرتك ��ة التوقف عند
م�سافة نحو 50كم قبل امل�ضي بفك احل�صار
ع ��ن مدينة حديثة انطالقا من غرب بيجي.
وعزا احل�شد ال�شعب ��ي ،الذي ي�شارك بقوة
يف ه ��ذه املع ��ارك ،تعطل العملي ��ات ب�سبب
ات�س ��اع املنطق ��ة ال�صحراوي ��ة املح ��ررة
ت ��و ًا ،واحلاج ��ة لبع� ��ض الوق ��ت للإم�ساك
باالر�ض.
ّ
لكنّ قائد ًا لأحد ف�صائل احل�شد قال �إن مهمة
الق ��وات يف غ ��رب �صالح الدي ��ن التت�ضمن
الو�صول �إىل الفلوج ��ة و�إمنا التو ّقف عند
الرثثار.
وتتزامن هذه العمليات مع و�صول قطعات
من جه ��از مكافحة الإرهاب لتطهري مناطق
�شمال الرمادي وجزيرة اخلالدية للو�صول
�إىل مناطق �شم ��ال غرب الفلوجة .والتزال
قوات عراقية ترابط على م�سافة قريبة من
جنوب غرب املدينة.
باملقاب ��ل ب ��د�أت الق ��وات امل�شرتك ��ة ب�أوىل
خطواتها القتحام ق�ضاء هيت ،التي ترجح
امل�ص ��ادر الع�سكري ��ة انه ��ا ق ��د تب ��د�أ خالل
اال�سبوع املقبل.
وت ��دور معارك حاليا يف منطقة "زنكورة"
�شمال غرب الرمادي ،التي تع ّد معرب ًا مه ّم ًا
باجتاه ق�ضاء هيت.
ّ
فك احل�صار عن حديثة
و�أعل ��ن الأم�ي�ن الع ��ام ملنظم ��ة ب ��در هادي
العامري ،ي ��وم االثنني ،عن توقف عمليات
ف ��ك احل�صار عن ق�ضاء حديث ��ة .عازيا ذلك
اىل "ع ��دم �إمكانية م�س ��ك الطرق واملناطق
املحررة من قبل القوات الأمنية".
و�أ�ض ��اف العام ��ري "كان م ��ن املفرت� ��ض
ان تق ��وم ق ��وات احل�شد ال�شعب ��ي بتحرير
الطري ��ق امل� ��ؤدي اىل حديث ��ة واملناط ��ق
املحاذي ��ة اىل الق�ض ��اء ،وبع ��د حترير هذه
الط ��رق مُت�س ��ك من الق ��وات االمني ��ة ،ليتم
�إكمال التحرير باجتاه حديثة".
وتاب ��ع العام ��ري ان "ع ��دم متك ��ن القوات
االمني ��ة م ��ن م�س ��ك االرا�ض ��ي واملناط ��ق
املح ��ررة ،ح ��ال دون ف ��ك احل�ص ��ار ع ��ن
حديثة".
بدروه يقول كرمي النوري ،املتحدث با�سم
احل�ش ��د ال�شعبي والقيادي يف منظمة بدر،
ان "الق ��وات اقرتبت ع ��ن حديثة من خالل
طريق بيجي مب�سافة  45كم".
ونفى النوري وج ��ود �ضغوطات �سيا�سية
�أو دولي ��ة وراء توق ��ف العمليات يف غرب
�سام ��راء .و�أك ��د يف حديث مع (امل ��دى) � ّأن
"التوقف جاء لتلبية م�ستلزمات ا�ستمرار

املعرك ��ة .املنطق ��ة �شا�سع ��ة وحت ��ررت قبل
ايام ونحتاج اىل ترتيبات مل�سك االر�ض".
وب ��د�أت الق ��وات امل�شرتك ��ة هن ��اك ب�أخ ��ذ
موا�ضع دفاعية و�إن�شاء خطوط �ص ّد خوف ًا
م ��ن ت�سلل م�سلح�ي�ن اىل املناط ��ق املح َّررة
جمددا.
وحررت القوات امل�شرتكة ،خالل � 72ساعة
فق ��ط ،م�ساح ��ة �شا�سع ��ة ممت ��دة م ��ن غرب
�سامراء حتى بحرية الرثثار تبلغ اكرث من
� 5آالف كم مربّع.
وق ��ال �أب ��و مه ��دي املهند�س ،نائ ��ب رئي�س
هيئ ��ة احل�شد ال�شعب ��ي ،اال�سبوع املا�ضي،
�إن ��ه "مت حترير جزي ��رة �سام ��راء بالكامل
وانته ��ت قاعدة �أ�سا�سي ��ة ومهمة للدواع�ش
الت ��ي كان ��ت ته ��دد مدينت ��ي �سام ��راء
وتكريت" ،مبين� � ًا �أن "هذه اجلزيرة قاعدة
انط�ل�اق �أ�سا�سية باجتاهات خمتلفة تربط
الرمادي باملو�صل وبكركوك".
وي�ؤك ��د امل�ش ��رف على �سراي ��ا اجلهاد� ،أحد
ف�صائ ��ل احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،ان "جزيرت ��ي
�سام ��راء وتكري ��ت بات ��ت �آمن ��ه بن�سب ��ة
."%100
و�أو�ض ��ح ح�س ��ن ال�س ��اري ،لـ(امل ��دى)� ،أن
"ح ��دود عملي ��ة غرب �سام ��راء تنتهي اىل

منخف� ��ض الرثثار ،ولي�س م ��ن اهدافها فك
احل�صار عن حديثة".
معارك متهيدية باجتاه هيت
و�أنه ��ى حتري ��ر املنطق ��ة ال�صحراوي ��ة
ال�شا�سع ��ة يف غرب �سام ��راء املخاوف من
"�سيناريو" طاملا �أقلق اجلميع يف العراق.
فو�ص ��ول داع�ش اىل مدين ��ة �سامراء ،ذات
احل�سا�سي ��ة الديني ��ة ،وا�سته ��داف املراقد
املقد�س ��ة كان يث�ي�ر خم ��اوف م ��ن ن�ش ��وب
�أعمال عن ��ف طائفية جم ��ددا كالتي �شهدها
العراق عام .2006
وج ّنبت العملي ��ة الع�سكرية ،التي انطلقت
مطلع �آذار اجلاري ،وحققت اهدافها بوقت
قيا�سي� ،سامراء وبلدات اخرى يف �صالح
الدين التعر� ��ض لهجم ��ات بال�صواريخ او
بال�سي ��ارات املفخخة الت ��ي تنطلق من هذه
املناطق.
ومه ��دت معرك ��ة غ ��رب �سام ��راء ،الطريق
للهجوم على غرب االنبار واملو�صل ،نظرا
لنجاحه ��ا بقط ��ع خ ��ط �إم ��داد �سرتاتيجي
للم�سلحني يربط تلك املناطق.
وب ��د�أت الق ��وات امل�شرتك ��ة يف �شم ��ال
الرمادي مع ��ارك متهيدية باجتاه ا�ستعادة

 ترجمة املدى
م� � َّر م ��ا يقرب م ��ن عام عل ��ى �آخ ��ر انت�صار
لداع� ��ش ،لكن ��ه اليوم يعاين م ��ن اغتياالت
وا�ضطرابات واندحار ع�سكري ويتع ّر�ض
خل�س ��ارة كب�ي�رة وي�شهد مقت ��ل قادته على
�أيدي ال�ساخطني يف املناطق التي ي�سيطر
عليها.
وب ��د�أت املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة داع�ش
غرب الع ��راق باالنتفا�ض علي ��ه يف الوقت
ال ��ذي بد�أ يرتاجع ويخ�ض ��ع للح�صار على
�أي ��دي الق ��وات احلكومي ��ة .فف ��ي مدين ��ة
الفلوجة ا�ضطر داع�ش اىل �إخماد مت ّرد بد�أ
بحجة انه خالف على طابور للخبز وامتد
اىل ث�ل�اث مناطق �أخ ��رى وانتهى ب�سل�سلة
من الإعدامات.
ويف هي ��ت قال حكمت الكعود� ،أحد �شيوخ
ع�شرية البو منر التي تعر�ضت ملجازر على
يد داع� ��ش ويقاتل رجاله ��ا جنب ًا اىل جنب
م ��ع الأم�ي�ركان والق ��وات احلكومي ��ة ،ان
قريب ًا ل ��ه اغتال �ستة من م�س� ��ؤويل داع�ش
يف املدينة كلهم من الأجانب انتقاما لإهانة
�شخ�صية تع ّر�ض لها ،ومت ّكن من الهرب.
حكاي ��ات ي�صع ��ب التحق ��ق منه ��ا حيث ان
داع� ��ش مينع املواطنني م ��ن مغادرة املدن،

لكنه ��ا تتفق مع حكاي ��ات رواها الالجئون
ال�سوري ��ون الذين �أكدوا ان داع�ش يتدخل
يف كل تفا�صي ��ل احلي ��اة اليومي ��ة لل�س ّكان
�إ�ضاف� � ًة اىل حاجت ��ه املتزاي ��دة لتجني ��د
مقاتل�ي�ن حملي�ي�ن م ��ا ت�س ّب ��ب بت�صاع ��د
ال�سخط .ويقول الكعود "�إنهم يتجاوزون
عل ��ى العوائ ��ل وي�ضايق ��ون الن�س ��اء،
ويريدون الزواج بكل امر�أة تعجبهم".
وتعت�ب�ر الفلوج ��ة حال ��ة خمتلف ��ة ،فق ��د
ا�شته ��رت بدعمها للتم ّرد من ��ذ ان انتف�ضت
�ض ��د االحت�ل�ال الأمريك ��ي والربيط ��اين
ترح ��ب
يف  ،2004وكان ��ت �أول مدين ��ة ّ
بع ��ودة داع� ��ش يف  .2013لك ��ن حت ��ى
الفلوجة تنقلب الي ��وم على داع�ش ،ح�سب
قائممقامه ��ا عي�سى العي�س ��اوي ،املتواجد
حالي� � ًا يف بغ ��داد .ويقول "الي ��وم يتجول
مقاتل ��و داع� ��ش يف املدينة وه ��م يحملون
ال�س�ل�اح بع ��د ان كان ��وا قب�ل ً�ا يخرج ��ون
بدونه".
وحتا�صر الق ��وات العراقية املدينة من كل
جان ��ب بع ��د ان ا�ستع ��اد اجلي� ��ش العراقي
مدين ��ة الرم ��ادي نهاي ��ة الع ��ام املا�ض ��ي،
وكان ذل ��ك تغ�ّي�رّ ًا ع�سكري� � ًا �أ�سعد املدربني
الغربي�ي�ن الذين يقول ��ون ان جهودهم يف
�إع ��ادة ت�أهي ��ل اجلي� ��ش العراقي ق ��د بد�أت
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لكن الكثريين ي�ؤكدون ان القتال انت�شر يف
منطقت�ي�ن �أخريني قب ��ل ان ي�سيطر مقاتلو
داع� ��ش على الو�ض ��ع .ويق ��ول العي�ساوي
ان داع�ش اعتقل ما يقرب من  100رجل مت
�إعدام ثمانية منهم.
ورغ ��م احلديث عن الهج ��وم الو�شيك على
املو�ص ��ل ،فالقلي ��ل يتوقع ��ون ا�ستع ��ادة
املدينة نهاية العام احلايل.
ويقول احمد الأ�سدي ،املتحدث عن احل�شد
ال�شعبي ،ان الفلوجة ميكن ا�ستعادتها بكل
�سهول ��ة وب�سرع ��ة يف حال ��ة �ص ��دور قرار
�سيا�س ��ي بذل ��ك ،فقد تقدمت ق ��وات احل�شد
خ�ل�ال الأ�سابيع الأخرية على طريق بغداد
املو�ص ��ل و�سيطرت يف الأ�سب ��وع املا�ضي
عل ��ى مناط ��ق كب�ي�رة م ��ن ال�صح ��راء يف
غ�ضون ثالثة �أيام فقط.
لك ��نّ اال�سدي يق ��ول ان الق ��وات منعت من
الفلوج ��ة ،لأن الأم�ي�ركان �ضغط ��وا عل ��ى
احلكوم ��ة ال�ستخ ��دام اجلي� ��ش النظام ��ي
ورجال الع�شائر فقط يف الهجوم.
وي�ضي ��ف املتح ��دث با�س ��م احل�ش ��د "نحن
م�ستعدون لتحرير الفلوجة الآن" .ومازال
التحال ��ف الغربي م�ص� � ّر ًا عل ��ى ان الأنبار
ونين ��وى �ستحررهم ��ا الق ��وات احلكومية
الر�سمية واملقاتلون املحليون.
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دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

حما�صرة الفلوجة
ويف �سي ��اق �أمن ��ي �آخ ��ر ،تق�ت�رب الق ��وات

رفع العلم يف "زنكورة" وقتل
الأمري الع�سكري لل�صقالوية

تلغراف :داع�ش يواجه انتفا�ضة يف الأنبار ..واالغتياالت
تالحقه يف الفلوجة وهيت
ت�ؤت ��ي ثمارها .وق ��ال العي�ساوي ان املواد
الغذائي ��ة قليل ��ة ج ��د ًا يف املدين ��ة ووقعت
ح ��االت وف ��اة نتيج ��ة اجل ��وع .وال ي�سمح
داع� ��ش لأحد باخلروج م ��ن املدينة – التي
يقيم فيها � 70 – 60ألف �شخ�ص.
وح ��اول رجالن مغ ��ادرة املدينة اىل بغداد
للع�ل�اج من مر�ض ال�س ّك ��ري لكن داع�ش مل
ي�سم ��ح لهم ��ا فتوفيا نتيجة ذلك م ��ا ت�سبّب
يف ت�صاعد االنفعاالت ،ح�سب ال�شيخ عماد
اجلري�سي.
كم ��ا ان رج ًال كان واقف� � ًا يف طابور ل�شراء
اخلبز يف منطقة اجلوالن جتادل مع اثنني
م ��ن مقاتل ��ي داع�ش عن ��د املخب ��ز ،وانتهى
الأمر بطعنهما ب�سكني فقتاله �أمام النا�س.
ع�شرية اجلري�سي تدي ��ر الكثري من املحال
يف املدينة وهي �ساخطة ب�سبب ال�ضرائب
الت ��ي يفر�ضها املتطرف ��ون .بعد ذلك بوقت
ق�صري خ ��رج رجال �آخ ��رون اىل ال�شوارع
يحملون ال�سالح وبد�أوا مبهاجمة مقاتلي
داع�ش.
ع ��دد اخل�سائر يختلف م ��ن �شخ�ص لآخر؛
فيقول ال�شيخ اجلري�سي ان  25من مقاتلي
داع�ش قتلوا عالو ًة على عدة رجال حمليني
بينما يقول �آخرون ان اخل�سائر ال تتجاوز
الإ�صابع.

"هيت" من قب�ضة "داع�ش".
وي�ؤك ��د غ�س ��ان العيث ��اوي ،القي ��ادي يف
ح�شد االنب ��ار ،لـ(امل ��دى) ان "معارك قوية
ت ��دور الآن يف منطقة زنكورة� ،شمال غرب
الرم ��ادي" ،مرجحا حتري ��ر املنطقة خالل
�ساعات قليلة.
وبل ��دة "زنك ��ورة" تبع ��د  10ك ��م فقط عن
ق�ضاء هيت .وترجح ا�سماء العاين ،ع�ضو
جمل� ��س حمافظة االنبار ،ان "يبد�أ الهجوم
ال�ستع ��ادة هي ��ت وكبي�سة الأ�سب ��وع املقبل
من حمورين".
و�أن�ش� ��أت ال�سلط ��ات املحلي ��ة يف االنب ��ار
خميم ��ات حت�سب ��ا ملوج ��ة نزوح م ��ن هيت
وكبي�س ��ة خ�ل�ال االي ��ام املقبل ��ة جتنب ��ا
للمعارك.
وتقدر الع ��اين وجود ع�ش ��رات الآالف من
العوائ ��ل ،ب�ضمنه ��م � 80أل ��ف عائلة نازحة
م ��ن الرم ��ادي والفلوج ��ة وباق ��ي بل ��دات
غرب االنب ��ار .وكانت هيت �آخر املدن التي
�سقط ��ت بي ��د داع� ��ش يف ال�شري ��ط الغربي
للمحافظة.

قوة �أمنية �شمال الرمادي�..أ.ف.ب
امل�شرتك ��ة يف �شم ��ال �شرق ��ي الرم ��ادي من
ا�ستكم ��ال تطهري مناطق ،احلام�ضية ،البو
بايل ،والبو عبي ��د ،مع و�صول قطعات من
قوات مكافحة الإرهاب.
ويق ��ول العيثاوي ،ال ��ذي يتواجد منذ 25
يوما يف تل ��ك املناطق مع قواته اىل جانب
الفرق ��ة العا�ش ��رة م ��ن اجلي� ��ش و�شرط ��ة
االنب ��ار ،ب�أنه ��م "قتل ��وا  13م�سلحا اجنبيا
وعربيا من داع�ش خالل اليومني املا�ضيني
حاول ��وا مهاجم ��ة القوات من اح ��د املنازل
يف منطقة احلام�ضية".
القيادي الع�شائري ،الذي ن�شر �صورا على
�صفحت ��ه يف في�سبوك ،ق ��رب جثث عنا�صر
داع�ش ،ي�ؤكد "وجود عدد من االنتحاريني
وال�سي ��ارات امللغمة التي مازال امل�سلحون
يحتفظ ��ون به ��ا ال�ستخدامه ��ا الحق ��ا يف
مهاجمة القوات امل�شرتكة".
وته ��دف العملي ��ة الع�سكري ��ة يف �شم ��ال
�شرق ��ي الرم ��ادي اىل حتري ��ر جزي ��رة
اخلالدي ��ة بالكام ��ل حتى اجل�س ��ر الياباين
ق ��رب ال�صقالوية� ،شمال غرب ��ي الفلوجة.
وتعترب ه ��ذه املنطق ��ة طريق ��ا �سرتاتيجيا
لتدف ��ق امل�سلح�ي�ن م ��ن الفلوج ��ة باجت ��اه
الرمادي.

 الأنبار  /املدى بر�س
�أعلن جمل�س ق�ضاء اخلالدية مبحافظة االنبار ،ام�س
الثالثاء� ،أن القوات الأمنية متكنت من تطهري منطقة
زن �ك��ورة ،غربي ال��رم��ادي ( 110ك��م غ��رب ب�غ��داد)،
بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها ،فيما �أكد
مقتل الع�شرات من (داع�ش) مبعارك التطهري.
وقال رئي�س املجل�س علي داود يف حديث �إىل (املدى
ب��ر���س)� ،إن "القوات الأم�ن�ي��ة متكنت ،م��ن تطهري
منطقة زنكورة ( 10كم غربي الرمادي) ،ورفع العلم
العراقي فوق املباين احلكومية ،بعد معارك عنيفة،
�أ��س�ف��رت ع��ن مقتل ال�ع���ش��رات م��ن عنا�صر تنظيم
(داع�ش) ،وتدمري معاقلهم ونقاط متركزهم".
و�أ� �ض��اف داود �أن "القوات الأم�ن�ي��ة انت�شرت يف
املنطقة املحررة وب��د�أت بعملية تفتي�ش ومت�شيط
املنازل واملحال التجارية فيها ب�شكل كامل ،مع رفع
العبوات النا�سفة ومعاجلة املباين املفخخة" ،م�ؤكد ًا
�أن "القطعات الع�سكرية �ستنفذ عملية ع�سكرية
�أخرى لتطهري ما تبقى من املناطق الغربية ،ومنها
ق�ضاء هيت وكبي�سة والقائم غرب االنبار بدعم من
ط�يران التحالف ال��دويل وم�شاركة جميع �صنوف
القوات الأمنية"
�إىل ذل��ك ،ك�شف م�صدر يف قيادة عمليات االنبار،
ام�س ،عن متكن القوات امل�شرتكة من حترير مركز

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

االنواء اجلوية غربي الرمادي.
وق ��ال امل���ص��در يف ح��دي��ث اىل (امل� ��دى ب��ر���س) �إن
"القوات امل�شرتكة متكنت ،ظهر اليوم ،من حترير
مركز االن ��واء اجل��وي��ة واب ��راج امل��راق�ب��ة والر�صد
امل�ن��اخ��ي ال��واق��ع ب�ين منطقتي زن �ك��ورة وال�ق��ري��ة
الع�صرية ( 13كم غربي ال��رم��ادي) ومت رفع العلم
العراقي فوق املبنى".
�إىل ذل ��ك ك�شف رئ�ي����س جمل�س ق���ض��اء اخل��ال��دي��ة
�أن "القوات االمنية ن�ف��ذت� ،صباح ال�ي��وم ،عملية
ع�سكرية ا�ستهدفت جتمعات تنظيم (داع����ش) يف
حميط منطقة البو �شجل بناحية ال�صقالوية22(،
كم �شمايل الفلوجة) ،مما ا�سفرت عن مقتل االمري
الع�سكري للناحية يف التنظيم امل��دع��و ا�سماعيل
يو�سف امللقب (�أب��و م�صطفى املهاجر) وت�سعة من
معاونيه" .و�أ� �ض��اف داود ان "القطعات الربية
متكنت من تدمري ثالث عجالت مثبت عليها ا�سلحة
متو�سطة وثقيلة منها ر�شا�ش نوع ( 23ملم) ومن�صة
لإط�لاق ال�صواريخ� ،إ�ضافة �إىل تفجري خمب�أ كبري
للعبوات النا�سفة وتدمري �ستة �أنفاق يف منطقة البو
�شجل" ،م�شري ًا �إىل �أن "القوات االمنية تعمل على
ت�أمني جميع مناطق ال�صقالوية من عنا�صر تنظيم
(داع����ش) وتدمري مقارهم وقطع خطوط متويلهم
وحتركاتهم من الفلوجة املحا�صرة منذ ا�شهر من
قبل قوات اجلي�ش وال�شرطة ومقاتلي الع�شائر".
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سياسة

� 8آذار  ..عيدي الذي َّ
يتجدد !.....

كان يا ماكان....
َّ
بهي الطلة،
يوم ِّ
كانَ يف ذات ٍ
ّ
مزهواً ب�إ�شراقته ،متفت َح
ٌ
�شيخ َج ِذ ٌل،
الأ�سارير،
عنب يقول �إنه
يحمل كي�س
ٍ
فاكهة هذا املو�سم ،اخرتتُ
لك يف
منه عنقوداً �
أحمر ِ
َ
عيدك!..

 فخري كرمي

ال َت َفتُّ  ،وحريتي ترتك �أثرها على حميّايَ ،
مبن حويل م ��ن �إخوة و�أ�صحاب
�أ�ستجري َ
لع ّلهم يف ّكون يل �س ّر هذا العيد !
مل يك ��ن له ��ذا العي ��د �أيّ َمع َل � ٍ�م م ��ن مع ��امل
�أعيادنا.
نح ��ن ،كما نحن كل يوم .ث ��وب عيدٍ م�ضى
بثوب جديد .ال تبادل
مل ي�ستبدله الأهل لنا ٍ
للته ��اين ،وال عيدي ��اتٌ �أو وعد بها كما هي
العادة قبل يوم من �إطاللته.
وحامل العنب من نا�سناٌ ،
�شيخ يحمل ه ّمه
ّ
�وم �إىل �سوق املدين ��ة ي�سرتزق فيها.
كل ي � ٍ
ق ��ال �صديق ��ي �إنَّ والده �صار فج� ��أة يغيب
مكان مل
خ ��ارج �أوقات الدوام .يذه ��ب �إىل ٍ
تط� ��أه قدم ��اه ،وحني ن�س�أله� :أب ��ي �إىل �أين
�أن ��ت ذاه � ٌ�ب..؟ ي�سع ��ل �سعلت ��ه املعهودة،
ويت�ضاح ��ك قائ�ل� ًا� :إىل � ٍأخ يل مل تل� � ْد ُه
�أ ّمي!..
بغاره ،ومل ينفعنا تكرار ال�س�ؤال
مل يبح لنا ِ
عليه كل يوم ،حتى جاء يوم ًا يحم ُل كتاب ًا،
ك ّرا�س� � ًة ،دفرت ًا ،قلم ًا ..،وق ��د حتوّ ل وجهه

�رح مل ن�ألفه
قم ��ر ًا ،م�ساح ًة مفتوحة على ف � ٍ
في ��ه ،وك�أ ّنه ُخل � َ�ق هكذا من جدي ��د �أو �أعاد
خل ��ق نف�سه با�سم� � ًا ،ت�ش ��رق ابت�سامته من
تعب
�أعماق ��ه البعيدة ،ليتل ��وّ نَ حم ّياه مبا رّ
عنه �سو ّيته و�ضمريه ووجدانه..
وم ��ذ عاد بك ّرا�سته وهو يحملها كما لو �أنه
يط ��وي ب�ي�ن جناحيه كن� � َز �سليم ��ان� ،صار
ويتهجى حروف� � ًا وكلمات .وير�سم
يرط ��ن
ّ
ليعلو مع
خفي�ض،
ب�صوت
�أ�شكا ًال ،ثم يقر�أ
ٍ
َ
ٍ
الأي ��ام ،و َي َت َن َغم ،ثم يجاه ��ر بكنزه ومنبع
فرح ��ه ،ويب ��وح ب�س� � ّر �أخي ��ه م ��ن دون �أن
يك�شف عن مكانه الأثري!..
ق ��ال �صديق ��ي ،ونحن مل نكن ق ��د جتاوزنا
الرطان ��ة يف الق ��راءة� :أب ��ي تع ّل ��م القراءة
والكتاب ��ة ،و�ص ��ار يُع ّل ��م �أم ��ي ،وحتول ��ت
خلوتهما �إىل بهجةٍ لي�ست كبهجة زوجني،
و�ص ��ارت بينهم ��ا �أ�سرار ،وب ��ات ال يخرج
لوحده �إىل حيث غار �أ�سراره!
م� � ّرت �أع ��وام ليفاج ُئني �صديق ��ي ،بعد �أن
عربنا الرطان ��ة يف القراءة ،واكت�شفنا �س ّر

�إنه � ٨آذار ..عيد املر�أة وفرح الرجل الذي يرتقي ب�سو ّيته ك�إن�سان يتح ّرر
من � ْأ�س ِر ذكور ّيته ،وعبودية ما �شاخ من تقاليده و�أعرافه وما�ضيه الأ�سري..
تع ّر ُفت منذ ذلك اليوم �إىل معنى �آخر للقرنفل..
معان �أخرى من �أبيه.
وتع ّر َف �صديقي �إىل ٍ
قال �إنه �صار يتح ّدث عن الطبقات والعدالة واحلقوق امله�ضومة.
�أبي ��ه ،ومغارت ��ه الأثريه :لق ��د حتوّ ل عنب
�أ ّمي وفاكهته الطازجة يف مثل هذا اليوم،
هديته لعيدها قرنفلة حمراء!
�س�أل ��تُ  :لي� ��س يف مدينتن ��ا بائ ��ع ور ٍد وال
قرنفل ��ة .ر ّد �ضاح ��ك ًا مزه ��وّ ًا ب�أبيه :قدمها
زائ ٌر يُط ُّل على غارهم ال�س ّري يف منا�سبات
بعينه ��ا قادم ًا من بغ ��داد ،حمل ه ��ذا العام
قرنف ًال ّ
لكل واحدٍ منه ��م ،حتمل بطاقة عيدٍ

النزاهة الربملانية تدعو لفتح ملفات "الف�ساد الكربى" يف  5وزارات

االتفاقيات الدولية متنع العراق من تنفيذ  1500مذ ّكرة
ق�ضائية ال�سرتداد �أمواله امله ّربة
 بغداد /حممد �صباح

تعرق ��ل االتفاقي ��ات الدولي ��ة م�ساعي
الع ��راق لتفعي ��ل اك�ث�ر م ��ن 1500
مذكرة ،بيد الق�ض ��اء وهيئة النزاهة،
ال�س�ت�رداد ملي ��ارات ال ��دوالرات م ��ن
�أمواله التي هربت منذ .2003
وت�ش ��دد جلن ��ة النزاه ��ة الربملاني ��ة
على �ض ��رورة متابعة ملف ��ات الف�ساد
الك�ب�رى التي قالت انه ��ا ترتكز يف 5
وزارات.
يف ه ��ذه الأثناء اعت�ب�ر ائتالف دولة
القان ��ون دعوات رئي� ��س الوزراء �إىل
القي ��ام بـ"ث ��ورة �ضد الف�س ��اد" ،بانها
�سيا�سي ��ة ،وو�صفه ��ا بانه ��ا "تلوي ��ح
بالع�ص ��ا لي� ��س �إال" .ودع ��ا العب ��ادي
اىل �إحال ��ة جمي ��ع ملف ��ات الف�ساد �إىل
الق�ضاء من اج ��ل حما�سبة املق�صرين
وال�سراق.
وكان رئي�س ال ��وزراء حيدر العبادي
قد �أعلن يف وقت �سابق �أن عام 2016
ع ��ام الق�ضاء على الف�س ��اد ،معتربا �أن
الف�ساد لي�س له دين �أو مذهب ،و�أ�شار
�إىل وج ��ود "تواط�ؤ" ب�ي�ن الفا�سدين
و"الإرهابيني".
وكان ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة احال ��ت 7
م�س�ؤول�ي�ن كب ��ار اىل الق�ض ��اء بتهمة
ت�ضخ ��م االم ��وال ،والك�س ��ب غ�ي�ر
امل�ش ��روع .اال ان الق�ض ��اء �أع ��اد هذه
امللف ��ات ،مطالب� � ًا التحقي ��ق بالته ��م
املوجهة له�ؤالء امل�س�ؤولني.
ور�أى مراقب ��ون ان اج ��راء الق�ض ��اء
جاء بفعل �ضغوطات �سيا�سية حتاول
عرقل ��ة م�ساع ��ي الهيئ ��ة يف مالحق ��ة
�شخ�صي ��ات حكومي ��ة رفيعة متورطة
بق�ضايا ف�ساد.
ويق ��ول ط�ل�ال الزوبع ��ي ،رئي� ��س
جلن ��ة النزاه ��ة الربملاني ��ة ،ان "على
هيئ ��ة النزاه ��ة التعام ��ل ب�شفافية مع
كل امللف ��ات املحال ��ة �إليه ��ا م ��ن قب ��ل
جمي ��ع اجله ��ات املخت�ص ��ة وعل ��ى
وج ��ه اخل�صو� ��ص امللف ��ات الك�ب�رى
الت ��ي تخ� ��ص الت�سلي ��ح" .ولفت �إىل
�أن "الكث�ي�ر م ��ن الأم ��وال ذهب ��ت �إىل
الوزارات على �شكل موازنات مل جتد

هذه امل�ؤ�س�س ��ات ا�ستخدامها بال�شكل
املطلوب واملنا�سب".
وا�ض ��اف الزوبعي لـ(امل ��دى)" ،هناك
ملف ��ات كب�ي�رة عل ��ى وزارات الدف ��اع
والداخلي ��ة وال�صناع ��ة واملع ��ادن
وال�صح ��ة والكهرب ��اء والنف ��ط متت
�إحالته ��ا �إىل هيئ ��ة النزاهة منذ فرتة
طويل وت�ؤ�شر هدر ًا للمال طيلة الـ13
عاما املا�ضية".
وتابع رئي�س جلنة النزاهة الربملانية
بالقول "كانت هناك حملة ال�سرتجاع
املال الع ��ام وحما�سبة املق�صرين عرب
الق�ض ��اء وهذا يتطل ��ب عم ًال جدي ًا من
هيئ ��ة النزاه ��ة باجت ��اه ه ��ذه العقود
الكبرية التي �أ�ضاعت �أمواال كبرية"،
لكن ��ه اع�ت�رف ب ��ان "املهم ��ة �صعب ��ة
والأ�صع ��ب منه ��ا هو تلك� ��ؤ امل�س�ؤول
عن حما�سبة الفا�سدين واملق�صرين".
وي�ش ��دد الزوبع ��ي عل ��ى ان "هيئ ��ة
النزاه ��ة بحاج ��ة �إىل مراجع ��ة ه ��ذه
العق ��ود الكب�ي�رة وتدقيقه ��ا �ضم ��ن
حملته ��ا الت ��ي تتبناه ��ا ملحا�سب ��ة
املق�صري ��ن والفا�سدي ��ن" ،الفت ��ا

�إىل "وج ��ود ملف ��ات كب�ي�رة تخ� ��ص
الف�س ��اد يف املحافظ ��ات م ��ن خ�ل�ال
م�شاري ��ع وهمية كب�ي�رة كان الغر�ض
منه ��ا اال�ستي�ل�اء عل ��ى املبال ��غ املالية
الكبرية".
وكان العب ��ادي ق ��د ناق� ��ش ،ال�شه ��ر
املا�ضي ،مع جلن ��ة النزاهة الربملانية
"ح�س ��م" ملفات ف�ساد كبرية وتوفري
�سيول ��ة مالي ��ة للب�ل�اد ،م�شيد ًا ب� ��أداء
اللجنة ودورها يف مكافحة الف�ساد.
وي�ؤكد رئي�س جلنة النزاهة الربملانية
ان "حج ��م الف�ساد غ�ي�ر حم�صور يف
امللف ��ات الكربى" ،كا�شفا عن "وجود
 1000مل ��ف ا�سرتداد موجودة حاليا
ل ��دى الق�ض ��اء ،وهن ��اك  545مل ��ف
ا�سرتداد يف هيئة النزاهة".
وين ��وه النائب عن احت ��اد القوى اىل
"جاهزية ملفات اال�سرتداد التي لدى
الق�ضاء لكن الذي يعطل تنفيذ �إرجاع
هذه املبالغ هو ع ��دم وجود اتفاقيات
ثنائي ��ة تربط العراق م ��ع الدول التي
يتواج ��د فيه ��ا ه� ��ؤالء امل�س�ؤولون".
وا�ش ��ار اىل ان "القيم ��ة املالي ��ة لـ37

اجتماع العبادي واع�ضاء جلنة النزاهة.
ملف� � ًا من ملفات اال�س�ت�رداد املوجودة
يف الق�ض ��اء ت�ص ��ل �إىل مليار ون�صف
املليار دينار عراقي".
ودعا رئي� ��س الوزراء ،ي ��وم االثنني،
يف لقاء مع ق�ض ��اة النزاهة واملجل�س
االعلى ملكافحة الف�س ��اد� ،إىل "ثورة"
�ض ��د الف�س ��اد تب ��د�أ بـ"�أعل ��ى ر�أ� ��س"
ف�ساد يف الدولة .و�شدد على �ضرورة
فتح امللفات الكربى ،حذر من و�صول
الف�ساد اىل الأجهزة الرقابية.
وتعليقا على مواق ��ف العبادي ،ي�ؤكد
ائت�ل�اف دول ��ة القانون انه ��ا "تلويح
بالع�ص ��ا لي� ��س �إال" ،مت�سائ�ل�ا "م ��ن
مين ��ع رئي�س ال ��وزراء م ��ن حما�سبة
الفا�سدين؟".
ويق ��ول النائ ��ب كام ��ل الزي ��دي ،يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ،ان "عل ��ى رئي�س
احلكومة �إحال ��ة جميع ملفات الف�ساد
�إىل الق�ض ��اء م ��ن �أج ��ل حما�سب ��ة
املق�صري ��ن وال�س ��راق" ،ور�أى ان
"اط�ل�اق الت�صريحات بعد االجتماع
مع ق�ض ��اة النزاهة هي م ��ن �أو�صلتنا
�إىل ه ��ذا احل ��ال" ،يف ا�ش ��ارة اىل

الرتاخ ��ي يف مالحق ��ة املتورط�ي�ن
مبلفات الف�ساد.
ويف �سي ��اق �آخر ،يتحدث الزيدي عن
عم ��ل اللجن ��ة الوزاري ��ة الت ��ي �شكلها
العبادي الختيار حكومة تكنوقراط.
وي�ؤكد �أنها "انتهت من و�ضع الآليات
واملعاي�ي�ر الت ��ي �سرت�س ��ل �إىل جميع
الكتل ال�سيا�سية وعلى �ضوئها �سيتم
تر�شيح �شخ�صيات تكنوقراط".
واو�ض ��ح ع�ض ��و ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون ان "اللجن ��ة ،بع ��د �إكم ��ال
قوائ ��م الرت�شيح ��ات� ،ستقاب ��ل ه ��ذه
ال�شخ�صيات الختيار االكف�أ من بينهم
للكابين ��ة الوزاري ��ة اجلدي ��دة" .الفتا
اىل ان "الآلي ��ة اجلدي ��دة يف اعتم ��اد
ال ��وزراء اجل ��دد تت�ضم ��ن اخل�ب�رة
والتجربة واملهنية وال�شهادة".
اىل ذل ��ك ،يطالب النائ ��ب عقيل فاهم،
ع�ضو جلن ��ة النزاهة ،هيئ ��ة النزاهة
"بتدقيق كل امللفات التي تتم �إحالتها
�إىل الق�ض ��اء من �أج ��ل املحافظة على
اعمالها وهيبته ��ا" ،كما يدعوها اىل
"عدم ال�سماح للم�س�ؤولني بالت�شكيك
ب�أعمالها التي تنجزها".
وي�ش ��دد فاهم ،يف مقابلة مع (املدى)،
عل ��ى "�ضرورة �ضرب ر�ؤو�س الف�ساد
الكب�ي�رة من �أجل و�ض ��ع حد لعمليات
�سرق ��ة امل ��ال الع ��ام" .وي�ؤك ��د ان
"حما�سبة الفا�سدين �ستلقي بظاللها
عل ��ى ال�ساح ��ة ال�سيا�سي ��ة و�ستخلق
�أج ��واء طبيعي ��ة لتق ��دمي اخلدم ��ة
للمواطنني".
واعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة ،يف ال�شه ��ر
املا�ض ��ي ع ��ن �إحال ��ة ّ
كل م ��ن به ��اء
الأعرج ��ي و�صال ��ح املطل ��ك وفاروق
الأعرج ��ي ونعي ��م عبع ��وب �إىل
الق�ض ��اء بته ��م الك�سب غ�ي�ر امل�شروع
واال�ستغ�ل�ال الوظيفي.و�أعلنت هيئة
النزاه ��ة ،االثن�ي�ن ،ع ��ن �إحال ��ة ثالثة
م�س�ؤول�ي�ن كب ��ار �إىل الق�ضاءِ بدعوى
ُّ
ت�ضخـ ��م الأم ��وال والك�س ��ب غ�ي�ر
امل�ش ��روع ،فيم ��ا بين ��ت �أن �إجراءاتها
ت�سته ��دف الف�س ��اد بعين ��ه م ��ن دون
غاي ��ات �شخ�صي ��ة �أو ا�سته ��داف كتلة
معينة.

با�سم �أمي ،مثل ما فعل لأ�سماء َمن يف بيته
�أ ٌم �أو �صب ّي ��ة �أو امر�أة كت ��ب فيها :يف مثل
هذا اليوم نولد مع ًا من جديد!..
ق ��ال �صديقي� ،س�ألت �أب ��ي ...ما هذا اليوم
ال ��ذي تول ��دان� ،أن ��ت و�أ ّم ��ي يا �أب ��ي ،فيه؟
بفرح غام ��ر� :إنه ي ��و ٌم نتكامل فيه،
�أج ��اب ٍ
لن�ستعي� � َد �سو ّيتن ��ا الإن�ساني ��ة ،ولن�صب ��ح
جت ّلي� � ًا ملا ينبغ ��ي �أن يكون علي ��ه كل رجل

وام ��ر�أة ،فهذا يو ٌم �صار للمر�أة فيه �صوتٌ
وال ّ
كل الأ�صوات.
�إنه � ٨آذار ..عيد املر�أة وفرح الرجل الذي
يرتق ��ي ب�سو ّيته ك�إن�سان يتح� � ّرر من � ْأ�س ِر
ذكور ّيت ��ه ،وعبودية ما �شاخ م ��ن تقاليده
و�أعرافه وما�ضيه الأ�سري..
تع ّرف ��تُ من ��ذ ذل ��ك الي ��وم �إىل معن ��ى �آخر
للقرنفل..
�ان �أخ ��رى م ��ن
وتع� � ّر َف �صديق ��ي �إىل مع � ٍ
�أبيه.
قال �إنه �صار يتحدّث عن الطبقات والعدالة
واحلقوق امله�ضومة.
وح�ي�ن ُع ��دتُ �إىل بغ ��داد مل �أج ��د �سبي�ل� ًا
للو�صول �إىل �صديقي...
بحث �إىل تلفون
لك ّنن ��ي اهتديتُ بعد طول ٍ
نعيمة الوكي ��ل� ،إيقونة ماتزال تذ ِّكر بزمن
التوهّ ج اجلميل..
قل ��تُ له ��ا بع ��د �أن تع ّلم ��تُ معن ��ى القرنفل
�راب ق ��دمي مِ ��ن ذل ��ك الزم ��ن
و�أ�س ��رار حم � ٍ
أنت عيدي الذي يتجدَّد!….
امل�شرقِ � :

الوفد العراقي بحث التعاون االقت�صادي والع�سكري

مع�صوم التقى بال�سي�سي يف زيارة
�إىل القاهرة ت�ستمر � 3أيام
 بغداد  /املدى بر�س
�أكد رئي�س اجلمهوري ��ة ف�ؤاد مع�صوم� ،سعي
الع ��راق �إىل بن ��اء جي� ��ش ق ��وي يخ ��دم كافة
العراقيني ،و�ش ��دد على �أهمية الدعم امل�صري
للع ��راق ،فيم ��ا �أب ��دى الرئي�س امل�ص ��ري عبد
الفتاح ال�سي�سي ا�ستعداده للتعاون مع بغداد
ع�سكري ًا واقت�صادي ًا.
وذكر املكت ��ب الإعالمي لرئي� ��س اجلمهورية
يف بيان تلقت (املدى بر�س) ،ن�سخة منه� ،أن
"رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد مع�صوم التقى يف
العا�صمة امل�صرية القاهرة الرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي" ،مبينا �أن "اللقاء بحث
العالق ��ات الثنائي ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن ال�شقيقني
العراق وم�صر".
و�أ�ض ��اف البيان �أن "اجتماعا ر�سميا مو�سعا
بني الوفدي ��ن العراقي وامل�ص ��ري جرى بعد
ذل ��ك ،حيث �س ��ادت االجتم ��اع �أج ��واء ودية
وايجابي ��ة" ،الفت ��ا �إىل �أن "مع�ص ��وم ع�ب�ر
عن امتنان ��ه البالغ حلف ��اوة اال�ستقبال الذي
حظ ��ي ب ��ه الوفد" .ونق ��ل البيان ع ��ن رئي�س
اجلمهوري ��ة ف� ��ؤاد مع�صوم ،ت�أكي ��ده "رغبة
الع ��راق يف بناء عالقات متمي ��زة ومتطورة
م ��ع جمهورية م�ص ��ر العربية" ،م�ش�ي� ً
را �إىل
�أن "هذه العالق ��ات تتطلبه ��ا �إرادة ال�شعبني
ال�شقيقني على م ّر الأزمنة".
وق ��ال مع�ص ��وم ،بح�س ��ب البي ��ان الرئا�سي،
�إن "ال�شعب العراق ��ي يف طريقه �إىل اجتياز
كاف ��ة العقبات التي تق ��ف يف طريق طموحه
لبن ��اء دول ��ة دميقراطية موح ��دة ومتقدمة"،
معت�ب�را �أن "عالق ��ات الع ��راق م ��ع م�ص ��ر
�شهدت تطورات كبرية جتاه تعزيز التعاون
والتفاهم".
ولف ��ت رئي� ��س اجلمهوري ��ة �إىل "طم ��وح
الع ��راق لإقام ��ة عالق ��ات مماثل ��ة م ��ع كاف ��ة
الدول العربية ب�ص ��ورة عامة ودول اجلوار
ب�ص ��ورة خا�صة" ،م�شددا على �أهمية "الدعم
امل�ص ��ري للع ��راق يف جمال تعزي ��ز التعاون
الع�سكري".
و�أك ��د مع�ص ��وم ان "الع ��راق ي�سع ��ى لبن ��اء
جي�ش وطني مبني عل ��ى �أ�س�س مهنية يخدم
كاف ��ة العراقي�ي�ن ب ��دون ا�ستثن ��اء" ،مبين ��ا
�ض ��رورة "اال�ستفادة من اخل�ب�رات امل�صرية
يف جم ��االت ال�صناعة والزراع ��ة وال�سياحة
ف�ض�ل�ا ع ��ن تطوي ��ر العالق ��ات الثقافي ��ة
والأكادميي ��ة ب�ي�ن البلدين".وتاب ��ع البي ��ان

ع ��ن الرئي�س امل�ص ��ري عبد الفت ��اح ال�سي�سي
ترحيب ��ه بالزي ��ارة ،واعتربه ��ا "مهم ��ة جد ًا
وحتظ ��ى باهتم ��ام كب�ي�ر" ،م�ؤك ��دا ا�ستعداد
بالده للتعاون يف جميع املجاالت الع�سكرية
واالقت�صادية والثقافية والأكادميية.
ونق ��ل البي ��ان ع ��ن ال�سي�س ��ي اعت ��زاز بالده
بالع ��راق وحر�صه على تطوي ��ر التعاون يف
جميع امليادي ��ن ،واعرب ع ��ن �أمله يف جناح
الع ��راق يف اجتياز ال�صعوبات التي مير بها
يف الوقت الراهن.
وب ��دوره ،ق ��ال وزي ��ر اخلارجي ��ة العراق ��ي
ابراهيم اجلعف ��ري يف بيان ملكتبه الإعالمي
وتلق ��ت (امل ��دى بر� ��س) ،ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن
"مباحثات رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد مع�صوم
م ��ع الرئي�س امل�ص ��ري عبد الفت ��اح ال�سي�سي
يف القاه ��رة غط ��ت مبجموعه ��ا الهم ��وم،
والأه ��داف املُ�ش َ
رتكة العراقي ��ة  -امل�صريّة"،
مبين ًا �أن "امل�شاورات ت�ضمنت بحث التعاون
وال�سياحي،
االقت�صادي والأمني والع�سكري
ّ
والثقايف".
و�أ�ض ��اف اجلعف ��ري �أن "لق ��اء الرئي� ��س
ال�سي�سي هو باكورة اللقاءات يف القاهرة"،
ع ��اد ًا �أن "االجتم ��اع كان فاحت ��ة مب�ش ��رة
باخلري ،و�شهد �أجوا ًء جدّية يف النقاط التي
مت بحثها".
و�ص ��ل رئي� ��س اجلمهوري ��ة ف� ��ؤاد مع�صوم،
االثن�ي�ن� ،إىل العا�صم ��ة امل�صري ��ة القاه ��رة
يف زي ��ارة ر�سمي ��ة ت�ستمر لثالث ��ة �أيام ،فيما
ا�ستقبله نظريه امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي
يف ق�صر الرئا�سة.
وذكر املكت ��ب الإعالمي لرئي� ��س اجلمهورية
ف�ؤاد مع�صوم يف بي ��ان تلقت (املدى بر�س)،
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "رئي� ��س اجلمهوري ��ة ف�ؤاد
مع�ص ��وم ،و�ص ��ل �إىل العا�صم ��ة امل�صري ��ة
القاه ��رة على ر�أ�س وفد رفي ��ع امل�ستوى �ضم
وزي ��ر اخلارجية �إبراهي ��م اجلعفري ووزير
الزراع ��ة ف�ل�اح ح�س ��ن زي ��دان وم�ست�ش ��ار
الأم ��ن الوطن ��ي فال ��ح الفيا� ��ض ،وع ��ددا من
امل�س�ؤولني".
و�أ�ض ��اف البيان �أن "وزير البرتول والرثوة
املعدني ��ة امل�ص ��ري ط ��ارق �أحم ��د كان يف
ا�ستقب ��ال الوفد يف مط ��ار القاهرة الدويل"،
مبين ��ا ان "الزيارة �ست�ستم ��ر خالل � 3أيام".
وا�ستقب ��ل الرئي� ��س امل�ص ��ري عبدالفت ��اح
ال�سي�س ��ي الوفد العراقي يف ق�ص ��ر الرئا�سة
بالقاهرة.

ّ
نتوقع تطابق الآراء
اجلعفري :اجتماع كربالء كان مفتوح ًا وال

ال�����ص��در ُي��ط��م��ئ��ن ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وي�����س��ت��ث��ن��ي الأم�ي�رك���ي���ة وال�بري��ط��ان��ي��ة
كون ��ه يرف�ض ذل ��ك رف�ض� � ًا قاطع� � ًا ،مطالبا اخل�ض ��راء م ��ن حي ��ث �أن تواجده ��م داخل
 النجف /املدى بر�س
املتظاهري ��ن بانتظ ��ار توجيهات ��ه يف حال هذه املنطقة".
طم� ��أن زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى تدخلت بع�ض ال�سف ��ارات بال�ش�أن العراقي و�أ�ض ��اف زعيم التيار ال�ص ��در انه "من هنا
علي �أن �أبعث لهم �أجمع ،ال�سيما
ال�ص ��در� ،أم� ��س الثالث ��اء ،البعث ��ات ب�صورة �سلبية.
�صار لزام ًا ّ
الدبلوما�سي ��ة وال�سف ��ارات ،التي تتخذ من وكان ال�ص ��در ق ��د طال ��ب ،يف تظاه ��رة  4منها غري املحت ��ل ،ر�سائل تطمني و�سالم"،
املنطقة اخل�ض ��راء مقرا لها ،بعدم تعر�ضها �آذار اجل ��اري ،بع�ض ال�سف ��ارات االجنبية م�ؤك ��دا "�أنن ��ا قوم ال نعتدي عل ��ى �ضيوفنا
لأي اعت ��داء يف ح ��ال دخول ان�ص ��اره اىل يف املنطق ��ة اخل�ض ��راء بـ"ال�سك ��وت" �أو �أبد ًا".
و�أ�ش ��ار ال�صدر اىل ان "ال�شع ��ب �إذا اختار
املنطق ��ة املح�صن ��ة .وا�ستثن ��ى ال�ص ��در اخلروج من املنطقة.
ال�سفارت�ي�ن االمريكي ��ة والربيطانية ،التي وق ��ال ال�صدر ،يف بيان تلقت (املدى بر�س) دخ ��ول املنطق ��ة اخل�ض ��راء فلن يك ��ون �أي
و�صفهما بـاملحت ��ل ،وخريهما بني ال�صمت ن�سخة من ��ه� ،إنه "تناه ��ى اىل م�سامعي �أن تع� � ٍد عليه ��م ب ��ل �إن �أي تع ٍد عليه ��م �سيكون
او املغ ��ادرة ،يف اتهام مبطن بتدخلهما يف البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة العربي ��ة والدولية تعدي� � ًا علين ��ا ونح ��ن نرف�ض ��ه رف�ض� � ًا بات ًا
ال�ش�أن الداخلي.
وال�سف ��ارات �أجم ��ع ق ��د اعرتته ��ا بع� ��ض وقاطع� � ًا" .واردف "�أم ��ا �سف ��ارات املحت ��ل
واعترب التع ��دي على البعث ��ات تعدي ًا عليه املخ ��اوف م ��ن االجتياح ال�شعب ��ي للمنطقة �أعني ال�سفارت�ي�ن االمريكية والربيطانية،

فق ��د بعثت لهم ��ا ر�سالة من خ�ل�ال اخلطاب
االخري ب� ��أن عليها ال�سك ��وت �أو االن�سحاب
من تلكم املنطقة".
واكد زعي ��م التيار ال�ص ��دري �أنه "يف حال
تدخله ��م ب�أيّ ن ��وع من التدخ ��ل الع�سكري
�أو اال�ستخب ��اري �أو االعالمي �سيكون ذلك
جعله ��م من �ضم ��ن الفا�سدي ��ن واخليار لهم
ولي�س لنا".
ً
وخاط ��ب ال�صدر ال�شع ��ب العراقي قائال �أن
"كل ال�سفارات يف حمايتكم بال فرق بينهم
�إال املحت ��ل منه ��ا فانتظروا ق ��رار ًا �آخر يف
وقت �آخر بعد �أن ن ��رى �سكوتها �أو تدخلها
ال�سلب ��ي وكون ��وا عل ��ى ق ��در امل�س�ؤولي ��ة

لتعك�سوا للعامل �صورة و�ضاءة وجميلة"،
م�ش ��دد ًا بالق ��ول انه "ل ��ن ا�سم ��ح بالتعدي
عليهم .فهو �أمر قبي ��ح وغري ح�ضاري على
الإطالق".
وج ��دد ال�ص ��در ،يف بي ��ان له ي ��وم االثنني،
عزم ��ه دع ��وة ان�ص ��اره للتظاه ��ر ام ��ام
اخل�ض ��راء بع ��د ي ��وم واحد م ��ن ح�ضوره
اجتماع� � ًا للتحال ��ف الوطن ��ي يف كرب�ل�اء.
واعلن ال�ص ��در ا�ستياءه م ��ن بيان اجتماع
االط ��راف ال�شيعي ��ة ،م�ؤك ��د ًا ان ��ه ال ميثله،
وانه كتب بعد مغادرته.
يف ه ��ذه االثن ��اء ذكر �إبراهي ��م اجلعفري،
رئي�س التحالف الوطني� ،أم�س ،ان اجتماع

كرب�ل�اء كان مفتوح� � ًا وا�ستم ��ر ل�ساعت�ي�ن
وناق� ��ش التظاهرات والإ�صالح احلكومي،
ونفى مقاطعة االجتم ��اع من قبل �أي طرف
من �أطراف االجتماع.
وق ��ال اجلعف ��ري ،يف بي ��ان نقل ��ه مكتب ��ه
الإعالم ��ي وتلق ��ت (امل ��دى بر� ��س) ن�سخة
من ��ه� ،إن "احلكوم ��ة ب ��كل �أطرافه ��ا تب ��ذل
ق�ص ��ارى جهده ��ا م ��ن �أج ��ل ت�سي�ي�ر دف ��ة
النظ ��ام ،وتطبيق القانون ،و�إعطاء هام�ش
وا�س ��ع م ��ن ا ُ
حل ّرية للتعبري ع ��ن الر�أي مبا
ً
ال يخ ��ل بالنظام" ،الفت� �ا �إىل �أن "ذلك �شيء
�سرتاتيجي تتم�سك به احلكومة".
وا�ش ��ار اجلعف ��ري اىل ان "جل�س ��ة ق ��ادة

التحالف الوطن ��ي كانت حوارية مفتوحة،
طرح ��ت ج ��رى احلوار
وكل النق ��اط الت ��ي ِ
فيه ��ا ،ومناق�شتها ب�شكل ج ِّي ��د ،واال�ستماع
جلميع وجهات النظر" ،م�ؤكد ًا �أن "اجلل�سة
ُقاطع �أي
دام ��ت لأكرث م ��ن �ساعت�ي�ن ،ومل ي ِ
�أح ��د اجلل�س ��ة حت ��ى انته ��اء االجتم ��اع".
وتابع رئي�س التحالف الوطني "كان هناك
اخت�ل�اف ،وال نتوق ��ع تطا ُبق� � ًا يف وجهات
النظ ��ر ،ولك ��ن مل يك ��ن هن ��اك �ش ��ي خالف
املتوقع" ،م�شري ًا �إىل �أن "التحالف الوطني
يعوّ ل على عقد لقاء �آخر خالل املدة املقبلة،
ال�ستكم ��ال ما بد�أنا ب ��ه االجتماع الذي ُع ِق َد
يف حمافظة كربالء املُقدَّ�سة".
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الكتل ال�سيا�سية ترتقب اجتماعا ثانيا مع الرئا�سات الثالث ملتابعة امل�شاورات

�سكرتري ال�شيوعي العراقي :الأزمة احلالية تتطلب �إ�صالحا
�شامال غري قابل للت�أجيل
الت�أم يوم االربعاء الما�ضي االجتماع الثالث للرئا�سات الثالث ور�ؤ�ساء الكتل واالحزاب ال�سيا�سية ،على ا�سا�س جدول
عمل اعدته رئا�سة الجمهورية بالت�شاور مع الرئا�سات االخرى .ومن اجل التعرف على مجريات هذا االجتماع ومواد
بحثه ،وما دار فيه وح�صيلته ،يتحدث الرفيق حميد مجيد مو�سى� ،سكرتير اللجنة المركزية للحزب ال�شيوعي العراقي
الذي مثل الحزب في هذا اللقاء .حيث ب ّين ان هذا االجتماع قد فر�ضته الحاجة الملحة والما�سة للت�شاور ولتبادل
الر�أي حول اهم الق�ضايا واال�ستحقاقات التي تواجه الوطن في هذه المرحلة الخطرة.

 بغداد /املدى
وق ��د متيز االجتم ��اع بال�صراحة واجلدية
وامل�س�ؤولي ��ة  ،رغم ان م ��واد بحثه بحاجة
اىل لق ��اءات اخرى للتو�صل اىل ت�صورات
نهائي ��ة ب�ش�أنها ،فم ��ن اب ��رز الق�ضايا التي
طرح ��ت عل ��ى ج ��دول العم ��ل مو�ضوع ��ة
الإ�صالح ،وم ��دى �ضرورته واحلاجة اىل
التغيري� ،س ��واء على م�ست ��وى التوجهات
�أو على الهيئات وامل�ؤ�س�سات.
و�أ�ض ��اف :هن ��ا تراوح ��ت وجه ��ات النظر
ب�ي�ن احلاجة وال�ضرورة �إىل �إجراء تغيري
فعلي وجوهري ،وب�ي�ن من ما زال ال يرى
يف التغي�ي�ر اال تعدي�ل�ات �شكلي ��ة ال غ�ي�ر.
وقد تباينت الر�ؤى اي�ض ًا حول مديات هذا
التغي�ي�ر ومدى جذريت ��ه واحلاجة لو�ضع
ر�ؤي ��ة متكامل ��ة عن ابع ��اده .فق�سم ال يزال
يت�ص ��ور ان الأمر جمرد تغي�ي�رات ادارية
وفنية فوقية ،يف ح�ي�ن يعتقد �آخرون بان
هن ��اك ا�ستحقاق ��ا �سيا�سيا يتطل ��ب تغيري ًا
او ا�صالح� � ًا حقيقي� � ًا ينطل ��ق م ��ن ر�ؤي ��ا
متكامل ��ة ذات ابعاد �سيا�سية – اقت�صادية،
اجتماعي ��ة وع�سكري ��ة امني ��ة ،ف�ض�ل�ا عن
كونها ادارية.
وب�ي�ن مو�س ��ى :ان امل�شكل ��ة تكم ��ن يف ان
البع� ��ض ال زال مت�شبث ًا وبدرجات خمتلفة
وب�صياغ ��ات موارب ��ة مبنه ��ج املحا�ص�صة
الطائفي ��ة – االثني ��ة ويغلف ذل ��ك برتكيز
احلديث عن ا�ستحقاق املكونات والتوافق
والتوازن وامل�شاركة .كل هذه امل�صطلحات
تط ��رح يف اط ��ار مفاهي ��م ملتب�س ��ة غ�ي�ر

وا�ضح ��ة ،ت�سته ��دف االبق ��اء عل ��ى ما كان
قائما ب�ش ��كل او �آخر .وهن ��اك من يرى ان
منهج املحا�ص�صة ا�صل الكوارث وا�سا�س
البالء وال بد م ��ن جتاوزه واالتيان ببديل
يعتمد املواطنة .
وعن الآلي ��ات وو�سائل حتقي ��ق وجت�سيد
اال�ص�ل�اح والتغيري �أو�ض ��ح حميد مو�سى
بانه هنا ا�صطدمت الآراء اي�ضا مع بع�ضها
البع� ��ض .فم ��ا زال عند بع�ضه ��م مل يح�سم
بع ��د �أمر طبيع ��ة التغيري وال ��ذي يجب ان
يب ��د�أ يف قم ��ة ال�سلط ��ة ،فهن ��اك طروحات
متنوع ��ة ،فمرة يت ��م احلديث ع ��ن ا�صالح
ج ��ذري واخ ��رى �شام ��ل وثالث ��ة جوهري
ورابع ��ة جزئ ��ي ،وهذا ما يوّ ل ��د التبا�سات
وعراقي ��ل غ�ي�ر حمم ��ودة تعرق ��ل بالتايل
اتخ ��اذ الق ��رار الوا�ض ��ح وال�سليم الجناز
عملية التغيري.
وب�ّي�نّ �سكرت�ي�ر اللجن ��ة املركزي ��ة للحزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي ب ��ان هن ��اك اختالف
يف �ش� ��أن مفه ��وم حكوم ��ة التكنوق ��راط،
�ان وت�أوي�ل�ات
وم ��اذا يق�ص ��د ب ��ه م ��ن مع � ٍ
وبالت ��ايل كيفي ��ة اختي ��ار التكنوق ��راط
واجله ��ة امل�س�ؤولة ع ��ن اختياره ��م ،وهل
يعن ��ي ذل ��ك رف� ��ض �إ�سه ��ام ال�سيا�سي�ي�ن
االكف ��اء والذي ��ن ق�سم منه ��م تنطبق عليهم
موا�صف ��ات التكنوق ��راط �أم ال؟ وكي ��ف
يتمك ��ن رئي�س ال ��وزراء والفري ��ق القريب
من ��ه ان ينجز هذه املهمة من دون الت�شاور
م ��ع الآخري ��ن؟ وه ��ل املطل ��وب ان يجري
االختي ��ار خارج اطار الت�ش ��اور مع القوى
ال�سيا�سي ��ة ،والهيئ ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات

حميد جميد
الر�سمية الد�ستوري ��ة ،ام �إن الأمر يحتاج
اىل و�ض ��وح دون ان يكون ذل ��ك مبطئ ًا او
معرق ًال لوترية اجن ��از اال�صالح والتغيري
 .نعم ،اختلفت التقديرات ،ولكن ات�ضحت
وجهات نظر كل طرف.
لق ��د �أُج ��ل النقا�ش يف ه ��ذه املوا�ضيع اىل
لقاء ق ��ادم تكون فيه الرئا�س ��ات الثالث قد
اجنزت تلخي�ص وجهة �صحيحة وت�شكيل
جلن ��ة كف ��وءة مل�ساع ��دة رئي� ��س ال ��وزراء
الق�ت�راح الطاق ��م ال ��وزاري اجلدي ��د وفق ًا
للمعاي�ي�ر العام ��ة املتفق عليه ��ا ،وان تدفع
امل�س�أل ��ة برمتها �إىل االجن ��از بفرتة زمنية
حمددة اقرتح البع� ��ض ان ال تتعدى �شهر ًا
واحد ًا.

اجتماع الرئا�سات الثالث والكتل ال�سيا�سية
و�أ�ضاف :هذا ما جرى يف االجتماع والذي
ن�أم ��ل من خ�ل�ال عر�ض ��ه تو�ضي ��ح الأمور
بدقة ومن دون تهوي ��ل او مقا�صد �سلبية.
اما موقف احل ��زب ال�شيوعي العراقي فقد
قدم ��ه اىل االجتماع الرفي ��ق حميد مو�سى
يف مداخلتني خل�صت اىل :
 -1البل ��د يعي� ��ش �أزم ��ة خط ��رة متع ��ددة
اجلوان ��ب عميق ��ة وبالت ��ايل ف ��ان عملي ��ة
اال�ص�ل�اح والتغي�ي�ر �ض ��رورة ال مندرجة
عنه ��ا ،وه ��ي غ�ي�ر قابل ��ة للت�أجي ��ل بعدما
حترك ��ت اجلماهري به ��ذا الزخ ��م الوا�سع
مطالب ��ة باحلق ��وق .ف�ل�ا حاج ��ة �إىل �إعادة
النقا�ش حول �ضرورة ذلك.
 -2ان ه ��ذا اال�ص�ل�اح يج ��ب ان ينطل ��ق
بو�ضوح من خالل التخلي عن املحا�ص�صة
الطائفي ��ة -االثني ��ة ،واعتم ��اد مب ��د�أ
املواطنة.
 -3يجب توفري كل ال�ضمانات لال�ستجابة
�إىل ه ��ذه احلاج ��ة امللح ��ة واال�ستحق ��اق
ال�سيا�س ��ي وم ��ن دون ت�أخ�ي�ر او تلك� ��ؤ �أو
لأي �سبب كان.
وعلي ��ه ومب ��ا ان اع ��ادة ت�شكي ��ل احلكومة
ه ��و خط ��وة البداي ��ة امللح ��ة ف�ل�ا ب ��د م ��ن
التح ��رك م ��ن خ�ل�ال و�ض ��ع ر�ؤى وا�ضحة
و�صريحة ل�سرتاتيجية متكاملة لال�صالح
بكافة اجلوان ��ب :ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة والع�سكري ��ة
والأمني ��ة واالعالمي ��ة .ومبوج ��ب ه ��ذا
التوج ��ه ي�صار اىل تغي�ي�ر �شامل يف قوام
احلكومة  .يتوجب هنا الكف عن موا�صلة
اط�ل�اق الت�سمي ��ات الت ��ي تث�ي�ر اجلدل.ان

احلاجة ما�سة للتغيري ال�شامل.
اما ب�ش�أن معاي�ي�ر ت�شكيل احلكومة ،فبد ًال
م ��ن اال�ستغراق يف النقا�ش حول م�صطلح
معان ،ن�ؤكد
التكنوقراط او م ��ا يحمله من ٍ
عل ��ى �ض ��رورة اعتم ��اد معاي�ي�ر و�سم ��ات
وا�ضح ��ة وحم ��ددة وملمو�س ��ة مل ��ن يكلف
باملهمات احلكومية وهي الكفاءة واملهنية
والنزاهة واالخال�ص لق�ضية الدميقراطية
وتطوره ��ا يف البل ��د وااللت ��زام بالقانون
والد�ست ��ور وامل�ؤ�س�س ��ات الد�ستوري ��ة
املنتخبة ،ومم ��ن ميلكون القدرة والآهلية
عل ��ى ادارة االمكان ��ات الب�شري ��ة واملادي ��ة
املتي�س ��رة يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ب�ش ��كل
�سلي ��م ومل�صلح ��ة ال�شع ��ب بعي ��د ًا ع ��ن اية
�شبه ��ة ف�س ��اد .وان ي�ضم ��ن يف الت�شكي ��ل
ال ��وزاري التن ��وع والت ��وازن ،وان يكون
مفتوح ��ا جلميع اطي ��اف ال�شعب العراقي،
ولي� ��س ل�شخ�ص او ح ��زب او كتلة او جهة
معينة.
وك ��ل ذل ��ك ميك ��ن ان ين�ض ��ج اذا م ��ا قامت
الرئا�س ��ات الث�ل�اث عل ��ى الف ��ور باللق ��اء
وتقدمي مقرتح �إىل االجتماع القادم املزمع
عقده قريب� � ًا (افرت�ضنا ا�سبوع� � ًا) لت�شكيل
جلن ��ة م ��ن ذوي االمكاني ��ات وامل�ؤه�ل�ات
مل�ساع ��دة رئي� ��س ال ��وزراء يف اختي ��ار
م ��ن يراه ��م منا�سب�ي�ن ال�سن ��اد م�س�ؤولي ��ة
ال ��وزارات اليها وغريها م ��ن ال�شخ�صيات
الت ��ي تر�شحه ��ا اجلهات املختلف ��ة املعنية.
وان ينج ��ز يف ذات الوقت م�شروع الر�ؤى
واالفك ��ار الت ��ي تنظم اال�ص�ل�اح والتغيري
واهدافهما وابعادهم ��ا وم�آالتهما النهائية
�ضمن حدود زمنية والتزامات حمددة.
وان يج ��ري ال�سع ��ي �إىل اجن ��از ك ��ل هذه
العملي ��ة بحدود �شهر واح ��د ونحن نعتقد
ان ��ه اذا م ��ا توف ��رت االرادة ال�صادق ��ة
والعزمي ��ة اجل ��ادة فان هذه الف�ت�رة كافية
وقابل ��ة للتحقيق ،وخ�صو�ص ًا نحن نعي�ش
ظروف ًا ح�سا�س ��ة ومعقدة امني ًا وع�سكري ًا،
فداع� ��ش االرهابي م ��ا زال يعبث يف امور
البلد وميار� ��س الوح�شية مع ابناء �شعبنا
يف املناط ��ق التي ي�سيطر عليه ��ا ،بل يهدد
كيان الوط ��ن ب�أ�شد املخاط ��ر .ومن ناحية
اخ ��رى ان ما نواجهه من ازم ��ة اقت�صادية
– مالية خطرة ت�ستوجب املعاجلة اجلادة
واالدارة ال�سليمة ،كي تتوزع �أعبا�ؤها على
اجلميع وفق� � ًا لقدراتهم ولي� ��س بتحويلها
على ذوي الدخل املحدود.
وخت ��م مو�س ��ى ان ك ��ل ه ��ذا يل ��ح على من
يعنيه ��م الأم ��ر ان يتعامل ��وا مب�س�ؤولي ��ة
ودراية عالية مدرو�سة وغري بطيئة لو�ضع
البل ��د عل ��ى الطري ��ق ال�صحي ��ح وجتنيب
�شعبنا امل�آ�سي واملطبات ال�سيئة.

م�س�ؤولون عراقيون ي�ستبعدون حترير املو�صل خالل العام احلايل

االندبندنت :لدى داع�ش � 20ألف مقاتل يف العراق و� 50ألف ًا من املنا�صرين

 ترجمة� :أحمد عالء
يب ��دو ان تنظي ��م داع� ��ش ما� ِ��ض يف
�ش ��ن جمموع ��ة تفج�ي�رات تق�شعر لها
االبدان ،فقب ��ل �أ�شهر اكت�شفت القوات
الأمني ��ة العراقي ��ة خمطط ��ا لتفج�ي�ر
مدين ��ة الكاظمية .البداية كانت حينما
ق�ض ��ى م�سلح ��و داع� ��ش �أول �شه ��ر
يراقب ��ون نق ��اط التفتي� ��ش ويبحثون
عن نق ��اط ال�ضعف ،ث ��م �أر�سلوا امر�أة
لأحدى نقاط التفتي�ش لتنظر وتتحقق
م ��ن نق ��اط ال�ضع ��ف وترى ع ��ن قرب
الأو�ض ��اع هن ��اك لك ��ن دون ان حتمل
متفج ��رات ف�ض ًال عن اطمئنان عنا�صر
الأمن لها.
بع ��د ذلك بوق ��ت ق�ص�ي�ر� ،أُر�سلت هذه
امل ��ر�أة مرة اخرى وكان ��ت حتمل لعبة
لالطفال حتت عباءتها فلم يوقفها �أحد
او ي�ستجوبها بحكم انها وجه م�ألوف،
بعدها ق ��ام داع�ش بنف� ��س املهمة ،لكن
ه ��ذه املرة كانت املر�أة انتحارية وهذا
ما مل يالحظه رجال نقطة التفتي�ش.
ودخل ��ت االنتحارية مدين ��ة الكاظمية
وفج ��رت نف�سها وقتلت اك�ب�ر عدد من
النا� ��س ممن كان ��وا يق�ص ��دون زيارة
ال�ضريح املقد� ��س .لكن حل�سن احلظ،
فان قوات الأمن العراقية تلقت بع�ض
املعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة املف�صل ��ة
ومتكنت من �إلق ��اء القب�ض على فريق
التفج�ي�ر ،الذي ��ن �شرح ��وا بالتف�صيل

التفج�ي�ر املعقد وكيفي ��ة التح�ضري له
الذي جاء نتيجة خلط ��ة من التع�صب
واخل�ب�رة الت ��ي يق ��وم به ��ا م�سلح ��و
داع�ش من اعمال ارهابية يف العراق.
�صفاء ح�سني ال�شي ��خ ،نائب م�ست�شار
الأم ��ن القومي ،احد م�س� ��ؤويل الأمن
االكرث خربة وهدوء ًا حتدث ل�صحيفة
االندبندن ��ت الربيطانية ،عن �صعوبة
ايقاف داع� ��ش وخمططاته التي تذبح
املدنيني.
وخالل االي ��ام الع�شرة ،التي كان فيها
كات ��ب التقري ��ر باتري ��ك كوكربن ،يف
الع ��راق ،فج ��ر انتحاري ��ان نف�سيهم ��ا
يف م�سج ��دٍ لل�شيعة بح ��ي ال�شعلة مما
�أ�سف ��ر عن مقتل � ١٥شخ�ص ًا على االقل
و�أ�صيب � ٧٣آخرين ،ف�ض ًال عن هجوم
�آخ ��ر تبناه م�سلحو داع� ��ش يف ق�ضاء
ابوغري ��ب غ ��رب بغ ��داد م�ستخدم� � ًا
االنتحاري�ي�ن وال�سي ��ارات امل ��زودة
بالر�شا�شات الثقيلة.
الغر� ��ض م ��ن هجم ��ات داع� ��ش ،ه ��و
�إخف ��اء ف�شله يف �ساح ��ات القتال ،كما
ان هذا الو�ض ��ع االمني الركيك ي�شحذ
اخلالفات بني ال�س ّنة وال�شيعة ،ويجرب
الطائفة ال�سنيّة ب�أن ينظروا اىل الأمر
وك�أنه دفاع عن حقوقهم.
امل�ست�ش ��ار �صف ��اء ال�شي ��خ ،يق ��ول ان
"داع� ��ش بات �ضعيف ًا مم ��ا كان عليه،
ال�سيم ��ا بع ��د خ�سارت ��ه م�ساح ��ات
وا�سعة من االرا�ضي و�أهمها حمافظة

�صالح الدي ��ن ،لكن ه ��ذا ال يعني انهم
هُ زم ��وا متام� � ًا ،فامل�سلح ��ون ترتاوح
اعداده ��م م ��ا ب�ي�ن  ٢٠اىل � ٣٠ألف ًا هم
م ��ن اال�سا�سي�ي�ن ،اي م ��ا يع ��ادل ه ��ذا
الرق ��م القوات اخلا�ص ��ة يف اجليو�ش
التقليدي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن م�سلح�ي�ن غري
ا�سا�سي�ي�ن داعم�ي�ن ت�ت�راوح اعدادهم
ب�ي�ن  ٤٠اىل � ٥٠ألف ًا وه ��م اقل تدريب ًا
والتزام ًا وايديولوجية".
ول ��دى داع� ��ش خا�صي ��ة ا�ستب ��دال
اخل�سائ ��ر بتجني ��د م�سلح�ي�ن يف
�صفوف ��ه ،لكنه حت ��ى الآن ال ي�ستطيع
جتني ��د امل�سلح�ي�ن االجان ��ب الذي ��ن
هم �صمي ��م الفاعلي ��ة الع�سكرية ،وفق ًا
للم�ست�شار ال�شيخ.
وتق ��ول م�ص ��ادر �أمني ��ة عراقي ��ة ،ان
ح ��وايل  %٨٥من م�سلح ��ي داع�ش هم
عراقي ��ون ،واع ��داد جهادي ��ة اجنبي ��ة
حم ��دودة له ��م الف�ض ��ل بالعدي ��د م ��ن
التق ��دم ال ��ذي اكت�سب ��ه التنظي ��م يف
الفرتة املا�ضية.
ويتحدث م�س�ؤولون �أمنيون عراقيون
يف بغداد ،عن ا�ستبعاد حترير املو�صل
والرتكيز ب�شكل ا�سا�سي على معاجلة
امل�شاكل ال�سيا�سي ��ة والع�سكرية ،و�إن
االهداف املتاحة لهم الآن هي ا�ستعادة
احلويجة وال�شرقاط جنوب املو�صل.
ويق ��ول امل�ست�شار ال�شي ��خ ان الطريق
طوي ��ل ال�ستع ��ادة املو�ص ��ل ،م�ش�ي�ر ًا
اىل ان ��ه حت ��ى االنتفا�ض ��ة ال�سن ّي ��ة

�ض ��د تنظيم القاع ��دة يف عامي ٢٠٠٦
و ٢٠٠٧مل تت�أث ��ر املو�ص ��ل بها وظلت
املدينة ت�أوي اخلالي ��ا املت�شددة ،ويف
هذا احلال ،فان داع�ش لن يُهزم ب�شكل
حا�سم طاملا لديه ٌ
عمق �سرتاتيجي يف
�سوريا.
تفجريات ال�شعلة واخلوف من انهيار
�س ��د املو�ص ��ل ،ك�س ��ر امل ��زاج العام يف
بغ ��داد وب ��دا اك�ث�ر انفع ��ا ًال ،ولف�ت�رة
طويلة �شعر ال�ش ��ارع بالي�أ�س من عدم
معاجلة اخلروقات االمنية يف الوقت
الذي يتطل ��ع فيه ال�شع ��ب اىل العي�ش
بحي ��اةٍ �آمن ��ة الت ��ي غادرت ��ه منذ فرتة
طويلة.
داع� ��ش الآن لي�س عل ��ى و�شك الهزمية
رغم تراجعه و�ضعف ��ه يف �شن هجوم
�شام ��ل على بغ ��داد كال ��ذي ح�صل يف
عام � ،٢٠١٤إذ يرى ال�شيخ ،ان االزمة
االك�ث�ر خط ��ورة التي تواج ��ه العراق
ه ��ي لي�س ��ت ع�سكري ��ة ب ��ل اقت�صادية
و�سيا�سي ��ة ،الن �أم ��وال البل ��د �آخ ��ذة
بالنفاد ب�سبب انخفا�ض ا�سعار النفط
و�ضعف احلكومة.
لق ��د مت ا�ستهداف النا�س يف بغداد من
قبل االنتحاريني منذ عام  ،٢٠٠٣ولكن
حتى وق ��ت قريب كان لديهم زيادة يف
عائ ��دات النف ��ط ،وهذا احل ��ال ا�ستمر
حت ��ى يف ذروة احل ��رب الطائفية .اما
اليوم فاحلكومة تبدو عاجزة عن دفع
روات ��ب �سبع ��ة ماليني عراق ��ي الذين

تنف ��ق عليهم ح ��وايل اربع ��ة مليارات
دوالر يف ال�شهر الواحد.
القط ��اع اخلا� ��ص يف الع ��راق اىل حد
كبري طفيلي وغري فعال امام امل�شاريع
اال�ستثماري ��ة احلكومي ��ة العام ��ة� ،إذ
تقول امر�أة من كرب�ل�اء تعد م�س�ؤولة
ع ��ن قطاع التعليم ح ��ول ما اذا مت دفع
روات ��ب املوظف�ي�ن من املعلم�ي�ن ل�شهر
�شب ��اط او ال؟ ف�أجاب ��ت "نحن نتحقق
من ه ��ذا االم ��ر يومي� � ًا ولي� ��س ب�شكل
�شه ��ري م ��ن امل�ص ��رف ،الن ��ه ال ميل ��ك
�سيولة كافية".
باحلقيقة هن ��اك جو من الذعر ي�صيب
اه ��ايل بغداد ب�ش�أن االزمة املالية التي
ق ��د مي ��رون به ��ا ،فراح ��وا يبحث ��ون
ع ��ن بدائ ��ل ،فاالرتف ��اع الطفي ��ف يف
ا�سع ��ار النفط ،بقى املواطن عازف ًا عن
�ش ��راء العق ��ارات التي ظل ��ت مرتفعة،
وال�سيارات اي�ض ًا .وهذا احلال ي�صعّد
م ��ن تنام ��ي وق ��وع كارث ��ة اقت�صادية
يف ح ��ال امتنع ��ت احلكوم ��ة م ��ن دفع
الرواتب.
ودف ��ع ه ��ذا احل ��ال الزعي ��م ال�شيع ��ي
مقت ��دى ال�ص ��در اىل التظاه ��ر عن ��د
مدخ ��ل املنطقة اخل�ض ��راء لو�ضع حد
للف�س ��اد احلكومي وا�ستبدال الكابينة
الوزارية احلالية بحكومة تكنوقراط.
ولك ��ن حتى لو حدث ذل ��ك ،فانه ال حل
للم�شكل ��ة التي تعاين منه ��ا احلكومة
وهي نق�ص املال.

حزب الدعوة �أف�شل
م�شروع "ال�شيعة" يف العراق
حممد اللكا�ش
حم ��ل النائب ع ��ن كتلة املواط ��ن الربملانية حمم ��د اللكا�ش ح ��زب الدعوة
م�س�ؤولي ��ة "�إف�ش ��ال" م�ش ��روع ال�شيعة يف بن ��اء دولة ع�صري ��ة ح�ضارية،
فيم ��ا ك�شف عن "ا�ستحواذ" احل ��زب وائتالف دولة القانون على  %90من
املنا�صب احلكومي ��ة والهيئات امل�ستقلة.وقال اللكا� ��ش �إن "حزب الدعوة
يتحم ��ل امل�س�ؤولي ��ة ال�شرعية واالخالقي ��ة والتاريخي ��ة يف ف�شل م�شروع
اتب ��اع اه ��ل البيت (ع) يف بناء دول ��ة ع�صرية وح�ضاري ��ة" ،متهم ًا رئي�س
ال ��وزراء حيدر العب ��ادي بـ"حماول ��ة ا�شغال ال�شارع لك�س ��ب الوقت حلني
انتهاء دورته احلالية".و�أ�ضاف ع�ضو كتلة املواطن �أن "هناك  712وكيل
وزارة ي�شغل حزب الدعوة  %90منها ،وهناك  4450مديرا عاما ي�ستحوذ
احلزب على ن�سبة �أكرث من  %90منها".

حماربة داع�ش حتتاج
حت�صني املجتمع من
التطرف
ّ
�صالح املطلك

دع ��ا رئي�س ائتالف العربية �صالح املطلك اىل �إيجاد نظم لـ"حت�صني" املجتمع
م ��ن "التطرف" ،م�شريا �إىل �أن وقف امتداد تنظيم "داع�ش" ال يتطلب حت�شيد
القوات الع�سكرية واملتطوعني فقط.وقال املطلك �إن "داع�ش الميثل خطر ًا على
الع ��راق فح�سب ،ولكن ��ه �سجل خماطر كبرية على االن�ساني ��ة جمعاء".و�أ�شار
رئي� ��س ائتالف العربية اىل ان "وق ��ف امتداد داع�ش اليتطلب حت�شيد القوات
الع�سكري ��ة واملتطوعني فقط بل يجب ان يك ��ون ذلك عرب ايجاد نظم لتح�صني
املجتمع من التطرف والعمل يف ملف امل�صاحلة الوطنية ب�شكل ي�ضمن حقوق
جميع مواطن ��ي ال�شعب العراقي مبختلف اطيافهم ويحف ��ظ كرامتهم و�أمنهم
وم�ستقبلهم".والي ��زال تنظي ��م "داع�ش" ي�سيطر على مدين ��ة املو�صل واجزاء
م ��ن حمافظات الأنبار وكرك ��وك و�صالح الدين ،فيما تتوا�ص ��ل اال�ستعدادات
لتحرير تلك املناطق من �سيطرة التنظيم.

نعتزم ا�ستجواب العبادي
حول التفجريات االخرية
حاكم الزاملي
�أعل ��ن رئي�س جلنة الأمن والدفاع الربملانية حاك ��م الزاملي عن عزمه ا�ستجواب
رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي وق ��ادة �أمنيني عل ��ى خلفية اخل ��روق الأمنية،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن التفج�ي�رات الأخ�ي�رة خلف ��ت � 1000ضحية.وق ��ال الزامل ��ي �إن
"جلن ��ة الأم ��ن والدفاع يف جمل� ��س النواب تعتزم ا�ستج ��واب رئي�س الوزراء
القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة حيدر العبادي وقادة �أمني�ي�ن �آخرين ب�سبب كرثة
اخلروق الأمني ��ة" ،مبين ًا �أن "التفجريات الأخرية يف بغداد ودياىل �أ�سفرت عن
ا�ست�شهاد و�إ�صابة � 1000شخ�ص".و�أ�ضاف النائب عن كتلة االحرار �أن "اللجنة
�ست�ستخ ��دم الآليات املطلوبة لغر�ض اال�ستجواب" ،م�ؤكد ًا �أن "هذا اال�ستجواب
�سيتم خالل الفرتة القليلة املقبلة".يذكر �أن العا�صمة بغداد ودياىل وبابل �شهدت
خالل االيام القليلة املا�ضية تفجريات ب�سيارات مفخخة واحزمة نا�سفة.

لقاء كربالء "غري ودي"
ومت تغييب املالكي
كاظم ال�صيادي
اعترب النائب ع ��ن ائتالف دولة القانون كاظم ال�صيادي �أن اجتماع كربالء
االخري "مل يكن ودي ًا" ،فيما بني �أن هناك "تغييب ًا حقيقي ًا ومتعمد ًا" لرئي�س
الوزراء ال�سابق رئي�س ائتالف دولة القانون نوري املالكي عن االجتماع.
وق ��ال ال�صيادي �إن "ما �سمعنا وت ��وارد اىل ا�سماعنا ب�أن االجتماع مل يكن
ودي� � ًا وامن ��ا كانت هناك تقاطعات بال ��ر�ؤى واملنهج ويف �آلي ��ة بناء الدولة
امل�ستقبلية وماهي ��ة التكنوقراط".و�أو�ضح ع�ضو دول ��ة القانون �أنه "كان
هن ��اك توجه ��ان مهم ��ان جد ًا ب�ش� ��أن التكنوق ��راط ،الأول ه ��و تغيري جميع
الكابين ��ة احلكومي ��ة ب�ضمنه ��ا العبادي ،والث ��اين هو تغي�ي�ر الكابينة اىل
تكنوقراط لكن اختيار الوزراء يت ��م عن طريق الأحزاب ال�سيا�سية".وقال
ال�صي ��ادي "للأ�س ��ف ال�شديد هناك تغييب حقيقي ومتعم ��د للمالكي" ،الفت ًا
اىل �أن "جميع الكتل ال�سيا�سية متفقة على تغييبه".

التغيري الوزاري "�صعب"
وبحاجة لتوافق وجر�أة
علي الفيا�ض
و�ص ��ف نائب ع ��ن التحالف الوطني اج ��راء التغيري ال ��وزاري يف حكومة حيدر
العبادي بـ"ال�صعب".
وق ��ال النائب عل ��ي الفيا�ض �أن "التغيري الوزاري لي� ��س �سهال ويحتاج اىل قرار
ق ��وي وتواف ��ق �سيا�س ��ي �أكرث م ��ع اجل ��ر�أة" معربا ع ��ن �أمله ب ��ان "يتحقيق هذا
التغيري رغم �صعوبته".
و�أعرب النائب عن التحالف الوطني عن "�أمله بان يتجاوز الربملان عقبة احلاجز
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يعطل الكثري من عمله وان كان الواقع �أمر ًا مغايرا وكل االمور
حمكومة بالتوافقات ال�سيا�سية".
وكان رئي�س احلكومة حيدر العبادي قد دعا الكتل ال�سيا�سية يف اجتماع كربالء،
االحد ،اىل بيان موقفها من �إجراء تغيري حكومي .ورف�ضت �أطراف م�شاركة يف
االجتماع �إجراء �أي تغيري دون الت�شاور مع الكتل ال�سيا�سية.

العبادي يوافق على ا�ستثمار حقلني نفطيني يف الب�صرة ل�صاحلها
 الب�صرة /المدى بر�س
�أعلن حماف ��ظ الب�صرة ماج ��د الن�صراوي ،يوم
ام� ��س الثالثاء ،موافقة رئي� ��س جمل�س الوزراء
حي ��در العبادي على ا�ستثمار حقلني نفطيني يف
املحافظ ��ة ل�صاحله ��ا .وك�ش ��ف �أن احلقلني هما
نه ��ران عم ��ر والطوبة والل ��ذان مل يدخال �ضمن
ج ��والت الرتاخي� ��ص النفطي ��ة .وفيم ��ا ك�ش ��ف
جمل� ��س املحافظ ��ة ع ��ن مق�ت�رح ل ��وزارة النفط

باحت�س ��اب  %5م ��ن مبيع ��ات (�سوم ��و) ل�صالح
الب�ص ��رة� ،أ�شار �إىل ان املقرتح يتطلب ت�صويت
الربملان.
وق ��ال الن�ص ��راوي خالل م�ؤمت ��ر �صحفي عقده
يف ديوان املحافظ ��ة ،وح�ضرته (املدى بر�س)،
�إن "اجتماع ��ات مكثف ��ة جرت م ��ع وزارة النفط
وم�س�ؤولني يف الوزارة ومت ا�ستح�صال املوافقة
ب�ش ��كل مبدئي م ��ن قبل رئي�س جمل� ��س الوزراء

حي ��در العب ��ادي عل ��ى ا�ستثمار حقل�ي�ن نفطيني
يف املحافظة ،عل ��ى �أن تكون �إيراداتهما ل�صالح
املحافظ ��ة عرب �صن ��دوق ت�ستودع في ��ه الأموال
وت�صرف على �شكل م�شاريع للمحافظة".
و�أ�ض ��اف الن�ص ��راوي �أن "احلقل�ي�ن هم ��ا حقل
نه ��ران عمر �شم ��ايل املحافظ ��ة وحق ��ل الطوبة
غربيه ��ا" ،مبين ��ا �أن "هذي ��ن احلقل�ي�ن مل يدخال
�ضم ��ن ج ��والت الرتاخي� ��ص النفطي ��ة للحقول

امل�ستثمرة من قبل �شركات نفطية عاملية".
م ��ن جانب ��ه  ،ق ��ال رئي�س جلن ��ة النف ��ط والغاز
يف جمل� ��س حمافظة الب�صرة عل ��ي الفار�س يف
حدي ��ث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "حقل نهران عمر
وحق ��ل الطوبة هما حقالن يعمالن �ضمن حقول
ت�شغي ��ل �شرك ��ة نفط اجلن ��وب بطاق ��ة �إنتاجية
ت�صل لنحو � 50أل ��ف برميل يوميا لكل منهما"،
عادا �أن "احلقلني قابالن للتطوير".
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جمل�س الوزراء يقرر فر�ض ر�سوم على ت�سجيل املركبات وي�ضع �ضوابط توزيع امل�ساكن
 اقت�صادي��ون :تفعي��ل الق��رارات ال�ضريبي��ة يدع��م خزين��ة الدول��ة مبلي��ارات الدنان�ير
 بغداد /ابراهيم ابراهيم -
المدى بر�س

وافق مجل�س الوزراء العراقي ،يوم
ام�س الثالثاء ،على م�سودة قرار
فر�ض الر�سوم على ت�سجيل المركبات
الم�ستوردة لأول مرة في دوائر المرور
ً
�سابقا،
بعد ت�سقيط مركبة م�سجلة
وفيما اقر �ضوابط توزيع الم�ساكن
واالك�شاك على الفقراء ،رحب خبراء
اقت�صاد بتفعيل القرارات ال�ضريبية،
م�ؤكدين انها تدر على الدولة مليارات
الدنانير �شهريا.

وذك ��ر املكتب الإعالمي لرئي�س جمل�س الوزراء
حي ��در العب ��ادي يف بيان ،تلقت (امل ��دى بر�س)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "جمل�س ال ��وزراء وافق خالل
جل�ست ��ه االعتيادي ��ة التي عق ��دت ،على م�سودة
ق ��رار فر�ض الر�س ��وم عل ��ى ت�سجي ��ل املركبات
امل�ست ��وردة لأول م ��رة يف دوائ ��ر امل ��رور ،بعد
ت�سقي ��ط مركب ��ة م�سجل ��ة �سابق� � ًا� ،أو ا�ستيف ��اء
�أجور مقطوعة تقيد حل�ساب اخلزينة العامة".
و�أ�ضاف البي ��ان �أن "فر�ض الر�سوم �سيتم على
املركب ��ات التي يع ��اد ت�سجيله ��ا يف املحافظات
غري املنتظمة يف �إقليم ،من املالكني واحلائزين
الذي ��ن ي�سكنون هذه املحافظ ��ات" ،م�شريا �إىل
�أن "الق ��رار ن�ص عل ��ى �أن تلتزم دوائ ��ر الدولة
ب�ضم ��ان ا�ستكم ��ال الت�سوي ��ات ال�ضريبي ��ة
والكمركية عند ت�سجيلها".
ولف ��ت البي ��ان �إىل �أن "الر�سوم ح ��ددت ح�سب

ن ��وع املركب ��ة حي ��ث فر�ض عل ��ى جمي ��ع �أنواع
ال�سي ��ارات امل�صنع ��ة م ��ن قب ��ل ال�شرك ��ة العامة
ل�صناع ��ة ال�سي ��ارات مبل ��غ � 500أل ��ف دين ��ار،
وعل ��ى �سي ��ارة مدرع ��ة م�ست ��وردة (م�صفح ��ة)
�ستة ماليني دينار ،وعلى املركبات وال�شاحنات
الثقيل ��ة واملع ��دات واملركب ��ات الإن�شائية مبلغ
� 500ألف دينار".
وتاب ��ع البي ��ان �أن "القرار فر� ��ض على ت�سجيل
ال�سي ��ارة نوع (تاك�سي) �صال ��ون مبلغ مليوين
دين ��ار وفر�ض مبل ��غ ملي ��ون و� 500ألف دينار
عل ��ى با�صات نقل ال ��ركاب  12راكب� � ًا فما دون،
ومبل ��غ � 500أل ��ف دينار على ت�سجي ��ل با�صات
نق ��ل ال ��ركاب  12راكب ًا فما ف ��وق ،ومبلغ �أربعة
مالي�ي�ن دين ��ار ر�س ��وم ت�سجي ��ل ل�سي ��ارة دف ��ع
رباع ��ي (� 6سلندر) ،وثالثة مالي�ي�ن لذات الـ(4
�سلندر) ،وخم�سة ماليني لذات الـ� 8سلندر".

و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن "الق ��رار فر� ��ض مبل ��غ
ملي ��وين دين ��ار عل ��ى عج�ل�ات ال�صال ��ون الـ(4
�سلن ��در) ،وثالثة مالي�ي�ن لذات ال� �ـ(� 6سلندر)،
ومليوين دينار على عجالت احلمل من 16 -1
طن ��ا" ،مبينا �أن "الق ��رار يلغي كاف ��ة القرارات
الت ��ي تتعار� ��ض و�أحكامه ،با�ستثن ��اء املركبات
امل�ست ��وردة ل ��ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة،
واملركب ��ات امل�ست ��وردة ال�ستخ ��دام ال�شرط ��ة
والعمليات الع�سكرية".
وك�ش ��ف البي ��ان �أن "الق ��رار �سيطب ��ق عل ��ى
املركب ��ات التي دخلت قبل تاري ��خ �إ�صداره ومل
يتم ت�سقيط مركبة مقابلة على �أن يتم ت�سجيلها
يف املحافظة غري املنتظمة يف �إقليم بعد ت�سديد
ر�سم الت�سجيل ،بتخفي�ض ن�سبة ( )%25عن كل
�سنة مرت على �أول ت�سجيل".
و�أكد البيان �أن "جمل�س الوزراء منح مدة ثالثة
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الكويت
وزير النفط  :لن نلتزم
بتجميد �إنتاج النفط

ونزل ��ت �ص ��ادرات ال�ص�ي�ن 25.4
يف املئ ��ة يف فرباير �شباط مقارنة
به ��ا قبل عام بينما نزلت الواردات
 13.8يف املئة.
وارتف ��ع الذه ��ب يف املعام�ل�ات
الفوري ��ة  0.5يف املئ ��ة �إىل
 1274.10دوالر للأوقي ��ة
(الأون�صة) بحلول ال�ساعة 1034
بتوقيت جرينت�ش مقرتبا من �أعلى
م�ستوى ل ��ه منذ الثالث من فرباير
�شب ��اط  2015ال ��ذي �سجل ��ه ي ��وم
اجلمع ��ة املا�ضي عن ��د 1279.60
دوالر للأوقية.

قال وزير النفط الكويتي بالوكالة
�أن� ��س ال�صالح ،ام� ��س الثالثاء� ،إن
بالده لن تلتزم ب� ��أي جتميد عاملي
حمتم ��ل مل�ستوي ��ات �إنت ��اج النفط
�إال �إذا اتف ��ق جميع كب ��ار املنتجني
مب ��ن فيهم �إيران على امل�شاركة يف
االتفاق.
و�أبل ��غ ال�صال ��ح ال�صحفي�ي�ن على
هام� ��ش م�ؤمت ��ر يف العا�صم ��ة
الكويتي ��ة "�إذا مت �إب ��رام اتف ��اق
�ستلتزم الكويت
بالتجميد".وقال عطاء ا�ستثنائي يرفع
الوزي ��ر ردا عل ��ى �س� ��ؤال عم ��ا
�سيح ��دث �إذا مل يتف ��ق جمي ��ع قيمة اجلنيه امل�صري
املنتج�ي�ن عل ��ى االن�ضم ��ام التفاق
جتميد الإنت ��اج "�س�أنطلق ب�أق�صى ارتفع اجلنيه امل�صري يف ال�سوق
طاقتي �إن مل يتم التو�صل التفاق .ال�س ��وداء ،ام� ��س الثالث ��اء ،بع ��د
يوم�ي�ن م ��ن �ض ��خ البن ��ك املركزي
�س�أبيع كل برميل �أنتجه".
و�أ�شار �إىل �أن الكويت تنتج حاليا  500ملي ��ون دوالر يف النظ ��ام
ثالث ��ة مالي�ي�ن برمي ��ل م ��ن النفط امل�ص ��ريف ،يف عط ��اء ا�ستثنائ ��ي.
ونقل ��ت "رويرتز" ع ��ن متعاملني،
يوميا.
�أن �سع ��ر اجلنيه ارتفع يف ال�سوق
ال�سوداء وبلغ  9.70-9.60جنيه
لل ��دوالر .وع ��زا �أح ��د املتعامل�ي�ن
�سب ��ب ارتف ��اع قيم ��ة العمل ��ة �إىل
الذهب يقرتب من �أعلى العط ��اء ال ��دوالري ال ��ذي طرح ��ه
م�ستوى يف � 13شهراً
املركزي الأحد.
وكان البن ��ك املرك ��زي ب ��اع
ارتفع الذهب �صوب �أعلى م�ستوى  500ملي ��ون دوالر ،يف عط ��اء
ل ��ه يف � 13شه ��را ،ام� ��س الثالثاء ،ا�ستثنائ ��ي ،لتغطي ��ة واردات
مدعوما ب�ضعف ال ��دوالر وهبوط ال�سل ��ع ال�سرتاتيجية.فيم ��ا ب ��اع
الأ�سه ��م الأوروبي ��ة بع ��د �ص ��دور البنك املركزي يف عطائه الدوري،
بيان ��ات جتاري ��ة �صيني ��ة �أججت الثالث ��اء 38.8 ،ملي ��ون دوالر،
املخ ��اوف ب�ش� ��أن حال ��ة الطل ��ب وبلغ �أق ��ل �سعر مقب ��ول 7.7301
العاملي.
جني ��ه لل ��دوالر دون تغي�ي�ر ع ��ن

القاهرة

جنيف

�سعره يف العطاء ال�سابق.
وتواج ��ه م�ص ��ر ،املعتم ��دة عل ��ى
اال�ست�ي�راد� ،أزم ��ة يف العمل ��ة
الأجنبي ��ة ،وتتعر� ��ض ل�ضغ ��وط
متزاي ��دة خلف� ��ض قيم ��ة اجلني ��ه،
ال ��ذي يبقي ��ه البن ��ك املرك ��زي عند
 7.73جني ��ه للدوالر من ��ذ ت�شرين
الثاين.

مونرتيال
�إياتا :منو حركة نقل
الركاب جواً يف العامل %7.1
قال االحتاد الدويل للنقل اجلوي
(اياتا) ،ام�س الثالثاء� ،إن هبوط
�أ�سع ��ار النفط �ساه ��م يف تعزيز
الطل ��ب عل ��ى ال�سف ��ر بالطائرات
يف يناير كان ��ون الثاين وهو ما
ي�ش�ي�ر �إىل عام ق ��وي حلركة نقل
الركاب جوا.
وق ��ال ايات ��ا يف ن�ش ��رة بيانات ��ه
ال�شهري ��ة �إن الطلب عل ��ى ال�سفر
بالطائ ��رات ارتف ��ع  7.1يف املئة
يف يناي ��ر كان ��ون الث ��اين بينما
زاد معام ��ل احلمول ��ة  1.1يف
املئ ��ة .وقال ت ��وين تايل ��ر املدير
العام الياتا "ا�ستمر �إجتاه النمو
القوي ال ��ذي �شهدناه يف 2015
خ�ل�ال �شهر يناير وه ��و ما يظهر
ق ��وة الطل ��ب عل ��ى ال�سف ��ر رغ ��م
اال�ضطراب الذي �شهدته �أ�سواق
الأ�سهم م�ؤخرا".
و�أ�ض ��اف تايل ��ر �أن معام ��ل
احلمول ��ة القيا�س ��ي يرج ��ع �إىل
ق ��وة الطل ��ب وكف ��اءة ا�ستخدام
�ش ��ركات الط�ي�ران لأ�صوله ��ا
�إ�ضاف ��ة �إىل الهب ��وط الأخري يف
�أ�سعار النفط.

�أ�شهر لإعادة ت�سجيل املركبات يف دوائر املرور
للمالكني واحلائزين الذين ي�سكنون املحافظات
غ�ي�ر املنتظمة ب�إقليم وبعك�سه يتم التحفظ على
املركبة" ،الفت ًا �إىل �أن "القرار �سينفذ ابتدا ًء من
تاريخ �إ�صداره".
وتاب ��ع البي ��ان �إن "جمل� ��س ال ��وزراء واف ��ق
على �ضواب ��ط توزيع امل�ساك ��ن واالك�شاك على
الفقراء".
واو�ض ��ح جمل� ��س ال ��وزراء يف بيان ��ه �أن
"احلكوم ��ة �ستتحم ��ل ن�سب ��ة ( )%50من كلفة
االك�شاك والدكاكني الفعلي ��ة ويتحمل امل�ستفيد
ن�سب ��ة( )%50من الكلفة املتبقي ��ة على ان ت�سدد
ب�أق�س ��اط �شهرية وفق بديلني ،ام ��ا ت�سديد على
مدى(� 10سنوات) او على (�5سنوات)،على ان
ت�ؤول املبالغ اىل اخلزينة العامة للدولة" ،مبينا
�أن "الدول ��ة تتحمل النفق ��ات االدارية اخلا�صة

با�س�ت�رداد االموال بن�سب ��ة ( ،)%1ا�ستنادا اىل
احكام املادة( )40من قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم( )21ل�سنة ."2013
و�أ�ضاف اي�ضا �أن "جمل� ��س الوزراء قرر �أي�ض ًا
ت�شكي ��ل جلن ��ة لتمويل م�ش ��روع معاجل ��ة �شح
وملوحة املياه يف الب�صرة".
وقرر املجل�س "ت�شكي ��ل جلنة من مكتب رئي�س
ال ��وزراء وهيئة امل�ست�شاري ��ن ووكالء وزارات
(التخطي ��ط ،واملالي ��ة ،واالعم ��ار واال�س ��كان،
والبلدي ��ات)� ،إ�ضاف ��ة اىل الهيئ ��ة الوطني ��ة
لال�ستثمار وحمافظة الب�صرة لغر�ض التفاو�ض
بخ�صو�ص العر�ض امل ��ايل و�آلية الدفع بالآجل
والتي ت�شمل ن�سب ��ة الفائدة و�سنوات الت�سديد
واي ��ة امور مالية وقانوني ��ة ،واحالة تو�صيات
اللجن ��ة �آنف� � ًا اىل جلن ��ة ال�ش� ��ؤون االقت�صادية
للنظر بالتو�صيات".

وب نّ
�ّي� �أن "ه ��ذا الإجراء ج ��اء من اج ��ل توفري
املياه ال�صاحلة لل�ش ��رب وتطوير �شبكات املياه
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة واملحافظ ��ات االخرى"،
م�ش�ي�را اىل ان "املجل� ��س ق ��رر اي�ض ��ا متدي ��د
القر� ��ض املمنوح من امل�صرف العراقي للتجارة
اىل وزارة الكهرباء لعام ."2017
من جانب ��ه  ،قال اخلبري االقت�ص ��ادي م�صطفى
حمم ��د احلبي ��ب ،يف حدي ��ث لـ"امل ��دى" ،ان
"تركي ��ز احلكومة على تفعيل اجلوانب املالية
كال�ضرائب والر�سوم ب�شت ��ى انواعها ميكن ان
يع ��ود على اخلزين ��ة العامة للدول ��ة بن�سبة من
االموال تعترب جيدة".
وا�ض ��اف ان "االزمة املالية الت ��ي يعي�شها البلد
اج�ب�رت احلكومة على اعادة النظر بالعديد من
الق ��رارات والقوان�ي�ن االقت�صادي ��ة التي جتلب
للدولة موارد مالية كانت مهملة طيلة ال�سنوات
ال�سابقة".
واو�ضح احلبي ��ب ان "قرارات جمل�س الوزراء
حتت ��اج لأذرع تنفيذي ��ة على االر� ��ض ت�ستطيع
تطبي ��ق القوانني وف ��ق اطر اقت�صادي ��ة �سليمة
تراع ��ي م�صالح املواطنني وال تهمل حق الدولة
يف تقدمي خدماتها املتعددة".
وب�ي�ن ان "درا�سة جتارب ال ��دول املتطورة يف
القط ��اع ال�ضريب ��ي وم ��دى االمكاني ��ة املتاح ��ة
للحكوم ��ة يف تطبيقه ��ا عل ��ى ال�س ��وق املحلي ��ة
العراقي ��ة ي�ساهم ب�شكل كبري يف تعظيم املوارد
الداخلية واال�ستغناء تدريجيا عن النفط الذي
يعترب اىل اليوم امل�صدر االول للموازنة العامة
االحتادية".
واكد احلبي ��ب ان "تطبيق ا ُ
حل ��زم االقت�صادية
ب�ص ��ورة موح ��دة ومتجان�س ��ة ي ��زود اخلزينة
العامة مبليارات الدنان�ي�ر التي ميكن ان تدور
ب�ص ��ور خمتلفة لدعم وتن�شيط القطاع اخلا�ص
من جهة واع ��ادة ت�أهيل البن ��ى التحتية للدولة
من جهة اخرى".

امل�صرف التجاري :املرحلة املقبلة �ست�شهد �إجناز م�شاريع بكلفة
ثمانية مليارات دوالر
 بغداد /اي�سر جبار

�أعل ��ن امل�ص ��رف العراق ��ي للتج ��ارة (،)TBI
ي ��وم ام�س الثالثاء� ،أن املرحلة املقبلة �ست�شهد
�إجن ��از م�شاري ��ع يف الع ��راق بكلف ��ة ثماني ��ة
ملي ��ارات دوالر ،وفيما �أك ��د �أن بينها مطارات
وم�شاري ��ع بنى حتتي ��ة ،دعا البن ��وك العربية
لتمويل امل�شاريع كفر�ص ا�ستثمارية.
وقال ��ت مدير ع ��ام امل�صرف العراق ��ي للتجارة
( )TBIحمدي ��ة اجلاف يف حديث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "امل�ص ��رف يعك ��ف عل ��ى اجن ��از
م�شاري ��ع ب�أك�ث�ر م ��ن ثماني ��ة ملي ��ارات دوالر
ت�شم ��ل م�شاري ��ع عمالق ��ة ك�إن�ش ��اء مط ��ارات

وم�شاري ��ع بن ��ى حتتي ��ة" ،مبين ��ة �أن "تل ��ك
امل�شاريع من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف دعم اقت�صاد
البالد".
ودع ��ت اجل ��اف البن ��وك العربي ��ة و�صناديق
امل ��ال �إىل "متوي ��ل ه ��ذه امل�شاري ��ع كفر� ��ص
ا�ستثماري ��ة وفق� � ًا لقان ��ون اال�ستثم ��ار املعدل
اجلدي ��د ال ��ذي يعال ��ج جميع امل�ش ��اكل ومينح
فر�ص� � ًا مي�س ��رة ام ��ام امل�ستثمري ��ن الآن �أك�ث�ر
م ��ن �أي وقت م�ض ��ى" ،م�ؤك ��دة �أن "امل�صارف
العراقي ��ة والعربي ��ة لها دور يف دع ��م اقت�صاد
البالد وبناء العراق وهذا ما نعول عليه خالل
املرحلة املقبل ��ة التي يحتاج فيه ��ا العراق اىل
وقفتهم �أكرث من �أي وقت م�ضى".

وتابعت اجلاف �أن "العام احلايل  ،2016هو
حلظة حمورية جلهود الع ��راق ال�سرتاتيجية
للحف ��اظ عل ��ى التق ��دم االقت�ص ��ادي وتطوي ��ر
فر� ��ص متوي ��ل جدي ��دة وت�سع ��ى احلكوم ��ه
للو�ص ��ول �إىل الإ�صالحات الهيكلية والإدارية
التي طال انتظارها والتي عند تنفيذها �سوف
تك�ش ��ف ع ��ن �إمكان ��ات اال�ستثم ��ار الهائلة يف
االقت�ص ��اد وت�ستعد للتو�س ��ع" ،م�شرية اىل �أن
"االقت�صاد العراقي يربهن على �أن يكون مرن ًا
ب�شكل ملحوظ ويتجلى ذلك يف زيادة الرتكيز
على توفري الأمن وتعزيز ال�شفافية".
و�ش ��ددت اجل ��اف عل ��ى �أن "الع ��راق منفت ��ح
للخ�صخ�صة وتوفري فر�ص جديدة لال�ستثمار

الأجنب ��ي املبا�ش ��ر يف ال�صناع ��ات وي�سع ��ى
ب�ش ��كل خا�ص مع ال�ش ��ركاء الدوليني لتحديث
البن ��ى التحتي ��ة للخدمات املالي ��ة " ،مو�ضحة
�أن "البالد �أ�صبح ��ت �أقل اعتماد ًا على عائدات
النفط وان الع ��راق ي�سعى �إىل �إقامة �شراكات
جدي ��دة للتعام ��ل مع ع ��دد من الق�ضاي ��ا املالية
وال�سيا�سية العاجلة وم�شاريع البنى التحتية
و�صن ��دوق لدع ��م النف ��ط والغ ��از والكهرب ��اء
وم�شاريع النقل".
ي�شار �إىل �أن العراق يعي�ش �أزمة مالية ب�سبب
انخفا� ��ض �أ�سعار النفط واحل ��رب �ضد تنظيم
(داع�ش) ،ما اثر على موازنة البلد ،وادى �إىل
ايقاف غالبية امل�شاريع.

جمموعة تركية ت�ؤكد م�ضاعفة �إنتاج حمطة كهربائية بالديوانية
اىل  1000ميغا واط
 الديوانية /تح�سين الزركاني

�أك ��دت جمموعة ا�ستثمارية تركي ��ة ،التزامها بتطوير حمطة
كهرباء احلفار يف الديوانية ،وم�ضاعفة �إنتاجها من � 500إىل
�أل ��ف ميغا واط باملدة املقررة ،يف حني �أبدت �إدارة املحافظة
ا�ستعداده ��ا لت�سهي ��ل مهم ��ة املجموع ��ة وباق ��ي ال�ش ��ركات
اال�ستثمارية لتنفيذ املزيد من امل�شاريع باملحافظة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا�ستقب ��ال حماف ��ظ الديواني ��ة� ،سام ��ي
احل�سن ��اوي ،يوم ام� ��س ،وفد جمموعة �ش ��ركات ()CMS
الرتكي ��ة لبح ��ث واق ��ع عمله ��ا باملحافظ ��ة و�إمكاني ��ة تنفي ��ذ
م�شاريع جديدة ،وح�ضرته "املدى بر�س".
وق ��ال مدي ��ر جمموع ��ة �ش ��ركات ( )CMSالرتكي ��ة� ،سي ��د
�شور� ��ش ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "املجموع ��ة
ملتزمة بتنفي ��ذ تطوير م�شروع حمط ��ة كهرباء احلفار٢٥(،
ك ��م غربي مدينة الديوانية) ،يف موعده املحدد" ،م�شري ًا �إىل

�أن "العمل بنظام � Face2سيحول نظام ت�شغيل املحطة من
الوقود اخلفيف �إىل الثقيل".
و�أ�ض ��اف �شور� ��ش �أن "النظام اجلديد ي�ض ��م �سبعة خزانات
ملعاجل ��ة الوق ��ود الثقيل ،ترتب ��ط باملحط ��ة لت�شغيلها ،وذلك
مبدة اجن ��از ت�ص ��ل �إىل ثمانية �أ�شه ��ر" ،مبين ��ا �أن "املرحلة
الثالث ��ة التي �ستعقب تركيب النظ ��ام اجلديد تت�ضمن تزويد
املحطة بوحدات توليد �أخرى مل�ضاعفة طاقتها الإنتاجية من
� ٥٠٠إىل �ألف ميغا واط".
م ��ن جهته ق ��ال حماف ��ظ الديواني ��ة ،يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "جمموع ��ة  CMSالرتكي ��ة اال�ستثمارية ،تعد
واح ��دة من ال�شركات الر�صينة املتخ�ص�صة يف جمال الطاقة
وامل�شاري ��ع الكهربائي ��ة" ،مبين� � ًا �أن "اللق ��اء م ��ع م�س� ��ؤويل
املجموعة جاء ملناق�شة الفر�ص اال�ستثمارية الأخرى املتاحة
يف املحافظة وامل�شاريع الكهربائية اجلديدة التي ميكنها �أن
تنفذه ��ا" .وذكر احل�سناوي �أن "املجوع ��ة �ستنفذ املرحلتني

الثاني ��ة والثالثة من حمطة احلفار ،مبوا�صفات عالية ومدة
اجن ��از ال تتعدى ال�سنة والن�صف" الفت ًا �إىل �أن "زيادة طاقة
املحط ��ة �ستت ��م باال�ستفادة من الع ��وادم الناجمة عن ت�شغيل
املرحلة الثانية للم�شروع".
و�أكد املحافظ على "عزم احلكومة املحلية تقدمي الت�سهيالت
الالزمة الجناح عم ��ل ال�شركات اال�ستثمارية يف املحافظة"،
كا�شف� � ًا عن "توجيه اجلهات املعني ��ة بت�سهيل عمل املجموعة
الرتكية".
يذك ��ر �أن وزي ��ر الكهرب ��اء قا�س ��م الفه ��داوي ،افتت ��ح يف
(الث ��اين من كانون الث ��اين  ،)2016حمطة احلف ��ار الغازية
يف الديواني ��ة 180(،ك ��م جنوب ��ي العا�صمة بغ ��داد) ،بطاقة
�إنتاجي ��ة ت�ص ��ل �إىل  500ميغا واط ،وقد نف ��ذت املحطة من
قبل �شركت�ي�ن �سويدية وم�صرية ،بكلفة �إجمالية قدرها 181
ملي ��ون دوالر ،وت�ض ��م �أربع وحدات ،تنت ��ج كل واحدة منها
 125ميغا واط.
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تظاهرات "القم�صان البي�ض" تتوا�صل
مطالبات ب�إقالة ال�شهر�ستاين و�إبعاد اجلامعات عن ال�سيا�سة

نص ردن
 عالء ح�سن

�أحزان بابل املعلقة
ح ��ادث تفجري �شاحن ��ة مفخخة يف �سيط ��رة �أمنية �شم ��ايل حمافظة بابل
االح ��د املا�ض ��ي مل يك ��ن االول امل ��كان تعر�ض اكرث من م ��رة اىل حوادث
مماثل ��ة  ،لك ��ن امل�س�ؤول�ي�ن االمني�ي�ن امل�صرين من ��ذ �سنوات عل ��ى اقامة
ال�سيط ��رات حت ��ى فوق �سطوح املن ��ازل  ،اعلن ��وا ان ال�شاحنة امللغمة مل
ت�ستط ��ع عب ��ور ال�سيطرة  ،فكان ��ت النتيجة جمزرة كب�ي�رة راح �ضحيتها
ع�ش ��رات االبرياء تناثرت ا�شال�ؤهم ورمب ��ا و�صلت اىل �أعلى التالل يف
املدين ��ة الأثرية من بقايا جنائن بابل املعلق ��ة  ،بناها نبوخذ ن�صر واذلها
ابن ��اء القائم ��ة املغلق ��ة ،م ��ن م�س�ؤول�ي�ن حملي�ي�ن واخري ��ن يف احلكومة
املركزي ��ة  ،اكتف ��وا باال�ستن ��كار والتندي ��د ب�إ�ص ��دار بيان ��ات مل ت�صل اىل
م�ستوى حرارة الدم املراق يف �ساحة املوت املجاين.
باقام ��ة اول �سيط ��رة يف بغ ��داد واملحافظ ��ات العراقي ��ة ب ��رز �س� ��ؤال يف
االذه ��ان ،م ��ازال يبح ��ث ع ��ن ج ��واب من ��ذ �سنوات  ،ه ��ل ت�ستطي ��ع هذه
االج ��راءات �ضب ��ط االم ��ن وغلق ب ��اب اجلحي ��م املفتوح عل ��ى م�صراعيه
ال�ستقب ��ال ع�ش ��رات ال�ضحاي ��ا يومي ��ا  ،جراء تفج�ي�ر العب ��وات النا�سفة
والعج�ل�ات امللغمة ي�ضاف اليها اندالع اال�شتب ��اكات امل�سلحة يف املناطق
ال�ساخن ��ة  ،ون�شاط ع�صابات اجلرمي ��ة املنظمة  ،اكرث من ثالثني �ضابطا
يحم ��ل رتبة فريق يف اجلي�ش ،عجز ع ��ن تبديد قلق وخماوف الباحثني
ع ��ن ا�ستق ��رار امنه ��م  ،العج ��ز احلكوم ��ي يف ادارة امللف االمن ��ي ،جعل
جنائ ��ن بابل تتحول اىل احزان معلقة بانتظار ا�ستخدام ا�ساليب حديثة
يف التعاطي مع امل�شكلة الأمنية � ،أما اذا كان التعامل يقت�صر على ت�شكيل
جل ��ان حتقيقية ملحا�سبة املق�صري ��ن  ،فمن املحتمل ج ��دا تكرار مثل هذه
احل ��وادث  ،حين ��ذاك يعيد امل�س�ؤول ��ون وال�سيا�سيون ا�ص ��دار بياناتهم
ال�سابقة مع تغيري تاريخ ا�صدارها .
طبق ��ا خل�ب�راء �أمني�ي�ن يه ��دف تنظيم داع� ��ش احلاق اك�ب�ر اخل�سائر بني
�صف ��وف املدنيني  ،لي�س من امل�ستبعد يف االيام املقبلة ان ت�شهد العا�صمة
بغ ��داد حوادث مماثلة يف ال�سيطرات االمنية املزدحمة باملركبات  ،تقاطع
اجلادري ��ة � ،ساح ��ة الفار�س العرب ��ي يف املن�صور  ،ج�س ��ر ال�سنك � ،ساحة
التحري ��ر وغريها  ،ال�شك ان الق ��ادة االمنيني اتخذوا التحوطات الالزمة
بن�ش ��ر املزيد من ال�سيطرات  ،يبدو �إنهم الميلكون و�سائل بديلة  ،فعادوا
اىل اال�سالي ��ب القدمي ��ة بو�ضع عراقيل يف ال�ش ��وارع العامة لعلها حتبط
خمططات االرهابيني .
م ��ن ح ��ق ال�شاعر احل�ل�اوي موف ��ق حمم ��د �صاح ��ب الق�صي ��دة ال�شهرية
"الكوميدي ��ا العراقية " ان ي�ستخ ��دم ال�سخرية يف تناول م�أ�ساة ابناء
مدينته وجميع العراقيني بال ا�ستثناء ،حني �سلموا رقابهم ملن اليرحمهم
 ،يف كل ي ��وم ي�شاه ��دون جنوم الظه ��ر ،يتبادلون الته ��اين عرب الهواتف
النقال ��ة ال�ستم ��رار تيار الكهرب ��اء الوطنية قبل حل ��ول ال�صيف ال�ساخن
 ،ت ��رى م ��اذا يدور يف خميل ��ة ال�شاعر حول م�شهد ارتق ��اء ا�شالء �ضحايا
التفج�ي�ر جنائن بابل املعلق ��ة ؟ يف كل يوم ت�ضي ��ف ياموفق حممد ف�صال
جديدا ملا�ساة الكوميديا العراقية ،متى ي�سدل ال�ستار على امل�شهد االخري
من حياة عبديئيل ؟ �آخخخخخخخخخ يابويه اندهرنا  ،من زمن نبوخذ
ن�صر اىل حكم ائتالف ابو عنرت .

 بغداد /عامر م�ؤيد
واملدى بر�س
نظ ��م ع ��دد م ��ن طلب ��ة اجلامع ��ات
العراقية� ،أم�س الثالثاء ،تظاهرات
مطالبة با�صالح العملية التعليمية
و�إقالة وزير التعليم العايل ح�سني
ال�شهر�ست ��اين ،فيم ��ا �ش ��ددوا على
�ضرورة منع التدخالت ال�سيا�سية
والديني ��ة واملظاه ��ر امل�سلح ��ة يف
اجلامعات.
وق ��ال الطال ��ب يف جامع ��ة بغ ��داد
حمم ��د التميم ��ي ل� �ـ "امل ��دى" ان
"رئا�س ��ة جامع ��ة بغ ��داد منع ��ت
التظاه ��ر داخ ��ل اجلامع ��ة وقامت
بايق ��اف حرك ��ة البا�ص ��ات داخ ��ل
احل ��رم اجلامع ��ي لتمن ��ع التح ��اق
ع ��دد م ��ن الط�ل�اب بزمالئه ��م
املتظاهرين".
و�أ�ض ��اف التميمي ان "التظاهرات
ح�صل ��ت مب�شارك ��ة الع�ش ��رات من
الطلب ��ة ،وكانت املطال ��ب وا�ضحة
ومت كتاب ��ة بيان يت�ضم ��ن املطالب
امل�شروع ��ة ،و�أهمه ��ا �إقال ��ة وزي ��ر
التعلي ��م والبح ��ث العلم ��ي ح�سني
ال�شهر�ستاين".
وتاب ��ع "بع ��د انته ��اء التظاه ��رة
توقف ��ت احلرك ��ة داخ ��ل اجلامع ��ة
لكن بعدها �أم ��رت رئا�سة اجلامعة
باع ��ادة احلرك ��ة داخ ��ل احل ��رم
اجلامع ��ي بع ��د توق ��ف الك�ث�ر من
ن�ص ��ف �ساع ��ة وال�سم ��اح للطلب ��ة
بالتنقل م ��ن واىل احلرم اجلامعي
عرب البوابات الثالث".
وكتب طالب اجلامع ��ة بيانا �أكدوا
فيه مطالبهم وابرزها "�إقالة وزير
التعلي ��م العايل لف�شل ��ه الذريع يف
ادارة ملفات الوزارة و ا�ستخدامه
ال�سالي ��ب قمعي ��ة و خمابراتية يف
معاجلة امل�ش ��اكل و ادخال اجلهات
ال�سيا�سي ��ة و احلزبي ��ة يف عم ��ل
امل�ؤ�س�س ��ة االكادميي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن

ايقاف ترهي ��ب الطلبة و اال�ساتذة
املنادين باال�ص�ل�اح و التعاطي مع
النق ��د و التقومي بروح دميقراطية
لأن امل�ؤ�س�س ��ات الر�صين ��ة و
املحرتف ��ة ال تتق ��دم و ال تزدهر اال
بالنقد و التقومي البناء".
و�ش ��ددوا عل ��ى �أهمي ��ة "�إ�ص�ل�اح
املنظومة االداري ��ة للتعليم العايل
و اقال ��ة القي ��ادات االكادميي ��ة
غ�ي�ر امل�ؤهل ��ة و ج ��ذب الكف ��اءات
و اعطا�ؤه ��ا دوره ��ا الفعل ��ي و
احلقيقي يف دفع امل�سرية التعليمية
لالمام".
النا�شط الطالبي �أحم ��د البغدادي
ق ��ال يف ت�صري ��ح لـ"امل ��دى" ان
"املطال ��ب الطالبي ��ة ب�ص ��ورة
عام ��ة ال ت�سته ��دف �أح ��دا بذات ��ه،
ال الوزي ��ر وال م�س�ؤول�ي�ن بذاته ��م
النن ��ا كطلب ��ة ن�سته ��دف ا�ص�ل�اح
املنظوم ��ة التعليمي ��ة عل ��ى ا�سا�س
ابع ��اد التعليم عن نهج املحا�ص�صة

الرتبية تتفق مع اليون�سكو على ان�شاء قاعات تدريبية
 بغداد /املدى بر�س
اعلن ��ت وزارة الرتبي ��ة العراقي ��ة� ،أم�س
الثالث ��اء ،عن توقيعها اتفاق� � ًا مع منظمة
اليون�سك ��و الن�ش ��اء قاع ��ات تدريبي ��ة
مركزي ��ة يف كاف ��ة املحافظ ��ات ،وفيم ��ا
�أ�ش ��ارت اىل ان االتف ��اق ج ��اء م ��ن اج ��ل
رفع م�ست ��وى منت�سبي ال ��وزارة العلمي
واملهني ،وعدت ملف التدريب والتطوير
"ا�سا�س النهو�ض بالواقع التعليمي يف
البالد".

وقال املكتب االعالمي يف وزارة الرتبية
يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى بر� ��س) ،ن�سخة
من ��ه� ،إن "ال ��وزارة �أبرم ��ت اتفاق ��ا م ��ع
منظمة اليون�سكو ،يق�ضي بان�شاء قاعات
تدريبي ��ة مركزي ��ة ومتكامل ��ة يف جمي ��ع
املحافظ ��ات العراقية" ،مبين ��ا �أن "وزير
الرتبية حممد اقبال وجه املديرية العامة
لالعداد والتدريب والتطوير بالتوا�صل
م ��ع املنظمة من اجل اجناز هذا امل�شروع
ال�ضخم".
و�أ�ضاف ��ت ال ��وزارة �أن "االتفاق يت�ضمن

تهيئ ��ة قاع ��ات مركزي ��ة جمه ��زة باحدث
التقني ��ات التكنولوجي ��ة احلديثة لتكون
مرك ��زا لتدري ��ب الك ��وادر عل ��ى اختالف
تخ�ص�صاته ��ا ،وذل ��ك م ��ن اج ��ل رف ��ع
م�ستواها العلمي واملهن ��ي" ،م�شريا �إىل
�أن "وزي ��ر الرتبية يويل مل ��ف التدريب
والتطوي ��ر اهتمام� � ًا بالغ� � ًا ،باعتب ��اره
ا�سا� ��س النهو� ��ض بالواق ��ع التعليم ��ي،
وتطوي ��ر و�سائ ��ل التدري� ��س والتعلي ��م
ومبا ي�ص ��ب يف م�صلحة الطلب ��ة وبلدنا
عامة".

احلكومة تقر م�شروع قانون منح املوظف �إجازة
اعتيادية
 بغداد /املدى بر�س
ق ��رر جمل� ��س ال ��وزراء� ،أم� ��س الثالث ��اء ،املوافقة عل ��ى م�شروع
قانون منح املوظف اجازة اعتيادية واحالته اىل جمل�س �شورى
الدولة ،فيما ا�شار اىل ان القانون وبعد تدقيقه من قبل ال�شورى
�سيحال اىل جمل�س النواب للت�صويت عليه.
وق ��ال املكتب االعالمي لرئي�س جمل�س ال ��وزراء حيدر العبادي،
يف بي ��ان تلق ��ت (املدى بر� ��س) ،ن�سخة من ��ه� ،إن "املجل�س وافق

�إع��ل��ان�����ات

خ�ل�ال جل�سته االعتيادية التي عقدت �أم�س ،على م�شروع قانون
من ��ح املوظف �إجازة اعتيادية" ،مبين� � ًا �أن "القانون �سيحال اىل
جمل� ��س �شورى الدولة لغر�ض تدقيق ��ه ح�سب اال�صول واحالته
اىل جمل�س النواب".
و�أ�ض ��اف مكت ��ب العب ��ادي ،ان "القان ��ون ا�ستن ��د اىل اح ��كام
املادتني(/61البن ��د اوال و /80البن ��د ثاني ��ا) م ��ن الد�ست ��ور مع
الأخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار املالحظ ��ات املطروح ��ة اثن ��اء مناق�ش ��ة
املو�ضوع يف جمل�س الوزراء".

فقدت مني وثيقة الدراسة الثانوية
الصادرة من ثانوية الوليد باسم
(الطالبة رنا عبد اجلليل الياس) يرجى
ممن يعثر عليها تسليمها الى جهة
االصدار.
املعلن
رنا عبد اجلليل اليا�س

وابع ��اد الفا�سدي ��ن مم ��ن يثب ��ت
تورطه ��م بق�ضاي ��ا ف�س ��اد ،وكذل ��ك
ا�صالح ط ��رق وا�سالي ��ب ومناهج
التعلي ��م وحتديثه ��ا مب ��ا يالئ ��م
روح الع�ص ��ر والتط ��ور العلم ��ي
العاملي ،وكذلك بتوفري املختربات
العلمي ��ة والتدري ��ب العمل ��ي ال ان
يك ��ون التعلي ��م نظري ��ا فق ��ط ،اذ
لي� ��س م ��ن املعق ��ول انن ��ا ال نطمح
لتط ��ور جامعاتن ��ا ورقياها ورقي
خمرجاتها العلمية واالكادميية".
و�أكد النا�شط "اهمية الت�أ�شري على
�ضرورة م ��ن �ض ��رورات اال�صالح
يف اطالق احلريات الطالبية وحق
التنظي ��م الطالب ��ي وح ��ق اختيار
ممثل ��ي الطلب ��ة بانتخاب ��ات ح ��رة
دميقراطي ��ة ليكونوا حلقة الو�صل
ب�ي�ن ال ��كادر التدري�س ��ي والطلبة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ان ا�ص�ل�اح التعلي ��م
يتطل ��ب نهج ��ا وحزم ��ة اج ��راءات
وقوانني وتدعم بالتنفيذ ،ال تكون

جانب من تظاهرة طلبة جامعة الكوفة
جم ��رد اج ��راءات وقوان�ي�ن عل ��ى
الرفوف كما يتم التعامل مع بع�ض
القوان�ي�ن كان اخره ��ا قانون املنح
الطالبي ��ة الت ��ي القيت عل ��ى الرف
دون تنفيذ"
وتاب ��ع ان "احدى اه ��م ال�شعارات
الت ��ي رفعت تق ��ول (كرامة الطالب
�أولوية ..ابع ��دوا ع�ساكر الأمنية)
فق ��د �شاهدن ��ا ل�سن�ي�ن اعت ��داءات
وجتاوزات م�ستمرة من قبل �أمنية
اجلامع ��ة ،وه ��ذا م ��ا يتناق�ض مع
مفهوم احلرم اجلامعي".
اىل ذل ��ك تظاه ��ر املئ ��ات م ��ن طلبة
جامع ��ة وا�س ��ط احتجاج� � ًا عل ��ى
تردي الواقع التعليم ��ي ،وطالبوا
ب�إقالة وزير التعليم العايل ح�سني
ال�شهر�ست ��اين ،و�إ�صالح املنظومة
الإدارية للوزارة.
وق ��ال الطال ��ب حي ��در عب ��د ماج ��د
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر�س)� ،إن
"املئ ��ات من طلب ��ة جامعة وا�سط

خرجوا� ،صباح �أم�س ،يف تظاهرة
داخ ��ل احلرم اجلامع ��ي احتجاج ًا
على تردي الواقع العلمي وت�ضامن ًا
مع طلبة جامعة املثنى".
و�أ�ض ��اف ماج ��د� ،أن "املتظاهرين
طالب ��وا ب�إقال ��ة وزي ��ر التعلي ��م
الع ��ايل والبح ��ث العلم ��ي ح�س�ي�ن
ال�شهر�ست ��اين لف�شل ��ه الذري ��ع،
لإ�صالح املنظومة الإدارية للوزارة
واختي ��ار الكفوئ�ي�ن لإدارته ��ا،
وزيادة مقاع ��د الدرا�سات العليا"،
الفت� � ًا �إىل �أن "الطلب ��ة �شددوا على
�ضرورة منع التدخالت ال�سيا�سية
والديني ��ة واملظاه ��ر امل�سلح ��ة يف
اجلامعات".
ويف ذي ق ��ار ،ق ��ال الطالب ح�سني
طال ��ب حمي ��دي وه ��و �أح ��د طلب ��ة
كلي ��ة الرتبي ��ة يف جامع ��ة ذي قار
يف حدي ��ث اىل (امل ��دى بر�س)� ،إن
"مئ ��ات الطلبة من جامعة ذي قار
خرج ��وا يف تظاه ��رة �أمام جمل�س
حمافظ ��ة ذي ق ��ار للمطالب ��ة ب�إقالة
وزي ��ر التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلم ��ي ح�س�ي�ن ال�شهر�ست ��اين"،
م�ؤك ��د ًا �أن "وزي ��ر التعلي ��م مل يقم
ب� ��أي �إج ��راء حقيق ��ي لإ�ص�ل�اح
العملي ��ة التعليمي ��ة يف اجلامعات
العراقية".
و�ش ��دد حمي ��دي عل ��ى� ،ض ��رورة
"الت�سري ��ع ب�ص ��رف منحة الطلبة
وع ��دم امل�سا� ��س به ��ا حت ��ت ذريعة
الأزم ��ة املالية ك ��ون املنحة تخفف
م ��ن االعب ��اء املالي ��ة امللق ��اة عل ��ى
كاه ��ل الطلبة" ،حم ��ذر ًا يف الوقت
ذاته من "امل�سا�س باملتظاهرين �أو
حما�سبتهم".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال الطال ��ب يف كلية
الرتبي ��ة امل�سائي ��ة بجامعة ذي قار
�أحمد جب ��ار يف حديث اىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "طلب ��ة جامع ��ة ذي
قار تظاه ��روا �ضد الف�س ��اد و�سوء
االدارة والظل ��م والتع�س ��ف ال ��ذي

حل ��ق بالعراقيني من جراء �سيا�سة
امل�س�ؤولني يف املنطقة اخل�ضراء"
 ،داعي� � ًا اىل "اج ��راء ا�صالح ��ات
جذري ��ة يف العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
وابع ��اد الفا�سدي ��ن ع ��ن الكابين ��ة
الوزاري ��ة املقبلة وحما�سبتهم على
ف�سادهم".
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،تظاه ��ر
الع�شرات م ��ن طلبة جامعة الكوفة
للمطالب ��ة ب�إقال ��ة وزي ��ر التعلي ��م
الع ��ايل والبح ��ث العلم ��ي ح�س�ي�ن
ال�شهر�ست ��اين وا�ص�ل�اح نظ ��ام
التعلي ��م ،فيم ��ا دع ��وا اىل ع ��دم
الت�ضيي ��ق على الطلب ��ة وم�صادرة
حرياتهم.
وق ��ال �أح ��د الطلب ��ة املنظم�ي�ن
للتظاه ��رة منتظ ��ر الك ��ويف يف
حدي ��ث اىل (امل ��دى بر� ��س) �إن
"الع�ش ��رات من طلبة كلية االدارة
واالقت�ص ��اد بجامع ��ة الكوف ��ة
تظاهروا جم ��دد ًا للمطالب ��ة ب�إقالة
وزي ��ر التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلم ��ي ح�س�ي�ن ال�شهر�ست ��اين"،
م�ؤك ��د ًا �أن "هن ��اك ت�ضامن� � ًا ل ��دى
معظ ��م طلب ��ة اجلامع ��ات العراقية
لتحقيق هذا املطلب".
و�أ�ض ��اف الك ��ويف �أن ''الطال ��ب
اجلامعي م ��ازال يعاين الكثري من
امل�ش ��اكل ومل ت�سع ال ��وزارة حللها
كم ��ا �أن نظام التعليم مازال مرتدي ًا
وبحاج ��ة اىل اال�ص�ل�اح ف�ض ًال عن
النظ ��ام االداري '' ،مطالب� � ًا بـ ''عدم
الت�ضييق عل ��ى الطلبة اجلامعيني
وم�صادرة حرياتهم ' .
و�أ�ش ��ار الك ��ويف اىل �أن 'ه ��ذه
التظاه ��رة ت�أتي ت�ضامن� � ًا مع طلبة
جامع ��ة املثن ��ى ومطالبه ��م ودعم ًا
لال�ست ��اذ اجلامع ��ي ال ��ذي تعر�ض
لالعتق ��ال كون ��ه ق ��ال كلم ��ة حق"،
م�ؤك ��د ًا �أن " الطلب ��ة �سي�ستم ��رون
بالتظاه ��ر حل�ي�ن حتقي ��ق املطالب
امل�شروعة ''.

ال�شبكة الوطنية تتوقف ب�شكل تام ..ووزير الكهرباء
ي�شكل جلنة حتقيقية
 بغداد /املدى بر�س
ك�شف ��ت وزارة الكهرب ��اء،
�أم� ��س الثالثاء ،ع ��ن تعر�ض
ال�شبك ��ة الكهربائي ��ة يف
الع ��راق اىل التوق ��ف التام،
وع ��زت ال�سب ��ب �إىل حدوث
"عار� ��ض فن ��ي" ،وفيم ��ا
�أ�شارت اىل �أن فرق ال�صيانة
�أع ��ادت بع� ��ض املحط ��ات
التوليدي ��ة اىل العم ��ل بع ��د
معاجل ��ة اخلل ��ل ،لفت ��ت اىل
ان وزي ��ر الكهرب ��اء قا�س ��م
الفه ��داوي �أوع ��ز بت�شكي ��ل
جلن ��ة حتقيقي ��ة للك�شف عن
"ا�سباب التوقف".
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م
حمطة كهرباء الزبيدية� ..أر�شيف
وزارة الكهرب ��اء م�صع ��ب
املدر� ��س ،يف بي ��ان ،تلق ��ت الطاق ��ة الكهربائي ��ة ال�ضغط حمط ��ات انت ��اج الطاق ��ة يف الفه ��داوي ،با�ش ��رت وعل ��ى
(امل ��دى بر� ��س) ،ن�سخة منه ،الفائق (رميل ��ة – نا�صرية) ،املنطق ��ة اجلنوبي ��ة م ��ا اث ��ر الف ��ور مبعاجل ��ة العار� ��ض
�أن "منظوم ��ة الكهرب ��اء و(وا�سط – عم ��ارة) ،جراء على جمي ��ع حمطات االنتاج الفن ��ي وف�ص ��ل اخلط�ي�ن
الوطني ��ة ،تعر�ض ��ت �إىل عار�ض فني".
يف املحافظ ��ات" ،م�ش�ي�را واع ��ادة ت�شغي ��ل املحط ��ات
التوق ��ف الت ��ام عن ��د ال�ساعة و�أ�ض ��اف املدر� ��س� ،أن �إىل ان "م�ل�اكات ال ��وزارة التوليدية تباع ًا".
الواح ��دة من ظه ��ر الثالثاء" ،توق ��ف هذي ��ن اخلطني يف الهند�سية والفنية وبتوجيه و�أَ�ش ��ار املدر� ��س ،اىل ان
ب�سب ��ب انف�صال خط ��ي نقل �آن واح ��د �أدي ��ا اىل توق ��ف م ��ن الوزي ��ر قا�س ��م حمم ��د "املنظوم ��ة الكهربائي ��ة

�ستع ��ود اىل العم ��ل بالكامل
خ�ل�ال ال�ساع ��ات املقبل ��ة"،
الفت ًا اىل ان "وزير الكهرباء
�أوع ��ز بت�شكي ��ل جلن ��ة
حتقيقية للك�شف عن �أ�سباب
التوقف".
ويع ��اين الع ��راق نق�ص� � ًا يف
الطاقة الكهربائية منذ بداية
�سنة ،1990وازدادت �ساعات
تقن�ي�ن التي ��ار الكهربائ ��ي
بع ��د �سن ��ة  ،2003يف بغداد
واملحافظ ��ات ،ب�سب ��ب ق ��دم
الكث�ي�ر من املحط ��ات �إ�ضافة
�إىل عملي ��ات التخريب التي
تعر�ض ��ت له ��ا املن�ش�آت خالل
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،حي ��ث
ازدادت �ساع ��ات انقط ��اع
الكهرباء ع ��ن املواطنني �إىل
نح ��و ع�شري ��ن �ساع ��ة يف
الي ��وم الواح ��د ،فيما �شهدت
املدة املا�ضي ��ة حت�سن ًا كبري ًا
�إذ ا�ستمرت �ساعات الت�شغيل
لنح ��و � 23ساع ��ة وخا�ص ��ة
بع ��د انخفا� ��ض درج ��ات
احلرارة.

كركوك تطالب بتخ�صي�ص  % 20من ا�ستقطاعات املوظفني لدعم البي�شمركة
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طال ��ب جمل� ��س حمافظ ��ة كرك ��وك،
�أم� ��س الثالثاء ،احلكوم ��ة االحتادية
بتخ�صي� ��ص  %20م ��ن املبال ��غ
امل�ستقطعة م ��ن موظفي الدولة لدعم
البي�شمرك ��ة ،فيم ��ا �أ�ش ��ار اىل ايداع
اقلي ��م كرد�ست ��ان  20ملي ��ون دوالر
ل ��دى م�صارفه خا�ص ��ة با�ستحقاقات
الب�ت�رودوالر الناجم ��ة ع ��ن ت�صدير
النفط من املحافظة.
وق ��ال مرا�س ��ل (امل ��دى بر� ��س) ،ان
"جمل�س حمافظة كركوك عقد اجتماعه
االعتي ��ادي واملرق ��م ( ،)362الثالثاء،
برئا�س ��ة رئي� ��س املجل� ��س ريب ��وار
الطالب ��اين ،وبح�ضور ممثل ��ي الكتل
ال�سيا�سية ومن�سقي جمال�س االق�ضية

والنواحي التابعة للمحافظة".
من جانبه قال رئي�س جمل�س املحافظة
ريب ��وار الطالب ��اين يف حدي ��ث اىل
(امل ��دى بر� ��س) ،ان "املجل� ��س �صوت
وباالجم ��اع عل ��ى مطالب ��ة احلكوم ��ة
االحتادية بتخ�صي�ص ن�سبة  %20من
املبالغ امل�ستقطعة من موظفي الدولة
يف العراق لدعم ق ��وات البي�شمركة"،
مبين ًا ان "البي�شمركة تدافع يف جبهة
تبل ��غ اكرث م ��ن  1000كم يف مواجهة
تنظيم (داع� ��ش) االرهابي ،واال�سهام
يف حتري ��ر ارا�ض ��ي املحافظ ��ة م ��ن
التنظيم".
و�أ�ش ��ار الطالب ��اين اىل "م�شارك ��ة
جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة يف جمل� ��س
حمافظ ��ة كرك ��وك ،يف اجتم ��اع م ��ع
جمل�س حمافظة كركوك وزارة ال�ث�روات الطبيعي ��ة يف

اقلي ��م كرد�ستان ،ب�ش� ��أن ا�ستحقاقات
الب�ت�رودوالر للمحافظ ��ة ل ��دى
االقلي ��م" ،مبين ًا ان "االقليم �أودع 20
ملي ��ون دوالر كدفع ��ة اولي ��ة من هذه
امل�ستحقات يف م�صارف االقليم".
وتاب ��ع الطالب ��اين ان "هن ��اك
اج ��راءات متبعة لتحويل ه ��ذا املبلغ
اىل امل�ص ��ارف احلكومي ��ة التابع ��ة
للحكومة االحتادية لتتمكن املحافظة
من حتويلها اىل ر�صيدها".
يذك ��ر ان موظف ��ي كرك ��وك وعم ��وم
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة بالع ��راق
ت�ستقط ��ع م ��ن موظفيه ��ا  %3لغر� ��ض
تقدميه ��ا للنازحني واحل�شد ال�شعبي،
فيما ت�ص ��در كركوك نفطها عرب اخلط
املمتد م ��ن اقليم كرد�ست ��ان اىل ميناء
جيهان الرتكي .
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همومٌ
يف عربة قطار التغيري

يف عيد املر�أة..
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حلماية الن�سـاء و�ضمان حقوقه

ن

�أطلقت م�ؤ�س�سة املدى ،مبادرة ملنا�سبة عيد املر�أة بتقدمي الزهور للن�ساء والفتيات يف العا�صمة بغداد ،وفيما
عُ دّ ت املبادرة نظرة اعتبار لإجنازات ومكانة املر�أة العراقية من م�ؤ�س�سة �س ّباقة باالهتمام باملر�أة واجلانب الإن�ساين،
طالبت ن�ساء ونا�شطات عراقيات بت�شريع قانون حلماية املر�أة من العنف و�ضمان حقوقها وحرياتها .وقالت
الإعالمية يف م�ؤ�س�سة املدى جمانة ممتاز يف حديث لـ (املدى بر�س) �إن "م�ؤ�س�سة املدى للثقافة والإعالم والفنون
ً
ً
"عمال �إن�ساني ًا
عادة املبادرة
�أطلقت مبادرة مبنا�سبة عيد املر�أة ،ت�ضمنت تقدمي الزهور للن�ساء يف العا�صمة بغداد"،
ينظر بعني االعتبار �إىل اجنازات ومكانة املر�أة العراقية ،املكافحة التي واجهت ظروف ًا �صعبة خالل الأعوام املا�ضية".
 بغداد /منري اجلبوري
و�أ�ضافت ممت ��از� ،أن "توزيعنا لباقات
الورود عل ��ى الن�ساء يف مناطق بغداد
�أدخ ��ل ال�س ��رور يف قلوبه ��ن وحت ��ى
الأطفال" ،م�ؤك ��دة �أن "م�ؤ�س�سة املدى
�س ّباق ��ة يف االلتف ��ات ل ��كل م ��ا يتعل ��ق
باجلانب الإن�ساين واملر�أة".
م ��ن جانبها قال ��ت ملكة جم ��ال العراق
�شيم ��اء قا�س ��م خ�ل�ال م�شاركته ��ا يف
أم�س احلاجة �إىل
املبادرة� ،إن "املر�أة ب� ِ
مثل هذه املبادرات والدعم ،خا�صة يف
بلد �شهد اغت�صاب كيانهن وقيمهن من
قبل وحو� ��ش �أرادوا لبلدن ��ا �أن ينزف

دم� � ًا" ،مبينة �أن "نظ ��رة ال�سرور التي م ��ن الدع ��م واالهتم ��ام لتق ��دمي املزيد
ر�سمته ��ا املب ��ادرة يف وج ��ه الن�س ��اء ،م ��ن العط ��اء ،كونه ��ا املك ��ون الرئي�س
م ّثل ��ت نظ ��رة والدت ��ي الت ��ي كان ��ت لل�شعوب" ،مطالبة "بت�شريع القوانني
وم ��ا زال ��ت ت�سان ��دين يف ك ��ل مراحل التي ت�ضمن حرية املر�أة وحمايتها".
احلياة".
و�أ�ضافت �أحم ��د� ،أن "اهتمام م�ؤ�س�سة
و�أ�ضافت قا�س ��م� ،أن "ال�سرور والفرح معنية بالإعالم والثقافة والفنون بعيد
اللذين مثلتهما مبادرة املدى يفوق كل امل ��ر�أة ،يعط ��ي قيم ��ة وحي ��ز ًا ومكانة
مراحل الفرح التي �شهدتها يف حياتي للم ��ر�أة العراقي ��ة التي واجه ��ت �شتى
خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة" ،ع ��اد ًة الظ ��روف وامل�آ�س ��ي" ،داعية احلكومة
املبادرة "عم ًال قيم� � ًا والتفاتة �إىل دور واجله ��ات املعني ��ة "اىل تنظي ��م مث ��ل
املر�أة وقيمتها يف املجتمع العراقي" .هذه املب ��ادرات والأن�شطة ،والو�صول
بدورها قالت الطالبة يف جامعة بغداد �إىل �أبع ��د م ��ن العا�صمة بغ ��داد ،لدعم
ر�ؤى احمد يف حدي ��ث لـ(املدى بر�س) وتطوير قابلية املر�أة العراقية".
�إن "املر�أة يف العراق حتتاج �إىل املزيد من جانبها قالت �أم حممد وهي نازحة

يفرون من مناطق "داع�ش" يف كركوك
� 200شخ�ص ُّ

أخبار سريعة
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املوارد

�إغالق المنافذ غير النظامية لنهر الكحالء
�أغلق ��ت وزارة امل ��وارد املائي ��ة ،املناف ��ذ
غري النظامية لنهر الكحالء يف حمافظة
مي�سان.وذك ��ر بي ��ان لل ��وزارة� ،إن
"املالك ��ات الفنية والهند�سية يف الهيئة
العامة لت�شغيل م�شاريع الري والبزل يف
حمافظة مي�سان ،التابعة للوزارة �أغلقت
املنافذ غري النظامي ��ة على نهر الكحالء،
بهدف احلفاظ على من�سوب املياه وعدم
ت�أثريه على الأحي ��اء ال�سكنية املجاورة
للنهر يف حالة ارتفاع املنا�سب فيه".

من حمافظة االنبار يف حديث لـ (املدى
بر� ��س) �إن "ما حتتاجه املر�أة العراقية
هو �ضم ��ان حقوقه ��ا ومنحها احلرية،
وجتنيبها الأعراف القبلية واملجتمعية
التي متتهنها".
وطالب ��ت �أم حمم ��د ،الربملاني ��ات
"بت�شري ��ع قان ��ون يحم ��ي الن�ساء من
التعنيف الأ�سري واملجتمعي ،وحماية
املطلق ��ات والأرام ��ل ،يف ظ ��ل الأزم ��ة
الأمني ��ة التي ت�شهده ��ا البالد" ،معربة
عن �أملها ب�أن "حتظى املر�أة باالحرتام
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية".
وكان ��ت بعثة الأمم املتحدة يف العراق
(يونامي) �أعلن ��ت ،االثنني� ،أن الن�ساء

و�أ�ش ��ار �إىل ان "املالك ��ات الفني ��ة
والهند�سي ��ة يف الهي� ��أة العام ��ة لت�شغيل
م�شاريع الري والب ��زل  /مديرية موارد
مي�س ��ان� ،أقدم ��ت عل ��ى مراقب ��ة ال�س ��داد
الواقعي ��ة يف خمتلف قواط ��ع املحافظة
به ��دف ال�سيط ��رة على ارتف ��اع منا�سيب
املي ��اه وتوجهه ��ا اىل نهر دجل ��ة ب�أجتاه
ه ��ور احلوي ��زة عرب جم ��رى ال�شما�شري
لتغذي ��ة االهوار وتخفي ��ف �ضغط املياه
على مركز املحافظة".

�أف���اد م�صدر يف قوات البي�شمرك���ة مبحافظة كركوك،
�أم����س الثالث���اء ،ب����أن � 200شخ�ص فروا م���ن مناطق
�سيط���رة تنظي���م (داع�ش) يف جن���وب غربي و�شمايل
كرك���وك 250( ،كم �شمال بغداد) ،فيما �أكد �أن الفارين
و�صل���وا �إىل املناط���ق اخلا�ضع���ة ل�سيط���رة ق���وات
البي�شمركة.
وق���ال امل�ص���در يف حديث ل���ـ (املدى بر����س) �إن "200
�شخ����ص بينهم اطفال ون�س���اء ورجال م�سنون هربوا
م���ن مناط���ق �سيط���رة تنظي���م (داع����ش) يف جنوب���ي
وغرب���ي كرك���وك وناحي���ة ال���زاب وحمي���ط منطق���ة

الداخلية
العمل

افتتاح دائرة البطاقة الوطنية في مدينة الأعظمية
افتت ��ح وزي ��ر الداخلي ��ة حممد الغب ��ان يف مدينة االعظمي ��ة دائرة البطاق ��ة الوطنية،
ومب�شاركة عدد من قيادات الوزارة.
وقال الغبان يف بيان ان "الوزارة مل تدخر جهدا يف اجناز هذا امل�شروع ملا يحمله من
اهمية برغم تعطله ل�سنوات عدة  ،اال ان ا�صرار وزارة الداخلية على اكماله م ّكنها من
اجن ��ازه لكونه �سيعم ��ل على تب�سيط االجراءات وترك العمل الي ��دوي وانهاء الف�ساد
والروتني".
وا�ضاف ان "ا�صدار قانون البطاقة الوطنية جعل العمل بهذا امل�شروع قانوني ًا وهذه
خط ��وة مهمة خا�ص ��ة بعد اجلهود الكبرية التي بذلت من اج ��ل اجناح هذا امل�شروع ،
وا�ش ��اد اال�ستاذ الغبان مبا قدّمت من جهود يف ايجاد البنى التحتية واكمال منظومة
االت�صاالت وتذليل ال�صعوبات وتعاون احلكومات املحلية".
واكد ان" الوزارة �ست�شرع بعملية افتتاح دوائر �شرقي القناة ومدينة ال�صدر".

اتهم ع�ض ��و جمل�س حمافظ ��ة بغداد
حمم ��د الربيع ��ي نق ��اط التفتي� ��ش
الأمني ��ة بفر� ��ض "ات ��اوات" ت�ص ��ل
�إىل � 15أل ��ف دوالر عل ��ى ال�شاحنات
الكب�ي�رة قب ��ل ال�سم ��اح له ��ا بدخول
العا�صم ��ة بغ ��داد ،وفيم ��ا �أك ��د �أن
املجل�س �أبل ��غ اجله ��ات املعنية بتلك
املمار�س ��ة "ال�سلبية واخلطرية" من
دون �أن يتخ ��ذ �أي �إجراء للحد منها،
ح ّم ��ل جه ��ات "متنف ��ذة" م�س�ؤولي ��ة
"عرقل ��ة م�ش ��روع �ساح ��ات التبادل
التجاري الذي ي�شكل ح ًال لها".
وقال ع�ضو املجل�س حممد الربيعي،
يف حديث لـ (املدى بر�س) �إن "�أغلب
ال�سيطرات الأمنية يف مداخل بغداد
تفر� ��ض ات ��اوات عل ��ى ال�شاحن ��ات
الكب�ي�رة الداخل ��ة �إىل العا�صم ��ة"،
مبين� � ًا �أن هنال ��ك "معلوم ��ات م�ؤكدة
ب� ��أن ال�سيط ��رة الأمني ��ة عن ��د مدخل
بغ ��داد -الك ��وت ت�أخ ��ذ �أت ��اوات من
�أ�صح ��اب ال�شاحن ��ات ،و�أن بع� ��ض
ال�شاحنات تبقى ثالثة �أو �أربعة �أيام
عن ��د مدخ ��ل ال�سيط ��رة ،وال يُ�سم ��ح
له ��ا بدخ ��ول العا�صم ��ة �إال بع ��د دفع
�أ�صحابها املبلغ املطلوب".
و�أ�ض ��اف الربيع ��ي� ،أن "االت ��اوات
املفرو�ضة على ا�صح ��اب ال�شاحنات

�إطالق �إعانة الحماية كل �شهرين بدال
من ثالثة
احل ��ايل  .م�ش�ي�را اىل ان الوزي ��ر اوع ��ز
باطالق الدفعة االوىل من اعانة احلماية
االجتماعي ��ة يف  2016/4/1ومببل ��غ
االعان ��ة نف�س ��ه م ��ن دون زي ��ادة  ،و�ستتم
حما�سبة الدوائر املق�صرة".
و�أ�ض ��اف ان "الوزي ��ر اوع ��ز ب�سرع ��ة
التن�سي ��ق م ��ع وزارة التخطي ��ط الطالق
ال�شم ��ول وح�س ��ب �ضواب ��ط القان ��ون
اجلدي ��د للحماي ��ة االجتماعي ��ة رق ��م 11
ل�سنة  2014ومنها ال�شمول وفق خريطة
الفقر".

الق���راج والكوي���ر واط���راف ق�ضاء خمم���ور 75( ،كم
�شم���ال غربي كركوك)" ،مبين��� ًا �أن "قوات البي�شمركة
ا�ستقبلت الأ�سر الهاربة عرب حمور خممور".
و�أ�ضاف امل�ص���در الذي طلب ع���دم الك�شف عن ا�سمه،
�أن "الأ�س���ر بو�ضع ان�ساين يف غاية ال�صعوبة بعد �أن
ام�ض���وا يوم ًا كام ً
ال �سري ًا على االقدام وبطرق خا�صة
لتجن���ب الوق���وع ب�أفخاخ تنظي���م (داع����ش) و�ضمان
الو�صول اىل مناطق �سيطرة البي�شمركة".
يذك���ر �أن مناط���ق جنوبي كرك���وك وغربيه���ا مازالت
تخ�ض���ع ل�سيطرة (داع����ش) منذ حزي���ران عام 2014
وهي ت�ضم ق�ضاء احلويجة ونواحي الزاب والريا�ض
والعبا�سي والر�شاد.

جمل�س بغداد يتهم نقاط التفتي�ش بـ"فر�ض �أتاوات" على ال�شاحنات الداخلة �إىل العا�صمة!
 بغداد /املدى بر�س

�أعلنت هيئة احلماية االجتماعية التابعة
ل ��وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة
اط�ل�اق اعان ��ة احلماي ��ة للم�شمول�ي�ن يف
بغ ��داد واملحافظات كل �شهري ��ن بدال من
ثالثة �أ�شهر.
وقال املتح ��دث با�سم الوزارة عمار منعم
يف بيان  ،ان "القرار �صدر خالل االجتماع
ال ��ذي عق ��د ي ��وم االثن�ي�ن برئا�س ��ة وزير
العمل رئي�س هيئ ��ة احلماية االجتماعية
حمم ��د �شي ��اع ال�س ��وداين" ،م�ضيف ��ا ان
"القرار �سينفذ ابتدا ًء من منت�صف العام

ي�شكل ��ن ن�سب ��ة  %51م ��ن
عدد النازحني يف العراق،
وفيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل وجود
 1.6مليون �أرملة ،انتقدت
�إلغاء وزارة املر�أة يف احلكومة ودعت
اىل �ض ��رورة �أن تت�سن ��م منا�صب عليا
يف البلد.
ويحتف ��ل الع ��امل يف الثامن م ��ن �آذار،
من كل ع ��ام بيوم امل ��ر�أة العاملي ،فيما
تعي�ش املر�أة يف بع�ض مناطق العراق
ظروف ًا �صعبة يف ظل النزوح والو�ضع
الأمني املرتدي وفقدان املعيل.
و ُيع ��د الثامن م ��ن �آذار الي ��وم العاملي
للمر�أة ،وفيه يحتفل عاملي ًا بالإجنازات
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
للن�س ��اء ،ويف بع�ض ال ��دول كفل�سطني
وال�ص�ي�ن ورو�سي ��ا وكوب ��ا حت�ص ��ل
الن�س ��اء عل ��ى �إج ��ازة يف ه ��ذا اليوم،
االحتف ��ال بهذه املنا�سب ��ة جاء على �إثر
عق ��د �أول م�ؤمت ��ر لالحت ��اد الن�سائ ��ي
الدميقراط ��ي العامل ��ي ال ��ذي ُعق ��د يف
باري� ��س ع ��ام  ،1945وم ��ن املع ��روف
�أن احتاد الن�س ��اء الدميقراطي العاملي
يتكون من املنظمات الرديفة للأحزاب
ال�شيوعي ��ة ،وك ��ان �أول احتفال عاملي
بي ��وم امل ��ر�أة العامل ��ي رغ ��م �أن بع� ��ض
الباحث�ي�ن يرج ��ح �أن الي ��وم العامل ��ي
للمر�أة كان على �إثر بع�ض الإ�ضرابات
الن�سائي ��ة الت ��ي حدث ��ت يف الوالي ��ات
املتحدة.

بح�س ��ب علمن ��ا ،ف� ��إن غالبي ��ة ال ��وزراء و�أع�ض ��اء الربمل ��ان
ي�شاه ��دون �أو يف الأق ��ل ،هن ��اك م ��ن يدله ��م عل ��ى قن ��وات
التلفزي ��ون ،الت ��ي تتح ��دث ع ��ن ف�شله ��م وف�ساده ��م و�سوء
�إدائه ��م ،وه ��م بال�ض ��رورة يقر�أون م ��ا ُين�ش ��ر يف ال�صحف
وعلى �صفحات الفي�س بوك من مواد و�صور تتندر وت�سخر
منهم .وال �أظن �شخ�صية مثل النائب خالد العطية �أو النائب
ناهدة الدايني وحنان الفت�ل�اوي وعالية ن�صيف او الوزير
ح�سني ال�شهر�ستاين �أو عبا�س البياتي و�سواهم ،وبالت�أكيد
�سي�شم ��ل كالمن ��ا ن ��وري املالك ��ي وحي ��در العب ��ادي وعمار
احلكيم وهمام ح ّمودي وجالل الدين ال�صغري و�إياد عالوي
ووووو ظلت مبن�أى عن ذلك .لكن ال�س�ؤال التقليدي يقول:
ت ��رى  ،م ��ن �أية طينة خل ��ق ه�ؤالء؟ وما درج ��ة اخلواء التي
يعتمدونه ��ا حج ��ة عندهم ،وملاذا اال�صرار عل ��ى البقاء ،وقد
و�ص ��ل العراق من خالله ��م اىل مفرتق طرق ،ال يعلم نتائجه
�أحد؟
ال يبدو لنا �أن الآالف من الذين خرجوا يف تظاهرة اجلمعة
املا�ضي ��ة ،والذي ��ن وقفوا عل ��ى بوابات املنطق ��ة اخل�ضراء،
�إمن ��ا خرجوا بناء على ن ��داء ال�سيد مقت ��دى ال�صدر وحده،
�أو �أن التظاه ��رة كانت مغلقة بالكامل على �أتباعه ،و�إن بدت
الواقعة كذلك� .إمنا الق�ضية �أبعد من ذلك بكثري .هناك رف�ض
ع ��ام وا�ضح ،غليان �شعبي خمي ��ف ،نقطة حتول قادمة ،وما
يخيفن ��ا فيها �أنها غري حم�سوبة النهايات .ومن يعتقد بخلو
التظاه ��رة ال�شعبي ��ة تل ��ك م ��ن منا�ص ��ري حزب الدع ��وة �أو
املجل� ��س الأعلى او الف�ضيل ��ة �أو غريهم يجان ��ب ال�صواب،
ويجايف احلقيقة .وال يعني عدم خروج البقية قبولهم ب�أداء
الكتل تلك ،بكل ت�أكيد .النا�س كفرت ب�أحزاب الطوائف ،لأنها
ذاق ��ت الويالت ،وتريد �أن تبقي على ما اوردتها من دم ،بعد
�أن نزفت الكثري منه.
يف �أجر�أ ت�صري ��ح لل�سيد حيدر العبادي �سمعه ال�شعب منه،
وجدناه يلمح مرجتف ًا وي�شري خائف ًا وهو يتحدث عن ر�أ�س
الف�س ��اد ،خ�ل�ال ثم ��اين ال�سنوات م ��ن حكم ن ��وري املالكي.
وم ��ع �أنه كان يعني ��ه ويخ�صه ،لكنه ح ��اذر �أن ي�س ّميه ،ال بل
ظل يل ��وك �صفته دومن ��ا ذكر لأ�سم ��ه ،حيث و�صف ��ه متهكم ًا
بالقائ ��د ال�ضرورة ،ويف ذلك معنى م ��ن معاين عدم املقدرة
على ت�شخي�ص العلل ومعاجلة الأو�ضاع التي راحت تنحدر
نح ��و احل�ضي� ��ض �ساعة �إثر �ساع ��ة .و�إذا �ص � َّ�ح خرب تعيني
ح�سني ال�شهر�ستاين مبن�ص ��ب رفيع يف ر�سم �سيا�سة البالد
الزراعي ��ة فه ��و ال�سخف بعين ��ه ،ويت�ضح م ��ن خالله العجز
الكب�ي�ر الذي يعاين من ��ه رئي�س ال ��وزراء يف �إدارة الأزمة،
�إذ م ��ا معنى احلديث عن حكومة تكنوق ��راط و�أنت ت�ستبدل
م ��ن ثب ��ت ف�شله وعجزة ،وق ��د ا�ستوزر مرت�ي�ن وثالث؟ وما
معنى بقاء �أع�ضاء جمال�س املحافظات واملحافظني يف مدن
الو�سط واجلنوب على مقاعدهم ،وقد تداولهم الف�شل دورة
و�أخرى ،وعجزت و�سائل الإعالم عن �إح�صاء ال�شتائم التي
قيلت بحقهم ،قبل ان تعجز دوائر الرقابة املالية عن �أح�صاء
اموالهم يف بنوك الداخل واخلارج؟
م ��ا العمل بجملة القوان�ي�ن التي ُيدار من خالله ��ا االقت�صاد
وامل ��ال والنفط وال�صحة والتعلي ��م � ...إال �صورة �أخرى من
�ص ��ور الإحباط التي بات ��ت تتكرر عقب كل �أزم ��ة �سيا�سية.
�أيها ال�سيد العبادي :ليتك تتذكر وتتنبه ملا قاله بحقك عراب
حزب الدع ��وة وثعلب اال�س�ل�ام ال�سيا�سي ع ��زت ال�شابندر،
ب ��ل ،ليتنا و�إياك قادرين على تكذيبه ،ودفع جملته ال�شهرية
عن ��ك اىل جوفه .وقد ف ّرطت بفر�صت ��ك الذهبية ،حني وقفت
اجلماه�ي�ر معك ومنحت ��ك املرجعية ورقته ��ا اخل�ضراء .وال
نكتم ��ك �س� � ّر ًا� ،إذا قلنا لك :مل يفتك قط ��ار التغيري بعد ،هناك
مت�سع لك يف عربات ��ه الأخرية ،وهو بني يديك ،و�أنت قادر.
�رج من ح ��زب الدعوة ،انف�ض عن كتفي ��ك عباءة املالكي،
�أخ � ْ
و�أ�س� ��س تي ��ارا مدني ًا ،تزعم ��ه ،و�سرتى التف ��اف اجلماهري
حولك ،الفر�صة (كرة) اليوم ،مهي�أة لقائد جماهريي ،تلقفها
يا �أخي ،قبل �أن ت�سقط يف ح�ضن �أحد غرمائك ،و�أنت تعرفه
جيد ًّا.

ترتاوح بني اربع ��ة �إىل ع�شرة �آالف
دوالر" ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "العنا�ص ��ر
الأمني ��ة جت�ب�ر �أ�صح ��اب ال�شاحنات
القادمة من الكوت باجتاه دياىل على
الدخ ��ول �إىل بغ ��داد بد ًال م ��ن طريق
النه ��روان به ��دف فر� ��ض االت ��اوات
عليه ��م �أو احل�صول عل ��ى جانب من
الب�ضاعة التي يحملونها".
وك�ش ��ف ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة

بغ ��داد ،ع ��ن "تلقي املجل� ��س �شكوى
م ��ن �صاح ��ب �شاحن ��ة كب�ي�رة حتمل
دجاج� � ًا مفاده ��ا �أن �سيط ��رة الكوت
�أخ ��ذت من ��ه � 15أل ��ف دوالر قب ��ل
ال�سماح ل ��ه بدخول العا�صمة بعد �أن
بق ��ي خم�سة �أيام يف ال�شارع ،ب�سبب
منع �ضابط فيها دخوله من دون دفع
االتاوة" ،عاد َا �أن "التجار ي�ضطرون
لدفع االتاوات لإدخال ب�ضاعتهم يف

�أ�سرع وقت جتنب ًا للخ�سائر الناجمة
ع ��ن ت�أخره ��ا ،ث ��م ي�ستقطعونها من
خ�ل�ال رفع �سعرها م ��ا ينعك�س �سلب ًا
عل ��ى املواطن�ي�ن الفق ��راء حتدي ��د ًا،
نتيجة ج�شع �ضباط ال�سيطرات".
و�أك ��د الربيع ��ي� ،أن "�سيطرة الكوت
تباع ب�أرقام خيالية ل�ضباط ومراتب
يحمل ��ون رتب� � ًا كب�ي�رة يف اجلي� ��ش
وال�شرط ��ة االحتادي ��ة" ،الفت� � ًا �إىل
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�أن ��ه � ،أو�صل "املعلوم ��ات ب�ش�أن تلك
املمار�سة ال�سلبية واخلطرية للجهات
العليا لكن ال حياة ملن تنادي"!!
و�أع ��رب ع�ض ��و املجل� ��س ع ��ن كتل ��ة
املواط ��ن التابع ��ة للمجل� ��س الأعلى
الإ�سالم ��ي ،برئا�س ��ة عم ��ار احلكيم،
ع ��ن ا�ستغراب ��ه ،م ��ن "ع ��دم معاقبة
عنا�ص ��ر ال�سيط ��رات برغ ��م حمل ��ة
املداهم ��ة املفاجئ ��ة الت ��ي تنفذه ��ا
اال�ستخب ��ارات والأم ��ن الوطن ��ي
عليه ��م" ،مرجح� � ًا "ت ��ورط عنا�ص ��ر
تلك اجله ��ات وا�شرتاكها مع عنا�صر
ال�سيطرات".
وع ��زا الربيع ��ي ،تكد� ��س ال�شاحنات
الكب�ي�رة يف مداخ ��ل العا�صم ��ة� ،إىل
"�إج ��راءات التدقي ��ق امل�ش ��دد الت ��ي
تتبعه ��ا قي ��ادة عمليات بغ ��داد بهدف
ت�أم�ي�ن العا�صم ��ة وال�سيط ��رة عل ��ى
الب�ضائ ��ع الداخلية �إليها" ،م�ستدرك ًا
بالقول "لكنها ت�سبب بحدوث �إرباك
وزخم مروري عند مداخل العا�صمة
ما ي�ؤدي �إىل تذمر املواطنني".
وتابع الربيعي� ،أن "حل تلك امل�شاكل
يكمن ب�إقامة مناطق التبادل التجاري
يف �أط ��راف بغ ��داد" ،الفت� � ًا �إىل �أن
"املحافظة وجمل�سها وقيادة عمليات
بغداد تعمل على تنفيذ امل�شروع لكن
هن ��اك جهات عليا متنفذة وم�ستفيدة
من االتاوات تعرقله".

آخر خبر
حتت�ضن قاعة االجتماعات يف مقر احتاد الكرة اليوم االربعاء
امل�ؤمتر الفني لدوري النخبة للمو�سم احلايل 2018-2015
مب�شاركة ممثلي الأندية الثمانية التي ت�أهلت من مناف�سات
دور املجموعات التي اختتمت يوم ال�سبت املا�ضي .وقال ع�ضو
جلنة امل�سابقات املركزية يف احتاد الكرة �صادق عبداحل�سني:
ان االحتاد وجه دعوة ر�سمية اىل �أندية الزوراء ونفط الو�سط
والنفط والطلبة والقوة اجلوية وامليناء و�أمانة بغداد وال�شرطة
من �أجل ت�سمية ممثليها حل�ضور امل�ؤمتر الفني الذي �سيجري

تغريدة

خاللها �سحب قرعة مباريات و�أماكن مناف�سات دوري النخبة
الذي �سيقام ب�أ�سلوب املرحلة الواحدة وفق الية النظام الذي
متت املوافقة عليه خالل اجتماع احتاد الكرة الذي عقد �أم�س
الثالثاء بح�ضور رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية .و�أو�ضح
ان الفرق البغدادية ال�ستة �ستخو�ض مباريات يف العا�صمة
ومباراة واحدة فيما �سيلعب فريقا امليناء ونفط الو�سط ثالث
مباريات على ار�ضهما واملباراة التي �ستجمعهما �ستقام يف
مكان حمايد �سيتم التعرف عليه خالل �إجراء القرعة.

ال ميكن ب�أي حال من الأحوال ومهما كانت املربرات
املت�صلة ب�أجندة املدرب عبدالغني �شهد ،ف�إن تدخل
اللجنة الأوملبية يف حتديد �آلية نظام دوري النخبة
بالطريقة التي �أدخلت احتاد الكرة يف م�أزق مع
الناقل ملبارياته غري مقبول و ُيعد �إقحام ًا يف جلنة
م�سابقات ُيفرت�ض ان تكون م�ستقلة من �أية �ضغوط
و�صاحبة قرار حا�سم و�أال ترتك �ش�ؤونها بيــد
غريها !
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ميتلك مفاتيح انت�صاراته يف النخبة� ..شني�شل :

امل��ال لي�س هدفـ��ي ..وتدريب ال�ش��رطة �أ�ص��عب من قيادة الأ�س��ود

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد مدرب فريق قطر ال�سابق را�ضي �شني�شل �أن
قبوله التحدي اجل��دي��د يف دوري النخبة ي�أتي
من�سجم ًا مع م�سعاه بتوظيف خربته يف االحرتاف
مع نادي ال�شرطة الريا�ضي �صاحب اجلماهريية
الكبرية وال�ت��اري��خ العري�ض �إذا م��ا تكلل اللقاء
القريب م��ع الإدارة بالتو�صل اىل ات�ف��اق نهائي
للمبا�شرة يف املهمة .وقال �شني�شل يف ات�صال مع
(امل��دى) من العا�صمة القطرية الدوحة  :مل �أتردد
يف ال��رد بالإيجاب على مفاحتة �أح��د االخ��وة يف
ب�غ��داد لت�سنم مهمة ت��دري��ب فريق ال�شرطة عَقب
�إعالن مدربه قحطان جثري الإعتذار عن اال�ستمرار
يف قيادته لظرفه اخلا�ص بحكم �أن مدة مناف�سات
النخبة لن تزيد على ال�شهرين وال تتعار�ض مع
م�شاركتي ب ��دورة (ب ��رو) امل ��ؤم��ل �أن تنطلق يف
�أي��ار املقبل .وا�ضاف� :أن فريق ال�شرطة ي�ستحق
ال��وق��وف اىل جانبه يف ه��ذه ال�ظ��روف ال�صعبة،
ومع �أن املهمة لي�ست �سهلة �أبد ًا لكني وافقت مبدئي ًا
من دون �أن يكون املال هديف ،بل ملعرفتي بو�ضع
ال�شرطة وم�ستوى العبيه و�ساحاول �أن �أحقق ما
يطمح �إليه �أب�ن��اء ال�شرطة �آخ��ذ ًا بنظر احل�سبان
ال�ضغوط الكبرية التي �ساواجهها وهي طبيعية
�إذ �سبق �أن ع�شتها ثماين �سنوات يف الدوري قبل
مغادرتي اىل قطر ،مبين ًا �أن ق��رار املوافقة على
تدريب ال�شرطة دون �سواه تبلور عن قناعتي بعدم
التفريط با�سمي يف جتربة خا�سرة ،م�ستند ًا يف
ذلك على خزين اخلربة املتح�صّ لة من جتربتي هنا
يف الدوحة ومواجهتي مدار�س كروية عدة.
و�أو� �ض��ح �أن دوري النخبة ي�ع��د واج �ه��ة ال�ك��رة

العراقية وما بلغته من م�ستويات متقدمة بالن�سبة
للمنتخبات الوطنية ،ويجب على املدربني تقدمي
الدعم للخروج مبناف�سات مثرية تن�سجم مع قيمة
البطولة وت��اري��خ االن��دي��ة الثمانية ،لهذا �أج��د �أن
ت��دري��ب ف��ري��ق بحجم ال�شرطة و��س��ط طموحات
م���ش��روع��ة لبقية الأن��دي��ة وم�لاك��ات�ه��ا التدريبية
وتطلعات جماهريها يُعد �أ�صعب من قيادة الأ�سود
يف املنتخب الوطني .ومل يتفق �شني�شل مع القول
ب��أن اخل�برة كفيلة بالرهان على النجاح ،م�ؤكد ًا

باختصار ديمقراطي

�أن العمل مع �أي ن��ا ٍد مهما كانت امكاناته ممتازة
ال ت ��ؤ َم� ْ�ن ظ��روف��ه ،ف�ك��رة ال�ق��دم حُ بلى باملفاج�آت
وامل�ستجدات ال�ط��ارئ��ة داخ��ل امل�لاع��ب وتق ّلبات
م�ستويات ال�لاع �ب�ين ،ول�ي����س ب��الإم �ك��ان القبول
عر�ض ما مل يتح�س�س املدرب الأجواء
الفوري ب�أي ٍ
املحيطة ب��ه ،وباملنا�سبة �سبق �أن تلقيت عر�ض ًا
لتدريب ال�شرطة عقب مغادرة املدرب حكيم �شاكر
الفريق ،لكن بعد درا�ستي الظروف حينها مع طول
مدة العمل لأكرث من خم�سة ا�شهر بعيد ًا عن عائلتي

منتخب ال�شاطئية ُينهي مع�سكر بابل
 بغداد /املدى

 رعد العراقي

�ألق ملعب ال�شعب
ملع ��ب ال�شع ��ب الدويل ه ��ذا ال�ص ��رح الريا�ض ��ي الذي ب ��ات ميثل
رمز ًا للع ��راق واالبن الدويل الوحيد لبغ ��داد العا�صمة...لعبت به
الأق ��دار و�أ�صبح حتت رحمة العابثني بقيمته بعد ان فقدوا القدرة
على تكرمي ��ه وادراك قيمته التاريخية...ف�أ�صبح ��ت �إدامته تعتمد
عل ��ى االجته ��ادات ال�شخ�صي ��ة البعيدة عن اخل�ب�رة والدراية بهذا
املجال...اجلهات امل�س�ؤولة تت�أمل يف �إعالن �إجناز جاهزية امللعب
عرب تغيري ار�ضيته الع�شبية ..لكنهم تنا�سوا �أن امللعب ال ميكن ان
يعود اىل �ألقه �إال عرب درا�سة �شاملة لكل �أركانه ت�أخذ من التفا�صيل
الدقيق ��ة �سبيال نح ��و الإقرار على عودت ��ه ال�شاخمة...طموحنا ان
ي�ستل ��م ه ��ذا امللف �أُنا�س تع�ش ��ق هذا ال�صرح وت ��درك قيمته كجزء
م ��ن �أمالكه ��ا ال�شخ�صي ��ة ال ان يكون ج ��زء ًا من م�ش ��روع االنتفاع
ال�شخ�صي وال�شهرة الزائفة!
* العم ��ل ب�صمت مقرون بالتخطي ��ط ال�سليم والعلمي هو ما تعمل
علي ��ه االحت ��ادات الكروي ��ة يف كل �أرج ��اء املعم ��ورة..ال نتكلم عن
دول الع ��امل املتقدمة التي رفع ��ت راية التف ��وق العاملية واحتكرت
البط ��والت و�أ�صبح ��ت ترتب ��ع عل ��ى القمة يف ك ��ل املنا�سب ��ات ،بل
�سنكتفي باحلديث ع ��ن دول املنطقة القريبة التي كانت بالأم�س ال
حاجز �أم ��ام منتخباتنا وتتمنى ان متتلك مواهب كروية
متثل �أيَّ
ٍ
مثلم ��ا كانت تزخ ��ر به ار� ��ض الرافدين  ،قطر كمن ��وذج عملت منذ
�سنوات على بناء جيل كروي عرب �إطالق م�شروع �أكادميية ا�سباير
وتن�شي ��ط الدوريات جلميع الفئات العُمري ��ة وت�ضييف البطوالت
العاملي ��ة ع�ب�ر دعوة ف ��رق لأ�شهر الأندي ��ة العاملية لأج ��ل االحتكاك
واكت�ساب اخلربة وازالة احلاجز النف�سي لالعب القطري ،ومن ثم
ب ��د�أت بجني ثمار هذه اخلطوة عرب �ض ��خ املواهب اىل املنتخبات
الوطني ��ة و�صوال اىل االنط�ل�اق لل�ساحة الدولي ��ة ..و َمن يظن �أن
اللج ��و َء للتجني�س هي مثلم ��ة فعليه ان يراجع ا�ص ��ول الكثري من
حرج يف
الالعب�ي�ن يف الدول الأوروبي ��ة و�سيجد �أنها ال جت ��د �أيَّ ٍ
ذل ��ك ،بل �أنها وظفتها فني� � ًا وح�صدت بها البط ��والت ُ�سجلت حتت
راي ��ة بلدانها...اما احتادنا الكروي فال ي ��زال ين�سج الأماين نحو
االعتماد على اختيارات املدربني وجهودهم يف البحث عن الالعبني
من هنا او هناك قبل �أية بطولة خارجية من دون ان يكون له دوري
متوا�ص ��ل او قاعدة بياني ��ة وا�ضحة للمراح ��ل العمرية وال يعتمد
عل ��ى املدار�س واملركز الر�سمي التابع ل ��وزارة ال�شباب والريا�ضة
ال ��ذي ُت�صرف االم ��وال له م ��ن دون فائدة ملمو�سة! ف�ل�ا عجب ان
تنت ��ج تل ��ك الع�شوائي ��ة الكثري من الإ�شك ��االت حول �صح ��ة �أعمار
الالعب�ي�ن وتواجه منتخباتنا الوطني ��ة �أزمة حقيقية يف احل�صول
على العبني �ستار م�سلحني باخلربة والقدرة الفنية العالية وتظهر
ابداعه ��ا بفرتة الوه ��ج ال�سني ال�شاب وان ال يكون و�صوله لها هو
لإعالن اعتزاله لن�ضوب عطائه وال�سبب (كرب ِ�سنـّه) احلقيقي!

وج��دت من الأن�سب �إتخاذ ق��رار االعتذار لتج ّنب
العوار�ض ال�سلبية املُحبطة مثلما �أ�سلفت .و�أ�شار
اىل �أن التدريب من ا�صعب الوظائف يف منظومة
الكرة ،و�إذا � ِأ�س َر املدرب نف�سه حتت �ضغط اخلوف
من الف�شل قبل بدء العمل لن ي�ستطيع �أن يخط َو
�إيجابي ًا اىل الأم ��ام ،و�أعتقد �أن معرفتي بنادي
ال�شرطة والدوري العراقي �ستقلل من ال�صعوبات
وتزيد من م�ساحة التفا�ؤل بالنجاح ،كما ح�صل يف
املو�سم قبل املا�ضي مع ن��ادي قطر لإطالعي على

تفا�صيل مهمة عن الفريق �سهّلتْ مهمتي بتحقيق
نتائج متميزة ،وه�ك��ذا بالن�سبة لل�شرطة �أع��رف
عدد ًا كبري ًا من العبيه ولديَّ مالحظات دقيقة عن
خطوطه وا��س�ل��وب لعبه ومفاتيح انت�صاراته،
و�أقدّر يف الوقت نف�سه الو�ضع امل�شحون الذي مي ّر
ولي�س م�ستحي ًال ب�سط اال�ستقرار و�إنهاء القلق.
به َ
و�أ�شاد �شني�شل بعمل الهيئة امل�ؤقتة لإدارة نادي
ال�شرطة يف تهدئة الأم ��ور وقيامها بواجباتها
جت��اه النادي وت�أمني م�ستلزمات الالعبني برغم
ت�سلمها تركة ثقيلة على خلفية ا�ستقالة رئي�س
واع�ضاء الإدارة ال�سابقة ،ويبقى التعاون غاية
الطرفني بني املالك التدريبي
والإدارة لتحقيق النتائج
اجليدة ،مع الت�أكيد على
�أن ��ش�خ���ص�ي��ة امل� ��درب
وث� �ق ��اف� �ت ��ه وح� ��� �ض ��وره
ت�شكل عام ًال م�ساعد ًا على
ت �ع��زي��ز جن� ��اح الإدارة
�سواء �أكانت م�ؤقتة �أم
منتخبة  ،وبالن�سبة
يل ان �ط �ل��ق م ��ن ه��ذا
الدافع وال � ْأ�سعَى اىل
�صناعة ا�سم يف نادي
ال�شرطة ،ب��ل �س�أكون
م� �ع� ����ضّ ��د ًا ال� �س �ت �ق��رار
و�� � �ض� � �ع � ��ه .وب � �� � �ش � ��أن
التغيريات املرجّ حة يف
�صفوف العبي ال�شرطة
ال� �ت���ي ي �ع �ت �ق��د ان �ه��ا
ت�ساعده على جناح

مهمته قال :لن يكون هناك �أي تغيري يف �صفوف
ال�ف��ري��ق ،لأن و�ضعه ي��دع��و لالطمئنان ب ��دء ًا من
حرا�سة املرمى اىل املقدمة ،و�س�أكمل عمل املدربني
حكيم �شاكر وقحطان جثري اللذين اجتهدا كثري ًا
وتركا املهمة بت�أثري الظروف املحيطة بهما ،وهذا
ما عملت به بعد ا�شرايف على قطر املو�سم احلايل،
لإمي��اين ب ��أن امل��درب املجتهد ي�سعى لتغيري فكر
الالعب وتطوير ا�سلوب لعبه بناء على اجتهاده
ور�ؤيته وخربته �أما �إذا بادر اىل تغيري الت�شكيلة
قبل بدء مهمته ف�إنه ي�ضع م�سببات الإخفاق مبكر ًا.
و� �ش � ّد َد م��درب فريق قطر ال�سابق على �أن قبول
العر�ض املبدئي لتدريب فريق ال�شرطة ال يعني رد ًا
ال�ستعادة االعتبار لعدم التوفيق يف املرحلة الأوىل
مع قطر املو�سم احلايل لقناعتي بعدم ا�ستطاعتي
تقدمي �شيء للفريق فتخليت عن مهمتي طواعية،
ال�سيما �أن عرو�ض ًا عدة قدمت يل من اندية قطرية
مل تكن مب�ستوى الطموح ،و�آخرها رف�ضي عر�ض ًا
مُغري ًا من �أحد الو�سطاء �أم�س الأول لأين ال �أعمل
مع نا ٍد �آيل لل�سقوط!
واختتم املدرب را�ضي �شني�شل حديثه قائ ًال� :إن �س ّر
بقائي يف الدوحة يرتبط بظروف تعليم �أوالدي ،
و�س�أعود اىل بغداد ب�شكل نهائي بعد انتهاء ال�سنة
الدرا�سية مع عدم رف�ض �أي عقد منا�سب �سواء يف
قطر �أم خارجها املو�سم املقبل ،وبالإمكان التوا�صل
مع ال�شرطة �أو غ�يره ،املهم ال �أري��د العمل يف �أي
مكان وق�ب��ول �أي عقد بعدما و�صلت اىل مرحلة
متقدمة من اخلربة التدريبية وت�سنمت مهمة قيادة
الوطني والأوملبي يف �أكرث من حمطة ود ّربت يف
مالعب االحرتاف ،ف�آن الأوان التخاذ القرار الناجع
يف املكان ال�صحيح.

�أنهى منتخبنا الوطني بالكرة ال�شاطئية
مع�سكره ال�ت��دري�ب��ي يف حمافظة بابل
ال� ��ذي ا� �س �ت �م��ر مل���دة  6اي� ��ام حت �� �ض�ير ًا
لال�ستحقاقات املقبلة ،واقيمت تدريبات
م�ك�ث�ف��ة يف امل�ع���س�ك��ر ب��واق��ع وح��دت�ين
�صباحية وم�سائية ب�إ�شراف املدرب را�شد
داود ومالكه امل�ساعد امل�ؤلف من فا�ضل

عبد احل�سني وع��دي ع�ب��دالإل��ه وم��درب اظ �ه��روا ال �ت��زام � ًا ك �ب�ير ًا يف ال��وح��دات
حرا�س املرمى جابر حممد.
التدريبية.
وق���دم داود ال���ش�ك��ر اىل حم��اف��ظ بابل وا� �ش��ار اىل ان املنتخب �سينتظم يف
��ص��ادق م��دل��ول واىل جميع الريا�ضيني مع�سكر ت��دري �ب��ي خ��ارج��ي ��س�ي�ق��ام يف
يف املحافظة على دعمهم وم�ساندتهم قطر �أواخ��ر �آذار اجل��اري ،وي�أتي �ضمن
الكبرية لالعبي منتخب الكرة ال�شاطئية التح�ضريات املتوا�صلة للم�شاركة يف
يف املع�سكر التدريبي ،وب� نّّين داود �أن بطولة �آ�سيا التي �ستجرى يف فيتنام
املع�سكر التدريبي ك��ان فر�صة لتعزيز للمدة م��ن � 24أي�ل��ول ولغاية  4ت�شرين
درج��ات �إاع��داد الالعبني ال�شباب الذين الأول املقبلني.

ت�أهل غني ونزار �إىل باراملبياد ريـو
 دبي  /ح�سني ال�شمري
ك��رر البطالن احمد غني وول ��دان ن��زار
�إجن��ازي�ه�م��ا يف ال�ت��أه��ل اىل باراملبياد
الربازيل بعد ان خطفا ميداليتني ذهبية
وف�ضية يف مناف�سات رمي الرمح �ضمن
ال �ي��وم االول ل�ب�ط��ول��ة �آ� �س �ي��ا او��ش�ي�ن��ا
 ،ف�ي�م��ا ا� �ض��اف زميلهما ج �ب��ار �صالح
م�ي��دال�ي��ة اخ ��رى ب�ع��د ان ح�صد ف�ضية
رم��ي الثقل ،وم��ن امل��ؤم��ل ان تت�ضاعف
غلتنا من امليداليات خالل االي��ام املقبلة
من املناف�سات .نال البطالن احمد غني
وزم �ي �ل��ه ول� ��دان ن ��زار امل�ي��دال�ي�ت�ين يف

فعالية رمي الرمح لق�صار القامة ( /f40رم��ي ال�ث�ق��ل ب�ع��د ان �سجل رق�م��ا ق��دره
 )f41بعد ان �سجل االول رقما قدره ( )11/59م فيما نال امليدالية الذهبية
()35/72م فيما �سجل الآخ��ر رقما بلغ الريا�ضي الإي��راين م�سج ًال رقما قدره
()41/07م ّ
وحل الريا�ضي ال�صيني يف ()13/21م يف ح�ين ذهبت الربونزية
املركز الثالث بعد ان �سجل رقما قدره ل�صالح الريا�ضي االماراتي مبارك �سعيد
()38/03م
م�سجال ( )10/16م .وعبرّ رئي�س الوفد
وقد مت خالل مناف�سات البطولة اعتماد فرا�س رحيم عن �سعادته بت�أهل اثنني
ن �ظ��ام ال��دم��ج ول��ذل��ك ن ��ال اح �م��د غني من الريا�ضيني و�أكد ان هذا االجناز كان
امليدالية الذهبية برغم ان رقمه اقل من ثمرة التخطيط وقيادة رئي�س االحتاد
�صاحب الف�ضية ب�سبب الدمج حيث ان فاخر اجلمايل حيث كانت هذه امل�شاركة
الفئة الواطئة �أخ��ذت اك�ثر تنقيط ًا من من بنات افكاره النه ا�صر على امل�شاركة
الفئة العالية .وخطف الريا�ضي جبار يف املحفل الآ�سيوي كونه �أك�بر و�آخ��ر
��ص��ال��ح امل�ي��دال�ي��ة الف�ضية يف فعالية حمطة ت�أهيلية اىل الربازيل.

ثان على العروبة
اجلوية يتط ّلع اىل ٍ
فوز ٍ

 بغداد  /حيدر مدلول

ي�سعى فريق القوة الجوية و�صيف حامل
لقب دوري النخبة للمو�سم الما�ضي الى
تحقيق ال�ف��وز الثاني على ال�ت��وال��ي عندما
يلتقي نظيره العروبة العُماني ال�ساعة 7
م�ساء اليوم االربعاء على ملعب �سعود بن
رحمن بنادي الوكرة الريا�ضي في العا�صمة
القطرية الدوحة �ضمن الجولة الثانية من
ال��دور الأول لمناف�سات المجموعة الثالثة
التي ت�ضم فريقي �شباب الظاهرية والوحدة
ال�سوري ال��ى جانبهما �ضمن بطولة ك�أ�س
االتحاد الآ�سيوي .2016
وق���ال ع���ض��و �إدارة ن���ادي ال �ق��وة ال�ج��وي��ة
ال��ري��ا� �ض��ي ج��ا� �س��م ك��اط��ع ل� �ـ(ال� �م ��دى)� :إن
ال�م�لاك التدريبي والالعبين ع��ازم��ون على
تحقيق فوز جديد على فريق العروبة ي�ؤكد

� 15سنة �سجن ملرتكبي �شغب املالعب
 بغداد  /املدى
قال النائب جا�سم حممد جعفر �إن جلنة
ال�شباب والريا�ضة قد �أكملت اللم�سات
الأخ�يرة ملقرتح قانون مكافحة ال�شغب
يف املالعب وال��ذي يفر�ض عقوبة �سجن
ت�صل اىل � 15سنة وغرامة مالية ت�صل
اىل  5م�لاي�ين دي�ن��ار ل�شغب ي�صدر من
اجلمهور الريا�ضي يف املالعب �سواء كان
يف ما بينهم �أو �ضد امل�ستطيل الأخ�ضر
و َمن فيه ،و�إن مالمح هذا ال�شغب ي�شمل
ال�سجال وحمل �أ�سلحة جارحة ونارية
و�إطالق املقذوفات واملفرقعات ال�صوتية

ا�ستحقاقهم بالتم�سك ب�صدارة المجموعة بهدفين حمال توقيع الهداف حمادي �أحمد بين الكبير الذي ظهر وا�ضح ًا طيلة الأيام الثالثة
الثالثة التي يتربعون عليها بر�صيد ثالث ان�صارهم وعلى ار�ضهم ال�سيما في ظل الروح الما�ضية في المع�سكر التدريبي ال��ذي �أقيم
نقاط بعد نجاحهم في هزيمة �شباب الظاهرية المعنوية العالية التي يتحلون بها واال�صرار بالعا�صمة القطرية ال��دوح��ة والثناء ال��ذي
ح�صلوا عليه من قبل ع��دد من ال�شخ�صيات
الريا�ضية العراقية المقيمة هناك بالم�ستوى
الرفيع ال��ذي يقدمونه في مناف�سات دوري
الكرة الممتاز بالمو�سم الحالي.
وا� �ض��اف� :إن ال �م��درب �صباح عبد الجليل
يمتلك معلومات واف�ي��ة ع��ن فريق العروبة
مت�صدر دوري المحترفين العُماني ال��ذي
ي�ت��ول��ى ت��دري�ب��ه ال���ص��رب��ي م��ارك��وف��ا وي�ضم
ف��ي �صفوفه ع��دد ًا م��ن المحترفين يقف في
مقدمتهم هانز كوفي وليل بتر�س الى جانب
الالعبين المحليين معت�صم ال�شبلي ومهند
الح�سيني وه�شام �سليم ومحمد تقي و�أيمن
الرجبي الذين ي�شكلون الأوراق الأ�سا�سية
ف��ي ال�م�ب��اري��ات المحلية والآ��س�ي��وي��ة التي

واالل�ع��اب النارية و�أ�شعة الليزر ورمي
القناين والأحجار والنزول اىل ال�ساحة
والتعدي على الالعبني واحلكام والطاقم
االداري  .وا�شار النائب اىل �أن القانون
م �ك��وّ ن م��ن  17م ��ادة وه��و اول ق��ان��ون
يف ال �ع��راق حيث يعاقب امل���س��يء على
اجلمهور الريا�ضي والالعبني واحلكام
وامل��درب�ين وممتلكات امل�لاع��ب عقوبات
جزائية ويفر�ض غرامة مالية وان هذا
ال�ق��ان��ون ي�ستند اىل ق��ان��ون العقوبات
ال �ع��راق �ي��ة ح�ي��ث ي�ع�ط��ي احل ��ق ل���وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة اع �ت �ق��ال َم ��ن ي ��راه م �ت �ج��اوز ًا
للقانون واحلـق العام .

يلعب بها الفريق خالل المو�سم الحالي حيث
يُعد مناف�س ًا �ساخنا على بطاقتي الت�أهل عن
المجموعة الثالثة الى الدور 16من الن�سخة
الحالية من بطولة ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي .
واو�ضح كاطع �أن القوة الجوية لديه رغبة
كبيرة في �أن يكون مر�شحا قويا للو�صول
الى المباراة النهائية وخطف لقب البطولة
بحكم �أن��ه ي�ضم ف��ي �صفوفه ع��دد كبير من
العبي المنتخبين الوطني والأولمبي الى
ج��ان��ب المحترفين م ��ؤي��د ال�ع��جّ ��ان ومحمد
ميدو والغاني اكوتي لهم القدرة على مجاراة
الأن��دي��ة الأخ ��رى التي ت�شارك ف��ي البطولة
التي نتطلع فيها �إمكانية المناف�سة على خطف
اللقب الذي كانت تت�سيّده الفرق الكويتية في
البطوالت ال�سابقة التي وقف تجميد اتحادها
عائق ًا في ا�ستبعادها من قبل االتحاد الآ�سيوي
باللعبة.

!

Shooot

�أبرز مباريات اليوم
االربعاء
الوحـــدة

�شباب الظاهرية

03:00

فنجــاء

املحرق

06:00

املغرب الفا�سي

الكوكب املراك�شي

06:30

القوة اجلوية

العـروبـة

07:00

زينيت �سان بيرت �سبورغ

بنفيــكـا

08:00

مار�ســـيليا

غازيليك �أغاك�سيو

08:30

ت�شـــيل�سي

باري�س �سان جريمان

10:45

�أعرب با�سم مر�سي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم يف نادي
الزمالك امل�صري عن ا�ستيائه ال�شديد ملا تردد يف الإعالم ب�أنه قام
بتوجيه �إهانة ايل خالد الغندور جنم الزمالك الأ�سبق عرب ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع التوا�صل االجتماعي "�إن�ستغرام".
ونفى با�سم مر�سي ه��ذا الكالم مت��ام� ًا ،و�شدد على احرتامه
ال�شديد للغندور وقال "كابنت خالد �أخويا
الكبري" ،و�أن هناك بع�ض الأ�شخا�ص
ي��ري��دون �إث� ��ارة ال�ف�تن وامل�شاكل،
ح���س��ب ق ��ول ��ه .وك� ��ان ال �غ �ن��دور
ق��د علق على ت�صريحات با�سم
ق��ائ� ً
لا  :با�سم مر�سي �أخ��ي
الأ�صغر ،و�أُوجه
ل��ه ال�ن���ص��ائ��ح
و�أمت �ن��ي �أن
يعود جالد
ح � � ��را� � � ��س
امل� ��رم� ��ي م��ن
جديد .

ّ
تقدم �أنطونيو كونتي ،املدير الفني
للمنتخب الإيطايل لكرة القدم ،بطلب
ال�ستعجال ا ُ
حلكم يف ق�ضية التالعب
بنتائج املباريات يف مدينة كرميونا،
ً
وفقا ملا ذكرته وكالة �أنباء
�أن� � � ��� � � �س � � ��ا

الإي �ط��ال �ي��ة  .و�أُدي � ��ن ك��ون�ت��ي و�أك�ث�ر
من � 100شخ�صية معنية بكرة القدم
وم�س�ؤويل �أندية يف دوري الدرجات
الأوىل والثانية والثالثة بتهمة الغ�ش
الريا�ضي بعد حتقيقات وا�سعة ب�ش�أن
م��راه �ن��ات غ�ي�ر ق��ان��ون �ي��ة ب � ��د�أت يف
 .2012ويعتقد املحققون ب�أن كونتي
( 46ع��ام��ا) ك��ان يعلم مب�س�ألة تورط
بع�ض العبي �سيينا يف التالعب بنتائج
املباريات خالل توليه تدريب الفريق

يرغب ن��ادي توتنهام الإنكليزي يف
م�ك��اف��أة ماوري�سيو بوكيتينو ،املدير
ال�ف�ن��ي لل�سبريز بتجديد ع �ق��ده ،عقب
الأداء ال��رائ��ع ال ��ذي ظهرعليه الفريق
ه��ذا املو�سم .يحتل توتنهام و�صافة
ترتيب الدوري الإنكليزي ،بر�صيد
 55ن�ق�ط��ة ،وب��ف��ارق  5ن �ق��اط عن
م� �ت� ��� �ص ��در
لي�سرت �سيتي

9

يف دوري الدرجة الثانية مو�سم 2010
  . 2011بد�أت يف � 18شباط املا�ضيجل�سات اال�ستماع يف ه��ذه الق�ضية
مبدينة كرميونا الإيطالية.وينتظر �أن
يح�سم الق�ضاة يف الفرتة املقبلة موقف
ك��ون�ت��ي و� 115شخ�صا �آخ��ري��ن من
بينهم العبون ومدربون وم�س�ؤولون
يف �أندية بدرجات ال��دوري الإيطايل
م��ن الأوىل �إىل الثالثة وذل��ك ب�ش�أن
توجيه االتهام �إليهم.
الربميرليغ .ووف�ق� ًا ل�صحيفة "مريور"
الإنكليزية ،ف��إن بوكيتينو �ضمن قوائم
امل�ط�ل��وب�ين ل �ت��دري��ب ن��ادي��ي مان�ش�سرت
يونايتد وت�شــيل�سي .وقالت ال�صحيفة
"�إدارة توتنهام ال تخ�شى رحيل بوكيتينو،
لأن ه�ن��اك � 3سنوات ون�صف يف عقده
مع ال�سبريز ،ولكنها تريد حت�سني عقد
املدرب الأرجنتيني ملكاف�أته على ما يقدمه

للفريق هذا املو�سم" .و�أ�ضافت ال�صحيفة
"بوكيتينو يح�صل على  3ماليني ون�صف
املليون جنيه ا�سرتليني كراتب �سنوي،
وفق ًا لعقده احلايل مع توتنهام" .و�أردفت
بقولها :هو ال يتعجل يف التوقيع على
العقود اجلديدة ،حيث يركز على املناف�سة
على لقب ال��دوري الإنكليزي ،وال��دوري
الأوروبي.

رياضة
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�ساها يُر�شح مار�سيال
خلالفة رونالدو

يعتقد الالعب ال�سابق يف �صفوف نادي مان�ش�سرت يونايتد ،الفرن�سي
لوي�س �ساها� ،أن مواطنه �أنتوين مار�سيال �سوف يُحاكي جناحات
الربتغايل كر�ستيانو رونالدو مع مان�ش�سرت يونايتد يف ال�سنوات املقبلة.
وقال �ساها يف حديث لـ "بيزن�س تامي"� :آمل ان يكون مار�سيال لديه الت�أثري
نف�سه الذي كان ميلكه كري�ستيانو رونالدو مع الفريق عندما كان العب ًا هنا.
و�أ�ضاف "كري�ستيانو جاء �إىل مان�ش�سرت وهو يف عمر مار�سيال ذاته  ،لقد �أخذ
الوقت الكايف للتعلم� ،أعتقد �أن مار�سيال �سيكون ال�شيء نف�سه� ،سيكون الأف�ضل
يف ال�سنوات املقبلة" .وتابع "بالت�أكيد هناك اختالف بني كل العب وكر�ستيانو
رونالدو ،لكن مار�سيال لديه املهارة الكافية لكي جتعله من بني الأف�ضل يف
هذا النادي لي�ضا هي ما فعله كري�ستيانو هنا" .ان�ضم الفرن�سي مار�سيال
ل�صفوف مان�ش�سرت يونايتد ال�صيف املا�ضي قادم ًا من نادي موناكو
الفرن�سي ب�صفقة �ضخمة انتقدها الكثريون� ،إال �أن مار�سيال
ا�ستطاع �إثبات �أنه ي�ستحق هذا املبلغ ،و�سجل للفريق
� 10أهداف حتى الآن.

غوميز يكتب
ً
تاريخا جديداً يف تركيا

ت�شيل�سي ي�سعى لر ّد االعتبار �أمام �سان جريمان
يخو�ض فريق ت�شيل�سي االنكليزي
مواجهة قوية مع نظريه باري�س �سان
جريمان الفرن�سي ال�ساعة 10:45
م���س��اء ال �ي��وم الأرب� �ع ��اء بالعا�صمة
االنكليزية ل�ن��دن �ضمن �إي ��اب دور
ال�ستة ع�شر ل��دوري �أب�ط��ال �أوروب��ا
لكرة القدم
وقال جو�س هيدينك مدرب ت�شيل�سي
االنكليزي انه يجب على العبي فريقه
ان ينفثوا عن غ�ضبهم ب�شكل �صحيح
ويركزوا على �أن يكون الفريق " نـد ًا
قوي ًا" عندما ي��واج��ه باري�س �سان
جريمان بطل فرن�سا .
و�� �س� �ي� �ح� �ت ��اج

حامل لقب الدوري االنكليزي املمتاز
اىل ال�ف��وز يف معقله لقلب ت��أخ��ره
بنتيجة  1-2عقب م �ب��اراة الذهاب
التي �أُقيمت يف باري�س ال�شهر املا�ضي
ليُبقي على �آماله يف موا�صلة امل�شوار
ب��دوري الأب�ط��ال .و�أو��ض��ح هيدينك
ل��و��س��ائ��ل �إع �ل�ام ب��ري�ط��ان�ي��ة "ل�سنا
الفريق املر�شح للفوز .ا�ستعدنا الثقة
ومنلك الإمكانات �إال �أن �سان جريمان
ميكن ان ُي��ري� َ�ح خم�سة �أو �ستة �أو
�سبعة العبني ".و�أ� �ض��اف "لذا فان
الفريق يجب ان يكون ند ًا قوي ًا حتى
وان كانت كفة املناف�س هي الأرجح.
يجب ان ن�شعر بالغ�ضب لكن بطريقة

من�ضبطة اليوم الأربعاء .يجب
ان يكون الالعبون جميعهم يف
كامل تركيزهم".
ويعني هيدينك  -املو�سم ال�سيء
ال� ��ذي خ��ا� �ض��ه ت���ش�ي�ل���س��ي يف
الدوري االنكليزي املمتاز حتى
الآن واحتالله املركز العا�شر
ع�ق��ب  29ج��ول��ة وب��ف��ارق 10
نقاط عن �آخ��ر امل��راك��ز امل�ؤهلة
ل��دوري �أبطال �أوروب��ا -انه مل
يعد �أم��ام��ه ��س��وى خ�ي��ار الفوز
ب�أرفع بطوالت الأندية الأوروبية
لكي يخو�ض مناف�سات البطولة
املو�سم املقبل.

امل��ن�����ش��ط��ات ت���وق���ف ���ش��اراب��وف��ا
�أعلن االحت��اد ال��دويل للتن�س �إي�ق��اف العبة التن�س
الرو�سية ماريا �شارابوفا ،التي �سقطت يف اختبار
لك�شف امل�ن���ش�ط��ات خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا يف بطولة
�أ�سرتاليا املفتوحة ،م�ؤقت ًا ب��دء ًا من � 12آذار احلايل
يف انتظار ح�سم الق�ضية .و�سبقت �شارابوفا القرار الر�سمي
ب�إعالنها ال�سقوط يف �أخبار ك�شف املن�شطات خ�ضعت
ل��ه خ�لال م�شاركتها يف بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة
ب�سبب مادة امليلدونيوم كانت تتناولها منذ .2006
و�أ�صدر االحتاد الدويل للتن�س بيانا �أو�ضح فيه �أن
�شارابوفا �سلمت عينة لربنامج مكافحة املن�شطات يف
 26كانون الثاين املا�ضي .و�أو�ضح االحتاد "مت فح�ص
تلك العينة يف معمل معتمد من الوكالة الدولية ملكافحة
املن�شطات وج��اءت نتيجة امليلدونيوم �إيجابية" .و�أ�ضاف

ميهايلوفيت�ش ُيقـرر الرحيل عـن ميـالن
اتخذ املدرب ال�صربي �سينيا
ميهايلوفيت�ش امل��دي��ر
الفني للميالن قراره
ب� ��ال� ��رح � �ي� ��ل ع��ن
(ال��رو��س��ون�يري)
يف نهاية املو�سم،
ب� �غ� �� ��ض ال �ن �ظ��ر
عن النتائج التي
�سيحققها الفريق
خالل الفرتة املقبلة.
وج���اء ذل ��ك ب�ع��دم��ا نفــد
�� �ص�ب�ر م �ي �ه��اي �ل��وف �ي �ت ����ش م��ن
تدخالت الرئي�س �سيلفيو بريل�سكوين
يف ال �� �ش ��ؤون ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�ف��ري��ق وذل��ك
ح�سبما �أ�شارت �شبكة ( �سكاي �سبورت
) التلفازية .و�أ�شارت ال�شبكة التلفازية
�أن ميهايلوفيت�ش ل��ن يخرب الإدارة

�أو الالعبني ر�سمي ًا بقراره
و�سينتظر حتى نهاية
امل ��و�� �س ��م يف ��ش�ه��ر
�أي��ار املقبل جتنب ًا
خللق �أج��واء من
ال� �ت ��وت ��ر داخ���ل
ال� �ف ��ري ��ق ت ��ؤث��ر
ع� �ل ��ى ال �ن �ت��ائ��ج
ب �� �ش �ك��ل � �س �ل �ب��ي،
يف ظ� � ��ل و� � �ص� ��ول
ال �ف��ري��ق ل�ن�ه��ائ��ي ك ��أ���س
�إيطاليا واملناف�سة على الت�أهل
للم�سابقات الأوروبية التي يغيب عنها
الفريق منذ عامني.
ي��ذك��ر �أن ميهايلوفيت�ش ه��و امل��درب
ال��راب��ع ال ��ذي ي�ت��وىل ت��دري��ب امل�ي�لان
خالل املوا�سم الثالثة الأخرية.

�أن��ه وفقا "للمادة  8.1.1من برنامج مكافحة املن�شطات يف
التن�س ،مت اتهام �شارابوفا يف الثاين من �آذار بانتهاك قواعد
مكافحة املن�شطات" ،م�شريا �إىل �أن الالعبة "�أقرت بوجود
امل��ادة يف عينتها (التي تعود �إىل  26كانون الثاين) .وكانت
الالعبة الرو�سية الفائزة بخم�سة �ألقاب كربى ،قد �أعلنت يف
م�ؤمتر �صحفي� ،أن مادة ميلدونيوم �أدرجت على قائمة املواد
املحظورة منذ الأول من كانون الثاين املا�ضي ،م�شرية �إىل انها
تتحمل م�س�ؤولية هذا اخلط�أ .وقالت �شارابوفا ( 28عاما) التي
مل ت�شارك يف املناف�سات منذ خ�سارتها يف ربع نهائي بطولة
�أ�سرتاليا املفتوحة� ،إنها ال ترغب يف �إنهاء م�سريتها على هذا
النحو .و�أ�ضافت :ال �أري��د �أن �أنهى م�سريتي ب�إيقاف نتيجة
تناول املن�شطات ،م�شرية �آم��ل �أن تكون هناك فر�صة ثانية،
والعودة �إىل املناف�سة.

وا�صل فريق ب�شكتا�ش م�ط��اردة فنار بخ�شة على
�صدارة ال��دوري الرتكي املمتاز لكرة القدم بعد فوزه
على �ضيفه �إ�سكي �شهر �سبور  1-3يف املرحلة الرابعة
والع�شرين من امل�سابقة .رفع ب�شكتا�ش ر�صيده �إىل  54نقطة
يف املركز الثاين بفارق نقطتني خلف فنار بخ�شة املت�صدر،
وتتبقى له مباراة م�ؤجلة ،يف الوقت الذي جتمد فيه ر�صيد
�إ�سكي �شهر عند  17نقطة يف املركز الثامن ع�شر الأخ�ير.
ويُدين ب�شكتا�ش بالف�ضل يف هذا الفوز ملهاجمه الأملاين ماريو
غوميز الذي �سجل الهدفني الثاين والثالث للفريق يف الدقيقتني
 36و 70وتكفل الكندي اتيبا هت�شن�سون بت�سجيل الهدف الأول
يف الدقيقة  ،29فيما جاء الهدف الوحيد لإ�سكي �شهر يف الدقيقة
الأخرية من املباراة بتوقيع البو�سني �أنيل هادزيت�ش .ويت�صدر
ماريو غوميز قائمة هدايف املو�سم احلايل من الدوري الرتكي
بر�صيد  19هدف ًا ،وبفارق � 5أهداف عن الكامريوين �صامويل
ايتو مهاجم انطاليا �سبور .وحقق االمل��اين املخ�ضرم
رقما قيا�سيا جديدا خا�ص به ،بعد ت�سجيله الهدفني،
حيث �سجل خام�س ثنائية له هذا املو�سم ،وهي
املرة االوىل التي يحقق فيها ذلك يف
م�سريته ال�ك��روي��ة كالعب
حمرتف.

الأردن يواجه م�أزق املباريات الوديــة
ي��ج��د م �ن �ت �خ��ب الأردن ل� �ك ��رة ال��ق��دم
�صعوبة بالغة يف ت�أمني مباريات ودية
ت�سبق موعد مواجهتيه الهامتني �أم��ام
بنغالدي�ش وا�سرتاليا يومي (24و)29
�آذار احل��ايل ،يف الت�صفيات املزدوجة
وامل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل وك�أ�س
�آ�سيا.
وت ��أت��ي �صعوبة ت ��أم�ين ال�ل�ق��اء يف ظل
اع �ت��ذار الكثري م��ن املنتخبات ال�ت��ي مت
خماطبتها بهذا ال�صدد ع��ن خو�ض �أي
لقاء ،نظ ًرا الرتباطاتها يف لقاءات ودية
ور�سمية �أخرى.
وي�ن�ت�ظ��ر االحت� ��اد الأردين ردود ًا من

منتخبات فل�سطني ولبنان وليبيا ملواجهة
�أحدها قبل مواجهة بنغالدي�ش يف عمّان
ومن ثم ا�سرتاليا يف �سدين.
وي�أمل االحتاد الأردين �أن ُتثمر م�ساعيه
يف ت�أمني ل�ق��اءات ودي��ة ملنتخب االردن
ال��ذي مل يتجمع منذ فرتة طويلة ،وهو
ال ��ذي خ��ا���ض يف وق��ت �سابق مواجهة
ودي��ة مع م�صر يف �أ�سوان انتهت بفوز
الأردن بهدف �أحمد �سمري.
وي �ن �ت �ظ��ر �أن ت� �ب ��د�أ الأ�� �س� �ب ��وع امل�ق�ب��ل
وب�ع��د نهاية م�ب��اري��ات الأ� �س �ب��وع ()17
ل�ب�ط��ول��ة دوري امل �ح�ترف�ين ،ت��دري�ب��ات
املنتخب الأردين ا�ستعداد ًا للمواجهتني

���س��ل��ة ان���دي���ان���ا ت���وق���ف ان���ت�������ص���ارات ���س��ب�يرز
بف�ضل  26نقطة من مونتا �إيلي�س و 23نقطة
من بول جورج ،فاز انديانا بي�سرز على �ضيفه
�سان �أنطونيو �سبريز  91-99يف املباراة التي
جمعت بينهما يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني .
وه ��ذا ه��و ال �ف��وز رق��م  34لأن��دي��ان��ا بي�سرز،
ال��ذي خ�سر  30م��رة يف املو�سم احل��ايل ،يف
حني �أوقفت الهزمية م�سرية انت�صارات �سان
انطونيو التي ا�ستمرت  8مباريات.وهذه هي
الهزمية العا�شرة ل�سبريز ال��ذي ف��از  53مرة
خالل املو�سم احلايل.
وخا�ض �سان �أنطونيو املباراة من دون مدربه
جريج بوبوفيت�ش ال��ذي غ��اب ب�سبب مر�ض
�أحد �أفراد �أ�سرته.
وقال بول جورج بعد الفوز "قدمنا �أدا ًء رائع ًا
خالل الأ�شواط الأربعة للمباراة يف مواجهة

فريق كبري" .وقال �إيلي�س الذي ت�ألق متاما يف
الن�صف الثاين من املباراة عندما �أعاد فريقه
للمقدمة كلما قل�ص �سان انطونيو ال�ف��ارق:
"هذا فوز كبري لنا بعد �أن ا�ستعاد الكل ن�شاطه
خالل توقف مباراة كل النجوم و�أ�سهم اجلميع
يف االنت�صار".
و�أحرز كاوي ليونادر والماركو�س �أولدريدج
 23نقطة لكل منهما ل�سان �أنطونيو يف حني
�أ�ضاف زميلهما البديل باتي ميلز  17نقطة.
وقال فرانك فوجل مدرب بي�سرز "الفوز على
�سبريز مينح �شعورا طيبا بالت�أكيد لأنه فريق
قوي جد ًا".
ويف مباريات �أخرى فاز ت�شارلوت هورنت�س
على �ضيفه ميني�سوتا تيمربولفز ،103-108
وف ��از ممفي�س جريزليز خ ��ارج ملعبه على
كليفالند كافالريز . 101-106

املرتقبتني .وكان مدرب منتخب الأردن
عبدالله �أبو زمع ،قد �أ�صدر قائمة �أولية
للمنتخب بهدف �إ�صدار ت�أ�شريات ال�سفر
�إىل ا�سرتاليا ،و�سيتم ح�صر هذه القائمة
بنحو ( )23العب ًا خالل الأيام املقبلة.
يحتل منتخب الأردن يف الت�صفيات
امل��زدوج��ة امل��رك��ز ال �ث��اين بر�صيد "13
نقطة" خلف املت�صدر املنتخب الأ�سرتايل
" 15نقطة" ،حيث خا�ض كل منهما 6
مواجهات ،يليهما منتخب قريغيز�ستان
بر�صيد " 11نقطة" من  7مواجهات ،ثم
طاجيك�ستان بر�صيد " "5نقاط و�أخريا
بنغالدي�ش بر�صيد نقطة واحدة.

نفــاد � 28ألف تذكرة لودية
�إ�سبانيا ورومانيا
بيعت � 28ألف تذكرة لودية �إ�سبانيا ورومانيا التي �ستقام
يف  27من ال�شهر احلايل يف مدينة كلوج يف �ساعتني ،عقب
ال�سماح ببدء ال�شراء على االنرتنت ،وفق ًا ملا �أعلنه االحتاد
الروماين لكرة القدم .وقال االحتاد يف بيان "نفدت كل تذاكر
مباراة � 27آذار احلايل على ملعب كلوج �أرينا يف زمن قيا�سي
�أق��ل من �ساعتني" .و�أ��ش��ار البيان �إىل �أن امل�ب��اراة �ست�شهد
"ح�ضور ًا قيا�سي ًا" يُقدر بـ� 28ألف متفرج.ويرتاوح �سعر
التذكرة من � 11إىل  134ي��ورو .ي�شار �إىل �أنه توجد حالة
ترقب كبري يف البالد لهذه املباراة التي �ستواجه فيها رومانيا
بطل �أوروب��ا .يذكر �أن رومانيا �ستلعب املباراة االفتتاحية
لك�أ�س الأمم الأوروبية (يورو � )2016أمام فرن�سا �صاحبة
ال�ضيافة .و�سبق هذه املباراة حالة من اجلدل بخ�صو�ص مقر
�إقامتها ،حيث كان االحتاد يرغب يف لعب املباراة على ملعب
بوخار�ست الوطني لكن ال�سلطات رف�ضت لأن موا�صفات
�سقفه املتحرك ال تتما�شى مع لوائح مواجهة احلرائق.
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�أرواح النا�س بني ج�شع الأطباء
ومراجعة امل�ضمدين

ال�صدف��ة وحده��ا هي التي قادتني ال��ى كتابة هذا التحقيق بعد ان �شاه��دت امر�أة كبيرة في
ال�سن تتكلم مع �صاحبة ال�صيدلية الواقعة في منطقتنا ل�شراء �أدوية مختلفة  .وكانت �أ�سماء
الأدوي��ة مدونة في ورق��ة �صغيرة كانت على مايب��دو حري�صة من ان ت�ضي��ع منها فقد كانت
تحت�ضنه��ا في كف يدها .المر�أة كانت واثقة م��ن طلبها للأدوية ولم ت�س�ألها ال�صيدالنية لمن
وم��ن �سوف يتناولها وم��ن و�صفها له��ا واكثرها م�سكن ل�ل�آالم .الف�ضول دفعن��ي ل�س�ؤالها عمن
كت��ب لها الدواء فقال��ت انها "القابلة الم�أذونة ام فالن" وهي اف�ض��ل من الأطباء لأن الطبيبة
الن�سائي��ة تطلب ( )20الف دينار ك�شفية ف��ي المناطق ال�شعبية فكيف لو ذهبنا الى مراجعة
طبيبة عيادتها في منطقة الحارثية؟
حتقيق � /إينا�س طارق

الح�صول على قطرة عين
هذا املوقف جعلني ا�ستذكر ماحدث معي يف احدى الدول
االوروبية حيث كنت بحاجة اىل �شراء قطرة لتعقيم العني
اليتجاوز�سعرها بالدينار العراقي ( )3500دينار،اي ()3
دوالرات  .العديد من ال�صيدليات رف�ض بيعها ب�شدة اال
مبوجب و�صفة طبية حتى بعد ان اخربناهم انها جمرد
ق�ط��رة لتعقيم ال�ع�ين وم��ا نحمله معنا ن�ف��د ومل ن�ستطع
احل�صول عليها االمب�ساعدة اح��د االطباء املوجودين يف
ال�سفارة العراقية.
ال�صيديل و�صاحب املخترب والقابلة امل ��أذون��ة وامل�ضمد
ال�صحي ميار�سون ه��ذه الأدوار يف ال�ع��راق  ،بل وحتى
�أ�شخا�ص عاميون العالقة لهم بالطب واملهن ال�صحية من
قريب �أو بعيد .بالنتيجة ف�إن الظاهرة جمتمعية �سواء يف
�أداء الوظيفة �أو ب�سبب تخلف امل�ستفيد ناهيكم عن الف�ساد
الإداري وامل ��ايل و��س��رق��ة بع�ض الأدوي� ��ة وال �ت��ي تنت�شر
يف ام��اك��ن كثرية وت�ب��اع يف اال� �س��واق وحتى على بع�ض
الب�سطيات يف منطقة �ساحة الطريان والباب ال�شرقي.
الدكتور بهجت ال�سعيدي  -طبيب ا�سنان -ذك��ر لـ(املدى
) :هناك ظاهرة �سلبية متف�شية جدا يف جمتمعنا العراقي
وه��ي ظاهرة جل��وء النا�س حني مير�ضون �أو يحتاجون
اىل ا�ست�شارة طبية �إىل �أ�شخا�ص لي�سوا ب�أطباء .م�ستدركا:
لكنهم يتقم�صون دور الطبيب بدءا من الت�شخي�ص �إىل كتابة
التحاليل والعالج وحتى العمليات ال�صغرى �أو الكربى .
مردفا  :مع اال�سف بات املر�ضى يت�سابقون نحو امل�ضمد
�أو املعاون الطبي و�أحيانا اىل القابلة � ،أو مات�سمى باللهجة
العامية (اجل��دة) �سواء �أكانت م�أذونة � ،أي جمازة �صحيا
وحتمل �شهادة � ،أو غري م�أذونة �أي �أنها دون �شهادة و�إمنا
لديها خربة حياتية يف م�سائل احلمل والوالدة.
�إدارة غير كفوءة
الدكتور �سعيد يا�سني مو�سى ق��ال ل�ـ(امل��دى ) "ان القطاع
ال�صحي وف��ق املعايري الدولية يعترب من �أه��م القطاعات
اخلدمية وال��ذي له متا�س مبا�شر باملواطنني" .مبينا  :ان
بع�ض ال��دول �أف��ردت له م�ؤ�س�سات لر�صد القطاع ومتابعة
تقدمه وتطوره ومراقبة ن�سب الوالدات والوفيات ون�سب
معدل العمر.
وت�ساءل مو�سى :هنا نحتاج �إىل وقفة فاح�صة  ،فهل هناك
تطور يف القطاع ال�صحي يف العراق؟ متابعا :ال يخفى ان
هنالك تطورا ن�سبيا جزئيا ولكن �إدارة القطاع ال�صحي غري
كفوءة ومن خالل معطيات وا�ضحة �أولها �شركة كيماديا
وا��س�ت�يراد وا��س�ت��دراج عقود جتهيز الأدوي���ة كم ًا و�آلية
وحتديد االحتياج �أي�ضا من حيث النوعية خا�صة �أدوي��ة
الأمرا�ض املزمنة.
الطوارئ والعيادات ال�شخ�صية
وا�ستطرد الدكتور مو�سى" :هناك �إ�شارة مهمة وهي �أن
خمرجات ملف اخلدمات الكهرباء وامل��اء ال�صالح لل�شرب
وال���ص��رف ال�صحي والطمر ال�صحي وم�ع��دل امل�ساحات
اخل���ض��ر وال��و� �ض��ع النف�سي وال �غ �ن��ف واالره � ��اب تركت
نتائجها على ال�ق�ط��اع ال�صحي ".م�ضيفا " :مبعنى �أن
اخلدمات امل�ؤ�شرة عندما تتقدم يتح�سن الو�ضع ال�صحي
ال�شخ�صي ما يدعو �إىل توجيه جهد امل�ؤ�س�سات �إىل حت�سني
اخلدمة ال�صحية ".م�شريا اىل تراجع بع�ض املفا�صل املهمة
بالقطاع ال�صحي مثل الطوارئ �أو العيادات اال�ست�شارية.
وب�شان مراجعة النا�س للم�ضمدين ذكر مو�سى :هنا يربز

امل�ضمدين غري �صحية ومعر�ضة النت�شار العدوى وان من
التخلف مراجعتها النها ق��د ت�صلح فقط ل��زرق احلقن او
قيا�س �ضغط الدم وال�سكر.
الف�ساد و�إهانة الأطباء
يف هذا ال�شان نّ
يبي الدكتور واثق الها�شمي رئي�س املجموعة
العراقية للدرا�سات ال�سرتاتيجية لـ(املدى)  ":ان املو�ضوع
مهم وخطري وب��د�أ بالربوز يف املجتمعات التي تعاين من
تراجع يف امل�ستوى الثقايف واملايل ".متابعا ":الغريب ان
هذه الظاهرة تنت�شر بالعراق يف القرن احلادي والع�شرين
عال
يف حني و�صلت دول كانت تعترب مت�أخرة اىل م�ستوى ٍ
يف الثقافة والوعي والإدراك ".مبينا" :يف العراق برزت
ه��ذه الظاهرة مع ب��دء احل�صار االقت�صادي يف ت�سعينات
القرن املا�ضي ولكنها زادت ب�شكل خطري بعد عام ".٢٠٠٣
واك��د الها�شمي" :ان ه��ذه الظاهرة ب��رزت يف ظل تراجع
اخل��دم��ات وه �ج��رة ال�ع�ق��ول الطبية ب�ع��د ان ط��ال�ه��ا القتل
والتهديد ف�ضال ع��ن تف�شي ظ��اه��رة امل�لاح�ق��ة الع�شائرية
للأطباء وتعر�ضهم لل�ضرب واالهانة ملرات عديدة ".م�شددا
على االنخفا�ض احل��اد يف م�ستوى الدخل وتف�شي الفقر
والبطالة والأمية مع تراجع يف م�ستوى اخلدمات وتف�شي
الأم��را���ض ب�شكل كبري و�إال مب��اذا نف�سر انت�شار الكولريا
التي انتهت كوباء من عقود طويلة م�ضت .م�شريا اىل غياب
الرقابة ال�صحية وتف�شي الر�شوة بحيث ا�صبح الكثري
مبقدورهم افتتاح �صيدلية بدون اجازة وهم �أ�صال لي�سوا
�صيادلة ف�ضال ع��ن املمر�ضني واملمر�ضات ال��ذي��ن فتحوا
ع�ي��ادات غري قانونية ومراجعة ع��دد كبري من النا�س لهم
لعدم مقدرتهم املالية على حتمل نفقات واجور الأطباء التي
�أ�صبحت خيالية مع ارتفاع �أ�سعار الدواء ..

��س��ؤال  :مل��اذا يثق �أو يراجع امل��واط��ن ع�ي��ادات امل�ضمدين املمر�ضة اكرث فائدة من اطباء (هل وكت )  ،ح�سب و�صفه.
والقابالت امل�أذونات دون الذهاب �إىل امل�ست�شفيات؟ م�شريا
�إىل تخلف �إدارة امل�ستو�صفات وقلة الأطباء وكذلك تخلف
عيادات الم�ضمدين متخلفة
الثقافة والوعي لدى املواطنني .م�شددا :ان امل�شكلة تربوية بينما علقت نربا�س احمد  -موظفة -ان اطفالها يعاجلهم
توعوية ثقافية ا�ضافة اىل خمرجات الرتبية والتعليم اي�ضا امل�ضمد ال�صحي كلما ا�صيبوا باملر�ض وي�صف لهم الدواء
م�ؤثرة بهذا اجلانب.
وهو اليختلف عن الو�صفة الطبية التي يكتبها الطبيب.
م�شرية اىل ان امل�ضمد يقوم ب��زرق احلقن ولأي��اخ��ذ اكرث
الأطباء اليبالون
م��ن خم�سة االف دي �ن��ار .مف�ضلة ذل��ك ع�ل��ى ال��ذه��اب اىل
�سلمان حم�سن  -متقاعد -يقول لـ(املدى) :راجعت الكثري امل�ست�شفيات احلكومية واالنتظار وقطع البا�ص بالتايل
من امل�ست�شفيات ب�سبب ا�صابتي مبر�ضي ال�سكري وارتفاع اليكتب يف الو�صفة غري الربا�سيتمول وورقة ل�شراء الدواء
�ضغط الدم وكانت اغلب مراجعاتي لي ًال  ،م�ضيفا� :شاهدت من ال�صيدليات اخلارجية.
كاف بالأجهزة  ،ولكن اخللل اما املهند�س �شهاب �سعد فقد بني انه ا�صيب بتمزق ب�إربطة
غرف الطوارئ جمهزة ب�شكل ٍ
يكمن يف االدارة وال�صيانة ا�ضافة اىل عدم مباالة البع�ض القدم وان ا�صدقاءه نقلوه اىل اح��د "املجربجية" وبعد
الحاجة � 100 :ألف طبيب
من االطباء اخلافرين با�سعاف املري�ض وترك املمر�ض يقوم فتح اجلب�س ك��ان هناك خط�أ يف حتديد امل�ك��ان املتمزق  ،بينما او�ضح الدكتور ع�صام الفيلي -اجلامعة امل�ستن�صرية:
باال�سعافات .م�ؤكدا  :هذا ماجعلنا نلج�أ اىل بيوت امل�ضمدين وعندما ذهب اىل طبيب اخت�صا�صي ا�ضطر اىل اخذ ا�شعة "�أعتق ��د ان ثقافة املمر�ض املعالج بد�أت تنت�شر يف كل �أنحاء
ال�صحيني ليال ويف اغلب االحيان يكون الدواء املو�صوف وعمل عملية لربط االن�سجة ومازال يعاين من االمل ب�سبب الع ��راق خا�ص ��ة �أم ��ام ارتف ��اع �أ�سع ��ار العالج ل ��دى الأطباء
ذاته حتى ان بع�ض املر�ضى يجدون ان امل�ضمد ال�صحي او عدم كفاءة امل�ضمد ال�صحي .م�شريا اىل ان جميع عيادات االخت�صا� ��ص وتكرار الو�صف ��ات وعدم وج ��ود م�ست�شفيات

خدمات �صحية متوا�ضعة

�أدوية يف �أماكن غري مالئمة

مع اال�سف بات
املر�ضى يت�سابقون
نحو امل�ضمد �أو
املعاون الطبي
و�أحيانا اىل القابلة ،
�أو مات�سمى باللهجة
العامية (اجلدة)
�سواء �أكانت م�أذونة
� ،أي جمازة �صحيا
وحتمل �شهادة � ،أو
غري م�أذونة �أي �أنها
دون �شهادة و�إمنا
لديها خربة حياتية
يف م�سائل احلمل
والوالدة.

ط ��وارئ يف �أغل ��ب املناطق الع ��راق ".مردف ��ا� " :إ�ضافة �إىل
رخ� ��ص تكاليف العالج لدى املمر�ضني يف حني �أن �أي طبيب
اخت�صا� ��ص يعالج مري�ضا بو�صفات طبية من منا�شئ عاملية
تك ��ون مكلفة ماديا ".م�شريا اىل غياب ال�ضمان ال�صحي كما
ه ��و معمول ب ��ه يف كثري م ��ن دول العامل .وا�ض ��اف الفيلي:
الفق ��رة الأه ��م �أنن ��ا نفتق ��ر �إىل الع ��دد الك ��ايف م ��ن الأطب ��اء
وللدالل ��ة �أ�ش�ي�ر اىل �أن الع ��راق بحاج ��ة �إىل (  )100ال ��ف
طبي ��ب فيما اليتعدى ع ��دد الأطباء يف الع ��راق الـ ()48000
طبيب .مو�ضحا :ان التخ�صي�صات املالية يف امليزانية التفي
بالغر�ض .م�ضيفا :بقي �أن نقول �أن تراكم اخلربة لدى بع�ض
املمر�ض�ي�ن جعلهم يتفوقون على كث�ي�ر من حملة ال�شهادات .
وللعلم ،احل ��اج �سلمان يف الكرادة ق ��رب االورزدي  -رحمه
الل ��ه  -خري دلي ��ل يف جمال معاجلة احل ��روق ومن خلفه من
بعده اي�ضا.
الك�شفية و"الإبرة ال�سحرية"
ي�ب��دو ان ه�ن��اك �آراء خمتلفة ب�ين م��ن ي�ج��د يف امل�ضمد
ال�صحي او القابلة امل�أذونة بديال عن الطبيب االخت�صا�ص
او حتى ال�صيدالين لو�صف الدواء ،فهل يعود ذلك اىل قلة
الثقة بالطبيب حيث يعتربه النا�س ج��زارا ب�سبب غالء
اج��ور الفح�ص (الك�شفية ) وغ�لاء ا�سعار ال��دواء وعدم
وج��ود رق��اب��ة م��ن قبل وزارة ال�صحة ونقابة ال�صيادلة
ا�ضافة اىل و�ضع امل�ست�شفيات البائ�س  .وه��ذا ف�ساد من
�ضمن ف�ساد االخرين ما دفع النا�س للتوجة اىل امل�ضمد
ف�ضال عن �صيدليات الأر�صفة املنت�شرة يف كل مكان وهذه
امل�شكلة الحتل اال بتعاون م�شرتك بتثقيف املواطن �صحيا
ومتابعة اجلهات املخت�صة .االكادميية ب�شرى اجلبوري
قال لـ(املدى) :انت�شرت يف الأونة االخرية ظاهرة "الإبره
ال�سحرية" والتي يلج�أ اليها بع�ض النا�س يف حال ا�صابتهم
باالنفلونزا وقد ت�ؤدي هذه "االبرة" ،والتي هي عبارة عن
ابرتني معا يزرق بها املري�ض ،اىل املوت .متابعة :عجبا
ملاذا هذا التهاون يف ال�صحة و َمن املالم على ذلك اي يف
ذهاب املري�ض للم�ضمد او معاون الطبيب كي اليدفع ثمن
االج��رة العالية للطبيب ولهذا يقال ان الطبيب الفالين
(ك�صاب �أك�شر) اليذهب احد اليه ولذلك يلج�أ بع�ض النا�س
ملثل ه�ؤالء املتاجرين بارواح النا�س.
وت�ساءلت اجلبوري :ملاذا ال تخ�ضع وزارة ال�صحة او اية
جهة ثانية ذات ال�ش�أن بو�ضع حد جل�شع بع�ض االطباء
ب�أن تو�ضع اجرة كل ح�سب اخت�صا�صه .مبينة :ان هناك
من له عدة اخت�صا�صات نرى انه باطنية وقلبية واطفال
وج��راح .مت�سائلة :كيف ح�صل ذل��ك وم��ن اي��ن ج��اء بهذه
االخت�صا�صات .ومل��اذا الت�ك��ون هناك رق��اب��ة على ك��ل من
يفتتح حمال او ماذا ن�سميها عطارة طبية وفر�ض عقوبات
للمخالفني اي �شخ�ص يدعي انه م�ضمد او معاون طبيب
وميار�س مهنة التطبيب وكثري من النا�س ذهبوا �ضحية
ه�ؤالء.
  والخلطة ال�سحرية اي�ضا
الإعالم ��ي ماج ��د مع ��ارج ا�ش ��ار لـ(امل ��دى) :اذا راجعت اي
م�ضم ��د وان ��ت ت�شك ��و م ��ن حم ��ى او امل يف املفا�صل او يف
منطقة ال�صدر او غريها من االعرا�ض �سيعاجلك مباي�سمى
ب� �ـ "اخلبطة" وه ��ي عبارة ع ��ن دك�س ��ون م ��ع فولتارين او
دك�س ��ون م ��ع ا�سبيجيك .وهي مهدئات ما ان ��زل الطب فيها
من �سلط ��ان .م�سرت�سال :عملت يف �صيدلي ��ة مبنطقة بغداد
اجلدي ��دة خلم�س �سن ��وات وتعلمت الكثري م ��ن "فهلويات"
ال�صيدلة ففيها الكثري  ا�ضافة ملا ذكر هو ا�ستخدام امل�ضمدين
�إبرا مهدئة تخفف االمل دون عالج وتخدع املري�ض .م�شريا
اىل غي ��اب الرقاب ��ة احلقيقي ��ة ل�ص ��رف االدوي ��ة كبقية دول
العامل التي الت�صرف اال بو�صفة طبية.
وا�ش ��ار معارج  :هناك نوعان من الأ�سب ��اب ت�ؤدي اىل هذه
الظاه ��رة االول يتعل ��ق بوع ��ي املجتم ��ع والث ��اين يتعل ��ق
بنوع االدارة والقانون احلاف ��ظ للمجتمع وجدية تطبيقه.
متابع ��ا :من هذه الأق�سام تتفرع الأ�سباب االخرى جميعها،
وطبق ��ا لعل ��م االجتم ��اع احلدي ��ث ف� ��إن حل ��ول املع�ض�ل�ات
االجتماعية واملجتمعية عندما تتفاقم وتظهر ب�شكل وا�ضح
وتبدو فيه ��ا حمرمات املجتمع ح�ل�اال  .مو�ضحا :فال ميكن
ان يبق ��ى املجتم ��ع ونخب ��ه وفئات ��ه العمري ��ة واالجتماعية
منتظ ��رة حماي ��ة القانون بل عليها ان ت�ب�رز ب�شكل وا�ضح
وق ��وي باكرب من حجم الظاهرة وتطبق القانون ال�صحيح
للمجتم ��ع دون االك�ت�راث بالأ�صوات الن�ش ��از املدافعة عن
ال�سلبي ��ة او اال�ستم ��اع ل�ص ��وت اجلهل املنت�ش ��ر وامل�سبب
لهكذا ظواهر.

العدد ( )3594ال�سنة الثالثة ع�شرة  -االربعاء (� )9آذار 2016
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داع�ش رو�سيا ّ
يتوعد بوتني ويدعو لهجمات بال�سكاكني
�أفادت �صحيفة "دايلي ميل" ،ان قائد خللية داع�شية تن�شط يف
جنوب ��ي رو�سيا ،دعا امل�سلمني الرو�س لالن�ضمام �إليه يف قتل
"الكفار" ،متوعد ًا بقتل الرئي�س فالدميري بوتني. ،وطالب �أبو
يا�س ��ر ،وهو قائد يف ما يطلق علي ��ه التنظيم الإرهابي "�إقليم
القوق ��از" ،املنتم�ي�ن لداع� ��ش ب�ش ��ن هجمات �ض ��د "املرتدين"
بوا�سط ��ة "ال�سكاكني واحلب ��ال"� ،إذا مل يك ��ن بو�سعهم ال�سفر
واالن�ضم ��ام للتنظيم الإرهابي يف مناطق ال�صراع يف �سوريا
والعراق.وجاءت هذه الدعوة يف ت�سجيل مرئي جديد� ،صوّ ر
يف منطقة م�شجرة ،ويظهر جمموعة من املقاتلني وهم يقفون
بجانب علم التنظيم الإرهابي.وقال الرجل�" :أريد �أن �أدعو كل
�أع�ض ��اء �إقليم القوقاز ،امل�ؤمنني ،والذين بايعوا اخلالفة� ،إىل

�أن يهاج ��روا �إىل �أر�ض اجلهاد ،و�إذا مل يكن بو�سعهم الهجرة،
فلي�شنوا هجوم� � ًا على املرتدين ،باحلب ��ال وال�سكاكني .اليوم
عندنا �أر�ض بو�سعنا تطبيق ال�شريعة فيها .وتابع" :فلنجتمع
ي ��ا �إخ ��واين ،ون�سيطر عل ��ى �أر� ٍ��ض ونتو�سع فيه ��ا" ،م�ضيف ًا
وه ��و يُر ّب ��ت على �سالحه" :لق ��د �أعطانا الله ه ��ذه ال�صواريخ
احلديدي ��ة ،و�سن�ستغله ��ا �ض ��د املرت ��د بوت�ي�ن ،و�أعوان ��ه،
".وتعتق ��د ال�صحيف ��ة �أن اخللي ��ة التابعة لداع� ��ش يف رو�سيا
�أن�شئ ��ت ح�صر ًا بع ��د تو�سع التنظيم ،ومل تك ��ن موجودة على
�صيغة خمتلفة قبل ذلك ،وتزعم �سيطرتها على مناطق حميطة
بداغي�ستان ،وجورجي ��ا وال�شي�شان ،وبع�ض الأقاليم جنوبي
رو�سيا ،و�صو ًال �إىل �سوت�شي.

الجــئــون فــــي رحــلــة «عــــذاب»
قالت �صحيفة "وا�شنطن بو�ست" � ،إنه اتف ��اق م ��ع تركيا لإبقاء طالب ��ي اللجوء
بعد عام ون�صف من بدء دخول موجات خ ��ارج �أرا�ضيه ��م ،كم ��ا تعه ��دوا بدف ��ع
ب�شري ��ة هائل ��ة �أوروب ��ا م ��ن منطق ��ة مئ ��ات املالي�ي�ن م ��ن الي ��ورو لليون ��ان،
ال�ش ��رق الأو�س ��ط وخارجه ��ا ،توقف ��ت لتحوي ��ل �أ�ضع ��ف �أع�ضاء االحت ��اد �إىل
النم�سا و�سلوفيني ��ا وكرواتيا و�صربيا خميم لالجئ�ي�ن يف الق ��ارة الأوروبية.
ومقدوني ��ا عن فت ��ح �أبوابه ��ا لالجئني .و�أ�ش ��ارت ال�صحيف ��ة �إىل �أن املهاجرين
و�أ�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة ،يف تقري ��ر �إن اليائ�س�ي�ن يلج�أون جم ��ددا �إىل املهربني
بع� ��ض ال�سوريني والعراقي�ي�ن ال زالوا غ�ي�ر ال�شرعي�ي�ن م ��ن �أج ��ل اخل ��روج،
يعربون ببطءْ ،
لكن هناك �آالف الأفغان وتت�صاعد التوترات يف نقاط االختناق
ً
وكثري من ال�سوريني ال يحملون �أوراقا ،يف ال�شمال ،ولك ��ن املهاجرين الآخرين
وعالق�ي�ن يف اليونان ،البلد الذي ميكنه الذي ��ن تقطع ��ت به ��م ال�سب ��ل يواجهون
بالكاد �إطع ��ام نف�سه.وتابع ��ت� :إن دول فج� ��أة رحل ��ة التنقل ع�ب�ر  4مراحل من
االحتاد الأوروبي الأخرى تت�سابق �إىل احل ��زن حلي ��اة جديدة ق ��د ال يجدونها:

ال�صدم ��ة والإنكار والغ�ض ��ب والقبول.
ولفت ��ت ال�صحيف ��ة �إىل �أن �أك�ث�ر من 30
�ألف مهاجر ال زالوا عالقني يف اليونان،
بعد وعود اليونان ب�إن�شاء مركز �صحي
لالجئني مبع�ب�ر �إيدومين ��ي يف �شمايل
اليون ��ان م ��ع احل ��دود املقدوني ��ة خالل
�أيام ،وق ��د �أعربت اليون ��ان م�ؤخرا عن
خ�شيته ��ا م ��ن �أن يرتف ��ع ع ��دد الالجئني
واملهاجري ��ن املوجودين عل ��ى �أرا�ضيها
ثالثة �أ�ضعاف ال�شهر املقبل بحيث ي�صل
�إىل � 70ألف ��ا بعد �أن "عل ��ق" املهاجرون
على �أرا�ضيه ��ا عقب �إغالق عدد من دول
البلقان حدودها يف وجههم.

هجوم �أمريكا على "ال�شباب ال�صومالية" حتوّل �سرتاتيجي
ر�أت �صحيف ��ة "نيويورك تاميز" الأمريكية �أن ال�ضربة اجلوية
الأمريكي ��ة ،الت ��ي ا�ستهدف ��ت مع�سك ��را للتدري ��ب يف ال�صومال
خا� ��ص بحركة "ال�شباب" و�أ�سف ��رت عن مقتل نحو  150مقاتال،
متث ��ل حت� �وّال كب�ي�را يف �سرتاتيجي ��ة ال�ضرب ��ات الأمريكية من
الرتكيز على ق ��ادة احلركة �إىل اجلنود.وذكرت ال�صحيفة – يف
�سي ��اق تقرير ن�شرت ��ه الثالثاء عل ��ى موقعها الإلك�ت�روين – �أن
هذا الهج ��وم كان الأكرث دموية على حرك ��ة ال�شباب� ،أحد فروع
تنظي ��م "القاع ��دة" ،من ��ذ ب ��دء احلمل ��ة الأمريكية قب ��ل �أكرث من
ع�ش ��ر �سنوات.و�أو�ضح ��ت ال�صحيف ��ة �أن ال�ضرب ��ة ج ��اءت ردا
عل ��ى خماوف جديدة م ��ن �أن ه ��ذه احلركة ،امل�س�ؤول ��ة عن �أحد
�أك�ث�ر الهجمات دموية عل ��ى الأرا�ضي الأفريقي ��ة عندما �ضربت
مرك ��ز ت�سوق �شعبي يف نريوبي عام  ،2013تعاود الظهور بعد
فق ��دان الكثري م ��ن الأر�ض التي كانت ت�سيط ��ر عليها فيما م�ضى
وبعد خ�س ��ارة الكثري من مقاتليها يف الأعوام الأخرية.ون�سبت
ال�صحيفة اىل م�س�ؤولني ع�سكريني �أنه مت تنفيذ ال�ضربة اجلوية

بطائ ��رات ب ��دون طي ��ار وطائ ��رات امريكي ��ة �أ�سقطت ع ��ددا من
القنابل وال�صواريخ املوجهة بدقة على ال�ساحة التي جتمع فيها
املقاتل ��ون .و�أعرب م�س�ؤولون يف البنتاجون عن عدم اعتقادهم
بوق ��وع خ�سائر يف االرواح بني املدنيني ،اال �أنه التوجد و�سيلة
م�ستقل ��ة للتحق ��ق من ه ��ذه املزاع ��م .وقال ��وا انه ��م ت�أخروا يف
الإعالن عن هذه ال�ضربة اجلوية كي يتمكنوا من تقييم النتائج.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن م�س�ؤويل البنتاجون مل يف�صحوا عن
كيفي ��ة علمهم ب�أن مقاتلي ال�شباب الذين قتلوا يف هجوم ال�سبت
املا�ضي كانوا يتدربون على مهاجمة القوات االمريكية والقوات
التابع ��ة لالحت ��اد الأفريقي لكن هن ��اك اعتقاد ب�أن ه ��ذه احلركة
املت�شددة تخ�ضع لرقابة �أمريكية �شديدة.واعتربت ال�صحيفة �أن
ه ��ذه ال�ضربة تعد ت�صعيدا �آخر فيما �أ�صبح �أحدث �ساحة معركة
يف ح ��رب �إدارة الرئي� ��س الأمريكي باراك �أوبام ��ا �ضد الإرهاب
�أال وه ��ي �أفريقيا ،حيث تركز الوالي ��ات املتحدة وحلفا�ؤها على
حماربة انت�شار تنظيم "داع�ش" يف ليبيا.

هل �ستدخل ايطاليا بقوات برية يف ليبيا ؟؟
كت ��ب حمل ��ل ال�ش� ��ؤون الدفاعي ��ة
"�آوي ��ن ماكا�سكل" مقاال يف �صحيفة
الغاردي ��ان ح ��ول ن�ش ��ر ق ��وة دولي ��ة
يف ليبي ��ا بعد العملي ��ة الع�سكرية يف
تون�س.ويقول املقال �إن قوة تقودها
�إيطالي ��ا قوامه ��ا  5000جن ��دي على
�أهب ��ة اال�ستع ��داد الآن لالنت�ش ��ار يف
ليبي ��ا ،بينما تتزايد املخ ��اوف ب�ش�أن
التهدي ��د ال ��ذي متثل ��ه اجلماع ��ات
املتطرف ��ة العامل ��ة فيه ��ا ،خا�صة بعد
اال�شتباك ��ات يف تون� ��س املج ��اورة
الت ��ي �أ�سفرت ع ��ن مقت ��ل الع�شرات.
وتعمل احلكوم ��ة الإيطالية ،بح�سب
املق ��ال ،على خطة لإر�س ��ال قوة ت�ضم
جن ��ودا بريطاني�ي�ن للم�ساع ��دة يف
تدري ��ب اجلي�ش الليب ��ي �إذا ما وافق

الربمل ��ان هن ��اك عل ��ى دع ��م حكوم ��ة
وحدة وطنية ،ودعا القوة لالنت�شار.
و�سي�ستغ ��رق ن�شر الق ��وة �شهرا على
الأق ��ل و�سيت ��م التدري ��ب بالقرب من
العا�صم ��ة ،بح�س ��ب ماكا�سكل.وكان
م�سلح ��ون ق ��د �شن ��وا ،ي ��وم االثنني،
هجوم ��ا �ضخم ��ا عل ��ى مواق ��ع تابعة
للجي�ش وال�شرطة يف مدينة بنقردان
التون�سية القريبة من احلدود الليبية.
وكان الرئي� ��س التون�سي باجي قايد
ال�سب�سي ق ��د ق ��ال �إن املتطرفني الآن
ي�شكل ��ون تهدي ��دا لب�ل�اده كله ��ا ،و�إن
"هدف امل�سلحني رمبا كان ال�سيطرة
على تل ��ك املنطقة (بن قردان) و�إقامة
�إم ��ارة �إ�سالمية".وي�ش�ي�ر املقال �إىل
هجمات �سابق ��ة مل�سلحني يف تون�س

و�إىل ت�صاع ��د ن�شاطه ��م على احلدود
الليبي ��ة التون�سي ��ة م�ؤخرا.ويق ��ول
الكات ��ب �إن هن ��اك تقاري ��ر ت�شري �إىل
عب ��ور تون�سيني� ،أع�ض ��اء يف تنظيم
الدول ��ة الإ�سالمي ��ة ،عائدي ��ن �إىل
بالده ��م للقت ��ال هن ��اك بع ��د تلقيه ��م
تدريب ��ات يف ليبيا.وا�شار ماكا�سكال
�إىل �أن �صحيف ��ة كوري�ل�ا دي ال�سريا
الإيطالية نقلت عن ال�سفري الأمريكي
يف روم ��ا ج ��ون فيليب� ��س الق ��ول �إن
�إيطالي ��ا بو�سعه ��ا �أن تر�س ��ل 5000
جن ��دي �إىل ليبيا .و�أ�ض ��اف "نحتاج
�إىل �أن جنع ��ل طرابل� ��س �آمن ��ة ،و�أن
نت�أك ��د �أن تنظي ��م الدول ��ة الإ�سالمية
غ�ي�ر ق ��ادر عل ��ى توجي ��ه ال�ضرب ��ات
بحرية".

خميم م�ؤقت لالجئني ال�سورين علىاحلدود اليونانية  ...ا.ف.ب

دي مي�ستورا يحدد موعد حمادثات �سوريا الأ�سا�سية
 المعار�ضة ال�سورية ت�شترط ت�شكيل هيئة حكم انتقالية لح�ضورها محادثات جنيف
 ال��ج��ي�����ش ال�����س��وري ي�ستعيد م��ن��اط��ق ب��ري��ف ح��ل��ب ب��ع��د ���س��اع��ات م��ن فقدانها
�أك��دت الهيئة العلي��ا للمفاو�ض��ات الممثل��ة للمعار�ض��ة ال�سورية ،م��ن مقرها في
الريا���ض ،مجددا �أنها في حال ذهابها للمفاو�ض��ات المرتقبة ف�إنها تذهب لتنفيذ
القرار الدولي رقم  2254الذي ين�ص على ت�شكيل هيئة حكم انتقالية في �سوريا.
وقالت المتحدثة با�سم مبعوث الأمم المتحدة ل�سوريا� ،ستافان دي مي�ستورا� ،أم�س
الثالث��اء� ،إن المبعوث الدولي يعتزم ب��دء محادثات ال�سالم الأ�سا�سية بحلول 14
�آذار� ،أي بعد خم�سة �أيام من الموعد المقرراليوم.
 االمم املتح��دة  -الريا�ض -
دم�شق  -مو�سكو  /رويرتز  -بي
بي �سي  -ا ف ب
وا�ضاف ��ت جي�س ��ي �شاه�ي�ن ،يف �إف ��ادة
مق ��ررة �إن املحادث ��ات �ست�ست�أن ��ف ر�سميا
اليوم لك ��ن بع� ��ض امل�شارك�ي�ن �سي�صلون
�إىل جني ��ف يف  12و 13و 14من ال�شهر.
و�أو�ضح ��ت �أن امل�شارك�ي�ن الذي ��ن وجهت
�إليه ��م الدعوات ه ��م �أنف�سهم م ��ن �شاركوا
يف اجلولة الأوىل.
وق ��ال الناطق الر�سمي للهيئة ،وهو وزير
و�سف�ي�ر �ساب ��ق� …”،سيك ��ون مو�ضوع
التفاو� ��ض كما ن� ��ص قرار جمل� ��س الأمن
 2254ه ��و ت�شكي ��ل هيئة حك ��م انتقالية،
ول ��ن نقب ��ل اخلو�ض يف ق�ضاي ��ا خارج ما
ح ��دده القرار”.وقال املعار� ��ض ال�سوري
الب ��ارز“ :لق ��د �أو�ضحن ��ا لبع� ��ض و�سائل
الإع�ل�ام �أنن ��ا �سنذه ��ب �إىل جني ��ف �إذا
حتق ��ق تق ��دم يف امل�س ��ار الإن�س ��اين ،ومت
االلت ��زام بالهدنة بانخفا� ��ض االخرتاقات
�إىل ال�صف ��ر لأنن ��ا اخرتن ��ا املفاو�ض ��ات
ح�ل�ا بالدرج ��ة الأوىل”.وبينم ��ا �أك ��دت
امل�ست�شارة ال�سيا�سية والإعالمية للرئا�سة
ال�سوري ��ة بثينة �شعب ��ان �أن معيار دم�شق
يف جني ��ف ه ��و البل ��د وال�شع ��ب ووحدة
الأر�ض وا�ستق�ل�ال القرار ،منوهة بجدية
دم�شق يف و�ضع حد للعنف وم�شددة على

احلل ال�سيا�سي والق�ضاء على الإرهاب.
وتته ��م مو�سك ��و �أطراف ��ا يف املعار�ض ��ة
ال�سوري ��ة  ،بع ��دم و�ض ��وح الر�ؤي ��ة جتاه
ت�صنيف ��ات املعار�ضة ال�سوري ��ة ،و�أعلنت
�أن مو�سكو تخلت عن دعوة بع�ض �أع�ضاء
جمموع ��ة مو�سكو �إىل مفاو�ضات جنيف.
ونقلت وكالة "�آكي" الإيطالية للأنباء عن
م�صادر يف املعار�ضة ال�سورية �أن رو�سيا
مل تع ��د متم�سك ��ة بدع ��وة ق ��دري جمي ��ل
رئي� ��س ح ��زب "الإرادة ال�شعبي ��ة" ورندا
ق�سي� ��س رئي�سة "حرك ��ة املجتمع املدين"
�إىل مفاو�ض ��ات جني ��ف بينم ��ا تتم�س ��ك
بدع ��وة �صالح م�س ّلم رئي�س حزب االحتاد
الدميقراط ��ي الكردي ال�س ��وري و�آخرين
مع ��ه م ��ن جمل� ��س �سوري ��ا الدميقراطي.
ور�أت امل�ص ��ادر �أن املبع ��وث الأمم ��ي �إىل
�سوريا �ستيف ��ان دي مي�ستورا يف الغالب
�سيتج ��اوب م ��ع الرغب ��ة الرو�سي ��ة ول ��ن
يوج ��ه الدعوة مل ��ن تخلت عنه ��م مو�سكو
خا�ص ��ة و�أن املعار�ضة ال�سورية تعتربهم
"�إ�شكاليني".
ويف تركي ��ا � ،أك ��د نائ ��ب رئي� ��س الوزراء
الرتك ��ي نعم ��ان قورتوملو� ��ش �أن ف�ش ��ل
امل�ساع ��ي واجله ��ود لإيجاد ح ��ل �سيا�سي
و�سلم ��ي يف �سوري ��ا ل ��ن ينعك� ��س عليه ��ا
فق ��ط و�إمنا على جميع دول املنطقة ،قائال
“�إن مل نق ��م بحل الأزم ��ة ال�سورية �سلمي ًا
ف� ��إن النار �ستلتهم اجلمي ��ع .ونقلت وكالة

“الأنا�ض ��ول” الرتكي ��ة للأنباء الثالثاء
عن ��ه القول يف مقابلة تليفزيونية ”:نحن
ال ن ��رى �أن عملي ��ة وق ��ف �إط�ل�اق النار قد
جنح ��ت يف �سورية بن�سب ��ة  ،100توجد
انتهاك ��ات ،ولكنن ��ا نتمن ��ى �أن يتوا�ص ��ل
وق ��ف �إط�ل�اق الن ��ار حت ��ى تت ��م مباحثات
ال�سالم واجلهود الرامية للحل ال�سيا�سي
وال�سلم ��ي للأزم ��ة ال�سورية”.وا�ستدرك
�أن �أمريك ��ا “تنته ��ج �سيا�س ��ة متذبذبة يف
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ف�أحيانا تدع ��و لإ�سقاط
(الرئي� ��س ب�ش ��ار الأ�س ��د) و�أحيان ��ا ال
وال�شعب ال�سوري ه ��و من يدفع ثمن تلك
ال�سيا�سة”.
يف االثن ��اء  ،ا�ستع ��اد اجلي� ��ش ال�س ��وري
وحلف ��ا�ؤه ،ال�سيط ��رة على كام ��ل النقاط
الت ��ي دخ ��ل �إليه ��ا م�سلح ��ون يف حمي ��ط
بل ��دة العي� ��س يف ري ��ف حل ��ب اجلنوبي،
و�أف ��اد ن�شط ��اء معار�ض ��ون كذل ��ك ب� ��أن
اجلي� ��ش وحلف ��اءه متكنوا م ��ن ا�ستعادة
ال�سيطرة على بل ��دة العي�س وتلتها بريف
حل ��ب اجلنوب ��ي ،عق ��ب هج ��وم معاك�س
عل ��ى املنطقة التي �سيط ��رت عليها "جبهة
الن�ص ��رة" والف�صائ ��ل املتحالف ��ة معه ��ا
ل�ساع ��ات� ،إث ��ر هج ��وم عل ��ى املنطق ��ة ،
وترافق ��ت اال�شتباك ��ات مع ق�ص ��ف عنيف
متب ��ادل وغ ��ارات للط�ي�ران احلرب ��ي
واملروحي.وكان اجلي� ��ش ال�سوري �أعلن
�أن الهج ��وم الذي �شنت ��ه جماعات م�سلحة

تونس

برلين

باريس

قال رئي�س الوزراء التون�سي احلبيب
ال�صي ��د� ،إن الهج ��وم الإرهابي الذي
ا�سته ��دف مراك ��ز �أمني ��ة يف منطق ��ة
بنق ��ردان عل ��ى احل ��دود الليبي ��ة
ا�سته ��دف �إقام ��ة �إم ��ارة لداع� ��ش يف
تون�س.
ونف ��ذ م�سلح ��ون مت�ش ��ددون هجوما
كبريا ،االثنني ،على مراكز �أمنية يف
بنقردان� ،إال �أن ق ��وات الأمن ت�صدت
للهجوم وقتل ��ت � 36إرهابيا و�أ�سرت
� 7آخرين ،ح�سبما ذكر ال�صيد.وبد�أت
ق ��وات الأمن التون�سي ��ة بعد الهجوم
بتم�شي ��ط منطق ��ة بنق ��ردان ،و�أعل ��ن
ال�صي ��د �أن ق ��وات الأمن ع�ث�رت على
�أ�سلح ��ة وخمازن ذخرية يف املنطقة،
لكنه �أ�شار �إىل �أنها �أ�صبحت �آمنة.

دع ��ا الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتحدة ب ��ان كي م ��ون " تركيا " �إىل اح�ت�رام حرية
التعب�ي�ر بعد �أن �سيطرت احلكوم ��ة الرتكية على �أو�س ��ع ال�صحف انت�شارًا يف
البالد.وق ��ال املتحدث با�سم الأمم املتحدة فرحان حق� ،إن" :الأمني العام على
دراي ��ة بالتطورات التي �أعلنت يف الرابع م ��ن �آذار اجلاري ،فيما يتعلق بقرار
حمكم ��ة مرتبط بفيزا ميديا جروب يف تركيا." ..من جهته ،قال رئي�س حترير
"زم ��ان �أملانيا" �سليمان باج يف ت�صريح ��ات �إعالمية� ،إنه "اعتبارًا من اليوم
�سن�صدر طبعة من زمان ال عالقة لها بزمان تركيا ،لأن احلكومة �سيطرت عليها
بالقوة".و�أ�ض ��اف ،ب ��اح �أن �صحيفة "زمان" تعتزم موا�صل ��ة الن�شر ك�صحيفة
يومي ��ة معار�ضة يف �أملانيا بع ��د �سيطرة احلكومة عليها داخ ��ل تركيا.وحملت
ن�سخ ��ة" ،زم ��ان �أملانيا" العنوان "�إلغاء الد�ست ��ور" على �صدر �صفحتها الأوىل
التي غطاها اللون الأ�سود .ويتناق�ض هذا مع زمان الرتكية التي توقفت الأحد
ع ��ن انتقاد احلكومة ون�شرت ً
ق�ص�ص ��ا متتدح �أردوغان.وو�صل عدد امل�شرتكني
يف الن�سخة املطبوعة من "زمان �أملانيا" �إىل � 14300شخ�ص. .وحملت ن�سخة،
اول ام� ��س االثنني ،م ��ن "زمان �أملانيا" العن ��وان "�إلغاء الد�ست ��ور" على �صدر
�صفحته ��ا الأوىل التي غطاها اللون الأ�س ��ود ،ويتناق�ض هذا مع زمان الرتكية
التي توقفت يوم الأحد عن انتقاد احلكومة ون�شرت ق�ص�صا متتدح �أردوغان.

ت�سلم وزير اخلارجية ال�سابق لوران فابيو�س
مهام ��ه ر�سمي ��ا رئي�س ��ا للمجل� ��س الد�ست ��وري
الفرن�سي وذلك لفرتة مدتها ت�سع �سنوات وذلك
بع ��د �أدائه ام� ��س الثالث ��اء الق�سم �أم ��ام رئي�س
اجلمهورية فرن�سوا �أوالند بق�صر االليزيه.
وق ��ال �أوالن ��د يف كلم ��ة مقت�ضب ��ة �إن املجل� ��س
�سيب ��د�أ مرحل ��ة جدي ��دة يف ظ ��روف يعلمه ��ا
اجلميع حتتاج �إىل مالءمة القانون الد�ستوري
م ��ع التداب�ي�ر الت ��ي يتوج ��ب عل ��ى الربمل ��ان
اتخاذها ملواجهة التهديدات الإرهابية ،م�شريا
يف الوقت ذات ��ه �إىل امل�س�ؤولي ��ة التي يتحملها
املجل�س الد�ستوري يف حماية احلريات.وكان
الرئي� ��س �أوالند قد قرر تعي�ي�ن فابيو�س رئي�سا
للمجل�س الد�ست ��وري خلفا جلون لوي دوبري
ال ��ذي �أنه ��ى م ��دة عمل ��ه يف اخلام�س م ��ن �آذار
اجلاري.

ح ��دد االحتاد الأوروبي  17و 18من ال�شهر اجلاري
موع� �دًا للقمة املقبلة مع تركيا للتو�صل التفاق نهائي
ب�ش�أن �أزمة املهاجرين.
و�أك ��دت املتحدثة با�سم رئي� ��س املفو�ضية جان كلود
يونك ��ر �أن الطرف�ي�ن اتفقا عل ��ى "املب ��ادئ الأ�سا�سية
ملعاجل ��ة م�شرتك ��ة لأزم ��ة الالجئ�ي�ن" ،يف وقت عبرّ
في ��ه الأوروبي ��ون ع ��ن مفاج�أتهم للمطال ��ب الرتكية
اجلديدة.و�أعلن رئي�س وزراء لوك�سمبورغ كزافييه
بيتي ��ل يف ختام قمة �أوروبي ��ة  -تركية يف بروك�سل
�أن القم ��ة املقبل ��ة لالحت ��اد الأوروبي املق ��ررة يومي
 17و� 18آذار اجل ��اري ه ��ي املهل ��ة النهائية للتو�صل
�إىل اتف ��اق نهائي م ��ع تركيا ب�ش�أن �أزم ��ة املهاجرين.
وق ��ال بيتي ��ل يف تغري ��دة عل ��ى توي�ت�ر �أن "رئي� ��س
املجل� ��س الأوروبي (دونالد تو�س ��ك) �سيم�ضي ُقدما
باالقرتاح ��ات و�سيعال ��ج التفا�صي ��ل م ��ع اجلان ��ب
الرتكي قبل قمة املجل�س الأوروبي يف �آذار".

بروكسل

داع�ش يف�شل
بت�أ�سي�س امارة

"زمان الرتكية" تتعهد مبناه�ضة
�أردوغان من املنفى

فابيو�س رئي�سا للمجل�س
الد�ستوري الفرن�سي

قمة التفاق نهائي حول
�أزمة املهاجرين

على تلة العي� ��س يف ريف حلب اجلنوبي
ك ��ان من طرف "جي�ش الفتح" ،امل�ؤلف من
اجلماعات امل�سلح ��ة الإرهابية املتواجدة
يف حل ��ب و�إدلب.و�أك ��د اجلي�ش وحلفا�ؤه
�أنه "بن ��اء على احل ��ق الطبيع ��ي للجي�ش
العرب ��ي ال�سوري بالرد عل ��ى هذا النق�ض
الفا�ض ��ح للهدن ��ة املعلنة ،ف�إن ��ه ابتداء من
تاري ��خ � 8آذار � 2016ستع ��اود الق ��وات
ال�سوري ��ة العملي ��ات يف جمي ��ع جبه ��ات
حل ��ب بال ��رد الف ��وري مب ��ا ت ��راه منا�سبا
عل ��ى �أي خرق يطال كل اجلبهات".و�أعلن
املر�ص ��د ال�س ��وري حلق ��وق الإن�س ��ان� ،أن
ف�صائل �سورية م�سلحة مقاتلة (معار�ضة)
�سيط ��رت عل ��ى ت�ل�ال خا�ضع ��ة للق ��وات
احلكومي ��ة قرب مدينة حل ��ب ،كربى مدن
�شم ��ايل �سوريا قبل �أن ت�ستعيدها القوات
احلكومية.و�أو�ضح �إن "عنا�صر من جبهة
الن�ص ��رة وجند الأق�ص ��ى وف�صائل �أخرى
�سيط ��رت لفرتة وجي ��زة على ت ��ل العي�س
الرئي�سي والتالل املجاورة قبل �أن ت�ستعيد
الق ��وات احلكومي ��ة ال�سيط ��رة عليه ��ا".
وق ��ال مدي ��ر املر�ص ��د رام ��ي عبدالرحمن
�":إن هناك ا�شتباك ��ات عنيفة ،واملقاتلون
يحاول ��ون التقدم يف املنطق ��ة" ،مو�ضحً ا
�أن "هذه التالل مهمة لأنها حت�صن مواقع
النظام يف ريف حل ��ب وتوفر لهم وجودًا
�أ�سا�س ًي ��ا قريبًا من الطريق الدويل جنوبًا
�إىل دم�شق".
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اجلماع��ات االرهابي��ة والعنف الأ�ص��ويل..

بصر وبصيرة

 ح�سب اهلل يحيى

اوديرنو وتظاهرات العراقيني
مل ي� ��أت رئ�ي����س هيئة االرك� ��ان االم�يرك��ي اجل�ن�رال راي
اوديرنو بجديد ،وهو يدعو اىل تق�سيم العراق بو�صفه
احلل الوحيد للأزمات احلادة التي يعاين منها العراق منذ
 2003حتى الآن .
الجديد يف (احلل) الذي دعا اليه اوديرنو ،فقد �سبقه من
قبل رفيقه بايدن ،اىل جانب اخلطاب االمريكي ب�شكل عام
والداعي اىل تفكيك العراق ومتزيقه اىل او�صال بو�صفه
عراق ًا الميكن عودته اىل عراقته والتحامه ووحدة �شعبه
بعد �سل�سلة من اعمال العنف والف�ساد االداري واملايل التي
ع�صفت يف جميع م�ؤ�س�سات الدولة .
لكن اجل��دي��د يف دع ��وة اودي��رن��و تكمن يف توقيت هذه
الدعوة التي تنم عن حقد �ضد العراق والعراقيني ،حيث
جاءت يف وقت يتوجه فيه العراقيون اىل ترميم جراحهم
و�آالم�ه��م وحاجتهم امللحة ،والتحام بع�ضهم مع البع�ض
الآخر من دون تفريق بني مذهب او طائفة او منطقة او دين
او فكر والتوجه اىل بناء بلدهم الذي هدم الكثري من اركانه
االرهابيون واملف�سدون..
وقد تنبه العراقيون بو�صفهم �شعب ًا حي ًا ،واعي ًا ،مدركاً
للواقع الذي يعي�شونه ،وامكانية ا�صالحه ب�أنف�سهم ،وذلك
ع��ن طريق اخل ��روج اىل ال���ش��ارع واالع�ل�ان ع��ن مطالبهم
امللحة يف الأ�صالح وحما�سبة كل قوى التخريب والف�ساد
واجلرمية ،وذلك عن طريق تفعيل الق�ضاء والعمل ب�شكل
ن��زي��ه وم �� �س ��ؤول وخ�ب�رة ع��ال�ي��ة يف ت�صحيح امل���س��ارات
اخلاطئة التي كانت ت�سري على وفق العملية ال�سيا�سية التي
اقرتنت بالكثري من ال�سلبيات واالخفاقات .
وقد مت ت�شخي�ص هذه ال�سلبيات التي اقرتنت باملحا�ص�صات
التي قدمت افرازات يف غاية الف�شل وعلى اال�صعدة كافة .
م��ن هنا ج��اءت التظاهرات الوطنية ،خ��ارج��ة ع��ن الأط��ر
التقليدية او الفو�ضى او االنتقادات الفجة ..حيث �سادها
اخل �ط��اب ال��وط �ن��ي ال �ع��راق��ي ال�صميمي ال���ذي مل يفرق
العراقيني ومل يتعامل معهم على وفق انتماءاتهم املذهبية
او احلزبية ..و�إمنا كان اجلميع يطالبون بحقوق م�شروعة
ومواقف حمددة وموحدة �ضد كل العنا�صر امل�س�ؤولة التي
�أودت بالبالد اىل ماهي عليه من تدهور امني واقت�صادي
..
ان هذه التظاهرات ،قدمت ال�صورة احلقيقة للعراقيني حيث
متكن ارادتهم والعمل على فر�ض حقوقهم على كل القوى
ال�سيا�سية التي حاولت على مدى ( )13عام ًا من اال�ستئثار
بال�سلطة والهيمنة على مقدرات العراق والعراقيني ..وقد
�آن الأوان للعراقيني الت�صدي �سلمي ًا لهذه القوى وايقافها
عند حدودها ،واالن�صراف اىل ا�صالح وتغيري كل ما من
�ش�أنه �شد حلمة العراقيني واالميان املطلق بوحدة العراق
�شعب ًا وار�ض ًا وخطاب ًا وطني ًا حي ًا ..
وهذا امل�ؤ�شر وا�ضح يقف على ال�ضد من اوديرنو وبايدن
وكل اخلطابات الفجة التي تقدم �صورة ظالمية عن تق�سيم
العراق ومتزيق ارثه احل�ضاري ووجوده الفاعل ..
ان تظاهرات العراقيني ..نب�ض حي وم�شروع ..نقر�أ من
خالله م�ستقبل العراق الأبهى والأجمل .

قضية للمناقشة

ال�سيا�سة والتدين الأ�صويل
حتوال اىل ف�ضاء للتنازع
والتغالب ،ول�صناعة
الكثري من ال�شر الثقايف.
فال�سيا�سة فقدت الكثري
من جمالها النظري وحتولت
اىل جمال �صراعي غامر
بالعنف وفر�ضيات القوة،
واىل ممار�سة �ضاغطة
يف ترهيب املزاج ،ويف
اغرتاب الوعي وقهر
الذاكرة ،كما �أن التد ّين
فقد� -أي�ضا -الكثري من
بريق روحه ال�سمحة ،و�صار
خطابا ُع�صابيا للأ�صوليات
وف�ضاء
واخلنادق والفنت،
ً
لتعليب احلركات اال�سالمية
و(�سلفنتها) مبهيمنات
املركزة الأيديولوجية،
ومانواجهه اليوم ،ونحن
نعي�ش مظاهر خطرية
لعنف اجلماعات االرهابية،
� اّإل دليال على �شرعنة (املوت
العلني) للدولة املدنية
والهوية املدنية،

فتلك احلركات حتولت اىل َ�س َلفيات قاهرة
لتنامي املنظومات العقائدية للأ�صوليات،
ولكل مظاهر الإ�ستبداد الثقايف واحلزبي
وال�ث��وري واجلماعاتي والتعليمي� ،إذ
�أن �أدجل�ت�ه��ا العُ�صابية و�ضعت العقل
الثقايف العربي �أمام تعوميات التاريخ،
و�أم���ام وه��م �سلطته ،وره ��اب خطابه،
حيث عطالة العقل النقدي ،وحيث �ضعف
م�ؤ�س�ساته ومرجعياته ،وتغوّ ل متحفه،
وت�ضخم اجل�م��اع��ات امل�سكونة بذاكرة
التابو والت�أثيم والتكفري..
امل �ج �ت �م��ع ال� �ع ��رب ��ي ال �ت �ق �ل �ي��دي � �ص��ار
جمتمع �أ� �ص��ول �ي��ات ،وخ�ضع اىل منط
ا�ستالبي من �أمناط التدين االجتماعي،
الطقو�سي .هذه الأمن��اط تتجوهر -يف
�أغلبها -حول ثقافوية التغالب ،فهي مل
تع�ش فكرة ال�صراع بو�صفها قوة مباحة
ل�ل��و��ص��ول لل�سلطة ،مثلما ه��ي تعي�ش

وي��رى حمللون غربيون �أن ما تقوله
"مو�سكو" �أنها معلومات لديها تكت�سب
م�صداقية بالتوجهات الرتكية لدعم
ال�س ّنة يف مواجهة ال�شيعة ك�آلية للدفع

عطالة حتوّ لها اىل ق��وة نقدية لأن�سنة
مفهوم ال��دول��ة ،وامل�ج�ت�م��ع ،وال�ت�ن��وع،
والهويات ،و�أن وعيها الأح��ادي يتحول
اىل �سلطة ق�ه��ري��ة ،واىل مم��ار��س��ة يف
العنف الفكري ،والعنف الديني ،وبقدر
ع �ج��زه ع ��ن م��واج �ه��ة االغ� �ت��راب �إزاء
احلداثة ،و�أ�سلبة التعومل واال�ست�شراق،
ف�إنه يعمد اىل توظيف(الرمزية الدينية)
وال �ف �ق��ه ال���س�ل�ف��ي ل �ل��دف��اع ع��ن ظ��اه��رة
وج��وده ،وع��ن ممار�ساته التي حتكمها
ع��ادات(دي�ن�ي��ة) تت�ضخم فيها ال��والءات
والتبعيات وال��رم��وز ،مبا فيها الرموز
ال �ف �ق �ه �ي��ة ،ال �ع��ال �ق��ة ب� ��أوام ��ر التكفري
والت�أثيم ،وا�ستيهامات غري متفق عليها
يف فهم مرجعيات النهي والقهر� ،إذ �أن
�أغلبها حتوّ لت اىل ممار�سات �سيا�سية،
و�أيديولوجية تنطلق من �أدجلة ال�سيطرة
والإخ�ضاع اىل �أدجلة ال�سلطة ،والبحث
عن م�بررات لت�سويغ فكرة وجودها يف
الن�سق ،عرب ا�ستعادة مفاهيم تاريخية
ملتب�سة وغام�ضة ،وعرب �إظهار مفاهيم
مت�شاكلة يف مق�صديات الفقه ،وعرب فر�ض
�أمن��وذج �ه��ا امل ��ؤدل��ج م��ن خ�لال توظيف
بع�ض �آليات ا�شتغال(املُلك الع�ضو�ض)
يف البيعة للحاكمية واجلماعة ،واملواالة
خلطابها و�سيا�ساتها ،وه��و ماجعلها
�أكرث ا�ستعال ًء وتوهم ًا ،وت�سويغا جامعا
لثنائية (العنف واملقد�س) كما ي�سميها(
رينيه ج�يرار)� ،إذ ُي�شبع العنف رغبات
عدوانية وم�شاعر نكو�صية للحرمان،
مثلما يجعلها مو�سومة ب�سحرية فكرة
�روج له الآن اجلماعات
املقد�س ال��ذي ت� ّ
الأ�صولية..
ف�شل احلداثة و�صعود
الأ�صوليات..
ف�شل ال��دول��ة احل��دي�ث��ة ورث��اث��ة النخب
ال �ث �ق��اف �ي��ة ،و�إن��ه��ي��ار ال �ق �ي��م التقليدية
ل�ل�أي��دي��وجل �ي��ات ال� �ك�ب�رى -ال�ي���س��اري��ة
والقومية والدينية� -أ�سهم اىل ح ٍّد كبري
بت�سلل(املُتدين الأ� �ص��ويل) اىل جمال
الت�أ�سي�س ال�سيا�سي ،بو�صفه ممار�سة
تربر �شرعنة العودة للأ�صول ،ول�صيانة
العقائد من(كفرنة) احل��داث��ة والعوملة
والغربنة ،والتي ب��ات ح�ضورها �أكرث
رع �ب��ا وت �ه��دي��دا م��ن خ�ل�ال ت��دخ�ل�ه��ا يف

�صياغة �أنظمة الدولة ال�سيا�سية ،وفر�ضها
�شكال قهريا للجماعة اال�سالمية ،ف�ضال
ع��ن �شرعنتها لأ�شكل �أنظمة الت�شريع
واحل �ق��وق واحل��ري��ات يف املجتمعات،
وه��و م��اب��ات ي�شكل اخلطر الأك�ب�ر لقيم
التنوع والتعاي�ش والتعدد بني املكونات
الأثنية والهوياتية.
� �ص �ع��ود ه ��ذا ال �ن �م��ط ،وع�ب�ر ج�م��اع��ات��ه
العنفية جعل ظاهرة التدين الأ�صويل
�أكرث رعبا وتوح�شا ،و�أكرث حتديا للقيم
االن �� �س��ان �ي��ة اجل��ام �ع��ة ،ول �ق �ي��م احل ��وار
م��ع الآخ� ��ر ،ورمب ��ا �أك�ث�ر ان �خ��راط��ا يف
�صناعة(الهويات القاتلة واملقتولة) كما
و�صفها �أمني معلوف ،كما �أن غلبة النزعة
الطوطمية لهذه اجلماعات على العقل
االجتماعي ،و�ضع الأداء(ال��دي �ن��ي) لها
داخل �أطر مغلقة� ،إيهامية ،ميثيولوجية،
وع�بر ت�شكالت طقو�سية تتكر�س فيها
مظاهر عبادية حم��ددة ،و�صور نا�شزة
ل �ف �ك��رة ال �ت��دي��ن ال��و� �س �ط��ي ،امل ��ؤن �� �س��ن
ب�أحكامه ،وبفقهه ،وبنظرته اجلامعة
للأديات والطوائف الأخرى..
ف�شل احلداثة كم�شروع قومي �إنعك�س
�سلبا على التك ّيف م��ع قيمها ،كما �أن
ف�شل ال��دول��ة امل��دن�ي��ة �أدّى اىل انت�شار
مظاهر اجلماعات والهويات الباحثة عن
حمايات ع�صابية ،لأن الف�شل الدولتي
ارتبط مبوجات من االنقالبات الدامية،
و�صعود الأح��زاب الفا�شية واجلماعات
الع�سكرية والطائفية ،والتي كان لها دور
�سري يف �صناعة ظاهرة التطرف الديني،
ول �ع��ل ت��وظ�ي��ف ح��رك��ات م�ث��ل الأخ���وان
امل�سلمني يف م�صر واجلماعات املتطرفة
الأ�صولية يف ال�ع��راق ارت�ب��ط ب��أح��داث
 1952يف م�صر ،و�أح� ��داث  1963يف
العراق ،وكذلك توظيفها ب�شكل ممنهح
يف العراق بعد غزو �صدام للكويت عام
 1990وبعد قمع االنتفا�ضة ال�شعبانية،
ويف م�صر خالل حكم جماعة الأخ��وان
بعد ثورة  25يناير..
وج��دت مقدمات ثقافة العنف الأ�صويل
يف ف�شل حتديث الدولة جمالها الأرحب
لتنامي �أف �ك��ار ال�ت�ط��رف االيديولوجي
احل��زب��ي ،وال��دي�ن��ي ال�ط��ائ�ف��ي ،لأن هذا
الف�شل �أجه�ض �أفق التحوّ ل الدميقراطي،
وم���ص��ادر الكثري م��ن مظاهر احل��ري��ات

م�شروع علماين نقي�ض

 فريدة النقا�ش

طالبت "رو�سيا" الأمم املتحدة
ب�إجراء حتقيق حول معلومات
توافرت لدى "مو�سكو" عن
تورط تركي �شامل يف متويل
و�إطالق منظمة "داع�ش" �أي
"الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام" التي �أخذت تنت�شر
وتتو�سع يف غالبية البلدان
العربية .ويكت�سب هذا املطلب
م�صداقية �إذا ما و�ضعناه يف
ال�سياق الأ�شمل� ،أي ال�سعي
الرتكي ال�ستعادة اخلالفة
العثمانية ووالياتها العربية،
وهو �سعي يف�ضحه "االحتالل"
الرتكي لأرا�ض يف "العراق"
و"�سوريا" ،والبلدان يف حالة
�ضعف �شامل.

 علي ح�سن الفواز

مب�شروعها العثماين اجل��دي��د ،وحتى
تبدو حكومة "حزب العدالة والتنمية"
وك ��أن �ه��ا دمي �ق��راط �ي��ة ووف �ي��ة ل �ل�تراث
ال �ع �ل �م��اين ،ي �� �ص��رح رئ �ي ����س ال� ��وزراء
ال�ترك��ي يف م��ؤمت��ر �صحفي م��ع نائب
الرئي�س الإيراين �أن على تركيا و�إيران
�أن تبلورا معا ر�ؤي��ة م�شرتكة لإنهاء
ال�ق�ت��ال يف ال���ش��رق الأو���س��ط ،ووق��ف
ال�صراعات العرقية والطائفية".
يقول مهند�س �إح�ي��اء العثمانية ذل��ك،
ب �ي �ن �م��ا ت� ��ؤج ��ج � �س �ي��ا� �س��ة ب �ل��اده تلك
ال �� �ص��راع��ات ال�ع��رق�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة يف
العامل العربي ،ويتنا�سي وهو يتطلع
�إيل "�إيران" القت�سام الغنيمة العربية
فيما بينهما تاريخ ال�صراع العثماين-
الإي ��راين الطويل ال��ذي امتد خلم�سة
ق��رون ،ودار غالبا ح��ول الهيمنة على
العراق وال�شام و�آ�سيا الو�سطي ور�أى
ال�سلطان ال�ترك��ي "عبد احلميد" �أن
�إي � ��ران خ�ط��ر ع�ل��ى ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي
واملذهب ال�س ّني ،وقال م�س�ؤول �إيراين
كبري قبل �أ�سابيع "�إن تدخلنا يف �سوريا
والعراق هو دفاع عن عرقنا القومي".
وتنخرط الدولتان معًا – بالرغم من
ه ��ذا ال �ت��اري��خ احل��اف��ل ب��امل ��آ� �س��ي -يف
متزيق العامل العربي ب�إذكاء ال�صراع
ال�س ّني ال�شيعي ،وتفتيت بلدانه على
�أ�س�س عرقية ومذهبية وطائفية تنفي ًذا
ملخطط بلورته الإمربيالية الأمريكية
دفاعً ا عن م�صاحلها "�إذ ت�أخذ �أمريكا

على عاتقها الآن و�ضع ال�سيناريوهات
امل�ستقبلية للدول العربية املنهارة" كما
يقول باحث يف جملة الأم��ن القومي
الأم�يرك��ي ،وت�ستعني �أم�يرك��ا يف هذا
ال�سياق بحلفائها القدامى واجلدد.
وينه�ض م�شروع "جون كريي" وزير
اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك ��ي ال��دمي �ق��راط��ي
ل���س��وري��ا ال �ف �ي��درال �ي��ة ع�ل��ى تق�سيمها
لقطاعات ،ق�ط��اع ع�ل��وي و�آخ ��ر ك��ردي
وثالث �سني ورابع درزي� ،إ�ضافة �إيل
منطقة مركزية من جمموعة متنوعة
من ال�سكان!
ويف عام  2006قالت "كونداليزا راي�س"
وزي��رة خارجية �أمريكا "اجلمهورية"
�آن��ذاك "�إن الواليات املتحدة �ستوقف
دعمها لل�سلطة الفل�سطينية يف حالة
حدوث احتاد بني فتح وحما�س".
وي�سعي حلف الأطلنطي لتق�سيم ليبيا
�إىل ثالث حمميات منف�صلة "طرابل�س"
و"برقة" و"فزان".
وق �ب��ل ي��وم�ين رح��ل ع��ن ع��امل�ن��ا ح�سن
الرتابي �أحد مهند�سي تق�سيم ال�سودان
وانف�صال اجلنوب ،وك ��أن "الرتابي"
هو الذي قال منظ ًرا �إن �سوداين �صغري
يطبق ال�شريعة الإ�سالمية يف ال�شمال
ه��و �أف �� �ض��ل م��ن ���س��ودان ك�ب�ير موحد
وعلماين.
وحتى الآن ال يعرف �أحد ملاذا �سقطت
طائرة الزعيم ال�سوداين "جون قرنق"
نائب رئي�س اجلمهورية ال��ذي رف�ض
فكرة االنف�صال �شك ًال ومو�ضوعً ا..
ت��ق��اوم ال �� �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة ب��ال�ف�ط��رة
واحل����س ال�سليم وحتى الرباجماتي
ه��ذا امل�شروع اال�ستعماري ال��ذي كان
قد بد�أ قبل ما يزيد على قرن من الزمان
يف �سايك�س بيكو ،لكن ه��ذه املقاومة
العفوية تفتقر �إىل قاعدتني رئي�سيتني
ت�ضعها على �أر�ض �صلبة ،ومتكنها من
�إف�شال كل من امل�شروع اال�ستعماري
واملطامح العثمانية وتوجهات �إحياء

لليسار در
االم�براط��وري��ة الفار�سية حت��ت غطاء
ال �� �ص��راع ال�سني ال�شيعي .وط�م��وح
ال�صهيونية لبناء دولة يهودية نقية.
تتمثل القاعدة الأوىل يف وجود قيادة
�سيا�سية ذات ارادة وا�ستقالل مدركة
ل �ه��ذا اخل �ط��ر امل �ح��دق ،وت�ع�م��ل بوعي
يف مواجهته بالتو�صل حلد �أدن��ى من
التن�سيق بني العرب.
�أم��ا القاعدة الثانية فتتمثل يف بلورة
م �� �ش��روع ع��رب��ي م �ت �ك��ام��ل ق� ��ادر على
مواجهة كل من ال�صهيونية والعثمانية
والفار�سية التي حتتمي جميعًا باملظلة
الأمريكية .وقبل ذلك كله البد من ت�صفية
كل النزاعات التي اكت�سبت مع الزمن،
ومع بروز �ضغائن املا�ضي ،ومع الت�آمر
اخل��ارج��ي ،وم��ع اال�ستبداد والف�ساد-
اكت�سبت ه��ذه ال�ن��زاع��ات طابعًا دينيًا
�أو مذهبيًا �أو طائفيًا �أو عرقيًا ي�شو�ش
على حقيقة ال�صراع االجتماعي الذي
هو اجلذر الأ�سا�سي لكل نزاع �آخر.
تطرح النظم التي �أعقبت االنتفا�ضات
والثورات يف البلدان التي ا�ستقرت-
بخا�صة "م�صر" و"تون�س" �شعارات
وا���ض��ح��ة ت �ت �ع �ل��ق ب ��ال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة
الدميقراطية احلديثة� -أي العلمانية
التي يتجنب البع�ض احل��دي��ث عنها،
ومن �شروط هذه الدولة بناء العدالة
االجتماعية التي كانت وما تزال مطلبًا
جماهرييًا �أ�سا�سيًا يف كل االنتفا�ضات
وال� �ث ��ورات .وت���ش�ك��ل ه��ذه املنظومة
أ�سا�سا قويًا
من ال�شعارات واملطالب � ً
للم�شروع العربي التقدمي والتحرري
النقي�ض الإن�ساين ال��ذي يرى �أن الله
واح��د والإن�سان واح��د ،وال�ق��ادر على
تعبئة املاليني ملواجهة كل امل�شروعات
الأخ��رى املعادية والتي حتيط بنا من
كل جانب ولها حلفاء حمليون وي�صدق
على هذا الو�ضع قول "املتنبي"
و�سوى الروم خلف ظهرك روم
فعلى �أي جانبيك متيل

ال�سيا�سية وامل��دن�ي��ة� ،إذ �أع�ط��ت للقوى
ال �ع �ن �ف �ي��ة ه��ام �� �ش��ا ل �ت �ك �ف�ير احل ��داث ��ة
وال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وت ��أث �ي �م �ه��ا بو�صفها
ب��دع��ة غربية ك��اف��رة ،و�أن ال �ع��ودة اىل
الأ�صول هي القوة امل�ضادة للمحو ،وهي
الفعل التطهريي لإن�ق��اذ ال��ذات العربية
اال�سالمية من براثن الغربنة والعوملة
والتحلل الأخالقي والقيمي ،لذا حتولت
�أمناط العنف اىل قوة رمزية ،وحتولت
م�ؤ�س�ساته اىل م�صادر دفاعية عن �صورة
الفرد واجلماعة ،و�إيجاد م�سوغ لقوننة
العنف ال�شرعي بو�صفه عنفا حمائيا
يت�سق وال�شريعة ،حتى باتت يف مرحلة
معينة �صورة ال�سلطة اال�ستبدادية وك�أنها
هي القوة احلقيقية التي تفرت�ض(�إعادة
قراءة التاريخ) وحتدد مالمح اجلماعات
ال�ع��دوة واخلائنة واجلماعات امل�ؤمنة
مب���س�يرة احل ��زب وال��ث��ورة ،مثلما هي
القوة التي متلك �أهلية الدفاع القومي
وال��وط �ن��ي وال �� �ش��رع��ي..ه��ذه ال �ق��وة/
ال�سلطة فر�ضت وجودها عرب �صورتها
الرمزي يف الالوعي اجلمعي الطائفي
والقومي ،وعرب ا�صطناعها خطابا ثقافيا
للحرب وال�سلم وال��وع��ي والتعاي�ش،
وال ��ذي ف��ر���ض ق �ي��ودا على ا�ستعماالت
الثقافة ،ويف تدجني الكثري من املثقفني،
ويف تنميط م�ؤ�س�سات التعليم والرتبية
والتنمية..
ف�شل م�شروع احلداثة يعني �أي�ضا ف�شل
امل�شروع الذي نادت به احلركات الي�سارية
منذ االربعينيات ،وال��ذي كان يتجوهر
حول احلريات وال�سالم والنظام املدين
واحلقوق� ،إذ مل ت�ستطع هذه احلركات
من منهجة �صراعها مع قوى الرجعية،
وع��دم مراعاة الظروف ال�س�سيوثقافية
للنظام ال�سيا�سي ول�ع�لاق��ات��ه الدولية
واالقليمية ،ولرثاثة البيئة املجتمعية،
ف �ك��ان��ت ال �� �ش �ع��ارات ال��ع��اب��رة ل�ل�م��زاج
ال�شعبي ،وكان مفهوم(الثورة) �سطحيا،
ورومان�سيا ،وبعيدا عن �أي��ة �سريورة
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية حقيقية،
وه��ذا م��ا اعطى لبع�ض ال�ق��وى الدينية
املتطرفة من �أن ُتك ّفر تلك اجلماعات ،و�أن
ُتفقدها قاعدتها اجلماهريية ،و�أن ت�ضعها
�أمام نوع من(العنف ال�شرعي) ال�صياين
لعقائد العامة ،ولعدم �إف�سادها و�إغراقها
بال ُبدع االيديولوجية ومظاهر احلريات
غري ال�شرعية..
�أفغنة الثقافة.
ظ��اه��رة �أ�سلمة الثقافة وف��ر���ض �أ�شكال
�إخ�ضاعية للتدين الأ�صويل وجد �صداه
يف اخلطاب الذي �صنعته ال�سلطة ،لأنه
م�صدر وقائي ملنع ت�ضخم ظاهرة الي�سار
امل��ارك���س��ي ،مثلما �أن(ط �ي �ف �ن��ة) الثقافة

فر�ضت �أ�شكاال غرائبية وغ�ير معروفة
ملفوم الهوية النقية يف املجتمع ،حيث
ك��ان��ت بطاقة (التبعية العثمانية) هي
الوثيقة الوحيدة التي يتم من خاللها
ت��أك�ي��د املرجعية التاريخية للإنتماء،
وبعك�سه ف�أن اجلماعات الأخرى وجدت
نف�سها مهددة بالطرد الأثني والطائفي..
مرجعيات هذا التو�صيف لي�ست جديدة
يف العقل ال�سيا�سي العراقي ،فقد طرحته
جماعات الأخ ��وان امل�سلمني ،والتكفري
والهجرة يف م��راح��ل مبكرة م��ن القرن
امل��ا���ض��ي ،وط��رح �ت��ه �أي �� �ض��ا ج �م��اع��ات
القاعدة وطالبان و�أخريا عن داع�ش يف
مراحل الحقة ،و�ضمن �سياق مرجعيات
تتجوهر ح��ول التو�صيف الهوياتي،
وحول التجني�س(ال�س�سيو�سيا�سي) يف
متثالته املرعبة والطاغية ،والتي وجدت
ُم�غ��ذي��ات�ه��ا م��ن ال �� �ص��راع��ات واخل�ي�ب��ات
والعنف الديني ،وهيمنة فر�ضية التعايل
والتطهري ،ويف فر�ض(التدين الأ�صويل)
بو�صفه ال �ق��وة ال�صيانية مل��واج�ه��ة كل
ن��زع��ات ال�ت�ن��وي��ر ال�غ��رب�ي��ة ،وال�ن��زع��ات
الي�سارية ال�شيوعية والليربالية ،ال�سيما
ب�ع��د ال �غ��زو ال�سوفيتي لأف�غ��ان���س�ت��ان،
وال ��ذي ك��ان ال���ش��رارة الأك�ث�ر �إث ��ارة من
قبل امل�ؤ�س�سات املخابراتية الأمريكية
بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة الدينية الوهابية
يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إذ حتولت
�أفغان�سان وباك�ستان اىل بيئة حا�ضنة
للأفغنة الإ��س�لام�ي��ة العُ�صابية ،حيث
مت ت��أم�ين م�صادر متويلها اللوج�ستي
والت�سليحي والتعليمي لت�أ�سي�س (قاعدة
اجلهاد) التي ا�ستقطبت لها الآالف من
امل�ج��اه��دي��ن املُ�ع�ب�ئ�ين ب��دواف��ع �شرعية
للجهاد �ضد(الكفر ال�شيوعي)..
ه� ��ذه ال �ب �ي �ئ��ة امل �� �ص �ط �ن �ع��ة ،واملُ �ع �ب �ئ��ة
حتولت خالل �أكرث من اربعني عاما اىل
خ � ّزان هائل ل�صناعة الإره��اب والعنف
والتكفري ،واىل �شيوع غرائبي ملظاهر
التدين الع�صابي ،التدين الذي يبحث عن
ال�سلطة والرثوة ،و�أن يتحول �أي�ضا اىل
قوة مرعبة لتهديد قيم احلداثة والتنوير
والعوملة والليربالية ،وهو ماحدث فعال
خالل �أح��داث احل��ادي ع�شر من �سبتمرب
� ، 2001إذ حتوّ ل ثقافات التدين الأفغاين
اىل قوة مولدة لعنف اجلماعات ،واىل
حافز للحفر يف ذاكرة العنف التاريخي
الأ�� �ص ��ويل ،ل �ت �ك��وّ ن لنف�سها � �س�يرورة
�ضدية �أك�ثر �شراهة �ضد العقل الغربي
و�أمن��اط ثقافاته ،مثلما ب��ات �أك�ثر رعبا
يف مواجهة كل متثالت التنوع والتعدد
الديني والطائفي يف البيئات املحلية،
والتي حتولت اىل بيئات(مقتولة) واىل
بيئات لتفريخ الأ�ضحيات املقد�سة يف
مثيولوجيا التدين الأ�صويل..

امل����ب����ادرة امل��ط��ل��وب��ة

 ح�سني عبدالرازق

با�ستثناء ترحيب النائب "هيثم احلريري" ع�ضو ائتالف
 30-25باملبادرة التي اطلقها "حمدين �صباحي" يف بيان
حمل عنوان " نداء لل�شعب امل�صري..لن�ضع البديل احلقيقي"،
وتوقعه �أن يكون لهذه املبادرة مردود ايجابي لدى ال�شعب
امل�صري ..فردود االفعال الغالبة �سلبية وراف�ضة للمبادرة.
فحزب "م�ستقبل وطن" طبقا لت�صريحات �أمينه العام ورئي�س
هيئته الربملانية -ا�شرف ر�شاد -اعترب ت�صريحات حمدي
مثرية للفنت وت�ؤجج الو�ضع الداخلي وتثري االرتباك بني
ال�صفوف وتفرق االمة".
وق��ال "�سيد عبد الغني" الرئي�س اجلديد للحزب العربي
الدميقراطي النا�صري �إن "املبادرة لن تنجح يف �أن تكون
بديال الئ�ت�لاف دع��م م�صر .و�أن دع��م م�صر ي�ستحوذ على
االغلبية داخ��ل الربملان ،ف�ضال عن وج��ود دعم حكومي من
الدولة لالئتالف" .
وو�صف عالء عبد املنعم املتحدث با�سم دعم م�صر مبادرة
حمدين �صباحي ب�أنها "ظالم ان�شائي ال ميثل حقائق على
�أر�ض الواقع".
وهاجم د .رفعت ال�سعيد رئي�س حزب التجمع ال�سابق ورئي�س
املجل�س اال�ست�شاري حاليا �شخ�ص حمدين �صباحي قائال
"م�أ�ساة �صباحي تكمن يف انح�سار الأ�ضواء عنه ..وعلى
�صباحي �أن يعلم �أننا مع الرئي�س ال�سي�سي ن�ؤيده وننتقده،
لكن ال ن�صنع له بديال" .ومل يلتفت د .رفعت لت�أكيد "مع�صوم
مرزوق" �أحد م�ؤ�س�سي مبادرة "البديل احلقيقي" �أن املبادرة
ال ت�سعى الزالة ال�سي�سي ولكن ت�شكيل قوة �ضغط.
واملح�صلة النهائية املتوقعة هي ف�شل امل�ب��ادرة ،متاما كما
حدث مع املبادرة التي اطلقها املكتب ال�سيا�سي لـ"احلزب
امل�صري الدميقراطي االجتماعي" يف مطلع ال�شهر املا�ضي،
واملت�ضمنة ع�شرة بنود ،خم�سة منها تتعامل مع مكونات
الدولة البولي�سية القائمة ،وثالثة �أخرى تتعامل مع االزمة
االقت�صادية واالجتماعية القائمة وتقرتح خطوات لتحقيق

قدر من العدالة االجتماعية واال�صالح االقت�صادي ومكافحة
الف�ساد .فقد جتاهلت االحزاب والقوى ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين واملراكز احلقوقية هذه املبادرة ،وهي نف�س
اجلهات التي يخاطبها حمدين �صباحي مببادرته.
وب�صرف النظر عن الر�أي يف هذه املبادرة �أو تلك والأ�شخا�ص
الداعني �إليها ،فامل�ؤكد �أنها ت�أتي تلبية حلاجة مو�ضوعية
لبلورة برنامج �سيا�سي اقت�صادي اجتماعي ثقايف بديل
لل�سيا�سات املطبقة منذ انتخاب الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
والتي تنفذها احلكومة القائمة و�أي حكومة قادمة تنبثق عن
جمل�س النواب الذي ي�شكل ائتالف دعم م�صر الغالبية فيه،
وتتبنى بو�ضوح نف�س هذه ال�سيا�سات املتبعة يف م�صر منذ
ع��ام  1974وامل�ستمرة بحذافريها حتى الآن ،والتي �أدت
�إىل تراجع التنمية وارتفاع ن�سب الفقر والبطالة و�شيوع
الف�ساد.
�إن القوى واالحزاب التي طالبت ال�سي�سي بالتقدم النتخابات
رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة واع�ل�ن��ت ت��أي�ي��ده��ا ل��ه ،مل متنحه بهذا
الت�أييد �شيكا على بيا�ض .ب��ل ك��ان الأم��ر مرهونا بتغيري
ج��ذري يف ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية واتخاذ
خطوات وا�ضحة يف اجتاه حد �أدنى من العدالة االجتماعية
و�ضمان احلريات العامة وحقوق الإن�سان� ،أي حتويل مواد
وبنود الد�ستور �إىل قوانني وت�شريعات و�إج ��راءات على
�أر���ض الواقع ،وهو ما مل يحدث حتى الآن .بل �أن املبادرة
التي قامت بها نقابة ال�صحفيني واملجل�س االعلى لل�صحافة
بت�شكيل اللجنة الوطنية للت�شريعات ال�صحفية والإعالمية،
و�صياغها مل�شروع قانون موحد لل�صحافة والإعالم وم�شروع
قانون بالغاء العقوبات ال�سالبة للحرية يف ق�ضايا الن�شر
وال�ع�لان�ي��ة ،تنفيذا مل��واد الد�ستور (،211 ،72 ،71 ،70
 )212،213حتاول احلكومة القائمة ح�صارها وقتلها.
وتتحمل االح��زاب الدميقراطية خا�صة التي دعمت وتدعم
الرئي�س ال�سي�سي بكل قوة رغم موقفه ال�سلبي من االحزاب
والتعددية احلزبية -م�س�ؤولية ا�سا�سية يف ت�شكيل قوة �ضغط
لت�صحيح امل�سار احلايل ،واتخاذ اجراءات وا�ضحة لتحقيق
تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية و�ضمان احلريات العامة
وحقوق الإن�سان ،وتفكيك الدولة البولي�سية القائمة ،وهي
�أمور ال ي�ستطيع حزب وحيد� .أو تيار �سيا�سي واحد حتقيقها،
ويحتاج �إىل جتمع احزاب وقوى �سيا�سية ومنظمات جمتمع
مدين –حتت �أي �صيغة تر�ضاها -وب�صرف النظر عن هذه
املبادرة �أو تلك  .ف�إن يتم ذلك الآن ولي�س غدا ،حتى ال ي�صيبنا
الندم �إذا افلتنا هذه الفر�صة التي مازالت متاحة للتغيري يف
اطار الو�ضع احلايل.

العدد ( )3594ال�سنة الثالثة ع�شرة  -الأربعاء (� )9آذار 2016
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ثقافة

الق�سم الأول

ت�ضم خزين ًا
كتبت باللغة االنكليزية عن �سطوة الدولة ال�صين ّية  :فاللغة ال�صين ّية كما نعلم
ّ
ً
مطو ً
ال باللغة ال�صين ّية
هائال يخدم الأغرا�ض ال�سيا�س ّية للدولة  ،ف�أنت ت�ستطيع احلديث
لغو ّي ًا
ّ
ً
بدون �أن تقول �شيئا ذا جدوى متاما مثلما تفعل اخلطابات ال�سيا�س ّية !!

 جنم وايل

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي
ها جن  : Ha Jinكاتب وروائي �أمريكي
م ��ن �أ�ص ��ل �صين � ّ�ي ع ��رف با�ستخدامه لغة
�إنكليز ّي ��ة غ�ي�ر متخم ��ة باال�ستع ��ارات يف
ا�ستك�ش ��اف املو�ضوع ��ات ال�صراع ّي ��ة :
ال�ص ��راع بني الف ��رد والعائل ��ة  ،وال�صراع
ب�ي�ن املعا�ص ��ر والتقلي ��دي  ،وال�ص ��راع
ب�ي�ن امل�شاع ��ر ال�شخ�صيّة وااللت ��زام الذي
يفر�ضه الواجب الأخالقياتي .
و ِل ��د ه ��ا ج ��ن يف � 21شب ��اط  1956يف
مقاطع ��ة لياونين ��غ ال�صيني ��ة لأب يعم ��ل
�ضابط� � ًا يف اجلي� ��ش ال�صين ��ي  ،وح�ص ��ل
ج ��ن على تعلي ��م �أوّ يل غ�ي�ر مكتمل ب�سبب
�إغ�ل�اق امل�ؤ�سّ �س ��ات التعليمي ��ة ال�صين ّي ��ة
�أبوابه ��ا ع ��ام  1966م ��ع بداي ��ات الثورة
الثقافيّة الت ��ي �أطلقها الزعيم ال�صيني ماو
ت�س ��ي تون ��غ  ،ث� � ّم انخ ��رط وه ��و يف عمر
الرابع ��ة ع�ش ��رة يف اجلي� ��ش ال ��ذي خ ��دم
في ��ه خلم�س �سن ��وات م ّت�صلة عم ��ل بعدها
عام�ل ً�ا للتلغ ��راف يف ال�س ��كك احلديد ّي ��ة .
و�أثن ��اء عمل ��ه هذا ع ��زم على تعلي ��م نف�سه
اللغ ��ة الإنكليز ّي ��ة باملواظب ��ة عل ��ى �سماع
برامج الراديو الإنكليزية  .بعد �أن عاودت
املدار� ��س واجلامع ��ات فت ��ح �أبوابه ��ا عام
 1970ان�ض� � ّم هاجن �إىل �إحدى اجلامعات
ال�صين ّي ��ة وح�ص ��ل منه ��ا عل ��ى �شه ��ادة
جامعي ��ة �أولي ��ة يف اللغ ��ة الإنكليزية عام
 1981ث ��م �أعقبها باحل�ص ��ول على �شهادة
املاج�ستري يف الأدب الأمريكي من جامعة
�شاندون ��غ ع ��ام  ، 1984غ ��ادر بعده ��ا ه ��ا
ج ��ن �إىل جامعة براندي� ��س الأمريكيّة عام
 1985لإمت ��ام درا�ساته العليا  .وبعد قمع
ال�سلطات ال�صينية لالحتجاجات الطالبيّة
يف �ساحة ( تيانامن�ي�ن ) اختار جن البقاء
يف الوالي ��ات امل ّتحدة وح�ص ��ل هناك على
�شه ��ادة الدكت ��وراه من جامع ��ة براندي�س
ع ��ام  1992كم ��ا ح�ض ��ر يف ذات الوق ��ت
برناجم� � ًا درا�سي ًا يف الكتابة الإبداعيّة يف
جامع ��ة بو�سطن للف�ت�رة 1994 – 1991
وق ��ام هو بذاته بتدري�س مق ّرر درا�سي يف
الكتابة الإبداعي ��ة يف جامعة �إميوري يف
مدينة �أتالنتا بوالي ��ة جورجيا الأمريكية
قب ��ل �أن يعود �أ�ست ��اذ ًا يف جامعة بو�سطن
عام . 2002
ن�ش ��ر ه ��ا ج ��ن يف بدايات ��ه ع� �دّة جماميع
�شعريّة ث ّم ن�شر جم ّلده االوّ ل من الق�ص�ص
الق�ص�ي�رة بعن ��وان ( حميط م ��ن الكلمات
 ) Ocean of Wordsع ��ام 1996
الذي نال عنه جائزة همنغواي عام 1997
 ،ث ��م ن�ش ��ر جمموعت ��ه الق�ص�ص ّي ��ة الثانية
بعن ��وان ( حتت العل ��م الأحمر Under
 ) the Red Flagع ��ام  ، 1997وق ��د
ح�ص ��ل عنها على جائ ��زة �أوكونور للق�صّ ة
الق�ص�ي�رة  .ن�ش ��ر ج ��ن روايت ��ه الطويل ��ة
الأوىل ع ��ام  2000وكان ��ت بعن ��وان (
انتظ ��ار  ، ) Waitingوقد القت جناح ًا
نقد ّي� � ًا وجتار ّي� � ًا وا�سع� � ًا  ،وح�ص ��ل عنه ��ا

الق ��رون وقد ا�ستخدم ��ت االمرباطوريات
ال�صيني ��ة املتعاقب ��ة الكلم ��ة املكتوبة على
الدوام كاداة �سيا�س ّي ��ة ذات �سطوة رمزيّة
وفعليّة طاغية .

* متى بد�أت الكتابة ؟

الكات ��ب عل ��ى جائ ��زة الكت ��اب الوطني
وجائ ��زة فولك�ن�ر مع� � ًا  .ث ��م ن�ش ��ر جن
روايت ��ه الثاني ��ة ع ��ام  2004بعنوان (
نفاي ��ة احلرب  ) War Trashوالتي
ح�ص ��ل عنها جائزة فولكرن للم ��رة الثانية
 .ويحك ��ي امل�ؤ ّل ��ف يف ه ��ذه الرواي ��ة عن
ال�صراع ��ات الت ��ي يعي�شها جن ��دي �صيني
يف مع�سكر للأ�س ��ر �إبان احلرب الكوريّة ،
ويع ّد ج ��ن �أحد ثالثة ك ّت ��اب ح�صلوا على
جائ ��زة فولكرن املرموقة م ّرتني ( الكاتبان
االخران هما  :فيليب روث وجون وايدمان
)  .ن�شر جن الحق ًا روايته ( حياة ح ّرة A
 ) Free Lifeع ��ام  2007ويحكي فيها
ع ��ن حي ��اة عائلة �صين ّي ��ة تكافح م ��ن �أجل
التك ّي ��ف مع متط ّلب ��ات احلي ��اة الأمريكيّة
 ،ث ��م �أعقبه ��ا برواي ��ة ( ترتيل ��ة جنائزي ��ة
للموت ��ى يف ناجنين ��غ Nanjing
 ) Requiemع ��ام  2011التي حتكي
عن الأفعال البطوليّة ملناه�ضي اال�ضطهاد
الدين ��ي الذي ��ن ق�ضوا نحبه ��م يف جمزرة
ناجنينغ .
ن�ش ��ر جن ع ��دد ًا م ��ن الرواي ��ات الق�صرية
 Novellaمنها  ( :يف الربكة In the
 ) Pondع ��ام � 1998أعقبه ��ا برواي ��ة
( املخب ��ول  ) The Crazedع ��ام
 2002ث ��م ن�ش ��ر عام  2008عم�ل ً�ا بعنوان
( الكات ��ب مهاج ��ر ًا The Writer as
 ) Migrantوالتي ت�ض ّم ثالث مقاالت
انتخب ج ��ن ع�ضو ًا يف
ع ��ن �أدب املنايف ِ .
الأكادمي ّي ��ة الأمريك ّي ��ة للفن ��ون و العل ��وم
ع ��ام  2006كم ��ا �شارك امل�ؤ ّل ��ف املو�سيقي
ال�صين ��ي ت ��ان دن  Tan Dunيف كتابة
الن� ��ص الكالم ��ي  Librettoامل�صاح ��ب
لأوب ��را تان املعنون ��ة ( الإمرباطور االوّ ل
 ) The First Emperorع ��ام
.2006
احل ��وار الت ��ايل ترجم ��ة ملقاط ��ع

ح�صل �أن وا�صلت الكتابة بال�صينية ف�أين
كن ��ت �س�أجد نا�شر ًا لأعم ��ايل ؟ كان اخليار
الوحي ��د املتاح �أمامي �آنذاك ه ��و �أن �أن�شر
خمت ��ارة بعناي ��ة م ��ن ح ��وار مو�سّ ��ع مع �أعم ��ايل يف بل ��دي الأم وم ��ن امل�ؤ ّك ��د �أ ّنها
الكاتب ن�ش ��ر يف جم ّلة ( باري� ��س ريفيو ) كانت �ستخ�ضع هناك �إىل رقابة �شديدة �أو
متن ��ع �أ�ص ًال من الن�شر بفعل �سطوة مدراء
املرموقة �شتاء .2009
املرتجمة الربوباغاندا احلكوميني .

احلوار
* ل��و �أ ّنك مكث��ت يف ال�صني  ،م��ا الذي
كنت �ستفعله ؟

 كنت �س�أعمل مرتجم ًا وذلك وا�ضح للغايةيل  .ربمّ ��ا كنت قد وج ��دت طريقي يف ان
�أكون �أ�ستاذ ًا جامع ّي ًا للغة الإنكليزيّة .

مما كتبت
* وه��ل كنت �ستكتب �شيئ�� ًا ّ
الحق ًا؟

 -ال  ،ال  ،ال .

ّ
* ينده���ش امل��رء ملعرف��ة �أنّ
كل
نتاجات��ك ( با�ستثن��اء واح��د منه��ا )
مكتوب��ة باللغ��ة الإنكليزيّ��ة  .مل��اذا
قررت الكتابة بالإنكليزية؟
ّ

 �أردت �أن �أ�ض ��ع نف�س ��ي بعيد ًا عن �سطوةالدول ��ة ال�صين ّي ��ة  :فاللغ ��ة ال�صين ّي ��ة كما
نعل ��م ت�ض� � ّم خزين� � ًا لغو ّي� � ًا هائ�ل ً�ا يخ ��دم
الأغرا� ��ض ال�سيا�س ّي ��ة للدول ��ة  ،ف�أن ��ت
ت�ستطيع احلديث مط� �و ً
ّال باللغة ال�صينيّة
ب ��دون �أن تق ��ول �شيئ� � ًا ذا ج ��دوى متام� �اّ
مثلم ��ا تفعل اخلطابات ال�سيا�سيّة !!  ،وقد
�صار بحك ��م الع ��ادة � ّأن التعاب�ي�ر اللغويّة
ق ��د �ص ��ارت ج ��زءا م ��ن الوع ��ي اجلمع � ّ�ي
لل�شع ��ب ال�صيني �إىل حد ب ��ات فيه النا�س
ال ي�ساءل ��ون  � -اّإل يف ح ��االت نادرة للغاية
– عم ��ا يقولون ��ه �أو يتحدّثون عنه  .ثمّة
م�س�أل ��ة �أخرى ذات طاب ��ع �إجرائي وعملي
 :عندم ��ا ب ��د�أت الكتاب ��ة بالإنكليزيّة كتبت
يف ذات الوقت �شعر ًا وجمموعة ق�ص�صيّة
�أو اثنتني باللغ ��ة ال�صينيّة ومن الطبيعي
�أ ّنن ��ي مل �أج ��د نا�ش ��ر ًا �صين ّي� � ًا له ��ا  ،ول ��و

* كيف تق ّيم الف��روق اجلوهريّة بني
اللغتني الإنكليزية وال�صين ّية ؟

 الإنكليزي ��ة لغ ��ة �أكرث طواع ّي ��ة ومرونةوق ��درة عل ��ى الت�ش� � ّكل كم ��ا متتل ��ك طاق ��ة
تعبرييّة هائلة وهي بهذه ال�سمات ت�شعرك
ا ّنها لغة طبيعيّة متام ًا يف حني � ّأن ال�صينيّة
�أقل طبيعيّة  :فال�صينيّة املكتوبة ال يتو ّقع
منه ��ا املرء �أن مت ّث ��ل الكالم املحك � ّ�ي وثمّة
العدي ��د م ��ن اللهجات التي تع ��ود �إىل ذات
الأ�ص ��ل املكتوب وبهذه ال�سمة تكون اللغة
ال�صيني ��ة �أقرب �إلل ��ى اللغ ��ة الالتينيّة من
الطبيعي حيث
حي ��ث افتقادها �إىل الإيقاع
ّ
ال يع ��ود ممكن ًا متثيل الط ��رق التي يحكي
به ��ا النا� ��س يف �صيغ ��ة مكتوب ��ة موحّ ��دة
وللمو�ض ��وع خلف ّي ��ة تاريخ ّي ��ة ت ّت�ص ��ل
بال�سيا�س ��ات الإمرباطوري ��ة ال�صين ّي ��ة :
فعندم ��ا �أراد الإمرباط ��ور االوّ ل �أن يوحّ د
املقاطع ��ات ال�صين ّي ��ة حت ��ت �إمرباطوريّة
واح ��دة كان ��ت واحدة م ��ن �أه� � ّم �سيا�ساته
خل ��ق نظام موحّ د للعالم ��ات املكتوبة وقد
�إ�ستخدم القوة  ،و�أحيان ًا القوة الوح�شيّة
 ،يف اجتث ��اث ّ
كل النظ ��م الأخرى والإبقاء
عل ��ى نظ ��ام واح ��د ر�سم � ّ�ي ه ��و مبثاب ��ة
النظ ��ام اللغوي التدويني الإمرباطوري ،
وكان ّ
كل م ��ن ي�ستخدم نظام� � ًا غري النظام
ً
ً
الإمرباطوري يعاقب عقاب� �ا قا�سيا للغاية
!!  ،وهك ��ذا �ص ��ار توحي ��د رم ��وز الكتابة
 ب�ص ��رف النظر ع ��ن اللهج ��ات املنطوقة– يف كافة املقاطعات ال�صينيّة جزءا من
منظومة ال�سيا�س ��ات احلاكمة للدولة عرب

العدد الأول من جملة �ش�ؤون ثقافية
يتناول  14لغة ثقافية
متابعة /املدى
مو�ضوع ��ات ثقافي ��ة خمتلف ��ة تتناوله ��ا جملة
�ش� ��ؤون ثقافي ��ة الف�صلي ��ة والت ��ي ت�ص ��در عن
املديري ��ة العام ��ة لل�ش�ؤون الثقافي ��ة يف وزارة
الثقاف ��ة يف لبنان يف عددها الأول( متوز  /اب
 /ايلول . )2015
وق ��د تناول ��ت م ��ا يق ��ارب الأرب ��ع ع�ش ��رة لغة
 ،وذل ��ك بع ��د افتتاحي ��ة وزي ��ر الثقاف ��ة روين
عريج ��ي ال ��ذي ذكر خاللها �أن ه ��ذه املجلة تعد
ح ��رف توا�صل ب�ي�ن وزارة الثقاف ��ة واملبدعني
 ،لتك ��ون �أ�شبه بحا�ضن ��ة للأن�شط ��ة الإبداعية
و�أقالم الك ّتاب وخا�صة اجلدد منهم .
ناق�ش ��ت اللغ ��ة الأوىل واملعروف ��ة بلغ ��ة الفكر
 ،الفك ��ر العرب ��ي ب�ي�ن الفع ��ل الثق ��ايف وردة
الفع ��ل للكات ��ب وجي ��ه فانو�س وال ��ذي تناول
يف مو�ضوع ��ه مراحل درا�س ��ة االحتكاك
احليات ��ي والثق ��ايف واملع ��ريف ل ��دى
الع ��رب ومدى التثاقف ال ��ذي ح�صل بني
الع ��رب والغربي�ي�ن ذاك ��ر ًا ب� ��أن العروبة
وباعتباره ��ا هوية �ص ��ارت جماال مار�س
في ��ه العرب الثقافة ومن خالل الغربيني ،
�إال �أنها �شهدت تقلبات كثرية وتناق�ضات
وه ��ذا ما ت�سب ��ب بفقدان الهوي ��ة معناها
ووجودها .
كم ��ا عر�ض ��ت الدكت ��ورة مه ��ا خ�ي�ر ب ��ك
نا�صر ومن خ�ل�ال ذات اللغ ��ة مو�ضوعة
العوملة وفعالية النهو�ض واللغة العربية
وم ��ا تواجه ��ه م ��ن حتدي ��ات معا�ص ��رة ،
ذاك ��رة ان احلركة املعومل ��ة التي ت�شهدها
ال�ساح ��ة الثقافية باتت تعم ��ل على �إلغاء
خ�صو�صية الثقاف ��ة ملخ�ص ًة ذلك بحاجة

املجتمع ��ات العربية الثقافي ��ة اىل �صدمة تعيد
اىل االن�س ��ان العربي وعي ��ه القومي وحترره
من القلق واال�ضطراب فيعمل على ك�شف حالة
الت�شظي ومن ث ��م ي�سعى اىل حتديد امل�سارات
ال�سليم ��ة القادرة على حتري ��ر هذه املجتمعات
من التبعية  ،وخلق نه�ضة عربية غايتها تذليل
ال�صع ��اب وال�سري يف ركب احل�ض ��ارة العاملية
املعا�صرة .
الدرا�س ��ة تناول ��ت مو�ضوعة ق ��وة الفن وقوة
احلي ��اة ع ��اد ًة م ��ن خ�ل�ال ذل ��ك �أن الف ��ن �أ�شبه
بت�أريخ له دور وجودي مبا يكتنزه من مواقف
يعلنها االبداع واملبدع ��ون يف مواجهة ق�ضايا
االن�س ��ان وهمومه و�صراعاته لكافة التحديات
 ،ذاكر ًة �أن الفن غالب� � ًا ما يقدم نف�سه ب�شهادات
ت�أريخية وغالبا ما يولد التمرد من رحم الأدب
والعبقري ��ة  ،كم ��ا ان للف ��ن الف�ض ��ل الأول يف

�إعادة تكوين الب�شرية والإن�سانية ب�شكل جديد
يكون �أكرث وجدانية وقيم و�إن�سانية .
�أما عن امل�س ��رح وت�أ�سي� ��س وت�أ�صيل امل�شروع
الإبداع ��ي في ��ه فقد تناول ��ت لغة امل�س ��رح هذه
املو�ضوعة م ��ن خالل الدكت ��ور �شكيب خوري
ال ��ذي عر�ض ه ��ذا املو�ضوع م�ؤك ��د ًا خالله �أنه
من الأف�ضل لوزارة الثقافة �أن ت�ستميل القطاع
امل�ص ��ريف ك ��ي يرع ��ى امل�س ��رح ب�ش ��كل منتظم
ودائ ��م  ،داعي ًا �إياها لتبني م�ش ��روع " امل�سرح
– املخترب " الذي �سيواكب الق�ضايا امل�ستجدة
من خ�ل�ال بيئة اجتماعية وعقائدية �سيطرحها
املنتمون اىل امل�سرح .
وم�ؤكد ًا �أن �شخ�صي ��ة امل�سرحي بطبيعة حالها
طيب ��ة ومبدع ��ة تعال ��ج النفو� ��س املحبطة لأن
م�سرح املخترب هو من ��ارة ثقافية وج�سر يعرب
منه و�إليه عدد م ��ن الأجيال فال بد من م�شاركة
اجلميع من �أجل �إحيائه .
جميع الثقافات اليمُ كن �أن توظف �ضمن الروح
الب�شري ��ة  ،لأن الثقاف ��ة بحاج ��ة �إىل �إن�ساني ��ة
وهذه الأخرية لن تولد ما مل نتعلم كيف نتعامل
م ��ع ال ��روح  ،ويف لغة الروح يتح ��دث الأ�ستاذ
احم ��د قعبور ع ��ن الإيقاع املفق ��ود �أو املجهول
يف ال ��روح م ��ن خالل ن� ٍ��ص �أ�شب ��ه بالق�ص�صي
يتحدث فيه عن كبت هذا الإيقاع الروحي وما
ي�ؤدي ب ��ه جهل الإن�س ��ان نف�سه وما ق ��د ي�ؤديه
ه ��ذا اجلهل م ��ن تبعات ت� ��ؤدي بالإن�س ��ان �إىل
ظلمة ت�أ�سره داخل روحه  ،وترتبط هذه اللغة
بلغة اجل�س ��د فكالهما يكمل الآخر فحني يحرر
الإن�سان ج�سده �سيحرر روحه ويتعرف عليها
 ،وف ��ن لغة اجل�سد هو من الفن ��ون التي �أتقنها
اليوناني ��ون القدم ��اء ف�صنعوا بذل ��ك ح�ضار ًة
عريقة .

منطقة محررة

 بع ��د جم ��زرة تيانامن�ي�ن املروّ عة عزمتعلى البقاء يف الوالي ��ات امل ّتحدة ومل �أكن
�أعرف م ��ا �أنا فاعل بحيات ��ي القادمة  ،ومل
يكن �أمامي �سوى �أعمال تدري�س ال�صينيّة
�أو الرتجم ��ة عن ال�صيني ��ة حل�ساب بع�ض
ال�صح ��ف ول�س ��وء احل ��ظ كان املئ ��ات من
طالب ��ي العم ��ل يبحثون عن ه ��ذه االعمال
ل ��ذا كان ��ت فر�صتي �ضعيف ��ة يف احل�صول
عل ��ى �أي عم ��ل  .ف ّك ��رت بالكتاب ��ة باللغ ��ة
الإنكليزي ��ة ولك ��ن الأمر ا�ستغرقن ��ي عام ًا
كام�ل ً�ا لأق ّرر ّ
بكل جوارح ��ي � ّأن هذا هو ما
�أرغ ��ب يف فعله فقد كن ��ت مرعوب ًا وهلِع ًا :
ف�أن تك ��ون كاتب� � ًا �أديب ًا ال يعن ��ي ان تكتب
كتب� � ًا وح�سب بل حتت ��اج �أن جتد لك حيّز ًا
�ضم ��ن اللغ ��ة الت ��ي تكتب فيها ث ��م جتد لك
حمراب ًا يف ذلك احل ّي ��ز وذلك هو بال�ضبط
م ��ا كان يبعث الرعب يف نف�س ��ي  ،وبعيد ًا
عن ال�سبب الرباغماتي الذي يخ�صّ كيفيّة
حت�صيل ��ي لعي�ش ��ي اليومي كان ��ت رغبتي
يف االحتف ��اظ بوج ��ود ذي معن ��ى تطغ ��ى
عل ��ى كل حوا�س ��ي بالرغ ��م م ��ن كل القوى
الت ��ي كانت تعمل على دفع ��ي �إىل االنكفاء
وال�سكوت .
* كيف بد�أت بكتابة الرواية ؟

 عندما كتبت �أوىل كتبي ال�شعريّة �أدركتف ��ور ًا � ّأن بع�ض ما كن ��ت �أبغي حكايته كان
ميكن عر�ضه بطريقة �أف�ضل لو �أ ّنني جل�أت
�إىل الن�ث�ر ال�سردي  ،واحل � ّ�ق �أ ّنني مل �أكن
يف بداياتي ج ��ا ّد ًا يف كتابة الرواية ّ
وجل
ما كنت �أبتغيه هو كتابة كتاب واحد ي�ض ّم
جمموعة ق�ص�ص  .مازال ��ت الرواية متثل
بالن�سب ��ة يل مت ّث ��ل م�ش ّق ��ة عظيمة وميكن
لأيّ م�ش ��روع روائ ��ي يل �أن يف�شل يف �أيّة
حلظة رغم ّ
كل اجلهود التي �أبذلها فيه .

ّ
تظ��ن �أنّ روايات��ك تنطوي على
* �أال
ق�سوة مفرطة ؟

 بعدم ��ا �أم�ضي ��ت بع� ��ض الوق ��ت يف�أوروبا ا�شتك ��ى يل املرتجمون من م�س�ألة
الق�س ��وة والفظاظة التي ت�شيع يف �أعمايل
ولطامل ��ا واجهوين ب�س�ؤاله ��م  :ملاذا تفرط
كث�ي�ر ًا يف ا�ستخدام املو�ضوع ��ات القذرة
واحلقائ ��ق القا�سي ��ة ؟؟  .الق�س ��وة تزي ��ح
النق ��اب عن نوع ّي ��ة احلي ��اة القا�سية التي
يحياه ��ا �شخو� ��ص روايات ��ي و�أرى �أن
جرع ��ة الق�س ��وة يف روايات ��ي متاث ��ل تلك
الت ��ي جنده ��ا يف �أعم ��ال عظيم ��ة مث ��ل (
عناقي ��د الغ�ض ��ب The Grapes of
 ( ) Wrathه ��ي الرواية الأ�شهر التي
كتبه ��ا الروائي الأمريكي ج ��ون �شتاينبك
 ، John Steinbeckاملرتجمة) .
 يتبع

ثالثة ُك ّتاب..
ظلت بغداد كل حياتهم
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الف�ت�رة تل ��ك ،الت ��ي حتدث عنه ��ا كتابن ��ا الثالث ��ة ،كان ��ت �أي�ض� � ًا امتداد ًا
للتغي�ي�رات الت ��ي ح�صل ��ت بع ��د نهاية احل ��رب العاملي ��ة الأوىل وهزمية
الأت ��راك ،واحت�ل�ال الإنكلي ��ز للعراق ،وم ��ا حدث بعدها م ��ن انقالب يف
املجتم ��ع العراقي عل ��ى كل م�ستويات احلياة يف جمي ��ع الطوائف هناك
وجعلها تن�صهر جميع ًا يف بوتقة الدولة العراقية اجلديدة ،التي �أ�س�سها
الإنكليز ،خا�ص ًة بعد �أن �أ�صبحت اللغة العربية الف�صحى اللغة الر�سمية
له ��ذه الدول ��ة .الف�ت�رة تلك غ� رّ�ّي�ت املفاهيم عن ��د الطوائ ��ف بالتعامل مع
بع�ضه ��ا .مل يكن من ال�ض�ي�ر بالن�سبة لطفل يهودي �أن يدر�س يف مدر�سة
غ�ي�ر يهودي ��ة ،مثلما مل يكن من ال�ض�ي�ر �أن يكون املر ّب ��ي �أو املد ّر�س يف
املدر�س ��ة اليهودية م ��ن طائفة �أخرى .حتى املدار� ��س «الطائفية» �أو �شبه
اخل�صو�صي ��ة الت ��ي كانت اجلالي ��ة اليهودية متلكها يف بغ ��داد ،مدار�س
جمعي ��ة «الأليان� ��س" ،مث�ل� ًا ،الت ��ي �أُن�شئت �أواخ ��ر الق ��رن التا�سع ع�شر
املي�ل�ادي ،مل تكن تخلو من وجود مد ّر�سني من طوائف �أخرى .مث ًال ،يف
مدر�سة «�شما�س» د ّر�س حممد �ش ��رارة وح�سني مروّة  :معلمان لبنانيان
من �أ�صل �شيعي .ويكفي �أن نعرف �أن �أبا �سمري نقا�ش ُك ِّلف بالنق�ش على
ق ّب ��ة مرقد الإم ��ام مو�سى الكاظم .م ��ن يتخيل ذلك الي ��وم؟ يهودي يكلف
مبهمة نق�ش قبة مرقد �إمام �شيعي!
يف اجل ��و البغدادي« ،الواقع ��ي» بالن�سبة للبع�ض و«املتخي ��ل» بالن�سبة
للبع� ��ض الآخ ��ر ،ن�ش� ��أ �أدبا�ؤنا الثالثة ،عل ��ى الأقل قب ��ل �أن يجتاح بغداد
طاع ��ون العن�صري ��ة وحتدث هجم ��ات الفره ��ود ،عام  ،1941ع ��ام �أول
اعت ��داءات ُت�سجَّ ��ل �ضد اليه ��ود ،عندما ا�ستغ� � ّل الغوغاء ف ��راغ ال�سلطة
يف ال�ش ��ارع ،مبا�ش ��ر ًة بع ��د الق�ض ��اء على االنق�ل�اب الع�سك ��ري القومي
الن ��ازي النزعة بقي ��ادة ر�شيد عايل الكي�ل�اين ،الذي ف ّر بعده ��ا وه ّربته
املخاب ��رات الأملاني ��ة الهتلرية م ��ن ا�سطنبول �إىل برل�ي�ن وا�ستقبله هتلر
هناك ،لتعي�ش بغداد يومني داميني ُقتل فيهما العديد من اليهود و�سُ رقت
�أمواله ��م وحمالهم .امللفت للنظر ،وهذا ما ي�ؤ ّكده الثالثة يف حواراتهم،
�أن احل ��وادث تل ��ك ،ورغم ما ج ��رى فيها من وي�ل�ات ،مل ت�ؤثر على عالقة
اليه ��ود بالب�ل�اد التي عا�شوا فيه ��ا ،كما مل ّ
تفك ارتباطه ��م باملجتمع الذي
عا�ش ��وا فيه� ،إذ تطورت حياتهم بديناميكي ��ة عالية وك�أن �أمر ًا مل يحدث،
ووا�صل ��وا �أعماله ��م التجاري ��ة و�أ�س�س ��وا ال�شركات اجلدي ��دة .والالفت
للنظ ��ر �أن بع�ض هذه ال�شركات كانت �ش ��ركات م�شرتكة مع رجال �أعمال
م�سلم�ي�ن ،وم ��ن �أ�شهر تلك ال�ش ��ركات «�شركة بغداد اجلدي ��دة» التي بنت
مدين ��ة «بغداد اجلديدة» .وحتى عندما �سمحت احلكومة العراقية ،التي
ر�أ�سه ��ا �آنذاك توفيق ال�سوي ��دي ،بالهجرة طوعي ًا ،بع ��د �أن �س ّنت قانون
الهجرة وت�سقيط اجلن�سية ال�شهري عام  ،1951الذي �سمح لليهود الذين
�أ�سقطوا اجلن�سية العراقية بالهجرة �إىل �إ�سرائيل ،ترددت �أغلبية الطائفة
بتقدمي طلب بت�سقيط اجلن�سية .كان �أمر الهجرة غام�ض ًا بالن�سبة لها ،مل
يك ��ن على �أجندتها ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة للطبقة الو�سطى من اليهود التي
�ش ّكل ��ت قرابة ثلث الطائفة يف ذلك الوق ��ت .الهجرة كانت تعني بالن�سبة
له� ��ؤالء التنازل عن حياتهم التي بنوه ��ا بعد �سنوات من الكفاح والعناء
والذه ��اب �إىل مكان جدي ��د ،حيث ينتظرهم م�صري غام� ��ض .لي�س هناك
�أف�ض ��ل من كلمات الربوفي�سور �سا�س ��ون �سوميخ التي كتبها يف �سريته
وه ��و ي�صف تعقيدات الو�ضع الذي عا�شته الطائفة اليهودية يف العراق
�آن ��ذاك ،عندما يقول« :يعتقد البع�ض هنا (يف �إ�سرائيل) ويف العراق �أن
التحري� ��ض املنفلت على اليهود ،من فوق املنابر العديدة ،مل يكن ال�سبب
الوحي ��د للهروب اجلماعي ،و�أن التحر�شات الت ��ي ح ّفزت حركة الهجرة
كان ��ت يف بع� ��ض الأحيان م ��ن �أعم ��ال ال�صهيونيني به ��دف زرع الرعب
وخل ��ق دوافع للهجرة بني املرتددي ��ن ،لت�سريع التنازل ع ��ن مواطنتهم.
نال ه ��ذا املو�ضوع اهتمام ًا كبري ًا ،وحتى النقا�ش حوله والنظر فيه هنا
يف �إ�سرائيل ،خالل العقود الأخرية ،وت�ضاربت فيه الآراء� .أنا �شخ�صي ًا
�أ�ست�صعب �إبداء الر�أي يف هذا ال�صدد ،لأنني كنت خارج حلبة الأحداث
ومل ت�صل �إىل يدي دالئل �أو قرائن موثوقة يف هذا املو�ضوع.
 يتبع

ثقافة الأطفال تقيم �أكرب ماراثون للطفل العراقي
متابعة /زينب امل�شاط

�ضمن �أعياد الربيع املتوالية � ،أقامت
دار ثقاف ��ة الأطف ��ال مهرج ��ان "ربيع
الطف ��ل" ال�سن ��وي يف دورته الثامنة
�صب ��اح ي ��وم الإثنني الفائ ��ت يف مقر
ال ��دار  ،وال ��ذي ي ��دوم مل ��دة  45يوم ًا
ومب�شارك ��ة كاف ��ة مدار� ��س بغ ��داد "
الكرخ والر�صافة " .
افتت ��ح املهرجان مدير ال ��دار الأ�ستاذ
�سع ��دون حمودي بح�ض ��ور عدد من
املثقف�ي�ن والربملاني�ي�ن العراقي�ي�ن ،
ومب�شارك ��ة ع ��دد كبري م ��ن املدار�س
العراقي ��ة بفعالي ��ات خمتلف ��ة
تنوعت ب�ي�ن الرق� ��ص اال�ستعرا�ضي
واملو�سيقى والغناء وعرو�ض الباليه
ومعار� ��ض ر�س ��م و�أعم ��ال يدوي ��ة
وم�شاركات �شعرية وق�ص�صية .
يف حديثه لنا ع ��ن املهرجان  ،و�صفه
مدي ��ر دار ثقاف ��ة الأطف ��ال �سع ��دون
حمودي باملمي ��ز قائ ًال �" :إن مهرجان
ربيع الطف ��ل يف دورت ��ه الثامنه ي ُع ّد
من �أكرث املهرجانات متيّز ًا هذا العام
 ،وذلك لأنه ولد يف ظروف اقت�صادية
�صعبة و�ضعيفة ج ��دا  ،فنحن نعاين
هذا العام من ح�صار و�ضعف متويل
وا�ضح وما ُقمنا به من عرو�ض �أغلبها
كان بجهود �شخ�صي ��ة  ".م�ؤكد ًا " �أن
ال ��دار قامت خالل ال ��دورات ال�سابقة
للمهرج ��ان بتق ��دمي عرو� ��ض �ضخمة
جد ًا ب�سبب الإمكانيات املتاحة ".
و�أ�ض ��اف حم ��ودي قائ�ل ً�ا �":شاركت
يف ه ��ذا املهرج ��ان جمموع ��ة كبرية

م ��ن املدار� ��س  ،وق ��د فوجئ ��ت حق ��ا
مب ��ا قدم ��وه م ��ن عرو� ��ض احرتافية
رائع ��ة  ،حيث افتت ��ح املهرجان فريق
التايكوان ��دو بعر� ��ض خا�ص ومميز
�إ�ضاف ��ة �إىل �إقام ��ة معر� ��ض ر�س ��وم
و�أعم ��ال يديوي ��ة للأطف ��ال وال ��ذي
كان يحم ��ل مل�س ��ات جميل ��ة ُتعربع ��ن
�أحالمهم � ،إ�ضافة �إىل العرو�ض التي
قدمته ��ا مدر�س ��ة املو�سيق ��ى والباليه
ومعهد الفنون الت�شكيلية".
وبني حم ��ودي قائ ًال "هنال ��ك �إ�ضافة
خا�صة له ��ذا املهرجان ال ��ذي بد�أ منذ
� 7آذار ولغاية الـ 15من ني�سان املقبل
حي ��ث �س ُيق ��ام خ�ل�ال ه ��ذا املهرجان
�أكرب ماراثون للطفل العراقي والذي
�سي�شارك في ��ه ما يُقارب الـ  600طفل
م ��ن كافة مدار� ��س بغداد ب�ي�ن الكرخ
والر�صاف ��ة  ،ومب�شارك ��ة الط�ي�ران
اجل ��وي املظل ��ي خ�ل�ال ا�ستعرا� ��ض
وبح�ض ��ور �شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة

كبرية  ،و�سيكون ه ��ذا املاراثون يف
متنزه ال ��زوراء بالتعاون والتن�سيق
مع منظمة اليون�سيف ".
و�أكد حم ��ودي قائ ًال �" :سنقوم خالل
هذه اخلم�سة واالربعني يوم ًا ب�إقامة
عرو� ��ض يومية يف الدار ويف املركز
الثقايف للطفل يف الفانو�س ال�سحري
حي ��ث �سيك ��ون هنال ��ك عر�ض ��ان يف
ال ��دار وعر� ��ض واح ��د يف املرك ��ز ،
وبهذا حاولنا جهد الإمكان رغم �سوء
الظ ��روف �أن ننه� ��ض بثقاف ��ة الطفل
و�أن نخ ��رج به ��ذه النتائ ��ج املمي ��زة
والتي �شوهدت خالل االفتتاح".
من املدار�س امل�شارك ��ة يف الفعاليات
املُقدمة مدر�سة غمدان والتي �شاركت
بفعالية "حجايات بغداد" حيث ذكرت
منظم ��ة الفعالي ��ة ومدر�س ��ة الرتبية
الفني ��ة يف مدر�س ��ة غم ��دان ال�سي ��دة
رج ��اء العل ��ي "�أن ه ��ذه املهرجان يف
دورت ��ه هذه ي ُع� � ّد من �أك�ث�ر الدورات

متي ��ز ًا لأن العرو� ��ض كان ��ت ذات
�ال من االحرتاف  ،كما �أن
م�ستوى ع � ٍ
هذا التميز وجد ب�شكل �أكرب من خالل
�إقام ��ة �أك�ب�ر و�أول ماراث ��ون للطف ��ل
العراقي يف حدائق ال ��زوراء والذي
�سي�شه ��د م�شارك ��ة كب�ي�رة ووا�ضحة
من قِبل املدار�س العراقية كافة ".
ويف حديث العل ��ي عن الفعالية التي
�شاركت به ��ا طالب ��ات مدر�ستها قالت
":عملنا وبجه ��ود حثيثة وكبرية �أنا
وطالبات ��ي التي تراوح ��ت �أعمارهن
بني ال�سابع ��ة واحلادي ��ة ع�شرة على
تق ��دمي هذا العر�ض املمي ��ز امل�سمى بـ
"حجايات بغداد" كما قدمنا معر�ض ًا
للر�سم و�آخر للت�صوير الفوتوغرايف
وقد القت �أعمالنا قبو ًال وا�سع ًا".
ب ��دوره � ،شارك الطفل عب ��د الرحمن
ماجد عن مدر�سة املو�سيقى والباليه
بفعالية العزف على �آلة العود  ،وقال
ماج ��د " قدم ��ت عزفا على �آل ��ة العود
ملقطوع ��ات خا�ص ��ة بكب ��ار الفنان�ي�ن
مثل حممد عبد الوهاب ون�صري �شمة
ومن�ي�ر ب�شري � ،إ�ضاف ��ة �إىل مقطوعة
مو�سقي ��ة م ��ن �أغنية �أنت عم ��ري لأم
كلث ��وم ومقطوعة �أخرى م ��ن ت�أليفي
وقد القيت قبو ًال وت�شجيع ًا وا�ضحني
من قبل احل�ضور ".
وي�شه ��د املهرجان ال ��ذي ي�ستمر ملدة
 45يوم ��ا عرو�ض� � ًا م�سرحي ��ة يف كل
من املرك ��ز الثقايف للطفل ودار ثقافة
الأطف ��ال �إ�ضافة �إىل املاراثون الكبري
ال ��ذي �سيقام عل ��ى حدائق ال ��زوراء
يف ال�سابع ع�شر م ��ن ال�شهر اجلاري
وال ��ذي �سي�شارك فيه قراب ��ة الـ 600
طفل من خمتلف مدار�س بغداد .
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كيف يتمكن �صانع فيلم واحد تقدمي كل الرعب يف العراق؟
�صورها بالفيديو  -بعنوان "الأموات فقط" .مايكل وير ،ذهب اىل العراق مع القوات االمريكية.
�أم�ضى ال�صحفي مايكل وير� ،سبعة �أعوام يف العراق ،ويومياته َّ -
وخالل ت�صوير هذا الفيلم ،يف العراق ،من �أعماق احلروب التي �شاهدها ،ويت�ساءل :هل انا يف حاجة مل�شاهدة هذه املناظر! وهناك خمرب (م�شتبه به) وهناك
وي�صوب �سالحه نحو �شخ�ص ا�شتبه بكونه خمرباً ،وعندما انحنى قذف اجلثة من الر�صيف.
جهادي ،ينظف الر�صيف مقابل حمل للبيع،
ِّ
وامل�شهد الث ��اين يف (فيلم فيديو) نرى
مقاتل�ي�ن واىل درج ��ة م ��ا يف خالل هذا
الفيل ��م ،ال ��ذي ي�ص ��ور اعم ��اق حروب
نف�سه:
العراق الكثرية ،وي�س� ��أل واح ٌد ُ
"هل انا يف حاجة اىل م�شاهدة ذلك؟!"
املجاه ��دون ،وبعد قليل ن ��رى املقاتلني
الإ�سالمي�ي�ن يعلق ��ون م ��ا يقول ��ون
عنهم "ل�صو� ��ص" ،وبعد قلي ��ل تنطلق
الر�صا�صات نحوهم .وبعد قليل ن�شهد
�ص ��ور ًا �أخرى ،مما هو �أ�سو�أ وبطريقة
خمتلف ��ة ،و�أ�ش ��د ق�س ��وة ،م ��ن اجلنود
االمريكيني.
***
نعم نحن يف حاج ��ة لر�ؤية هذا الفيلم،
لأن "العنف" لي� ��س "االمتنان" .وبادر
ماي ��كل وي ��ر ،مرا�س ��ل �صحف ��ي م ��ن
ا�سرتاليا ،وح ��ده لتغطية تلك املذبحة،
لأن ��ه عا�ش يف العراق ط ��وال احلروب
الع�ش ��ر الدموي ��ة .ويقول ماي ��كل وير
"لقد �شه ��دت والدة ما ي�سمى "الدولة
اال�سالمي ��ة" والنتيج ��ة ال �ش ��يء غ�ي�ر
املوت ��ى .وهذه احلروب ب ��د�أت منذ 13
�سن ��ة ،بع ��د ق ��رار َّ
مت اتخ ��اذه يف لندن
ووا�شنطن ،قرار ال ينتهي ،يف �سوريا،
تون� ��س ،و�أماك ��ن �أخرى ،وق ��د تت�سلل
اىل �أماكن غريها.
�إن �أف�ل�ام احل ��رب ،م ��ن بداي ��ة ه ��ذا
الكابو�س يف ع ��ام  2003وقد يلومون
ماي ��كل وير لأنه ب ��د�أ بت�صوي ��ر العنف
كما كان وكما هو.
وهن ��اك م�شاه ��د �أخ ��رى ،عندم ��ا ُيهني
اجلن ��دي االمريك ��ي حني يفت� ��ش رج ًال
جمروح ًا ال حياة في ��ه ،وكان جمروح ًا
يف ر�أ�س ��ه ،ال ��ذي يتطلب وقت� � ًا طويال
حت ��ى مي ��وت ،ويف ه ��ذه احلال ��ة ،ال

يقدمون العون ل ��ه �أو ًال ،بل ي�صرخون
فيه "�أ�سرع للموت ،ابن الـ."..
ولك ��ن النقد ال ب ��د ان يت ��م ر�ؤيته ،مثل
الفت ��وى .وكان "وي ��ر" ق ��د ق ��دم �شيئ ًا
مماث�ل ً�ا للكتاب ال ��ذي �أ�ص ��دره "مايكل
هري" ع ��ن فيتنام وه ��و (الإجناز) ،عن
رحل ��ة �شخ�صية عن احل ��رب الوح�شية
الت ��ي ت�ص ��ل اىل ح ��دِ الب ��كاء لي�س �ضد
احلرب فق ��ط ،الت ��ي انغم� ��س فيها اىل
العم ��ق ال ��ذي يج ��د املرا�س ��ل احلرب ��ي
نف�سه فيها.
وباالت�ص ��ال م ��ن منزل ��ه يف بري�سب�ي�ن
يتذكر (وير) ان ��ه ا�ستغرق وقت ًا طوي ًال
من اجل اجن ��از ذلك الفيلم عن احلرب،
لق ��د عمل ��ت �سبع ��ة �أع ��وام يف العراق،
منج ��ز ًا يومي� � ًا ،العمل املطل ��وب مني،
�إذ كان ��ت احل ��رب قد و�صل ��ت اىل اللب

والذروة ،عندما ي�صل املرء اىل مرحلة
ال�ص ��راخ لي�س �ضد احل ��رب فقط التي
غط�س اىل �ضدها.
ومتحدث ًا من منزله يف بري�سبني� ،س�أل
"وير" عن الفيلم الذي اجنزه يف مدة
طويل ��ة ،لق ��د عمل ��ت �سبعة �أع ��وام يف
العراق ،دون �أي انقطاع ،دون الطريان
يف الداخل او اىل اخلارج .كنت ا�سكن
يف الع ��راق (طوال الوقت) ويعني ذلك
كامل �أوق ��ات العمل املطلوب يف العام.
ولذل ��ك فان جتربت ��ي يف احلرب تعادل
جتربة املواط ��ن العراقي ،من يوم اىل
�آخر.
لقد بد�أ "وي ��ر" العمل يف عام ()2003
مع املرا�سل االمريكي ،توم بنينغتون،
وب ��د�أ ي�سج ��ل يومياته ،ويق ��ول "كنت
مرا�س�ل�ا ملجل ��ة ت ��امي ،ومل �أك ��ن ا�صنع

�سبايك يل و�أف�ضل فيلم عن العن�صرية
ُيعــ ��د فيل ��م بامبوزلي ��د ،اف�ض ��ل فيلم
�أمريكي عن العن�صرية حتى الآن بعد
مرور خم�سة ع�شر على عر�ضه الأول،
ويناق�ش الناق ��د �أ�شلي كالرك ذلك يف
كتابه القادم.
يق ��ول �أ�شل ��ي كالرك ان ��ه �شاه ��د فيلم
بامبوزليد وه ��و يف اخلام�سة ع�شرة
م ��ن عمره وذلك يف ع ��ام  ،2001كنت
حين ��ذاك يف لن ��دن ،و�ش� � ّكل عقدة يف
داخلي ،وه ��ذا الفيلم كت ��ب الق�صة له
�سباي ��ك يل واي�ض� � ًا ت ��وىل �إخراج ��ه
وم ��ن يفعل ذلك ا�س ��اء االعتقاد ويتهم
بالعن�صرية.
ويف كل جن ��د �أن رج�ل ً�ا �أ�س ��ود
ق ��د ُقت ��ل ،علم ًا ان ��ه مل يك ��ن يحمل
�سالح� � ًا ،وتب ��د�أ ال�صح ��ف يف
احلدي ��ث ،عن ق�س ��وة الأمر .وهذا
الأم ��ر يح ��دث ع ��ادة ،ويف الآونة
الأخ�ي�رة مت قتل ترب ��رون مارتن،
ماي ��كل ب ��راون� ،إي ��رك غارن ��ر،
و�صاموي ��ل دو بو�س ،و�أعداد ال
تحُ �صى اي�ض ًا.
وفيل ��م �سباي ��ك يل يتاب ��ع ه ��ذه
االح ��داث وكت ��ب ع ��دد كب�ي�ر من
النق ��اد ،يف �أيام عر� ��ض الفيلم ان
يل ،اع ��اد ب�ل�ا حاج ��ة ،فت ��ح اجلرح
الق ��دمي ،وان االي ��ام ال�س ��وداء ق ��د
�أ�صبح ��ت خلفن ��ا ،ويتوج ��ب علين ��ا
ت ��رك املا�ضي خلفنا .ومع ذلك مل يكن
�ضروري� � ًا فقط ،بل ان ��ه اثبت اهميته

للم�ستقبل.
ويق ��ول �آ�شل ��ي كالرك ،ان وجهة نظر
(يل) مل يك ��ن �ضروري ًا فقط ،ويربهن
على وجوده حالي� � ًا ،بل انه احلقيقة.
وق ��د مت عر� ��ض ع ��دد من االف�ل�ام عن
املو�ضوع ومنها "طعم احلب" وهناك
اي�ض� � ًا فيل ��م "الزوج ��ات احلقيقي ��ات
يف اتالنت ��ا ( ،)2008كم ��ا مت تق ��دمي
�أوبرا بعن ��وان االمرباطورية ،وكان
ذل ��ك يف ع ��ام ( ،)2014وه ��ي �أوب ��را
مو�سيقية ممتعة.
خ�صائ� ��ص الأمرا� ��ض ،وتوال ��ت
الفني ��ة
االعم ��ال

امل�سرحية �أو عل ��ى �شا�شة التلفزيون،
وقد نال ��ت بع�ضهن جوائز الأو�سكار،
ولك ��ن الن�س ��وة ال�س ��ود مل ي�ستلمنها
حت ��ى الي ��وم ،وخا�ص ��ة يف الأدوار
املعقدة التي يظه ��رن فيها.ولكن! اىل
�أية مرحلة و�صلنا اليها حق ًا؟
وكان رايديل �سكوت قد �إختار ممثلني
بي� ��ض لإداء دور كان لل�س ��ود ،وق ��ام
بتلوين وجوههن باللون الأ�سود.
ويف فيلم ��ه �" :سف ��ر اخل ��روج �آلهة
ومل ��وك" يف ع ��ام  ،2014ال ��ذي
يتحدث ع ��ن ال�شرق االو�سط ،ولكن
ر ّد الفع ��ل مل يك ��ن ح�سن� � ًا ،وظهرت
مقاالت عديدة يف ال�صحف عن
الفيلم الذي �صب ��غ ممثليه كافة
باللون اال�سود.وحتدث رايديل
�سك ��وت ع ��ن ذلك قائ�ل ً�ا :ال �أقدر
عل ��ى تق ��دمي فيل ��م ذي ميزانية
عالية وبطله "حممد".كما كتبت
�صحيف ��ة االندبندنت االنكليزية
عن فيلم �سك ��وت ،من قبل املنتج
ملنت ��ج الأ�س ��ود ترييت� ��س نا�ش ��ن
ال ��ذي كت ��ب قائ�ل ً�ا:
لق ��د �أُعجب ��ت بفيلم
"مول ��د �أم ��ة" قب ��ل
هذا الفيلم.
�إن ه ��ذه املقال ��ة،
هي جزء م ��ن كتاب
"مواجهة ال�سواد".
 عن :الغارديان

فيلم� � ًا! وي�ش ��رح وي ��ر ،ل ��و اين فك ��رت
�صورت
ان ��ه �سيتحول اىل فيل ��م ،لكنت َّ
اك�ث�ر ،وكان الفيل ��م �سي�صب ��ح اف�ض ��ل،
او م�شاه ��د �أخرى ،ل ��كان ي�صبح اف�ضل
وخمتلف ًا متام ًا".
وق ��د وج ��د "وي ��ر" نف�س ��ه يف بغ ��داد
بجوار "املئ ��ات من املرا�سلني الآخرين
الذي ��ن كانوا اكرث جترب ��ة منه ،ا�ستمع
اىل االمريكي�ي�ن ،اىل �آل ��ة احل ��رب،
ط ��وال �صي ��ف ع ��ام  2003ونتح ��دث
عن "املجرم�ي�ن" و"الإرهابني" ،وكلما
�أ�صغي ��ت� ،أدرك ان االمريكي�ي�ن ال
يعرف ��ون َمن ه ��م ا�ؤلئ ��ك النا�س ،واىل
َم ��ن ي�صوبون ا�سلحته ��م ،وال يعرفون
ملاذا؟!

وهك ��ذا وح�س ��ب املب ��ادئ القدمي ��ة
لل�صحافة ،ب ��د�أت وانتقلت للتعرف عن
"العدو" ،ومل يكونوا كما و�صفوا لنا،
�إذ مل تك ��ن هناك �أية عالقة ما بني الذين
يديرون احلرب واحلرب نف�سها.
�إن عالم ��ات احلرب ذكرتن ��ي مبحادثة
�أجريته ��ا بو�ساطة الهات ��ف اىل االدارة
االمريكي ��ة يف �شه ��ر كان ��ون االول عام
 ،2002بع ��د مكوث ��ه يف الع ��راق ع ��ام
 ،1991مهيئ ًا نف�س ��ه للعودة للح�صول
ال�سن ��ة وال�شيعة
عل ��ى معلوم ��ات ع ��ن ُّ
وه ��و ال�ش ��ق الذي ي�ش ��ق الع ��راق منذ
الغ ��زو ،و�س�أل ��ت" :م ��ا ّ
اخلط ��ة؟" كيف
تتهجي ذلك؟"
وم ��ع ب ��دء الفيل ��م ،يخ�سى ب�ش ��يء من

�أنا الأعظم ..مزار ملحمد علي ..الأيقونة والقائد
حمم ��د عل ��ي كان مقات�ل ً�ا ،وكان جذاب� � ًا
اي�ض ًا ،والرجال اجلادون يذوبون حتت
ركبتيه يف ح�ضوره .والر�ؤ�ساء يرغبون
يف الت�صوي ��ر ويحتفظون ب�صوره حتى
الي ��وم ،بع ��د م ��رور � 35سنة عل ��ى تركه
احللب ��ة للم ��رة الأخ�ي�رة ،وغالب� � ًا ي�ب�رز
�إ�سم ��ه يف قائم ��ة "ال�شخ�صي ��ات البارزة
يف الق ��رن الع�شري ��ن" .و�إن كن ��ت لي� ��س
من حم ّبي املالكم ��ة ،ف�إن ا�سطورة حممد
عل ��ي ،فاق ��ت احلقيق ��ة ،والنا� ��س الذي ��ن
يهتمون باملالكمة� ،سيقولون لك� ،إن ر�أي
روبن�ص ��ون ،كان متفوق ًا على حممد علي
ولأن علي� � ًا كان رج�ل ً�ا ريا�ضي� � ًا ،ف�إنه كان
متفوق ًا.
�إن ��ه مل يكن �سيا�سي� � ًا ،ولكن ��ه كان قائد ًا،
وعندما بد�أت احل ��رب الفيتنامية ،رف�ض
اال�شرتاك فيه ��ا ،و ّ
مت �آنذاك �سحب جميع
االلق ��اب العاملية ،ومت من ��ح لقب "البطل
العامل ��ي لل ��وزن الثقي ��ل ل ��كل م ��ن فلويد
باتر�سون و�سوين لي�ستون.
ولك ��ن حممد عل ��ي �ش ّيد �صورت ��ه ،كان ال
يخجل للدعاية لنف�س ��ه ،قبل �أربعة عقود
قب ��ل توي�ت�ر كان ثائ ��ر ًا و�سيم� � ًا� ،ضد –
البطل ،بالن�سبة للتلفزيون امل ّلون� :أ�سود
اىل درجة تكفي ان يقال عنه "الآخر".
ولهذا ال�سب ��ب بقي حممد علي ،و�سيبقى لظل ��ه عل ��ى (بيغ ب ��ن) بعد م ��رور ع�شرة
"�أيقونة" ح�سب املقايي�س كافة .وحتت �أعوام.
عن ��وان "ان ��ا الأعظ ��م" ُاقي ��م معر� ��ض ويف ع ��ام  ،1974ظه ��رت �ص ��ورة ل ��ه
بعن ��وان "كا�سيو� ��س يغ ��زو بريطانيا" ،مبنا�سب ��ة منحه لق ��ب "ريا�ض ��ي العام".
وقد ا�ستخدم ��وا لالعالن �ص ��ورة كبرية وهو يرتدي بدلة �أنيقة للظهرية ،وكانت

املعر� ��ض ان يق ��ام يف م ��كان  ،ozحي ��ث
مت ��وت الثقاف ��ة .وعندم ��ا تدخ ��ل امل ��كان
جتد جمموعة من الـ تي – �شريت ،عليها
كلمات ملحمد علي ،وتباع بـ  20باوند.
وعندم ��ا يدخل امل ��رء اىل قاع ��ة املعر�ض
ي�شاه ��د حلبة للمالكمة ويج ��د املرء اكرث
م ��ن  100قطعة لها قيم ��ة معنوية ،ف�إطار
الب ��اب ج ��اء م ��ن منزل ��ه يف لوي ��ز في ��ل
ومدالية من الفاتيكان يف اوملبياد روما،
ع ��ام  1960والقف ��ازات ال�شه�ي�رة الت ��ي
�إ�ستخدمها يف مباراته �ضد "هرني كوبر
– عام .1963
وم ��ع ذلك ف� ��إن املكان خ ��الٍ  ،ال حلبة فيه
للمالكمة ،وهي تعبرّ عن (حممد علي).
وامل�شاه ��د البد انه يري ��د التعرف على
�أم ��ور ال يعرفه ��ا ع ��ن (حمم ��د عل ��ي)،
ومبارياته العديدة مع �أبطال املا�ضي!
ويتذكر املرء �أمور ًا اخرى تتعلق بعلي
وه ��و الآن يف الرابع ��ة وال�سبع�ي�ن م ��ن
عمره�.إنن ��ا الآن يف قلب لندن ،و�شعاره
على ارتف ��اع  40قدم ًا .وهن ��اك �صورته
وعدد كب�ي�ر من ال ��زوار ،رج ��اال ون�ساء
واالطف ��ال اي�ض� � ًا ،م ��ن جمي ��ع االعمار،
وكلهم مقتنعون انهم حا�ضرون يف مكان
للتقوى والتد ّي ��ن ،وان الذي كان ي�سحر
امري ي ��كا
النا�س مازال ي�سحرهم من جديد.
�آنذاك ق ��د و�صلت اىل مرحلة تعلمت فيها مالحظ ��ة� :سي�ستمر املعر�ض م ��ن �أوائل
�شه ��ر �آذار احل ��ايل واىل نهاي ��ة �شهر �آب
"كيف حتب علي" وح�سب �شروطه.
انه ��ا عملية تقول� ،إن ح ��دث �شي ٌء ما بعد املقبل.
عن :الغارديان
تقاعده ،وم ��ن الغريب ان يتالءم مع هذا

مل����اذا ي��ري��د �أوب���ام���ا غ��ل��ق ���س��ج��ن غ��وان��ت��ن��ام��و؟
ال�سجن الع�سكري يف خليج غوانتنامو،
قد �شيّد يف كانون الثاين من عام ،2002
لإي ��واء املعتقلني الذي ��ن �إزداد عددهم يف
عه ��د الرئي�س ج ��ورج و .بو�ش واحلرب
على االرهاب .وكان قد مت ت�أ�سي�سه عمد ًا
يف قاعدة بحرية تابعة للواليات املتحدة.
عل ��ى ط ��رف كوبا ،وكم ��ا ق ��ال امل�ش ّرعون
لبو� ��ش �إذ ان املوقع خارج نطاق القانون
الأمريكي.
وقد فزع الع ��امل لر�ؤية �صور لأول وجبة
ت�صل اىل غوانتنامو ،وهم يرتدون (بدلة
برتقالي ��ة) وايديه ��م م�ش ��دودة باال�صفاد
ويرغمون للجلو�س على ركبتهم .وادعى
دونال ��د رام�سفيل ��د ان ه� ��ؤالء ميثل ��ون
"�أ�س ��و�أ الأ�سو�أ" وتب�ي�ن ب�سرعة ان هذا
الع ��دد من املعتقلينن قد مت بيعم للواليات

املتح ��دة� ،إم ��ا م ��ن قب ��ل الباك�ست ��ان �أو
باالح ��رى اال�ستخبارات الباك�ستانية� ،أو
من قب ��ل ل ��وردات احلرب االفغ ��ان ،ومن
ب�ي�ن الذين مت �إعتقاله ��م عن طريق اخلط�أ
"�سامي احلاج" ،وهو �صحفي �سوداين،
مت �إعتقاله مع ح�صوله على عمل يف قناة
اجلزيرة.
وم ��ع �أن الإدع ��اء م ��ن ان املعتقل�ي�ن ق ��د
و�ضع ��وا يف �أج ��واء ان�ساني ��ة ،يف خالل
العامني االوليني ،لكن الأمر تغري لي�صبح
نظام ��ه حم ��اكاة ملا كان يح ��دث �آنذاك يف
�سج ��ن "�أب ��و غري ��ب" ،حي ��ث كان يت ��م
اغت�صابه ��م وه ��م ع ��راة ،وان يغت�ص ��ب
واحده ��م الآخر بالقوة ،م ��ع تنعيفهم من
قبل اجلندي ��ات االمريكي ��ات .وقد حاول
ع ��دد من ال�سجن ��اء االنتح ��ار .ويف �شهر

القل ��ق ويق ��ول :انن ��ي اع ��رف ه� ��ؤالء
الرجال ،اح� ��س ان هذا ال�شريط �سيء،
"وعلى �أية حال لقد ذهبت اىل قريتهم
وا�ستمعت اىل احزانهم ،عن �إح�سا�سهم
بالظلم حتت �إمرة جي�ش حمتل".
ثم ب ��د�أت القناب ��ل االنتحاري ��ة – وم ّر
الع ��راق بكابو�س ع ��ام  ،2004ويدرك
(وي ��ر) �أن ه ��ذا العم ��ل لي� ��س م ��ن قبل
املتمردين ،ويقول "وير" عن ذلك ،اول
دعاي ��ة من قبل �أبي م�صع ��ب الزرقاوي
– القائ ��د املجاه ��د – وبد�أ "وير" يف
البح ��ث ع ��ن حا�شي ��ة �ص ��دام .وعندما
وجدهم�،إهتدى اليه املجاهدون .وعند
ذلك بد�أ ي ��دور يف مدارهم .وكما يقول
"وي ��ر" ع ��ن االو�ض ��اع" :ناف ��ذة لي�س
هناك من يرى من خاللها"!
واعلن كل من بل�ي�ر وبو�ش االنت�صار،
ولك ��ن كان هناك لي�ست ح ��رب واحدة،
ب ��ل ارب ��ع عل ��ى االق ��ل .االوىل م ��ا بني
االمريكي�ي�ن والربيطانيني� ،ضباط يف
جي�ش �صدام ومن يق ��ف معهم .وهناك
اي�ض� � ًا ،احل ��رب املقد�س ��ة الت ��ي ت�شنها
الدول ��ة اال�سالمي ��ة وثالث� � ًا ،احل ��رب
االهلي ��ة م ��ا ب�ي�ن العراقي�ي�ن �أنف�سه ��م،
ورابع� � ًا ،هن ��اك ح ��رب �إي ��ران ،احلرب
االهلي ��ة ،م ��ا ب�ي�ن العراقي�ي�ن انف�سهم،
ال�سن ��ة وال�شيع ��ة وح ��رب �إي ��ران �ضد
ُّ
حزب البع ��ث ،هذا وم ��ن دون الإ�شارة
اىل الك ��ورد .وعندما يع ��ود (وير) اىل
بالده ،يفح�ص االفالم التي التقطها يف
العراق.
وهن ��اك حلظ ��ات م�ؤمل ��ة ،عندم ��ا يتهي�أ
وير ،ملغ ��ادرة العراق .وهن ��اك �أ�سباب
عدي ��دة لذلك "�أو ًال م ��ا كتبه يف االعوام
املا�ضي ��ة ،كم ��ا ان ��ه �سيخ�س ��ر العائل ��ة

العراقي ��ة ،حي ��ث عا� ��ش معه ��م �سبع ��ة
�أع ��وام ،ذهبنا يف خالله ��ا اىل اجلحيم
وعدنا منه مع ًا".
وكن ��ت ق ��د �إرتبطت به ��م وكان البد من
�إيج ��اد م ��كان �آخ ��ر له ��م :يف �إنكل�ت�را
او ا�سرتالي ��ا او الوالي ��ات املتح ��دة
االمريكي ��ة وه ��ذا ه ��و ال�سب ��ب ال ��ذي
�أبقاين يف العراق مدة طويلة.
ويف عام  2010عاد وير اىل ا�سرتاليا،
وادرك ان هذا االمر يعني نهاية حربه،
وبقي هناك عامني وحيد ًا .وقد كافحت
وت�أمل ��ت يوم� � ًا بع ��د ي ��وم� ،ساع ��ة بع ��د
�ساعة ،ثم دقيقة بعد اخرى.
وتذك ��رت الأ�شرطة الت ��ي كنت �سجلتها
م ��اذا افعل به ��ا؟ "و�أح�س�س ��ت بالفخر،
وان ه ��ذه اال�شرط ��ة نوع م ��ن ال�شرف،
و�أح�س�س ��ت �أي�ض ��ا ان تل ��ك احل ��روب،
وم ��اذا تفعل ��ه باالن�س ��ان؟ وعن ��د ذل ��ك
واجب البد من القيام
علي
ٌ
�أح�س�ست ان َّ
ب ��ه ،وهو اال�ستفادة م ��ن هذه اال�شرطة
الفلمي ��ة ،واح�س�س ��ت انن ��ي الب ��د ان
ا�ضي ��ف اىل ذل ��ك �شيئ� � ًا م ��ن جتربتي،
والعراقي ��ون يحيط ��ون ب ��ي وه ��ذا ما
�سيك ��ون ،وعندم ��ا ن�ص ��ل اىل النهاية،
يك ��ون امل ��وت البط ��يء للعراق ��ي امام
عيني ،حماط ًا بجنود فرحني.
َّ
ويقول (وير) انني مازل ��ت �أُنا�ضل مع
كل �شيء ،ومل �أع� � ّد �أرى العامل كما كان
او نتح ��دث كما كنا .وم ��ا ان نعود اىل
احلياة الطبيعية اجد ان غالبية النا�س
ال ميكن حتمله ��م ويقول م�ؤخر ًا " :لقد
وج ��دت طريقي عرب حج ��ر الأرنب ،ان
�إع ��دادي الفيلم كان نوع� � ًا من التحدي،
ولك ��ن التح ��دي االك�ب�ر كان �إ�ستع ��ادة
احلياة وحياتي".

ت�شرين االول عام  ،2003ا�صبح لل�صليب
االحم ��ر م ��كان يف ال�سج ��ن ،م ��ع زي ��ارة
ال�سجن ��اء ،وكان ��وا بذل ��ك �أول م ��ن ك�سر
ط ��وق ال�صم ��ت عما يح ��دث لل�سجناء يف
�سجن �أبي غريب وك�سروا نطاق ال�صمت
عنه ��م وعلى الرغم من احلملة العالية من
قبل اعل ��ن ال�صليب االحم ��ر ،ان عدد ًا من
ال�سجن ��اء يعان ��ون من تل ��ف الدماغ لدى
املعتقلني الرجال وعل ��ى الرغم من تعايل
االحتجاجات واحلملة القوية �ضدها من
قبل النا�شطني ال�سيا�سيني ومن الباحثني
اي�ض� � ًا ،ا�ص ّرت �إدارة بو� ��ش ان املعتقلني
�سيتم حماكمتهم من قب ��ل املحاكم املدنية
االمريكية او مبوجب املحاكم الع�سكرية.
كان ان �إدارة بو� ��ش� ،إ ّدع ��ت حماي ��ة
املعتقل�ي�ن لن يتم ح�سب اتفاقية "جنيف"

والنظ ��ر فيها وذلك بنا ًء مل ��ا �صدر يف عام
�إذ انه ال يتنا�سب معهم.
وقد وجهت تهمة �إىل خالد ال�شيخ حممد 2005 ،ويف ع ��ام  2006م ��ن تخفي ��ف
العق ��ل املدبّر ل�ضربات احل ��ادي ع�شر من االحكام.
�أيل ��ول .ومن ب�ي�ن �أ�ؤلئك الذي ��ن حاولوا
� 91سجين ًا باقي ًا
حماكم ��ة خال ��د ال�شي ��خ  ،كون ��ه الر�أ� ��س
امل ّدب ��ر للح ��ادي ع�شر من ايل ��ول ،وقد مت �أكرث من  800رجل قد م ّروا عرب زنزانات
جلب ��ه للتحقي ��ق يف غوانتنامو ،من دون غوانتموا ،وقب ��ل ا�سابيع ،اعلن الرئي�س
باراك اوبام ��ا ،بعد �إطالق �س ��راح املئات
ان يتم تقدم ما.
وهن ��اك حاليا نحو � 60سجين ًا ما يزالون وترحيله ��م اىل بلدانه ��م .وق ��ال ان ��ه ق ��د
مل يت ��م �إخ�ل�اء �سراحهم حت ��ى اليوم ومل خط ��ط لت�سري ��ع اخلط ��وات اجله ��ود
االط�ل�اق �س ��راح اولئ ��ك الذي ��ن اجتازوا
يتم توجيه اي تهمة �إليهم.
العملي ��ات املطلوب ��ة منه ��م وان الباق ��ي
املحكمة العليا
م ��ن ال�سجن ��اء �سيطلق �سراحه ��م خطوة
ويف ع ��ام  ،2008اعلن ��ت املحاك ��م يف �إث ��ر اخ ��رى للو�صول اىل ق ��رار (انهم مل
الوالي ��ات املتح ��دة ان املعتقل�ي�ن لديه ��م يعودوا تهديد ًا لهم).
عن :الغارديان
حق لعر� ��ض ق�ضيتهم للمحاكم الفيدرالية
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أضواء

"  :يعجبني كثري ًا الغناء العراقي الأ�صيل و�أحلانه ال�شجية

روزي اليازجي لـ"

���س��ع��ي��دة ب�����أن �أع��م��ال��ن��ا امل��دب��ل��ج��ة ت��ت��ا َب��ع م���ن ق��ب��ل اجل��م��ه��ور ال��ع��راق��ي
روزي اليازج��ي  ،ممثل��ة لبناني��ة قديرة ا�ش��تهرت ب�أعماله��ا الكارتوني��ة المدبلجة باللغة الف�ص��حى مثل
دبلجة �صوتها في كارتون  ":الإمبراطورية المفقودة ،عودة �أطلنط�س بدور باكارد ،دور الملكة في "حياة
ح�ش��رة"،و �س��يارات2بدور هول��ي" ،وكارت��ون "كوكب الكن��ز" و"كونغ فو�ش��اولين" واي�ض��ا دور البطولة في
الم�سل�س��ل المك�س��يكي "مريانا و�س��كارلو�س" الى جانب �أدوار البطولة في االعمال الم�س��رحية لعل ا�شهرها
م�سرحية"ميرا�"".أ�ض��واء المدى" ات�ص��لت بالفنانة القديرة روزي اليازجي وحاورتها عن م�شوارها الفني
في �سياق اللقاء االتي:
بريوت/غفران حداد
*ما اجلديد الفني للفنانة روزي اليازجي؟
الآن يوج ��د م�ش ��روع م�سرح ��ي في ��ه مقتطف ��ات
�صوفية يتخللها م�سرح ياباين فيه خليط ملحبي
ه ��ذا النوع من امل�سرح و�سيت ��م عر�ضها يف �شهر
ني�س ��ان ا�ضاف ��ة اىل ع ��دة اعم ��ال مدبلج ��ة حيث
�س� ��أ�ؤدي ادوار بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات ،و�س ��وف
اف�ص ��ح ع ��ن ه ��ذه االعم ��ال يف حينه ��ا  .واي�ضا
أديت ب�صوتِكِ اجلميل عددا من اعمال الدوبالج
هن ��اك اعم ��ال مدبلج ��ة م ��ن اللغ ��ة االيرانية اىل *� ِ
اللغ ��ة الفرن�سي ��ة واعمال تتم دبلجته ��ا من اللغة مث ��ل كارتون"حي ��اة ح�ش ��رة و �سي ��ارات،"2
ال�صيني ��ة اىل الفرن�سية وتعر�ض ه ��ذه االعمال وكارت ��ون "كوك ��ب الكن ��ز"  ،فم ��ا ه ��و �أكرث عمل
املدبلج ��ة على الف�ضائي ��ات الفرن�سية فهناك افق قريب لروحكِ وملاذا؟
جدي ��د يف اعم ��ايل بالدبلج ��ة باللغ ��ة الفرن�سية ال يوج ��د دور حمدد فكلها قريب ��ة لقلبي ولكنني
بحكم ان لغتي اال�سا�سية هي الفرن�سية. .
عموما اح ��ب االدوار التي فيها تركيب بال�صوت
* ِ كيف كانت بداياتك مع عامل الدوبالج؟
وا�ستمتع بدبلج ��ة ال�شخ�صية الكارتونية وفيها
ب ��د�أت الدوب�ل�اج ب�صوتي منذ اح ��دى وع�شرين عامل ممتع مثري للده�شة واجلمال .
�سنة من خالل �صديق يف اجلامعة وبعد مرحلة
االختب ��ار اخ ��ذوين يف دور للتجربة وكان اول
دور يل وكان م�سل�س�ل�ا مك�سيكي ��ا حي ��ث كنت �أم
البط ��ل  .ورغ ��م �صغر �سني ا�ستطع ��ت ان اعطي
�ص ��وت �أم كب�ي�رة بال�س ��ن واحلم ��د لل ��ه توال ��ت
االعمال بعد ذلك.

رحيل "�أ�سطورة العد�سة"
�أثناء تفقده احلاجز املرجاين

 نيويورك�/سكاي نيوز
لقي امل�ص ��ور الفوتوغرايف الأمريكي ،جاري برا�ش ،م�صرعه
�أثن ��اء عملية غو� ��ص على الطرف ال�شم ��ايل للحاجز املرجاين
العظي ��م .وتويف امل�صور البالغ من العم ��ر  70عاما ،واحلائز
عل ��ى ع ��دة جوائز يف جم ��ال البيئ ��ة� ،أثناء ممار�ست ��ه ريا�ضة
الغو�ص عند حمطة �أبحاث جزيرة متحف ليزارد اال�سرتالية.
وكان برا� ��ش الذي يلقب بـ"�أ�سط ��ورة خلف العد�سة" ،يحاول
توثيق �آثار تغري املناخ على احلاجز املرجاين ،وفق ما ذكرت
رويرتز.
ومل حت ��دد ال�سلط ��ات الأ�سرتالية بع ��د �سبب الوف ��اة ،فيما مت
�إخطار �شرطة كوينزالند بالواقعة وبد�أت �إجراء التحريات.
وح ��ذر علماء ،الأربع ��اء املا�ضي ،م ��ن �أن �أج ��زاء من احلاجز
املرجاين العظيم يف �أ�سرتاليا تواجه �أ�ضرارا م�ستدمية ما مل
تتوقف ظاهرة النينيو املناخية احلالية ،يف �آذار اجلاري.
وتنج ��م ظاه ��رة النيني ��و عن دفء �سط ��ح املي ��اه يف املحيط،
بالنظ ��ر �إىل ت�شكيله ظروف ��ا مواتية تدفع ال�شع ��اب املرجانية
�إىل طرد الطحالب منها ،ما ي�ؤدي �إىل تكل�سها.
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حـــل لــغــز الـر�ســـام "ال�شبـح"
 لندن  /ا.ف.ب
عي�شه يف �أكرث مكان ي�ضم �أعماله.
وكان ��ت �صحيف ��ة "دايل ��ي مي ��ل"
تو�ص ��ل باحث ��ون بريطاني ��ون الربيطاني ��ة ،ق ��د تو�صل ��ت �سن ��ة
�إىل هوي ��ة ر�س ��ام ف ��ن الغرافيت ��ي � 2008إىل �أن بان�سك ��ي هو روبني
ال�شه�ي�ر بان�سك ��ي ،بعدم ��ا ظ ��ل كونينغ ��ام ،لك ��ن حمام ��ي الر�سام
مبثاب ��ة لغ ��ز ،ج ��راء تف�ضيله عدم
الك�ش ��ف ع ��ن نف�سه.وق ��ال علم ��اء
م ��ن جامعة كوين م ��اري يف لندن
�إنهم ا�ستخدم ��وا تقنية تلج�أ �إليها
ال�شرط ��ة يف تعق ��ب الإرهابي�ي�ن،
ك ��ي يك�شف ��وا بان�سكي.وي�سم ��ى
الفن ��ان بان�سك ��ي يف الواق ��ع،
روبني كونينغام ،وهو �أحد �سكان
بريت ��ول يف بريطاني ��ا ،وف ��ق م ��ا
ذكرت �سكاي نيوز.
وق ��ام الباحث ��ون بتحدي ��د �شامل،
يف بادئ الأمر ،لكافة املواقع التي
ت�ض ��م ر�سوما لبان�سكي يف لندن،
وي�ص ��ل عددها �إىل �أربعني .وذلك
حت ��ى ي�ضع ��وا فر�ضي ��ة حتتم ��ل

طلبوا عدم ن�شر التقرير.
ويع ��د بان�سك ��ي �أ�شه ��ر ر�سام ��ي
ف ��ن الغرافيت ��ي يف الع ��امل ،خالل
الوقت احلايل ،وتعتلي ر�سوماته
جدرانا يف كثري من الدول.

�صباحك غري

وف��������اة ن����اج����ي ���ش��وك��ت
بعد ذل ��ك وزي ��را مفو�ضا للع ��راق يف انقرة
 ،حت ��ى قي ��ام انق�ل�اب ر�شيد ع ��ايل الكيالين
 ،ال ��ذي ا�ستدع ��اه وعين ��ه وزي ��را للداخلية
يف حكومت ��ه .وبعد �إخف ��اق االنقالب انتقل
�إىل �إي ��ران ث ��م �ساف ��ر �إىل منف ��اه يف جنوب
�أفريقيا الت ��ي ا�س ُتدعي منها و ُقدّم للمحاكمة
وحكم علي ��ه بال�سجن ملدة � 5سنوات  .امتاز
ناج ��ي �شوكت بال ��ذكاء والن�شاط والطموح
والنزاهة واجلر�أة واالندفاع.

حظك
هذا اليوم

الحمل ( 21آذار  19 -نيسان)

يعر�ض يوميا
 19:00ويعاد يوميا
12:00
م�سل�سل نقطة نظام

من االحد الى
الخمي�س 14:00
ويعاد من االثنين
الى الجمعة 08:00
ا�ستك�شاف العامل

يعر�ض  20:00ويعاد
00:00
ن�شرة االخبار

يعر�ض االحد -
االربعاء 17:30
ويعاد 05:00

تعر�ض يوميا
15:00
ن�شرة االخبار

 كولومبو � -أ ف ب -
مع رئي� ��س الوزراء يف هذه امل�س�أل ��ة ،وقرر الأخري
�صرف مدير رج ��ال الأمن .وق ��ال دي �سيلفا�« :أقيل
�أقالت احلكوم ��ة ال�سريالنكية م�س�ؤو ًال يف الأجهزة رئي�سه ��م ،و�سيوفد العنا�صر �إىل مواقع �أخرى على
الأمني ��ة ،بعدم ��ا ط ��رد عنا�ص ��ره ع�شاق� � ًا كان ��وا �أم ��ل امتناعهم عن هذا النوع م ��ن الت�ص ّرف الفظ».
مي�سك ��ون ب�أيدي بع�ضهم البع�ض يف موقع عام يف و�صوّ ر �شخ�صان احلرا�س ،وك�شفا �أنه قيل لهما �إنه
كولومبو.
ال ي�سمح �س ��وى للمتزوجني مع �أطفالهم باجللو�س
وي�ش ّكل القرار يف هذا البلد املحافظ تغري ًا ملحوظ ًا يف موق ��ع الن�صب ال ��ذي ُ�شيِّد لالحتف ��ال با�ستقالل
يف ال�سيا�س ��ة املعتمدة ،مقارن ��ة ب�سيا�سة احلكومة البالد ع ��ام  .1948وتق ��وم ال�شرط ��ة ال�سريالنكية
ال�سابقة التي كانت ت�سمح لل�شرطة بتوقيف الع�شاق غالب� � ًا ،بتوقي ��ف حتى املتزوج�ي�ن �إذا اعت�ب�رت �أن
ت�صرفاته ��م غري الئق ��ةّ .
ال�شباب الذين يتبادلون القبل يف �أماكن عامة.
ويدل القرار ال ��ذي اتخذته
و�أعلن نائب وزير اخلارجية هار�شا دي �سيلفا� ،أنه احلكوم ��ة على تغيرّ يف �سيا�س ��ة احلكومة ال�سابقة
ّ
تدخل بعد علمه ب�أن رجال �أمن طردوا بع�ض الع�شاق يف عه ��د الرئي�س ماهين ��دا راجاباك�شا ،الذي خ�سر
غ�ي�ر املتزوج�ي�ن م ��ن �ساح ��ة اال�ستق�ل�ال .وحتدث االنتخابات الرئا�سية يف كانون الثاين .2015

الف�ضائية

يعر�ض من
االحد الى
الخمي�س 10:00
ويعاد 01:00

�سريالنكا تدعم الع�شاق املقهورين

حدث في مثل هذا اليوم

يف مث ��ل ه ��ذا اليوم م ��ن ع ��ام  1980تويف
ال�سيا�سي ورئي� ��س وزراء العراق يف العهد
امللكي ناجي �شوكت.
ول ��د ناج ��ي �شوك ��ت يف مدينة الك ��وت عام
 . 1893تخ ّرج من كلية احلقوق با�ستانبول
وعمل باجلي� ��ش ال�ساد�س يف بغداد و�شارك
يف ح ��رب الع ��راق حي ��ث ا�س ��ره الإنكلي ��ز
وار�سل ��وه �إىل الهن ��د  ،وعند اع�ل�ان الثورة
العربي ��ة الك�ب�رى بقي ��ادة ال�شريف احل�سني
بن عل ��ي التحق كغريه م ��ن ال�ضباط العرب
امل�أ�سورين بجي�ش الث ��ورة العربية الكربى
و�شارك يف حرب احلجاز  .وعاد بعد حترير
�سوري ��ا من االت ��راك �إىل الع ��راق وعمل مع
جمعي ��ة العه ��د العراقية املناوئ ��ة لالحتالل
الربيطاين .
ُع�ّي�نّ مت�صرف ��ا لل ��واء بغ ��داد  ،ث ��م مت�صرفا
للمو�صل ثم ُعينّ وزيرا للداخلية .وا�ستطاع
ني ��ل ثقة امللك في�صل الأول بذكائه وطموحه
 ،فك ّلفه بت�شكيل وزارة عراقية تخلف وزارة
ن ��وري ال�سعي ��د يف ايل ��ول ع ��ام 1932م
وا�ستم ��رت وزارته �إىل �آذار 1933م .وعمل

*ما ر�أيكِ يف ظاهرة دبلجة امل�سل�سالت املك�سيكية
باللهج ��ة العامية بد ًال م ��ن اللغة الف�صحى؟ و�أين
�صوتكِ اجلميل من هذه االعمال؟
ال �ضري يف ذلك ابدا ،وانا دبلجت �صوتي يف اكرث
من م�سل�س ��ل مك�سيكي باللهجة اللبنانية العامية
كان اخرها م�سل�سل "ماريانا و�سكارلو�س" وانا
كنت بدور البطلة "ماريانا" وجنح العمل كثريا
يف لبن ��ان وارى ان اللهج ��ة العامي ��ة احلى واذا
كان املخ ��رج �شاطرا فب�إمكان ��ه ان ي�شد اجلمهور
اىل هذه االعمال كثري ًا.
*الدرام ��ا اللبناني ��ة الي ��وم كيف ترينه ��ا ؟ وهل
تعتقدين �أنها تعالج املو�ضوعات التي تطرحها؟
الدرام ��ا اللبنانية يف حت�س ��ن دائم وهناك اعمال
ناجحة واملناف�س ��ة الرم�ضانية مهمة لأنها جتعل
الفن ��ان يتطور ويتحم�س ويعمل اعماال اكرث من

قبل فاحلمد لله الدراما اليوم بخري.
*مل ��اذا مل تع ��د الأعم ��ال املدبلج ��ة الكارتوني ��ة
الي ��وم بنف� ��س ن�سب ��ة املتابعة من جي ��ل االطفال
يف ال�سبعين ��ات والثمانينات وحتى الت�سعينات
م ��ع العل ��م انه ��ا حتم ��ل ذات الر�سال ��ة الرتبوية
للأطفال؟
االعمال الكارتونية مل يعد احد يتابعها كما كانت
االجي ��ال الت ��ي ذكرتها ب�سبب وج ��ود االنرتنيت
والألع ��اب والآيباد فلم تعد االعم ��ال الكارتونية
تث�ي�ر �شغفهم مثلما كان اطف ��ال االجيال ال�سابقة
الذي ��ن مل تك ��ن لديه ��م و�سائ ��ل ترفيهي ��ة �س ��وى
التلفيزيون.
*من يعجبكِ من الفنانني العراقيني على �صعيدي
التمثيل والغناء؟
يعجبن ��ي كثريا الغناء العراقي الأ�صيل و�أحلانه

ال�شجي ��ة ومن املطرب�ي�ن ا�ستمع لأغ ��اين الفنان
العراق ��ي كاظم ال�ساه ��ر وكل اغانيه متكاملة من
ناحية ال�صوت والكلمات والأحلان.
�شعرت بها ب�أن
* ماهي املرحلة م ��ن حياتكِ التي
ِ
الفن قد خذلكِ ؟
نع ��م يف مرحل ��ة م ��ن حيات ��ي يف احل ��رب وان ��ا
كن ��ت بعز عطائي مل ا�ستط ��ع ان ا�ستمر ومل يكن
هن ��اك دعم مادي وبعد انته ��اء احلرب احلمد لله
ا�صبحت هناك نه�ضة جديدة للفن .
*ل ��و عاد بكِ الزم ��ن مرة اخرى اىل ال ��وراء فهل
�ستختاري ��ن الف ��ن �أم �أن ��كِ �ستختارين ل ��كِ مكهنة
�أخرى؟
ب�صراح ��ة ل ��ن اخت ��ار غ�ي�ر الف ��ن وامل�س ��رح وال
ا�شع ��ر انني �ساختار جم ��اال اخر غري الفن ورغم
اين غبت خم� ��س �سنوات مار�س ��ت مهنة التعليم

كمعلم ��ة ولكني عدت للف ��ن النني �شعرت ب�أين ال
ا�ستطيع ان اعي�ش بغري الفن.
*   ماهواياتكِ التي حتبني ممار�ستها يف �أوقات
الفراغ؟
احب ال�سباحة والغناء.
*كلم ��ة �أخ�ي�رة جلمه ��وركِ العراق ��ي ويف العامل
العربي من خالل جريدة"املدى"؟
�شكرا غفران على ات�صالِك وعلى ا�سئلتك اجلميلة
وحتياتي ل�صحيف ��ة "املدى" ولكل قرائها الكرام
و�ألف حتي ��ة لل�شع ��ب العراقي ومتنيات ��ي له �أن
ينعم باخلري وال�سالم وان تعي�شوا احلياة التي
ت�ستحقونها وانا �سعي ��دة ان يكون يل متابعون
لأعمالنا املدبلجة وهذا فخر كبري يل �سعيدة جد ًا
ب ��ان اعمالن ��ا املدبلج ��ة الكارتوني ��ة واملك�سيكية
تتابع من قبل اجلمهور العراقي .

�شكد بجيبك

يعر�ض من االحد
الى الخمي�س 18:00
ويعاد من االثنين
الى الجمعة 13:00
نا�س وحكومة

يعر�ض االربعاء
 21:00ويعاد الجمعة
14:30
�سينما

االحد الى
الخمي�س 22:00
ويعاد من االثنين
الى الجمعة 16:00
املدى ا�ستاديوم

املر�سى والبحار

الجوزاء ( 21ايار  21 -حزيران)

السرطان (22حزيران 22 -تموز)

يجد النا� ��س فيك طاقة و�سح ��را ال يقاومان.
ا�ستغ ��ل �إعجاب املحيطني ب ��ك وبرهن وجهة
نظ ��رك � .إنك مرح وح�سّ ا� ��س  ،ومتلك الكثري
م ��ن الطاق ��ة الآ�س ��رة  .ال ت�ص ��رف انتباه ��ك
ب�سهولة عن الأمور املحيطة بك .

ً
حماطا من قبل املعجبني اليوم.
ال تفاج�أ �إذا كنت
ه ��ذا الي ��وم منا�س ��ب للأ�س ��رار  ،الي ��وم الالئ ��ق
اللطي ��ف ال ��ذي كنت تنتظ ��ره للتخطي ��ط ملفاج�أة
ل�صديق �أو لعمل �إح�سان ً
�سرا .على �صعيد العمل
جتد ان الأمور �ستتوافق مع تنب�ؤاتك .

ال تتوق ��ع الكث�ي�ر من ب ��ذل القليل م ��ن اجلهد
ك ��ن �صب ��ورا وال تتعامل مع االم ��ور بع�صبية
مطلقة فقط عليك ان تعلم ب�أنك �ستح�صد ثمار
جهودك يف وقت قريب عاطفيا ال�شريك ي�ؤمن
لك جو منا�سب لالبداع .

العذراء ( 23اب  22 -أيلول)

الميزان ( 23ايلول 23 -تشرين )1

العقرب (24تشرين 22- 1تشرين)2

الفر� ��ص العظيم ��ة ال ت�أت ��ي �إال م ��رة او
مرت�ي�ن يف احلياة� .أب ��ق عيونك و�آذانك
مفتوح ��ة عل ��ى ال�شخ� ��ص املنا�س ��ب يف
الوق ��ت املنا�س ��ب؛ الكلم ��ات ال�صحيحة
�ستعبرّ عن نف�سها.

تو ّقع الفر�ص الرومان�سية  ،قد يخفق القلب
الي ��وم و يط ��رق احل ��ب الب ��اب  .اجل ��و مهي�أ
لعالق ��ات اجتماعي ��ة �أو غرامية � ،صحيا انت
ت�شع ��ر ببع� ��ض التح�س ��ن علي ��ك ان متار�س
ريا�ضة امل�شي لأنها �ست�ساعدك .

عام ��ل با�ستقامة الي ��وم  .اخلطط الكبرية
�ست� ��ؤدّي �إىل التق� �دّم الكب�ي�ر .تعرب طريق ًا
طويلة مب�ساع ��دة �صغرية م ��ن �أ�صدقائك،
وهذا �صحيح ب�شكل خا�ص اليوم .العيون
ترت�صد كل حتركاتك لذا كن حذرا .

ت ��ر َّو قلي�ل ً�ا  ،خف ��ف م ��ن �سرعتك .ح ��اول �أن
تراجع خطط ��ك و�أن ت�ض ��ع كل الأمور حتت
�سيطرتك .
�أن ��ت يف م ��زاج مالئم لعم ��ل ّ
�شاق ج ��د ًا ،لن
تعرف الك�سل.

القوس( 23تشرين 21 - 2كانون)1

الجدي ( 22كانون19–1كانون)2

الدلو ( 20كانون 18 - 2شباط)

الحوت ( 19شباط  20 -آذار)

ع� ��ش لنف�سك قلي�ل ً�ا .الآن لي�س الوقت لالنهماك
 ،رحل ��ة اىل منطق ��ة طبيعي ��ة �ستك ��ون ح�ل�ا
لتوت ��ر االع�صاب ال ��ذي تعي�ش ��ه � .أولئك الذين
يعتربون ��ك معان � ً
�دا نوع ��ا م ��ا ه ��م يف احلقيقة
مفتونون يف قرارة نف�سهم ب�سحرك اللطيف.

�إرك � ��ب امل ��وج ��ة! �أن� ��ت م �ل��يء ب��ال�ع��اط�ف��ة
والرومان�سية اليوم ،لذا انطلق قدم ًا� .أنت
مزاجي كثري ًا اليوم  ،فمرة هنا ومرة هناك
 ،وقد تبدو ت�صرفاتك جنون ًا  .خذ بع�ض
الوقت لرتتيب �أفكارك و تطلعاتك .

عتمد عل ��ى حد�س ��ك الي ��وم.وال ترتدد يف
اتخ ��اذ اخلطوة ال�صحيح ��ة  ،فر�صة عمل
مع �شخ�ص كن ��ت تعرفه �سابقا قادمة اليك
ه ��ذه الفر�صة قد تك ��ون مفت ��اح امل�ستقبل
الذي كنت تبحث عنه .

انه� ��ض ودافع عن حقوقك لأن ��ك تقوم ب�أكرث
مم ��ا هو مطل ��وب من ��ك.كل الأنظ ��ار موجهة
�إلي ��ك اليوم .علي ��ك �أن ال ترتبك و�أن ال حت�س
بالرهبة  ،ولكن ال تت�سرع اىل اتهام الآخرين
ان كنت ال متلك دليال وا�ضحا .

�أن ��ت بحاج ��ة لبع� ��ض الت�أم ��ل و التفك ��ر  .ال
تبخ ��ل عل ��ى نف�س ��ك بالوق ��ت ال�ل�ازم لو�ضع
الأم ��ور يف ن�صابه ��ا ال�صحي ��ح  .لدي ��ك �آمال
كبرية .جرب �أن جتع ��ل خمططاتك العظيمة
تتكلل بالنجاح .
االسد ( 23تموز  22 -آب)

الثور ( 20نيسان 20 -أيار)

من ال�سبت الى
الخمي�س  23:00ويعاد
من االحد الى الجمعة
06:00
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اً
بطل لفيلم عن ف�ضيحة «ووترغيت»
وليام ني�سون
 وا�شنطن� /أ .ف .ب

 احتف ��ل الفنان �أحمد حلم ��ي ، ،باليوم
العامل ��ي للم ��ر�أة ،بتغري ��دة جدي ��دة ع�ب�ر
ح�ساب ��ه الر�سم ��ي مبوق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي "توي�ت�ر"� ،أثن ��ى فيه ��ا على
دور امل ��ر�أة يف احلي ��اة ك�أم وزوج ��ة
و�أخت وابنة ومعلمة.
وق ��ال حلم ��ي "�أمتن ��ى �أن تظ ��ل املر�أة
غالي ��ة يف قلوبن ��ا وم�صان ��ة ب�أخالقنا،
فامل ��ر�أة �أم ��ي وزوجتي و�أخت ��ي وابنتي
ومعلمت ��ي� ،إىل كل ام ��ر�أة يف يومه ��ا العامل ��ي �أن ��ت الع ��امل
نف�سه".

ي �ق��وم ال�ن�ج��م الأم��ري �ك��ي ليام
ني�سون ببطولة فيلم «فيلت»
وهو فيلم �إثارة وجت�س�س يحكي
ق�صة عميل جهاز اال�ستخبارات
«�إف بي �آي» ،مارك فيلت ،الذي
ك�شف عن ف�ضيحة «ووترجيت»
ال���ش�ه�يرة التي
�أج� � �ب � ��رت
الرئي�س

الأمريكي ريت�شارد نيك�سون
ع�ل��ى اال��س�ت�ق��ال��ة م��ن من�صبه،
يف � 8أغ�سط�س  1974قبل �أن
يكمل فرتة واليته الثانية.
وذك� � ��ر امل���وق���ع الإل � �ك �ت�روين
الفرن�سي «ل��و ب��اري��زي��ان» �أن
امل�خ��رج الأم��ري�ك��ي البري بيرت
الن��د���س��م��ان ي �� �س��رد يف عمل
دارم��ي مثري ق�صة م��ارك فيلت
ال� ��ذي ك �� �ش��ف ع� ��ددا من
الأفعال التي يحرمها
ال�ق��ان��ون ارتكبها
ني�سكونل�ضمان
جن � ��اح � ��ه يف

 ن�ش ��رت الفنانة �شريين عب ��د الوهاب عرب �صفحته ��ا الر�سمية
يف موق ��ع التوا�صل االجتماعي "في�سب ��وك" بيا ًنا تعلق فيه على
�أزمتها الأخرية ،وقرارها االعتزال ،ثم عدولها عن ذلك.
وقال ��ت �شريي ��ن �إنه ��ا م ��رت ب�ضغ ��وط نف�سي ��ة و�إعالمي ��ة عديدة
خ�ل�ال الف�ت�رة الأخ�ي�رة� ،إىل جان ��ب رغبته ��ا يف البق ��اء م ��ع
ابنتيه ��ا ،وا�ستعان ��ت بهذي ��ن ال�سبب�ي�ن لتف�س�ي�ر ق ��رار ابتعادها
عن الفن.

االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ،مثل
ال�ت�ج���س����س ع �ل��ى اج �ت �م��اع��ات
احل� ��زب ال��دمي �ق��راط��ى داخ ��ل
م � �ب � �ن� ��اه امل � � �ع� � ��روف ب��ا���س��م
«ووترجيت» يف فرتة احلمالت
االنتخابية.
ومل يعلن املخرج بعد عن موعد
عر�ض الفيلم ،م�شري ًا �إىل �أن
املمثلني دي ��ان ل�ين وج��ا��س��ون
بامتان �سوف ي�شاركان النجم
ال�ع��امل��ي ل�ي��ام ني�سون بطولة
ف �ي �ل��م «ف��ي��ل��ت» ع ��ن ف�ضيحة
ووترجيت العاملية التي غيرّ ت
وجه ال�سيا�سة الأمريكية.

ّ
يتحديان املياه
ليدي غاغا وخطيبها
الباردة لدعم ذوي االحتياجات اخلا�صة
 نيويورك� /أيف

� أعلن ��ت الفنان ��ة عال غ ��امن ان�سحابه ��ا ر�سميًا م ��ن م�شاركة زينة
بطولة م�سل�سل «�أزمة ن�سب» املقرر عر�ضه يف �شهر رم�ضان املقبل.
ولفت ��ت عال �أنها اعتذرت عنه منذ فرتة ،ومل تو�ضح ذلك يف و�سائل
الإع�ل�ام ،حتى فوجئ ��ت ب�ضم ا�سمه ��ا �ضمن جنوم العم ��ل ،فقررت
الإ�ش ��ارة �إىل �أنه ��ا ان�سحبت منه قب ��ل �أن تبد�أ ت�صوي ��ر �أي م�شاهد
لدورها فيه.

�شارك ��ت النجم ��ة لي ��دي غاغ ��ا وخطيبها النج ��م تايل ��ور كين ��ي ،يف فعالية جلمع
التربعات ل�صالح ذوي االحتياجات اخلا�صة ،بدخول حتدي "املياه الباردة"
�أو " ،"Polar Bear Plungeالت ��ي �أقيم ��ت عند بح�ي�رة ميت�شيغان
يف مدينة �شيكاغو.
وق ��ام كين ��ي بحم ��ل ليدي غاغ ��ا على ظه ��ره وهم ��ا ي�ستعدان
للدخ ��ول يف امل ��اء البارد ،وظه ��ر الثنائ ��ي وهما خارج
املي ��اه على ال�شاطئ ومبتالن متام ًا ،وكانت ليدي
غاغا ترتدي قبعة خطيبها.

 تعاقدت النجمة ليلى عل ��وي ،ر�سميًا �أم�س على بطولة م�سل�سل
«ه ��ي ودافن�ش ��ي» م ��ع النج ��م خالد ال�ص ��اوي ،وه ��و العم ��ل الذي
�ستخو� ��ض م ��ن خالل ��ه ال�سب ��اق
الرم�ض ��اين له ��ذا الع ��ام بع ��د �أن
تغيبت العام املا�ضي.
ومن املق ��رر �أن جت�سد ليلى خالل
العم ��ل دور حمامي ��ة تتعر� ��ض
لبع� ��ض املواق ��ف ال�صعب ��ة يف
حياته ��ا ،ث ��م تنقل ��ب حياته ��ا
را�سً ��ا عل ��ى عق ��ب بع ��د ظه ��ور
«دافن�شي».

مادونا

فقدت ح�ضانة ابنها
 لندن /رويرتز
بع ��د انتق ��ادات من قبل رئي� ��س �أ�ساقف ��ة �سنغافورة قبل
�أ�سب ��وع ،وحظ ��ر حفالته ��ا يف الفيليب�ي�ن� ،أحي ��ت الفنانة
مادونا حفال �أم�س يف نيوزيلندا ،و�أمام جمهور قدّر بالآالف
�ضمن جولته ��ا " "rebel heartوبح�سب موقع "لوفيغارو"
الفرن�س ��ي ،انهم ��رت دم ��وع املغني ��ة العاملية لتذكره ��ا �أزمتها مع
جنله ��ا "روكو" ،ففتحت "مادونا" قلبه ��ا جلمهورها قائلة :ال
يوج ��د �أقوى من ح � ّ�ب الأم البنها� ،أريده م ��ن هنا �أن يعرف
ك ��م ا�شتقت �إليه ،لتهدي "روك ��و" البالغ من العمر  15عام ًا
�أغني ��ة " "La Vie en Roseللمغني ��ة الراحل ��ة �أدي ��ث
بي ��اف .يذك ��ر �أن مادون ��ا توا�ص ��ل حربه ��ا الق�ضائية �ضد
زوجه ��ا ال�ساب ��ق املخ ��رج الربيط ��اين "غ ��ي ريت�ش ��ي"
للح�ص ��ول على ح�ضانة "روكو" ال ��ذي يرف�ض من جانبه
البقاء مع والدته يف نيويورك ب�سبب ت�سلطها.
وم ��ن املتوقع �أن ت�ص ��در املحكمة حكمًا �أي�ض� � ًا يف الق�ضية يف
ماي ��و� /أيار املقبل �سيدعو بالت ��ايل �إىل الت�سوية بني الأبوين
حل�ضانة الفتى.

توم كروز يح�صل على در�سه
الأول يف قيادة الطائرات
 ميامي� /أ� .ش� .أ
ر�ص ��د النج ��م توم ك ��روز يف مدينة �س ��ري يف غلدفورد جنوب
لندن يوم اول من �أم�س.
وكان توم يح�صل على در�سه الأول يف قيادة الهيليكوبرت .توم
ك ��روز كان قد �أدى دور الطي ��ار مافريك يف فيلمه .Top Gun
وت ��وم لي� ��س غريب ًا عن عامل قيادة الطائرات حي ��ث انه لديه رخ�صة
قيادة الطائرات من عام  1994ويقود طائراته اخلا�صة .
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س��ؤال
وسؤال

علي �أبو �سيف لـ

� :أف�ضل اخرتاع الكهرباء والهاتف ّ
النقال

 بريوت /املدى

موقف ان�ساين �صعب .
* ماهو ال�شيء الذي تتفاءل به؟
�أتفاءل حني ينجح عمل فني يل يكون حافزا
للبدء بعمل �آخر.

عل ��ي �أبو �سي ��ف خم ��رج عراقي قدي ��ر يع ّد
م ��ن املخرجني القالئل الذي ��ن تركوا ب�صمة
وا�ضحة يف الدراما العراقية و�أعماله التي
قدمت �أبرزها كان م�سل�سل"رباب ،الربكان،
رازقي ��ة ج�،3سفين ��ة �سومر"وغريه ��ا م ��ن
االعمال.

�أحب لعبة التن�س ومتابعة الأخبار.

�أخ�ي�رة املدى"حاورته باثني ع�ش ��ر �س�ؤا ًال
و�س�ؤال.

لو �أخط� ��أت بحق �شخ� ��ص ال ي�ستحق مني
ان �أُ�سيء الظن به.

* هل لديك موهبة مل تكت�شف؟

املطرب ��ات عفيف ��ة �إ�سكندر وزه ��ور ح�سني
و�صديقة املالية.

* ت�صرف يزعجك؟

الكذب لدى الرجل واملر�أة على حد �سواء.
* هواياتك؟

* متى تعتذر؟

* مطربك املف�ضل؟

* من �أنت يف جملة ق�صرية؟

املخرج علي �أبو �سيف.

بالت�أكيد ولكنني اعتربها هوايات .
* نقاط القوة وال�ضعف لديك ؟

قوتي تكمن يف متكني من �أدواتي كمخرج
وثقتي العالية بنف�س ��ي ،و�ضعفي ر�ؤية كل

* امنية مل حتققها؟

ان يلغ ��ى التق�ش ��ف عل ��ى الدرام ��ا العراقية

التي متثل ح�ضارة ووجه البلد.

* �آخر كتاب قر�أته؟

�إع ��ادة قراءة اعمال ال�شاعري ��ن نزار قباين
وبدر �شاكر ال�س ّياب.
* نف�سك الداخلية ت�شبه ماذا من
الطبيعة؟

ت�شبه كل الف�صول

* تاريخ ال ميكن ان تن�ساه ؟

تاري ��خ االحتالل ع ��ام 2003وم ��ا تبعه من
م�آ� � ٍ�س ع�صف ��ت بال�شعب العراق ��ي م�ستمرة
اىل يومنا هذا ال تن�سى ابد ًا
* اف�ضل اخرتاع بالن�سبة لك؟

ك� ��ل و� � �س� ��ائ� ��ل االخ� � �ت� ��راع م� �ه� �م ��ة ل ��دى
االن� � ��� � �س � ��ان ول� � �ك � ��ن اج� �م� �ل� �ه���ا ع� �ن ��دي
ال �ك �ه��رب��اء وال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال وال� �ن ��ت و
الكامريا.

العمود الثامن
 علي ح�سني

ali.H@almadapaper.net

قانون لمكافحة " ما أدري "
يف م ��رات كث�ي�رة �أح ��اول �أن �أتخي ��ل مب ��اذا يفك ��ر املواطن
الأوروبي وهو يذهب يف ال�صباح ل�شراء �صحيفة �أو البحث
عن كتاب جديد ،بالت�أكيد �ستكون اهتماماته متعلقة ب�أحدث
�إ�صدارات دور الن�شر  ،و�أنظر اىل القارئ العراقي على قلته
وه ��و �ضجر من ال�صحيفة و�أخبارها التي ال حتمل �إال وعدا
باخلراب ،ولأنني ال �أريد ان �أُدخل القارئ يف نفق مظلم عن
غي ��اب مئات املليارات من ال ��دوالرات يف و�ضح النهار دون
ان يق� � ّدم ال�س ّراق للق�ض ��اء � ،س�أحتدث عن الكتب ،فقد قر�أت
�ضم ��ن الأخب ��ار �أن كتاب اجلن�س الآخ ��ر للفرن�سية �سيمون
دي بوفوار اليزال يرت ّبع على قائمة الكتب االكرث اهتمام ًا ،
رغم ان معارك الدفاع عن املر�أة يف الغرب مل تعد موجودة
 ،لكنه ��ا يف ال�ش ��رق مع ما ن�شهده م ��ن "تطور" يف اخلطاب
الثق ��ايف وال�سيا�س ��ي ،ي�صبح احلديث عن امل ��ر�أة جزء ًا من
حي ��اة يراد له ��ا ان تع ��ود اىل ما قب ��ل الع�ص ��ور الو�سطى ،
وت�صب ��ح تهنئ ��ة يقدمها حي ��در العبادي لن�س ��اء العراق يف
يومهنَّ مبثابة املثلبة  ،كيف يت�سنى لقائد �إ�سالمي �أن يح ّيي
" اجلواري " .
اليريد " الذكر " العراقي حتى و�إن كان رئي�س ًا لأعلى �سلطة
تنفيذي ��ة �أن يغيب ع�ص ��ر اجلواري ،متخ ��ذ ًا �أ�شكا ًال كثرية،
�أ�سو�أُها م ��زادات داع�ش ،و�أكرثها مرارة الفتات تكتب على
احليطان "احلجاب �أو التيزاب".وما دمنا يف عامل الكتب ،
فقد قر�أت قبل �أيام كتاب ًا جديد ًا عن عامل النف�س فرويد ،
الرجل الذي ال تزال كتب جديدة تظهَر عنه ،لت�شرح نظريته
يف التحلي ��ل النف�سي  .ويف كل مرة هن ��اك �إ�ضافات جديدة
ُتغني حياة هذا الفيل�س ��وف  ،الذي ّ
ظل م�ص ّر ًا �إىل �آخر يوم
يف حيات ��ه على تق�سيم حالتنا احلياتية �إىل ثالثة �أق�سام :ما
قبل الوعي ،ثم الوعي ،ثم الالوعي ..الذي ي�سبب ما ي�سمى
االن ��كار للواقع وهي احلالة التي ت�صيب معظم �سيا�سيينا
 ،ه ��ذه االي ��ام يتحدثون عن ملف ��ات مثل النزاه ��ة والف�شل
الأمني وتبديد الرثوات و�إق�صاء الكفاءات .
حالة"الإنكار"الت ��ي ميار�سه ��ا معظم �سا�ستن ��ا وم�س�ؤولينا
"الأفا�ض ��ل" ،ه ��ي ظاهرة لي�س ��ت وليدة املرحل ��ة الراهنة
تر�سخ ��ت منذ عق ��ود ..حت ��ى وجدنا
ولكنه ��ا واحلم ��د لل ��ه ّ
م�س� ��ؤو ًال مهمت ��ه متابع ��ة ملفات الف�س ��اد يخ ��رج علينا بكل
�صالفة ليقول "ماكو ف�ساد " االمر جمرد تهويل اعالمي
بالأم�س و�أنا �أ�ستم ��ع �إىل حوار تلفزيوين مع ال�شيخ جالل
الدي ��ن ال�صغ�ي�ر� .أث ��ارين �أنّ الرج ��ل رغم حديث ��ه ال�صريح
ع ��ن �سرقة امللي ��ارات  ،مار�س حالة الإنكار ح�ي�ن �س�أله مق ّدم
الربنام ��ج عن الق�صور الت ��ي ي�سكنها ق ��ادة املجل�س الأعلى
لدي عل ��م ب� ��أن قاداتنا ت�سك ��ن الق�صور "
ليجي ��ب  " :لي� ��س ّ
رمبا �سن�ص ّدق هذا الكالم لو كان قائله فرد ًا عادي ًا من �أفراد
املجل� ��س الأعل ��ى � ،أم ��ا ان يك ��ون �صاحبه قيادي ًا ب ��ارز ًا ، ،
وقب ��ل ان �أغلق ال�صفحة االخ�ي�رة من كتاب املرحوم فرويد
الح يل ال�سي ��د رئي�س اجلمهورية يقول لإحدى الف�ضائيات
 ":ال وجود ل�ضغط �إيراين على �إدارة العراق "
عندها �أيقنت �أنّ احلالة العراقية �سيعجز حتى فرويد نف�سه
عن �إيجاد تف�سري لها .
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