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جريدة �سيا�سية يومية

عطلة ا�ستمرت ل�شهرين
الت�شريعي اجلديد بعد
جمل�س النواب يبد�أ ف�صله
ّ
ٍ

فاجعة الكرادة ُتوحّ د الربملان ..والكتل ت�ؤكد
امل�شاركة بال �شروط م�س ّبقة
تتم�سك بالداخلية ..و"جبهة الإ�صالح" حُت ّ�ضر ملفاج�آت جديدة
بدر
ّ
بغداد  /املدى

م ��ن دون الحاج ��ة �إلى اتف ��اق �أو حوارات،
خ�ل�ال العطل ��ة الت�شريعي ��ة تج ��د الكت ��ل
البرلماني ��ة نف�سه ��ا مجب ��رة عل ��ى ح�ض ��ور
جل�سة مجل�س النواب المقررة يوم الثالثاء
بفع ��ل التداعي ��ات الأمني ��ة الت ��ي خ ّلفته ��ا
تفجيرات الكرادة وبلد.
وت�ؤكد الق ��وى ال�سيا�سية � ّأن الملف االمني
�سيت�ص ��در مناق�ش ��ات الي ��وم االول ف ��ي
البرلم ��ان بعد انقطاع دام اكثر من �شهرين،
عقب اقتحام �أن�ص ��ار التيار ال�صدري بناية
المجل�س نهاية ني�سان الما�ضي.
و�أعل ��ن رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب �سلي ��م

الجبوري� ،أم�س الأح ��دّ � ،أن حادثة الكرادة
�ستك ��ون عل ��ى ر�أ�س ج ��دول �أعم ��ال جل�سة
الثالثاء.
و َق ِب� � َل رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي
ا�ستقال ��ة وزير الداخلي ��ة محمد الغبان بعد
اعتداء الكرادة ال ��ذي �أوقع  250قتيال على
االقل في بغداد االحد الما�ضي .وقدم الغبان
ا�ستقالت ��ه ،يوم الثالث ��اء الما�ضي ،متحدثا
ع ��ن خلل ف ��ي المنظومة االمني ��ة في بغداد
ومطالبا ب�صالحيات او�سع لوزارته.
و�أثار التفجير موجة غ�ضب بين العراقيين
الذي ��ن اتهموا الحكومة بع ��دم �أداء واجبها
من اجل حمايتهم .لكنَّ النائب عمار طعمة،
ع�ض ��و لجن ��ة االمن ف ��ي البرلم ��ان ورئي�س

كتلة الف�ضيل ��ة النيابية ،ا�ستبعد في الوقت
الحالي ا�ستجواب رئي�س الحكومة وبع�ض
الم�س�ؤولين في حادثة الكرادة.
وا�ضاف رئي�س كتلة الف�ضيلة ان "المجل�س
�س ��وف يحق ��ق ب�أ�سب ��اب التق�صي ��ر ف ��ي
تل ��ك الح ��وادث قب ��ل ان يق ��رر ا�ستج ��واب
الم�س�ؤولي ��ن" ،م�شي ��را ال ��ى ان جل�س ��ة
البرلم ��ان �ستناق� ��ش "االنت�ص ��ارات ف ��ي
الفلوجة والقيارة".
وبع ��د نح ��و �أُ�سب ��وع م ��ن ا�ستقال ��ة وزي ��ر
الداخلية تدور تكهنات عن بديله المحتمل،
بعدما اعلن رئي�س الوزراء قبوله ال�ستقالة
الغب ��ان .لك � ّ�ن كتل ��ة ب ��در ،التي ينتم ��ي لها
الغب ��ان ،تق ��ول انه ��ا تح ��اول اع ��ادة وزير

الداخلي ��ة الى من�صبه ،م�ؤك ��دة انها �ستقوم
بتر�شي ��ح بديل عن الغبان ف ��ي حال ف�شلت
في �إعادته الى من�صبه.
وع ��ن �أُول ��ى جل�س ��ات الف�ص ��ل الت�شريع ��ي
الجدي ��د ،يق ��ول النائ ��ب ناظ ��م ال�ساع ��دي،
ع�ضو جبهة الإ�صالح ،ان "الكتل ال�سيا�سية
لم تتفق على ح�ضور الجل�سات ،لكن الجميع
�سيح�ضر لمناق�شة الخروق االمنية".
وهذا م ��ا دفع بع� ��ض نواب كتل ��ة االحرار،
التي تقاطع جل�سات البرلمان منذ � 3أ�شهر،
ال ��ى ت�أكي ��د ح�ضوره ��ا الجل�س ��ة "لمناق�شة
فاجعة الكرادة".
 التفا�صيل �ص 3

نيويورك تاميز :تفجري الكرادة الأ�سو�أ بني الأعمال الإرهابية العاملية
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بغدادية توقد ال�شموع في موقع تفجير الكرادة� ..أ .ف .ب

اجلي�ش على بعد  60كم من املو�صل بعد حترير قاعدة الق ّيارة
وكانت قي ��ادة العمليات الم�شتركة ق ��د �أعلنت ،يوم ال�سبت،
بغداد  /املدى
ا�ستع ��ادة قاع ��دة جوية جن ��وب المو�ص ��ل .وتعتب ��ر قاعدة
اعتب ��ر رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ا�ستع ��ادة القاعدة القي ��ارة ،الت ��ي تبع ��د  58كم جن ��وب مدينة المو�ص ��ل� ،أكبر
الجوي ��ة في القيارة وتقدم الق ��وات االمنية  100كم باتجاه القواع ��د الع�سكرية ال�ستراتيجي ��ة .وي�ضم المطار مدرجين
مناطق التنظيم في المو�صل "انتقام ًا مُه ّم ًا" من داع�ش.
للطي ��ران ،وت�أمين ��ه يعني ت�أمين خ ��ط �إمداد ونق ��ل للقوات
وت�أت ��ي هذه التطورات في وقت ال ت ��زال البالد ت�شهد حداد ًا العراقي ��ة الت ��ي تتهي� ��أ ال�ستع ��ادة مدين ��ة المو�ص ��ل المعقل
وحزن ًا �إثر التفجير الدموي الذي �شهده حي الكرادة ،الذي الرئي�سي للجهاديين في العراق.
راح �ضحيته المئات من المدنيين الأبرياء.
ونقلت (فران�س بر�س) عن قيادة العمليات الم�شتركة ،قولها

ان العملية نفذتها "الفرقة المدرعة التا�سعة وقوات مكافحة
الإرهاب والفرقة الخام�سة ع�شرة بدعم من طيران التحالف
الدولي".
وا�ضاف ��ت ان "ع�صابات داع�ش الإرهابية تحتجز عنا�صرها
الفاري ��ن من جنوب المو�ص ��ل وتمنعهم من دخ ��ول المدينة
بعدما ف ّروا مع عائالتهم خالل عملية تحرير القاعدة".

التامي 2000 :عمل ّية انتحاريّة يف العراق منذ 2003
بغداد  /املدى بر�س
ك�شف ��ت مجل ��ة �أميركي ��ة ع ��ن تعر� ��ض الع ��راق لأكث ��ر م ��ن  2000هجوم
انتح ��اري م ��ن العام  2003وحت ��ى  2015راح �ضحيته ��ا � 21ألف ًا و487
قتيال على الأقل ،م�شيرة الى ان التفجير الذي �شهدته منطقة الكرادة ،هو
"�أ�سو�أ هجوم انفرادي" منذ دخول القوات االميركية للعراق.
وفيم ��ا عزت اال�سب ��اب �إلى �ضع ��ف الأجه ��زة الأمنية نتيج ��ة التجاذبات
ال�سيا�سي ��ة والطائفي ��ة� ،أكدت �أن رئي�س مجل�س ال ��وزراء حيدر العبادي
"لي� ��س بموق ��ف" يمكن ��ه من تن�سي ��ق وتولي مه ��ام ال ��وكاالت الأمنية
واال�ستخبارية في بغداد وباقي المحافظات.
وقالت مجلة التايم ( )TIMEالأميركية ،في تقرير لها وتابعته (المدى
بر� ��س)� ،إن "الع ��راق تعر�ض لأكثر من �ألفي هج ��وم انتحاري بين عامي

احل�شد يُكمل ان�سحابه
من كرمة الف ّلوجة
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داع�ش يفر�ض التجنيد
الإلزامي على �سكان
املو�صل
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النقل 100 :رحلة جوية
خالل يوم واحد
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 2003و 2015راح �ضحيته ��ا � 21ألف ��ا و 487قتيال عل ��ى الأقل" ،م�ؤكدة
�أن "التفجي ��ر االنتحاري في منطقة الكرادة ،هو من بين �أ�سو�أ الهجمات
االنفرادية على المدنيين في البلد منذ تعر�ضه للغزو الأميركي في العام
."2003
و�أ�ضافت مجلة التايم �أن "تفجير الكرادة ،يك�شف عن الكابو�س الم�ستمر
الذي يعي�شه العراق في وقت ي�سعى فيه لمعالجة االنق�سامات ال�سيا�سية
و�إ�صالح م�ؤ�س�س ��ات الدولة مع وجود تهدي ��دات وا�سعة لأمنه" .ونقلت
�أ�شه ��ر مجلة �أميركية ع ��ن �إح�صائية �أجرتها جامع ��ة �شيكاغو ك�شفت عن
تعر� ��ض العراق لألفين و 27هجوم ًا انتحاري ًا خالل المدة من � 2003إلى
نهاية العام الما�ضي  .2015ولفتت الى �أن تلك "الهجمات ت�سببت بمقتل
� 21ألفا و� 487شخ�ص ًا على �أقل تقدير".
 التفا�صيل �ص 2
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خامنئي للحكيم:
العراق ّيون
يُواجهون
ً
نيابة
الإرهاب
عن العامل
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�أعلنت ت�صدير  592مليون برميل منذ كانون الثاين

�سومو 17.7 :مليار دوالر �إيرادات النفط خالل � 6أ�شهر
بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة النف ��ط ،ام� ��س االحد� ،أن
مجم ��وع ال�ص ��ادرات النفطي ��ة للن�صف
الأول م ��ن الع ��ام الحال ��ي  2016بلغ ��ت
 592ملي ��ون برمي ��ل ،م�شي ��رة ال ��ى �أن
� 34شرك ��ة عالمية ا�شت ��رت النفط الخام
العراق ��ي ،فيم ��ا ح ��ذرت وكال ��ة الطاق ��ة
الدولي ��ة م ��ن زي ��ادة اعتم ��اد العالم على
نف ��ط ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،و�أ�ش ��ارت الى
�أن انخفا� ��ض �أ�سع ��ار الخ ��ام زاد م ��ن
الطل ��ب العالم ��ي م ��ا جع ��ل ح�ص ��ة كبار
منتج ��ي ال�ش ��رق الأو�س ��ط م ��ن �س ��وق

النف ��ط تت�ضخم .وبين ��ت الجداول التي
ن�شرتها �شرك ��ة ت�سويق النفط (�سومو)
التابعة للوزارة� ،أن مجموع ال�صادرات
النفطي ��ة للن�صف االول م ��ن عام 2016
بلغ ��ت  592مليون ��ا و� 56أل ��ف برمي ��ل،
و�أن مع ��دل الت�صدي ��ر ال�شه ��ري بلغ 98
مليون ��ا و� 76أل ��ف برميل بمع ��دل ثالثة
ماليين و� 292ألف برميل يوميا.
وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات
النف ��ط الخ ��ام  17ملي ��ارا و 694مليون
دوالر بمع ��دل  2.949ملي ��ار دوالر
وب�سع ��ر بيع �شه ��ري معدل ��ه  31دوالرا
و� 32سنتا.

و�أ�ش ��ارت ج ��داول �سوم ��و ال ��ى �أن 34
�شرك ��ة عالمية م ��ن مختل ��ف الجن�سيات
الآ�سيوي ��ة والأوروبي ��ة والأميركي ��ة
ا�شترت النفط العراقي.
في �سي ��اق مت�صل ح ��ذرت وكالة الطاقة
الدولي ��ة م ��ن زي ��ادة اعتم ��اد العالم على
نف ��ط ال�ش ��رق الأو�سط ،م�شي ��رة الى �أن
انخفا� ��ض �أ�سعار الخ ��ام زاد من الطلب
العالم ��ي م ��ا جع ��ل ح�صة كب ��ار منتجي
ال�ش ��رق الأو�سط من �س ��وق النفط �أكبر
مما كانت عليه.
 التفا�صيل �ص5
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املحررة تبد�أ بت�أهيل املن�ش�أة الع�سكر ّية ورفع الألغام منها
القوات
ّ
ِّ

 عدنان ح�سني
adnan.h@almadapaper.net

� ٌ
رئي�س الوزراء
بر�سم ِ
أ�سئلة ِ
مِ ن زمان ..منذ الأي ��ام الأوىل لتو ّليك رئا�سة الوزراء والقيادة
العام ��ة للقوات امل�سلحة ،قلنا لك ي ��ا رئي�س الوزراء ،مثلما قلنا
ل�سلفك مرار ًا� ،إنّ ال�سالحّ ،
كل �سالح ،مكانه جبهات املواجهة مع
الإرهابيني ولي�س يف بغداد �أو �أي مدينة �أخرى ،لك ّنك تهاونتَ
م ��ع ال�سالح وحامليه يف بغداد و�سائ ��ر املدن حتى �صار خطر ًا
حمدق� � ًا ا�ضط ّر َك لأن تدع ��و الآن �إىل �أن يكون مكان ال�سالح يف
جبهات القتال ولي�س يف بغداد!
يف عه ��د �سلفك ،يا رئي� ��س الوزراء ،ت�أ�س�س � ِ�ت امليلي�شيات التي
عني َته ��ا م ��داور ًة وتلميح� � ًا يف ت�صريح ��ك الأخ�ي�ر ،برغ ��م �أنّ
الد�ستور يح ّرمها بعبارة مبا�شرة و�صريحة ال حتتمل �أيّ ت�أويل
متع�سف من املحكمة االحتادية �أو من �سواها ..ويف
�أو تف�سري ّ
ذل ��ك العهد ،ثم يف عهدك �أي�ض ًا،
تنا�سلت امليلي�شيات وان�شطرتْ
ِ
كالفطر ،ف�صار ّ
لكل حزب (�إ�سالمي ح�صر ًا) ميلي�شيا ،بل ن�ش�أت
ميلي�شي ��ات حل�ساب �أفراد ..واجلميع ي�أتيهم املال وال�سالح بال
ح�ساب من خارج احلدود.
امليلي�شي ��ات خط ��ر كبري ،كخط ��ر داع� ��ش والقاعدة ،ي ��ا رئي�س
ال ��وزراء ..لي� ��س يف ه ��ذا مبالغ ��ة ،فامليلي�شيات روّ ع ��ت �أنا�س ًا
وقتل ��ت �آخرين وجت ��اوزت على حقوق وحري ��ات �آخرين ..لن
يخ ّف ��ف على امليلي�شيات �أنّ جرائمها وجتاوزاتها كانت � ّ
أقل من
جرائ ��م وجتاوزات داع�ش والقاعدة وفل ��ول نظام �صدام ،ف ّمنْ
يقت ��ل ف ��رد ًا لن يتو ّرع ع ��ن �إبادة �أل ��ف فرد ،و َم ��نْ يتجاوز على
احلرم ��ات يف مكان لن يرت ��دع عن التجاوز يف غري مكان ،وكل
مكان.
داع� ��ش والقاعدة وفلول نظام �صدام �أف ��ادت كثري ًا من الن�شاط
ا ُ
حل ّر ،بل املنفلت ،للميلي�شيات يف بغداد و�سائر املدن� .إرهاب ّيو
القاع ��دة وداع�ش ن ّف ��ذوا الكثري م ��ن عملياته ��م الإرهابية وهم
يرتدون مالب�س �شبيهة مبالب�س �أفراد امليلي�شيات ،م�ستخدمني
�سي ��ارات �شبيهة ب�سي ��ارات امليلي�شيات ،والب� � ّد �أن الكثري منهم
جنح يف عبور نقاط التفتي�ش من دون تفتي�ش بادّعاء عائديتهم
�إىل امليلي�شي ��ات الت ��ي ال ي�ستطي ��ع حت ��ى الكب ��ار م ��ن �ضب ��اط
اجلي� ��ش وال�شرطة الوقوف يف وجههم .ولن ن�ستبعد �أن تكون
امليلي�شي ��ات قد �أقدمت هي نف�سه ��ا على عمليات تفجري �إرهابية
على غرار عمليات داع�ش والقاعدة وفلول نظام �صدام.
امليلي�شي ��ات خطر داهم ،يا رئي�س الوزراءّ � ..
أقل ما تت�س ّبب فيه
ه ��و �إزعاج املواطن�ي�ن الآمن�ي�ن يف مناطقه ��م ال�سكنية وحمال
عمله ��م ،با�ستعرا�ضاته ��م غ�ي�ر املن�ضبط ��ة وبالأت ��اوات الت ��ي
تفر�ضه ��ا على �أ�صحاب الأعمال ..الب ّد �أن ��ك قد علمتَ  ،يا رئي�س
ال ��وزراء والقائد العام للقوات امل�سلحة ،مبا فعلوه يف الكرادة
يف الأي ��ام املا�ضي ��ة ..لقد مار�سوا على مدار ه ��ذه اليام عدوان ًا
�ساف ��ر ًا على النا� ��س احلزان ��ى واملكلومني م ��ن ذوي ال�ضحايا
واملت�ضرري ��ن م ��ن عملية الأ�سب ��وع املا�ض ��ي الإرهابية ..كانت
الأُمه ��ات والآب ��اء والزوج ��ات والأخ ��وات والإخ ��وة والأبناء
والبنات يبحثون بني الأنقا� ��ض املحرتقةّ ،
عل وع�سى يجدون
بينه ��ا بع� ��ض �أ�شالء لأح ّبته ��م ،فيما عنا�ص ��ر امليلي�شيات كانوا
احلي
ي�ستعر�ض ��ون �أنف�سه ��م باللبا� ��س الع�سك ��ري وبال�س�ل�اح ّ
دعائي!
وب�صور قادتهم ،ك�أنهم يف مهرجان
ّ
ق� � ْل لنا يا رئي�س ال ��وزراء والقائد العام للق ��وات امل�سلحة :هل
لدي ��ك �أو ل ��دى �أيٍّ من م�ساعديك وم�ست�شاري ��ك وقيادات حزبك
وائتالف ��ك ،مثال واحد عل ��ى �صورة كهذه يف ب�ل�اد �أخرى لكي
تكون قدوة و�أُمنوذجا لنا؟
َم ��نْ غريك ،يا رئي�س ال ��وزراء والقائد الع ��ام للقوات امل�سلحة،
ق ��اد ٌر على ردع امليلي�شيات وح ّلها تنفيذ ًا لأحكام الد�ستور التي
بها �صرتَ حاكم ًا وبا�سمها حتكم؟

اجلي�ش على بعد  60كم من املو�صل بعد حترير قاعدة
الق ّيارة ال�سرتاتيج ّية
 بغداد  /املدى
اعتبر رئي�س الوزراء حيدر
العبادي ا�ستعادة القاعدة
الجوية في القيارة وتقدم
القوات االمنية  100كم باتجاه
مناطق التنظيم في المو�صل
هم ًا" من داع�ش.
"انتقام ًا ُم ّ
وت�أتي هذه التطورات في وقت
ال تزال البالد ت�شهد حداداً
وحزن ًا �إثر التفجير الدموي
الذي �شهده حي الكرادة،
الذي راح �ضحيته المئات من
المدنيين الأبرياء.

وكانت قيادة العمليات امل�شرتكة قد �أعلنت،
يوم ال�سب ��ت ،ا�ستعادة قاعدة جوية جنوب
املو�ص ��ل .وتعت�ب�ر قاع ��دة القي ��ارة ،الت ��ي
تبع ��د  58كم جن ��وب مدينة املو�ص ��ل� ،أكرب
القواع ��د الع�سكري ��ة ال�سرتاتيجية .وي�ضم
املط ��ار مدرجني للط�ي�ران ،وت�أمين ��ه يعني
ت�أم�ي�ن خ ��ط �إمداد ونق ��ل للق ��وات العراقية
التي تتهي�أ ال�ستع ��ادة مدينة املو�صل املعقل
الرئي�سي للجهاديني يف العراق.
ونقلت (فران� ��س بر�س) عن قيادة العمليات
امل�شرتك ��ة ،قولها ان العملية نفذتها "الفرقة
املدرع ��ة التا�سعة وق ��وات مكافحة الإرهاب
والفرق ��ة اخلام�سة ع�ش ��رة بدعم من طريان
التحالف الدويل".

وا�ضاف ��ت ان "ع�صابات داع� ��ش الإرهابية
حتتج ��ز عنا�صره ��ا الفاري ��ن م ��ن جن ��وب
املو�صل ومتنعهم من دخ ��ول املدينة بعدما
ف� � ّروا م ��ع عائالته ��م خ�ل�ال عملي ��ة حترير
القاع ��دة"�.إىل ذلك قال �ضاب ��ط يف عمليات
نين ��وى ان "اجله ��د الهند�سي يق ��وم حاليا
ب�إج ��راء التح�صين ��ات الالزم ��ة و�إزال ��ة
العب ��وات وااللغ ��ام والعوائق الت ��ي تركها
التنظيم داخل قاعدة القيارة".
وا�ض ��اف ان "الق ��وات تعم ��ل كذل ��ك عل ��ى
�إ�ص�ل�اح املب ��اين وال�ش ��وارع واملناط ��ق
املح ��ررة االخرى ،كما تق ��وم ب�إعادة ت�أهيل
و�إ�ص�ل�اح م�شروع ماء القي ��ارة الذي يغذي
ناحية القيارة وخممور".

 بريوت  /رويرتز
قال ��ت �شركة (�آي�.إت�ش�.إ�س) للأبح ��اث� ،أم�س الأحد� ،إن
تنظيم داع�ش فقد �أرا�ضي متثل ربع ما كان ي�سيطر عليه
م ��ن �أرا�ض للق ��وات التي تقاتله خ�ل�ال � 18شهرا م�ضت
يف الع ��راق و�سوريا ومن املرجح �أن ي�صعد التنظيم من
هجمات ��ه على املدنيني يف الأ�شهر املقبلة.وقالت ال�شركة
�إن الأرا�ضي التي ي�سيطر عليها التنظيم املت�شدد تقل�صت
من  90800كيلومرت مربع يف يناير /كانون الثاين عام
� 2015أي بع ��د �ستة �أ�شهر من �إعالن ��ه دولة اخلالفة يف
�سوريا والعراق �إىل  68300كيلومرت مربع.

و�أ�ضاف ��ت �أن ذل ��ك دف ��ع التنظيم لت�صعي ��د هجماته على
�أهداف مدنية يف ال�شرق الأو�سط و�أوروبا ومن املتوقع
�أن تزيد ه ��ذه الهجمات.وقال كولوم ��ب �ستارك ،املحلل
الب ��ارز بال�شرك ��ة وكب�ي�ر املحلل�ي�ن يف مر�ص ��د ال�صراع
التابع ل�شرك ��ة (�آي�.إت�ش�.إ�س) "مع تقل�ص �أر�ض خالفة
الدول ��ة الإ�سالمي ��ة وبعد �أن �أ�صبح م ��ن الوا�ضح ب�شكل
متزاي ��د �أن م�شروع حكمها يتداعى يعيد التنظيم حتديد
�أولوي ��ات التمرد".و�أ�ضاف "ونتيجة لذلك ف�إننا للأ�سف
نتوقع زيادة يف الهجم ��ات التي ت�ستهدف �أعدادا كبرية
و�أعمال تخري ��ب للبنية التحتية االقت�صادية يف العراق
و�سوريا وخارجهما مبا يف ذلك يف �أوروبا".

جملة التامي 2000 :عمل ّية انتحار ّية يف العراق منذ 2003
ك�شف��ت مجلة �أميركي��ة عن تعر�ض الع��راق لأكثر من  2000هج��وم انتحاري من
الع��ام  2003وحت��ى  2015راح �ضحيته��ا � 21ألف ًا و 487قتيال عل��ى الأقل ،م�شيرة
ال��ى ان التفجي��ر ال��ذي �شهدته منطقة الك��رادة ،ه��و "�أ�سو�أ هجوم انف��رادي" منذ
دخول القوات االميركية للعراق.

وفيما عزت اال�سباب �إىل �ضعف الأجهزة الأمنية
نتيجة التجاذبات ال�سيا�سية والطائفية� ،أكدت
�أن رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي
"لي�س مبوقف" ميكنه من تن�سيق وتويل مهام
ال ��وكاالت الأمني ��ة واال�ستخباري ��ة يف بغ ��داد
وباقي املحافظات.
وقالت جملة التامي ( )TIMEالأمريكية ،يف
تقرير لها وتابعت ��ه (املدى بر�س)� ،إن "العراق
تعر� ��ض لأكرث م ��ن �ألفي هج ��وم انتحاري بني
عام ��ي  2003و 2015راح �ضحيته ��ا � 21ألف ��ا
و 487قتيال عل ��ى الأقل" ،م�ؤكدة �أن "التفجري
االنتح ��اري يف منطق ��ة الك ��رادة ،ه ��و من بني
�أ�س ��و�أ الهجم ��ات االنفرادية عل ��ى املدنيني يف
البل ��د منذ تعر�ض ��ه للغزو الأمريك ��ي يف العام
."2003
و�أ�ضاف ��ت جمل ��ة الت ��امي �أن "تفج�ي�ر الكرادة،
يك�ش ��ف ع ��ن الكابو� ��س امل�ستمر ال ��ذي يعي�شه

العراق يف وقت ي�سعى فيه ملعاجلة االنق�سامات
ال�سيا�سي ��ة و�إ�ص�ل�اح م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة م ��ع
وج ��ود تهدي ��دات وا�سعة لأمن ��ه" ،م�شرية �إىل
�أن "جزء ًا من التحدي الذي تواجهه ال�سلطات
العراقية حالي� � ًا يتمثل باعتم ��اد تنظيم داع�ش
عل ��ى االنتحاريني يف الهجمات الت ��ي غالبا ما
تك ��ون ع ��ن طريق �سي ��ارات و�شاحن ��ات ،وهو
تكتي ��ك ي� ��ؤدي لإيق ��اع �أكرب عدد م ��ن ال�ضحايا
مع �صعوب ��ة �إيقافه وهو يتح ��رك ،حيث عانى
العراق كثري ًا من هذه الهجمات منذ عام 2003
وحتى الآن".
ونقل ��ت �أ�شه ��ر جمل ��ة �أمريكي ��ة ع ��ن �إح�صائية
�أجرته ��ا جامع ��ة �شيكاغ ��و ك�شفت ع ��ن تعر�ض
الع ��راق لألف�ي�ن و 27هجوم� � ًا انتحاري ًا خالل
املدة من � 2003إىل نهاية العام املا�ضي .2015
ولفت ��ت اىل �أن تلك "الهجم ��ات ت�سببت مبقتل
� 21ألفا و� 487شخ�ص ًا على �أقل تقدير".
ور�أى حملل ��ون ،بح�س ��ب املجل ��ة� ،أن "�إيقاف
الهجم ��ات االنتحارية يف بغداد يتطلب حتديد

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

يف ال�سياق ذاته ،قال �ضابط كبري باجلي�ش
م ��ن على خط اجلبه ��ة� ،إن القوات اخلا�صة
والق ��وات النظامي ��ة دخلت قاع ��دة القيارة
اجلوية من اجلن ��وب حتت غطاء جوي من
التحال ��ف ،واكت�شف ��ت �أن مقاتل ��ي التنظيم
ف ��روا يف ما يبدو .و�أ�ض ��اف ال�ضابط "هذا
تق ��دم �سرتاتيج ��ي� .سي�ساعد عل ��ى ت�سريع
وترية الهجوم على املو�صل".
وكان اجلي� ��ش ق ��د ق ��ال من ��ذ ف�ت�رة �إن ��ه
يري ��د ا�ستخ ��دام القاع ��دة كمن�ص ��ة انطالق
ال�ستع ��ادة املو�ص ��ل الت ��ي تبع ��د نح ��و 60
كيلومرتا �إىل ال�شم ��ال .ومل يرد على الفور
تعلي ��ق م ��ن تنظي ��م داع� ��ش .وم ��ن جان ��ب
�آخر ،يقول رئي�س اللجن ��ة االمنية �إبراهيم

طائرة عراقية يف قاعدة القيارة.
البيات ��ي ،يف حديث �إىل (امل ��دى بر�س)� ،إن
"حترير القاع ��دة جرى من دون قتال ،بعد
�أن هرب ��ت ع�صاب ��ات داع�ش منه ��ا" ،م�شريا
�إىل �أن "الق ��وات امل�شرتك ��ة تق ��وم حالي ��ا
بتفكيك العبوات النا�سفة التي خلفها تنظيم
(داع�ش) يف القاعدة".
�إىل ذل ��ك ،هن�أ العب ��ادي ،خ�ل�ال لقائه جهاز
مكافحة االرهاب ال�شعب العراقي مبنا�سبة
ا�ستع ��ادة قاع ��دة القي ��ارة اجلوي ��ة ،داعي ��ا
"�أهايل نينوى للتهي�ؤ لتحرير مدنهم".
ونقل بيان ر�سمي عن رئي�س الوزراء حيدر
العب ��ادي مبنا�سبة حتري ��ر القاعدة اجلوية
يف القي ��ارة ،قول ��ه "مثلم ��ا ق�ضين ��ا عل ��ى
الدواع�ش يف الفلوج ��ة وهربوا كاجلرذان

يف ال�صحراء �سنق�ضي عليهم يف املو�صل".
وتابع ان "قواتنا تالح ��ق الدواع�ش بدون
�ضجي ��ج �إعالمي وخالل االيام املا�ضية كان
هناك تخطيط وقتال وحترير وتقدمنا 100
كيلوم�ت�ر وه ��ذا انتقام مهم م ��ن الع�صابات
االرهابي ��ة الت ��ي �سن�سحقه ��ا ونطهر جميع
�أرا�ضينا قريبا جدا �إن �شاء الله".
ومن ��ح ا�ستع ��ادة اجلي�ش ملدين ��ة الفلوجة،
الت ��ي تبع ��د م�س�ي�رة �ساع ��ة بال�سي ��ارة �إىل
الغ ��رب م ��ن بغ ��داد ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،دفعة
جدي ��دة للحمل ��ة الت ��ي ت�سته ��دف ا�ستعادة
املو�صل كربى مدن �شمال العراق التي كان
يقطنه ��ا قبل احل ��رب نحو ملي ��وين ن�سمة.
ومن ��ذ معرك ��ة الفلوج ��ة كث ��ف املت�ش ��ددون
حمل ��ة تفجريات �ض ��د �أه ��داف لل�شيعة مما
�أذك ��ى املخ ��اوف جمددا م ��ن ت�صاعد العنف
الطائفي.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل� ،أفاد م�ص ��در �أمني يف
حمافظة نينوى ،ب�أن اكرث من  2000عائلة
قد نزحوا من ناحي ��ة القيارة و�أطرافها اىل
مدينة املو�صل.
وق ��ال امل�صدر يف حديث اىل (املدى بر�س)،
�إن "اكرث من  2000عائلة قد نزحوا ،اليوم،
م ��ن ناحية القي ��ارة واطرافها جنوب مدينة
املو�ص ��ل باجت ��اه مرك ��ز حمافظ ��ة نينوى،
بعد حتري ��ر قاعدة القي ��ارة اجلوية وتقدم
اجلي� ��ش العراقي يف املح ��ور اجلنوبي من
الناحية".
و�أ�ض ��اف امل�صدر ،الذي طلب ع ��دم الك�شف
ع ��ن ا�سمه� ،أن "اغلب العوائ ��ل الهاربة هي
من مركز ناحية القيارة ومل ي�ستطع تنظيم
داع�ش منعه ��م من اخلروج عل ��ى الرغم من
�إقامته ع ��دد ًا من نقاط التفتي� ��ش ملنعهم من
اخلروج".

داع�����ش خ�سر رب���ع الأرا����ض���ي ال��ت��ي اح��ت� ّل��ه��ا يف ال���ع���راق و���س��وري��ا

الهجمات خ ّل ْ
فت � 21.5ألف قتيل وجريح

 بغداد /املدى بر�س
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�أماكن اخلاليا النائمة لتنظيم داع�ش امل�شكوك
بوقوفه ��ا وراء ه ��ذه العملي ��ات واعتق ��ال
�أفراده ��ا" ،م�ؤكدي ��ن �أن ذلك "ل ��ن يكون ي�سري ًا
م ��ع وج ��ود م�ؤ�س�س ��ة �أمني ��ة �ضعيف ��ة مت�أثرة
بالتجاذبات ال�سيا�سية والطائفية التي يعي�شها
البلد".
ونقل ��ت الت ��امي ع ��ن املحل ��ل ال�سيا�س ��ي ريناد
من�ص ��ور ،زمي ��ل مرك ��ز كارنيغ ��ي لدرا�س ��ات
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،قول ��ه �إن "امل�شكل ��ة يف
الع ��راق �سيا�سية �أكرث مما ه ��ي �أمنية" ،مبينا،
�أن "رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء العراقي ،حيدر
العب ��ادي ،لي� ��س مبوق ��ف ميكن ��ه م ��ن تن�سيق
وتويل مهام ال ��وكاالت الأمنية واال�ستخبارية
كلها داخل بغداد وباقي مناطق العراق".
و�شهدت منطقة الكرادة داخل ،و�سط بغداد ،يف
ال�ساعة الواحدة م ��ن فجر يوم الأحد( ،الثالث
م ��ن مت ��وز  2016احل ��ايل) ،تفج�ي�ر ًا ب�سيارة
مفخخ ��ة يقوده ��ا انتح ��اري ،راح �ضحيت ��ه ما
يقارب � 300شهيد ومئات اجلرحى.

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

ودفعت ا�ستعادة اجلي�ش العراقي مدينة الفلوجة معقل
تنظيم داع� ��ش الواقعة غربي العا�صمة بغداد يف ال�شهر
املا�ض ��ي التنظي ��م �إىل ت�صعي ��د تفجريات ��ه عل ��ى �أهداف
�شيعية.وقتل نح ��و � 300شخ�ص عندما هاجم انتحاري
م ��ن �أع�ضاء التنظي ��م منطقة ت�س ��وق مزدحمة يف بغداد
قب ��ل �أ�سبوع يف �أح ��د �أ�سو�أ الهجمات حت ��ى الآن .وفقد
تنظي ��م داع�ش �سيطرت ��ه على مدينة الرم ��ادي يف نهاية
الع ��ام املا�ضي وهي معقل �آخر مهم للتنظيم الذي �سيطر
عل ��ى م�ساحات كبرية م ��ن �أرا�ضي الع ��راق عام .2014
وي�ستعد اجلي� ��ش حاليا ال�ستعادة املو�ص ��ل �أكرب مدينة
يف �شمال العراق.

ويف �سوري ��ا خ�سر التنظي ��م �أرا�ضي ه ��ذا العام لقوات
موالي ��ة للرئي� ��س ب�شار الأ�س ��د �إما مدعومة م ��ن رو�سيا
�أو �إي ��ران �أو لقوات حتالف ق ��وات �سوريا الدميقراطية
املدعوم من الواليات املتحدة.
ويف فرباير� /شباط �سيطر التحالف على بلدة ال�شدادي
وهي مركز �إم ��داد ومتوين مهم للتنظي ��م،ويف مار�س/
�آذار �أخرج ��ت الق ��وات ال�سوري ��ة وحلفا�ؤه ��ا بدع ��م من
�ضربات جوي ��ة رو�سية التنظيم من مدينة تدمر الأثرية
واملناط ��ق املحيطة به ��ا .ويتقدم حتالف ق ��وات �سوريا
الدميقراطي ��ة ال�ستع ��ادة مناط ��ق تق ��ع �إىل ال�شم ��ال من
الرقة معقل التنظيم.

القوات الأمن ّية ت�صدُّ
تعر�ض ًا لداع�ش يف جريزة هيت
ّ
ّ

الفلوجة و ُي ّ
احل�شد ُيكمل ان�سحابه من كرمة ّ
�سلم الأمن
لل�شرطة واجلي�ش
 بغداد  /املدى بر�س

�إع�ل�ام احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف االنبار
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن
"جمي ��ع ف�صائ ��ل احل�ش ��د ال�شعب ��ي
ان�سحب ��ت ،ظه ��ر ام� ��س ،م ��ن ق�ضاء
الكرم ��ة 19 ،ك ��م �شرق ��ي الفلوج ��ة،
بع ��د انته ��اء مع ��ارك تطهريه ��ا م ��ن
تنظي ��م داع�ش" .و�أ�ضاف عبدالله �أن
"بع�ض ف�صائل احل�شد توجهت اىل
املو�صل للم�شاركة مبعارك تطهريها
من داع� ��ش ،فيم ��ا غ ��ادرت الف�صائل
املتبقي ��ة اىل مقاره ��ا الرئي�س ��ة يف
العا�صم ��ة بغ ��داد" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"احل�ش ��د ال�شعب ��ي وقب ��ل ان�سحاب ��ه
م ��ن كرم ��ة الفلوجة �س ّلم مه ��ام امللف
االمني للقوات امل�شرتكة من اجلي�ش
وال�شرط ��ة املحلي ��ة لالنب ��ار وافواج
احل�شد ال�شعبي الع�شائري يف االنبار
لت�أمني املناطق املحررة من �أي خرق
�إرهاب ��ي ومعاجلت ��ه قب ��ل حدوثه".
ويف �سياق التطورات التي ت�شهدها
االنبار� ،صدت القوات االمنية ،ام�س
االح ��د ،هجوم ��ا �شنه تنظي ��م داع�ش

�أعلن ��ت قي ��ادة احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف
حمافظ ��ة االنب ��ار� ،أم� ��س االحد ،عن
ان�سح ��اب ق ��وات احل�ش ��د ال�شعب ��ي
بكاف ��ة ف�صائل ��ه م ��ن ق�ض ��اء الكرمة،
�شرقي الفلوج ��ة62 ،كم غرب بغداد،
بع ��د انته ��اء مع ��ارك تطهريه ��ا م ��ن
تنظي ��م داع�ش .و�أك ��دت ت�سليم امللف
االمن ��ي يف الق�ضاء لق ��وات اجلي�ش
وال�شرط ��ة ومقاتل ��ي الع�شائ ��ر.
وكانت الق ��وات االمنية امل�شرتكة قد
متكن ��ت ،يف الـ 26من �أي ��ار املا�ضي،
م ��ن حتري ��ر ق�ض ��اء الكرم ��ة� ،شرقي
الفلوج ��ة ،وال�سيط ��رة عل ��ى جمي ��ع
مناطق ��ه ب�ش ��كل كام ��ل .واعل ��ن قائد
عملي ��ات حتري ��ر الفلوج ��ة الفري ��ق
الركن عبد الوهاب ال�ساعدي ،وقتها،
انتهاء العمليات الع�سكرية يف مدينة
الفلوج ��ة 62 ،ك ��م غرب بغ ��داد ،بعد
حتريره ��ا بالكام ��ل ر�سمي ًا.وق ��ال
النقيب ع�ص ��ام الدين عبد الله ،مدير
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عل ��ى جزيرة هي ��ت غرب ��ي الرمادي،
ومتكن ��ت من قت ��ل  11م�سلح ًا .وقال
قائد عمليات اجلزي ��رة اللواء الركن
قا�سم املحمدي ،يف حديث اىل (املدى
بر�س)� ،إن "القوات االمنية متكنت،
�أم� ��س ،م ��ن �ص ��د هج ��وم لتنظي ��م
داع� ��ش خ�ل�ال حماولته ��م التعر� ��ض
لتجمع للقطع ��ات القتالية يف منطقة
ال�شكاري ��ة القريبة م ��ن جزيرة هيت
 70ك ��م غرب ��ي الرم ��ادي مم ��ا ا�سفر
عن مقتل  11عن�ص ��ر ًا من التنظيم".
وا�ض ��اف املحم ��دي ان "القطع ��ات
القتالي ��ة دم ��رت خ�ل�ال املواجه ��ات
م ��ع التنظي ��م االرهاب ��ي �أُحادية عدد
واح ��د ،ومف ��رزة ر�شا� ��ش ()BKC
ع ��دد  6وه ��اون  120ملم ع ��دد اثنني
وتدم�ي�ر عجل ��ة ودراج ��ة ناري ��ة
وتفج�ي�ر عجلة حتم ��ل مدفع  23ملم
وتدمري ثالث ��ة زوارق ".و�أ�شار قائد
عملي ��ات اجلزي ��رة اىل �إن "الق ��وات
االمني ��ة نفذت� ،صب ��اح �أم�س ،عملية
ع�سكري ��ة وا�سعة النط ��اق ا�ستهدفت

جزيرة ق�ضاء هيت مم ��ا ا�سفرت عن
مقت ��ل  16عن�صر ًا م ��ن تنظيم داع�ش
خالل معارك حترير منطقة اجلنانية
يف جزي ��رة هي ��ت وتدم�ي�ر خم�س ��ة
�أنفاق �سرية ي�ستخدمها التنظيم".
و�أ�ض ��اف القائ ��د الع�سك ��ري �أن
"الق ��وات االمنية متكن ��ت من �ضبط
خمب� ��أ كب�ي�ر للأ�سلح ��ة وال�صواريخ
�ض ��م � 15صاروخ� � ًا حمل ��ي ال�صن ��ع
و� 16صفيح ��ة م ��ن ن�ت�رات االمونيا
و�صاروخ� � ًا موجه� � ًا ع ��دد واح ��د يف
ح ��ي ال�س ��كك بق�ض ��اء هي ��ت املحررة
يف عملي ��ة امني ��ة متزامن ��ة م ��ع
مع ��ارك تطه�ي�ر جزيرة هي ��ت غربي
الرم ��ادي" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "معارك
تطه�ي�ر جزي ��رة هي ��ت م�ستم ��رة
وبوت�ي�رة عالي ��ة يف تدم�ي�ر معاق ��ل
تنظي ��م داع� ��ش ونق ��اط متركزه ��م
وخطوط دفاعاتهم الت ��ي باتت هدف ًا
�سه�ل ً�ا ومك�شوف� � ًا للقطع ��ات القتالية
م ��ن اجلي� ��ش وال�شرط ��ة وط�ي�ران
التحالف الدويل".
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عطلة ا�ستمرت ل�شهرين
الت�شريعي اجلديد بعد
جمل�س النواب يبد�أ ف�صله
ٍ
ّ
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سياسة

وحد الربملان ..والكتل ت�ؤكد امل�شاركة بال �شروط م�سبقة
فاجعة الكرادة ُت ّ
ب����در ت��ت��م��� ّ��س��ك ب���ال���داخ���ل���ي���ة ..و"جبهة الإ�صالح" حُت���� ّ���ض���ر مل���ف���اج����آت ج��دي��دة
 بغداد  /وائل نعمة

يذك ��ر ان وزير الداخلية امل�ستقيل حممد الغبان
ا ّتهم رئي�س الوزراء حي ��در العبادي بـ"حتريف
احلقائ ��ق" برب ��ط �أ�سب ��اب ا�ستقالت ��ه بتفج�ي�ر
منطقة الك ��رادة ،معتربا ان الإجراء ي�أتي لإلقاء
اللوم عليه وحتميله امل�س�ؤولية ليبعد م�س�ؤولية
الإخفاق يف �إدارة االمن والدولة عن نف�سه وعن
قائ ��د عمليات بغداد ال ��ذي يت�شاط ��ر امل�س�ؤولية
معه على امل�ستوى الإجرائي وامليداين.

من دون الحاجة �إلى اتفاق �أو
حوارات ،خالل العطلة الت�شريعية
تجد الكتل البرلمانية نف�سها
مجبرة على ح�ضور جل�سة مجل�س
النواب المقررة يوم الثالثاء بفعل
التداعيات الأمنية التي خ ّلفتها
تفجيرات الكرادة وبلد.
وت�ؤكد القوى ال�سيا�سية � ّأن الملف
االمني �سيت�صدر مناق�شات اليوم
االول في البرلمان بعد انقطاع
دام اكثر من �شهرين ،عقب اقتحام
�أن�صار التيار ال�صدري بناية
المجل�س نهاية ني�سان الما�ضي.

و�أعلن رئي�س جمل� ��س النواب �سليم اجلبوري،
�أم� ��س الأح ��د� ،أنّ حادث ��ة الك ��رادة �ستكون على
ر�أ�س جدول �أعمال جل�سة الثالثاء.
وق ��ال عم ��اد اخلفاج ��ي ،املتحدث با�س ��م رئي�س
الربمل ��ان ،ان "حادثة الكرادة �ستكون على ر�أ�س
ج ��دول �أعمال جل�سة الربملان الت ��ي �ستعقد يوم
الثالثاء القادم".
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي ،يف بيان �صحف ��ي اطلعت
علي ��ه (امل ��دى) ،ان "رئي� ��س املجل� ��س �سلي ��م
وج ��ه ب�إدراج فق ��رة مناق�شة ما جرى
اجلبوري ّ
يف الك ��رادة وتداعيات ��ه عل ��ى الو�ض ��ع الأمني،
ليك ��ون للمجل� ��س موقف وق ��رار وا�ض ��ح ب�ش�أن
التحقي ��ق باجلرمي ��ة والأ�ض ��رار والتعوي�ضات
الالزم ��ة لعوائ ��ل ال�شه ��داء واجلرحى".و َق ِب� � َل
رئي� ��س الوزراء حي ��در العب ��ادي ا�ستقالة وزير
الداخلية حممد الغبان بعد اعتداء الكرادة الذي
�أوق ��ع  250قتي�ل�ا عل ��ى االق ��ل يف بغ ��داد االحد
املا�ضي .وق ��دم الغبان ا�ستقالته ،ي ��وم الثالثاء
املا�ضي ،متحدثا ع ��ن خلل يف املنظومة االمنية

يف بغ ��داد ومطالبا ب�صالحيات او�سع لوزارته.
و�أث ��ار التفج�ي�ر موج ��ة غ�ض ��ب ب�ي�ن العراقيني
الذي ��ن اتهم ��وا احلكومة بع ��دم �أداء واجبها من
اج ��ل حمايته ��م.وكان العبادي ق ��د �أعلن تغيري
الإجراءات الأمنية �إثر التفجري الدموي ،مقررا
رفع اجهزة ك�شف املتفجرات التي ي�شوب عملها
جدل كبري.كما ادى تفجري الكرادة اىل ان يُ�صدر
رئي�س الوزراء �أم ��ر ًا ب�إعفاء قائد عمليات بغداد
الفريق الرك ��ن عبداالمري ال�شم ��ري وم�س�ؤويل
االمن واال�ستخبارات يف العا�صمة.
وكان ��ت جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع الربملاني ��ة ق ��د
�أعلن ��ت ،مطل ��ع مت ��وز احل ��ايل ،ع ��ن ا�ستكمالها
طلب� � ًا ال�ستج ��واب ال ��وزراء والق ��ادة ا�ﻷ منيني،
م ��ن املفرت�ض ان يق ��دم يف اجلل�س ��ة اﻻوىل من
الف�صل الت�شريعي الثالث.
و�ش ��ددت اللجن ��ة �آن ��ذاك عل ��ى �ض ��رورة ك�شف
�أ�سباب "الف�شل ا�ﻷ من ��ي" وحما�سبة املق�صرين،
كم ��ا دع ��ت القائد الع ��ام للق ��وات امل�سلحة حيدر
العب ��ادي اىل �إع ��ادة هيكل ��ة �أجه ��زة ا�ﻷ م ��ن

واملعلومات واال�ستخبارات واملخابرات.

كم ��ا طال ��ب النائ ��ب عم ��ار طعمة جمي ��ع القوى
ال�سيا�سي ��ة ب ��ان "تعمل على ت�سوي ��ق مظلومية
العراقي�ي�ن يف املحاف ��ل الدولي ��ة وتن�شي ��ط
الدوبلوما�سي ��ة العراقي ��ة لل�ضغط على املجتمع
الدويل من اجل جتفيف منابع االرهاب".
ولف ��ت ع�ضو جلنة االم ��ن اىل ان "بع�ض الدول
�ساع ��دت �إعالمي ��ا ومالي ��ا يف رعاي ��ة بع� ��ض
اجلماع ��ات الإرهابي ��ة" ،م�ضيفا بالق ��ول "حان
الوقت لتتحمل ه ��ذه الدول م�س�ؤولية ما يحدث
يف العراق ب�سبب ذلك الدعم".

الكرادة تت�صدّ ر امل�شهد
لك ��نَّ النائب عمار طعم ��ة ،ع�ضو جلنة االمن يف
الربملان ورئي�س كتلة الف�ضيلة النيابية ،ا�ستبعد
يف الوق ��ت احلايل ا�ستج ��واب رئي�س احلكومة
وبع�ض امل�س�ؤولني يف حادثة الكرادة.
وق ��ال طعمة ،يف ات�صال مع (املدى) ،ان "جل�سة
الربمل ��ان املقبل ��ة �ست�شه ��د مناق�ش ��ة اخل ��روق
االمني ��ة يف الكرادة ،والهجوم على مرقد ال�سيد
حمم ��د يف بلد".وا�ضاف رئي�س كتل ��ة الف�ضيلة
ان "املجل� ��س �سوف يحق ��ق ب�أ�سب ��اب التق�صري
َم ْن هو بديل الغبان؟
يف تل ��ك احل ��وادث قب ��ل ان يق ��رر ا�ستج ��واب وبع ��د نحو �أُ�سبوع م ��ن ا�ستقالة وزير الداخلية
امل�س�ؤول�ي�ن" ،م�ش�ي�را اىل ان جل�س ��ة الربمل ��ان ت ��دور تكهنات ع ��ن بديله املحتم ��ل ،بعدما اعلن
�ستناق�ش "االنت�صارات يف الفلوجة والقيارة" .رئي�س الوزراء قبوله ال�ستقالة الغبان.
وي�شدد رئي�س كتلة الف�ضيلة يف جمل�س النواب ويف ه ��ذا ال�سياق رجح طعمة ان "يقوم جمل�س
عل ��ى ان "الوق ��ت ق ��د ح ��ان لنبذ اخلالف ��ات بني النواب بدرا�سة اجلوانب القانونية يف ا�ستقالة
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة وتبن ��ي خط ��اب واح ��د� ،ضد وزي ��ر الداخلية حممد الغبان قب ��ل احلديث عن
العدو وف�ضحه".
بدي ��ل له".و�أقر رئي�س كلت ��ة الف�ضيلة ب�صعوبة

جل�سة جمل�س النواب�..أر�شيف.
التكه ��ن بال�شخ�صية البديلة ع ��ن الغبان او �آلية
ا�ستبداله ،اذا ما كانت على وفق "املحا�ص�صة"
او باختيار �شخ�صية م�ستقلة.
واعت�ب�ر ن ��واب ،م�ؤخ ��را ،ان اختي ��ار بديل عن
وزي ��ر الداخلي ��ة امل�ستقيل يعد اختب ��ارا حقيقيا
جلدي ��ة اال�صالح ��ات التي يتح ��دث عنها رئي�س
احلكوم ��ة .كم ��ا طالب ��وا باختيار بدي ��ل للغبان
ب�شخ�صية مهنية وطنية م�ستقلة.لكنّ كتلة بدر،
التي ينتمي لها الغبان ،تقول انها حتاول اعادة
وزير الداخلية اىل من�صبه ،م�ؤكدة انها �ستقوم
برت�شي ��ح بديل ع ��ن الغبان يف ح ��ال ف�شلت يف
�إعادته اىل من�صبه.
وق ��ال ن ��واب م ��ن كتل ��ة ب ��در ،يف ت�صريح ��ات
�صحفية ،بان وزير الداخلية قدم ا�ستقالته دون
الرجوع اىل زعيم الكتلة هادي العامري.
و�أك ��د نواب كتل ��ة بدر �أن االخ�ي�رة لديها الكثري
م ��ن ال�شخ�صيات لت ��ويل ال ��وزارة واال�ستمرار
مب ��ا بد�أ به الغبان ،اذا مل تفلح جهود �إعادته اىل
الوزارة.

املتفجرات
وجه بفتح حتقيق يف عدم ن�شر عجالت ك�شف
ّ
العبادي ُي ِّ

تفجريات الكرادة وبلد ُتطيح بـ  3من كبار امل�س�ؤولني الأمنيني

 بغداد  /املدى
�أق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ثالث ��ة
م�س�ؤول�ي�ن �أمني�ي�ن يف بغداد م ��ن منا�صبهم بعد
اعت ��داء الك ��رادة الذي اوق ��ع  292قتيال الأحد ،
وبعد �ساعات على هجوم جديد �أودى بحياة 40
�شخ�صا وتب ّناهما تنظيم داع�ش.
وقال مكتب رئي�س احلكومة يف بيان ان "رئي�س
ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ا�ص ��در اجلمع ��ة امرا
ب�إعف ��اء قائد عمليات بغداد م ��ن من�صبه ،و�إعفاء
م�س� ��ؤويل االم ��ن واال�ستخب ��ارات يف بغداد من
منا�صبهم" .وقائد عمليات بغداد هو الفريق عبد
الأمري ال�شمري.
و�أو�ضح م�صدر مق ّرب من العبادي لفران�س بر�س
ان امل�س�ؤولني الآخرين اللذين مت �إعفا�ؤهما ،هما
رئي� ��س ا�ستخبارات بغ ��داد يف وزارة الداخلية،
وامل�س�ؤول عن �أمن العا�صمة يف مكتب م�ست�شار

االمن الوطني.
وج ��اء ق ��رار العبادي بعد �أيام عل ��ى �إعالن وزير
الداخلي ��ة حمم ��د الغب ��ان ا�ستقالت ��ه ،مو�ضح ��ا
ان ��ه �أق ��دم عل ��ى ه ��ذه اخلط ��وة ب�سب ��ب "تقاطع
ال�صالحي ��ات االمني ��ة وع ��دم التن�سي ��ق املوح ��د
لالجهزة االمني ��ة" ،م�شريا اىل "خل ��ل �أ�سا�سي"
يف هذا القطاع.
وق ��ال الغب ��ان ان ال�شاحن ��ة ال�صغ�ي�رة املفخخة
يف الك ��رادة �أت ��ت م ��ن حمافظة دياىل ،م ��ا يعني
انه ��ا متكنت من عبور نق ��اط املراقبة االمنية بال
عراقي ��ل .و�أعل ��ن العب ��ادي قب ��ول ا�ستقالة وزير
الداخلية.
ووج ��ه العبادي ب�سحب �أجهزة ك�شف املتفجرات
الوهمي ��ة من نق ��اط التفتي� ��ش و�إج ��راء حتقيق
جديد يف ف�ساد �صفقة اجلهاز التي كلفت العراق
�أك�ث�ر م ��ن  53ملي ��ون دوالر� ،إال ان امل�س�ؤول�ي�ن
الأمني�ي�ن مرتددي ��ن بتنفي ��ذ ه ��ذا الق ��رار لغياب

ال�سرتاتيجيات البديلة.
و�صب ��اح ي ��وم ال�سب ��ت ،ق ��ال املكت ��ب الإعالم ��ي
لرئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ،يف
بي ��ان مقت�ض ��ب تلق ��ت (امل ��دى) ،ن�سخه من ��ه� ،إن
"رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء القائد الع ��ام للقوات
امل�سلح ��ة ا�صدر امرا بالتحقي ��ق يف �أ�سباب عدم
ن�صب ون�شر �أجهزة وعج�ل�ات ك�شف املتفجرات
املوجودة لدى وزارة الداخلية منذ العام املا�ضي
."2015
وج ��اء �إع�ل�ان رئي� ��س ال ��وزراء �إقال ��ة م�س�ؤويل
االمن واال�ستخبارات يف بغداد بعد �ساعات على
اعتداء بلد ال ��ذي ا�سفر عن مقتل اربعني �شخ�صا
عل ��ى االقل و�إ�صابة � 74آخري ��ن يف املدينة التي
تبعد  70كيلومرتا �شمال بغداد ،بح�سب ح�صيلة
جدي ��دة للمتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صح ��ة احمد
الرديني .وكان ��ت ح�صيلة �سابقة قد �أ�شارت اىل
 30قتيال وخم�سني جريحا.

وا�سته ��دف الهجوم مرقد ال�سيد حممد بن االمام
اله ��ادي املعروف بـ"�سب ��ع الدجيل" يف حمافظة
�صالح الدين.
وقال ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة يف بيان ان
ق�صفا بقذائ ��ف الهاون ا�ستهدف املرقد فجرا قبل
ان تقتحمه جمموعة م�سلحني انتحاريني وتقوم
ب�إطالق النار.
واو�ضح البيان ال�صادر عن املتحدث با�سم قيادة
العملي ��ات امل�شرتك ��ة ان اثنني م ��ن االنتحاريني
فجرا نف�سيهما يف �سوق جتاري قرب املرقد ،يف
حني مت قت ��ل االنتحاري الثال ��ث وتفكيك حزامه
النا�سف.
وقال املبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة اىل العراق
ج ��ان كوبي� ��س يف بي ��ان "م ��ن الوا�ض ��ح �أن هذا
الهج ��وم اجلبان �ضد ال�ضري ��ح يهدف اىل �إحياء
التوت ��رات الطائفي ��ة و�إدخال الع ��راق يف االيام
املظلمة لل�صراع الطائفي".

ّ
عزى بالتفجريات الأخرية يف الكرادة وبلد

خامنئي للحكيم :العراق ّيون يُواجهون الإرهاب ً
نيابة عن العامل

 بغداد  /املدى
�أك ��د زعي ��م املجل� ��س الأعل ��ى الإ�سالمي
ما�ض
عمار احلكيم ،ال�سبت� ،أن العراق ٍ
يف مواجه ��ة الإره ��اب وا�ستعادة املدن
املحتلة من قبل تنظيم داع�ش ،جاء ذلك
عقب لقائ ��ه املر�شد الأعل ��ى للجمهورية
الإ�سالمية يف �إيران علي خامنئي.
وفيم ��ا �أ�ش ��اد مبوق ��ف �إي ��ران يف دع ��م
الع ��راق� ،أ�شار قائد الث ��ورة اال�سالمية
يف اي ��ران عل ��ي اخلامنئ ��ي اىل �أن
العراقيني يواجهون الإرهاب نيابة عن
الع ��امل .وق ��ال احلكيم ،يف بي ��ان تلقت
(املدى بر�س) ،ن�سخ ��ه منه" ،بحثنا مع

قائ ��د الثورة الإ�سالمي ��ة يف �إيران علي
اخلامنئ ��ي تطورات الأو�ض ��اع الأمنية
وال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق واملنطق ��ة
و�أكدن ��ا �أن الع ��راق ما� ��ض يف مواجهة
الإره ��اب وا�ستع ��ادة امل ��دن املحتل ��ة
م ��ن قب ��ل داع� ��ش" ،م�شي ��د ًا بـ"موق ��ف
جمهوري ��ة �إي ��ران الإ�سالمي ��ة الداع ��م
للعراق يف مواجهة الإرهاب".
م ��ن جانب ��ه� ،أ�ش ��اد املر�ش ��د الأعل ��ى
للجمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة يف �إيران علي
اخلامنئ ��ي ،بح�س ��ب البي ��ان ،بـ"الدور
ال ��ذي ي�ضطل ��ع ب ��ه العراقي ��ون نياب ��ة
ع ��ن الع ��امل يف مواجه ��ة الإره ��اب"،
مقدم� � ًا تعازي ��ه اىل "ال�شع ��ب العراق ��ي

جراء التفجريات الأخ�ي�رة يف الكرادة
وبلد".
ومل يتم الإعالن عن ه ��ذه الزيارة التي
التق ��ى خالله ��ا رئي�س املجل� ��س الأعلى
الإ�سالم ��ي ب�شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة يف
طهران م�سبقا.
بدوره� ،شدد وزير اخلارجية الإيراين
حممد جواد ظريف ،على �ضرورة املزيد
م ��ن الت�ضامن بني التي ��ارات ال�سيا�سية
والعرقي ��ة يف العراق ،معرب ��ا عن �أمله
يف �أن يت ��م الق�ض ��اء عل ��ى الإرهابي�ي�ن
قريبا ب�شكل نهائي.
و�أع ��رب ظريف ،خ�ل�ال لقائ ��ه احلكيم،
بح�س ��ب م ��ا نقلت ��ه وكال ��ة اجلمهورية

اال�سالمي ��ة للأنباء (�أرن ��ا) ،عن �سعادته
بـ"االنت�ص ��ارات املتتالي ��ة التي يحققها
اجلي�ش وال�شع ��ب العراقي يف حماربة
الإرهابي�ي�ن" .و�شدد وزي ��ر اخلارجية
االي ��راين عل ��ى "�ض ��رورة تعزي ��ز
الت�ضام ��ن ب�ي�ن التي ��ارات ال�سيا�سي ��ة
والعرقي ��ة يف العراق وكذل ��ك بني دول
املنطق ��ة م ��ن اج ��ل هزمي ��ة الإرهابيني
ب�شكل نهائ ��ي" ،موكدا �أن "اجلمهورية
الإ�سالمية الإيراني ��ة �ستقف �إيل جانب
ال�شع ��ب واحلكوم ��ة العراقي ��ة حت ��ى
الق�ضاء الكامل على الإرهابيني".
م ��ن جانب ��ه �أ�ش ��اد رئي� ��س املجل� ��س
الأعل ��ى بـ"الدع ��م الإي ��راين للعراق يف

جم ��ال مكافحة الإرهاب بع ��د �أن عر�ض
تقري ��را عن �آخر التط ��ورات ال�سيا�سية
والع�سكرية يف البالد".
وق ��ال احلكي ��م �إن "الع ��راق يعي� ��ش
الآن ظروف ��ا ا�ستثنائي ��ة وان دور
الوح ��دة والت�ضامن ب�ي�ن جميع القوى
العراقي ��ة ال�سيم ��ا الق ��وى ال�شعبية يف
االنت�ص ��ارات الأخرية �ضد الإرهابيني،
كان حا�سما".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الإرهابيني يف العراق
عل ��ي و�ش ��ك ال ��زوال الكام ��ل ،و�أنه ��م
ي�شع ��رون الأن بخيب ��ة �أم ��ل كب�ي�رة
وو�صل ��وا تدريجيا اىل نتيج ��ة هي �أن
الظروف مل تعد ب�صاحلهم".

مفاج�آت جبهة الإ�صالح
وعن �أُوىل جل�س ��ات الف�صل الت�شريعي اجلديد،
يق ��ول النائ ��ب ناظ ��م ال�ساع ��دي ،ع�ض ��و جبه ��ة
الإ�ص�ل�اح ،ان "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة مل تتفق على
ح�ض ��ور اجلل�س ��ات ،لك ��ن اجلمي ��ع �سيح�ض ��ر
ملناق�شة اخلروق االمنية".
وه ��ذا ما دفع بع� ��ض نواب كتلة االح ��رار ،التي
تقاطع جل�س ��ات الربملان منذ � 3أ�شهر ،اىل ت�أكيد
ح�ضورها اجلل�سة "ملناق�شة فاجعة الكرادة".
وي�ؤكد ال�ساع ��دي ان "جبه ��ة الإ�صالح" تنتظر
انعق ��اد جل�س ��ات الربملان م ��ن جدي ��د لتعلن عن
"برناجمه ��ا الإ�صالح ��ي" ،والب ��تّ يف طلب ��ات
بع� ��ض الكت ��ل ال�سيا�سية التي طلب ��ت االن�ضمام
اليها.
وك�شف ع�ضو جبه ��ة اال�صالح عن تلقيها ،خالل
االيام املا�ضي ��ة ،طلبات من كتل مهمة لالن�ضمام
اليه ��ا ،لكنن ��ا قررن ��ا ت�أجي ��ل ذل ��ك حل�ي�ن اعالن
الربنام ��ج اال�صالحي يف جل�سة الربملان االوىل
يف الف�صل الت�شريعي اجلديد.
و�ألغ ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة ،نهاي ��ة حزي ��ران
املا�ضي ،جل�ستي الربملان املنعقدتني يف ني�سان
املا�ض ��ي ،فيم ��ا و�ص ��ف زعي ��م التي ��ار ال�صدري
مقتدى ال�صدر ،القرار بـ"الغريب واملفاجئ".
وق ��ال ال�ص ��در ،يف ج ��واب عن موقف ��ه من قرار
املحكم ��ة االحتادية� ،إنّ "خل � َ�ف هذا القرار �أمور
�سيا�سية تقف وراءها بع�ض اجلهات املنتفعة من
الف�ساد والفا�سدين وحمبي الوالية الثالثة".
واعت�ب�ر ال�صدر ان االكتفاء بال ��وزراء اخلم�سة
�أم ��ر غ�ي�ر وارد ،داعي ��ا احلكوم ��ة اىل اكم ��ال
اال�صالح ��ات ب�أق ��رب وق ��ت ،م�ش ��ددا بالقول ان
"ال ��كل مرتق ��ب لذل ��ك" .وكان النائ ��ب ماج ��د
الغ ��راوي ،ع�ض ��و كتل ��ة االح ��رار ،ق ��د ك�ش ��ف
لـ(املدى)  ،م�ؤخرا ،ان كتلته "تخو�ض حوارات
ولق ��اءات مع اط ��راف مقربة من تي ��اره لت�شكيل
جبهة معار�ضة لإقالة الرئا�سات الثالث".
وجاء موقف كتل ��ة االحرار متما�شي ًا مع مطالبة
ال�ص ��در للحكوم ��ة العراقية بتق ��دمي ا�ستقالتها،
مه ��ددا باالن�ضم ��ام اىل اال�ص ��وات املطالب ��ة
با�ستقالة الرئا�سات الثالث.

انتقادات لرئا�سة اجلمهورية:
ّ
التحديات
دورها ال يتنا�سب مع
 بغداد  /املدى بر�س
دعا برملانيون �إىل تفعيل دور رئا�سة اجلمهورية لتوفري الدعم الدويل للعراق
وجتفي ��ف مناب ��ع الإره ��اب ،وانتقد �آخ ��رون دوره ��ا يف مواجه ��ة التحديات
والأحداث يف البالد.
لك ��نّ نواب الكتل الكرد�ستانية �أك ��دوا �أنّ دور رئا�سة اجلمهورية مقت�صر على
اال�ست�شارة ،فيما �أكد حر�ص مع�صوم على حقن دماء العراقيني.
وات�سع ��ت دائرة االنتق ��ادات املوجهة لرئا�سة اجلمهوري ��ة م�ؤخرا على خلفية
التفج�ي�رات الدموي ��ة يف الك ��رادة ،واطلق ��ت حمالت عل ��ى مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي تطالب رئي�س اجلمهورية بت�سريع تنفيذ �أحكام االعدام ال�صادرة
بح ��ق املتورط�ي�ن بعملي ��ات ارهابي ��ة .ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ق ��ال النائب حممد
ال�صيهود يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "دور رئي�س اجلمهورية ال يختلف
ع ��ن دور باقي امل�ؤ�س�سات التي ال تتنا�سب مع حجم التحديات والأحداث التي
تواج ��ه البلد" ،داعي ��ا �إىل "�إ�صالح حقيقي من خالل تغي�ي�ر الأ�شخا�ص الذين
نتج ��وا عن املحا�ص�صة".وو�صف ال�صيهود ــ وه ��و احد الربملانيني املن�ض ّمني
لكتل ��ة الإ�ص�ل�اح ـ� �ـ وزارة الدف ��اع بالطائفي ��ة ،والداخلي ��ة باحلزبي ��ة ،والأمن
الوطني ب ��وزارة عائلية ،م�شددا على "�ضرورة تغي�ي�ر الرئا�سات الثالث مبن
فيهم رئي�س اجلمهورية".
ور�أى ع�ض ��و جبه ��ة الإ�صالح ان "الرئي�س ف� ��ؤاد مع�صوم يعي�ش يف واد ،فيما
الع ��راق يف واد �آخ ��ر" ،كا�شف ��ا �أن "جبهة الإ�صالح ب�صدد جم ��ع تواقيع لإقالة
رئي� ��س الربمل ��ان الذي يق ��ف عائقا �أم ��ام الإ�صالح ��ات ،كخط ��وة �أوىل تتبعها
خطوات تغيري بقية الرئا�سات".
بدوره ��ا و�صفت كتل ��ة الأحرار دور رئي�س اجلمهوري ��ة بـ"الت�شريفي" ،داعية
�إي ��اه �إىل التح ��رك لتوف�ي�ر الدع ��م ال ��دويل للع ��راق وجتفي ��ف مناب ��ع متويل
الإرهاب.
وق ��ال النائ ��ب ماجد جب ��ار ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "دور رئي�س
اجلمهوري ��ة ال يعدو كون ��ه دورا ت�شريفيا ،فيما حت�ص ��ر الإجراءات التنفيذية
يف الق�ضايا الأمنية وغريها بيد احلكومة ووزارة الداخلية".
ودعا ع�ضو كتلة االحرار رئي�س اجلمهورية �إىل "التحرك دوليا لتوفري الدعم
ال ��دويل للعراق وجتفيف مناب ��ع متويل تنظيم داع�ش ،خا�ص ��ة ان هناك دوال
�إقليمية تدعم التنظيم باملال وال�سالح".بدوره قال النائب عبد الباري زيباري
لـ(امل ��دى بر� ��س) �إن "ال�صالحي ��ات التنفيذي ��ة حم�صورة بيد جمل� ��س الوزراء
والقي ��ادة العامة للقوات امل�سلحة الت ��ي يرت�أ�سها رئي�س جمل�س الوزراء حيدر
العبادي ،يف حني يقت�صر دور رئي�س اجلمهورية على اال�ست�شارة" ،م�ؤكدا �أن
"رئي� ��س اجلمهوري ��ة ف�ؤاد مع�صوم يفع ��ل كل ما بو�سعه على وفق �صالحياته
الد�ستورية لإيقاف �سفك الدماء يف البالد".
وك�ش ��ف زيباري ،وه ��و ع�ضو الكت ��ل الكرد�ستانية ،عن "اجتماع ��ات �سيا�سية
ج ��رت يف منزل رئي� ��س اجلمهورية ،قبل وقوع حادثة الك ��رادة يف الثالث من
متوز" ،مبينا �أن "مع�صوم �سيجمع القوى ال�سيا�سية الفاعلة يف البالد جمددا
لإيجاد احللول للم�شاكل ال�سيا�سية والأمنية يف البالد".
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حمللون اعتربوا االعتداءات الأخرية ت�ساعد على تقوي�ض الثقة بالعبادي

نيويورك تاميز :تفجري الكرادة الأ�سو�أ بني الأعمال
الإرهابية العاملية خالل �شهر رم�ضان

 ترجمة املدى
خ ��رج العراقي ��ون احلزان ��ى لي ��ل الأح ��د
وه ��م يحملون ال�شم ��وع يف موقع تفجري
الك ��رادة ،ال ��ذي �أودى بحي ��اة وج ��رح ما
يق ��ارب � 300شخ� ��ص ،وكان املنق ��ذون
ال زال ��وا ي�سحب ��ون �أج�س ��اد ال�شه ��داء من
الأنقا� ��ض با�ستخ ��دام �أ�ض ��واء هواتفه ��م
النقالة.وم ��ع �صب ��اح االثن�ي�ن املا�ض ��ي،
وبينم ��ا �أج�ساد بع�ض ال�ضحاي ��ا ما زالت
مدفونة ،ب ��د�أ البع�ض بالتعبري عن حزنهم
وه ��م يحمل ��ون الفت ��ات ب�أ�سم ��اء ال�شهداء
ويطالبون با�ستقال ��ة امل�س�ؤولني مبا فيهم
رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
وكان التفج�ي�ر ه ��و الأك�ث�ر فت ��ك ًا من ��ذ
�سن ��وات والأ�سو�أ بني الأعم ��ال الإرهابية
العاملي ��ة الت ��ي وقعت يف الأي ��ام الأخرية.
ويب ��دو ان التفج�ي�ر مل يكن مرتبط� � ًا ب�أي

غر� ��ض �سيا�سي ،ب ��ل كان يهدف اىل القتل
م ��ن دون متيي ��ز يف الدي ��ن �أو الهوي ��ة �أو
ال�س ��ن �أو املهن ��ة ،فق ��د �شم ��ل النا� ��س م ��ن
كل فئ ��ات ال�شع ��ب وكان جمي ��ع ال�ضحايا
م ��ن العراقي�ي�ن .وح ��اول العب ��ادي يائ�س ًا
اال�ستجاب ��ة للح ��زن والغ�ض ��ب ال�شعب ��ي
وتهدئ ��ة رغب ��ة العراقي�ي�ن يف االنتق ��ام،
من خالل وع ��ده بت�سريع �إع ��دام م�سلحي
داع�ش املحكوم�ي�ن .ويف وقت مت�أخر من
الي ��وم نف�سه �أعلن ��ت وزارة الع ��دل �إعدام
خم�س ��ة حمكوم�ي�ن بالإع ��دام وعر�ض ��ت
�شا�ش ��ة التلف ��از الر�سمي ��ة �ص ��ور ًا لعملية
الإعدام.
كم ��ا �أعلن ع ��ن جمموع ��ة من الإج ��راءات
الأمني ��ة اجلديدة �أبرزها �إيقاف ا�ستخدام
�أجهزة ك�شف املتفج ��رات من قبل اجلي�ش
وال�شرطة ،التي تقرر منذ وقت طويل �أنها
وهمية ــ �إال ان هذا الإجراء مل يُطبق.

مدنيون ي�ضعون الزهور يف موقع تفجري الكرادة�..أ.ف.ب
وم ��ع هذا يق ��ول حملل ��ون �إن التفجريات �سيا�س ��ات طائفي ��ة �أدت اىل ا�ستياء ال�س ّنة
مت ّثل حتدي� � ًا �سيا�سي ًا ،حي ��ث تقول ماريا وقادت لظهور داع�ش.
فانتاب ��ي املحلل ��ة يف جمموع ��ة الأزم ��ات ومنذ ذلك الوقت واملالكي ي�سعى لتقوي�ض
الدولي ��ة "هذا النوع م ��ن العنف ميكن ان العب ��ادي ،حي ��ث ق ��ال يف مقابل ��ة م ��ع بي
يدمّر �شرعية �أي قائد".
بي �س ��ي ،قبل التفجري بوق ��ت ق�صري� ،أنه
ويق ��ول حملل ��ون ان ��ه م ��ع اهت ��زاز الثقة �سيكون �سعيد ًا ب�أن ي�صبح رئي�س ًا للوزراء
بق ��درة العب ��ادي عل ��ى توحي ��د الع ��راق مرة �أخرى اذا ما �أحتاجه البلد .من جانبه
وحماية مواطنيه فمن املحتمل ان يواجه وع ��د حاكم الزامل ��ي ،رئي�س جلن ��ة الأمن
املزيد من دعوات الإطاحة به ،وال ي�ستبعد والدف ��اع الربملاني ��ة ،ب�إج ��راء حتقيق يف
املحللون ع ��ودة املحتج�ي�ن اىل ال�شوارع التفج�ي�رات ودع ��ا اىل �إقال ��ة امل�س�ؤول�ي�ن
الذين �سبق ان اقتحموا املنطقة اخل�ضراء ع ��ن حماي ��ة بغ ��داد .وحت ��وّ ل العراقيون
مرتني.
االثنني اىل و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي
وتقول فانتابي "�أعتقد انه �سيكون �صيف ًا لرث ��اء املفقودي ��ن ،حي ��ث �شارك ��وا �صور
�سيئ ًا" .فمنذ ف�ت�رة يكافح العبادي لت�أمني الأحبة والأ�صدق ��اء وق�ص�ص ًا عنهم .وكان
�سلطت ��ه بوج ��ه معار�ضة ق ��ادة �آخرين من هن ��اك الكثري م ��ن الأطف ��ال وال�شباب بني
ال�شيعة مبا فيهم رئي� ��س الوزراء ال�سابق ال�ضحاي ��ا م ��ن بينه ��م �أحمد �ضي ��اء – �أب
ن ��وري املالك ��ي ال ��ذي مت ��ت تنحيت ��ه يف لطفلني – الذي كان يعمل لتطوير الزراعة
 2014ب�سب ��ب اعتقاد وا�شنط ��ن انه يتبع يف الع ��راق و�سب ��ق ان كت ��ب بحث�ي�ن عن

كيفي ��ة حت�س�ي�ن �إنتاج املحا�صي ��ل .ات�صل
�أ�صدقا�ؤه وعائلته به ل�ساعات قبل ان يتم
�سحب جثته من بني الأنقا�ض.
وم ��ع بداي ��ة �شه ��ر رم�ض ��ان� ،أخ�ب�ر دعاة
داع� ��ش �أتباعه ��م ب�أن ��ه وقت منا�س ��ب جد ًا
لقتل النا� ��س ،حيث قال �أحد ه�ؤالء الدعاة
ان عل ��ى املتطرفني "ان يجعل ��وا رم�ضان،
ب� ��إذن الل ��ه� ،شه ��ر الأمل للكافري ��ن يف كل
م ��كان" ،كم ��ا و ّزع متط ��رف �آخ ��ر كرا�س� � ًا
ع ��ن كيفي ��ة ا�ستخ ��دام ال�س ّم قائ�ل ً�ا بلهجة
�إنكليزي ��ة ركيك ��ة "ال تن�س ��وا ان رم�ض ��ان
قريب ،انه �شهر االنت�صارات".
وكان رم�ض ��ان احلايل �شهر ًا دموي ًا ،حيث
�أدت الهجمات الإرهابية اىل مقتل و�إ�صابة
مئ ��ات الب�شر يف �أورالن ��دو ،و�إ�سطنبول،
وبنغالدي�ش وبغداد.
وبالن�سبة لغالبية امل�سلمني يف العامل فان
العن ��ف يتناف ��ى متام ًا م ��ع �شه ��ر رم�ضان
املب ��ارك ،فبالإ�ضاف ��ة اىل ال�صي ��ام فان ��ه
الوقت املنا�سب ملراجع ��ة النف�س وجتديد
القي ��م الروحي ��ة والعبادة والت ��زاور بني
الأ�صدقاء والأقرباء.
وم ��ع ان الهجم ��ات مل تن ّف ��ذ جميعه ��ا يف
رم�ض ��ان فقد �شه ��د ال�شهر ع ��ددا كبريا من
الهجم ��ات؛ فقد فت ��ح م�س ّلح الن ��ار يف نا ٍد
ليل ��ي يف �أورالندو وقتل � 49شخ�ص ًا ،كما
وقع هج ��وم �إنتحاري يف موق ��ع للجي�ش
يف الأردن و�أودى بحي ��اة �سبع ��ة جن ��ود،
ويف الي ��وم الت ��ايل وقع ��ت هجم ��ات يف
مط ��ار �أتات ��ورك يف �إ�سطنب ��ول قتل ��ت ما
ال يق ��ل ع ��ن � 41شخ�ص� � ًا ،واقتح ��م م�سلح
اجلمعة مطعم ًا يف احلي الدبلوما�سي يف
دكا و�سمح لبع�ض امل�سلمني باملغادرة لكنه
قتل ما ال يقل عن � 22أغلبهم من الأجانب.
و�أعل ��ن داع�ش م�س�ؤوليته ع ��ن الكثري من
الهجم ��ات التي كان معظ ��م �ضحاياها من
امل�سلم�ي�ن ،الأم ��ر ال ��ذي يك� � ّذب �إدع ��اءات
داع�ش ب�أنه املدافع عن الدين الإ�سالمي.
ويق ��ول ه ��ادي اجلميل ��ي� ،صاح ��ب حمل
�أُ�صي ��ب ب�شظاي ��ا الزج ��اج املتطاي ��ر يف
هج ��وم بغداد "كنا �سع ��داء ونتهي�أ لإفطار
�أواخ ��ر �أي ��ام ال�صيام واالحتف ��ال بالعيد،
لكن �سعادتنا تلطخت بالدماء".

ال�ضلوعية تر�سل فوج ًا قتالي ًا للم�ساعدة مب�سك الأر�ض يف بلــد
� صالح الدين  /املدى بر�س
�أف ��اد م�ص ��در �أمن ��ي يف حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن ،ب�أن
ح�صيلة التفجريات االنتحارية عند البوابة الرئي�سة
ملرق ��د �سيد حممد يف ق�ضاء بل ��د جنوب تكريت مركز
حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن (  170ك ��م �شم ��ال بغ ��داد).
ارتفعت �إىل  76قتي ًال وجريح ًا.
وق ��ال امل�صدر يف حديث لـ (املدى بر�س) �إن "ح�صيلة
التفج�ي�رات االنتحاري ��ة الت ��ي ا�ستهدف ��ت البواب ��ة
الرئي�س ��ة ملرق ��د �سي ��د حمم ��د يف ق�ض ��اء بل ��د جنوب
تكري ��ت مركز حمافظة �صالح الدين ،ارتفعت �إىل 36
قتي ًال و 40جريح ًا".

تهيئة قوة لإ�سناد �شرطة ق�ضاء بلد حت�سب ًا لأي خرق
�أمني عق ��ب ا�ستهداف مرقد �سيد حممد يف ق�ضاء بلد
جن ��وب تكري ��ت مركز حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن (170
ك ��م �شمال بغ ��داد) ،فيما ا�شارت اىل اتخ ��اذ �إجراءات
احرتازية للت�صدي لأية عملية ارهابية.
وق ��ال مدير �شرطة ال�ضلوعية العقيد قنديل خليل يف
حديث لـ (املدى بر�س) ان "مديرية ال�شرطة وك�إجراء
اح�ت�رازي ا�ستدع ��ت كاف ��ة منت�سبيه ��ا حلظ ��ة وقوع
التفج�ي�رات الت ��ي ا�ستهدف ��ت مرق ��د �سي ��د حممد يف
ق�ضاء بلد جنوب تكري ��ت" ،م�شري ًا اىل "ت�شكيل قوة
خا�ص ��ة بالتن�سيق م ��ع بع�ض اجله ��ات املعنية لتلبية
�أية مهمة قتالية".

و�أ�ض ��اف خلي ��ل �أن "ق ��وة م ��ن احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف
ال�ضلوعية �أر�سلت اىل احد املواقع لتنفيذ مهمة م�سك
االر� ��ض حت�سبا م ��ن خرق �أمن ��ي بع ��د التفجريات"،
مبينا "ما زلنا نتابع املوقف وجنري تبادل املعلومات
ملحا�صرة العملي ��ات الإرهابية فنحن يـــ ٌد واحد ٌة �ضد
م ��ن يح ��اول العب ��ث مبقد�ساتن ��ا او ي�سع ��ى لتحريك
اخليط الطائفي".
ي�ش ��ار اىل ان جمل� ��س حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن اعلن،
اجلمع ��ة ،احل ��داد الر�سم ��ي يف املحافظة مل ��دة ثالثة
اي ��ام على ارواح �ضحايا تفج�ي�رات مرقد �سيد حممد
يف ق�ض ��اء بلـــد جنوب تكري ��ت مركز حمافظة �صالح
الدين ( 170كم �شمال بغداد).

العراق يرتدد برفع جهاز ك�شف املتفجرات لعدم امتالكه للبدائل

خبري نووي ي�ؤكد ا�ستخدام "النابامل" او م�شتقاته يف تفجري الكرادة
 ترجمة املدى
عانى العراق ال�سبت املا�ضي ،واحدة من
�أكرث الهجم ��ات املدمرة حتى الآن ،عندما
�ضرب ��ت جمموعة داع� ��ش منطقة الكرادة
املكتظ ��ة و�سط العا�صمة بغ ��داد ما �أودى
بحي ��اة م ��ا ال يق ��ل ع ��ن � 149شخ�ص� � ًا و
�إ�صابة الكثريين.
ويوح ��ي الهج ��وم ب� ��أن داع� ��ش – برغم
تراجعها وتراخي �سيطرتها على املناطق
– ال زال ��ت حتتفظ بقدرتها على �إرتكاب
املجازر و�ضرب قل ��ب البالد ،ما يعني ان
داع�ش لن تنتهي قريب ًا.
الأم ��ر يتعل ��ق بف�ش ��ل وق�ص ��ور الأطراف
الت ��ي تواج ��ه داع� ��ش �أك�ث�ر مم ��ا يتعلق
بقدرات وموارد هذه املجموعة املتطرفة
الت ��ي تنتع� ��ش عندم ��ا يك ��ون خ�صومه ��ا
�ضعفاء وغري جمهزين جيد ًا.
الع ��راق فيه نقاط تفتي� ��ش دون امل�ستوى
املطلوب ،و�إخت�صا�صات �أمنية متداخلة،
وق ��درات �إ�ستخباراتي ��ة �ضعيف ��ة برغ ��م
الدعم الدويل ومليارات الدوالرات التي
�أُنفق ��ت ،كم ��ا �أن ��ه يفتق ��ر اىل جي�ش فاعل
حي ��ث ال زال يعتم ��د عل ��ى �أط ��راف غ�ي�ر

حكومية.
لي�س هن ��اك ّ
حل بني ليل ��ة و�ضحاها لهذه
امل�ش ��اكل ،بل رمبا ي�ستغرق ذلك �سنوات.
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ف� ��إن الإنق�سام ��ات
والنع ��رات الطائفي ��ة تقوّ � ��ض �شرعي ��ة
احلكومة وقدرتها عل ��ى توفري اخلدمات
والأمن ،كما �أنها تثري خماوف من تغيري
داع�ش لعالمتها التجارية املتمثلة بالتمرد
ال�س ّني .ومعظم اللوم يف م�شاكل العراق
احلالي ��ة ميك ��ن ان يق ��ع عل ��ى �سيا�س ��ات
الوالي ��ات املتحدة واململك ��ة املتحدة بعد
�إجتياح .2003
وحتى من دون جي�ش تقليدي فاعل ،كان
ب�إمكان الع ��راق منع العديد من الهجمات
الإرهابي ��ة ل ��و كان ��ت لدي ��ه ق ��درات جمع
معلوم ��ات �صحيحة .وكم ��ا قال اجلرنال
املتقاعد جاك كني – مهند�س زخم القوات
يف الع ��راق "كان ��ت لدين ��ا كل الق ��درات
الإ�ستخباراتي ��ة هناك ،كن ��ا نعرف �أماكن
تواج ��د قوات الع ��دو من خ�ل�ال طائرات
املراقبة وكنا نتعقبهم ،وكانت املعلومات
تتدف ��ق علين ��ا �إ�ضاف� � ًة اىل التن�صت على
حمادثاتهم الهاتفي ��ة .كنا ن�ستخدم قوات
حمارب ��ة الإره ��اب الأمريكي ��ة ل�ضربه ��م

ح�سن ال�شمري

دع ��ا ع�ضو اللجنة القانونية النيابية وزير الع ��دل ال�سابق ح�سن ال�شمري رئي�س
ال ��وزراء حيدر العبادي اىل الظهور بـ"م�ؤمتر �صحفي " للإجابة على الت�سا�ؤالت
ب�ش�أن تفجري الكرادة.
وق ��ال ال�شم ��ري "�أدعو رئي� ��س ال ��وزراء حيدر العب ��ادي اىل االجاب ��ة مع خرباء
مكافح ��ة املتفج ��رات والأ�ساتذة املخت�صني بالعل ��وم الكيمائية ع ��ن طبيعة املواد
امل�ستخدم ��ة يف تفج�ي�ر الكرادة".و�شدد ع�ض ��و اللجنة القانوني ��ة الربملانية على
"�ض ��رورة ك�شف الدالالت والنتائ ��ج املرتتبة على هذا التطور الأمني اخلطري"،
م�ؤكدا �أن "من حق ال�شعب العراقي عموم ًا واملكون ال�شيعي امل�ستهدف بالإرهاب
خ�صو�ص� � ًا �أن يع ��رف مالب�س ��ات احل ��ادث ليعي حج ��م التحدي املرتق ��ب وماهي
�إج ��راءات احلكومة يف كيفي ��ة التعامل معه ،وليعرف ال�شع ��ب كيفية التعامل مع
مثل هذه احلاالت لو تكررت".

الربملان م�ستعد للتعاون
مع احلكومة الختيار
القادة الأمنيني
حممد الكربويل
ح ّم ��ل ع�ضو جلنة الأم ��ن الربملانية حممد الكربويل القائ ��د العام للقوات
امل�سلح ��ة ووزيري الداخلية والدف ��اع وم�ست�شارية الأمن الوطني ومدير
جهاز املخابرات امل�س�ؤولية ملا و�صفها بـ"االنتكا�سات" الأمنية املتكررة.
وقال الكرب ��ويل �إن "ت�صاعد لغة التخوين والت�شكي ��ك و�إلقاء امل�س�ؤولية
بني الأط ��راف �أخرجت املو�ضوع من جانبه املهن ��ي و�شخ�صنته وحولته
اىل تناب ��ز حزبي وت�صفي ��ة ح�سابات �سيا�سية على ح�س ��اب امن املواطن
ودماء �شهداء فاجعة الكرادة ومرقد �سيد حممد (ع) يف بلد".
و�أب ��دى ع�ض ��و جلنة الأم ��ن ا�ستعداد جلنت ��ه لـ"التعاون م ��ع العبادي يف
تر�شيح واختيار وت�سمية ال�ضباط املهنيني الكفوئني الوطنيني امل�ستقلني
والقادري ��ن عل ��ى �إدارة الأمن والتعام ��ل مع املعلوم ��ات وتفعيل اجلانب
اال�ستخباراتي ومبا ي�ضمن تعزيز الأمن يف بغداد واملحافظات".

"املق�صر
رئي�س الوزراء
ِّ
الأول" وعليه اال�ستقالة
ميثاق احلامدي

ع�شية هجوم دموي لداع�ش ا�ستهدف مزاراً �شيعي ًا

و�أ�ض ��اف امل�صدر الذي طلب ع ��دم الك�شف عن ا�سمه،
�أن "اجلرح ��ى يتلق ��ون العالج يف اح ��د امل�ست�شفيات
وبع�ضه ��م يع ��اين م ��ن ج ��روح خط ��رة ب�سب ��ب �شدة
التفجري".و�أ�شار امل�صدر اىل ان "منفذي التفجريات
تخف ��وا ب ��زي احل�ش ��د ال�شعب ��ي و�سيارات ��ه ول ��دى
و�صوله ��م اىل البواب ��ة الرئي�سة للمرق ��د فتح احدهم
النار على عنا�صر ال�شرطة فيما فجر انتحاري حزامه
النا�سف" ،الفت ًا اىل ان "انتحاريا �آخر حاول الدخول
اىل باحة املرقد واحلرم لكن احلرا�س �أغلقوا البوابة
الرئي�س ��ة ليفجر نف�سه عن ��د احدى البوابات مما �أدى
اىل ان ��دالع ن�ي�ران باملح ��ال التجاري ��ة عل ��ى جانبي
املدخل".بدوره ��ا ،اعلنت �شرطة ق�ض ��اء ال�ضلوعية،

احلكومة مطالبة
بالإجابة عن تفجري
الكرادة

وكن ��ا من� � ّرر املعلوم ��ات للعراقي�ي�ن ك ��ي
يتمكنوا من �ضربهم �أي�ض ًا".
وبع ��د مقت ��ل املئ ��ات ب�سي ��ارات داع� ��ش
املفخخ ��ة وبع ��د التفج�ي�ر الأخ�ي�ر الذي
�أودى بحي ��اة ما ال يق ��ل عن � 157شخ�ص ًا
يف منطقة الكرادة و�سط العا�صمة بغداد،
�أمر رئي�س الوزراء حيدر العبادي ب�سحب
�أجه ��زة ك�ش ��ف املتفج ��رات الوهمي ��ة من
نقاط التفتي�ش و�إجراء حتقيق جديد يف
ف�س ��اد ال�صفقة التي عقدت مع الربيطاين
جيم�س مكورميك بائع اجلهاز الذي حكم
عليه بال�سجن ع�شر �سنوات يف بريطانيا
والتي كلفت الع ��راق �أكرث من  53مليون
دوالر ،لك ��ن كلفته ��ا ب� ��أرواح العراقي�ي�ن
ال تحُ �ص ��ى ،حي ��ث قتل ��ت التفج�ي�رات
و�شوّ ه ��ت م ��ا ال يقل ع ��ن � 4آلآف �شخ�ص
من ��ذ عام  .2007وي�أت ��ي �سحب الأجهزة
بعد �سنوات من �إ�صرار م�س�ؤويل وزارة
الداخلي ��ة – الذي ��ن �إ�شرتوه ��ا ب�أ�سع ��ار
باهظ ��ة  -على �أنه ��ا فاعل ��ة يف �إ�ست�شعار
روائ ��ح مكون ��ات امل ��واد املتفج ��رة.
وقرب موق ��ع التفجري يف الك ��رادة� ،أخذ
العراقي ��ون ي�سخ ��رون م ��ن ق ��رار �سحب
الأجه ��زة ال ��ذي ج ��اء بع ��د �سن ��وات م ��ن

�ش ��كاوى املواطنني وحتذيرات احلكومة
الربيطاني ��ة واجلي� ��ش الأمريك ��ي من ان
هذه الأجهزة لي�ست لها �أية قيمة.
وقال كاظ ��م ال�سيد ،ال ��ذي كان يقف قرب
بقاي ��ا املجم ��ع التجاري املح ��روق" ،كان
يج ��ب ان يت ��م �سحبه ��ا من ��ذ وق ��ت بعيد،
لي�س هناك م ��ن ي�ؤمن بكفاءته ��ا ،الف�ساد
هو �أكرب تهديد نواجهه".
ويق ��ول حم ��زة� ،ضاب ��ط يف ال�شرط ��ة
الإحتادي ��ة ال ��ذي رحّ ��ب بق ��رار �سح ��ب
الأجه ��زة برغ ��م ت�أخ ��ره�" ،إنه ��ا �أجه ��زة
وهمي ��ة ،كان ��وا ي�ضحك ��ون علين ��ا عندما
�أمرونا ب�إ�ستخدامها".
ويف ت�صري ��ح ل ��ه ق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء
"عل ��ى كافة الأجهزة الأمنية �إبعاد �أجهزة
الك�شف اليدوية عن نقاط التفتي�ش وعلى
وزارة الداخلي ��ة �إع ��ادة فت ��ح التحقي ��ق
بف�س ��اد العق ��ود الذي مت مبوجبه ��ا �شراء
ه ��ذه الأجه ��زة ومالحق ��ة كاف ��ة الكيانات
امل�شاركة يف تلك العقود".
وتباط� ��أ بع� ��ض امل�س�ؤول�ي�ن الأمنيني يف
الإمتث ��ال لأمر رئي�س ال ��وزراء ،ففي يوم
الإثن�ي�ن كان ��وا ال يزال ��ون يحمل ��ون تلك
الأجه ��زة عن ��د مداخ ��ل العا�صم ��ة وعل ��ى

الطرق امل�ؤدية للمطار وال�شمال.
ال�ت�ردد بالإق ��رار بع ��دم فائ ��دة الأجه ��زة
يتمرك ��ز يف ع ��دم وج ��ود بدائ ��ل لإبع ��اد
املتفجرات عن املدن .ويقول م�س�ؤول كبري
يف وزارة الداخلي ��ة "�أحيان ًا من الأف�ضل
التظاه ��ر ،فالقول بعدم فائدتها يعني �أننا
ال منتل ��ك �شيئ ًا اف�ضل منه ��ا ،واملواطنون
بحاجة اىل نوع من الطم�أنينة".
وم ��ع ذل ��ك فالذي ��ن يقف ��ون ق ��رب �أنقا�ض
التفج�ي�ر ال ي�شع ��رون بالراح ��ة .فلم تكن
هن ��اك حف ��رة يف م ��كان الإنفج ��ار وان
الأ�ضرار التي حلقت باملباين ت�سببت يف
الغال ��ب عن الن�ي�ران التي ق ��ال م�س�ؤولو
الط ��ب ال�شرع ��ي �أنه ��ا كان ��ت غ�ي�ر عادية
بالن�سبة لقنبلة بهذا احلجم.
وقال م�س� ��ؤول كبري يف وح ��دة الأ�سلحة
الكيمياوي ��ة والبيولوجي ��ة وامل�شع ��ة
والنووية "�أر�سلنا عيّنات اىل  12خمترب ًا
�أكدت بع�ضه ��ا �إ�ستخدام الناب ��امل �أو �أحد
م�شتقات ��ه .اذا ت�أك ��دت �شكوكن ��ا ف�ستكون
املرة الأوىل التي ي�صنع فيها الإرهابيون
مثل هذا و�ست�ؤ�شر مرحلة جديدة".
عن :الغارديان

طالبت النائبة عن كتلة بدر النيابية ميثاق احلامدي رئي�س الوزراء حيدر العبادي
بـ"االع�ت�راف بتق�ص�ي�ره وتقدمي ا�ستقالته" من من�صب ��ه على خلفية اخلروقات
االمني ��ة االخرية .وقالت احلامدي �إن "القائد العام للقوات امل�سلحة امل�س�ؤول عن
ع�شرات التفجريات التي حدثت م�ؤخرا يف خمتلف املحافظات ".
وا�ضاف ��ت ع�ض ��و كتلة بدر ان "رئي�س الوزراء �صار املق�صر الأول يف كل ما جرى
لأنه مل يعاقب اي م�س�ؤول عن احلادث او ان ي�ضع خطط بديلة حلفظ �أمن البلد"،
مبين ��ة �أن "االق ��االت االخ�ي�رة التي قام به ��ا العبادي غري كافية ويج ��ب �أن تكون
حماكم ��ة تط ��ال كل من كان �سببا يف ه ��ذه الفاجعة حت ��ى و�إن كان حيدر العبادي
نف�سه ،والأحرى به ان يتحلى بال�شجاعة ويعرتف بتق�صريه ويقدم ا�ستقالته".

جبهة الإ�صالح تتو�سع
وان�ضم لها قادة كتل جدد
علي البديري
اعل ��ن النائ ��ب ع ��ن جبه ��ة اال�صالح عل ��ي البدي ��ري ان اجلبه ��ة مقبلة عل ��ى زيادة
اع�ضائها ،م�شريا اىل ان بع�ض قادة الكتل ال�سيا�سية �سين�ضمون اليها قريبا.
وق ��ال البديري �إن "جبهة الإ�ص�ل�اح مقبلة على زيادة ع ��دد اع�ضائها ،الن النواب
وبع�ض ق ��ادة الكتل ال�سيا�سي ��ة يتعر�ضون ل�ضغط من جماهريه ��م لغر�ض تنفيذ
اال�ص�ل�اح ،ب�سبب تردي الو�ضع االمني وال�سيا�سي واالقت�صادي للبالد" ،م�ضيف ًا
ان "ه�ؤالء القادة اجتهوا ملو�ضوع اال�صالح العام للبالد عن طريق اجلبهة".
وا�ض ��اف ع�ض ��و جبه ��ة اال�صالح "ال خيار ام ��ام البالد �س ��وى اال�صالح وحماربة
الف�س ��اد واملحا�ص�ص ��ة" ،م�ؤك ��دا ان "اجلبه ��ة �ست�ستمر بعمله ��ا النيابي لغر�ض
حتقي ��ق اال�صالح الذي هو مطلب جماه�ي�ري" .وك�شف نواب عن جبهة الإ�صالح
يف وق ��ت �سابق ،عن رغبة كتل �سيا�سية "مهم ��ة وكبرية" باالن�ضمام �إىل �صفوف
�أع�ضاء اجلبهة.

الأحرار �ستتطرق
لفاجعة الكرادة يف
جل�سة الربملان

عبدالعزيز الظاملي

�شدد ع�ضو كتلة الأحرار النيابية عبد العزيز الظاملي على �ضرورة اخراج
ال ��وزارات االمنية من دائرة " املحا�ص�صة احلزبية " ،فيما ا�شار اىل عزم
كتلت ��ه على التط ��رق لفاجعة" الك ��رادة " خالل اجلل�س ��ة االوىل ملجل�س
النواب.
وقال الظاملي �أن "نواب كتلة االحرار �سيح�ضرون جل�سة جمل�س النواب
املق ��رر عقدها يف الثاين ع�شر من ال�شهر اجلاري" ،م�ضيفا ان" الوزارات
االمنية من اهم الوزارات التي يجب ان تخرج من دائرة " املحا�ص�صة".
و�أ�ض ��اف ع�ضو كتل ��ة االحرار ان "العراق الي ��وم ي�ستوجب على اجلميع
التوج ��ه نحو التخلي ع ��ن املطالبة بـ"من�صب " يف ال ��وزارات االمنية "،
م�ش ��ددا على " �ض ��رورة ابعاد تلك ال ��وزارات عن احلزبي ��ة واملحا�ص�صة
ال�سيا�سي ��ة" .و�أ�ش ��ار اىل ان "االحرار عازمة على عر�ض كثري من االمور
من �ضمنها فاجعة منطقة الكرادة يف حال اكتمل ن�صاب الربملان".

بور�صة العراق ت�سجل انخفا�ضا بقيمة وعدد الأ�سهم خالل حزيران
 بغداد /المدى بر�س

بن�سب ��ة  %5.7عن �شهر �أي ��ار ،وفيما �شهدت
انخفا�ض ��ا يف عدد الأ�سهم املتداولة وقيمتها
خ�ل�ال  22جل�س ��ة ت ��داول ،وق ��ال املدي ��ر
التنفي ��ذي لل�سوق طه �أحم ��د عبد ال�سالم يف
حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "�سوق العراق
ل�ل��أوراق املالية نظمت خ�ل�ال �شهر حزيران
املا�ض ��ي  22جل�سة ت ��داول" ،مبين ًا �أن "عدد
ال�ش ��ركات املدرج ��ة يف ال�س ��وق بلغ ��ت 96
�شرك ��ة ،بع ��د �أن �أقرت هيئ ��ة الأوراق املالية

يجر تداول �أ�سهم � 21شركة مدرجة".
و�أك ��د املدي ��ر التنفي ��ذي� ،أن "ع ��دد الأ�سه ��م
املتداول ��ة خ�ل�ال �شه ��ر حزي ��ران بلغ ��ت
 98.847ملي ��ار �سهم ،منخف�ض� � ًا عن عددها
يف �شه ��ر �أيار حيث بلغ ��ت  156.459مليار
�سهم" ،الفت ��ا �إىل �أن "قيمة الأ�سهم املتداولة
يف �شه ��ر حزي ��ران بلغ ��ت  32.211ملي ��ار
دينار ،بانخفا�ض ع ��ن �شهر �أيار حيث بلغت
يف حينها  37.873مليار دينار".

�شط ��ب �إدراج �أ�سه ��م �شركت�ي�ن" .و�أ�ض ��اف
عب ��د ال�سالم� ،أن "ال�شركات املدرجة توزعت
بواقع  23م�صرفا ،و�شركتي ات�صاالت،و 21
�شركة �صناعة ،و�ست �شركات زراعة ،وع�شر
�ش ��ركات �سياح ��ة،و ت�سع �ش ��ركات خدمات،
�س ��ت �ش ��ركات ا�ستثم ��ار م ��ايل 14 ،حتويل
مايل ،و� 5شركات ت�أمني" ،مو�ضحا �أن "عدد
ال�شركات املتداولة �أ�سهمها يف ال�سوق خالل
�شه ��ر حزيران بلغ ��ت � 61شركة ،يف حني مل

5 ECONOMY
�أعلنت �سوق العراق للأوراق املالية ،تداول
 98.847ملي ��ار �س ��هم خالل �ش ��هر حزيران
املا�ض ��ي ،بقيمة  32.211ملي ��ار دينار ،فيما
�أك ��دت انخفا� ��ض الأ�سه ��م وقيمته ��ا مقارنة
ب�شهر �أيار املا�ضي.
و�سجل ��ت �س ��وق الع ��راق ل�ل��أوراق املالي ��ة،
عن ��د �إغالقها يف نهاية �شهر حزيران ارتفاعا

اقتصــاد

العدد ( )3689ال�سنة الثالثة ع�شرة -
الإثنني ( )11متوز 2016

النفط تعلن ت�صدير  592مليون برميل خالل الن�صف الأول من العام احلايل
 ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة حت���ذر م��ن زي����ادة اع��ت��م��اد ال��ع��امل ع��ل��ى ن��ف��ط ال�����ش��رق الأو���س��ط
 بغداد /المدى

اعلنت وزارة النفط ،يوم ام�س
االحد� ،أن مجموع ال�صادرات
النفطية للن�صف الأول من
العام الحالي  2016بلغت 592
مليون برميل ،م�شيرة الى
�أن � 34شركة عالمية ا�شترت
النفط الخام العراقي ،فيما
حذرت وكالة الطاقة الدولية
من زيادة اعتماد العالم على
نفط ال�شرق الأو�سط ،و�أ�شارت
الى �أن انخفا�ض �أ�سعار الخام
زاد من الطلب العالمي ما جعل
ح�صة كبار منتجي ال�شرق
الأو�سط من �سوق النفط
تت�ضخم.
وبين ��ت اجل ��داول الت ��ي ن�شرته ��ا �شركة
ت�سوي ��ق النف ��ط (�سوم ��و) التابع ��ة
للوزارة� ،أن جمموع ال�صادرات النفطية
للن�صف االول من عام  2016بلغت 592
مليون ��ا و� 56أل ��ف برمي ��ل ،و�أن مع ��دل
الت�صدي ��ر ال�شهري بل ��غ  98مليونا و76
�أل ��ف برميل مبعدل ثالث ��ة ماليني و292

�ألف برمي ��ل يومي ��ا .وبلغ ��ت الإيرادات
املتحقق ��ة م ��ن مبيعات النف ��ط اخلام 17
ملي ��ارا و 694ملي ��ون دوالر ومبع ��دل

 2.949ملي ��ار دوالر ب�سع ��ر بيع �شهري
معدله  31دوالرا و� 32سنتا.
و�أ�ش ��ارت ج ��داول �سوم ��و اىل �أن 34

�شرك ��ة عاملي ��ة ومن خمتل ��ف اجلن�سيات
الآ�سيوي ��ة والأوروبي ��ة والأمريكي ��ة
ا�ش�ت�رت النفط العراق ��ي .وكانت �أ�سعار

النف ��ط العاملية انخف�ضت اىل ما دون 60
دوالرا للربميل الواحد ،ما �أثر �سلبا على
موازنات ال ��دول املنتجة للنفط وخا�صة

ً
أ�سبوعيا
البنك املركزي يعلن �أ�سعار ال�سبائك الذهبية �
و�سندات العراق الدولية ترتفع
 بغداد /المدى
ق ��رر البن ��ك املرك ��زي ،ي ��وم ام� ��س االحد،
االعالن عن ا�سع ��ار ال�سبائك وامل�سكوكات
الذهبية ،ا�سبوعي ًا ،من كل يوم اثنني ،عرب
موقع ��ه االلك�ت�روين ،وفيما �أ�ش ��ار اىل �أن
قي ��م البيع �ستتم وف ��ق الأ�سعار املعلنة يف
ال�سوق العاملية ،ارتفعت ال�سندات الدولية
العراقية التي �أجلها حتى  2028والبالغة
قيمته ��ا  2.7ملي ��ار دوالر.وذك ��ر بي ��ان،
للبن ��ك املرك ��زي ،تلق ��ت (امل ��دى) ،ن�سخ ��ة
منه� ،إنه "�سيق ��وم ب�إعالن �أ�سعار ال�سبائك

وامل�سكوكات الذهبية كل يوم �أثنني من كل املواطنني "لدعم ال�سيول ��ة املالية" ب�سبب
�أ�سبوع وعرب املوق ��ع االلكرتوين للبنك" .االزمة املالي ��ة يف العراق.يف الوقت الذي
و�أ�ض ��اف البي ��ان ،ان ��ه "�سيت ��م البيع يوم هب ��ط في ��ه متو�س ��ط الع�ل�اوة املطلوب ��ة
الثالث ��اء فقط وف ��ق الأ�سع ��ار املعلنة على حلي ��ازة �أدوات الدي ��ن العراقي ��ة مقارن ��ة
�أ�سا� ��س� ،سعر الذهب يف ال�س ��وق العاملية ب�سن ��دات اخلزان ��ة الأمريكي ��ة �إىل �أدن ��ى
لليوم ال�سابق (االثنني) ،مطروح ًا منه  15م�ست ��وى يف �أ�سبوع بعدما وافق �صندوق
دوالر ًا ،م�ضاف ًا �إليه الكلف الثابتة الأخرى النق ��د الدويل على قر�ض قيمته  5.3مليار
(ال�سلك والت�أمني)".
دوالر لبغداد.
وكان البن ��ك املركزي العراق ��ي� ،أعلن منذ ووافق �صندوق النقد الدويل على ترتيب
�أيل ��ول  ،2015مبا�شرت ��ه بط ��رح �سبائ ��ك حتت الطل ��ب للعراق �أجله ث�ل�اث �سنوات
خمتلف ��ة االوزان م ��ن الذه ��ب للبي ��ع اىل بقيم ��ة  5.34ملي ��ار دوالر م ��ن �أج ��ل دعم

Fitness Time GYM
كيوكوش��ن كاي كاراتي��ه  -بن��اء اجس��ام
بإش��راف املدربني الدوليني ع��دي عبد الوهاب
حس�ين  -حيدر وادي قتال اعزل قتال شوارع -
لياقة ورش��اقة كمال اجسام العنوان  :بغداد/
الس��يدية /الش��ارع التج��اري  -عم��ارة اعزاز
لالستفسار االتصال باالرقام
كيوكو شن كاي ٠٧٧٠٠٦٩٣٦٢٠ :
كمال اجسام ٠٧٧٠٧٨٩٣٧١٥ :

جه ��ود بغ ��داد يف مواجه ��ة �أ�سع ��ار النفط
املنخف�ضة و�ضمان اال�ستمرارية يف خدمة
الدي ��ون .وق ��ال ال�صن ��دوق يف بي ��ان �إن
املوافق ��ة �ست�سمح بال�صرف الفوري لنحو
 634مليون دوالر.
وج ��رى ت ��داول ال�سن ��د بارتف ��اع بلغ 0.4
�سنت عند � 77.4سن ��ت بالدوالر مبا يبعد
ع ��ن �أعلى م�ست ��وى يف � 11شه ��را �سجلته
ال�سندات العراقية قبل الإعالن عن االتفاق
مع �صندوق النقد وفق بيانات توم�ستون
رويرتز.

الع ��راق ال ��ذي تعتم ��د موازنت ��ه بن�سب ��ة
 %95على ال�صادرات النفطية.
يف �سي ��اق مت�ص ��ل حذرت وكال ��ة الطاقة
الدولي ��ة م ��ن زي ��ادة اعتماد الع ��امل على
نف ��ط ال�شرق الأو�س ��ط ،م�ش�ي�رة اىل �أن
انخفا� ��ض �أ�سع ��ار اخلام زاد م ��ن الطلب
العامل ��ي م ��ا جع ��ل ح�ص ��ة كب ��ار منتجي
ال�ش ��رق الأو�س ��ط من �س ��وق النفط �أكرب
مم ��ا كانت علي ��ه .وقال املدي ��ر التنفيذي
للوكالة ف ��احت بريول يف مقابلة �صحفية
اطلع ��ت عليها "امل ��دى"� ،إن هناك مبالغة
يف زي ��ادة االحتياطي ��ات والإنت ��اج م ��ن
�أمريكا ال�شمالية وال تعك�س الواقع وهو
ا�ستمرار االعتماد �أك�ث�ر ف�أكرث على نفط
ال�شرق الأو�سط.
وكان اخل�ب�ر الرئي�س ��ي اقت�صادي ��ا يف
العامل هو زيادة االحتياطيات يف �أمريكا
لتتجاوز احتياطيات ال�سعودية ورو�سيا
وت�صبح الأكرب عامليا.
وتن�ص ��ح وكال ��ة الطاق ��ة الدولي ��ة دول
منظم ��ة التنمي ��ة والتع ��اون (ال ��دول
ال�صناعي ��ة الك�ب�رى) ب�ش� ��أن �سيا�س ��ات
الطاقة وتع ��د املقابل ملنظمة �أوبك ممثلة
م�صالح امل�ستهلكني.
وق ��ال ب�ي�رول �إن ن�صي ��ب ال�سعودي ��ة
والعراق من �س ��وق النفط يزداد ليقرتب
مم ��ا كان عليه يف �أزمة �إم ��دادات الطاقة
يف ال�سبعينيات.و�أ�ضاف �أن الطلب على

نفط منتجي ال�ش ��رق الأو�سط ارتفع يف
العام�ي�ن املا�ضيني م ��ع هب ��وط الأ�سعار
وا�ستمراره ��م يف الإنت ��اج مقابل توقف
بع� ��ض املنتجني للنفط ع ��ايل التكلفة يف
�أمريكا وكندا والربازيل.
وح�سب �أرقام وكالة الطاقة الدولية يبلغ
ن�صي ��ب دول ال�ش ��رق الأو�س ��ط املنتج ��ة
للنف ��ط  34م ��ن �س ��وق الطاق ��ة العامل ��ي،
وه ��ي �أعل ��ى ن�سبة منذ ع ��ام  1975حني
كان ن�صي ��ب دول املنطق ��ة م ��ن �س ��وق
الطاقة العاملي  36يف املئة.
ويف عام  ،1985م ��ع زيادة �إنتاج النفط
بكثاف ��ة من بح ��ر ال�شمال ،هب ��ط ن�صيب
دول ال�ش ��رق الأو�س ��ط من �س ��وق النفط
العاملي �إىل  19يف املئة فقط.
وتنت ��ج دول املنطق ��ة نح ��و  30ملي ��ون
برمي ��ل يومي ��ا ،تتوقع الوكال ��ة �أن يزيد
م ��ع زيادة الطل ��ب على نف ��ط املنطقة يف
العامني القادمني.
وحذر بريول م ��ن �أن انخفا�ض الأ�سعار
�أ�ض ��ر بجهود تقليل االعتماد على الطاقة
امللوث ��ة للبيئة ،م�ش�ي�را �إىل زيادة اقتناء
ال�سي ��ارات الكب�ي�رة امل�ستهلك ��ة �أك�ث�ر
للبنزين يف الوالي ��ات املتحدة ب�أكرث من
�ضعفني يف العامني الأخريين.
وبلغ ��ت ن�سب ��ة الزي ��ادة يف ال�سي ��ارات
الكب�ي�رة يف ال�ص�ي�ن �أربع ��ة �أ�ضعاف يف
تلك الفرتة.

خارج الحدود
Out o f B o r d e r s

الريا�ض

وزير الطاقة يتوقع توازن
�سوق النفط

ق ��ال وزي ��ر الطاقة ال�سع ��ودي� ،أم�س الأح ��د� ،إن �سوق النفط
تتجه �إىل التوازن وا�ستقرار الأ�سعار.
و�أ�ضاف الوزير خالد الفالح ح�سبما ذكر بيان لوزارة الطاقة،
ام� ��س الأحد� ،أن ال�سعودية �أكرب بل ��د م�صدر للنفط يف العامل
�ست�سع ��ى جاه ��دة على ال ��دوام جلل ��ب اال�ستق ��رار �إىل �سوق
النفط.
ونق ��ل البيان عن الوزير الذي يح�ضر اجتماعا لق�ضايا املناخ
يف برلني قوله "ال�سعودية ت�سعى دائما �إىل ا�ستقرار ال�سوق
البرتولي ��ة واالقت�صاد العامل ��ي وذلك من خ�ل�ال �ضمان تدفق

الإم ��دادات البرتولي ��ة حيث د�أب ��ت على املحافظ ��ة على طاقة
�إنتاجية فائ�ضة".

القاهرة

الت�ضخم يقفز �إىل %14
�أظه ��رت البيان ��ات الر�سمية� ،أم� ��س الأحد ،قف ��زة يف ت�ضخم
�أ�سعار امل�ستهلكني باملدن امل�صرية لل�شهر الثالث على التوايل
يف يوني ��و \حزي ��ران حيث �شه ��د الطل ��ب اال�ستهالكي طفرة
خ�ل�ال �شه ��ر رم�ض ��ان .ويزي ��د الطلب عل ��ى الغ ��ذاء يف �شهر
رم�ض ��ان بفعل اال�سته�ل�اك الكثيف عقب ف�ت�رة ال�صيام .وبد�أ
رم�ض ��ان هذا العام يف ال�ساد�س من يونيو\ حزيران وانتهى
يف اخلام�س من يوليو\ متوز.

العراق يعتزم افتتاح ميناء الفاو الكبري ..و"�أم ق�صر" يعلن ارتفاع
ايراداته اىل  3مليارات دينار خالل حزيران
 بغداد /المدى

�أعلن ��ت وزارة النق ��ل ،ي ��وم ام� ��س
االح ��د ،ارتف ��اع واردات مين ��اء �أم
ق�ص ��ر ،ال�شم ��ايل واجلنوب ��ي ،يف
الب�ص ��رة ،ثالث ��ة ملي ��ارات دين ��ار
خ�ل�ال حزي ��ران املن�ص ��رم مقارنة
ب�سابقه ،فيما ك�شفت �أن العام املقبل
�سي�شهد ت�شغيل ميناء الفاو الكبري
ب�شكل فعل ��ي ال�ستقب ��ال الب�ضائع،
وبين ��ت �أن ال ��وزارة جل� ��أت اىل
طرح م�شروع بن ��اء كا�سر االمواج
والأر�صف ��ة �إىل اال�ستثم ��ار لع ��دم
وج ��ود االمكان ��ات املالي ��ة الالزمة
لتنفي ��ذه ،فيم ��ا �أك ��دت توجيه عدة
دعوات ل�شركات عاملية متخ�ص�صة
للإعالن عن فر� ��ص ا�ستثمارية يف
امليناء.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان له ��ا
ت�سلم ��ت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إن
"وزير النقل وكالة ،عبد احل�سني
عبط ��ان� ،أ�ش ��اد بارتف ��اع �إي ��رادات
املوان ��ئ العراقي ��ة خ�ل�ال حزيران

املن�صرم ،و�أثنى على اجلهود التي
تبذلها املالكات العاملة يف املوانئ
لتكون �أرق ��ى و�أف�ضل ملا تقدمه من
دعم اقت�صادي للبلد".
و�أ�ضاف ��ت النق ��ل� ،أن "اي ��رادات
مين ��اء �أم ق�ص ��ر ال�شم ��ايل ارتفعت
م ��ن �سبعة ملي ��ارات و 657مليون ًا
و� 104آالف و 853دين ��ار ًا ،خ�ل�ال
�أي ��ار � ،2016إىل ت�سع ��ة ملي ��ارات
و 650مليون دينار خالل حزيران
املن�صرم� ،أي بزيادة قرابة ملياري
دين ��ار" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن "�إيرادات
ميناء �أم ق�ص ��ر اجلنوبي ،ارتفعت
ه ��ي الأخرى خ�ل�ال امل ��دة نف�سها،
ملي ��ار دين ��ار ،لت�صب ��ح خ�ل�ال
حزي ��ران املن�صرم� ،أربعة مليارات
و 199مليون� � ًا و� 329ألف� � ًا و734
دينار ًا".
وع ��زا املدي ��ر الع ��ام للموان ��ئ
العراقية ،ريا� ��ض احلمد ،ذلك �إىل
"الإجراءات التي اتخذتها الوزارة
والإ�صرار على �أعمال حت�سني �أداء
املوان ��ئ ب�سح ��ب الزخ ��م املتزاي ��د
لعملية �إطالق ال�شاحنات من خالل
التطبي ��ق اجلزئي مل�ش ��روع نافذ"،

ع ��اد ًا �أن ذل ��ك "�أ�سه ��م يف زي ��ادة
الإيرادات".
ب ��دوره ك�ش ��ف وزي ��ر النق ��ل عب ��د
احل�س�ي�ن عبطان ،يف بي ��ان ،تلقت
(امل ��دى) ،ن�سخة من ��ه� ،إن "ت�شغيل
ميناء الف ��او الكبري� ،سيب ��د�أ العام
املقب ��ل عرب ا�ستقب ��ال الب�ضائع من
خمتلف دول العامل".
و�أ�ض ��اف عبط ��ان ،ان "وزارة
النق ��ل وجه ��ت دع ��وات ل�ش ��ركات
عاملي ��ة متخ�ص�ص ��ة ،للح�ضور �إىل
م�ؤمت ��ر يعقد نهاي ��ة متوز اجلاري
يف الع ��راق ،للإع�ل�ان ع ��ن فر� ��ص
ا�ستثماري ��ة جدي ��دة لتنفي ��ذ كا�سر
الأمواج والأر�صفة للميناء".
و�أو�ضح وزي ��ر النقل �أن "الوزارة
جل� ��أت �إىل ط ��رح م�ش ��روع بن ��اء
كا�س ��ر الأم ��واج ،والأر�صف ��ة� ،إىل
اال�ستثمار ب�سب ��ب التق�شف املايل،
وع ��دم وج ��ود �إمكان ��ات لديه ��ا
لتنفيذه" ،مرجح ًا �أن "يبد�أ امليناء
با�ستقب ��ال الب�ضائ ��ع خ�ل�ال ع ��ام
واحد".
وكان وزي ��ر النق ��ل وكال ��ة رج ��ح
يف  18حزي ��ران � ،2016أن " يت ��م

ت�شغي ��ل ميناء الف ��او الكبري خالل
العامني املقبلني".
يذكر �أن وزير النقل امل�ستقيل باقر
جرب الزبيدي �أعل ��ن يف (الـ 24من
كان ��ون الأول  2015املن�ص ��رم)،
�إحال ��ة تنفيذ م�ش ��روع ميناء الفاو
�إىل �شركة الب�صرة القاب�ضة ،و�أكد
تخفي�ض مبل ��غ امل�شروع �إىل مليار
وثالثمئ ��ة ملي ��ون دوالر ،يف حني
ب ّين ��ت �إدارة الب�ص ��رة �أن ال�شرك ��ة
املنفذة للم�شروع �ستطرح  %51من
�أ�سه ��م قيم ��ة امل�شروع عل ��ى �سكان
املحافظة.
وكان ��ت وزارة النق ��ل ،ك�شف ��ت
يف ال� �ـ( 18م ��ن مت ��وز ،)2016
ع ��ن عزمه ��ا توجي ��ه دع ��وات اىل
ال�ش ��ركات االجنبي ��ة خ�ل�ال االيام
املقبل ��ة ،لال�ستثمار يف ميناء الفاو
رجحت البدء بت�شغيل
الكبري ،فيما ّ
مين ��اء الف ��او الكب�ي�ر ب�ش ��كل كامل
خالل العامني املقبلني.
ي�ش ��ار اىل �أن �شرك ��ة ارك�ي�رودون
اليوناني ��ة التي ف ��ازت بعقد تنفيذ
م�ش ��روع كا�س ��ر االم ��واج ال�شرقي
بكلف ��ة نح ��و  320ملي ��ار دين ��ار،

با�ش ��رت بالعمل فعلي� � ًا �أواخر �أيار
من العام  2013احلايل.
وو�ضع ��ت وزارة النقل يف ني�سان
م ��ن الع ��ام  ،2010حج ��ر الأ�سا�س
مل�ش ��روع ميناء الف ��او الكبري الذي
يحوي وفق� � ًا لت�صاميمه الأ�سا�سية
ر�صيف� � ًا للحاويات بط ��ول � 39ألف
م�ت�ر ور�صيف� � ًا �آخر بط ��ول 2000
م�ت�ر ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �ساح ��ة خل ��زن
احلاوي ��ات م�ساحته ��ا �أك�ث�ر م ��ن
مليون م�ت�ر مربع و�ساح ��ة �أخرى
متع ��ددة الأغرا� ��ض مب�ساح ��ة 6
�آالف م�ت�ر مربع فيم ��ا تبلغ الطاقة
اال�ستيعابي ��ة الق�ص ��وى للمين ��اء
 99مليون ط ��ن �سنوي ًا �أم ��ا الكلفة
التخمينية للم�ش ��روع فتبلغ �أربعة
مليارات و�أربعمئة مليون يورو.
وكان ��ت احلكوم ��ة ،قد ق ��درت يف
وق ��ت �ساب ��ق ،الكلف ��ة الإجمالي ��ة
لإمت ��ام م�ش ��روع مين ��اء "الف ��او
الكب�ي�ر" ،ب� �ـ  4.4ملي ��ار ي ��ورو،
وق ��د ب ��د�أ تنفي ��ذ املرحل ��ة الأوىل
من ��ه املت�ضمن ��ة �إن�ش ��اء الت�صاميم
الهند�سية مل�شروع "كا�سر الأمواج"
ال�شرقي والغربي ،عام .2010

6

محليات

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ٌ
�أهايل �ضحايا الك ّرادةٌ ..
ونعو�ش "رمزيّة"
بحث يف الركام

نص ردن
 عالء ح�سن

 بغداد  /جمانة ممتاز

العيدية � ..إكرامية حكومية
قبل ان جترب ال�سلطة العراقيني على خو�ض حروب �إقليمية وداخلية  ،كان
�أبناء ال�شع ��ب ينتظرون حلول منا�سبات الأعياد لع ��ل حكومتهم الرحومة
متنحهم مكرمات �سخية ب�صرف ن�صف الراتب للموظفني واملتقاعدين  ،يف
بع� ��ض الأحيان ي�صدر قرار بالعفو ع ��ن امل�ساجني املحكومني بتهم خمتلفة
 .ه ��ذه "املكرم ��ة" ت�ت�رك �أث ��ر ًا طيب ًا يف نفو� ��س ذوي امل�شمول�ي�ن بالعفو ،
�أم ��ا ال�سجن ��اء ال�سيا�سيون فف ��ي كل الأزمنة ي�شكلون م�ص ��در قلق لل�سلطة
 ،فيظل ��ون يف ال�سج ��ون  ،لكنه ��م يح�صلون عل ��ى مواجه ��ة �أ�سرهم خارج
اجلدول ال�شهري خالل ايام العيد .
فق ��رة منح املكرم ��ات يف الأعياد واملنا�سبات الوطني ��ة والدينية والقومية
مل ت ��رد �ضمن بنود وثيق ��ة الإ�صالح ال�سيا�سي  ،يف �ض ��وء ذلك ا�صبح من
ال�صع ��ب اال�ستجاب ��ة ملطالب العراقيني يف احل�ص ��ول عليها  ،لأن الأطراف
املوقع ��ة عل ��ى الوثيقة  ،متتل ��ك نظرة بعي ��دة تهدف اىل حتقي ��ق املكا�سب
امل�ستقبلي ��ة قب ��ل الآني ��ة  ،لك ��ن الأزم ��ة املالي ��ة عرقل ��ت تنفي ��ذ امل�ش ��روع ،
واحلكوم ��ة تنتظ ��ر مكرم ��ة ال ��دول املانحة لإع ��ادة النازح�ي�ن اىل مناطق
�سكنهم بعد �إعمار املدن املحررة من �سيطرة تنظيم داع�ش.
كان ��ت ال�صحف املحلي ��ة تتناف�س يف احل�صول على �سبق ن�شر خرب �صرف
الإكرامية احلكومية لتحقق اعلى ن�سبة مبيعات .احدى ال�صحف املغمورة
كانت تعتمد موظف ًا �صغري ًا عرف عنه انه متابع جيد لالذاعات  ،وكان ينقل
م ��ا ي�سمع ��ه اىل �صحفيني يعمل ��ون يف �صحف حملية  ،وه� ��ؤالء ين�شرون
اخلرب وم�صدره م�س�ؤول كبري  .يف �أحد الأيام ن�شرت �صحيفة خرب ًا يقول
ان احلكوم ��ة �ستمن ��ح جمي ��ع العراقيني �إكرامي ��ة خم�سة دنان�ي�ر لكل فرد
مبنا�سب ��ة حلول عي ��د الفطر ،وبهذا اخلرب حققت اجلري ��دة مبيعات كبرية
 ،وا�صب ��ح اخلربعلى كل ل�سان  ،وهناك من و�ضع خطة لإنفاق الإكرامية ،
و�آخر عدها خطوة جاءت يف الوقت املنا�سب لإنقاذه من �أزمة مالية خانقة
والتخل�ص من مالحقة "الديّانة " .
يف ي ��وم �صدور اجلريدة وانت�شار اخلرب ،ا�ضط ��رت احلكومة اىل �إ�صدار
بي ��ان ينف ��ي من ��ح املكرم ��ة وح ��ذرت من ت ��داول هذا الن ��وع م ��ن االكاذيب
وال�شائع ��ات  ،م�ؤك ��دة ان ميزانيتها ال تت�ضمن باب ًا ملنح الإكراميات  ،وانها
�ستعاق ��ب اجلري ��دة التي ن�ش ��رت اخلرب ال ��كاذب  .ال�صحيفة الت ��ي ن�شرت
البي ��ان  ،قدمت اعتذار ًا للق ��راء وامل�س�ؤولني  ،وذكرت انها طردت ال�صحفي
�صاح ��ب اخلرب ،وهذا بدوره توجه اىل م�صدره املوظف احلكومي لي�شكو
له م�صريه  ،فر ّد الأخري ب�أنه �سمع اخلرب من اذاعة عربية وان مكرمة العيد
خم�ص�صة للكويتيني .
عل ��ى خلفية حادث التفجري يف حي الكرادة  ،اوعز رئي�س جمل�س الوزراء
القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة حي ��در العب ��ادي ب�سح ��ب �أجه ��زة ك�ش ��ف
املتفجرات املحمولة يدوي ًا و�إعادة التحقيق مبو�ضوعها ،كما وجّ ه ب�إجناز
ح ��زام بغ ��داد الأمني و�إع ��ادة تنظيم ال�سيط ��رات واحلواج ��ز الأمنية مبا
يخف ��ف عن املواطنني وتكثيف اجلهد اال�ستخباري  ،طبقا لبيان �صادر عن
املكتب الإعالمي لرئي�س احلكومة� ،إجراءات العبادي جاءت مت�أخرة جدا،
وبح�سب الإخوة من �أبناء مدينة الرمادي "تفجرم وبعدين قررم" مبعنى
بعد التفجري اتخذوا القرار املكرمة .

تب ��دو عملي ��ات العثور عل ��ى بع�ض
جث ��ث �ضحاي ��ا تفج�ي�ر منطق ��ة
الك ��رادة ،و�س ��ط العا�صم ��ة بغداد،
تفح ��م العديد
�شب ��ه م�ستحيلة ،بعد ّ
منه ��ا و�صعوب ��ة التع� � ّرف عليه ��ا.
وفيما ا�ستكملت فرق الدفاع املدين
م ��ع الأه ��ايل عمليات نب� ��ش الركام
بحث ًا ع ��ن مفقودين ،ت ّت�شح ع�شرات
الأبني ��ة بقط ��ع القما� ��ش الأ�س ��ود
والفت ��ات الع ��زاء الت ��ي تنت�ش ��ر يف
كل م ��كان  ،فيما العدي ��د من عوائل
ال�ضحاي ��ا يقيم ��ون ت�شييع� � ًا رمزي ًا
بنعو� ��ش فارغ ��ة بع ��د ف�شله ��م يف
العثور على جثث �أبنائهم .
�إ�س ��راء خال ��د ،تعم ��ل يف جم ��ال
الإع�ل�ام ،توا�ص ��ل البح ��ث عن ابن
عمه ��ا املفق ��ود بتفج�ي�ر الك ��رادة ،
ترف�ض التخمين ��ات التي ت�شري اىل
�أنه ت ��ويف خ�ل�ال االنفج ��ار .تقول
لـ "امل ��دى" " :بحثت ع ��ن ابن عمي
�أك ��رم نبي ��ل ،وه ��و العب ك ��رة قدم
يف �أحد الف ��رق ال�شعبية بكل مكان،
يف الط ��ب الع ��ديل وامل�ست�شفي ��ات
ومراك ��ز ال�شرط ��ة ويف املجمع ��ات

علي
الت ��ي احرتق ��ت  ،وق ��د �أغم ��ي ّ
�أثن ��اء حماولتي الأخ�ي�رة للدخول
اىل �سرداب جممع الليث".
و�أ�ضاف ��ت �":س�ألن ��ا عن ��ه �أ�صدقاءه
الذين جنوا وكانوا برفقته ف�أخربنا
�صديقه �أن �أك ��رم كان معه ومم�سك ًا
بي ��ده حلظة االنفج ��ار حيث رك�ضا
باجت ��اه بواب ��ة اخل ��روج � ،إال �أن
الع�صف �أعاد �أكرم اىل املجمّع .فيما
�أ�شار �صديقه الآخ ��ر �أنه نادى عليه
يف ال�س ��رداب طالب� � ًا من ��ه �أن ينزل

زيارته قبل االنفجار لوال ان ر�صف
ال�سيارة يف الك ��رادة ممنوع ف�أجّ ل
�وم �آخر دون �سيارته
الزيارة اىل ي � ٍ
�سري ًا على الأق ��دام .ويف ات�صاالته
مع �أ�صدقائه لل�س�ؤال عنه� ،أخربوه
�أن خال ��د ات�ص ��ل يف �آخ ��ر حلظ ��ة
ب�صاحب املحل قائ ًال له "ال �أ�ستطيع
اخل ��روج �أنا �أم ��وت"  .فيم ��ا �أ�شار
�صديقه عمر الذي جنا من االنفجار
اىل �أن خالد ات�صل به بعد ان "ع ّزل
املح ��ل" معل ًال ان ��ه ال يريد الرجوع
اىل البي ��ت باك ��ر ًا و�سيفت ��ح املح ��ل
مرة اخرى ،فع ��ادا �سوي ًا اىل املحل
 ،ويف حلظة االنفجار ا�ستطاع عمر
الف ��رار اىل الطاب ��ق الثال ��ث ودخل
يف �أح ��د املخازن م ��ع جمموعة من
ال�شباب وهربوا من النافذة .
حمي ��د جمي ��د �سلم ��ان  -موالي ��د
 - 1991كان يحتف ��ل بنجاح ��ه م ��ن
اثار التفجري الذي ا�ستهدف منطقة الكرادة و�سط العا�صمة بغداد يف  3متوز  2016املرحلة الثالثة اىل املرحلة الرابعة
معه ��م لكنه �صع ��د باجت ��اه ال�سطح مواجه ��ة حقيق ��ة �أين فق ��دت �أع ��ز ق�سم �إدارة اعمال يف كلية دجلة مع
ال ��ذي كان مقف�ل ً�ا ومن ��ذ ذلك احلني �أ�صدقائ ��ي وه ��م ك�ث�ر يف االنفجار اب ��ن عم ��ه املحام ��ي ال�ش ��اب في�صل
اختفى �أكرم".
ومنه ��م خال ��د ولي ��د امللق ��ب بخال ��د حممد �سلم ��ان و�صديقهما املحامي
عائلة ال�ش ��اب و�أ�صدقا�ؤه �أقاموا له ترك ��ي تول ��د � ، 1977أذه ��ب كل ع ��ادل اجلاف ال ��ذي �أ�شع ��ل مواقع
بنع�ش ف ��ارغ بعد عجزهم ي ��وم اىل م ��كان احل ��ادث يف حم ��ل التوا�ص ��ل ب�ص ��وره و�أحالم ��ه قبل
ت�شييع� � ًا ٍ
عجت مواقع خالد ال ��ذي كان للألب�س ��ة الرجالية املوت ومرثيّات خطيبته له.
عن �إيج ��اده ،وبعد ان ّ
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ب�ص ��ورة يف جمم ��ع اللي ��ث و�أعل ��ق ال�شموع يق ��ول نور�س الربيع ��ي ،وهو احد
ال�شاب الو�سيم".
ا�ست ��ذكار ًا لروح ��ه حي ��ث اح�ت�رق �أق ��ارب حمي ��د م ��ن جه ��ة الأم ان
م�ص ��ور الفوتوغ ��راف نا�صر طالب هن ��اك ومل يُعرث �س ��وى على بع�ض "حميد كان م�سامل ًا طيب ًا يتمنى ان
يقول ":ان ��ا يف حالة ب ��كاء م�ستمر �أ�شالئه".
عمل بع ��د التخرج وكان
يع�ث�ر على ٍ
من ��ذ �أي ��ام وال �أ�ستطي ��ع تق ّب ��ل او وي ��ردف نا�ص ��ر ان ��ه كان ين ��وي غالب� � ًا م ��ا يرت ��اد مقه ��ى �سمايل يف

جمم ��ع اله ��ادي �سنرت ال ��ذي تداول
الن�شط ��اء مقطع� � ًا له قب ��ل االنفجار
برب ��ع �ساعة ،والد حميد كان يخاف
عليه وميانع يف خروج ابنه الكثري
من البيت ب�سب ��ب الأو�ضاع الأمنية
غ�ي�ر امل�ستق ��رة �إال �أن في�ص ��ل اب ��ن
عمه كان حم ّب� � ًا للحياة واال�ستمتاع
به ��ا وي�أخذ حميد مع ��ه رغم ممانعة
عمه  ،وهكذا اختطفهم االنفجار مع
�صديقهما عادل".
�أح ��د �شه ��ود العيان قال ل� �ـ "املدى"
ان "اجلهات الأمنية �أغلقت ال�شارع
قب ��ل �ساع ��ة وطلب ��ت من ��ا ان نغلق
املح ��ال حتى نخل ��ي ال�ش ��ارع لكنها
ع ��ادت بعد مدة وطلبت منا ان نفتح
املح ��ال لأن كل �ش ��يء عل ��ى ما يرام
والو�ض ��ع حت ��ت ال�سيط ��رة فقل ��ت
للعام ��ل "�س�أذه ��ب جلل ��ب ال�سحور
و�أع ��ود" فذهب ��ت  ،وم ��ا ان و�صلت
اىل تقاط ��ع الأورزدي حت ��ى دوّ ى
انفجار كب�ي�ر ،مت�سائال "كيف م ّرت
ال�سي ��ارة املفخخ ��ة م ��ن ال�سيطرات
وهم يبحثون عنها ؟"
و�أعلنت �صح ��ة بغداد ،ي ��وم الأحد
م ��ن الأ�سبوع املا�ض ��ي ،ان �أكرث من
� 200شخ� ��ص �سقط ��وا ب�ي�ن قتي ��ل
�أو جري ��ح بالتفج�ي�ر ال ��ذي ح�صل
مبنطق ��ة الك ��رادة و�س ��ط العا�صمة
بغ ��داد ،م�ؤك ��دة وج ��ود  50جث ��ة
متفحمة مل يت ��م التعرف على هوية
�أ�صحابها.

"داع�ش" يفر�ض التجنيد الإلزامي يف املو�صل ّ
ويفخخ القرى املحيطة بقاعدة الق ّيارة
 نينوى /املدى بر�س
�أف ��اد م�ص ��در يف حمافظ ��ة نين ��وى ،يوم �أم� ��س الأحد،
ب�أن تنظي ��م "داع�ش" قرر تطبيق التجنيد الإلزامي يف
مدين ��ة املو�صل ،بعد رف�ض �أبناء املدينة االن�ضمام اىل
�صفوف ��ه ،بعد يوم من حترير القوات الأمنية امل�شرتكة
قاعدة القيارة اجلوية.
وقال ع�ضو جمل�س حمافظة نينوى علي خ�ضري احمد،
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يف حدي ��ث اىل (املدى بر� ��س)� ،إن "قاعدة القيارة التي
مت حتريرها بعد ظهر الي ��وم ،من قبل القوات الأمنية،
ق ��د مت تدمريه ��ا بالكامل من قب ��ل ع�صاب ��ات "داع�ش"
الإرهابي ��ة ،بع ��د تفج�ي�ر �أغل ��ب مواقعها قب ��ل هروبهم
منها".
وا�ض ��اف خ�ض�ي�ر ان "عنا�ص ��ر التنظي ��م قام ��وا اي�ض ًا
بتفخيخ املن ��ازل الواقعة يف قريتي جداالت وحويزة،
اللت�ي�ن تقع ��ان يف �أط ��راف قاع ��دة القي ��ارة ،متهي ��د ًا

لتفجريها" ،م�ؤكد ًا ان "اغلب عنا�صر التنظيم الأجانب
وعوائله ��م ،هرب ��وا من ناحي ��ة القيارة باجت ��اه مدينة
املو�صل".
يف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ق ��ال م�صدر يف حدي ��ث اىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "تنظي ��م (داع� ��ش) ق ��رر تطبي ��ق التجني ��د
الإلزام ��ي يف مدين ��ة املو�صل بعد رف�ض �أبن ��اء املدينة
االن�ضمام اىل �صفوفهم من خالل احلملة الإعالمية عرب
مك�ب�رات ال�ص ��وت يف اجلوامع ويف خط ��ب اجلمع"،

مبين� � ًا �أن "ه ��ذه احلملة مل تثم ��ر يف ان�ضمام ما يطمح
�إليه التنظيم من املتطوعني".
و�أ�ض ��اف امل�صدر ،ال ��ذي طلب عدم الك�ش ��ف عن ا�سمه،
�أن "التنظيم قام بن�شر املت�شددين من عنا�صره والذين
ي�شكل ��ون �أعداد ًا كب�ي�رة ومعظمهم من �أه ��ايل املناطق
ملراقبة ال ��دور والأز ّقة وال�شوارع ،ف� ً
ضال عن املخربين
ال�سري�ي�ن الذين زرعهم التنظيم ب�ي�ن املواطنني لفر�ض
التجنيد الإلزامي على املواطنني".

املناق�صة :رقم (� )6ضمن خطة البرتو دوالر �إعادة �إعالن

اىل /ك��������اف��������ة امل��������ق��������اول����ي���ن وامل�����ج�����ه�����زي�����ن

م� /إعادة �إعـــالن

العدد1331 :
التاريخ2016/6/29 :

احلاق ًا باعالناتنا املرقمة  430يف  2016/2/28و  577يف  2016/3/15و  1124يف 2016/5/26

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (الكشف التخميني ملشروع جتهيز مواد الشبكة
الكهربائية ملديرية توزيع ذي قار) ضمن خطة البترو دوالر  2015واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
( )2لسنة  2014الصادرة من وزارة التخطيط وتراعي الشروط العامة للمقاوالت الهندسة املدنية بقسميها االول
والثاني ولألعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط في حال تعلق أي فقرة من
فقرات الكشف الفني مبا مذكور أعاله.
فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم حسابات املشاريع حملافظة ذي قار لشراء نسخة من العطاء
وتسعيره بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاءه) غير قابل للرد على أن يتم تقدمي هوية
التصنيف األصلية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
 -1هوية غرفة جتارة وشركة جتهيز سارية املفعول ووثائق تسجيل الشركات العربية واالجنبية بالعراق بالنسبة
لالخيرة.
 -2التأمينات األولية تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادرة من أحد املصارف العراقية في بغداد او
احملافظات اجلنوبية حصراً باملبالغ املذكورة أدناه وال يقبل الصك الغير مصدق مطلقاً على أن يقدم الصك أو خطاب
الضمان من قبل املقاول او الشركة حصراً ومبدة نفاذ العطاء ويجب على املناقص الفائز (الشركة أو املقاول) الذي
رست عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد تقدمي صك مصدق او خطاب ضمان
بحسن التنفيذ على أن يكون خطاب الضمان صادراً من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية حصراً
نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3استشهاد من الهيئة العامة للضرائب يؤيد سالمته الضريبية وبراءة ذمته نافذة (اصلية ومصورة) /قسم
الشركات.
 -4تقدمي ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال املقاولة املعنية مع إبراز ما يثبت تنفيذ الشركة لألعمال املماثلة من
جهة رسمية ان وجدت مؤيدة من جهات التعاقد املعنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب اجنازها.
 -5تكون األسعار املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وأن يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع بيان مدة اجناز العمل والعنوان
الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزماً واصوليا
وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن.
 -6الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -7شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة أو جزء منها الى مقاول ثانوي.
 -8على الشركة أن تقوم بتقدمي ( )C.Vيتضمن أسماء الكادر الفني (االختصاصيني املتفرغني وغير املتفرغني) واالداري
واالليات التي تعود للشركة معززة بوثائق رسمية.
 -9تعتبر استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزءاً من وثائق املناقصة.
 -10عدم إدراج أي حتفظات أو شروط غير مقبولة.
ً
ً
 -11تقدمي ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني على ان يكون كشفا للسنة املاضية معدا من قبل محاسب قانوني

ويصدق من قبل نقابة احملاسبني واملدققني املركز العام.
 -12تقدمي كشف حساب من املصرف يبني القدرة املالية وباألرقام.
 -13تقدمي منهاج العمل املطلوب (جدول تقدم العمل).
 -14تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واجور االعالن
وأي مصاريف اخرها تنص عليها التعليمات النافذة.
 -15العطاء نافذ ملدة تسعني يوما من تاريخ غلق املناقصة.
 -16احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -17إرفاق وصل شراء العطاء عند التقدمي (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -18على الدائرة املستفيدة تنظيم مؤمتر في مقرها لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل سبعة
أيام من تاريخ غلق املناقصة على األقل.
 -19إن هذه احملافظة سوف تستبعد املقاول او الشركة الغير كفوءة من خالل جتربتها معه في املقاوالت السابقة
التي نفذها ،وسيتم تقييم وحتليل العطاءات املقدمة وترجيحها بنا ًء على املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس
احملافظة املوقر بكتابهم  14488في  2013-10-8واملرفق مع جدول كميات (تندر) املناقصة.
 -20يعد هذا اإلعالن جزءاً من مستندات املقاولة وجزءاً ال يتجزأ من العقد وملزماً للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي
العطاء.
 -21تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل
باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -22تلتزم الشركات املقاولة واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات بتقدمي امييل ويكون هذا االمييل الزامياً
والتبليغ عن طريه يعتبر رسمياً.
 -23تلتزم الشركات املقاولة واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها
التعليمات خالل مدة خمسة ايام من تاريخ فتح العطاءات وبخالفه ال ميكن استقبالها.
 -24يقدم العطاء في ثالثة ظروف مختومة األول للعرض الفني واآلخر بقائمة األسعار والثالث باملستمسكات أعاله
وان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم األحد املصادف  2016/7/17الى جلنة فتح العطاءات
وعند توافق املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي يلي العطلة ويكون تسليم العطاءات الى قسم
العقود احلكومية في مقره الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد/ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
سابقاً)...
 -25على مقدمي العطاءات او من ميثلهم احلضور في مقر جلنة فتح العطاءات (مبنى احملافظة القدمي) بالوقت واملكان
احملددين أعاله عند فتح العطاءات.
 -26تسدد احملافظة مبالغ املشاريع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (.)2018 - 2017 – 2016
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�أول حفل زواج لنازحني مبخي��م يف الأنبار و�سط مطالبات
بتحرير مناطقهم

السطور األخيرة
� سالم خياط

ندامة بعد فوات الأوان.

 الأنبار /املدى بر�س
�أعلنت �إدارة مخيم النازحين
في منطقة الكيلو  ،18غربي
الرمادي� ،إقامة �أول حفل
زواج لعرو�سين من �أبناء
النازحين داخل المخيم ،في
حين عدت عائلة العري�س �أن
�إقامة العر�س بالمخيم ت�ؤذن
بقرب انتهاء معاناة �ساكنيه
وعودتهم لمناطقهم وبيوتهم
بعد تطهيرها من الإرهابيين
للإ�سهام ب�إعمارها بالتعاون مع
الحكومة والجهات الدولية.

وق ��ال مدير املخيم ،جبار حميد ،يف حديث
خ� ��ص ب ��ه (امل ��دى بر� ��س) �إن "العوائ ��ل
النازح ��ة يف خمي ��م الكيل ��و  ،18غرب ��ي
الرمادي ( 110كم غ ��رب العا�صمة بغداد)،
وجه ��ت ر�سال ��ة وا�ضحة للإره ��اب املجرم
وحت ��دت الظروف ال�صعب ��ة التي تواجهها
باحتفالها ب� ��أول زواج لعرو�سني" ،م�شري ًا
�إىل �أن "العرو�س�ي�ن اخت ��ارا املخيم لق�ضاء
�شهر الع�سل".
و�أ�ض ��اف حمي ��د� ،أن "العرو�س�ي�ن هم ��ا

م ��ن مناط ��ق الطا� ��ش جنوبي الرم ��ادي"،
مبين� � ًا �أن "الظروف ال�صعب ��ة الناجمة عن
الن ��زوح مل تق ��ف حائ�ل ً�ا �أم ��ام العرو�س�ي�ن
وبناء م�ستقبلهم ��ا و�إقامة مرا�سيم الزواج
يف املخي ��م بالتزام ��ن م ��ع جت ��دد الأم ��ل
بعودة احلياة لطبيعته ��ا باملحافظة ودحر
الإرهابيني فيها".
ب ��دوره ق ��ال العري� ��س ،ع�ل�اء مزاح ��م ،يف
حدي ��ث لـ (امل ��دى بر�س) �إن "ق ��رار الزواج
ج ��اء تزامن� � ًا م ��ع االنت�ص ��ارات املتحقق ��ة

عل ��ى ع�صابات داع� ��ش الإرهابي ��ة وحلول
عي ��د الفطر املب ��ارك" ،معرب ًا ع ��ن امله ب�أن
يكون "الزواج فاحت ��ة خري على النازحني
باملخي ��م ت� ��ؤذن بق ��رب انته ��اء معاناته ��م
والعودة ملناطقه ��م وبيوتهم بعد تطهريها
من الإرهابيني و�إعادة اخلدمات �إليها".
من جانبه قال والد العري�س ،مزاحم بخيت،
يف حديث ل� �ـ (امل ��دى بر� ��س) �إن "العوائل
النازح ��ة يف املخي ��م احتفل ��ت بعيدي ��ن
�أولهما توايل االنت�صارات على الإرهابيني

املطارات العراقية ُت�سجل رقم ًا قيا�سي ًا بعدد الرحالت القادمة واملغادرة

م�سيحيو الب�صرة يُبدون ت�ضامنهم مع ذوي �ضحايا
الكرادة ويدعون للوحدة
 الب�صرة /املدى بر�س
نظم ��ت الطائفة امل�سيحي ��ة يف الب�صرة ،وقف ��ة ت�ضامن وحداد
عل ��ى ارواح �ضحاي ��ا تفج�ي�ر منطقة الك ��رادة ،ببغ ��داد ،وفيما
دع ��ت اىل الوح ��دة يف مواجه ��ة االرهاب ،ح ��ذرت دول العامل
م ��ن "ن ��ار االره ��اب" يف ح ��ال ع ��دم اح�ل�ال ال�س�ل�ام و"البقاء
متفرج ��ة" .وقال مط ��ران جنوب الع ��راق حبي ��ب النوفلي يف
حدي ��ث لـ (امل ��دى بر� ��س) �إن "امل�سيحيني يف الب�ص ��رة ،نظموا
وقف ��ة ت�ضامن حداد ًا عل ��ى ارواح �شه ��داء التفجري االخري يف
الك ��رادة ،يف كني�س ��ة القدي�سة ترييزا يف منطق ��ة مناوي با�شا
و�سط الب�صرة" ،مبينا �أن "الهدف من ذلك هو تعزيز اوا�صر
املحب ��ة مع امل�سلمني والعراقيني ب�ش ��كل عام ،والدعوة للتوحد
يف مواجهة االرهاب".
ً
وا�ض ��اف النوفل ��ي ،ان "الب�ل�اد تواج ��ه �ش ��را يح ��اول متزيق
وحدته ��ا يف ظل �سكوت وع ��دم املباالة باتخاذ املواقف من قبل
اك�ث�ر دول العامل" ،داعيا دول الع ��امل اىل "عدم البقاء متفرجة
واال ف� ��إن النار قد ت�ص ��ل اليها ،يف حل عدم اح�ل�ال ال�سالم يف
املنطقة".م ��ن جانبها ،قالت ممثلة امل ��ر�أة امل�سيحية يف منتدى
القيادي ��ات يف الب�صرة ايفان ثائ ��ر يف حديث الـ (املدى بر�س)
�إن "الب�صري�ي�ن ومبختل ��ف طوائفه ��م ومذاهبه ��م ،ع�ب�روا عن
احلزن ال�شديد وعزفوا عن تلقي التهاين اخلا�صة بعيد الفطر،
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عودة �أكثر من 1000
�أ�سرة نازحة الى هيت

�أعلن ��ت وزارة النق ��ل ،ي ��وم �أم� ��س الأح ��د ،عن
ت�سجي ��ل  100رحل ��ة جوي ��ة يف ي ��وم واح ��د،
بعم ��وم املط ��ارات العراقية ،وو�صفت ��ه بالرقم
القيا�س ��ي ،وفيم ��ا عزت اال�سب ��اب اىل التدابري
التي اتخذتها لالرتقاء بواقع اخلطوط اجلوية
العراقية� ،أكدت �أن تخفي�ض ا�سعار التذاكر كان
له �أثر بهذه الزيادة.
وق ��ال وزير النق ��ل وكالة عب ��د احل�سني عبطان
يف بي ��ان تلقت (امل ��دى بر�س) ن�سخ ��ة منه� ،إن
"عدد الرحالت القادمة واملغادرة عرب مطارات
الب�ل�اد العاملة �سج ��ل رقم� � ًا قيا�سي� � ًا ،ال�سبت،
حي ��ث و�صل الع ��دد الإجم ��ايل اىل  100رحلة،
منها  84جمدولة ،و 16لنقل املعتمرين".وعزا
عبط ��ان ا�سب ��اب الزيادة يف ع ��دد الرحالت اىل
"التداب�ي�ر الت ��ي مت اتخاذه ��ا لالرتقاء بواقع
اخلط ��وط اجلوي ��ة العراقي ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل
�أن "تخفي� ��ض ا�سع ��ار التذاك ��ر بن�س ��ب كب�ي�رة
وزيادة ع ��دد الرح�ل�ات للوجهات الأك�ث�ر طلب ًا
كان له ��ا الأثر االبلغ يف ت�سجيل هذه االرقام".
وتوقع عبطان "امكانية ارتفاع معدل الرحالت
وزيادة اعداد امل�سافري ��ن ا�ضعاف هذه االرقام

توقعت هيئة االنواء اجلوية والر�صد الزالزيل
ان يكون طق�س االيام االربعة املقبلة �صحوا،
فيما ترتفع درجات احلرارة اىل اكرث من 45
مئوية .وق��ال��ت الهيئة ان" ت��أث�ير املنخف�ض
اجل� ��وي احل � ��راري امل��و� �س �م��ي ي���س�ت�م��ر ي��وم

الصحة

اعلنت دائرة �صحة بغداد  -الر�صافة ت�سجيلها
 67حالة ا�صابة جراء ا�ستخدام لعب اال�سلحة
البال�ستيكية ال�صجم يف ايام عيد الفطر.
وق��ال م��دي��ر اع�ل�ام �صحة الر�صافة قا�سم عبد
ال �ه��ادي يف ب�ي��ان ،ان��ه "مت ت�سجيل  67حالة
ا� �ص��اب��ة غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا يف ال �ع �ي��ون واغ��ل��ب ه��ذه
اال�صابات كانت بني االطفال ،خالل ايام العيد
ج��راء ا�ستخدام ه��ذه اللعب التي طاملا حذرنا
منها �سابقا ومنع ا�ستخدامها".
وا�ضاف ان "اال�صابات توزعت على  26ا�صابة
يف م�ست�شفى اب ��ن ال�ه�ي�ث��م ل�ل�ع�ي��ون و 13يف
م�ست�شفى ��ض��اري الفيا�ض و 9يف م�ست�شفى
االمام علي و 8يف م�ست�شفى ال�شهيد ال�صدر و6
يف م�ست�شفى الكندي التعليمي،و 5يف م�ست�شفى
الزعفرانية".

واسط

 67م�صابا بـ "ال�صجم"
في  6م�ست�شفيات

المثنى

�أعلن جمل�س ق�ضاء هيت يف االنبار،
عودة �أكرث من �ألف �أ�سرة نازحة �إىل
مناطق الق�ضاء غرب الرمادي.
وق ��ال رئ�ي����س جمل�س ق���ض��اء هيت،
حم�م��د مهند ال�ه�ي�ت��ي ،يف ح��دي��ث لـ
(امل ��دى ب��ر���س)� ،إن "�أكرث م��ن �أل��ف
عائلة نازحة �إىل مناطقها املحررة يف
الق�ضاء" ،مبينا �أن "املالكات اخلدمية
مت�ك�ن��ت م��ن �إع � ��ادة ت ��أه �ي��ل خطوط
نقل الطاقة وامل �ح��والت الكهربائية
يف هيت و�إع� ��ادة ت�شغيل الكهرباء
ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي زودت م��ن حمطات
ودي��زالت حديثة .و�أ��ض��اف الهيتي،
�أن "املالكات اخلدمية متكنت �أي�ضا
من ت�أهيل امل�شاريع املهمة كمحطات
تنقية امل �ي��اه واخل��دم��ات البلدية"،
م ��ؤك��دا �أن "الأيام املقبلة �ست�شهد
ع ��ودة وج �ب��ات �أخ ��رى م��ن العوائل
النازحة مع ا�ستمرار معارك تطهري
ما تبقى من جزيرة هيت من ع�صابات
داع�ش الإرهابية".

االنواء

األنبار

 بغداد /املدى بر�س

بعد التفجري االرهابي ال ��ذي �ضرب منطقة الكرادة وا�سفر من
�سق ��وط مئ ��ات ال�شهداء واجلرح ��ى" ،م�ؤك ��دة ان "امل�سيحيني
يقف ��ون مع اخوانه ��م امل�سلمني �ضد االره ��اب وال�شاعة ال�سالم
وثقافة املحبة".
و�شه ��دت منطق ��ة الك ��رادة داخ ��ل ،و�س ��ط بغ ��داد ،يف ال�ساعة
الواح ��دة م ��ن �صب ��اح ي ��وم الأح ��د ( 3مت ��وز  )2016تفج�ي�ر ًا
ب�سي ��ارة مفخخ ��ة يقودها انتح ��اري ،راح �ضحيته � 44شخ�ص ًا
ب�ي�ن قتيل �أو جريح ،بح�سب ما �أف ��ادت به وزارة الداخلية ،يف
ح�ي�ن �أكد �شهود عي ��ان وم�صادر �صحية �أن الع ��دد �أكرب من ذلك
كثري ًا و�أن جثث العدي ��د من ال�ضحايا ما تزال حتت الأنقا�ض.
وكانت دائرة �صحة بغداد الر�صافة اكدت ،يوم الأحد 3( ،متوز
� ،)2016أن �أك�ث�ر من � 200شخ�ص �سقطوا بني قتيل �أو جريح
بتفج�ي�ر ال�سيارة املفخخة يف منطقة الكرادة ،ويف حني بينت
�أن هنالك  50جثة متفحمة مل يتم التعرف على هوية �أ�صحابها
بعد� ،أكدت �أن جرحى التفج�ي�ر غادروا امل�ست�شفيات با�ستثناء
 17م�صاب� � ًا بحاج ��ة لتداخ ��ل جراحي.يذك ��ر �أن نائ ��ب رئي�س
اللجن ��ة الأمني ��ة يف جمل� ��س حمافظة بغداد ،حمم ��د الربيعي،
�أك ��د يف حديث لـ (امل ��دى بر�س) يوم الأح ��د( ،الثالث من متوز
� ،)2016أن ح�صيل ��ة التفج�ي�ر الأخري يف الك ��رادة بلغت 347
�شخ�ص ًا ،بواق ��ع  167قتي ًال و 180جريح ًا ،وهي قابلة للزيادة
لأن حالة الكثري من اجلرحى خطرة.

الطق�س �صحو
والحرارة ترتفع لـ
 45مئوية

املجرم�ي�ن ف� ً
ضال ع ��ن عيد الفط ��ر املبارك"،
مبين� � ًا �أن "�إقام ��ة العر�س ج ��اء ليتوج تلك
الفرح ��ة وي�شيع الأمل يف نفو� ��س �ساكنيه
بقرب العودة لديارها".
وذك ��ر بخي ��ت� ،أن "مرا�سيم ال ��زواج كانت
متنا�سب ��ة م ��ع ظ ��روف الن ��زوح ال�صعب ��ة
ال�سيم ��ا �أن عائلة العرو�س من �أبناء املخيم
واكتوت بدورها بنار الإرهاب" ،م�ؤكد ًا �أن
"النازحني يتطلع ��ون للعودة �إىل مناطقهم
والإ�سه ��ام يف �إع ��ادة اعماره ��ا مب�ساع ��دة

خميم الكيلو  18للنازحني بالأنبار ي�شهد �أول زواج
احلكومة واجلهات الدولية".
يذك ��ر �أن الق ��وات الأمني ��ة توا�صل جهدها
لتطهري ما تبقى من الأنبار ،بعد متكنها من
حترير مركزها الرم ��ادي ،و�أكرب �أق�ضيتها
الفلوجة من (داع�ش).
يذكر �أن قيادة العملي ��ات امل�شرتكة� ،أعلنت
يف ( 28كان ��ون الأول  ،)2015حتري ��ر
مدين ��ة الرمادي مركز حمافظ ��ة الأنبار من
�سيط ��رة (داع� ��ش) ،ورف ��ع العل ��م العراقي
فوق املجمع احلكومي فيها.

يف اجلرائم العوي�صة الكربى ،امللتب�سة الأ�سباب ،املحفوفة
بالنتائج الكارثية،و حني ت�شح او تنعدم الأدلة اجلنائية لتعقب
اجلاين او اجلناة ،يبحث املحقق اول ما يبحث عن امل�ستفيد
او امل�ستفيدين من وقوع اجلرمية ،او الإنتفاع من نتائج الفعل
اجلرمي.
هذا التخريج القانوين ال�صائب ،يعترب املفتاح الرئي�س الذي
مبقدوره ف�ض وفك معظم الأقفال املحكمة الإغالق التي يتعذر
فتحها باملفاتيح الإعتيادية املتاحة.
ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه الآن :من هو يا ترى امل�ستفيد الأول
او الأخ�ير عما ح�صل ويح�صل يف ع��راق ال�ي��وم� ::أ�صالة او
وكالة او بالنيابة عن؟
حرب غا�شمة م�ضت على �إندالعها �سنوات عديدة ،،ت�ستدعى
�أحداثها كلما خمدت جذوة اوارها .وكلما جد البحث عن كب�ش
فداء.
……….
يف التقرير ذي الألف �صفحة .والكلمات التي اربى عددها على
مليونني ون�صف املليون كلمة ،تن�شر جمددا تفا�صيل املحادثات
ايل جرت بني ( بلري وبو�ش) .والأول يطمئن الثاين ::معك،
معك حتى النهاية.
نهاية من؟؟
………
حفل تقرير املحقق ( ت�شيلكوت) —،ال��ذي يقال �إن �إع��داده
�إ�ستغرق �سبع �سنوات — بت�أكيد كذب الإدعاء الذي راج ب�ش�آن
�إمتالك العراق ا�سلحة دمار �شامل ،و�إن قرار غزو العراق بني
على ا�سا�س معلومات مغلوطة!! ها؟
يعرتف( بلري) �آثناء الإ�ستجواب ،مبنطق �سيا�سي حمرتف- :
نعم كان هنالك جتاوزات ،لكن قرار احلرب كان �صائبا!!
من يقر�آ مالمح ( بلري) امل�سفوحة ب��ددا على �صفحات معظم
ال�صحف الربيطانية  -ي��درك جليا مدى ما يعانيه الرجل من
خوف ي�صل حد الرعب ،من �إمكانية مالحقته كمجرم حرب!!
والتقرير يحمله م�س�ؤولية غزو العراق ،املفتقر لآب�سط القواعد
القانونية وال�شرعية.
عوائل اجلنود الربيطانيون الذين ق�ضوا نحبهم اثناء غزو
ال �ع��راق ،وع��دده��م ( )١٩٦يطالبون بتعوي�ضات ع��ادل��ة! بعد
�إعتذار بلري منهم!.
من يعو�ض ماليني العراقيني الذين ق�ضوا نحبهم غيلة ،والذين
�آ�صيبوا بعاهات دائ�م��ة ،وال��ذي��ن ه�ج��روا ،وال��ذي��ن هاجروا،
وال��ذي��ن وال�ل��وات��ي مت��رغ��وا يف ذل اليتم وال�ترم��ل والفقدان
والذين…من ذا يعو�ض العراقي الذي و�ضعوه على امل�شرحة
حيا ،وق��راوا عليه قرار (ت�شيلكوت) ودفاع (بلري) .و�أ�شهروا
عليه �سكاكينهم وهددوه �إن هو جاهر بال�صراخ� ( :آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آخ)،
وحذروه ان ي�س�آل ( ملاذا؟ وحتى متى؟ ومن امل�ستفيد ؟؟) .

بع ��د انط�ل�اق العم ��ل باخلط ��وط اجلدي ��دة
املزم ��ع افتتاحها مع تون� ��س ومن�سك ومو�سكو
وافتتاح الرتانزيت لتك ��ون بغداد حمطة مهمة
للتنقل بني ال�شرق والغ ��رب" ،م�شيد ًا بـ"جهود
العامل�ي�ن يف املن�ش� ��أة العام ��ة للط�ي�ران املدين
واخلط ��وط اجلوي ��ة العراقي ��ة مل ��ا يبذلوه من
م�س � ٍ�اع لت�أم�ي�ن االع ��داد املنا�سب ��ة م ��ن تب ��ادل
الرحالت اجلوي ��ة واتفاقيات افتتاح اخلطوط
اجلديدة".وكان ��ت وزارة النق ��ل اعلن ��ت ،يوم
الأح ��د( ،الثال ��ث من مت ��ور  )2016ع ��ن حركة
طريان "غري م�سبوقة" يف مطار بغداد الدويل
مبنا�سبة عيد الفطر ،مبينة �أن املطار �شهد 364

االثنني ليكون الطق�س يف املناطق كافة �صحوا
ودرج���ات احل���رارة ت�سجل ْ 45م ،وت�صاعد
ال �غ �ب��ار يف ب�ع����ض الأم ��اك ��ن م��ن املنطقتني
الو�سطى واجلنوبية" .و�أ��ض��اف ان "ت�أثري
املنخف�ض اجلوي احلراري املو�سمي ي�ستمر

طائرات متوقفة يف مطار النجف الدويل
رحلة خالل اال�سبوع املا�ضي نقلت اكرث من 34
�ألف م�سافر.
يذك ��ر �أن ت�أري ��خ ت�أ�سي� ��س اخلط ��وط اجلوي ��ة
العراقي ��ة "الطائ ��ر الأخ�ض ��ر" يع ��ود �إىل (18
�أي ��ار  ،)1938عندما �أو�ص ��ت جمعية الطريان
العراقية على �شراء ثالث طائرات نوع (داركن
رابي ��د) ،يف م�صان ��ع طائ ��رات (دي هافيالند)،
وق ��د و�صلت بغداد ال�سب ��ت املوافق (الأول من
ت�شري ��ن الأول  ،)1938وكان ��ت تقوم برحالت
داخلي ��ة و�إىل ال ��دول املج ��اورة.وكان العراق
ميتل ��ك �أك�ث�ر م ��ن  20طائ ��رة مدنية م ��ن طراز
اليو�ش ��ن الرو�سية (الأ�سط ��ول ال�شرقي) تابعة

يوم الثالثاء املقبل ليكون الطق�س يف املناطق
كافة �صحوا مع غبار خفيف ،فيما يزداد ت�أثري
املنخف�ض اجلوي احلراري املو�سمي يوم اال
ربعاء املقبل ليكون الطق�س يف املناطق كافة
ً
خفيف".
�صحو ًا حارا مع غبار

ا�ستئ�صال زائدة دودية "فريدة من نوعها"
�أ�ست�أ�صل طبيب يف حمافظة وا�سط،
زائ ��دة دودي ��ة بط ��ول � 20س ��م الحد
املر�ض ��ى الراقدي ��ن يف م�ست�شف ��ى
الك ��وت التعليم ��ي و�س ��ط املدين ��ة،
وفيم ��ا و�ص ��ف احلال ��ة بـ"الفري ��دة
والتاريخي ��ة"� ،أك ��د ان املري� ��ض
ب�صحة جي ��دة و�سيغ ��ادر امل�ست�شفى

خالل يومني.
وقال رئي� ��س فرع اجلراح ��ة العامة،
يف كلي ��ة الط ��ب ،بجامع ��ة وا�س ��ط،
ن�ص�ي�ر املالك ��ي ،يف حديث ل� �ـ (املدى
بر� ��س)� ،إن "م�ست�شف ��ى الكرام ��ة
التعليم ��ي� ،شه ��د عملي ��ة ا�ستئ�ص ��ال
زائ ��دة دودية الحد املر�ضى الراقدين

وهو من اهايل مدينة الكوت" ،مبين ًا
�أن "طول الزائدة بلغ � 20سم".
و�أ�ض ��اف املالكي ،ان "ط ��ول الزائدة
يع ��د م ��ن الن ��وع اال�ستثنائ ��ي ،حيث
ترتاوح مع ��دالت الطول غالبا ما بني
� 10 - 5س ��م" ،وا�صف ��ا تل ��ك احلال ��ة
بـ"النوع الفريد والت�أريخي".

اط������ل�����اق ح����م����ل����ة ل����م����ك����اف����ح����ة ال����ت���������س����ول
�أعلنت قيادة �شرطة حمافظة املثنى� ،إطالق حملة لـ"مكافحة ظاهرة
الت�سول" بعد ات�ساعها يف املحافظة ،فيما حذرت من عمليات �سرقة
للمنازل ينفذها "مت�سولون".
وق ��ال قائ ��د �شرطة املثنى العمي ��د �سعران االعاجيب ��ي يف حديث لـ
(امل ��دى بر� ��س)� ،إن "مديري ��ة �شرط ��ة املحافظة نفذت خ�ل�ال الأيام
املا�ضي ��ة حمل ��ة للحد م ��ن ظاه ��رة الت�سول بع ��د انت�شاره ��ا ب�شكل

وا�س ��ع يف �شوارع املحافظة".وح ��ذر الأعاجيبي ،من "قيام بع�ض
املت�سول�ي�ن بتنفيذ عمليات �سرقة تط ��ول منازل املواطنني" ،م�ؤكدا
عزم "قيادة ال�شرطة الق�ضاء على ظاهرة الت�سول يف املحافظة".
يذك ��ر �أن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية و�صفت ،مطلع العام
اجل ��اري ،ظاه ��رة الت�سول بـ"اخلط�ي�رة" ،وعدت �أنه ��ا حتتاج �إىل
جهود الدولة واملجتمع ملواجهتها.

للخطوط اجلوي ��ة العراقية قبي ��ل عام ،1991
حي ��ث مت تدم�ي�ر �أغلبه ��ا يف ح ��رب عا�صف ��ة
ال�صح ��راء ،ونق ��ل الق�سم الآخر منه ��ا �إىل دول
اجلوار خالل مدة العقوبات.
ووقع العراق يف �أيار  ،2008عقدين الأول مع
�شرك ��ة (بوين ��غ) الأمريكية ل�ش ��راء  40طائرة،
والثاين مع �شركة (بومباردير) الكندية ،ل�شراء
ع�شر طائرات ،يف ح�ي�ن بيّنت وزارة املالية �أن
القيمة الإجمالية للعقدين تبلغ خم�سة مليارات
دوالر.
وت�سلم العراق منذ نهاية عام  2012وحتى �شهر
ت�شرين االول من عام  ،2015عدد ًا من طائرات
البوين ��غ �ضمن العقد املوقع مع ال�شركة والذي
م ��ن امل�ؤم ��ل �أن ينتهي نهاية الع ��ام  ،2018كما
ت�سلم طائ ��رات بومبارديي ��ه  CRJ900خالل
الأع ��وام املا�ضي ��ة ،لي�صب ��ح ع ��دد ا�سطوله من
الطائ ��رات نحو  32طائرة وه ��ي تابعة ل�شركة
اخلط ��وط اجلوي ��ة العراقية.وكان ��ت وزارة
النقل �أعلنت يف ( 20اذار  )2015ت�سلم طائرة
جديدة من �شركة بوينغ �ضمن العقد املوقع بني
الع ��راق وال�شركة خالل عام  ،2008فيما �أكدت
�أن �أ�سطول اخلط ��وط اجلوية العراقية يتكون
حالي ًا من  28طائرة.

النقل

اال�ستعداد لن�صب
�أجهزة "ال�سونار"
في الموانئ
اعلنت �شركة امل��وان��ئ العراقية التابعة
لوزارة النقل ،اكمال ا�ستعداداتها لن�صب
وت �ه �ي �ئ��ة اج� �ه ��زة ال �ف �ح ����ص اال� �ش �ع��اع��ي
(ال�سونار) يف ب��واب��ات امل��وان��ئ لغر�ض
فح�ص ال�شاحنات ال��داخ�ل��ة واخل��ارج��ة
منها ،وفيما ا�شارت اىل ان تلك اخلطوات
تهدف اىل تعزيزات االج ��راءات االمنية
االح�ت�رازي ��ة وتطبيق ًا مل �ف��ردات امل��دون��ة
ال��دول �ي��ة ،رج�ح��ت ب��دء العمل بها خالل
االيام املقبلة.
وقالت �شركة املوانئ العراقية يف بيان،
ت�ل�ق��ت (امل� ��دى ب��ر���س) ،ن�سخة م �ن��ه� ،إن
"ال�شركة اكملت ا�ستعداداتها يف ن�صب
وت �ه �ي �ئ��ة اج� �ه ��زة ال �ف �ح ����ص اال� �ش �ع��اع��ي
(ال�سونار) يف بوابات املوانئ العراقية
ل�ق�ي��ام�ه��ا ب�ف�ح����ص ال �� �ش��اح �ن��ات ال��داخ �ل��ة
واخلارجة منها لتنظيم ان�سيابية حركتها
وفح�ص احل��اوي��ات وال�شاحنات �سواء
كانت حمملة او فارغة لت�ضمن �سالمتها ".

آخر خبر

تغريدة

ا�ستبع ��د االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
منتخبنا الن�سوي من الت�صنيف اجلديد
ال�ص ��ادر للمنتخبات العاملي ��ة املن�ضوية
حتت لوائه الذي م ��ازال منتخب �أمريكا
يتم�س ��ك ب�صدارت ��ه لل�شه ��ر التا�سع على
التوايل بر�صيد  2168نقطة.
وذك ��ر االحتاد ال ��دويل لك ��رة القدم على
موقع ��ه الر�سم ��ي �أن �أ�سب ��اب اال�ستبعاد

تع ��ود لك ��ون املنتخ ��ب الن�س ��وي غ�ي�ر
ن�ش ��ط لأكرث م ��ن � 18شهر ًا عل ��ى �صعيد
امل�ش ��اركات يف البط ��والت العاملي ��ة
والقاري ��ة التي ينظمه ��ا االحتاد الدويل
باللعب ��ة وكذل ��ك بط ��والت االحت ��اد
الآ�سي ��وي ومل يلع ��ب �أية مب ��اراة دولية
ودي ��ة م ��ع املنتخبات امل�صنف ��ة يف (فيفا
دي) الت ��ي مت و�ضعه ��ا يف الأجن ��دة

العدد ( )3689ال�سنة الثالثة ع�شرة -
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مصارحة حرة

� إياد ال�صاحلي

الت�ضامن الريا�ضي مع الكرادة
�أ َب ��تْ مروءة الريا�ضي�ي�ن والإعالميني النجب ��اء �إال �أن تن�صهر مع
اله� � ّم العراقي اليومي وهو يوا�صل التح� �دّي يف جبهات عدة من
�أج ��ل تر�سي ��خ دعائم الوح ��دة الوطني ��ة جلميع �شرائ ��ح املجتمع
ال�سيما ال�شباب ذخرية البالد يف امللمّات.
وم ��ا مب ��ادرة م ��درب املنتخ ��ب الوطن ��ي الأ�سبق حكي ��م �شاكر يف
حت�شي ��د الريا�ضي�ي�ن والإعالمي�ي�ن الثالثاء املا�ض ��ي يف تظاهرة
كب�ي�رة انطلقت م ��ن �ساح ��ة كهرمان ��ة اىل موقع احل ��دث ملوا�ساة
الأه ��ايل املفجوعني ب�أبنائهم الربرة ،حي ��ث كان جميع امل�شاركني
ي�ش ّكل ��ون طيف� � ًا واحد ًا بل ��ون العراق ،وه ��م �سف ��راء البطولة يف
حماف ��ل املجد على م�ست ��وى الريا�ضة والإع�ل�ام كانوا ومل يزالوا
�سبّاقني لت�سجيل هكذا مواقف م�ش ّرفة.
�إن م ��ا ج ��رى يف مدينة الكرادة م ��ن م� ٍآ�س كب�ي�رة ومتوالية حت ّتم
عل ��ى اجلميع الت�ضامن الكامل ملحارب ��ة الإرهاب ووقف العمليات
اجلبان ��ة الت ��ي ت�سته ��دف تقوي� ��ض روح االنت�ص ��ار املتحق ��ق يف
حمافظ ��ة الأنب ��ار و ُتن ّكىء ج ��راح االقتت ��ال الطائف ��ي املَقيتْ بعد
عام�ي�ن من تغيري النظ ��ام ،له ��ذا كان موقف الريا�ضي�ي�ن قوي ًا من
خ�ل�ال مبادرة  5متوز الت ��ي �ستبقى مُكللة بغ ��ار ال�شرف الوطني
ملن �ش ��ارك فعلي ًا ومن تفاع ��ل معها يف (ال�سو�شي ��ال ميديا) بحكم
الظروف ال�صعبة التي واجهت اجلميع �إبان تلك الفجيعة.
�إن امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضي ��ة كاف ��ة ويف مقدمته ��ا اللجن ��ة الأوملبية
الوطني ��ة الت ��ي ا�ص ��درت بيان� � ًا وافي ًا مل ��ا ح ��دث ،مُطالب ��ة ب�إقامة
فعالي ��ة كبرية توازي �أهمية الت�ضام ��ن املعنوي مع ذوي ال�شهداء
واملفقودي ��ن واجلرحى يف كرنفال ي�ضيف ��ه ملعب ال�شعب الدويل
تت�ضمن فعاليات وان�شط ��ة ذات ر�سائل مبا�شرة تعزز قيم الت�آخي
لل�شع ��ب العراق ��ي يف ه ��ذه املرحل ��ة وتر� �ّ�ص �صف ��وف املواجه ��ة
ل ��ردع املجرمني ممن ت�س ��وّ ل لهم �أنف�سهم �إرت ��كاب �أفجع اجلرائم،
فامل�ص�ي�ر امل�شرتك الذي يجمعنا على �أر�ض الرافدين �أقوى من كل
الت�أث�ي�رات وحماوالت التفرقة التي تناغ ��ي قلوب بع�ض املر�ضى
ممن يعتا�شون على �آفات اخلراب!
ومثلما كان الريا�ضيون م�شروع ًا دائم ًا للت�ضحية بالعرق من �أجل
الظف ��ر بالألقاب والك�ؤو�س ورفعة الع ��راق فوق من�صات التتويج
على م�ستويات التناف�س العربي والقاري والعاملي ،ف�إنهم يظ ّلون
م�شاريع الفداء لبيت الع ��راق ،وهاهو �أحد �ص ّناع �إجناز املك�سيك
املونديايل عام  86الالعب الدويل ال�سابق غامن عريبي يقدّم فلذة
كب ��ده ذو الفق ��ار �ضمن كوكبة �شه ��داء الكرادة ويرف ��ع ر�أ�سه �أمام
عائلت ��ه وع�شريته والعراقيني �أنه فخ ��ور بعر�س ولده ال�شهيد يف
م�س�ي�رة الت�ضحية الت ��ي يتباهى به ��ا وطننا من ��ذ �أن توالت عليه
النكب ��ات و�أ�شتدت عليه التحديات من طامعني بـ"ا�شكال خمتلفة"
ِب�أر�ضه الكرمية وخريه الذي ال ين�ضب.
كفكف ��وا دم ��وع الأح ��رار ،و�ش� �دّوا عزائ ��م الث� ��أر ،فالريا�ضي ��ون
والإعالمي ��ون متحف ��زون لل ��رد و�سيكونون عن ��د كلمتهم وعظمة
الق�س ��م والعهد ،لي�شرع ��وا بكل ما �أوتوا من ق ��وة مل�ضاعفة اجلهد
يف �س ��وح البط ��والت الدولي ��ة و�إه ��داء بلده ��م �أغل ��ى امليداليات
و�أرق ��ى النتائ ��ج يف مواق ��ع املناف�س ��ات ،م�ستمدي ��ن الدوافع من
وجه اخلبري
ر�سائ ��ل ال�شهداء " الع ��راق يف ذمة الأحرار" مثلم ��ا ّ
الريا�ضي الدكتور عبدالقادر زينل ر�سالته ال�صريحة عرب (املدى)
الي ��وم بقول ��ه ( �أن حت ّدي ��ات العراقي�ي�ن النجب ��اء �أق ��وى و�أم َك ��نْ
ملواجه ��ة �أفاعي ال�شر وعق ��ارب الطامعني) ،وبالفع ��ل ف�إن عيوننا
ترن ��و ملا يحقق ��ه العبو املنتخ ��ب الأوملب ��ي و�شقيق ��ه الوطني يف
ا�ستحقاقي دورة ريو وت�صفيات مونديال رو�سيا القادمتني ،وثلة
م ��ن الريا�ضيني االبط ��ال الذي ��ن نتو�سم فيهم كل اخل�ي�ر ملواجهة
مناف�س�ي�ن �أ�شداء يف الدورة الأوملبي ��ة وهم قادرون على اخلروج
بنتائج م�ش ّرفة يف الأدوار املتقدمة اللعابهم.
ف ��داك ي ��ا ع ��راق انف�سن ��ا �أو ًال لتبقى عزي ��ز ًا� ،آمن ًا  ،قوي� � ًا وال تثلم
كرامتك �أفعال اجلبناء ،و�سالم ًا لل�شهداء و�صايا دموع الوداع " ال
هوادة  ..الث�أر الث�أر لدماء الكرادة ".

تكرار مغادرة الالعب يا�سر قا�سم ملع�سكر املنتخب �سواء الوطني
�أو الأوملبي كما فعل م�ؤخر ًا يُدلل على �شعور الالعب بالرنج�سية
وتف�ضيله م�صلحته ال�شخ�صية فوق م�صلحة الكرة العراقية ،و�إال
ما مربر تركه الأوملبي يف ال�سويد بذريعة �إمتامه عقده اجلديد
مع نادي واتفورد الإنكليزي وعدم عودته بعد ذلك؟ احتاد الكرة
مُطالب ب�إجراء حازم مينع قا�سم من تكرار تخليه عن م�س�ؤوليته
تن�صل منها يف مباراة تايالند الأوىل وعُوقب
الوطنية التي �سبق �أن َّ
باحلرمان لكنه ُ�شمِ ل برجاء وزير ال�شباب للعفو عنه.

للع ��ام احل ��ايل اىل جان ��ب منتخب ��ات
الأرجنت�ي�ن ،ت�شيل ��ي ،البارغواي ،بريو
،بنم ��ا �،أورغ ��واي �،أذربيج ��ان ،غ ��وام
،تاهيت ��ي ،بنني �،سورين ��ام ،هندورا�س
،فانوت ��وا �،أنغوال ،جمهوري ��ة الكونغو
الدميقراطية �،سوري ��ا ،باك�ستان ،ماكوا
�،أفغان�ست ��ان ،الكوي ��ت ،قط ��ر ،بوت ��ان
�،سرياليون �،أرمينيا وبوليفيا.

ت�شايف يلتحق مبع�سكر الوطني يف بغداد

الأوملبي ي�شرع وحداته التدريبية فـي اجلزائر
 بغداد /حيدر مدلول
� �ش��رع منتخبنا الأومل� �ب ��ي ل �ك��رة ال�ق��دم
وح��دات��ه التدريبية يف مع�سكره املقام
حالي ًا يف اجلزائر الذي ي�ستمر لغاية يوم
 18مت��وز احل��ايل يف �إط��ار حت�ضرياته
للم�شاركة يف م�سابقة كرة القدم بدورة
الأل�ع��اب الأوملبية املقبلة التي ت�ضيّفها
مدينة ريو دي جانريو مطلع �آب املقبل
ال��س�ي�م��ا ب �ع��د �أن �أوق �ع �ت��ه ال �ق��رع��ة يف
املجموعة الأوىل اىل جانب منتخبات
الدمنارك وجنوب �أفريقيا والربازيل.
وق��ال امل�ت�ح��دث الر�سمي الحت��اد الكرة
كامل زغري لـ(املدى) �إن مدرب املنتخب
الأوملبي عبدالغني �شهد اختار  23العب ًا
ملع�سكر اجلزائر وهم (فهد طالب وحممد
حميد وكرار �إبراهيم و�سعد ناطق وعلي
عدنان وم�صطفى ناظم وحمزة عدنان
وحم �م��د م�ع��ن واح �م��د �إب��راه �ي��م وع�لاء
مهاوي وهوبري م�صطفى وهمام طارق
و�سعد عبدالأمري و�أجمد عطوان وب�شار
ر�سن وح�سني علي و�أمري �صباح وعمار
ع�ب��داحل���س�ين وم �ه��دي ك��ام��ل و��ش�يرك��و
كرمي ومهند عبدالرحيم وحمادي �أحمد
وعبدالقادرطارق.
و�أو��ض��ح �أن املنتخب الأومل�ب��ي �سيلعب
مع نظريه اجلزائري مباراتني وديتني
ي��وم��ي الأرب��ع��اء والأح� ��د املقبلني على
ملعب م�صطفى ت�شاكر يف مدينة البليدة
حيث �ستقوم قناة اجلزائر الوطنية بنقل
املباراة الأوىل نق ًال مبا�شر ًا يف ال�ساعة
 6:45دقيقة بتوقيت ب �غ��داد ،فيما مت
االت�ف��اق على ع��دم نقل امل �ب��اراة الثانية
التي �ستقام يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء
ح�سب ات �ف��اق احت ��اد ال �ك��رة م��ع نظريه
اجلزائري.
ول �ف��ت اىل ان��ه �سيتم اخ�ت�ي��ار القائمة

النهائية املكونة من  18العب ًا ا�سا�سي ًا اىل
جانب  4احتياط من �أجل
اع� �ت� �م ��اده ��ا ��ض�م��ن

قوائم املنتخبات ال�ستة ع�شر امل�شاركة
يف م�سابقة كرة القدم من بني  35العب ًا
ك��ان االحت ��اد ق��د ار��س��ل قائمتهم بوقت

�سابق اىل اللجنة املنظمة لالوملبياد.
وتابع ان وف��د منتخب الأومل�ب��ي �سي�شد
ال��رح��ال اىل ال�ب�رازي��ل ي��وم  18مت��وز
احل ��ايل م��ن �أج ��ل ال��دخ��ول يف مع�سكر
تدريبي �أخ�ي�ر ه�ن��اك يلتحق فيه العبا
(ري��زا �سبور) علي فائز وعلي ح�صني
قبل خو�ض مباراة كوريا اجلنوبية التي
�ستقام يوم  24ال�شهر ذاته ،فيما �سيكون
الالعب �ضرغام ا�سماعيل �آخر الالعبني
امللتحقني باالوملبي يف الربازيل يوم 29
منه قبل خو�ض مناف�سات م�سابقة كرة
القدم التي ي�ستهلها مبواجهة منتخبات
ال��دمن��ارك وال�برازي��ل وج�ن��وب �أفريقيا
على التوايل.
م��ن جهة �أخ ��رى �أو� �ض��ح زغ�ير �أن عدم
اكتمال متطلبات �إق��ام��ة م��درب اللياقة

زينل :الريا�ضة �سالح م�ؤثر
ملواجهة الإرهاب

الزوراء يربط ا�ستغناء
لطيف مبوافقة ثائــر
 بغداد/املدى
�أح��ال��ت �إدارة ن��ادي ال� ��زوراء ال��ري��ا��ض��ي طلب
اال�ستغناء الذي تقدّم به مدافع فريقها الكروي
علي لطيف اىل املدرب ثائر احمد للبت النهائي
فيه على ال��رغ��م م��ن جتديد تعاقده م��ع النادي
ملو�سم جديد .وقال ع�ضو �إدارة نادي ال��زوراء
عبدالرحمن ر�شيد ل�ـ(امل��دى) � :إن امل��درب ثائر
�أحمد �سيتخذ قراره ب�ش�أن بقاء �أو رحيل املدافع
علي لطيف خالل اليومني املقبلني ح�سب الر�ؤية
الفنية التي و�ضعها للفريق الأول لكرة القدم يف
�إطار برناجمه التدريبي للمو�سم الكروي املقبل
.2017-2016
و�أو�ضح �أن ادارة النادي يف طريقها للتعاقد مع

الع��ب حملي (�سوبر) �سيتم الإع�لان
ع��ن �إ��س�م��ه بعد االت �ف��اق الر�سمي معه
وتوقيعه العقد يف مقر النادي ليتم غلق ملف
الالعبني املحليني واملحرتفني يف النادي بنا ًء
على االتفاق مع املالك التدريبي للفريق.
وك�شف �أن الفريق الأول ل�ك��رة ال�ق��دم �سيبد�أ
مع�سكره التدريبي يوم ال�سبت املقبل على ملعب
النادي يف ال�شاجلية بغياب الالعبني املن�ضمني
اىل ��ص�ف��وف املنتخبني ال��وط �ن��ي والأومل �ب��ي
حيث �سي�ستمر املع�سكر الداخلي ملدة �شهر قبل
�ش ّد الرحال اىل م�صر �أو تركيا لإقامة مع�سكر
تدريبي خارجي يف اطار اال�ستعدادات النهائية
لبطولتي ال��دوري والك�أ�س للمو�سم اجلديد
وبطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي 2017.

 بغداد/املدى

احل��وري :ظ��روف املو�ص��ل ل��ن ُتعي��ق �أن�شط��ة امل��واي تـ��اي
 بغداد  /املدى
�أك � ��د د.ع��ك��ل��ة احل� � ��وري رئ�ي����س
االحت��اد الفرعي للمواي ت��اي يف
ن�ي�ن��وى ت��وا� �ص��ل ف ��رق املحافظة
لل�شباب والنا�شئني على موا�صلة
التدريبات ورفع لواء التحدي لكل
ال�ظ��روف ال�صعبة التي تواجهها
منذ ع��ام�ين عقب تدني�س داع�ش
الإرهابي �أر�ض املو�صل احلبيبة.
وق� ��ال احل � ��وري ل�� �ـ(امل� ��دى)� :إن
ال�ظ��روف ال�صعبة ه��ذه ل��ن تعيق
الأن�شطة امل�ع�ت��ادة ط��وال ال�سنة،
فاالحتاد الفرعي للعبة يف نينوى
ي�ص ّر على توا�صلها ،ويُعد من بني
�أك�ثر االحت ��ادات الفرعية التزام ًا

ال�ب��دن�ي��ة ملنتخبنا ال��وط�ن��ي الإ��س�ب��اين
ت�شايف ب�ي��درو يف ال�ع��راق كانت �سبب ًا
رئي�س ًا وراء عدم و�صوله اىل العا�صمة
بغداد خالل اليومني املا�ضيني من �أجل
االن�ضمام اىل امل�لاك التدريبي امل�ساعد
للمدير الفني را�ضي �شني�شل يف املع�سكر
التدريبي الذي انطلق على ملعب نادي
�أمانه بغداد.
و�أو� �ض��ح زغ�ير �إن ت�شايف واف ��ق على
طلب احت ��اد ال �ك��رة بالعمل بالعا�صمة
ب� �غ ��داد و�أي م��ك��ان �آخ � ��ر ي��دخ��ل فيه
منتخبنا مع�سكر ًا تدريبي ًا  ،م�شري ًا اىل
�أنه ا�ستطاع االندماج �سريع ًا اىل جانب
امل���س��اع��دي��ن رح�ي��م حميد وع�ب��دال�ك��رمي
��س�ل�م��ان و��س�ه�ي��ل ��ص��اب��ر ب�ع��د �أي� ��ام من
و�صوله اىل مدينة �أرب �ي��ل و�أ��س�ه��م يف
رفع معدل درجة اللياقة البدنية جلميع
ال�لاع �ب�ين امل�ح�ل�ي�ين وامل �غ�ترب�ين ال��ذي��ن
�شاركوا يف مع�سكر �أربيل .و�أ�شار اىل �أن
وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم �سي�شد
الرحال اىل العا�صمة الأوزبكية ط�شقند
يوم اجلمعة املقبل من �أجل الدخول يف
املع�سكر التدرييي هناك لغاية  25متوز
احلايل يتخلله خو�ض مباراتني وديتني
مع الأوملبي الأوزبكي يوم  21والوطني
الأوزبكي يوم  24من ال�شهر نف�سه.
وك �� �ش��ف �أن ال�ل�اع ��ب راوي� � ��ن الوي ��ز
املحرتف يف الدوري ال�سويدي �سي�صل
اليوم الأثنني اىل مدينة ال�سليمانية يف
�إقليم كرد�ستان من �أجل �إكمال الأوراق
الثبوتية هناك ،فيما يتع ّلق با�ستخراج
اجلن�سية العراقية وج��واز ال�سفر لكي
ت�صبح م�شاركته ب���ص��ورة ر�سمية مع
املنتخب الوطني يف املباريات الودية
والر�سمية يف ت�صفيات ك ��أ���س العامل
وه��ذا الأم��ر ينطبق على الالعبني بروا
نوري و�آالن حميي الدين.

برباجمه ،م�ستثمر ًا حالة التما�سك
وال� �ت ��زام ال�لاع �ب�ين .وا�� �ض ��اف ال
ميكن �أن نن�سى دور املدرب الكفء
�إب��راه �ي��م ��س�ل�م��ان م ��درب الفئات
ال �ع �م��ري��ة مل��ا ي�ت�م�ي��ز م��ن ح�ي��وي��ة
وان��دف��اع كبريين يف مواجهة كل
ال�صعوبات حر�ص ًا على التوا�صل
والإبقاء على برامج �إعداد الالعبني
ال�صغار على وجه التحديد .و�أ�شار
احل� ��وري اىل �أن الع �ب��ي نينوى
يوا�صلون تدريباتهم يف �ساحات
مك�شوفة ب��رغ��م ك��ل م��ا يواجههم
من تقلبات الطق�س يف برد ال�شتاء
وحر ال�صيف وهو ما ي�ؤكد حبّهم
لريا�ضتهم ومت�سكهم برباجمهم
ال�ت��دري�ب�ي��ة ع�ل��ى �أم���ل ال�ت��وا��ص��ل

يف م�شاركاتهم التي ميثلون من
خاللها حمافظتهم يف بطوالتنا
املحلية.
وك�شف رئي�س االحتاد الفرعي يف
اختتام ت�صريحه �أن فرق املحافظة
ب ��أم ����س احل��اج��ة ل�ك��ل دع ��م م��ادي
ومعنوي ميكن �أن يُ�سهم يف الإبقاء
على مثل ه��ذا التوا�صل ،متمني ًا
على م���س��ؤويل اللجنة الأوملبية
الوطنية توفري ما يحتاجه العبو
املحافظة من م�ستلزمات متكنهم من
التوا�صل مع ريا�ضتهم وخ�صو�ص ًا
ال� �ب ��دالت ال��ري��ا� �ض �ي��ة وواق� �ي ��ات
ال�صدر واليدين والأرجل والر�أ�س
وغريها من امل�ستلزمات الأخ��رى
التي يحتاجها العب املواي تاي.

�أكد د.عبدالقادر زينل رئي�س جلنة ال�شباب والريا�ضة يف املنتدى العراقي
للنخب والكفاءات �أن دور الريا�ضة م�ؤثر يف ت�ضميد اجلراح النازفة وتوحيد
�صفوف اجلماهري من خالل الوقفات امل�ش ِّرفة للت�ضامن مع �أُ�سر �ضحايا
احلادث الإرهابي الذي �شهدته مدينة الكرادة مطلع اال�سبوع املا�ضي .وقال
زينل يف ات�صال مع (املدى) من العا�صمة القطرية الدوحة :برغم الأهوال
التي يواجهها العراق يف جبهتي الإرهاب ال�س ّفاك لدماء العراقيني الأبطال
وف�ساد �ضمائر امل��ؤمت�ن�ين على م��وارد ال�ب�لاد ال��ذي��ن جففوا ينابيع خري
ال�شعب� ،إال �أن حتديات العراقيني النجباء �أق��وى و�أم َك ْن ملواجهة �أفاعي
ال�شر وعقارب الطامعني ،و�سيخيّبون َّ
ظن ك ّل مَن ت�سوّل له نف�سه زعزعة �أمن
ً
النا�س وتعكري حياتهم ،واملراهنني جمددا على �إ�شعال نار الطائفية ليحرقوا
املدن الآمنة واملباركة بامل�آذن والكنائ�س .و�أ�ضاف :نهيب ب�أهلنا يف العراق
وخارجه �أن يت�س ّلحوا بوحدتهم لإ�سقاط كل ال�سيناريوهات ال�ساعية لتدمري
الإن�سان العراقي ،م�ؤ ّكدين ت�ضامننا الإن�ساين والوطني مع �أُ�سر �ضحايا
التفجري الإرهابي اجلبان الذي �شهدته مدينة الكرادة م�ؤخر ًا بعد �أن �أدى
�إىل ا�ست�شهاد ُثلة طيبة من ال�شباب بينهم جنل الالعب الدويل ال�سابق غامن
عريبي والبطل علي ناه�ض العب املنتخب الوطني واجلي�ش برمي القر�ص
مع �أكرث من مئتي �ضحية من الأطفال والن�ساء والرجال ،م�ؤكد ًا وقوفنا مع
بلدنا يف حمنته و�سوف ال ن�ألوا جهد ًا من �أجل رفعته وا�ستقراره وموا�صلة
البناء للرقي بريا�ضته والقطاعات الأخ��رى نحو الأف�ضل .واختتم زينل
ت�صريحه بالقول� :آمل �أن تبادر امل�ؤ�س�سات الريا�ضية لإقامة �أن�شطة وفعاليات
جماهريية وا�سعة تندد بالعمل الإجرامي الذي ح�صد �أرواح عراقيني جنباء،
وت�سهم يف زيادة اللُّحمة الوطنية من �أجل م�ستقبل العراق.
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ح�ص��لت مت�سابق ��ة الوث ��ب الطوي ��ل الرو�سية
داريا كلي�شينا على ال�ضوء الأخ�ضر للم�شاركة
يف البطوالت الدولية كريا�ضية حمايدة بعد
قبول التما�سها �ضد الإيقاف املفرو�ض على
مت�سابق ��ي �ألع ��اب القوى الرو� ��س ب�سبب
املن�شطات .وقال االحت ��اد الدويل لألعاب
الق ��وى يف موقع ��ه على االنرتن ��ت "ر�أت
جلن ��ة مراجع ��ة املن�شط ��ات يف االحت ��اد
الدويل �أن مت�سابق ��ة الوثب الطويل داريا
كلي�شينا تلبي املعاي�ي�ر اال�ستثنائية لأحقية
امل�شارك ��ة يف البط ��والت الدولي ��ة كريا�ضي ��ة
حمايدة".
وكان ��ت كلي�شينا �ضم ��ن  136ريا�ضيا ق َّدم ��وا طعون ًا
�أم ��ام االحت ��اد ال ��دويل لألع ��اب القوى ال ��ذي ق ��ال �إن �أغلب
الطلب ��ات مت مراجعتها .ومل يك�شف عن املزيد من التفا�صيل حول نتائج هذه
الطعون .و�أف�ضل نتيج ��ة حققتها كلي�شينا ( 25عاما) كانت املركز الرابع يف
بطول ��ة العامل داخل القاع ��ات يف ا�سطنبول عام  .2012وج ��اءت املت�سابقة
الرو�سية يف املركز العا�شر يف بطولة العامل العام املا�ضي يف بكني.

العام املا�ضي ،وظ��ل طيلة املو�سم احل��ايل من دون
ن�شاط ،برغم تلقيه عرو�ض ًا ع��دة .يخو�ض �أ�سامة
الدراجي ،التجربة الثالثة له يف الدوري التون�سي
مع النادي البنزرتي ،بعد �أن خا�ض جتربة �أوىل مع
الرتجي الريا�ضي التون�سي من � 2007إىل ،2012
قبل �أن ي�ح�ترف يف �سيون ال�سوي�سري ،ويعود
جمدد ًا �إىل الرتجي ليلعب يف �صفوفه مرة ثانية من
�إىل .2015
2013

واف��ق ال�لاع��ب �أ��س��ام��ة ال��دراج��ي على االن�ضمام
لفريق البنزرتي التون�سي ،خالل املو�سم اجلديد،
وذل��ك بعد �أن ناق�ش مع رئي�س الفريق املهدي بن
غربية تفا�صيل العقد .و�أفاد م�صدر مطلع قريب من
�إدارة البنزرتي� ،أن الدراجي �سيم�ضي العقد خالل
اليومني القادمني حتى يكون يف املوعد مع انطالق
حت�ضريات الفريق الذي ي�ستانف تدريباته  18متوز
احلايل  .وف�سخ الدراجي عقده مع الرائد ال�سعودي
يوجه نادي يوفنتو�س الإيطايل
ِّ
�أن �ظ��اره ن�ح��و اجل �ن��اح الهولندي
مل��ان �� �ش �� �س�تر ي��ون��اي��ت��د مم�ف�ي����س
دي�ب��اي ،للتعاقد معه ،ال �سيما �أن
الالعب مر�شح للرحيل عن النادي
الإنكليزي هذا ال�صيف.
وعلى الرغم من �أن ديباي انتقل �إىل
�صفوف اليونايتد ال�صيف املا�ضي
ف�ق��ط ق��ادم � ًا م��ن ن ��ادي ايندهوفن
الهولندي بقيمة  30مليون يورو،
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�إال ان الالعب الهولندي مل يظهر
بال�شكل املتوقع منه .
ووف� �ق� � ًا ل���ص�ح�ي�ف��ة "�إك�سرب�س"
الربيطانية ف ��إن ن��ادي يوفنتو�س
ي �ف �ك��ر يف ال �ت �ع��اق��د م ��ع اجل �ن��اح
ال� �ه ��ول� �ن ��دي ل �ت �ع��وي ����ض رح �ي��ل
ك ��وادرادو وع��ودت��ه �إىل ت�شيل�سي
هذا ال�صيف.
ويعتقد نادي يوفنتو�س �أن طريقه
�سيكون �سه ًال للتعاقد

9

م��ع ال�لاع��ب الهولندي يف ظل
الثورة التي يقوم بها مورينيو
م��ع ال�ف��ري��ق الإن�ك�ل�ي��زي وم��ن
املتوقع �أن يقدم يوفنتو�س 20
مليون يورو ل�ضم ديباي .
ي ��ذك ��ر �أن دي� �ب ��اي �� �ش ��ارك مع
املنتخب الهولندي يف  24مباراة
و�شارك يف نهائيات ك�أ�س العامل
 2014التي �أنهته هولندا يف
املركز الثالث.

رياضة

كلين�سمان
مر�شح �ساخن لتدريب �إنكلرتا
لندن  /رويرتز
ك�شفت تقارير �أملانية �أن املدرب ال�سابق للمنتخب
الأمل� ��اين وم�ن�ت�خ��ب ال��والي��ات امل�ت�ح��دة االم�يرك�ي��ة
يورغن كلين�سمان يقرتب من تويل م�س�ؤولية تدريب
املنتخب الإنكليزي .وك�شف املدير الإداري للمنتخب
الأمل��اين �أوليفر بريهوف� ،أن كلين�سمان يف مفاو�ضات
متقدمة مع االحت��اد الإنكليزي لتويل من�صب املدير الفني
ملنتخب (الأ�سود الثالثة).
وق��ال ب�يره��وف يف ت�صريحات نقلتها �صحيفة دي�ل��ي �ستار
الربيطانية "�أعتقد �أن املناق�شات جارية على قدم و�ساق بينهما"
عمل بريهوف م�ساعد ًا لكلين�سمان يف الفرتة ما بني -2004
 2006مدرب ًا للمنتخب الأملاين.
و�أ�ضاف بريهوف "�سيكون منا�سبا جدا لهم ،لقد بد�أنا جنب ًا
�إىل جنب يف  ، 2004كان لطيف ًا للغاية ويعرف ما الذي
يفعله".
وتابع بريهوف "�إنه يجلب التحفيز لالعبني،
يتخذ القرارات ال�صعبة ورمبا �إنكلرتا يف
حاجة ل�شيء من هذا القبيل".

كانتونا يرف�ض التنازل
عن لقـب امللك

�سريينا تقرتب من لقـب جديد يف عامل التن�س
لندن �/أ ف ب
�أ� �ص �ب �ح��ت الأم�ي�رك��ي��ة �سريينا
وليام�س امل�صنفة اوىل يف العامل
ب �ع��د ان اح �ت �ف �ظ��ت ب �ل �ق��ب ف ��ردي
ال �� �س �ي��دات يف ب �ط��ول��ة ومي �ب �ل��دون
االن�ك�ل�ي��زي��ة ،ث��ال��ث ال �ب �ط��والت االرب��ع
ال�ك�برى ل�ك��رة التن�س  ،على و�شك ان
ت�صبح وه��ي يف اخلام�سة والثالثني
اف �� �ض��ل الع �ب��ة يف ال �ت��اري��خ م ��ن دون
منازع.
وهذا امر طبيعي ان يتوج اللقب ال�سابع
يف وميبلدون والثاين والع�شرون يف

بطوالت الـ(غراند �سالم) جهود �سريينا
ال�ت��ي حتتفل يف  26اي �ل��ول مبيالدها
اخلام�س والثالثني ،لأنها الأف�ضل على
الدوام منذ نحو  3عقود من الزمن.
ومتلك �سريينا �سج ًال خُميف ًا يت�ضمن
 71لقب ًا بينها  22لقب ًا ك�ب�ير ًا  6منها
يف بطولة ا�سرتاليا املفتوحة و 3يف
روالن غ��ارو���س و 7يف وميبلدون و6
يف فال�شينغ ميدوز ،ف�ضال عن حلولها
و�صيفة  6م��رات يف البطوالت االرب��ع
الكربى.
ويت�ضمن ال�سجل اي�ضا � 5أل �ق��اب يف
بطولة املا�سرتز التي جتمع يف نهاية
كل مو�سم اف�ضل  8الع�ب��ات ،وحلولها
و�صيفة مرتني ( 2001و ،)2002وك�أ�س
االحتاد مع منتخب بالدها مرة واحدة

عام  ،1999ف�ضال عن ذهبية الفردي يف
االلعاب االوملبية عام  2012يف لندن،
وذهبية ال��زوج��ي  3م��رات مع فبنو�س
( 2000يف �سيدين و 2008يف بكني
و.)2012
و ُتعـد �سريينا التي ي�شرف على تدريبها
الفرن�سي ب��ات��ري��ك م��راد �أوغ �ل��و ،اكرب
العبة يف التاريخ حتتل امل��رك��ز االول
يف الت�صنيف العاملي ،وه��ي ال تعرف
حتى الآن التهاون او الرتاخي ،والدليل
انها ح�صدت  4القاب يف �آخر  7بطوالت
كربى .وبرغم الإجنازات الكبرية التي
حتققت� ،إال ان �سريينا ال ت��زال تطمح
اىل اح��راز االلقاب االربعة الكبرية يف
عام واحد ،وهو �إجناز عجزت عنه حتى
الآن ،فهل �ستجنح يف  2017؟

 5جت�����ارب ودي�����ة ل��ل��إم����ارات ف��ـ��ي م��ع�����س��ك��ر ا���س��ب��ان��ي��ا
دبـي  /د ب �أ
يغادر منتخب الإمارات الأول لكرة القدم اليوم
االثن�ي�ن �إىل �إ�سبانيا ،ليب ��د�أ املرحلة الأوىل من
املع�سكر الإعدادي خلو� ��ض الدور احلا�سم من
الت�صفيات الأ�سيوية امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س
الع ��امل  2018برو�سي ��ا الت ��ي تنطل ��ق يف �شهر

�أيل ��ول املقب ��ل .وق ��ال م�س�ؤول ��ون يف االحتاد
الإمارات ��ي لل�صحفي�ي�ن �إن مع�سك ��ر �إ�سباني ��ا
�سي�ستمر حت ��ى العا�شر من �آب املقبل ،و�سوف
يخو� ��ض املنتخ ��ب خالل ��ه  5جت ��ارب ودية مع
�أندي ��ة �إ�سباني ��ة خمتلف ��ة .وي�سته ��ل املنتخ ��ب
الإمارات ��ي م�ش ��واره خ ��ارج �أر�ض ��ه مبواجهة
منتخ ��ب اليابان يف
م�ضيف ��ه

باري�س /رويرتز

قمـة �سلبية بني الزمالك
والأهلي

يرف�ض الفرن�سي املعتزل �إري��ك كانتونا� ،أ�سطورة
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي ،التنازل عن لقب امللك،
ال��ذي منحته �إي��اه جماهري ال�شياطني احلمر ،للوافد
اجلديد ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش ،الذي دائمًا
ما يُلقب بامللك.
وقال كانتونا " 50عامًا" يف ت�صريحات نقلها موقع
"فور ف��ور تو" الإنكليزي "لديَّ ر�سالة �شخ�صية
لزالتان� ،أن��ت ق��ررت الذهاب �إىل مان�ش�سرت يونايتد،
وهو �أف�ضل خيار لك على الإطالق".
و�أ� �ض��اف "عندما ت�سري يف م�سرح الأح�ل�ام (ملعب
مان�ش�سرت) �ست�شعر ب�أ�شباح الأ�ساطري ،التي كانت
موجودة من قبل ،وعند ت�سجيلك الأه��داف وت�سمع
اجلماهري تردد ا�سمك ،وعندما يدق قلبك ،وتظن �أنك
�ستحبهم بقدر ما يحبونك� ،ستعرف يا �صديقي وقتها
�أنك �أ�صبحت من هذا الوطن".
وتابع "يبقى �شيء واحد يجب �أن تعرفه� ،أن هناك ملكاً
واحد ًا يف مان�ش�سرت يونايتد ،ميكنك �أن تكون الأمري
و�إذا كنت ترغب يف القمي�ص رقم �سبعة ،فهو لك �إذا
كنت مهتم ًا به".
واختتم املهاجم الفرن�سي ت�صريحاته � :إن�ه��ا هدية
ترحيبي بك ،ذهب امللك وعا�ش الأمري.

 القاهرة �/أ ف ب
�أ�سدل ال�ستار على الدوري امل�صري لكرة القدم بتعادل
�سلبي يف القمة  112بني الزمالك والأهلي على
ملعب ال�سوي�س يف ختام املرحلة الرابعة
والثالثني االخرية� .أنهى الأهلي البطولة يف
املركز االول بر�صيد  76نقطة واحرز اللقب
مقابل  69لغرميه بطل املو�سم املا�ضي
الذي ح ّل ثاني ًا .تقا�سم الفريقان ال�سيطرة
على �شوطي املباراة فكان االول للزمالك
�صاحب االر�ض لكن من دون فاعلية بعد
ان احكم الأهلي �سد الطرق امل�ؤدية اىل
مرماه بدفاع �صلب .وا�ستمرت �سيطرة
الزمالك يف ربع ال�ساعة االول من ال�شوط
الثاين قبل ان ي�شعر الأهلي بحراجة املوقف
ويبدل رج��ال الهولندي مارتن ي��ول طريقة
لعبهم فتحولوا اىل الهجوم وت��دخ��ل دف��اع
الزمالك مرتني لإنقاذ �شباكه .واندفع العبو
الزمالك للهجوم جمدد ًا يف الدقائق اخلم�س
االخ�ي�رة �أم�لا يف خطف ه��دف ال�ف��وز ،لكن
رع��ون��ة املهاجمني ويقظة مدافعي الأهلي
حالتا دون تغيري النتيجة.

الأول م ��ن �أيل ��ول  ،فيم ��ا ي�ستقب ��ل يف اجلولة
الثاني ��ة التي �ستلعب ي ��وم ال�ساد�س من ال�شهر
ذاته نظ�ي�ره الأ�س�ت�رايل ،ويخو� ��ض مباراتي
اجلولتني الثالثة والرابعة �أمام �ضيفه منتخب
تايالند يوم ال�ساد�س من ت�شرين االول املقبل،
واملنتخ ��ب ال�سع ��ودي بالريا�ض ي ��وم احلادي
ع�ش ��ر م ��ن ال�شهر ذات ��ه ،ثم يخو� ��ض مواجهته

اخلام�س ��ة يف الإم ��ارات �أمام منتخ ��ب العراق
يوم  15ت�شرين الث ��اين املقبل .ويف �شهر �آذار
املقبل ت�ضيِّف الإم ��ارات منتخب اليابان �ضمن
اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة ،على �أن يلع ��ب يف اجلولة
ال�سابعة يوم  28م ��ن ال�شهر ذاته خارج �أر�ضه
�أمام منتخب �أ�سرتاليا .ويف  13حزيران املقبل
�سيح ��ل منتخ ��ب الإمارات �ضيف� � ًا على منتخب

تايالند يف بانكوك �ضمن اجلولة الثامنة ،على
�أن يع ��ود ليخو� ��ض مواجهة اجلول ��ة التا�سعة
�أمام املنتخب ال�سع ��ودي يف الإمارات يوم 31
�آب من العام املقبل.
ويختت ��م منتخ ��ب الإم ��ارات م�ش ��واره يف
الت�صفيات خ ��ارج �أر�ضه ح�ي�ن يواجه منتخب
العراق يوم اخلام�س من �أيلول .2017

غ��ات��ل�ين ي��ن��ت��زع امل��رك��ز الأول ف��ـ��ي ���س��ب��اق 200م
وا�شنطن � /أ ف ب
ان �ت��زع ال �ع��داء ج��ا��س�تن غ��ات�ل�ين امل�ن��اف����س الأب ��رز
للجامايكي �أو�ساين بولت ،املركز االول يف �سباق
 200م خ�لال جت��ارب انتقاء املنتخب الأم�يرك��ي
لأل �ع��اب ال �ق��وى للم�شاركة يف اومل �ب �ي��اد ري��و دي
ج��ان�يرو م��ن  5اىل � 21آب يف ي��وج�ين .وبرغم
تخلفه يف الت�صفيات ويف ن�صف النهائي ،ح�سم
غاتلني الأمر يف نهائي ال�سباق وقطع امل�سافة بزمن

75ر 19ث ،متقدم ًا على خ�صمه االول يف الأدوار
الأوىل ال�شون مرييت (79ر 19ث) وام�ير ويب
(00ر 20ث) اللذين �سريافقانه اىل الربازيل .وكان
غاتلني انتزع اال�سبوع املا�ضي بطاقة الت�أهل يف
�سباق  100م اي�ضا ،وهو �صاحب �أف�ضل توقيت
هذا املو�سم يف ال�سباقني .يذكر �أن ا�صحاب املراكز
الثالثة االوىل يف كل �سباق يت�أهلون اىل االلعاب
االوملبية �إال اذا مل يحقق �أحدهم او جميعهم الرقم
االوملبي املطلوب ل�سباقه.

ن��ي��م��ار ي��ح��ت��ف��ل ب���ق���رار ح��ف��ظ ق�����ض��ي��ة ال��ف�����س��اد
مدريد �/أيف
احتفل مهاجم املنتخب الربازيلي ونادي
ب��ر��ش�ل��ون��ة الإ� �س �ب��اين ،ن�ي�م��ار دا �سيلفا
ب�ق��رار الق�ضاء الإ��س�ب��اين بحفظ ق�ضية
الف�ساد �ضده يوم اجلمعة املا�ضي ،وذلك
لال�شتباه يف ارتكابه بع�ض املخالفات
خ�لال عملية انتقاله للنادي الإ�سباين
قادما من �سانتو�س الربازيلي يف عام
.2013

وقال نيمار يف ت�صريحات لقناة (�سبورت تي
يف) املحلية "لقد حدث فقط ما كنا نتوقعه،
عائلتي كانت هادئه متام ًا بخ�صو�ص هذا
الأمر ،ووالدي �أي�ضا ،كنا نعلم �أننا مل نرتكب
�أي فعل مُ�شني و�أن ك َّل �شيء كان �سليم ًا".
وعلق الالعب ،الذي كان يح�ضر بطولة الهواة
التي ترعاها �إحدى كربى �شركات م�شروبات
الطاقة يف العامل (ريد بول) يف مقر امل�ؤ�س�سة
التي حتمل ا�سم النجم الربازيلي يف مدينة
برايا غراندي ال�ساحلية� ،أن �أكرث ما �سبب

ال�ضيق لعائلته هو "تدخل الأ�شخا�ص الذين
ال يعلمون �شيئ ًا عن الق�ضية".
وكانت املحكمة الوطنية الإ�سبانية قد حفظت
ق�ضية م�ف�ت��وح��ة ��ض��د ال�لاع��ب ال�برازي �ل��ي
ووالده ورئي�س بر�شلونة ال�سابق �ساندرو
رو�سيل و�آخرين كانوا يواجهون فيها تهمة
الف�ساد لال�شتباه يف قيامهم باالحتيال على
ال�صندوق الربازيلي لال�ستثمارات ()DIS
الذي كان ميلك ن�سبة من احلقوق الريا�ضية
للمهاجم تيمار.

شؤون الناس
ف����������ارزة
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ريـبــورتـــاج

بنايات جتارية فاقدة ل�شروط ال�سالمة والأمان

 ح�سني ر�شيد

ا�ستغفال؟!
�أزمة �إثر �أزمة  ،هذا ما يحدث منذ تفجري مرقدي الإمامني الع�سكريني
يف �سامراء م��رور ًا بالعنف الطائفي والقتل على الهوية ال��ذي مازال
مُي��ار���س بني �آون��ة و�أخ ��رى ،ولي�س انتها ًء بحرب داع�ش وا�ستعادة
امل��دن التي �س ّلمت لداع�ش نتيجة �صراع ق��وى �سيا�سية واحتكارها
�إدارة قوات الأمن حيث يتبع كل �صنف اىل قوّ ة �سيا�سية  .ترافق ذلك
�أزمة بطالة� ،أزمة �سكن ،و�أزمة الكهرباء املزمنة .ولي�س ببعيد عن ذلك
ّ
قطاعا التعليم وال�صحة ،اللذان على مقربة من انكفاء قطاعات الزراعة
وال�صناعة والتجارة ،التي دفعت ثمن اال�سترياد الع�شوائي حل�ساب
قوى و�شخ�صيات �سيا�سية تتالعب وتتحكم مبزاد الدوالر الذي يقيمه
البنك املركزي العراقي  ،وال��ذي �أنتج مافيات م�صرفية منظمة عرب
م�صارف وبنوك و�شركات حتويل مايل ،انتع�ش عملها بغ�سل الأموال
و�إدخال ب�ضائع فا�سدة غري �صاحلة لال�ستهالك الب�شري مل ت�سلم منها
حتى الأدوي��ة ،وال�سبب تعطيل الأجهزة الرقابية وعدم وجود متابعة
دقيقة على املنافذ احلدودية ،التي دخلت لعبة املحا�ص�صة واملح�سوبية.
تلك الأزمات التي ميكن �أن ت�ضاف لها الع�شرات �أبقت الكثري من �شرائح
املجتمع تنتظر ما مُيلى عليها وم��ا توجه ب��ه ،بالتايل �أفقدت الكثري
نباهتهم وفطنتهم للإحاطة مبا ي��دور حولهم وي��دورون حوله .ففي
الوقت الذي تنتفخ به كرو�ش �سا�سة وجتار دين وترتفع �أر�صدة �أحزاب
وق��وى �سيا�سية داخلي ًا وخارجي ًا ت�ش ّد بطون الفقراء نف�سها بقوة،
وتتكاثر �أعداد عمال امل�ساطر الذين يعود �أغلبهم بعد �ساعات دون عمل.
امل�شروع الأهم ي�سري وفق خطاه املر�سومة (اال�ستثمار)  ،هذا الغول
الذي يطالعنا به يومي ًا ال�سا�سة والوزراء واملدراء وحتى رجال الدين،
فكلما �أُ�شر خلل يف قطاع معني جاء الرد  :احلل بعر�ضه لال�ستثمار ،
وكلما ُذك��ر تلك�ؤ بعمل قطاع ما عر�ضوه لال�ستثمار ،ال��ذي دخ��ل مع
اللحظة الأوىل ل�سقوط النظام البعثي مبعيّة وزاة الهجرة واملهجرين
وك���أن هناك اتفاق ًا م�سبق ًا عليهما  .ففي �أول حكومة �شكلوا هيئة
اال�ستثمار ،التي فتحت فرعا لها يف كل حمافظة ،مع هيئة ا�ستثمار يف
جمال�س املحافظات تتناوب عليها الكتل يف كل دورة انتخابية� ،أ�سوة
بهيئة اال�ستثمار الربملانية .ورغم كل اخلالفات ال�سيا�سية التي كانت
بني �أقطاب العملية ال�سيا�سية واخلالفات داخل تلك الأقطاب �إال �أنهم
متفقون على تناهب البلد وخرياته عرب اال�ستثمار الذي قدم ع�شرات
املليارات لل�صو�ص التحرير عرب م�شاريع ا�ستثمار وهمية �أو متلكئة
مل ُتتابع من قبل �أي��ة جهة رقابية رغ��م ك�ثرة عددها وعديد موظفيها
املتحا�ص�صني التابعني للقوى ال�سيا�سية احلاكمة والدينية املتحكمة.
مل ت�ش ّكل الدعوات لإع��ادة ال��روح لل�صناعات الوطنية ،و�إنهاء ملفات
عدة باالعتماد على الكفاءات واخلربات العراقية ،وت�شغيل ر�أ�س املال
العراقي ن�سبة  %10من دعوات ا�ستثمار البلد بطوله وعر�ضه .هناك
�صمت مطبق حول مو�ضوعة �إع��ادة ال��روح للم�شاريع الوطنية التي
ميتلكها القطاع العام والتي كلفت مليارات ال ��دوالرات من ميزانية
العراق .وهذا ال�صمت ك ّلف الكثري الكثري من املال الإ�ضايف  ،و�إذا ما
ارادوا احلديث عن هذه امل�شاريع ف�إنهم يتحدثون عن كيفية ابتالعها
با�ستهتارهم املعهود الذي ي�سمونه ا�ستثمار ًا.
�إن �أي ا�ستثمار يقوم على قاعدة ا�ستغفال ال�شعب هو ا�ستثمار انهيار
و�إف �ق��ار ال ا�ستثمار ازده ��ار وب�ن��اء ،والدليل ه��و اال�ستثمار احل��ايل
وقانونه الذي يراد تعديله لزيادة حجم ال�سرقات وف�سح املجال �أمام
اجلميع لتناهب البالد وخرياتها.
املطلوب هيئة الإنتاج الوطني �أ�سوة بهيئة اال�ستثمار.

الكث�ير من ال�ش��وارع الرئي�س��ية يف بع���ض املناطق ال�س��كنية �أخذت
تتحول تدريجي ًا �إىل �شوارع جتارية ،اذ تنت�شر فيها الأ�سواق واملحال
الت��ي تبيع خمتل��ف احلاجي��ات املنزلي��ة والكمالي��ة والغذائية .يف
الغال��ب مث��ل هكذا حت��والت تكون خ��ارج نط��اق امل�أل��وف والقوانني
الناف��ذة ،مئات البيوت حتول��ت �إىل جممعات �س��كنية او عمارات من
ثالث��ة او اربع��ة طوابق دون �س�لامل جناة او �أب��واب طوارئ وما �ش��ابه ،ولأن الكثري من
املواطنني يجهلون هذه الأمور جتده ما �إن وجد �شقة منا�سبة حتى ح�شر نف�سه وعائلته
فيها لتفاقم �أزمة ال�سكن وا�ستع�صائها على احلكومة.

م�شكلة البناء العمودي الع�شوائي
التي �أخ��ذت باالت�ساع دون رقيب
او حما�سب تتفاقم و�سط �سكوت
اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وق � ّل��ة امل�ت��اب�ع��ة
وال��ر� �ص��د�� .ص�لاح ع�ب��د ال �ه��ادي -
مقاول بناء  -نّ
بي �أن �أزمة ال�سكن
وج�شع بع�ض جت��ار و�سما�سرة
ال�ع�ق��ار ت�سببت بفو�ضى البناء
ال �ع �م��ودي امل�خ��ال��ف للموا�صفات
وال �ق��وان�ين .م��ردف��ا� :إن البع�ض
منهم يجهل ذل��ك لأن��ه ط��ارئ على
املهنة التي حتتاج دراي��ة بالعمل
والتخطيط الهند�سي .مو�ضحا:
�إن �أزم��ة ال�سكن �أح��د �أ�سباب هذه
الفو�ضى ب�سبب الطلب الكبري على
ال��واح��دت ال�سكنية رغ��م ارت�ف��اع
ا�سعارها.
فيما ذكر الب ّناء �سلمان عبد الرزاق
�أن غ��ي��اب امل �ت��اب �ع��ة احل �ك��وم �ي��ة
و�ضعف عمل مراقبي البلدية من
�أ��س�ب��اب انت�شار البناء العمودي
غ�ير امل�ستويف ل�شروط ال�سالمة
والأم ��ان .الفتا� :أن البع�ض منهم
ال يعرف �شيئا عن �ش�ؤون البناء
وال�ت���ش�ي�ي��د .م��ردف��ا :ل�ك�ن��ه يجيد
ا��س�ت�غ�لال وظيفته بالك�سب غري
امل�شروع.
عبد الرزاق �أو�ضح اي�ضا �إن بع�ض
املكاتب الهند�سية تعمل وف��ق ما
يطلب م�ن�ه��ا .م �ن��وه � ًا :ان اع�م��ال
التخطيط وال�ب�ن��اء حت�ت��اج �إمل��ام� ًا
بكل تفا�صيل وحيثيات العمارة من
مداخل وخم��ارج ط��وارئ و�سالمل
وغري ذل��ك .م�شريا �إىل� :أن بع�ض
املقاولني اليهتمون لهذه الأمور.
وع� ��ن �أه � ��م ال� ��� �ش ��روط ال ��واج ��ب
توفرها يف البنايات ال�سكنية او
التجارية متعددة ال�ط��واب��ق ذكر
املهند�س عقيل ك��اظ��م التميمي :

اه�ت�م��ت ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة باتخاذ
ك��اف��ة ال��ت��داب�ي�ر وال �ت �ح �� �ض�يرات
املهمة لغر�ض ال��وق��اي��ة والتقليل
م ��ن احل� � ��وادث ال �ع��ار� �ض��ة ال �ت��ي
ت�صيب البنايات وخا�صة حوادث
االنفجارات واحل��رائ��ق .م�ضيفا:
وه� � ��ذا ي �ت �ط �ل��ب ت �� �ص��ام �ي��م ذات
موا�صفات عالية حم��ددة للبناية
م��ع اخ��ذ م��واف�ق��ات دوائ��ر البلدية
وت��وف�ير اج�ه��زة وم �ع��دات خا�صة
مل�ع��اجل��ة احل��ري��ق .م��و��ض�ح��ا :ان
املباين التي ا�ستيعابها اك�ثر من
� 500شخ�ص تكون لها  3خمارج
و�أب� ��واب  ،وه ��ذه امل �خ��ارج �سهلة

قبل �أيام قر�أت يف احد املواقع االخبارية انه مت ن�صب فوهات اطفاء يف
منطقة ال�شورجة ،وبد�أ الت�شغيل الفعلي لها بعد التجريبي ،الفوهات
عبارة عن فتحات �إطفاء من�صوبة على نا�صية الأر�صفة وال�شوارع
ميكن �إن ي�صل مداها �إىل �أبعد نقطة من مربع ت�ؤخذ مدياته ح�سب
قوانني الإطفاء املعمول بها� .ساعتها خطرت على بايل منطقة الكرادة
و�ضرورة تعميم التجربة عليها خا�صة انها ت�شهد حركة ت�سوق كبرية
�سواء يف الأيام االعتيادية او املنا�سبات حتى ا�صبحت واحدة من
�أهم �أ�سواق العا�صمة ،كذلك املخاطر والتهديدات التي تتعر�ض لها
بني �آونة واخرى و�سل�سلة التفجريات التي تعر�ضت لها منذ عام
 2003حتى واقعة الكرادة الأليمة قبل اي��ام والتي �أودت بحياة
املئات من الأبرياء �أغلبهم فقد حياته حرق ًا.
هذه الواقعة حتمت على اجلهات املعنيّة فتح اكرث من مركز اطفاء
يف املنطقة ،مع ان�شاء منظومة اطفاء متطورة ميكن ان ت�ستخدم
من قبل �أي �شخ�ص .مع �ضرورة اج��راء فح�ص دوري على كل
امل�ح��ال وال�ب�ن��اي��ات وم��راج�ع��ة ��ش��روط الأم ��ان فيها وتزويدها
مبطافئ احل��ري��ق التي الب��د م��ن فح�صها وت�شغيلها ب�ين فرتة
واخرى كي التتكرر املا�ساة.

دور امل�س ّنني

فوهة �أطفاء يف منطقة ال�شورجة

 الرابعة :قبل فرتة مت تنظيف احلدائق
العامة يف زيونة  -حي املثنى -ا�ستعدادا
للعيد  ،لكن الأنقا�ض تركت يف احلديقة ومل
يتم رفعها .
علما ان الكثري من اهايل املنطقة يتخذون
ه��ذه احلدائق متنف�س ًا كما يرجون اع��ادة
االن��ارة التي تقطعت منذ ف�ترة دون تبني
اال�سباب.

 اخل��ام�����س��ة :ع �ل��ى ط��ري��ق مع�سكر
الر�شيد  ،ثمانية �شوارع رئي�سية متقاطعة
ت�شكو الزحام اليومي خا�صة قرب �سيطرة
املع�سكر و��س�ي�ط��رة معمل امل���ش��ن اللتني
تت�سببان يوميا ب��زح��ام��ات خانقة تعطل
حركة ال�سري وت ��أخ��ر العديد م��ن موظفي
ال��دوائ��ر ع��ن ال��و��ص��ول �إىل ام��اك��ن عملهم
وبالتايل تعر�ضهم للعقوبات.

ال �� �س�لام��ة والأم�� � ��ان يف امل �ب��اين
امل�شيّدة حديث ًا ،وقال رئي�س جلنة
اخلدمات ناظم ال�ساعدي �إن منح
�إج� ��ازات البناء م��ن قبل ال��دوائ��ر
البلدية يف بغداد واملحافظات يجب
�أن تتم وفق �ضوابط تراعى فيها
�شروط ال�سالمة والأم��ان ،م�شري ًا
�إىل� :أن ال�ف��و��ض��ى ال���س��ائ��دة يف
البلد �أدت �إىل جتاوز ذلك ال�شرط
و�إق��ام��ة م�شاريع من دون مراعاة
تلك ال�شروط .م�ؤكدا :عزم اللجنة
على الإيعاز لأمانة بغداد والدوائر
البلدية التابعة ملجال�س املحافظات
ب�ضرورة اعتماد معايري الأمان يف
املباين ،ملوح ًا :بـمحا�سبة من ال
يلتزم بذلك.
من جهتها � ،أكدت �أمانة بغداد �أنها
ال متنح �أي��ة �إج ��ازة ب�ن��اء �إال بعد

ا�سترياد �ألعاب الأطفال
تابعة لوزارة الثقافة مهمتها فح�ص واجازة
ا�سترياد العاب االطفال ،فبدون موافقة هذه
اللجنة الت�سمح وزارة التجارة با�سترياد
الألعاب ،كما الت�سمح الكمارك مبرورها من
املنافذ احل��دودي��ة .علما ان امل��واف�ق��ة تكون
مقرونة بالتوقيع على �صور ملونة للب�ضاعة
املراد ا�ستريادها تبعثها وزارة التجارة للجنة
مع طلب الفح�ص.

؟

مل يك ��ن اح ��د منه ��م يت�صور ان الزم ��ن �سريمي ��ه يف دار امل�س ّنني خا�ص ��ة اولئك الذي
رم ��ى بهم جح ��ود الأبناء ،او منهم م ��ن دخل طواعية بع ��د ان �ضاقت به �سبل
احلي ��اة ،ع�س ��ى ان يجد م ��ا يريحه او يخف ��ف العناء عنه بع� ��ض ال�شيء.
م ��ن خالل م ��ا و�صل ال�صفح ��ة ان اغل ��ب دور امل�س ّنني تع ��اين من نق�ص
باخلدم ��ات خا�ص ��ة التي ��ار الكهربائ ��ي وانقطاع ��ه او ع ��دم وج ��ود
مكيف ��ات .كذلك وجب ��ات الطعام التي التليق به ��م ا�ضافة اىل تكرارها
لأي ��ام دون االعتناء بتنوعه احرتاما ملا قدم ��وه من خدمات جليلة يف
�شت ��ى قطاعات احلياة .كما ي�شك ��و البع�ض منهم من ت�أخر ت�سلم �أدوية
الأمرا�ض املزمنة.

صيد الكاميرا

بــرقيـــات
 الثالثة� :أهايل منطقة ال�شعلة م()458
ز( )52ي�شكون من وج��ود طفح للمجاري
منذ ايام ورغم تبليغ تبليغ دائ��رة جماري
ال�شعلة وت �ق��دمي ��ش�ك��وى اال �أن �صاحب
�آلية ال�صاروخ مل ينجز العمل ومل يتخذ
�أي اجراء اداري بحقه من قبل امل�س�ؤولني
املعنني بالأمر.

ب�إنذار يدوي وفح�ص
متكرر �ﻷ نظمة الإنذار.
الف �ت��ا �إىل � � :ض��رورة
وج��ود ال�سرداب الذي
يجب ان يتوفر له �س ّلم
وخم� � ��ارج وان ت �ك��ون
م�سافات االنت�شار الأفقي وم�ساحة
قطاع احل��ري��ق الت��زي��د ع��ن 3000
مرت مربع مع �إبعاد املبنى مب�سافة
منا�سبة عن التقاطعات وال�شوارع
ال �ع��ام��ة .م �� �ش��ددا ع �ل��ى� � :ض��رورة
ت��وف�ير ح �م��اي��ة خ��ارج �ي��ة مالئمة
للبناية وا�ستخدام مواد غري قابلة
ل�لا��ش�ت�ع��ال ال �� �س��ري��ع يف تغليف
الواجهات وال�سقوف الثانوية .
جل�ن��ة اخل��دم��ات النيابية اعلنت
عزمها �إل ��زام اجل�ه��ات املعنيّة يف
بغداد واملحافظات بتوفري �شروط

تناولت بع�ض املواقع الإخبارية خرب �ضبط
�شرطة بعقوبة كميات م��ن ال �ع��اب االط�ف��ال
فيها مفرقعات تكفي لتفخيخ �سيارات  .رمبا
مي��ر ه ��ذه اخل�ب�ر ع�ل��ى ال�ب�ع����ض  ،ل�ك��ن كيف
مي��ر على اجل�ه��ات املعن ّية ب��الأم��ن وال��دف��اع،
وملاذا اليتم تفعيل قرار منع ا�سترياد ا�سلحة
االطفال الذي �أُقر قبل �سنني ومن يقف خلف
ع��دم تطبيقه .ومل��اذا الي�ؤخذ ب�ق��رارات جلنة

فوهات �إطفاء

 الثانية :حمالت �إزال��ة التجاوزات
وحما�سبة امل�ت�ج��اوزي��ن يف ال�شيخ عمر
وح�سب م��ا و��ص��ل ال�صفحة ان�ه��ا �شملت
ع��ددا من املتجاوزين دون غريهم ،حتى
ان بع�ضهم ممن مل يدفع ( )25الف دينار
يوميا ملراقبي البلدية تعر�ضت ادوات
عمله للتك�سري والرمي يف ال�شارع.

ال ��دخ ��ول واخل� � ��روج وال ت��وج��د
معوقات للخروج منها مع جتهيز
كافة الغرف واملحال بنظام اطفاء
مركزي او مبطافئ احلريق على
اقل تقدير.
وب� ��� �ش� ��أن ال� �ع ��وام ��ل وامل �ع��اي�ير
الكفيلة بتقليل ح�ج��م اخل�سائر
نّ
يبي التميمي :م��راع��اة م�سافات
االن �ت �ق��ال م��ن اي م �ك��ان او نقطة
اىل اخ��رى للو�صول اىل خم��رج .
م�شريا اىل :درا�سة عر�ض املمرات
وت��وف�ير ��س� ّل��م �آم ��ن كفيل بتقليل
حجم اخل�سائر مع تزويد البناية

همسة

اشـــارة

 االوىل :منطقة البلديات حي الرتاث
ال��زراع��ي حملة ( )736زق��اق ( ، )13منذ
اك�ثر م��ن ا�سبوعني واملنطقة تعاين من
�شح امل��اء بل انقطاعه ،حيث ق��ام مقاول
ت��اب��ع ل �ب �ل��دي��ة ال �غ��دي��ر ب �ث �ق��ب الأن� �ب ��وب
الرئي�سي وحتويل م�سار املاء اىل منطقة
املع�سكر و�أم ��ام م��ر�أى اجلميع ؟ راج�ين
اتخاذ الالزم.

 حمرر ال�صفحة ..ت�صوير :حممود ر�ؤوف

بنايات تفتقد ل�شروط ال�سالمة والأمان
مفاحتة الدفاع املدين امل�س�ؤول عن
متطلبات ال�سالمة والأم��ان .وقال
مدير العالقات والإعالم يف الأمانة
ح�ك�ي��م ع �ب��د ال ��زه ��رة �إن الأم��ان��ة
ال مت�ن��ح �إج� ��ازة ال �ب �ن��اء م��ن دون
مفاحتة الدفاع املدين الذي ي�صادق
على اجلوانب املتعلقة بال�سالمة
والأم��ان ،مبين ًا� :أن ق�ضية خمارج
ال �ط��وارئ م��ن م�س�ؤولية ال��دف��اع
املدين ولي�س الأمانة .م�ضيفا :ان
بع�ض ا�صحاب املباين مل يلتزموا
بتعليمات الأمانة بو�ضع �شروط
ال�سالمة وخم��ارج احلريق كا�شفا
ع� ��ن :وج � ��ود دع� � ��اوى ق���ض��ائ�ي��ة
مرفوعة �ضد �أ�صحاب العمارتني
املت�ضررتني بتفجري الكرادة وذلك
لعدم وج��ود �شروط ال�سالمة من
�سالمل حريق وغريها.

شكوى
�سكنة حملة (- )322ح��ي القاهرة-
بعثوا بر�سالة ي�شكون فيها من �سائقي
�شافطات ق�سم امل �ج��اري الثقيلة يف
املنطقة الذين يقومون يوميا بتفريغ
�شاحناتهم اململوءة باملجاري الثقيلة
يف �شبكات ت�صريف الأم �ط��ار التي
ان�شئت حديثا وال �ت��ي كلفت ال��دول��ة
ماليني ال��دوالرات الأم��ر ال��ذي ت�سبب
بتخريب ه��ذه ال�شبكة ال���ض��روري��ة.
مبينني يف �شكواهم انهم رغم تكرار
اعرتا�ضهم �إال �أن �سائقي ال�شافطات
م �� �ص � ّرون ع�ل��ى رم ��ي ح�م��والت�ه��م يف
�شبكات ت�صريف الأمطار غري مكرتثني
لتهديد االه ��ايل بتقدمي �شكوى �إىل
اجلهات املعنية.
راجني االهتمام باالمر خدمة للمال
العام وحر�صا على �سالمة االهايل
م��ن االم��را���ض وال �ت �ل��وث علما ان
املكان املخ�ص�ص لرمي احلموالت
حتت خزان املاء الكونكريتي مقابل
جامع املثنى لي�س ببعيد عنهم..

 ال�ساد�سة :اه��ايل منطقة الثعالبه -
�شارع ال�شركة� -ضمن حملة ٣٦٩ي�شكون
عدم اهتمام بلدية ال�شعب واهمال منطقتهم
ب�شكل كبري ،كما ي�شكون من ع��دم تبليط
�أي من �شوارع املنطقة الرئي�سية والفرعية
واخلدمية بالتايل زي��ادة املعاناة بالتنقل
ذهابا وايابا.

ت�ستقبل املدى �شكاواكم من خالل هذه الزاوية اليومية وذلك على العنوان االلكرتوين ()Email: info@almadapaper.net

وكذلك على العنوان الربيدي "جريدة املدى" بغداد – �شارع ال�سعدون – خلف حمطة تعبئة وقود ال�سعدون

ب�سبب تراكم النفايات �أخذ النا�س ين�شرون هكذا اعالنات جتنب ًا لرميها يف ال�شوارع
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نيويورك تاميز�:أمريكا تتبع قواعد
�سرية جديدة فى �شن غارات بطائرات
بدون طيار
قالت �صحيفة "نيويورك تاميز"الأمريكية
�أن �إدارة الرئي� ��س الأمريك ��ي ب ��اراك �أوباما
�أ�ضح ��ت تتب ��ع بع� ��ض القواع ��د ال�سري ��ة
اجلديدة يف �شن الغارات اجلوية بطائرات
ب ��دون طيار داخ ��ل مناطق ال�ص ��راع ،وذلك
م ��ن �أج ��ل تقلي ��ل ع ��دد ال�ضحاي ��ا املدني�ي�ن
الذي ��ن ي�سقط ��ون من ج ��راء ه ��ذه الغارات.
و�أ�شارت ال�صحيف ��ة -يف �سياق افتتاحيتها
عل ��ى موقعه ��ا الإلك�ت�روين الأح ��د� ،إىل �أن
�إدارة الرئي� ��س �أوبام ��اك�شف ��ت ف ��ى مطل ��ع
�شه ��ر يوليو\مت ��وز اجلاري ع ��ن تقديراتها
لع ��دد املدني�ي�ن الذين قتلوا من ��ذعام 2009
جراء الغارات اجلوية التي �شنتها الواليات
املتح ��دة يف �إط ��ارحملتها الدولي ��ة ملكافحة
الإرهاب يف دول مثل الع ��راق و�أفغان�ستان
و�سوري ��ا . وذك ��رت �أن م�س�ؤول�ي�ن داخ ��ل
الإدارة الأمريكي ��ة �صرح ��وا - ،تعليقا على
تقري ��ر من ث�ل�اث�صفح ��ات ق ��دم القليل من
املعلومات حول احلمل ��ة الع�سكرية ال�سرية
التي ت�شنه ��ا احلكومة الأمريكية با�ستخدام
طائ ��رات بدون طي ��ار -ب�أنه ��م تو�صلوا�إىل
�أن م ��ا ب�ي�ن � 64إىل  116مدني ��ا قتلوا جراء
�إجم ��ايل  473غ ��ارة جويةبطائ ��رات بدون
طي ��ار. و�أو�ضح ��ت ال�صحيف ��ة �أن �أوبام ��ا
�أ�ص ��در يف الوقت ذاته �أم ًراتنفيذيا للجهات
احلكومية من �أجل اتباع �إر�شادات توجيهية
�أك�ث�ر �صرام ��ةلتطوي ��ر تكنولوجي ��ا �أف�ضل
للحد من اخلط ��ر الذي يهدد حي ��اة الأبرياء
يفال ��دول الت ��ي ال تك ��ون فيه ��ا الوالي ��ات
املتحدة جه ��ة مقاتلة ب�شكل علن ��ي ،وت�شمل
هذه ال ��دول باك�ست ��ان واليم ��ن وال�صومال
وليبي ��ا ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذاالأمر –
الذي ميكن �إلغا�ؤه �أو تعديله من قبل خليفة
الرئي�س �أوباما -يدعولن�شر �أعداد ال�ضحايا
املدنيني الذي ��ن فقدوا حياتهم �إث ��ر الغارات
التي ت�شنه ��اوا�شنطن بطائرات بدون طيار
ب�شكل �سن ��وي .وقالت ال�صحيفة �أنه "بينما

يعد ه ��ذا الأم ��ر مبثابة خطوة جت ��اه اتباع
املزيد م ��نال�شفافي ��ة ،ف�إنه يثري م ��ن ناحية
�أخ ��رى اال�ستغ ��راب حول ال�سب ��ب من وراء
انتظار الرئي� ��س�أوباما حتى اقرتبت نهاية
ف�ت�رة رئا�سته لإ�ص ��داره! ويف الوقت ذاته،
توا�ص ��ل�إدارت ��ه اجله ��ود ملن ��ع الك�شف عن
الوثائ ��ق التى من �ش�أنه ��ا �أن تقدم معلومات
�أك�ث�ر مو�ضوعية ح ��ول الأ�س� ��س القانونية
لربنام ��ج �ش ��ن الغ ��ارات اجلوي ��ةبطائرات
بدون طيار واملعايري التي تتبعها احلكومة
للح�ص ��ول عل ��ى �إذن �شنه ��ا" .و�أ�ش ��ارت
ال�صحيف ��ة �إىل �أن ��ه م ��ن املتوق ��ع �أن ت�صدر
القا�ضي ��ة باملحكم ��ة االحتادي ��ة يف مانهاتن
كول�ي�نماكماهون حكمه ��ا يف الدعوى التي
رفعه ��ا االحت ��اد الأمريكي للحري ��ات املدنية
من �أجل احل�صول عل ��ىال�سجالت اخلا�صة
بالأ�س�س القانونية ال�ستخدام القوة املميتة
خ ��ارج مناطقاحل ��رب التقليدي ��ة  .و�أردفت
ال�صحيف ��ة �أن "�إدارة الرئي� ��س �أوباما تبنت
يف عام 2013�إر�ش ��ادات وقواعد توجيهية
�أكرث �صرامة تنظم �أداء حملة الطائرات بدون
طيارالتي تدار من قبل وكالة اال�ستخبارات
املركزي ��ة (�س ��ى �آى �إي ��ه) ووزارة الدف ��اع
(البنتاغ ��ون) ،اللت�ي�ن ت�ص ��دران التعليمات
للم�س�ؤول�ي�ن اال�ستخباراتيني والع�سكريني
لتحديد وب�ش ��كل م�ؤكد �أن اله ��دف املق�صود
موج ��ود بالفع ��ل يفموقع الغ ��ارة و�ضمان
عدم �إحلاق ال�ض ��رر �أو مقتل غري املجندين،
بي ��د �أنهذه الإر�شادات غ�ي�ر جمدية ،ف�ضال
ع ��ن احتمالي ��ة �أن احلكوم ��ات املحلي ��ة ل ��ن
تكون جمهزة ملعاجلة هذه املخاطر". وقالت
ال�صحيف ��ة �أن ��ه م ��ن امل�ستحي ��ل تقيي ��م هذه
القواع ��دوالإر�ش ��ادات اجلدي ��دة واتباعه ��ا
م ��ن دون الك�ش ��ف ع ��ن املعلوم ��ات املف�صلة
حول هوي ��ة الأه ��داف والتواريخ واملواقع
والتقييم ��ات ح ��ول اخل�سائ ��راملحتمل ��ة من
جراء �شن هذه الغارات.

خربترك :تركيا قد متنح � 300ألف
�سوري اجلن�سية
ذك ��رت �صحيف ��ة تركية ،ال�سب ��ت� ،أن تركيا
ق ��د متن ��ح � 300أل ��ف الج ��ئ �س ��وري م ��ن
املي�سورين و�أ�صح ��اب الكفاءات اجلن�سية
الرتكية ،لت�شجيعهم على البقاء .و�أ�ضافت
�صحيف ��ة "خربت ��رك"� ،أن من ��ح اجلن�سي ��ة
الرتكي ��ة �سيح�صل تدريجي ��ا .ففي مرحلة
�أوىل� ،سي�شم ��ل ما ب�ي�ن  30000و40000
�س ��وري ،م ��ن �أ�ص ��ل ح ��واىل  2،7ملي ��ون
يعي�ش ��ون يف تركي ��ا ،ب�سب ��ب احل ��رب يف
بالده ��م ،حتى ي�ص ��ل الع ��دد �إىل � 300ألف
منهم .و�أعلن الرئي�س رجب طيب �أردوغان
يف الث ��اين م ��ن يوليو\مت ��وز �أن ��ه يدر�س
ملف جتني� ��س الالجئني ال�سوري�ي�ن ،لكنه
مل يق ��دم مزي ��دا من االي�ضاح ��ات .ويعي�ش
 %10فق ��ط م ��ن ال�سوري�ي�ن يف تركي ��ا يف
خميمات قريبة من احل ��دود� ،أما الآخرون
الذي ��ن ينتمون �إىل كل الفئات االجتماعية،
في�سعون لالندماج يف املجتمع ويف �سوق
العم ��ل .وال تعتربهم تركي ��ا ،على ال�صعيد
القان ��وين ،الجئ�ي�ن بل "�ضيوف ��ا" .وت�أمل
�أنق ��رة يف �أن يبقى ال�سوريون املي�سورون
يف الب�ل�اد ،حت ��ى يقوم ��وا با�ستثم ��ارات
وي�ضخ ��وا �أمواله ��م يف االقت�ص ��اد" ،وال
�سيم ��ا الأثرياء ال�سوري ��ون الذين يريدون
الذه ��اب �إىل �أوروب ��ا" .وعل ��ى غ ��رار
الجئ�ي�ن م ��ن بل ��دان �آخ ��رى� ،سيح�ص ��ل
عل ��ى الأف�ضلي ��ة �أي�ض ��ا ال�سوري ��ون الذين

يتمتع ��ون مب�ستوى علمي ع ��ال وبكفاءات
مهنية .واعت�ب�ر خ�ب�راء �أن �أردوغان ي�أمل
ف ��ى احل�ص ��ول عل ��ى الدع ��م االنتخاب ��ي
م ��ن ال�سوري�ي�ن الذي ��ن �سيح�صل ��ون على
اجلن�سي ��ة .وذكرت �صحيفة "خربترك" �أن
املجن�س�ي�ن اجلدد لن ينتظ ��روا �سوى �سنة
واح ��دة حت ��ى يتمكن ��وا م ��ن امل�شاركة يف
الت�صويت .و�أ�ضاف ��ت ال�صحيفة� ،أن �أفراد
عائالته ��م ميك ��ن �أن يح�صل ��وا �أي�ض ��ا على
اجلني�س ��ة الرتكية .و�سي�ستثنى الالجئون
ال�سوري ��ون م ��ن ال�ش ��رط القان ��وين الذي
ين� ��ص عل ��ى الإقام ��ة ف�ت�رة �أقله ��ا خم� ��س
�سنوات لطل ��ب احل�صول عل ��ى اجلن�سية.
لك ��ن هذا امل�شروع يث�ي�ر ردود فعل راف�ضة
عل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
الرتكية .فق ��د متحورت االنتقادات ال�سبت
عل ��ى تويرت ح ��ول و�س ��م "ال لل�سوريني".
ويف يناير\كان ��ون االول ،اعلن ��ت تركي ��ا
انه ��ا �ستمنح الالجئ�ي�ن ال�سوريني اذونات
عم ��ل .وذك ��رت وزارة العم ��ل ان خم�س ��ة
االف وخم�سمئ ��ة و�سوريني اثنني ح�صلوا
عل ��ى اذونات العمل من ��ذ ذلك احلني .وقال
مدافع ��ون عن حق ��وق الإن�س ��ان� ،إن تركيا
اغلقت حدودها �أم ��ام الالجئني ال�سوريني
ه ��ذه ال�سنة ،لكن �أنق ��رة ت�ؤكد �أنها ما زالت
م�ستعدة ال�ستقبال امل�صابني والهاربني من
املعارك.

تعهد الرئي�س الأميركي باراك �أوباما في �آخر قمة يح�ض��رها للحلف الأطل�سي قبل انتهاء
واليته في كانون الثاني (يناير) المقبل ،بالتزام الواليات المتحدة ع�سكري ًا �ضمان الأمن
في �أوروبا على المدى الطويل والدفاع عن كل الحلفاء ،معتبراً في الوقت نف�سه ان �أميركا
«لي�س��ت منق�س��مة �إلى الحد» الذي يراه البع�ض بعد �إطالق النار ف��ي مدينة داال�س والذي
�أ�سفر عن مقتل خم�سة �شرطيين.
 وار�سو �/أ ف ب -رويرتز

�ضمت رو�سيا �شبه جزيرة القرم من
�أوكرانيا ث ��م �سان ��دت املتمردين يف
�شرقي البالد.
و�أو�ض ��ح امل�س� ��ؤول �أن «الزعم ��اء
اتفق ��وا عل ��ى �أن �أوكراني ��ا �أح ��رزت
تقدم ًا كبري ًا على �صعيد الإ�صالحات
ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة ومكافحة
الف�س ��اد ،لك ��ن الأم ��ر يتطل ��ب املزيد
م ��ن اجله ��د لتدعي ��م تل ��ك املكا�س ��ب»
و�أ�ضاف�« :أكد الزعم ��اء جمدد ًا على
�أن العقوبات (على رو�سيا) لن ترفع
�إال بعد �أن تفي رو�سيا بكل تعهداتها
مبوج ��ب اتفاقية مين�سك» يف �إ�شارة
�إىل عملية ال�س�ل�ام اله�شة يف �شرقي
�أوكرانيا.
من جهة ثانية اعترب الرئي�س �أوباما
�أن ��ه «عل ��ى رغ ��م �أن الأ�سب ��وع كان
�أليم ًا ج ��د ًا ،لكنني اعتق ��د �أن �أمريكا
لي�س ��ت منق�سمة �إىل احلد الذي يراه
البع�ض» ،م�ؤك ��د ًا ان مطلق النار يف
داال�س (ال ميثل االمريكيني من �أ�صل
�أفريقي)
وينه ��ي احلل ��ف الي ��وم يف وار�سو،
قمة ا�ستم ��رت يومني و�ض ��ع خاللها
اللم�س ��ات الأخ�ي�رة عل ��ى تعزي ��ز
وج ��وده الع�سك ��ري يف �أوروب ��ا
ال�شرقية.
وحذر �أوباما �أم�س من مغبة الت�أخري
يف تنفيذ عملية خروج بريطانيا من
االحت ��اد الأوروبي ،معت�ب�ر ًا �أن ذلك
�سي�ض ��ر باال�ستقرار امل ��ايل والأمني
يف �أوروبا .وقال «لي�س من م�صلحة
�أح ��د �إج ��راء مفاو�ض ��ات طويل ��ة
وخالفي ��ة» ح ��ول خ ��روج بريطانيا
م ��ن االحت ��اد الأوروب ��ي ،معت�ب�ر ًا
�أن العالق ��ات ب�ي�ن دول احلل ��ف متر

وق ��ال �أوبام ��ا �إن احلل ��ف اتفق على
�أك�ب�ر تعزي ��ز لقدرات ��ه الدفاعي ��ة
اجلماعي ��ة من ��ذ احل ��رب الب ��اردة
مبوافقت ��ه عل ��ى ن�ش ��ر ق ��وات يف
دول البلطي ��ق وبولن ��دا رد ًا عل ��ى
�ضم رو�سي ��ا �شبه جزي ��رة القرم من
�أوكراني ��ا .و�أ�ض ��اف �أن (الأمر الذي
ل ��ن يتغ�ي�ر (ه ��و) الت ��زام الوالي ��ات
املتح ��دة ال ��ذي ال يتزع ��زع ب�أم ��ن
�أوروبا والدفاع عنها) .
وت�أت ��ي ت�صريح ��ات �أوبام ��ا عل ��ى
خلفي ��ة حملة االنتخاب ��ات الرئا�سية
الأمريكية والتي و�صف فيها املر�شح
اجلمهوري املفرت�ض دونالد ترامب
احلل ��ف الأطل�س ��ي ب�أن ��ه «عتي ��ق»،
واق�ت�رح �أن يتوىل حلف ��اء الواليات
املتحدة مهمة الدفاع عن �أنف�سهم.
و�سعى �أوباما �أثناء رئا�سته بتوجيه
مزي ��د م ��ن االهتم ��ام ال�سرتاتيج ��ي
الأمريك ��ي �إىل �آ�سي ��ا ،لكن ��ه ع ��اد
لالهتمام ب�أوروبا وال�شرق الأو�سط
بفع ��ل ال�صراع ��ات يف �أوكراني ��ا
و�سوريا.
و�صرح م�س� ��ؤول يف البيت الأبي�ض
ب� ��أن �أوبام ��ا �أبل ��غ زعم ��اء �أملاني ��ا
و�إيطالي ��ا وفرن�س ��ا وبريطاني ��ا
ب�ض ��رورة «احلف ��اظ عل ��ى ا�ستقرار
وازدهار امل�ش ��روع الأوروبي» ،بعد
�أن �صوت الربيطانيون للخروج من
االحتاد الأوروبي.
واجتمع �أي�ضا زعماء الدول اخلم�س
الك�ب�رى يف احلل ��ف الأطل�س ��ي م ��ع
رئي�س �أوكرانيا بيرتو بورو�شينكو
للتعب�ي�ر عن دعمه ��م لكيي ��ف بعد �أن

القاهرة

جــوبـا

 ارتفاع ح�صيلة
القتلى �إلى 272
�أف ��اد م�س� ��ؤول حكوم ��ي يف
جن ��وب ال�سودان �أم� ��س (الأحد)
بارتف ��اع ح�صيل ��ة قتل ��ى املعارك
الدائرة منذ يومني يف العا�صمة
جوب ��ا �إىل  272قتي�ل� ًا ،بع ��د
جت ��دد اال�شتب ��اكات ب�ي�ن ق ��وات
حكومي ��ة ومتمردين �سابقني يف
�ضواحيها.
وكتب ��ت بعث ��ة الأمم املتحدة يف
جن ��وب ال�سودان «مينو�س» على
«توي�ت�ر» ان هن ��اك «�أعرية نارية
وتب ��اد ًال كثيف� � ًا لإط�ل�اق الن ��ار
م�ستم ��ر من ��ذ ح ��واىل ال�ساع ��ة
 05.25( 08.25ت غ) قرب مقر
الأمم املتحدة» ،وذلك بعد يومني
من ا�شتب ��اكات �أوقع ��ت �أكرث من
 150قتي�ل� ًا بح�س ��ب املتمردي ��ن
ال�سابقني.

داالس

توج ��ه وزير اخلارجي ��ة امل�صري �سامح �شكري �أم�س (الأح ��د) �إىل �إ�سرائيل
للق ��اء رئي� ��س ال ��وزراء بنيامني نتانياه ��و ،وذلك بعد ح ��واىل �أ�سبوعني من
زيارته �إىل رام الله والتي التقى خاللها الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
يف �إط ��ار دعم الق�ضي ��ة الفل�سطينية ،وه ��ي الزي ��ارة الأوىل لوزير خارجية
م�صري منذ � 9سنوات ال�سرائيل.
وق ��ال امل�ست�ش ��ار �أحم ��د �أبو زي ��د الناطق الر�سم ��ي با�س ��م وزارة اخلارجية
امل�صري ��ة �إن (زيارة �شكري �إىل �إ�سرائي ��ل ت�أتي يف توقيت هام ،بعد الدعوة
التي �أطلقها الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي للجانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي
ب�أهمية التو�صل �إىل حل �شامل وعادل للق�ضية الفل�سطينية يحقق حلم �إن�شاء
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،وال�سالم والأمن لإ�سرائيل).
و�أ�ض ��اف �أن ��ه و«عق ��ب الزيارة الت ��ي قام به ��ا (�شك ��ري) �إىل رام الله يف 29
حزيران (يونيو) املا�ضي ،وانعقاد امل�ؤمتر الوزاري اخلا�ص بعملية ال�سالم
يف باري� ��س يف الثالث من ال�شهر النف�سه ،و�صدور تقرير الرباعية الدولية،
و�س ��ط جه ��ود �إقليمي ��ة ودولي ��ة ت�سته ��دف ت�شجي ��ع الطرف�ي�ن الفل�سطين ��ي
والإ�سرائيل ��ي على ا�ستئناف املفاو�ضات ،وتوجي ��ه دفعة لعملية ال�سالم من
خ�ل�ال �إعادة و�ضع الق�ضية الفل�سطينية يف ب�ؤرة االهتمام الدويل بعد فرتة
من اجلمود).

احلل��ف الأطل�س��ي يع��زز وج��وده الع�س��كري يف �ش��رقي �أوروب��ا.

مبرحلة (قد تك ��ون الأكرث ح�سا�سية
منذ احلرب الباردة) .
م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء
الربيط ��اين ديفي ��د كام ��رون ل ��دى
و�صول ��ه للم�شارك ��ة يف القم ��ة �أن
دور ب�ل�اده على ال�ساح ��ة العاملية لن
يرتاج ��ع بع ��د خروجها م ��ن االحتاد
الأوروبي.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أعل ��ن االحت ��اد
الأوروبي و«حلف �شمال الأطل�سي»
تعزي ��ز التع ��اون بينهم ��ا ،وال �سيما
عل ��ى �صعي ��د تب ��ادل املعلوم ��ات
اال�ستخبارية.
وم ��ن املق ��رر �أن يت ��زود احلل ��ف
بطائ ��رات م ��ن دون طي ��ار مقره ��ا
يف �صقلي ��ة ،و�أن يدع ��م مبعلوم ��ات
ا�ستخباري ��ة العملي ��ة البحرية التي
ينفذه ��ا االحتاد الأوروب ��ي ملكافحة
تهري ��ب املهاجري ��ن واالجت ��ار
بالأ�سلح ��ة يف البح ��ر الأبي� ��ض
املتو�سط.
وبع ��د عامني من قمة نيوبورت التي
�أق ��رت ر�سمي� � ًا الو�ض ��ع اجلدي ��د يف
�أوروبا بعد �ضم رو�سيا �شبه جزيرة
الق ��رم ،و�ضع ��ت ال ��دول الأع�ضاء الـ
 28اللم�س ��ات الأخرية عل ��ى موقفها
ال�سرتاتيج ��ي اجلدي ��د يف ال�ش ��رق
الأوروبي.
و�ص ��ادق زعماء «احلل ��ف» على ن�شر
�أرب ��ع كتائ ��ب (ت�ض ��م كل منه ��ا 600
�إىل �أل ��ف عن�ص ��ر) يف دول البلطيق
وبولندا .وق ��ال الأمني العام للحلف
الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ �إن (هذه
الكتائ ��ب �ستكون �ضخم ��ة ومتعددة
اجلن�سي ��ات ( )...و�أي هج ��وم على
�أح ��د احللف ��اء �سيعت�ب�ر هجوم ًا �ضد

 تهديدات و�إجراءات �أمنية م�شددة
على مقار ال�شرطة
رفع ��ت �شرطة مدينة داال�س الأمريكي ��ة درجة ت�أهبها
الأمن ��ي يف مقراته ��ا بع ��د تلقيها تهدي ��دات جمهولة،
وذل ��ك بعد يومني من �إطالق النار الدامي يف املدينة.
وانت�ش ��ر �ضب ��اط ق ��وات التدخ ��ل ال�سري ��ع يف املق ��ر
الرئي� ��س ،يف خطوة عملية لإغالق ��ه ،بح�سب و�سائل
�إع�ل�ام حملية.وي ��وم الثالث ��اءُ ،قت ��ل خم�س ��ة �ضباط
�شرط ��ة بي� ��ض على ي ��د رج ��ل �أمريكي �أ�س ��ود ،يدعى
مي ��كا جون�سون� ،أثن ��اء تظاه ��رة احتجاجية.وكانت
التظاه ��رة احتجاجا عل ��ى مقتل رجل �أ�س ��ود على يد
ال�شرط ��ة.و�أدى مقتل �شخ�ص�ي�ن �إىل احتجاجات يف
�أنحاء البالد ،هذا الأ�سبوع.ويف بيان ،قالت ال�شرطة
انه ��ا " تلقت تهدي ��دا جمهوال �ضد تنفي ��ذ القانون يف
�أنحاء املدينة ،واتخذت ال�شرطة �إجراءات احرتازية
لت�شدي ��د الأمن".وطلب ��ت م ��ن و�سائل الإع�ل�ام الكف
عن جمي ��ع �أعمال الب ��ث املبا�شر حول املق ��ر الرئي�س
"ل�سالم ��ة �ضباطن ��ا".ومل تعلق �شرط ��ة املدينة حتى
الآن عل ��ى التقاري ��ر الت ��ي حتدث ��ت ع ��ن �إغ�ل�اق املقر
الرئي�س.

كابول

 وزير الخارجية الم�صري في ا�سرائيل لدفع عملية
ال�سالم

�أوبام��ا يتعه��د بالت��زام وا�شنطن �ضم��ان �أم��ن �أوروبا..
وي�ؤكد� :أمريكا (لي�ست منق�سمة)

احللف بكامله)
و�ستكون تلك الكتائب حتت �إ�شراف
الواليات املتحدة و�أملانيا وبريطانيا
وكندا ،وهي الدول التي توفر العديد
الأك�ب�ر من القوات ،مع م�شاركة على
نط ��اق �أ�ضي ��ق لبل ��دان �أخ ��رى يف
احلل ��ف مثل فرن�س ��ا وبلجيكا (150
عن�صر ًا لكل منهما) .
وقال ��ت امل�س�ؤول ��ة يف وزارة الدفاع
الأمريكي ��ة �إلي�س ��ا �سلوتك�ي�ن� ،إن
الكتائ ��ب الأربع «ت�ش ��كل �أكرب ح�شد
لق ��وات حل ��ف �شم ��ال الأطل�سي منذ
نهاي ��ة احل ��رب الب ��اردة» و�ستنج ��ز
انت�شارها يف حلول العام املقبل.
ويف خطوة قد تثري غ�ضب مو�سكو،
�أعط ��ى «حل ��ف �شم ��ال الأطل�س ��ي»
ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر لب ��دء العم ��ل
بدرع ��ه ال�صاروخي ��ة يف �أوروب ��ا،
والت ��ي بات ��ت متتل ��ك «ق ��درة �أولي ��ة
على العم ��ل» .وق ��ال �ستولتنربغ �إن
من�ش�آت ال ��درع املن�ش ��ورة يف تركيا
وروماني ��ا و�إ�سباني ��ا (بات ��ت حالي ًا
قادرة عل ��ى العمل بقي ��ادة الأطل�سي
و�إ�شراف ��ه� .إنن ��ا متح ��دون .ال ن ��رى
�أي تهدي ��د �آين حللي ��ف يف احلل ��ف
الأطل�س ��ي .كم ��ا �أن رو�سي ��ا لي�س ��ت
�شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا) .
وعل ��ى رغ ��م ذل ��ك� ،أب ��دى احلل ��ف
حر�ص ��ه عل ��ى ا�ستئن ��اف احلوار مع
رو�سي ��ا لتفادي �أي ح ��ادث من �ش�أنه
�أن يتفاق ��م ،وترمي ��م اال�ستق ��رار يف
�أوروبا .وقال ��ت امل�ست�شارة الأملانية
�أنغ�ل�ا م ��ركل�« :سن�ش ��دد عل ��ى ه ��ذا
احلوار».
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال الرئي� ��س الفرن�سي
�إن رو�سي ��ا لي�س ��ت «خ�صم� � ًا» وال

«تهديد ًا» بل «�شريك ًا» ،نافي ًا �أن تكون
مهمة «احلل ��ف الأطل�س ��ي» تق�ضي بـ
(ممار�س ��ة �ضغ ��ط يف العالق ��ة ب�ي�ن
�أوروبا ورو�سيا) .
و�أكدت دول «احللف» من جهة ثانية،
التزامه ��ا زيادة موازناته ��ا الدفاعية
�إىل نح ��و  2يف املئ ��ة م ��ن الن ��اجت
املحلي الإجمايل ملواجهة التهديدات
اجلدي ��دة يف ال�ش ��رق واخلط ��ر
الإرهابي يف اجلنوب.
و�ش ��دد هوالن ��د عل ��ى �ض ��رورة �أن
تتحم ��ل دول �أوروبي ��ة �أخرى جزء ًا
�أكرب من عبء احلرب على الإرهاب،
قائ ًال �إن (فرن�س ��ا �ستفعل ما يتوجب
عليها ،ولي�س �أكرث من ذلك) .
ويف ما يتعل ��ق يف ال�ش�أن الأفغاين،
ق ��ال الأم�ي�ن الع ��ام ل� �ـ «نات ��و»� ،إن
«�أع�ض ��اء احلل ��ف وع ��دوا الواليات
املتح ��دة ب�أنه ��م �سيخ�ص�ص ��ون نحو
بلي ��ون دوالر �سنوي� � ًا عل ��ى م ��دى
الأعوام الثالثة املقبلة للم�ساعدة يف
متويل اجلي�ش الأفغاين.
وق ��ال �ستولتن�ب�رغ خ�ل�ال م�ؤمت ��ر
�صح ��ايف «لدين ��ا الآن بلي ��ون دوالر
يف �ص ��ورة التزامات غري �أمريكية»،
ومل ��ح �إىل �أنه ال ت ��زال هناك تعهدات
يف الطري ��ق وق ��ال «نح ��ن قريب ��ون
جد ًا» من الهدف.
وتابع قوله عن مهمة احللف لتدريب
الق ��وات امل�سلح ��ة الأفغاني ��ة «نح ��ن
م�ستع ��دون للبقاء .هذا ه ��و ال�سبب
ال ��ذي يجعلنا م�ستعدي ��ن للبقاء بعد
 .»2016ومن املق ��رر �أن متتد املهمة
�إىل الع ��ام  2017و�سي�ش ��ارك فيه ��ا
� 12ألف ًا من قوات «احللف» والقوات
الأمريكية.

 نجل بن الدن يهدد باالنتقام لمقتل �أبيه

هدد جنل زعيم القاعدة الراحل �أ�سامة بن الدن باالنتقام
من الواليات املتح ��دة لقتل �أبيه وفقا ملا ورد يف ت�سجيل
�صوتي بث على الإنرتنت.
وذك ��رت جمموع ��ة �ساي ��ت املتخ�ص�صة يف ر�ص ��د مواقع
التنظيم ��ات املت�شددة �أن حمزة بن الدن وعد يف ت�سجيل
�صوتي مدته  21دقيقة بعنوان "كلنا �أ�سامة" ب�أن يوا�صل
التنظي ��م العاملي القتال �ضد الواليات املتحدة وحلفائها.
و�أ�ض ��اف حمزة "�سن�ستم ��ر يف �ضربكم وا�ستهدافكم يف
بالدكم وخارجها ردا لظلمكم لأهل فل�سطني و�أفغان�ستان
وال�ش ��ام (�سوريا) والعراق واليم ��ن وال�صومال و�سائر
بالد الإ�سالم التي مل ت�سلم من ظلمكم".وتابع "�إن انتقام
الأم ��ة انتقام ��ا لي� ��س ل�شخ�ص �أ�سام ��ة ولكن ��ه انتقام ملن
دافع عنها وع ��ن �إ�سالمه ��ا ومقد�ساتها".وقتل �أ�سامة بن
الدن يف خمبئه بباك�ست ��ان ب�أيدي قوات خا�صة �أمريكية
ع ��ام  2011يف �ضرب ��ة كربى لتنظيم القاع ��دة الذي �شن
هجم ��ات احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن �سبتم�ب�ر\ �أيل ��ول .2001
ويق ��ول معهد بروكنجز �إن حمزة وهو الآن يف منت�صف
الع�شرينيات من العمر كان يعي�ش مع �أبيه ب�أفغان�ستان.
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عي�سى ح�سن اليا�سري:

املر�أة �أيقظت عامل (ال�شعر) لدي ..ومازلت
�أعي�ش مغامرة طفول ّية !...

تفرده عن �شعراء جيله ب�شاعريته ال�شفيفة ورف�ضه العفوي
عرفته منذ عقدين ..كنت يف بداياتي ال�صحفية وكانت الكتابة عنه حتديا كبريا يل  ،لكن ّ
لل�سري يف ركب اخلا�ضعني لل�سلطة �آنذاك دفعني لدخول عامله �آنذاك ..والآن وبعد رحلة طويلة كان فيها غائبا عن الوطن  ،حا�ضرا يف �أذهان ع�شاق �شعره
وم�سريته  ،التقيته من جديد بف�ضل و�سائل التوا�صل االجتماعي فكان البد ان �أقتن�ص فر�صة دخول عامله مرة اخرى  .فالكتابة عن (طائر اجلنوب)
املح ّلق يف بالد ال�صقيع مازالت حتديا كبريا  ،اذ مل يفقد �شعره �شفافيته  ،فما زالت املر�أة (مملكته) ومل يغادره ( �شتاء املراعي اجلنوبية) ومازال طفال
امللون بلغة ال�شعر ...قلت له :
يحلم بـ( العبور اىل مدن الفرح ) ....مع �شاعرنا العراقي الأ�صيل عي�سى ح�سن اليا�سري كان هذا احلوار ّ
حاورته /عدوية الهاليل
* يف �أي �س ��ن راودك �شيطان ال�شعر
..و�أدركت ان ماتكتبه يرتك �أثر ًا لدى
الآخرين ويجعلك متفردا ؟
 كان ه ��ذا يف الزمن القدمي  ..حيثكان الع ��رب يع ��زون كتاب ��ة ال�شع ��ر
ل�شيط ��ان يوحي به لل�شاع ��ر  ..طبعا
هذا اعتقاد خاطئ  ..وحتى ال�شعراء
�آن ��ذاك ال ي�ؤمنون به  ..ال�شعر منتج
جم ��ايل يرفع يده بوج ��ه القبح الذي
يح ��اول �أن يخ ��رب حياتن ��ا ..حي ��ث
ت�شكل ��ه موهب ��ة تول ��د معن ��ا  ..وهي
تظ ��ل كامن ��ة حت ��ى يوقظه ��ا منب ��ه
خا� ��ص ..بالن�سب ��ة يل كانت – املر�أة
– هي من �أيقظت هذا العامل اجلميل
عندي ..ففي �إحدى ظهريات ال�صيف
نزل ��ت �إىل نهر – �أبو ب�شوت  ,, -نهر
قريت ��ي لك ��ي �أ�ستحم  ..كن ��ت ُ وقتها
يف اخلام�س ��ة �أو ال�ساد�سة من العمر
 ..كن ��ت ُ �أق ��ر�أ و�أكتب  ..فق ��د علمني
وال ��دي الق ��راءة والكتاب ��ة و�أن ��ا يف
الرابع ��ة من العم ��ر  ..قب ��ل �أن �أخلع
ثوب ��ي و�أغم ��ر ج�س ��دي يف امل ��اء ..
التف ��تّ جانب ًا  ..فر�أي ��ت �إحدى ن�ساء
قريتن ��ا اجلمي�ل�ات وه ��ي تغ�س ��ل
�شعرها مباء النهر  ..توجهت نحوها
 ..كان �شعره ��ا الفاحم الطويل يلمع
حت ��ت �ض ��وء ال�شم� ��س  ..وقط ��رات
امل ��اء تت�ساق ��ط من ��ه كما حب ��ات ندى
تت�ساقط من �أوراق �شجرة ربيعية ..
�أح�س�س ��ت �أن ّ هن ��اك �شيئا مي�سك بي
 ..ي�س ّم ��رين يف م ��كاين  ..كان �شيئ ًا
غام�ض� � ًا بالن�سبة يل �أنا الطفل  ..بعد
�أن انته ��ت امل ��ر�أة م ��ن غ�س ��ل �شعرها
 ..تناول ��ت م�شط ��ا ً م ��ن اخل�ش ��ب ..
وراحت مت�شطه  ..وهنا تقدمت منها
� ..أخ ��ذت امل�شط من يده ��ا  ..وبد�أت
ُ �أم�شط �شعره ��ا بطريقة فو�ضوية ..
فق ��د كانت هناك ه ّب ��ات هواء حتاول
ه ��ي �أن تنه� ��ض بهذه املهم ��ة  ..مهمة
مت�شي ��ط �شع ��ر تل ��ك امل ��ر�أة الطويل
واللماع  ..التفتت نحوي مبت�سمة ..
ث ��م جرتني نحوه ��ا  ..وهي ت�ضمني
�إىل �صدره ��ا  ..وتقب ��ل وجه ��ي ..
وتقول يل :
 مازلت َ �صغريا ً على مت�شيط �شعورالن�س ��اء  ..غدا ً �ستكرب  ..و�ستم�شط
�شع ��ر �أكرث م ��ن ام ��ر�أة  ..ولكن لي�س
بهذا امل�شط  ..بل ب�أ�صابع كفك .

مل �أفه ��م ما عنت ��ه تلك امل ��ر�أة وهي
تتحدث ع ��ن هذا بلهجته ��ا الريفية
الب�سيط ��ة واملحبب ��ة �إىل القلب ..
ولكنن ��ي  ..وبع ��د �أن غادرتها ظلت
�صورته ��ا وه ��ي تغ�س ��ل �شعرها ..
وت ��ذروه يف م�شطه ��ا اخل�شب ��ي
لت�ؤرجح ��ه ه ّب ��ات ه ��واء ال�صي ��ف
ترافقني حت ��ى يف �أحالمي الطفلة
 ..وي�أت ��ي الي ��وم ال ��ذي ي�صحبني
في ��ه وال ��دي �إىل �أح ��د �أ�صدقائه ..
ع�ص ��را ً  ..ويف طري ��ق الع ��ودة ..
كن ��ا ن�ستقل زورقا �صغ�ي�را ً  ..كان
نه ��ر� -أبو ب�ش ��وت – ميتلئ باملياه
الغريني ��ة  ..وكان الف�صل ربيع ًا ..
ال ��زورق ين�س ��اب فوق كت ��ف املياه
كحل ��م ..وعل ��ى مقرب ��ة م ��ن غاب ��ة
ال�صف�ص ��اف التي كان ��ت يف ذروة
�إيراقه ��ا  ..ر�أيت ُ غ�صنا ً يتدىل يف
م ��اء النه ��ر ..وهو ي�صع ��د ويهبط
ح�سب حركة تيار املاء  ..وهنا قلت
لوالدي :
 �أنظ ��ر ي ��ا �أب � ِ�ت لهذا الغ�ص ��ن � ..إنهي�شب ��ه ام ��ر�أة تغ�س ��ل �شعره ��ا مب ��اء
النهر .
يف تلك اللحظة � ..أدناين والدي منه
 ..وقبلني  ..وقال يل :
 ه ��ل تعل ��م �أن ��ك قل ��ت �شيئ ��ا ً ي�شبهال�شعر �أو هو ال�شعر .
م ��ن تل ��ك اللحظ ��ة عرف ��ت �أن َ هن ��اك
�شيئ ��ا ًجمي�ل�ا ً �أ�سمه ال�شع ��ر  ..وهو
ي�شب ��ه ام ��ر�أة تغ�س ��ل جدائله ��ا مباء
النه ��ر ..او غ�ص ��ن �شج ��رة ي�ستح ��م
بامل ��اء ...ورح ��ت ابحث ع ��ن طريقة
ت�ساع ��دين عل ��ى الإم�س ��اك بفرا�شته
اجلميل ��ة ..وحت ��ى الآن ..وان ��ا اقف
عن ��د ج ��روف �شيخوخت ��ي مازل ��ت
اوا�صل بحثي عنه ...
* يقال ان طبيعة البيئة تنعك�س على
طبائع �سكانه ��ا ..هل منحك اجلنوب
�شفافيته �أم منح َت ��ه روحك لت�ستحق
لقب (طائر اجلنوب) ؟
 ه ��ي عملي ��ة تبادلي ��ة  ..اجلن ��وبا�ستعر� ��ض �أمام خميلتي �أكرث جهات
ف�صول ��ه الأربع ��ة جم ��اال ً و�سحرا ً ..
وظلت املخيل ��ة الواقعة حتت ده�شة
ه ��ذا ال�سحر تبحث ع ��ن خطاب يليق
ب�سحر وجمال هذه الده�شة � ..أعتقد
م ��ن ه ��ذه ال�شراك ��ة التبادلي ��ة ح�ضر

لق ��ب –طائر اجلن ��وب – وهو احب
�ألقابي �إىل نف�سي .
* مل تدف ��ع �ضريبة الإب ��داع يف زمن
الدكتاتوري ��ة ..كي ��ف متكن ��ت م ��ن
الإفالت من اخل�ضوع له مع موا�صلة
البقاء يف العراق ؟
 ال يا�سيدت ��ي دفع ��ت �ضريبة فادحةيف ذل ��ك الزم ��ن � ..أوال ً مُنع ��ت ُ م ��ن
امل�شارك ��ة يف �أه ��م مهرج ��ان �شعري
عربي على الإطالق وهو – مهرجان
املرب ��د ال�شع ��ري  .. -وهذا بحد ذاته
مازال ي�سبب يل �أملا ً حتى الآن  ..ال ّال
م�شاركة هذي عتم ��ت على ح�ضوري
ال�شع ��ري عربيا ً ..ل ��ذا ف�إنني وحتى
اللحظ ��ة ل�س ��ت ُ معروف ��ا ً �إال بن�سب ��ة
حم ��دودة يف الأو�س ��اط الثقافي ��ة
العربي ��ة التي ي�ستغفلها م ��ع الأ�سف
الإعالم الر�سمي  ..حتى و�أنا �أح�صل
عل ��ى �أرف ��ع جائ ��زة عاملي ��ة وه ��ي –
جائ ��زة الكلمة احل ��رة العاملية – عام
 2002مل حتت � ِ�ف به ��ا ال�صحاف ��ة
العربية �إال ّ بنطاق �ضيق  ..واقت�صر
هذا االحتفاء على جريدتي – الزمان
اللندنية  .. -وجريدة القد�س العربي
اللندني ��ة  ..فهما اللت ��ان �سارعتا �إىل
ن�ش ��ر اخل�ب�ر  ..كما ن�شرت ��ا �أكرث من
مقابل ��ة �أجريت معي ح ��ول اجلائزة
� ..أما يف العراق فقد مُنعت ال�صحف

حتى من ن�شر خ�ب�ر مهم كان �صغريا
ً عنه ��ا  ..وق ��د �أخ�ب�رين �صديق ��ي
ال�شاع ��ر – ج ��واد احلط ��اب – الذي
كان ي�ش ��رف على الق�س ��م الثقايف يف
جملة – الف باء – �أنه �أعد ملفا ً عني
بهذه املنا�سبة  ..لكن رئي�س التحرير
رف� ��ض ن�ش ��ره بحج ��ة �أنن ��ي خ ��ارج
الع ��راق وحم�سوب على املعار�ضة ..
و�أنا مل �أن�ض ��م �إىل �أية جهة معار�ضة
ال داخ ��ل الع ��راق وال خارجه  ..كنت
�أمثل معار�ضتي اخلا�صة التي حتمل
ا�سمي .
ال�ش ��يء الآخ ��ر  ..و�أن ��ت تذكري ��ن
ه ��ذا  ..وكتب ��ت عن ��ه ب�شجاع ��ة يف
جريدة – القاد�سي ��ة  .. -ا�ضطراري
اىل اجللو� ��س �أم ��ام – حمكمة بداءة
الأعطمية – �أكت ��ب العرائ�ض و�أبيع
الطوابع متحمال الربد واحلر ..حتى
�أحمي عائلتي من وح�ش احل�صار ..
وكلمت ��ي من االنحن ��اء � ..أال ّ نخ�ضع
لل�سلط ��ة علين ��ا �أن نك ��ون م�ستعدين
للت�ضحية حتى باحلياة  ..وكان هذا
هو موقف ��ي الذي مازل ��ت عليه حتى
اللحظ ��ة  ..حيث �أدف ��ع ثمنه النفي ..
والعزلة الأكرث ق�سوة من النفي .
لقد اخرتت ُ�أن �أكون حرا ًمنذ طفولتي
 ..لذا وعندم ��ا �أغلقت مدر�سة القرية
 ..و�أر�سلن ��ي وال ��دي �إىل – ناحي ��ة

الكمي ��ت – لأكمل ال�صف�ي�ن اخلام�س
وال�ساد� ��س االبتدائ ��ي – ر�أي ��ت يف
هذا اعتداء على حريتي ..وحرماين
من عامل قريتي الذي �أحبه ..والف�صل
ما بين ��ي وبني راعية الغنم �صديقتي
الت ��ي �أحبه ��ا  ..و�شكلت ج ��زء ًا مهما
ً م ��ن جتربتي ..ل ��ذا انتظرت فر�صة
�سف ��ر وال ��دي �إىل مدينة العم ��ارة ..
وهرب ��ت م ��ن املدر�سة باجت ��اه قرية
�أخ ��وايل التي �سافرت �إليها مع قاقلة
م ��ن اجلمال �س ��ارت فينا ط ��ول الليل
 ..ودون معرف ��ة �أهل ��ي  ..كنت وقتها
يف العا�ش ��رة م ��ن العم ��ر ..كان ه ��ذا
�أول مترد �ضد تقييد حريتي �أمار�سه
طفال ً .
*يق ��ول هك�سل ��ي "ان �س ��ر العبقرية
ه ��و ان حتم ��ل روح الطفول ��ة اىل
ال�شيخوخ ��ة ك ��ي التفق ��د احلما� ��س
اب ��دا" �..أم ��ا زال ��ت طفولت ��ك ترافقك
ومتدك باحلما�س ؟
 كل ّ ام ��ر�أة ٍ تقابلن ��ي تكت�شف طفالًيتخف ��ى بني ثيابي � ..أذكر �أنني كنت
ُ �أ�ش ��ارك يف – مهرج ��ان ال�س ّي ��اب –
ال ��ذي �أقي ��م يف الب�ص ��رة بتاريخ 10
–  .. 1981 -3تتق ��دم من ��ي �شاب ��ة
ع�شرينية  ..كنت ُ وقتها يف الأربعني
م ��ن العم ��ر  ..قدمت يل نف�سه ��ا  ..ثم
�أم�سك ��ت بيدي  ..قادتني خارج قاعة

املهرجان  ..وخاطبتني قائلة ً:
 يب ��دو �أن �أم ��ك ال حتب ��ك  ..قلت .ال�أعتق ��د �أن هن ��اك �أم حت ��ب ولدها كما
حتبن ��ي �أم ��ي  ..قال ��ت� ..أذن كي ��ف
ت�سم ��ح �أم ��ك لطف ��ل مثل ��ك �أن ي�سافر
وحده �إىل ه ��ذه املدينة  ..التي يكرث
فيها الغجر الذي ��ن ي�سرقون الأطفال
 ..م ��ن ه ��ذه اللحظ ��ة �أعت�ب�رين �أمك
لأحميك منهم .
كان ��ت هذه �أغن ��ى جتربة �شعرية يف
حيات ��ي ما زالت تغذي خميلتي حتى
اللحظة .
كم ��ا �أن هن ��اك �صديق ��ة �شاع ��رة
�أهدتن ��ي �إحدى ق�صائدها  ..قبل �أيام
ن�ش ��رت الق�صيدة عل ��ى �صفحتي يف
الفي� ��س ب ��وك  ..تق ��ول يف �شطر من
ق�صيدتها:
" �شاعر� ..أكرب من طفل بقليل "
�سيدة �أخ ��رى دعتني لأتناول فنجان
قهوة معها يف �أحد مقاهي مونرتيال
 ..وه ��ي ترت�ش ��ف فنج ��ان قهوته ��ا
�س�ألتني قائلة ً :
" هذا الطف ��ل الذي يجل�س �أمامي..
كم يبلغ من العمر ؟ "
�أن ��ا م ��ا زل ��ت حت ��ى اللحظ ��ة �أعي�ش
طفولت ��ي ب ��كل تفا�صيله ��ا لي� ��س
باال�ستع ��ادة  ..و�إيق ��اظ الذاكرة من
�إغفاءتها  ..بل �أعي�شها بكل تفا�صيلها
اليومية .
يقول ال�شاعر الفرن�سي بودلري :
" ال�شعر هو العودة �إىل الطفولة
" ..........
�أن ��ا �أعي� ��ش كل حماق ��ات الأطف ��ال ..
عبثه ��م  ..ع ��دم اهتمامه ��م بالتملك ..
�سذاجته ��م  ..مغامراته ��م اخلط ��رة
 ..و�إال مب ��اذا يُف�س ��ر و�ص ��ويل �إىل
احلاف ��ات القطبي ��ة م ��ن الع ��امل �إن مل
يك ��ن مغام ��رة طفولي ��ة �أك�ث�ر �شبه ��ا ً
مبغامرة هربي من املدر�سة ؟
 ..ل ��ذا مل �ألت ��ق ام ��ر�أة �إال واقتادتني
من يدي كم ��ا لو كنت ُ طفال ً  ..املر�أة
وحدها هي م ��ن تقوم بتفكيك �أ�سرار
طفولتنا  ..وثرثراتها اجلميلة بحكم
ح�سها الأمومي .
* الغرب ��ة والفق ��ر واملر� ��ض مزي ��ج
ب ��ان �أث ��ره يف �شع ��ر ال�س ّي ��اب فجاء
�شع ��ره رديف ��ا ل�ل��أمل ال�ض ��ارب يف
اعم ��اق النف� ��س وحت ��ول م ��ن خالله

اىل ا�سط ��ورة ..ماكان ت�أثريها عليك
وهل يتناق� ��ض ال�شعر م ��ع الرفاهية
واال�ستقرار ؟
 ال�شاع ��ر كائ ��ن م� ��أزوم وحزي ��ن ..مت� ��أمل ومعب� ��أ باخل ��وف والقل ��ق..
بالأح�ل�ام واجلن ��ون ..بالغرب ��ة
وبالنفي حت ��ى وهو يقف على ار�ض
وطن ��ه ..وب�ي�ن �أهل ��ه و�أ�صدقائ ��ه ..
وه ��ذا يراف ��ق ال�شاع ��ر �س ��واء �أكان
مرفه� � ًا �أم فق�ي�را ً � ..إن ��ه ميث ��ل �أزمة
وجودي ��ة تدع ��و للرث ��اء وال�شفقة ..
وال �أح ��د يدرك معانات ��ه �إال هو نف�سه
 ..ولكن ��ه  ..وبكربيائ ��ه يح ��اول
دائما �أن يتظاه ��ر بالقوة وال�شجاعة
وال�س�ي�ر عل ��ى �أكرث ال ��دروب وح�شة
وجراحا ً .
*اختلف ��ت ق�صي ��دة الي ��وم يف بنائها
كث�ي�را ع ��ن ق�صي ��دة الأم� ��س ..ه ��ل
ينتق� ��ص ذلك م ��ن �شعري ��ة ال�شعر �أم
ي ��دل عل ��ى تنوع ��ه وتبني ��ه للجدي ��د
واملبتكر ؟
 تن ��وع الأ�شكال ال�شعرية داللة علىق ��درة اللغة على التجدد  ..واالنفتاح
عل ��ى حرك ��ة الع�ص ��ر  ..و�إيقاع ��ه
املت�س ��ارع  ..واللغ ��ة الت ��ي تظ ��ل
مرابط ��ة عند تخ ��وم دمنه ��ا القدمية
هي لغة عاجزة ع ��ن احت�ضان الروح
الإن�ساني ��ة  ..الت ��ي تري ��د �أن تق ��ف
على �أعلى �شرفة م ��ن �شرفات احلياة
حتى تطلق �أغنيته ��ا املب�شرة بوالدة
عاملنا اجلديد اخل ��ايل من اال�ضطهاد
وري ��اح احل ��زن ال�س ��وداء  ..ولك ��ي
من�س ��ك بفرا�ش ��ة اللغ ��ة ال�شفيفة ذات
التكثيف الع ��ايل  ..والتي جتمع بني
ب�ساط ��ة ظله ��ا اخلارج ��ي  ..وعم ��ق
قيعانه ��ا الالمتناه ��ي  ..نحت ��اج �إىل
ثقاف ��ة مو�سوعي ��ة تبد�أ م ��ن التعرف
عل ��ى تراثنا ال�شع ��ري والثقايف منذ
�أق ��دم ع�ص ��وره  ..وحت ��ى �آخر ن�ص
�أبدعت ��ه خميلة �ش ��اب يواجه العملية
الإبداعي ��ة لأول م ��رة  ..كم ��ا لو كان
يدخ ��ل حدائ ��ق حلم ��ه الأوىل ..
وم ��ن ثم علين ��ا �أن منر عل ��ى الإبداع
ال�شعري والثق ��ايف عربيا ً وعامليا ً..
فب ��دون ثقافة مو�سوعي ��ة  ..وخزين
مع ��ريف تراكم ��ي لن نحق ��ق حداثتنا
ومعا�صرتن ��ا  ..وانت ��اج الأ�ش ��كال
ال�شعرية الغنية بالفن ال�شعري مهما

كانت �سمتها تراثية �أم حديثة .
*ه ��ل ت�شع ��ر ان هن ��اك ثم ��ة �أم ��ل ما
ل ��دى ال�شع ��راء ال�شب ��اب و�سط هذه
الفو�ضى ال�شعرية وال�سيا�سية ؟
– نع ��م ثم ��ة �أم ��ل  ..نه ��ر ال�شع ��ر
العراق ��ي  ..ورغ ��م بع� ��ض املي ��اه
العك ��رة الت ��ي تت�سل ��ل �إلي ��ه  ..ف� ��إن
مياه ��ه تبق ��ى  ..وبعط ��اء ال�شب ��اب
تتج ��دد با�ستم ��رار  ..ال�شب ��اب ه ��م
�أغرا�سن ��ا امل�ستقبلي ��ة التي �ستعطينا
�أ�شه ��ى الثمار  ..ه ��ل تعلمني �سيدتي
� ..أن هناك �شبابا كانوا يف العا�شرة
�أو �أك�ث�ر قلي�ل�ا حني غ ��ادرت العراق
 ..وه ��م الآن ير�سل ��ون يل ابداعاتهم
ال�شعري ��ة والق�ص�صي ��ة لي�أخ ��ذوا
ر�أيي فيه ��ا  ..كم ي�سعدين هذا  ..لأن
ه� ��ؤالء ال�شب ��اب  ..ورغ ��م الفو�ض ��ى
التي تفر�ض ح�ضوره ��ا الال �إبداعي
على �ساحتن ��ا الإبداعي ��ة ا�ستطاعوا
�أن مي�سك ��وا بده�ش ��ة الكلم ��ة  ..كم ��ا
ي�سع ��دين �أن ه� ��ؤالء ال�شب ��اب م ��ن
�أبنائ ��ي مل ين�سوين رغم �أنني �أعي�ش
بعيدا عنهم .
* مفردات ��ك و�ص ��ورك ال�شعري ��ة
ملمو�س ��ة ولي�س ��ت حم�سو�س ��ة فقط
..نراه ��ا جم�س ��دة وك�أنه ��ا لوح ��ات
واقعية ب�سيطة ..اال تهفو نف�سك اىل
ا�ستخ ��دام اللغ ��ة الرمزي ��ة وال�صور
اال�ستيهامي ��ة الت ��ي تدع ��و الق ��ارئ
اىل ح ��ل الألغاز بد ًال م ��ن اال�ستمتاع
بال�شعر ؟
– الإيه ��ام والغمو� ��ض الق�ص ��دي
 ..والرم ��وز املغرق ��ة ب�ضبابيته ��ا ..
وال�شكالني ��ة التي تتعك ��ز على اللغة
 ..ه ��ي نتاج موهبة عاطل ��ة ال �أهمية
له ��ا  ..اللغ ��ة ال�شعري ��ة املنبثق ��ة من
حا�ضن ��ة �إبداعية �صحي ��ة  ..وخزين
مع ��ريف يت�سم بالغ ��زارة والتنوع ..
وجترب ��ة نا�ضج ��ة  ..ه ��ذه اللغة هي
التي تكون على قدر عال من ال�شفافية
والب�ساط ��ة ويف ذات الوق ��ت تك ��ون
عميقة ومع�ّب�رّ ة وذات ترميز موح ..
ودالالت م�ؤث ��رة  ..و�أعتقد �أن ن ّقادي
واملتذوقني م ��ن قرائي ي�ؤكدون هذه
ال�صفة فيما �أكتب  ..ما �أكتبه ب�سيط
ح� � ّد �أن ( تتفهم ��ه امر�أت ��ي الأمية ُ ..
وغام�ض كغابة مقمطة بال�ضباب )..
كما �أقول يف �إحدى ق�صائدي.

ال�����ص��ح��ف��ي��ة وال��ك��ات��ب��ة الأم�ي�رك���ي���ة �آين ب��روك�����س
�أحمد فا�ضل

�أجمل ما ميكن �أن نقر�أه هي تلك اللقاءات ال�صحفية
مع كبار الكتاب التي ت�أخذنا �إىل عقولهم يف
رحلة ا�ستك�شاف نتعرف فيها على �آخر �أعمالهم
والطريقة التي يقر�أ كل منهم �أعمال غريهم
وطقو�س اختيارهم لها � ،صحيفة نيويورك تاميز
ذائعة ال�صيت كان لها لقا�ؤها هذا مع ال�صحفية
والكاتبة الأمريكية املعروفة �آين بروك�س املولودة
يف نورويت�ش بوالية كونيتيكت عام  ، 1935تخرجت
من مدر�سة ثانوية يف بورتالند ،ثم انتقلت بعدها
�إىل كلية كولبي لفرتة ق�صرية يف 1950حيث
التقت زوجها الأول ريدجلي بولوك  ،عادت
بعد ذلك للدرا�سة يف جامعة فريمونت لل�سنوات
 1969 -1966لتتخرج بامتياز بح�صولها على �شهادة
البكالوريو�س يف التاريخ عام  ،1969ثم ح�صلت على
�شهادة املاج�ستري من جامعة ال�سري ويليامز جورج
يف كونكورديا مبونرتيال  ،كيبيك عام � 1973سعت
بعدها للح�صول على الدكتوراه عام  ،1999لكنها
مل حترزها ب�سبب ظروفها الأ�سرية منحتها بعد
ذلك جامعة كونكورديا �شهادة الدكتوراه الفخرية
لتطمئن نف�سها بعد ذلك ب�سبب حبها ال�شديد
للدرا�سة .

ومع عملها يف ال�صحافة قدمت للقارئ روايتها "
 " The Shipping Newsعام  1993حيث
ح�صلت ب�سببها على ج��ائ��زة بوليتزر للرواية
وق��دم��ت م ��ؤخ��را "  "Barkskinsف��ازت هي
�أي�ضا بجائزة الكتاب الوطني الأم��ري�ك��ي ومت
نقلها لل�سينما  ،ومن اجلوائز الأخرى ح�صولها
على جائزة فولكرن للرواية عن روايتها " بطاقات
بريدية "  ،كان لنا معها لقاء ا�ستمتعنا به حيث
بادرناها ب�أول �أ�سئلتنا :
*ما هي الكتب التي هي حاليا بني يديك تنتظر
قراءتك لها ؟
 الروائي االيرلندي والكاتب امل�سرحي وال�شاعروكاتب الق�صة الق�صرية ديرموت هيلي "جمموعة
ق�ص�ص ق�صرية ع��ن احل��رب العاملية الأوىل" ،
الكاتب ال�ب��ول��وين جورجيو ب��ا��س��اينThe " ،
 ، " gold rimmed glassesغراهام غرين
" قرد اللورد روت�ش�سرت"  ،وجمموعة من روايات
الكاتب الإن�ك�ل�ي��زي فيليب ب��ومل��ان  ،وريت�شارد
غرانت "برقيات من بلوتو :فقدت ووج��دت يف
دلتا امل�سي�سيبي".
*ما هو �آخر كتاب رائع متت قراءته من قبلك ؟
 الأدي��ب البو�سني �إيفو �أندريت�ش "ج�سرعلى نهردرينا ".
* َم��ن مِ ��ن ال��روائ�ي�ين والكتاب امل�سرحيني والنقاد
وال�صحفيني وال�شعراء اليوم يجذبك �أكرث ؟
 مايكل  ،Ondaatjeليديا ديفي�س  ،يل موراي� ،ألي�س مونرو ،را�سل بانك�س وع��دد قليل لبع�ض
من الكتاب الأك�ثر �إث��ارة للإعجاب لقوا حتفهم يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية �أم�ث��ال ايدين هيغنز ،
دي��رم��وت هيلي  ،روب��رت ه�ي��وز ،بيرت ماتي�سني ،
�أمربتو �إيكو ،في�سوافا �شيمبور�سكا .
*كانت الق�ص�ص الأوىل من اخليال العلمي هي من

ال �ع��ام��ة  ،وا��س�ت�ك���ش��اف ك��ل ق ��دمي و�إح� �ي ��اء روح
املغامرة من خالله  ،والفن  ،ك��ان �أب�سلي �شريي
ج�ي�رارد يف ك�ت��اب��ه " �أ���س��و�أ رح �ل��ة يف ال �ع��امل "
امل�ستك�شف الإنكليزي الذي �أف�ضل كتاباته ل�سنوات
جنبا �إىل جنب مع جيم كوربت يف " �أكلة كومان
"  ،ومغامرات املت�سلق  .Hج��ورج تيلمان ،
و�أح�ي��ان��ا كتب اجل��رمي��ة �أو الغمو�ض وه��ي كما
اعتربها خم�ص�صة لال�سرتخاء ككتاب بول �سكوت
" � " Raj Qartetأما كتب لي�س حري�صا جدا
على ال�سيا�سة والكتب التي تبحث يف التكهنات
والأعمال التجارية والتكنولوجيا ،وق�ص�ص جناح
امل�شاريع ل�ست حري�صا على قراءتها كما الكتب
التي تتناول ت�شدقا العاطفة الوطنية وم��ا �شابه
ذلك ف�إنها بعيدة عن تلك التي ذكرتها و�أنا م�ؤخرا
قررت �إعادة قراءة بالند �سمب�سون " great big
 " glumوجميع كتب تيم فالنري .
*�أخربينا عن الكتب املف�ضلة لديك لكتاب الق�صة
الق�صرية .
 عندما كنت يف �سن املراهقة كنت �أحب ق�ص�صجذبتك للقراءة  ،ه��ل تقر�أين اخل�ي��ال العلمي من  Lardnerو�سومر�ست موم وكاثرين �آن بورتر ،
�أجل املتعة �أو من �أجل قتل الوقت لديك ؟ ومن �أي وقد ا�ستمتعت برتجمة الق�ص�ص الق�صرية اليابانية
الكتاب؟
وخا�صة الق�ص�ص املخيفة م��ن �إي��دوج��اوا رانبو
 �أنا مل �أق��ر�أ كل ذلك من �أجل املتعة ففي مراهقتي  ،ال�ي��وم ل��دي الكثري ج��دا مم��ا كتبه ه��ا ج�ين  ،تيمق ��ر�أت راي ب��رادب��ري  ،ا�سيموف � ،آرث ��ر ك�ل�ارك  ،جوترو ،ق�ص�ص بريت�شيت و�ألي�س مونرو.
وغريهم الكثري ويف نهاية املطاف ه��ذا النوع من *ما الذي يروق لك �أكرث يف العمل الأدبي ؟
الكتابات بدت تتقل�ص لأن الكثري منها �صعب القراءة  -اجلمل غري العادية  ،ووم�ضات ال�صورة ال�سردية
وحتى خميب للآمال وق��د اختفت قراءتي لها منذ � ،صرح روائي �شيد بعناية مع املعنى العميق .
زمن طويل .
*من هو بطلك املف�ضل �أو بطلتك يف املخيال الروائي
*م��ا �أن� ��واع الكتب ال�ت��ي متنحك متعة ك�ب�يرة يف �أو الق�ص�صي ؟ جبان تف�ضلينه �أو �شرير ؟
القراءة ؟ والتي ال ميكنك تركها �أبدا ؟
 ال �شيء مما ورد يف �س�ؤالك . �أنا �أحب قراءة الكتب املعنية بالتاريخ الطبيعي *�أي نوع من قارئة كنت و�أنت تعي�شني طفولتك ؟ ،وعلم الآث��ار ،والتاريخ  ،واجلغرافيا ،واحلدائق  -يف وق��ت مبكر ب��د�أت يف ق��راءة الكتب اخلا�صة

بالكبار جنبا �إىل جنب مع " �ألي�س يف بالد العجائب
"  ،و " كتاب الغابة "  " ،جزيرة الكنز "  ،والتوائم
 Bobbseyكما ق��ر�أت ج��اك لندن " قبل �آدم "
عندما ك��ان عمري � 8سنوات  ،انتقلت بعدها �إىل
"  Kopeckحياة واح��دة " عندما كان عمري
� 9أو  10من ال�سنوات  ،وقرات الطبعة الأوىل من
" كوخ العم توم " والتي فقدتها ب�سبب �إهمايل على
مر ال�سنني .
*�أي كتاب كنت تكرهني قراءته عندما كنت طالبة يف
املدر�سة ؟
 مل �أكن �أكره �أيا من الكتب خالل �سنوات درا�ستيالأوىل با�ستثناء رمبا  -تقريبا  -ر�سائل �شي�شرون
وقي�صر وكنت حمظوظة يف ق��راءة " قتل الطائر
املحاكي" مع �أن هذه الرواية الكبرية كانت مقررة
�ضمن منهاج القراءة يف مدار�سنا .
*�إذا كان لديك على �سبيل املثال كتاب واحد ت�أثرت به
وجعلك تغريين منط كتابتك اليوم  ،ملن �سيكون ؟
 على مر ال�سنني كان هناك العديد من الكتب التيغريت �شعوري نحو هذا العامل الذي نحياه  ،ولكن
ال��ذي ه��زين فعال كتاب الكاتبة كاثرين �آن بورتر
"ح�صان �شاحب � ،شاحب رايدر " مبثل هذه الكتابة
ميكن �أن ت�ؤتي ثمارها لكل من يبحث عن تغيري منط
كتابته .
*م��ا هي ال��رواي��ة املف�ضلة التي كتبتيها �أو الأك�ثر
و�ضوحا لديك ؟
 "جرائم الأكورديون" ع � ��ام � 1996أو"."Barkskins
*من تريدين �أن يكتب ق�صة حياتك ؟
 الكاتب ال�ساخر �س .ج .بريملان .*ماذا كنت تخططني للقراءة بعد ذلك ؟
 ك�ت��اب مونيكا فيالند " ال�ط�ي��ور يف ج��زر �سانخوان" .

العدد ( )3689ال�سنة الثالثة ع�شرة  -االثنني ( )11متوز 2016
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ع��م��ق امل��ف��ه��وم وج��م��ال��ي��ات ال��ت��م� ّ�ث��ل

 فوزي كرمي

د.نادية غازي ّ
اوي
العز ّ

القتيل ال يالحق �أحد ًا

| الق�سم االول |
عامل املقالة عند �سعيد عدنان
متما�سك املداخل واملخارج ،م ّت�سق
النظري وممار�سته
يف �إطاره
ّ
ّ
الكتاب ّية له ،وتو�ضح درا�ساته
املعمق يف درا�سة تاريخ
ا�ستغراقه ّ
املقالة العربية ،و�أبرز التجارب
االبداعية فيها ،و �صدر له من
الكتب:
( -1علي جواد الطاهر الناقد
ّ
املقايل )،يف طبعتني .
�( -2أدب املقالة و�أدبا�ؤها ) 2013،م.
( -3يف �أفق الأدب )2014،م.
ً
ف�ضال عن �سل�سلة مقاالته
ودرا�ساته املن�شورة يف بع�ض
ال�صحف واملجالت العراقية
والعرب ّية.

 -1يك�شف كتابه (�أدب املقالة و�أدب��ا�ؤه��ا ) عن
احلي
أدبي ّ
اهتمامه القدمي بهذا اجلن�س ال ّ
،فهو لي�س ان�شغا ًال طارئ ًا عليه ،ولكنه نتاج
قراءة فاح�صة دقيقة منذ مرحلة الت�أ�سي�س
الثقا ّ
يف الأول�،إذ ا�ضطلعت جمالت عراقية
وع��رب �ي��ة ر��ص�ي�ن��ة يف ا��س�ت�ق�ط��اب �أع�ل�ام
مم ��ا �أ�سهم
الأدب� ��اء لكتابة م �ق��االت فيها ّ ،
يف ال�تروي��ج ل�ق��راءت�ه��ا ،و�إ� �ش��اع��ة تقاليد
جادة يف (تل ّقي ) املقالة و(تذوّ قها) ،وكما
لل�شعر جمهوره املثقف املتابع لتطوراته
و�إجن ��ازات ��ه ،فللمقالة ج�م�ه��وره��ا �أي���ض� ًا
م��ن الطليعة املثقفة املواكبة مل�ستجداتها
ون�صو�ص �أعالمها ،ومنهم د�.سعيد عدنان
الذي ي�صف هذه املرحلة الت�أ�سي�سية قائ ًال
 " :ك��ان من ح�سن التوفيق � ّأن من �أوائ��ل
ما ق��ر�أتُ يف مطلع احلياة كتب طه ح�سني
،كالأيام وحديث الأربعاء ،وغريها ممّ ا �ض ّم
مقاالته ،التي ت�أخذ قارئها بحالوة النغم
،و�سحر الإيقاع ،ورحابة الأفق ،وكانت مع

احمد لطفي ال�سيد
ذلك نافذة على كتب الآخرين من ر�صفائه
كالزيات واملازين ،ومن تالهما كزكي جنيب
حممود ،وعلي جواد الطاهر و�آخرين ،وقد
بقيت تلك الكتب قريبة مني �أ ّمل بها ،وال
�أم ّل قراءتها �،أتذوق حالوة اللفظ ،ورهافة
املعنى ،وان�سجام البناء "(�ص.)8
وت �ل��تْ ت�ل��ك امل��رح �ل��ة م��ن ال� �ق ��راءة احل� � ّرة
اجلامعي ،على وفق �أ�س�س
مرحلة الطلب
ّ
م��ن ال��درا��س��ة املن�ضبطة منهج ّي ًا وعلمي ًا
،يف حقبة كانت اجلامعة العراقية مازالت
ت�ش ّع ب�أعالمها من الأ�ساتيذ امل�شهود لهم
بالر�صانة العلميّة ،فكان لقا�ؤه بالدكتور
علي ج��واد الطاهر �أب��ي املقالة يف العراق
،يف كلية الآداب ( )1981 -1980حلظة
دف��ع م�ع� ّززة الهتمامه املبكر "ف�أم�ضينا
مع املقالة والطاهر يف ذل��ك ال�شتاء ف�صال
درا�س ّي ًا ال �أمتع منه وال �أرقى " (�ص.)9
يف مقدمة الكتاب م��دخ��ل ت��اري�خ� ّ�ي نقديّ
،مي ّر به على حقب مف�صلية مهمة يف ازدهار
املقالة العربية يف بدايات القرن الع�شرين
وم��ا ت�لاه��ا ،وي �ع��زو ذل��ك �إىل ج��و احلرية
الفكريّة ،والتط ّلع �إىل اجلديد ،وانتعا�ش
ال�صحافة ،واالنفتاح املدرو�س على الغرب
،ال �ت��ي � �س��ادت �أو� �س��اط املثقفني يف م�صر
وبالد ال�شام ،مبن فيهم الطليعة املتف ّتحة من
رجال الدين كالأفغاين وحممد عبده ،حرية
الفكر التي �أدّت �إىل اجلر�أة يف التعامل مع
اللغة ،وحتطيم كل القيود اللفظية اجلامدة
والقوالب الأ�سلوبية املفرغة من حمتواها
،التي ميكن �أن تف�سد ال�صلة بني دواخ��ل
الكاتب وقلمه �،أو تقف حاجز ًا بينه وبني
تد ّفق مكنوناته ،ف�شهدت املقالة قبل غريها

صدر عن

ال�سيدة داالواي

طه ح�سني

د .علي جواد الطاهر
الثورات الأدبيّة التحرريّة نحو االنعتاق
واخللق الفني اجلديد.
و مل ي�ق��ف ع�ن��د ح ��دود درا� �س��ة ال�ت�ج��ارب
الطليعية م��ن رواد امل�ق��ال��ة �أم �ث��ال (�أح�م��د
لطفي ال�سيد ) و(ط��ه ح�سني ) و(ال��زي��ات)
و(امل� ��ازين) ،مم��ا ه��و �شائع وم�ع��روف يف
تاريخ املقالة ،ب��ل م� ّد درا�سته �إىل جتارب
�أخ��رى احتفى بها ،منها – مث ًال – مقاالت
(ج�ب�ران خليل ج�بران ) �،إذ ه��و " يجنح
بها نحو ال�شعر لغة وخيا ًال وعاطفة متدفقة
وفكر ًا ،له من ال�شعر حرارته وجموحه ،و�إذا
ك��ان الو�ضوح مما يتق�صده كاتبو املقالة
ويهيئون �أ�سبابه ،ف� ّإن جربان كان ين�شر يف
ن�سيج مقالته ظال ًال من الغمو�ض ،فيجعلها
توحي �إيحاء خفي ًا يرثي معناها ،وميدّها
ب�أ�سباب احل�ي��اة على ال�سنني" (���ص)19
،موجّ ه ًا عناية قارئه �إىل ثراء هذه املقاالت
�أ�سلوب ّي ًا " كان من خ�صي�صة كتابته املقالية
الرمز والكناية والنزوع نحو الت�صوير� ،إذ
ميزج بني املجرد واملح�سو�س ،ويتخذ من
املح�سو�س و�سيلة ي�صور بها املجرد ،ومل
يهمل ات�ساق النغم وحالوة الإيقاع ،فاقرتب
 -2م��ن الغنائية التي ه��ي م��ن �صميم ال�شعر يحتفي امل�ؤلف باملقالة لأنها رحبة امل�ضمون
،ويقيم كل ذل��ك على ال��وج��ازة يف اللمحة ،كالبوتقة التي تن�صهر فيها �أحداث التاريخ
الدالة والإ�شارة املوحية " (�ص.)20
والفل�سفة والنقد وال�سيا�سة والدين ،ولأنها
و�إذا وجدت جمالت (املقتطف) و(الهالل) �أي���ض� ًا رح�ب��ة ال�شكل تنفتح على تقنيات
و(الر�سالة) حظوظها ال��وف�يرة من عناية الأجنا�س الأخرى ،فيها ق�سمات من ال�شعر
ال��دار� �س�ين يف ب �ي��ان �آث ��اره ��ا يف ازده ��ار والق�صة وامل�سرحية واخل�بر واخل��اط��رة
احلياة الثقافية يف الن�صف الأول من القرن ،م ��ؤ ّك��د ًا ب�شكل خا�ص على ب�صمة ال�شعر
الع�شرين ،ف� ّإن امل�ؤلف حر�ص على ا�ستكمال ال��وا� �ض �ح��ة ع�ل�ي�ه��ا ع�ن��د م�ب��دع�ي�ه��ا  ،لي�س
ومتابعة �أدوار جمالت �أخرى �،صدرت يف بتوظيف تقنيات اللغة ال�شعرية فح�سب
الن�صف الثاين من ذلك القرن ،واحت�ضنتْ :املجاز والت�شبيه والرمز ....وغريها ،بل
جتارب مقالية متميزة ،ومنها جملة (املعلم
اجل��دي��د) يف ال �ع��راق ،وك�ت��ب فيها يف من
ْكتب علي جواد الطاهر ومهدي املخزومي
،وجملة ( العربي) الكويتية ،وكتب فيها
يف م��ن كتب د�.شاكر م�صطفى وه��و من
�سوريا ،وللمقالة الأدبية يف �سوريا تاريخ
م���ض��يء ك��ان ق��د ازدان م��ن ق�ب��ل ب��أ��س�م��اء
علي الطنطاوي و�سامي الدهان و�شكري
في�صل وغريهم .....فكتب املقالة الأدبية
منطلق ًا م��ن ح ��وادث ��ص�غ�يرة م��ا �أك�ث�ر ما
�أه�م�ل�ه��ا امل� ��ؤرخ ��ون و�أل� �ق ��وا ب�ه��ا يف بئر
الن�سيان ،غافلني عما تنطوي عليه ،ي�أخذ
احلادثة التي وقعت على هام�ش التاريخ
،وينف�ض عنها الغبار وي�ستنطقها ف�إذا بها
بني يديه ف�صيحة مبينة " (���ص.)35-34
ومل يقف امل�ؤلف عند حدود �أعالم املدر�سة
امل�صرية ،فمن ف�ضائل هذا الكتاب انفتاحه
على التجارب العربية الأخرى يف �سورية
وفل�سطني والعراق ولبنان ،كا�شف ًا مالمح
التباين فيما بينها .

متابعة املدى
�صدرت عن دار امل��دى رواي��ة (ال�سيدة داالواي ) للكاتبة
فرجينيا وولف  ..والتي تندرج �ضمن حركة الكتاب الأدبية
يف �أوائل القرن الع�شرين حيث يتم التعبري بالكلمات عن
�أفكار وم�شاعر ال�شخ�صيات ،وتهدف هذه التقنية �إىل �إعطاء
القارئ االنطباع ب�أنه يعي�ش داخل فكر تلك ال�شخ�صيات.
كما قدمت فريجينيا من خالل روايتها تلك �أ�سلوبا جديدا
يف اللغة وال�سرد .وعملها ه��ذا ،مبثابة لوحة موزاييك
لعوامل جمموعة من ال�شخ�صيات من خ�لال االنتقال بني
الداخل واخلارج ومن احلا�ضر �إىل املا�ضي وبالعك�س عرب
تداخل ن�سيج ال�سرد.
كل ذلك من خالل تقدميها ل�صورة حية ليوم واحد يف حياة
�سيدة تدعى كالري�سا داالوي يف اخلم�سينات .يف البداية
تعد كالري�سا التي تعافت م�ؤخرا من مر�ضها ،اللم�سات
الأخ�يرة حلفل تقيمه يف تلك الليلة .تبد�أ بالقيام بجولة
يف لندن ل�شراء زهور احلفل .وخالل فرتة ال�صباح تعود
كالري�سا �إىل ما�ضيها مب��ا يف ذل��ك ق��راره��ا ب��ال��زواج من
ريت�شار داالوي قبل  30عاما بدال من �صديقها املحب بيرت
وول�ش.

بعد تركها يف حمل الأزهار ،تنتقل الراوية �إىل �أحداث ق�صة
ثانية تبد�أ مع �سيبتيموث �سميث ،الذي يعاين من �صدمة
نف�سية لتبعات احلرب ،ويكون ب�صحبة زوجته لوكريزيا.
وحينما تطلق �إح ��دى ال���س�ي��ارات ال�ع��اب��رة �صوتا ي�شبه
الطلقات النارية ،ي�شكل هذا الأمر حدثا كبريا يف املنطقة
املحيطة بتلك ال�سيارة ال�ف��اره��ة ،ويف ح�ين ي�صاب هو
بجمود الرعب وعودته �إىل �ساحة احلرب وتعك�س وولف
من خ�لال ردود �أف�ع��ال بع�ض الأف ��راد يف الطريق ومنهم
كالري�سا ر�ؤيا نقدية للمجتمع االجنليزي مبختلف فئاته.
تعود كالري�سا �إىل منزلها ،وتبد�أ بتذكر �صديقتها الأقرب
�إىل نف�سها يف مرحلة ال�شباب �سايل �سيتون ،التي متيزت
بالتمرد واجلموح وبجميع ال�صفات التي تخفيها كالري�سا.
وت�سرتجع ب�سعادة ذكريات تلك ال�صداقة املتينة.
ت�ب��د�أ كالري�سا ب�إ�صالح ثوبها احل��ري��ري الأخ�ضر ال��ذي
�سرتتديه يف احلفل ،حينما تتلقى زيارة مفاجئة من بيرت
وول�ش حبيبها ال�سابق الذي عاد من الهند بعد م�ضي خم�س
�سنوات .وتتذكر م��ا قاله لها بيرت يف ي��وم م��ا يف حلظة
غ�ضب وي�أ�س ب�أنها يوما ما �ست�صبح �سيدة �صالون من
الطراز الأول .وات�ضح لها مع م�ضي الزمن �صحة نبوءته
العابرة .يتحدث االثنان بب�ساطة عن احلا�ضر ،و�إن كان
االثنان يفكران باملا�ضي وال�ق��رارات التي �أو�صلتهم �إىل

بتقطري التجربة ع�بر م���س��ارب ال��وج��دان
"ذلك � ّأن املقالة الأدب � ّي��ة �صنو الق�صيدة
الغنائيّة كلتاهما تعلو �إذا ما �سلكتْ �سبيل
البوح ّ
وبث املواجد" (���ص، )155ولي�ست
م�صادفة � ّأن كثري ًا من �أعالم املقالة عاجلوا
ال�شعر يف بداياتهم �،أو �ش ّكل ال�شعر ع�صب ًا
�أ�سا�سي ًا يف تكوينهم الثقايف �،أوهم �شعراء
يف املقام الأول ،وتثري عنايته هنا مقاالت
(نزار قباين) و(حممود دروي�ش) .وهو يف
حتليله النقديّ للنماذج املختارة من تلك
امل�ق��االت حري�ص على متييز اخل�صائ�ص
الفني :
النوعية لكل مف�صل �ضمن بنائها ّ
 -1العنوان  -2اال�ستهالل  -3العنا�صر
البنائية الأخرى ( :الزمان ،املكان ،الأداء �أو
طريقة العر�ض ،احلوار ،املفارقة  ،االقتبا�س
 -4 )......اخلامتة .موجّ ه ًا عناية القارئ
�إىل الفروق الأ�سلوبية بني :
( املقال النقديّ ) و (املقالة الأدبية )  ،وقد
ر�صد ثالثة اجتاهات فيها ،هي :
 -1مقالة الق�ضية  -2مقالة ال�شخ�ص -3
مقالة البوح.
ً
ّ
وهو يف ذلك يعي متاما �أن كل اجتاه منها
ي�ستق ّل مبزايا خا�صة يف الأداء الأ�سلوبي
،ويف م��ا خلف الأداء م��ن منظور الكاتب
وفكره .ي�صف – مث ًال – مقاالت (الزيّات ) :
"�إذا كانت مقاالت الفكر تب�سط �أفكار ًا،وتقيم
عليها الدليل ،ف�� ّإن مقاالت ال�شخ�صية تقف
ع�ن��د �شخ�صيات لقيها ال��زي��ات ،را��س�م��ة
مالحمها ،معربة عن خلجاتها ،م�صورة ما
لها من مزايا وعيوب .....تقرتب من الق�صة
،وتقتب�س م��ن امل�شهد امل�سرحي ،وت�شم
نب�ضات ال�شعر"(�ص.)149

م��ا ه��م عليه الآن ،وحينما ي�ب��د�آن باحلديث ع��ن امل�شاعر
تدخل �إليزابيت ابنة كالري�سا ال�شابة فينهي بيرت زيارته
وين�سحب.يذهب �إىل احلديقة لتم�ضية الوقت حيث كان
�سيبتيموث مع لوكريزيا يتجادالن بحدة عن االنتحار ،يف
حني يبدوان لبيرت جمرد �شابني عا�شقني من دون �إدراك��ه
لعمق م�شاعرهما �أو حالة ال�شاب غري امل�ستقرة.
كان ال�شابان متوجهني �إىل موعدهما مع الطبيب الأخ�صائي
بالأمرا�ض الع�صبية ال�شهري� ،سري ويليام براد�شو الذي
ينفي جنونه ويقرتح عليه اال�ستجمام يف �إحدى م�صحاته
حتى يتعافى من حالة االنهيار الع�صبي وي�صر على �أن
يكون مبفرده .تتوجه كالري�سا لر�ؤية ابنتها التي ت�أخذ
در�سا مع معلمة التاريخ دوري�س كليمان .ويتجلى احتقار
كل منهما ل�ل�أخ��رى وب��دواف��ع خمتلفة فكالري�سا ت��رى يف
دوري�س دونيتها وحماولتها �سلبها ابنتها والأخ��رى ترى
فيها �سلوكيات الربجوازية التافهة وثرائها مقابل فقرها.
يعود �سيبتيموث وزوجته �إىل �شقتهما بانتظار و�صول
مرافقي امل�صحة ويعي�شان يف �ألفة افتقدتها لوكريزيا من
تدهور حالته وتقرر مرافقته �إىل امل�صحة .ولكن حينما
ي�صل املرافقون يقرر ال�شاب الهرب منهم ،وعلى الرغم من
عدم رغبته يف املوت �إىل �أن حاجته �إىل الهرب كانت �أقوى
وبذا يرمي نف�سه من النافذة ليفارق احلياة.

�سيدت ��ي� ،أُث ّم ��ن تعزيت ��ك على ما ح ��دث ،ولك ��ن الأ�سئلة التي
تتزاح ��م يف كي ��اين ،حت ��ول بيني وب�ي�ن �أن �أح ��زن .الأ�سئل ُة
�ساعات اليقظة ُ
نب�ض حلظاتي.
�ساعات النوم ،ويف
و�سادتي
ِ
ِ
�شاع� � ٌر يحم ��ل قيثار ًا ،ويغن ��ي مد َنه التي حت�ت�رق .يقول يف
َ
والفعل باط ٌل ه ��و الآخر .ما من
ق�صيدت ��ه �إن الكلم� � َة باطل� � ٌة،
تعزي ��ة لكي ��انّ ،
حتل الأ�سئل� � ُة فيه حمل احلزن .ه ��ذا ال�شاعر
ال ��ذي ُيقي ��م يف منفاه ،ح ّل ��ت الأ�سئل ُة فيه حم � ّ�ل هويته ،وقد
احلزن فيها .الآن،
كانت هوي ُته كلِحاء ال�شجر ،بفعل خ�شونة
ِ
وهو ي�ست�سلم لال�سئلة وحدهاّ ،
يخف كدخان احلرائق .حني
�س�ألن ��ي �سائ ٌل ذات يوم ،داخل �إح ��دى ق�صائدي" :من �أنت؟"
�أجبتُ � ،أو �أجاب ال�شاع ُر فيها:
يعج ُز عن � ْ
إبطال
"�أنا الذي ِ
ُبوةٍ نا�سفةٍ حتت ا ُ
خلطى الغافلة،
ع ّ
يعج ُز عن �إمالةِ الر�صا�صةِ القاتلة
ِ
ْ
االغتيال)2014( ".
�سريها يف حلظةِ
عن ِ
مل تك ��ن �إجاب ًة كم ��ا ترين ،بل َعر�ض ًا لهوية حائرة .مل �أفخر
يوم� � ًا ب� ��أين عرب � ُّ�ي الهو ّي ��ة ،ومل �أ�أن ��ف منها .مل �أفخ ��ر يوم ًا
ب� ��أين �أنت�سب لعائلة م�سلمة ،ومل �أ�أن ��ف .كانتا كلون املاء يف
امل ��اء .اليوم حني �أُ�س�أل عن هويت ��ي� ،أعر�ضها ف�إذا هي حزمة
م ��ن �أ�سئلة ال غريُ ،تده�شني قب ��ل �أن ُتده�ش ال�سائل� .أذكر �أن
ال�س�ؤال تكرر يف ق�صيدة �أقد َم عهد ًا ،فكانت الإجابة:
" ..منْ نحنُ � ،إال ا�ست�شاط ُة �أعمى
بخيط املتاهةِ ؛
ُيقا ُد
ِ
نر ٌد على �صفحــةِ الليلِ ُيرمــى،
�صدى ل َت َد ْحــُ ..ر ِجــــه)2000(".
ومــا من
ً
كالن ��ا �سيدت ��ي يق ��ر�أ اخل�ب�ر� ،أن ��ت الأمريكي ��ة يف نيوي ��رك،
و�أن ��ا العربي امل�سل ��م يف املنفى 374.." :قتي�ل ً�ا يف التفجري
االنتح ��اري يف بغ ��داد� ....أك�ث�ر هجمات الدول ��ة اال�سالمية
دموي ��ة ـــ� �ـ تفج�ي�ر انتح ��اري "�إ�سالمي" قرب ق�ب�ر النبي يف
املدينة املنورة ــــ تفج�ي�ر انتحاري يف القطيف ــــ يف دكّا."..
وال تغفلي �أن القتل اال�سالمي �إمنا يحدث يف رم�ضان.
وكالنا يقر�أ اخلرب .." :جنحت وكال ُة (نا�سا) يف و�ضع م�سبار
يف مدار ح ��ول كوكب امل�شرتي ..وي�أم ��ل العلماء با�ستخدام
امل�سب ��ار لدرا�س ��ة طبيعة �أعم ��اق كوكب امل�ش�ت�ري ،لأن هيكل
امل�شرتي وتكوينه الكيمياوي يخفيان �أدلة على �أ�سرار ت�شكُّلِ
الكون قبل نحو  4مليارات ون�صف املليار �سنة".
اخل�ب�ر الأول ينت�سب يل و�أنت�سب ل ��ه .اخلرب الثاين ينت�سب
ل ��ك وتنت�سبني ل ��ه� .أراد ٌّ
كل منا ه ��ذا �أم �أب ��ى .املثقف العربي
يف داخل ��ي يحتاج �إىل املخاتلة ،يح ��اول �أن ينتزع نف�سه من
�اب الث ��اين
انت�ساب ��ه �إىل اخل�ب�ر الأول ،ويلقيه ��ا يف االنت�س � ِ
بالق ��وة �أو باملن ��اورة؛ ف�أزع ��م �أين كي ��ان حديث ،ب ��ل ما بعد
حداث ��ي� ،ش�أن ��كِ  ،و�أدع ��وكِ لعق ��د م�ؤمت ��ر بينن ��ا ع ��ن "حوار
ّ
وتغ�ضني
احل�ض ��ارات"� .أخفي يف داخل ��ي القتيل والقات ��ل،
�رف ل�سب ��ب .القتي ��ل ّ
الط � َ
يف يكتف ��ي ب�إعالن هويت ��ه كعربي
وكم�سل ��م ،والقاتل ُينكرها لأنها لي�س ��ت ُم�سندة .ولكي �أنتزع
ُ
القاتل والقتي ��ل� ،أجل�أ �إىل النظرية
نف�س ��ي من الف�ضيحة� ،أنا
املج ��ردة .ومن يج ��ر�ؤ �أن ي�س�أل عن تربتها الت ��ي نبتت فيها؟
�أع ��رف عن وع ��ي �أن حداثتك نبت ��ت يف ترب ��ة ،و�أن حداثتي
ال حتت ��اج �إىل تربة ك ��ي تنبت .فالوهم ال يحت ��اج �إىل منطق
الع ّلية.
تزاح� � ُم الأ�سئل ��ة مل يك ��ن ولي َد تزاح ��م احلزن .لق ��د اكت�شفت
علي م ��ع الأيام .حتى
ذل ��ك من ق�صائدي الت ��ي �أجدها
ُ
تلتب�س ّ
ل ��و وردت كلم� � ُة احلزن ه ��ذه يف بيت من ق�صي ��دة ،فهي فيها
وتنهدات
�أ�شب ��ه مبحط ��ة ا�سرتاح ��ة ،لأن يف احل ��زن نبال� � ًة،
ٍ
ُّ
ويرق القلب .ولكن الأ�سئل َة وليد ُة الي�أ�س
تت�سع معه ��ا الرئ ُة،
وفقدان الأمل:
"ُ ...يط ُّل ،ك�أين به ال�شاع ُر امل ُ ْ
كتهل،
على ما تب ّقى من الكلماتْ ،
مبعرث ًة فوق �سطح احلياةْ
ْ
يرحتل
جذور؛ في�أنف �أن
بغري
ٍ
على قدمني؛
ُ
ُ
ُ
وحبل النجاةْ.
الو�شيك،
ال�سقوط
ت�ساوى لديه
ت�ساوى لديه زمانٌ م�ضى ،وزمانٌ ح�ض ْر،
القدر املُنتَظ ْر.
و�آخ ُر يف ِ
الرياح،
مهب
يف
على
يتوارى
لذا �شاء �أنْ
عجلٍ
ِّ
ْ
ني بنيْ؛
وجمرى املياه ،ويف ال�ضوء ،يف ظلمةِ الب َ
خفي على ِّ
كل عينْ ْ)2016( .
رحي ٌل ٌّ

 4قرون على رحيله

���ش��ك�����س��ب�ير ..م���ا ي����زال ح��ي�� ًا م��ت���أل��ق�� ًا بيننا!
ترجمة  /عادل العامل

ت�ستم ��ر عبقري ��ة �شك�سب�ي�ر ،وبع ��د � 400سنة من
موت ��ه ،يف عك� ��س ال�ص ��راع والت�شو� ��ش اللذي ��ن
كانا �سائدي ��ن يف الفرتات الزمني ��ة املتغرية التي
عا�ش فيه ��ا " .فالزمن ،يا �سيدي ،لديه حقيبة على
�صدقات الن�سيان ".
مكتبه /ي�ضع فيها
ٍ
يُعت�ب�ر ولي ��ام �شك�سب�ي�ر ،الرج ��ل ال ��ذي كتب هذا
قبل �أربعة قرون� ،أف�ض ��ل ك ّتاب العامل امل�سرحيني
عل ��ى مر الزمن وواح ��د ًا م ��ن �أروع ال�شعراء على
الإط�ل�اق .وهو دائم احل�ض ��ور يف الأذهان اليوم
وتع ��اد زيارت ��ه على ال ��دوام من خ�ل�ال الكتابات،
واملحا�ض ��رات ،والأداءات الفني ��ة واملهرجان ��ات
املنوع ��ة يف خمتلف �أنحاء العامل ،وفق ًا ملا جاء يف
هذا املقال ل�سوبارن ��ا بانريجي ،وهي بروفي�سور
م�ساع ��د يف اللغة االنكليزية بكلي ��ة كري�شناث يف

مدينة بريهامبور الهندية.
و ُيع ��د امتياز ًا عظيم ًا ،تق ��ول بانريجي� ،أن تتوفر
للمرء الفر�صة للم�ساهمة يف عملية تذ ّكر �شك�سبري
العاملي ��ة يف هذه املنا�سبة اخلال ��دة .ومع هذا ف�إن
ذل ��ك �أم ٌر حمب ��ط� ،إذ ما ال ��ذي ميك ��ن لكاتبة مثلي
�أن تق ��ول ع ��ن �شاع ��ر �آفون بع ��د كل ما قي ��ل عنه؟
و�أي وج ��ه من عبقريت ��ه املتع ��ددة الأوجه ميكنها
�أن ت�سل ��ط ال�ض ��وء علي ��ه مبث ��ل ه ��ذه امل�ساهم ��ة
الق�ص�ي�رة؟ �أكي ��د �أن �أي كات ��ب يواج ��ه مث ��ل هذه
ال�صعوب ��ة الك�أداء �سيقرر التوقف عن حماولة �أي
تناول نقدي لأعمال �شك�سبري املنوعة ال�ضخمة �أو
�أي حتليل ملواهبه العظيمة.
ب ��د ًال من ذل ��ك� ،س ��وف ت�سجل مث ��ل ه ��ذه الكاتبة
بب�ساط ��ة افتتانه ��ا اخلا� ��ص ،وتوقريه ��ا ،لرج ��ل
جمع بني �أعلى درجة من اجلودة النوعية الرفيعة
م�سه
ووف ��رة الإنتاج؛ وح ��وّ ل �إىل ذه � ٍ�ب �أي نوع ّ
م ��ن الأدب؛ وخاط ��ب ،وي�ستم ��ر يف خماطبة� ،أي
�إن�س ��ان؛ رجل ت ّت�سم �أعماله بخل ��ود الكال�سيكيات
احلقيقي ��ة ،بالرغ ��م من كونها مراي ��ا للع�صر الذي
عا�ش فيه.
لقد عا� ��ش �شك�سبري ،نا�شط ًا بني  1589و ، 1613

والكني�ست ��ان الأورثوذوك�سي ��ة والكاثوليكي ��ة
وال�سلطة امللكي ��ة املقد�سة ،يف �إنكل�ت�را ،تتعر�ض
للهج ��وم امل�ستم ��ر .وكان نظ ��ام الق َي ��م الإقطاعي
يف�سح الطري ��ق حلداثة مت�أثرة بالتيارات الفكرية
الأوروبي ��ة ،وبد�أت الر�أ�سمالي ��ة تتطور و�إنكلرتا
ت�ستعم ��ر البل ��دان القريب ��ة والبعيدة .ف ��كان �أدب
�شك�سب�ي�ر امل�سرح ��ي يعك� ��س اال�ضط ��راب اخلفي
ب�شكل
الذي �أحدثه ذلك كله يف املجتمع االنكليزيٍ ،
جيد �إىل احل ��د الذي جعل معا�صره بن جون�سون
يحييه باعتباره روح ذلك الع�صر.
ويف الواق ��ع ،كان عق ��ل �شك�سبري احل ��اذق ي�سرب
غ ��ور الأعم ��اق و ي ��ردد �ص ��دى واب ��ل كل انفع ��ال
�إن�ساين ممكن ،من اخل ��وف ،والغرية ،واجل�شع،
�إىل الطم ��وح ،وال�شه ��وة ،والق�س ��وة ،واحل ��ب،
والإخال� ��ص ،والتقم� ��ص العاطق ��ي ــ م ��ن دون �أن
يك ��ون عوي�ص� � ًا �أو فائ ��ق الدق ��ة �أب ��د ًا .وق ��د يرى
الواح ��د من ��ا �أن النوعية التي حت ��دد على الأغلب
عظم ��ة �شك�سب�ي�ر ـ� �ـ التي جتع ��ل من �أدب ��ه خمتلف ًا
و�أ�سم ��ى م ��ن �آداب العامل العظيم ��ة الأخرى ــ هي
عرب �صراع وت�شو�ش فرتات زمنية متغرية .فكانت قدرته الفريدة للجمع بني احلدة الفكرية والإدراك
�أنظمة معتقدات القرون الو�سطى تواجه التحدي ،الأكي ��د مل ��ادة الطبيع ��ة الب�شري ��ة العادي ��ة ،قدرته

على �إظه ��ار تفرد ما هو منوذج ��ي ب�شكل وا�ضح،
والعك� ��س بالعك� ��س .ف�ل�ا عج ��ب يف �أن ُترتج ��م
م�سرحيات ��ه �إىل كل اللغات احلية تقريب ًا وي�ستمر
متثيلها �إىل اليوم يف خمتلف �أنحاء العامل.
ول ��و ت�أملن ��ا اخلط ��وط احلقيقي ��ة خلارط ��ة نتاج
�شك�سب�ي�ر الأدب ��ي ،لوجدن ��ا �أن ��ه ق ��د كت ��ب 38
م�سرحي ��ة ،ب�ضمنه ��ا كوميدي ��ات رومان�سي ��ة،
وم�سرحيات تاريخي ��ة ،وتراجيديات ،وما يدعى
بـ "م�سرحيات امل�ش ��اكل" التي تتحدى الت�صنيف،
وق�صيدت ��ان ق�ص�صيت ��ان طويلت ��ان ،و 154
�سونيت ��ة ،ت�ستك�ش ��ف تعقيدات احل ��ب الإن�ساين.
و ُتعت�ب�ر "الرتاجيدي ��ات العظيم ��ة" الأرب ��ع ـ� �ـ
ماكب ��ث ،وعُطيل ،وهاملت ،وامللك لري ــ �آخر زهرة
يف الدرام ��ا ال�شعري ��ة وال�سونيت ��ات االنكليزية.
�إذ �أنه ��ا ،وه ��ي ت�ستك�شف �آالف الأه ��واء وحاالت
احلب ،تبينّ ح�سا�سية و�أثر قمة اجلمال ال�شاعري
الت ��ي ظلت من دون نظري لها .كم ��ا كانت مل�ساهمة
�شك�سب�ي�ر يف توحي ��د وحتديث اللغ ��ة االنكليزية
�أهميتها البالغة.
و�إذا كان هن ��اك من انتقدوه يف وقته الفتقاره �إىل
اللم�سات الأخرية وا�ستهزائه بالتقاليد الالتينية،

فقد حظي بالتقدي ��ر الكبري لدى الأجيال الالحقة.
وقد عب ��د الرومانتيكي ��ون "عبقريت ��ه الطبيعية"
وحاول ��وا �إحي ��اء ن ��وع الدرام ��ا ال�شعري ��ة ال ��ذي
ُع ��رف به؛ وجمّ ��ده احلداثي ��ون ،ومنه ��م ت� .س.
�ألي ��وت ب�ش ��كل ملحوظ ،عل ��ى كونه حديث� � ًا حق ًا؛
وتناولته النظرية النقدي ��ة يف عاملنا املعا�صر من
وجهات نظر عديدة ،مبا يف ذلك ما بعد البنيوية،
والتاريخي ��ة ،ونزعة م�ساواة الرج ��ل باملر�أة ،بل
ودرا�سة احلاالت الغريبة.
�أم ��ا على ال�صعي ��د العاملي ،فق ��د �أُعجب ب ��ه �أمثال
فولت�ي�ر ،وغوت ��ه ،و هوغ ��و ،و �شليغِ ��ل؛ وكان له
ت�أثريه على التعبريي�ي�ن يف �أملانيا ،وامل�ستقبليني
يف رو�سي ��ا؛ وق ��ام الكات ��ب امل�سرح ��ي الأمل ��اين
بريتول ��د بريخت ب�صياغ ��ة "م�سرح ��ه امللحمي"
على غرار الدراما ال�شك�سبريية .ومن الوا�ضح �أن
"امللك �شك�سبري" ،كما كان يدعوه الكاتب والناقد
الأ�سكتلن ��دي توما� ��س كارلي ��ل ،كان يتمي ��ز بنوع
العبقري ��ة ال ��ذي يتج ��اوز الزم ��ن يف الوقت الذي
كان فيه منتبه ًا ب�ش ��دة الرتباطات زمانية ــ مكانية
خمتلفة.
عن The Hindu /
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يف زمن الدمار والقتل ..يبقى الأب هو املذنب واجلاين يف نظر االبناء
لل�ساعات اجلميلة من �ساحات �سوى العبور اىل مفرتق
مل يعد ّ
الذكرى .حنني العودة اىل الأم�س الغابر ينتج يف مالمح نظرة
ً
لوحة فنية ّ
يوقعها العذاب .يف عقول العراقيني الذين
العني
�أجربوا على الرتحال كما يف قلوبهم ثقل الذكريات العتيقة
ٌ
أ�سواق ومنازل و�أحبة ورائحة �أطعمة،
ي�ضني حا�ضر الفرقة� .
�سراب يف زمن الدمار والقتل  .الأبن قد ال
ك ّلها �أ�ضحت حم�ض
ٍ
بحاجة اىل
الواقع
أن
�
وك
وقاتل
مذنب
ب�صورة
يعرف �أباه �سوى
ٍ
ٍ
املدوي .
ي�صرف فيها القلب اح�سا�س اخليبة
فري�سة
ا�صطياد
ّ
ٍ
ِ

االب املذنب دائما
م ��ن اك�ث�ر مظاهر تف ��كك العائل ��ة العراقية
فت ��ك ًا  ،الت�شرذمات الداخلي ��ة التي تعرتي
عالق ��ة االبناء ب�آبائه ��م ،والتي ترتافق مع
م�شاكل نف�سيّة ت�ص ��ل اىل مراحل متقدّمة.
ق�ص ��ة عائلة ابو عام ��ر �صاحب ا�سواق يف
ّ
مدين ��ة تكريت  ،ال ��ذي حوّ لت ��ه داع�ش اىل
مرحت � ٍ�ل ق�سري يف بغ ��داد  ،هي �أحد هذه
ان�سان ،كتب
املفرتقات ال�صعبة يف حي ��اة
ٍ
الق ��در �صراعه مع فلذة كب ��ده .كان يجل�س
يف اح ��دى املقاهي حني التقيناه واخربنا
الق�ص ��ة وك�أن ��ه كان يري ��د ال�شك ��وى لأح ٍد
ّ
ين�ص ��ت اىل وجع ��ه .يق ��ول" :كن ��ت �أمل ��ك
حم�ل ً�ا �صغ�ي�ر ًا يف مدين ��ة تكري ��ت حي ��ث
اقطن وزوجتي ب�سالم ،وكان ابني يعي�ش
يف بي ��تٍ م�ستقل قري ��ب منا بعدم ��ا تزوّ ج
واجن ��ب فت ��اة .عن ��د تط ��ور االو�ضاع يف
املدينة ،رف�ضت التخل ��ي عن م�صدر رزقي
ومن ��زيل وق ّررت ال�صم ��ود يف احلي الذي
كان مه� �دّد ًا يومي� � ًا باندالع ال�ش ��رارة فيه.

ابن ��ي كان يرغ ��ب يف االنتق ��ال اىل منطقة
اك�ث�ر �أمن ًا ،لكنني مل اوافق على تخ ّليه عن
�إعالتي يف املح ��ل ال�صغري واحلفاظ على
االرث املهني والعائلي".
يوم و�صلت القذائ ��ف اىل ال�شارع املمتلئ
�سكين ��ة ،حتوّ ل ��ت االر�صف ��ة واملح ��ال
واملن ��ازل في ��ه اىل دم ��ار .اما من ��زل ابني
عام ��ر ف�شه ��د عل ��ى تراجيدي ��ا .ي�ضي ��ف:
�كل مفاجئ،
"تعال ��ت ا�صداء الق�صف ب�ش � ٍ
ف�أ�صاب ��ت قذيف� � ٌة من ��زل ابن ��ي املج ��اور،
و�سقط ��ت زوجته �س ��ارة قتيلة على الفور،
يف ح�ي�ن كان وابنته خارج ًا .لدى و�صوله
�أ�صيب ب�صدمة ال يزال يعاين �آثارها حتى
الي ��وم ،فلم يتق ّب ��ل م�شهد امل ��وت املفاجئ ،االنتق ��ال اىل بغ ��داد كان مبثابة ر�صا�ص ٍة
حي ��ث دفن ��ت زوجته م ��ع ا�ستحال ��ة اقامة �أخ�ي�رة" .تده ��ور الو�ض ��ع يف تكري ��ت
عزاء وفاحتة يف ظ ��ل الظروف احلرجة� .أجربن ��ا عل ��ى النزوح حيث ترك ��ت الطفلة
حمّلني م�س�ؤولية م ��ا جرى ،وال يزال بعد ب�صحبة والدي امّها يف تكريت  ،وو�صلنا
م ��رور � 3سن ��وات يح ��اول ت�أنيب ��ي بطرق اىل بغداد جم ّردين من املال والغذاء ،حتى
عدّة لأنني رف�ضت مغادرة تكريت كما كان وج ��د عامر عم ًال يف حمل لنق ��ل الب�ضائع.
يرغب .
يق ��ول ان الرات ��ب ال يكف ��ي ،وميتن ��ع ع ��ن

�ش ��راء جمي ��ع ادويت ��ي ،وح�ي�ن اطالب ��ه
بالقليل من املال ين�صحني باملغادرة وعدم
الع ��ودة لأنن ��ي قاتل ويج ��ب ان ال اعي�ش.
امه تتداركه اك�ث�ر ،خ�صو�ص ًا حني يختلي
بنف�س ��ه ل�ساع ��ات ويرف� ��ض احلدي ��ث م ��ع
اح ��د .ي�صل من العمل دون ان يتك ّلم معنا،
وحالته النف�سية غري م�ست ّقرة".

ل�صو�ص ولكن ظرفاء

من أغرب حوادث الهواتف النقالة

قطعت �أ�صابع يد زوجها ملجرد تفتي�شه هاتفها !
جل�أت ام��ر�أة هندية عمرها ( 28عاما) اىل �أب�شع
طريقة للتخل�ص م��ن ف�ضول زوج �ه��ا ومراقبته
لهاتفها ،حيث قطعت �أ�صابع يده بال�سكني ،وب�شكل
خطري بحيث ي�صعب ا�سرتجاعها عن طريق عملية
جراحية ،وال�سبب هو تفتي�ش هاتفها اجل��وال،
وقراءة ر�سائلها.
ي�شتغل ال � ��زوج ك�ت�ق�ن��ي م�ع�ل��وم��ات يف اح��دى
ال�شركات ،على اث��ر احل��ادث ق��ام بتوجيه �شكوى
ر�سمية لل�شرطة ،يطلب حمايته من زوجته ،خلوفه
على حياته منها ،بعد اق��دام�ه��ا على ه��ذه الفعلة
ال�شنيعة ،لهذا ا�ستدعت ال�شرطة والديهما ملعاجلة
االمر.
ال��زوج��ان ي �ن �ح��دران م��ن والي ��ة ب�ي�ه��ار الهندية،
متزوجان منذ �سبعة �أع��وام ،ولديهما طفل عمره
� 6سنوات وكليهما متخ�ص�ص يف جم��ال تقنية
املعلومات وفقا ملوقع الآن نيوز.

عن �سبب ال�شجار ،ق��ال ال��زوج ان��ه ع��اد ومل يكن
الع�شاء ج��اه��زا ،وع�ن��دم��ا � �س ��أل زوج �ت��ه �أخ�برت��ه
�أنها طلبت الطعام عن طريق "الأونالين" ،و�أنه
�سي�صل يف �أي حلظة ،وكانت تفعل ذلك وهي تهمله
وم�شغولة بجوالها ،وب��د�أ ال�شجار بينهما ،حتى
�أم�سك اجل��وال وب��د�أ يفت�ش فيه ويقر�أ ر�سائلها،
ما جعله يثور عليها ،فتوجهت للمطبخ وا�ستلت
�سكينا لتهاجم زوجها يف يديه ،و�أحدثت �إ�صابة
خطرية يف �أ�صابعه .
• واج �ه��ت زوج �ه��ا ب��ال �� �ص��ور ف��ا��ش�ت�ك��ى عليها
باملحكمة
ا ُّت ِهمت امر�أة م�صرية كانت تبحث يف هاتف زوجها
بعد اال�شتباه بخيانته لها ،بغزو خ�صو�صياته.
الزوجة التي ت�أكدت �شكوكها بعدما وج��دت �أدلة
على خيانته من خالل حمادثاته الهاتفية �صارحت
زوجها الذي ما لبث �أن ا�شتكى عليها �إىل ال�شرطة.

احلروب تق�ضي على
الرفاهية
الدكتورة يف علم النف�س الرتبوي ابت�سام
ال�سع ��دون ت�ش ��رح يف حدي � ٍ�ث ال�ص ��راع
االقت�ص ��ادي االجتماع ��ي ال ��ذي ت�سف ��ر
عن ��ه النزاع ��ات" :احل ��روب تق�ض ��ي عل ��ى
االقت�ص ��اد كخط ��وة �أوىل ،وه ��ي عندم ��ا

الأم ��ور �ضبابي ��ة ،خ�صو�ص� � ًا يف حال عدم
قدرته ��م على ممار�سة طقو�سهم وعوائدهم
الدائمة".
وتلف ��ت اىل ان "االطف ��ال وحده ��م
ي�ستطيع ��ون الت�أقل ��م مع واق ��ع النزوح فال
ي�شع ��رون بق�سوة الت�ش ��رذم العائلي لأنهم
يجهلون مكامن اللعبة ويهتمون بالت�سلية،
�إال انهم م�ستقب�ل� ًا �سيواجهون م�شكلة عدم
االندم ��اج نف�سه ��ا ،لأن دور الأهل ال�ضاغط
�سيمنعه ��م م ��ن �إم ��كان التخال ��ط وتبن ��ي
مظاهر املجتمع البغ ��دادي الذي بدوره ال
ي�ستقبلهم برحاب ��ة مطلقة" .وحول دخول
الق�ص ��ة يعت�ب�ر ان "من
منط ��ق امل ��وت يف ّ
الطبيع ��ي حتمي ��ل االب امل�س�ؤولية الكاملة
عن موت الزوجة لأن ��ه كان �صاحب القرار
يف ال�صم ��ود واحلف ��اظ عل ��ى املقتني ��ات،
وع ��اد ًة م ��ا ت�أخ ��ذ ه ��ذه الق ��رارات طاب ��ع
التخيري بني املجهول وفر�صة النجاة .كما
ان العالقة بني الزوجني لها اثرها اخلا�ص
يف النفو�س ،فهو يكون قد ا�ستق ّر عن اهله
و�أ�س� ��س حيا ًة خا�صة بعي ��دة من االبوين،
وت�صب ��ح الزوج ��ة املح ��ور اال�سا� ��س يف
يومياته .موته ��ا بطريقة م�أ�سوي ��ة تزامن ًا
مع االبتعاد عن الوطن واحلالة االقت�صادية
املزري ��ة تنت ��ج واقع� � ًا تعرتي ��ه امل�ش ��كالت
النف�سية واال�ضطرابات ال�سلوكية .
يف اخلتام نق ��ول ان احلرب على االرهاب
ال ت�ستثن ��ي �أح ��د ًا ق ��د تبق ��ى امل�ش ��اكل
تفق ��د االن�س ��ان مظاهر الرفاهي ��ة والعي�ش االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة فيه ��ا العن�صر
الرغي ��د ،تقهق ��ر العائل ��ة الت ��ي يتغيرّ منط االقل �شرا�سة رغم فتكها بالعائالت  .اال ان
عي�شه ��ا كلي� � ًا ويتحوّل اىل تق�ش ��ف ت�شوبه للنزاع ��ات االن�سانية نتائج اكرث حدّة منها
مظاه ��ر اجل ��وع واحلاج ��ة اىل امل ��ال .هذا االجت ��ار بالب�شر وتهال ��ك الطفولة .لو كان
ا�ضاف ًة اىل االنتقال اىل ثقافة عي�ش جديدة يف احلروب منت�صر واحد ،ملا دفع اجلميع
حت ِّتمه ��ا عملي ��ة الن ��زوح ،حي ��ث م�س�أل ��ة ال�ضريبة وعادوا يتغ ّنون بنهايتها من على
كر�سي متح ّرك .
ال�سك ��ن يف غرف ��ة او بيت متوا�ض ��ع تزيد ع ّكاز  ...او
ٍّ

وق��ررت املحكمة بعد ال �ت��داول ان تغرم الزوجة
مببلغ  28.275جنيه ا�سرتليني ق�ب��ل �أن يتم
ترحيلها ،بح�سب ق ��رار حمكمة يف عجمان يف
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة  .وال���زوج���ان يف
ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات م��ن ع�م��ره��م  .وك��ان��ت ال��زوج��ة قد
وجدت ات�صاالت و�صو ًرا وحمادثات عرب تطبيق
"وات�ساب" �أر�سلتها �إىل هاتفها لالحتفاظ بها
كدليل .ث� َّم واجهت زوجها بال�صور ،متهم ًة �إي��اه
بعالقة غرامية مع ام��ر�أة �أخ��رى .ورد ًا على ذلك،
ق �دَّم ال��زوج �شكوى ل��دى حمكمة عجمان ،متهم ًا
زوجته بنقل ال�صور من هاتفه من دون �إذنه .وقال
حمامي الزوجة �إ َّنها اعرتفت بخط�أها و�أدينت من
قبل املحكمة اجلنائية يف عجمان و�ستغ َّرم مببلغ
قدره � 150ألف درهم �إماراتي �أي  28.275جنيه
ا�سرتليني  ,و�سوف يتم ترحيلها من دولة الإمارات
العربية املتحدة .

لي�س كل من ميد يده على �أم��وال النا�س من �أجل ال�سرقة ولكن هنالك
ح��االت ان�سانية متر بال�سارق فيعالج املوقف ب��روح ان�سانية تتخللها
الطرافة  ،يف ال�سويد ترك �أ�ستاذ حقيبته وبداخلها جهاز الكمبيوتر،
وح�ين (لط�شها) �أحدهم وج��د على جهاز الكمبيوتر ع��ددا من الأبحاث
واملحا�ضرات ،فن�سخها على (فال�شه) و�أر�سلها له ،وذلك حتى ال يعرقل
م�سرية التعليم يف ال�سويد ومن ثم باع اجلهاز يف �سوق (احلرامية).
ويف �أملانيا دخل �أحدهم لي�سرق املنزل فوجد املربية جتل�س من الأطفال،
وحني �أرغمها على ال�سكوت م�ستخدما �سالحه اقرتب منه طفالن وعر�ضا
عليه م�صروفهما ،مبقابل �أن اليلم�س املربية ،ترغرغت عيون الل�ص
بالدموع وقال للمربية :قومي �شويف �شغلك ،وغادر دون �أن ي�سرق �شيئا.
ويف �أ�سرتاليا �سرق �أحدهم من �إحدى ال�سيارات جهازا خلويا وحني فتح
الل�ص اجلهاز وجد �صور حتر�ش ب�أطفال فطارعقله ،وذهب مبا�شرة اىل
�أق��رب مركز �شرطة وقام بت�سليم نف�سه وقال لل�ضابط� :صاحب اجلهاز
يقوم بالتحر�ش بالأطفال وهذه �صوره ،وعليكم �إلقاء القب�ض على هذا
احلقري فورا .وبالفعل حتركت �أجهزة ال�شرطة و�ألقت القب�ض عليه ونام
االثنان يف نف�س الزنزانة  .ويف الواليات املتحدة الأمريكية قام �أحدهم
ب�سرقة كامريا ،وحني عرف �أن �صاحبتها م�صابة بال�سرطان و�أنها تقوم
ب�أخذ �صور لنف�سها بهذه الكامريا لأطفالها حتى يتذكروها بعد مماتها ،
�أعاد الكامريا فورا .

على طاولة النقاش

ارتفاع حاالت االنتحار  ...الأ�سباب والعالج
عاهة م�ستدمية...
ب�سبب الفي�س بوك!
�شهدت حمكمة االح��وال ال�شخ�صية يف احللة
دع��وى ط�لاق لل�ضرر احل��ا��ص��ل ل�ل��زوج��ة ( �ش
 .ع ) �ضد زوجها ( م  .ف ) بعد تركها املنزل
على �إثر واقعة تعدي ام زوجها وبناتها الثالث
عليها بال�ضرب ،مما ت�سبب يف �إ�صابتها بعاهة
م�ستدمية  ،جعلتها متكث �شهرين بامل�ست�شفى
وتقيم دعوى يف مركز ال�شرطة .
وذك��رت ال��زوج��ة البالغة الع�شرين من عمرها
يف ال��دع��وى ال�ت��ي اق��ام�ت�ه��ا  ،ا�ستمر زواج��ي
فرتة � ٨أ�شهر ر�أيت املوت بعينى �أكرث من مرة
ب�سبب تدخل ام زوجها املبالغ فيه فى �أمورنا
ال�شخ�صية ،رغ��م �أن�ه��ا ام ��ر�أة متعلمة وت�شغل
من�صبا هاما ،ومن املفرت�ض �أن ال يوجد لديها
وقت لذلك .
و�أكملت � :أقنعت زوجي برتكي العمل وتفرغي
للبيت  ،وعندما رف�ض قامت با�ستغالل قوتها
وجعل �أحد معارفها يت�سبب بف�صلي من العمل،
ومل يتجر�أ زوجي �أن ي�أخذ يل حقي .
وا�ستطردت الزوجة حديثها :عندما دخلت عليها
ب�صحبة بناتها الثالث وحاولت �أن �أكلمها بالعقل
بعد �أن ر�أيت ال�شر ب�أعينهم ،قامت بتوجيه �سيل
من ال�شتائم �ضدي واتهمتني مبحاولة خطف
ابنها منها ،ب�سبب قيامي بحذفها م��ن قائمة
الأ�صدقاء بـ"الفي�س بوك" لتعليقاتها و�سبها
دائما يل و�أ�صدقائي ،وبعدها مل �أ�شعر �إال و�أنا
يف امل�ست�شفى بني احلياة واملوت .
وطالبت الزوجة من القا�ضي قائلة  :لن �أترك
حقي وما زلنا �أنا وهي �أمام دعاوى يف ال�شرطة
واملحاكم بعد �أن ت�سببت بت�شويهي ،ولكني لن
�أعي�ش مع ابنها يوما �آخر و�أنا �أحمل لقب زوجته
فهو مل ي�ستطع حمايتي منها .

منذ �سنوات ،تعترب البطالة والفقر والعنف من الق�ضايا
الب ��ارزة يف جمتمعن ��ا وت�شغل حيزا كب�ي�را من اهتمام
الباحث�ي�ن ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين ’ ولك ��ن لال�سف
ازدادت حاالت االنتح ��ار على �إثر عدم اهتمام احلكومة
مبعاجلة هذه الظاهرة  ،وبالرغم من كل ما قيل عن جهود
وحم ��اوالت وخط ��ط حكومي ��ة ملعاجلتهما ،ف� ��إن ق�ضايا
االنتح ��ار تتفاقم وي ��زداد ت�أثريهما ال�سلب ��ي على ابناء
املجتم ��ع ككل  ..قبل اي ��ام انتحر احد رجال ال�شرطة يف
من ��زل مهجور و�سبقته حادثة انتحار االعالمي ( كرار )
الذي انتحر من فوق ج�سر اجلادرية عندما داهم ال�سياج
اخلارجي للج�سر ب�سيارت ��ه و�سقط معها يف مياه النهر
واكرث من حادثة ل�شباب انتحروا يف مدينة النا�صرية .
وعندما ا�ستف�سرنا عن ا�سباب ارتفاع حوادث االنتحار
م�ؤخ ��را �أكد املخت�صون ان �سبب ذلك يعود لعدم عملهم

ولأنهم يعانون كثريا جراء البطالة والفقر وعدم القدرة
على حتمل التكاليف املعي�شية لأ�سرهم .
وال يب ��دو �أن الأم ��ور - ،للأ�س ��ف  -ت�سري نح ��و الأف�ضل
بالن�سب ��ة للكثري من العوائ ��ل العراقية فالبطالة والفقر،
كما الأو�ضاع املعي�شية ال�صعبة عموما ،لن تختفي قريبا،
ومن غري املتوق ��ع� ،أن تنخف�ض ن�سبهما ،فكل امل�ؤ�شرات
تدل على �أن الأو�ضاع االقت�صادية لن تتح�سن قريبا ،بل
هن ��اك من امل�س�ؤولني من يتحدث ع ��ن او�ضاع وقرارات
�صعب ��ة قريبا على امل�ست ��وى االقت�صادي واملعي�شي ،من
حي ��ث رفع �أ�سعار �سلع �أ�سا�سية للمواطن ،مثل الكهرباء
وامل ��اء وفر�ض ال�ضرائب وهن ��اك حتليالت القت�صاديني
ت�ش�ي�ر �إىل �أن االتف ��اق املرتق ��ب م ��ع �صن ��دوق النق ��د
ال ��دويل� ،سيزيد من �أعباء العراقيني  ،خ�صو�صا يف ظل
ا�شرتاطات "ال�صن ��دوق" ،م�ؤكدة �أن احلكومة �ستوافق

ً
انتبه رجاء

على ا�شرتاطات "ال�صندوق" وبالتايل ف�إن الأيام املقبلة
�ستك ��ون �صعبة ،وقد تزداد ن�سبة الفقراء والعاطلني عن
العم ��ل .وقد تكرث حم ��اوالت االنتحار لأ�سب ��اب متعلقة
بقلة العمل وظروف املعي�شة ال�صعبة.
�إن املح ��اوالت ال�سابق ��ة ت ��دق ناقو� ��س اخلط ��ر ،وم ��ن
املفرت� ��ض عل ��ى احلكومة واجله ��ات املعني ��ة� ،أن تلتقط
الإ�ش ��ارة ،وان تتعام ��ل بجدي ��ة م ��ع ق�ضيت ��ي البطال ��ة
والفق ��ر .فالتعام ��ل بجدية يعن ��ي ،تقليل ن�سب ��ة الفقراء
والعاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل يف جمتمعن ��ا ،ب�ش ��كل حقيق ��ي
وم ��ن خ�ل�ال برام ��ج قابل ��ة للتطبي ��ق وفعالة .ل ��ن ينفع
اال�ستعرا�ض يف مث ��ل هذه الق�ضاي ��ا احليوية ،فالواقع
قادر �أن يثبت �صحة الربامج واخلطط وال�سرتاتيجيات
ب�شكل جلي ووا�ضح ،مهما كان حجم ونوعية حماوالت
جتميل الواقع .

ال�������س���ي���ارات ال���ذك���ي���ة واحل���������وادث امل����روري����ة
تعم ��ل العدي ��د م ��ن ال�ش ��ركات العاملي ��ة ل�صناع ��ة
ال�سي ��ارات عل ��ى �ضم ��ان �أم ��ن و�سالمة ال ��ركاب من
خالل ابت ��كار املزيد من الأنظمة املتط ��ورة الداعمة
حلمايتهم داخل ال�سيارة وخارجها .
ويعك ��ف مط ��ورو �ش ��ركات ال�سي ��ارات عل ��ى �إدخال
حتديث ��ات تقني ��ة عل ��ى موديالتهم م ��ن �ش�أنها احلد
م ��ن فر� ��ص تعر�ض ال ��ركاب �إىل ح ��وادث ال�سري �أو
�أن يعلق ��وا بازدحامات حركة امل ��رور ،حيث �أقدمت
�شرك ��ة “ج ��ي �إم �س ��ي” الأمريكي ��ة التابعة جلرنال
موت ��ورز ،م�ؤخ ��را عل ��ى تزوي ��د اح ��د موديالته ��ا
بنظ ��ام تذك�ي�ر املقعد اخللفي الذي يه ��دف �إىل احلد
من احل ��وادث املرتبطة بن�سي ��ان الأ�شياء يف املقعد
اخللف ��ي من ال�سيارة .ويعم ��ل هذا النظام من خالل
مراقبة الأبواب اخللفية لل�سيارة ،ويتم تفعيل هذه
امليزة عند فتح �أحد باب ��ي املقاعد اخللفية و�إغالقها
خ�ل�ال  10دقائق قبل ت�شغيل ال�سي ��ارة� ،أو يف حال
فتح �أحد البابني �أو �إغالقه خالل ت�شغيلها.
وتعم ��ل ه ��ذه التكنولوجي ��ا كمن ّب ��ه يذ ّك ��ر ال�سائ ��ق

بتف ّق ��د املقعد اخللف ��ي مبجرد �إيقاف حم ��رك  ،فبعد
امل ��رة التالي ��ة الت ��ي يت ��م فيه ��ا �إيقاف عم ��ل املحرك
بع ��د تفعيل الب ��اب تقوم ال�سي ��ارة ب�إ�ص ��دار خم�سة
تدرج ��ات �صوتي ��ة وعر� ��ض ر�سال ��ة عل ��ى مرك ��ز
معلوم ��ات ال�سائ ��ق كالت ��ايل :نظ ��ام تذك�ي�ر املقع ��د
اخللفي/انظ ��ر �إىل املقع ��د اخللف ��ي .وتق ��دم “جي

�إم �س ��ي” � -إ�ضاف ��ة �إىل هذا النظ ��ام -جمموعة من
جتهيزات ال�سالمة الن�شطة امل�صممة لإبقاء ال�سائق
م ��دركا متاما ل ��كل ما هو موجود حول ��ه وم�ساعدته
عل ��ى جتنب اال�صطدام ��ات املحتمل ��ة وقامت �شركة
فولفو ال�سويدية ل�صناع ��ة ال�سيارات بتطوير جيل
جديد من نظام م�ساعدة ال�سائق الإلكرتوين ي�ساعد

استشارات قانونية
• املواطنة ام تي�سري من مدينة احلرية ت�س�أل هل للزوجة نفقة
اذا تركت بيتها دون �إذن ؟
• ال نفقة للزوجة يف هذه احلالة وفق امل��ادة  25من قانون
االح��وال ال�شخ�صية رقم  188ل�سنة  1958املعدل والتي بينت
ان ال نفقة للزوجة يف حالة اذا تركت بيت زوجها بال �إذن وبغري
وجه �شرعي او اذا حب�ست عن دين او جرمية او اذا امتنعت من
ال�سفر مع زوجها بدون عذر �شرعي .
• ال�سيدة ام كلثوم من حي الريموك بغداد ت�س�أل عن العدة بعد
وفاة الزوج  ،هل يحت�سب لها راتب ام حتت�سب اجازة ؟
 لقد عدلت املادة  43من قانون اخلدمة املدنية الفقرة  7/منهبالت�شريع رق��م  12ل�سنة  2007/4/4بحيث ا�صبحت امل��ادة "
ت�ستحق املوظفة املتوفى زوجها اجازة عدة ( )130يوما براتب
تام " وهذا من�شور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  4039مع
ال�شكر.
• القارئة ( ح  .ع ) ار�سلت ر�سالة لل�صفحة تبث بها �شكواها
قائلة -:
�أن��ا �سيدة متزوجة عمري  32عامًا ،امل�شكلة هي �أنني �أب��د�أ يف
اختالق الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل �إثارة اجلدل الذي يتطور بعد
ذلك �إىل �شجار وخ�صام مع زوجي ،ما جعل حياتي الزوجية على
حافة االنهيار ،ومعر�ضة يف �أية حلظة للطالق ،علمًا �أن زوجي
ال يهتم بي حني �أ�شكو من ك�ثرة الواجبات والأع�م��ال املنزلية،
وهذا هو ما ي�ضايقني بالفعل � .أنا ال �أريد الطالق ،و�أخ�شى على
بيتي من االنهيار ،لكن ماذا �أفعل ل�ضبط اجلدال وال�شجار اللذين
�أفتعلهما مع زوجي .
 اختي الكرمية  :يعترب اجلدال وال�شجار من �أهم مقدمات الف�شليف احلياة الزوجية ،ولكن هذا اجلدال ال ميكن �أن يكون ال�سبب
الرئي�س يف �إخفاق العالقة بني الزوجني ،حيث �إن ال�سبب املعلن
لالنف�صال �أو حتى ال�شجار بني الزوجني لي�س هو ال�سبب الرئي�س
لهذه احلالة ،وي�صبح اجلدال �أكرث تدمريًا عندما نفتقد �إىل الأمانة
مع �أنف�سنا ،وذلك بعدم الإعالن عن ال�سبب الأ�سا�س الذي ي�ؤرقنا
وبذلك ندور حول �أنف�سنا باحثني عن �أي �سبب وهمي لل�شجار،
يف حني ال نف�صح عن ال�سبب الرئي�س  .و�أنت لو بحثت عن ال�سبب
الرئي�س ال��ذي يدفعك �إىل افتعال اجل��دال وال�شجار مع زوجك
الكت�شفت �أن عدم اهتمام زوجك وعدم مباالته بك� ،أو لنقل عدم
تقديره لقيامك بالكثري من الواجبات والأعمال املنزلية هو ال�سبب
الرئي�س ويكمن احلل هنا يف الإف�صاح عما بداخلك وبداخله ،و�أن
ي�شرح كل طرف ماذا يريد حتديدًا من الطرف الآخر ،و�أن ّ
تو�ضحا
الأمور لبع�ضكما ،بد ًال من اللجوء �إىل اجلدال وال�شجار اللذين
ي�ؤدّيان �إىل ت�صدع جدار عالقتكما الزوج ّية .

عل ��ى تفادي حوادث الت�صادم نتيجة ظهور �شيء ما
مث ��ل قطيع من البق ��ر ب�شكل مفاجئ �أم ��ام ال�سيارة.
وق ��د زودت ال�شركة الطرازين اجلديدين “�إ�س”90
ال�صال ��ون و“يف ”90الكب�ي�رة بالتقني ��ة اجلديدة.
باال�ضاف ��ة اىل حتتويه ال�سيارت ��ان اجلديدتان على
�صن ��دوق جانبي (كون�صول) م ��زود ب�شا�شة ر�أ�سية
تعمل باللم�س وهو ما يعني عدم احلاجة �إىل وجود
عدد كبري من الأزرار املنف�صلة على لوحة العدادات
وه ��ي اخلا�صية التي يتوقع الباحثون وجودها يف
مث ��ل ه ��ذه الفئة  .ويق ��دم اجليل املتط ��ور من نظام
م�ساع ��دة ال�سائق الإلكرتوين “بايل ��وت �أ�سي�ست”
لل�سائ ��ق بع� ��ض امل�ساع ��دة الإ�ضافي ��ة �س ��واء عل ��ى
الط ��رق ال�سريع ��ة �أو داخل املدن م ��ن خالل وحدات
ا�ست�شع ��ار وكام�ي�رات جتع ��ل ال�سائ ��ق متابعا لكل
العالمات املوجودة عل ��ى الطريق وكذلك ال�سيارات
الأخرى و�أي �أخطار �أو عوائق حمتملة .
وعن ��د �س�ي�ر ال�سي ��ارة ب�سرع ��ة  130كيلوم�ت�را يف
ال�ساع ��ة عل ��ى الط ��رق ال�سريع ��ة ،ف� ��إن “بايل ��وت
�أ�سي�س ��ت” �سي�ساع ��د ال�سائقني على القي ��ادة ب�أمان
داخ ��ل �شوارعه ��م املروري ��ة م ��ع االلت ��زام بح ��دود

ال�سرع ��ة .كم ��ا مت حتدي ��ث تكنولوجيا ه ��ذا النظام
بحي ��ث ميك ��ن لل�سي ��ارة �إ�ص ��دار حتذي ��ر تلقائ ��ي
والتوق ��ف �إذا مت ر�ص ��د كائن ذي �أربع ��ة �أرجل مثل
البق ��رة ب�ش ��كل مفاجئ عل ��ى الطري ��ق  .و�أو�ضحت
(فولف ��و) �أن النظ ��ام اجلدي ��د ي�ستطي ��ع ر�ص ��د
احليوان ��ات الكبرية مثل اخلي ��ول والغزالن �سواء
يف الليل �أو يف النهار ،حيث يقوم بالإنذار التلقائي
�أو امل�ساعدة عل ��ى �إيقاف ال�سيارة لتفادي الت�صادم.
وكان ��ت �شركة ال�سيارات الأملانية (�أودي) قد ك�شفت
عن م�ش ��روع “�أودي كونكت موبايليتي كون�سبت”
ال ��ذي يقدم ح�ل�ا غ�ي�ر تقلي ��دي مل�س�أل ��ة التعامل مع
�أزمة االزدح ��ام املروري  .ويتمثل هذا امل�شروع يف
ا�ستخ ��دام لوح تزلج كهربائي حمفوظ يف �صندوق
خا� ��ص �أ�سف ��ل �سي ��ارة “�أودي كيو ”3وذل ��ك �إذا ما
ت�أزم ��ت حرك ��ة امل ��رور �أكرث م ��ن ال�ل�ازم .ويف تلك
احلال ��ة ميكن �إيق ��اف ال�سي ��ارة وركنه ��ا بعناية يف
�أق ��رب مكان ث ��م موا�صل ��ة الطري ��ق با�ستعمال لوح
التزل ��ج الكهربائ ��ي وحماي ��ة ال�سائ ��ق م ��ن التخلف
ع ��ن مواعي ��ده ،بالإ�ضاف ��ة �إىل تخلي�ص ��ه م ��ن �أزمة
االزدحام .
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أضواء
برامج قناة

الف�ضائية لهذا اليوم
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حلل
مية " �أحد �أهم املحطات
الفنية يف م�شواري

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

�صباحك غري

تعر�ض يوميا
ال�ساعه 15:00
ن�شرة اخبار الظهرية

ن�ضال نجم  ،ممثل �أردني من �أ�صل �سوري تخرج من المعهد العالي للفنون الم�سرحية.
عم��ل ف��ي عدد م��ن الم�سل�س�لات التليفزيونية ال�سوري��ة التي �أثرت ف��ي م�سيرته الفني��ة وتوالى
ا�شتراك��ه في الأعمال التاريخية نظراً لإجادته هذا النوع من الم�سل�سالت وتميز الدراما ال�سورية
وانت�شاره��ا ب�ش��كل كبي��ر .وم��ن �أعمال��ه ""�أريد رج�لا" و"ن�صيب��ي وق�سمت��ك" ،ط��وق اليا�سمين"،
م�شاري��ع �صغي��رة" "،زهرة النرج�س"  "،الدوام��ة" "،عيد ميالد" "،ندى الأي��ام"" ،ردم الأ�ساطير""،
ع�ص��ر الجنون""،ال��وردة الأخيرة" "،بي��ت العز" "،خط النهاي��ة"� "،أخوة الت��راب" "،يوميات مدير
ع��ام "" ،،و�ش��اء الهوى""،الكوا�س��ر" "،الكا�س��ر"  "،ر�سائ��ل الحب والح��رب" "االجتياح" "ظ��ل امر�أة "
"ذكريات الزمن القادم "،فار�س بني مروان " "،م�سلمة بن عبد الملك"  ،"،الأيام" "المتمردة"" ،زمن
الخوف""،ال�صياد" وغيرها ع�شرات االعمال الأخرى ".

 بريوت/غفران حداد
عم ��ل ن�ض ��ال م ��ع جمموع ��ة م ��ن �أه ��م
املخرج�ي�ن يف الدرام ��ا ال�سوري ��ة ،مث ��ل
جن ��دة �أن ��زور ،با�س ��ل اخلطي ��ب ،حامت
عل ��ي ،وهيث ��م حقي ،و�ش ��ارك م ��ع �أبرز
املمثل�ي�ن ك�سلوم ح ��داد ،ر�شي ��د ع�ساف،
�سالف فواخرج ��ي ،ق�صي خويل� ،أ�سعد
ف�ضة� ،صبا مبارك وغريهم
"�أ�ض ��واء املدى"ح ��اورت النجم ن�ضال
جن ��م ع ��ن اعمال ��ه الت ��ي تعر� ��ض الآن
وبع�ض من طقو�سه الرم�ضانية وغريها
من املحاور يف �سياق اللقاء التايل.
*كي ��ف وج ��دت �أ�ص ��داء دورك يف
م�سل�سل"ليايل احللمية" ؟

دوري يف م�سل�س ��ل "لي ��ايل احللمي ��ة "
اجلزء ال�ساد�س �أحد �أهم املحطات الفنية
يف م�ش ��واري ،وانا جد �سعيد بامل�شاركة
يف امل�سل�سل ومعظم م�شاهدي مع الفنانة
التون�سية املبدع ��ة "درة " يف ق�صة حب
مليئ ��ة بامل�صاعب وامل�ش ��اكل ومتتد على
ط ��ول �أح ��داث امل�سل�سل والعم ��ل جميل
و ي�ض ��م كوكب ��ة م ��ن �أملع جن ��وم الدراما
امل�صرية.
*مل ��اذا �أعت ��ذرت ع ��ن امل�شارك ��ة يف
م�سل�سل"�أزمة ن�سب" مع النجمة زينة؟
م ��ن �أجل التف ��رغ للم�شارك ��ة يف اجلزء
ال�ساد� ��س من م�سل�سل "لي ��ايل احللمية"
قررت االكتفاء بامل�سل�سل وعدم امل�شاركة
يف �أعم ��ال درامي ��ة �أخ ��رى م ��ن �أج ��ل
الرتكيز.

�أعلى قيمة جلائزة
اليان�صيب الأمريكية منذ

� 3سنوات

*يق ��ال ان ��ه ب�سب ��ب خالف ��ات م ��ع �إدارة
االنتاج؟
�أب ��د ًا ال يوج ��د خالف م ��ع �أي طرف من
الأطراف.
*كيف وج ��دت الدراما العربية يف �شهر
رم�ضان؟
كان ��ت الأعم ��ال ال�سوري ��ة والدرام ��ا
البدوي ��ة حا�ض ��رة بق ��وة وجميل ��ة جدا
واي�ضا الدرام ��ا امل�صرية مميزة كعادتها
يف كل مو�سم رم�ضاين.
*م ��ا �أك�ث�ر عم ��ل �شع ��رت ان ��ه عرف ��ك
باجلمهور العراقي ؟
يف الع ��راق كان ��ت االعم ��ال التاريخية
عرفتن ��ي باجلمه ��ور العراق ��ي مث ��ل
م�سل�سل ��ي "الكوا�س ��ر والفوار� ��س" "
وفار� ��س بن ��ي م ��روان " وان ��ا �سعي ��د

�ضم ��ن فعالي ��ات م�ؤمت ��ر ومعر� ��ض الط ��ب
التجميلي اخلا�ص بب�شرة الوجه الذي جرى
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي يف لن ��دن ،ك�ش ��ف �أطب ��اء
جتميليون عن �أن درا�سات برهنت �أن التقاط
�ص ��ور «ال�سيلفي» ممك ��ن �أن ي�سبب التجاعيد
املبكرة.وقد �صرح طبيب التجميل الربيطاين
�سامي ��ون زوكاي يف هذا املج ��ال� :إن ال�ضوء
الأزرق ال ��ذي ينبع ��ث م ��ن �شا�ش ��ات اجلوال
�أثناء ا�ستعمالها للتخابر� ،أو اللتقاط ال�صور،
�أو للتوا�ص ��ل االجتماع ��ي ميك ��ن �أن يلح ��ق
ال�ضرر بالب�شرة وي�سبب �شيخوختها املبكرة
خا�ص ��ة �أن ا�ستعمال امل�ستح�ض ��رات الواقية
م ��ن �أ�شعة ال�شم� ��س ال يتمتع ب� ��أي فعالية يف
جمال حماي ��ة الب�شرة م ��ن الإ�شعاع ��ات التي
تنبعث من الهواتف اجلوالة.
وه ��ي لي�س ��ت امل ��رة الأوىل الت ��ي يت ��م فيه ��ا
احلدي ��ث عن م�ش ��اكل ق ��د تنتج ع ��ن الإفراط
يف ا�ستعم ��ال الهوات ��ف اجلوال ��ة التي ميكن
�أن ت�سب ��ب �أي�ض� � ًا �أوجاع� � ًا يف العن ��ق نتيجة
الو�ضعي ��ة اخلاطئ ��ة الت ��ي يتطلبه ��ا انحن ��اء
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تعر�ض يوميا
ال�ساعه 19:00
تعاد يوميا
12:00

م�سل�سل حرائر

يوميا  20:00وتعاد
00:00
ن�شرة اخبار امل�ساء

يف بع� ��ض احل ��ارات ال�سوري ��ة رمب ��ا
ب�سب ��ب احلرب والو�ضع الأمني ،ويبقى
امل�سحرات ��ي ج ��زء ًا جمي�ل�ا م ��ن رم�ضان
ومن ذكرياتن ��ا �إن �شاء الل ��ه تعود �أيامه
كم ��ا كان حا�ض ��ر ًا بق ��وة ويع ��ود الأم ��ن
وال�سالم ل�سوري ��ا احلبيبة ويف كل بالد
�أمتنا العربية

من االحد الى
الخمي�س -21:00
يعاد من االثنين
الى الجمعة 14:00

مباذ يفكر ن�ضال جنم للم�ستقبل؟
�أن ��ا عاج ��ز ع ��ن التفك�ي�ر يف امل�ستقب ��ل
ب�صراح ��ة  ،و�آم ��ل ان �أو�ص ��ل الدرام ��ا
ال�سورية اىل مرحلة جيدة �أكرث من هذه
املرحل ��ة التي متر بها ولكن ��ي عاجز عن
التفك�ي�ر لأن اجلرح كب�ي�ر والوجع كبري
وح�ضر ِتك �أكيد تقدري ما �أقوله لكِ

العراق هذا امل�ساء

يعر�ض االثنين
 22:00ويعاد
الثالثاء 17:30
�آفاق

�أعل ��ن م�س�ؤول ��ون يف يان�صي ��ب "ميغ ��ا وق ��ال م�س�ؤولون يف اجلائزة �إن ��ه مل تتطابق
مليون ��ز" الأمريكي �أن قيم ��ة اجلائزة الكربى �أي بطاق ��ة يف �سحب ي ��وم الثالثاء مع الأرقام
ارتفع ��ت يوم اجلمع ��ة �إىل نح ��و  540مليون الفائ ��زة .وكان احتم ��ال الف ��وز باجلائ ��زة
دوالر ،لت�صب ��ح �سابع �أكرب جائ ��زة يف تاريخ الك�ب�رى واحدا يف ح ��وايل  259مليونا حتى
اليان�صي ��ب الأمريك ��ي ،وذلك بع ��د �أن انق�ضى يوم اجلمعة.
�سحب �أج ��ري ي ��وم الثالثاء املا�ض ��ي دون �أن ومتول مبيعات التذاك ��ر البالغ قيمة الواحدة
يفوز به �أحد.
منه ��ا دوالرا واح ��دا ،هذه اجلائ ��زة ال�ضخمة

الر�أ�س عند النظر �إىل الهواتف اجلوالة.
وي�شري �أطباء اجللد �إىل �أن اال�ستعمال املفرط
للهوات ��ف اجلوالة قد ي�سب ��ب بقع ًا داكنة على
الوج ��ه نتيجة �ضغ ��ط الأو�س ��اخ داخل م�سام
الب�ش ��رة الناجت ع ��ن و�ضعي ��ة الهات ��ف �أثناء
التحدث .ويقول طبيب التجميل ال�شهري زين
عبج ��ي يف هذا املج ��ال� :أ�ستطي ��ع �أن �أتعرف

الت ��ي بلغت قيمته ��ا  380ملي ��ون دوالر م�ساء
اجلمع ��ة� ،إذا اخت ��ار الفائ ��ز املفرت� ��ض الدف ��ع
النقدي الفوري بدال من الدفع على  30عاما.
وق ��ال م�س�ؤول ��و اليان�صي ��ب �إن مبيع ��ات
البطاق ��ات تتزاي ��د يف العادة م ��ع ارتفاع قيمة
اجلائزة.
وتزي ��د قيم ��ة اجلائ ��زة الك�ب�رى من ��ذ �أوائ ��ل

 ميامي � /سكاي نيوز

لطامل ��ا كان ��ت الق ��راءة رفيق ��ة درب
امل�سافري ��ن ،و�أ�صبحت ج ��زءا من مالمح
ال�سف ��ر� ،إال �أن ق ��راءة �سي ��دة �أمريكي ��ة
لأوراق يف القط ��ار بطريقة غريبة جعلها
حدي ��ث املغردي ��ن .وح�س ��ب م ��ا �أف ��ادت

و�سائ ��ل �إع�ل�ام �أمريكي ��ة ،ف� ��إن النا�شطة
يف الإع�ل�ام االجتماعي �أليك�س �ستينمان
الحظت ام ��ر�أة تقر�أ �صفح ��ات يبدو �أنها
مطبوع ��ة من موقع في�سب ��وك .والتقطت
�ستيمان �ص ��ورة لل�سي ��دة ون�شرتها على
موق ��ع "توي�ت�ر" ،و�أرفقته ��ا بتعلي ��ق":
ام ��ر�أة يف القطار طبع ��ت � 15صفحة من

بيع عنقود عن ��ب من  30حبة ب�سعر غري م�سبوق بلغ 10.900
دوالر �أم� ��س (اخلمي�س) يف اول م ��زاد على الفاكهة هذا املو�سم
يف اليابان.ودف ��ع رجل من غربي اليابان هذا ال�سعر يف مقابل
ثالث�ي�ن حبة من عنب «روب ��ي رومان» التي يبلغ حجم الواحدة
منه ��ا حجم ك ��رة الطاولة .وق ��ال ال�شاري تاكام ��ارو كوني�شي:
«�سنعر�ض العنقود يف متجرنا قبل �أن يتذوقه زبائننا» .ولي�س

مبايعة في�صل االول ملكا على العراق
ان�سحب اجلي�ش الرتكي من املدن ال�سورية ،ومت
احتالل �سوريا يف ت�شرين الثاين  ،1918وقوبل
دخول في�صل �إىل دم�شق بحما�س وحفاوة ،و�أعلن
في�صل ت�أ�سي�س حكومة عربية يف دم�شق ،ويف 8
اذار � 1920أعلن امل�ؤمتر ال�سوري العام ا�ستقالل
�سوريا العربية وتتويج الأمري في�صل بن احل�سني
ملك ًا عليها ،ومبوجب اتفاقية �سايك�س بيكو بني
بريطانيا وفرن�سا زح�ف��ت اجل�ي��و���ش الفرن�سية
ب��اجت��اه دم���ش��ق وه���زم ال �� �س��وري��ون يف معركة
مي�سلون ،ودخل الفرن�سيون دم�شق يف  24متوز
 ،1920وغ��ادر في�صل �إىل لندن يف ت�شرين االول
 ،1920وب ��د�أ االن �ت��داب الفرن�سي على �سوريا،
وعلى �إثر ثورة الع�شرين يف العراق �ضد االحتالل
الربيطاين عقد م�ؤمتر القاهرة عام  1920بح�ضور
ون�ستون ت�شر�شل ،وزير امل�ستعمرات الربيطاين،
و�أع�ل�ن��ت بريطانيا ع��ن رغبتها يف �إق��ام��ة ملكية
عراقية ،وتوج في�صل ملك ًا على العراق با�سم امللك
في�صل الأول يف � 23آب  ،1921ويف � 1930أقرت
بريطانيا ا�ستقالل العراق ،و�سافر في�صل الأول
�إىل برين يف �سوي�سرا يف � 1آب  ،1933يف رحلة
للعالج وبعد �سبعة �أيام �أُعلن عن وفاته.

هذا اليوم

من االحد الى
الخمي�س  22:30ويعاد
من االثنين الى
الجمعة 16:00

املدى ا�ستاديوم

موقع في�سبوك وراحت تقر�أ التعليقات".
وخالل �ساعات �أعاد � 13ألف �شخ�ص ن�شر
التغري ��دة الأوىل عل ��ى ح�سابه ��ا ،وطرح
خالله ��ا املغردون العديد م ��ن الفر�ضيات
الت ��ي دفع ��ت امل ��ر�أة له ��ذا العم ��ل .وق ��ال
�أح ��د املغردين �إن امل ��ر�أة قطعا مديرة يف
الإعالم االجتماعي ،ور�أى �آخر �أن النظر

لل�شا�شة لفرتة طويلة �أمر م�ضر للعينني،
وتوق ��ع ثال ��ث �أن تك ��ون �صحفي ��ة كتبت
مق ��اال و�سع ��ت �إىل معرف ��ة رودر الفع ��ل
عليه .و�أ�شارت رابع ��ة �إىل �أنه احلرمان،
وق ��ال خام� ��س :رمبا تك ��ون مر�شحة يف
انتحابات جمعية ما ،وتوقع �ساد�س �أنها
تكون جزءا من �أطروحة دكتوراة.

عنقود عنب من  30حبة بحوايل � 11ألف دوالر
يف اليابان
 طوكيو � /أ ف ب

حظك

مار� ��س\�آذار واجلائ ��زة احلالي ��ة ه ��ي الأكرب
منذ دي�سم�ب�ر\ كانون الأول عام  2013عندما
تقا�سم �صاحبا بطاقت�ي�ن بيعتا يف كاليفورنيا
وجورجيا جائزة بقيمة  648مليون دوالر.
بينم ��ا بلغت قيمة �أك�ب�ر جائزة "ميغا مليونز"
عل ��ى الإط�ل�اق  656ملي ��ون دوالر ،وبيع ��ت
بطاقتها يف العام ال�سابق

قارئة يف قطار حيرّ ت الآالف يف تويرت

�إذا كان ال�شخ�ص ي�ستعمل اجلهة الي�سرى �أو
اليمنى من وجهه عن ��د التحدث على الهاتف،
�إذ تك ��ون ه ��ذه اجله ��ة �أك�ث�ر تعب� � ًا وتعر�ض� � ًا
لل�شوائب من اجلهة الأخرى.
ويبدو �أن ال�ش ��ركات امل�صنعة للهواتف تعمل
جاه ��دة عل ��ى �أبح ��اث للتخفيف م ��ن خماطر
ا�ستعمالها على الب�شرة.

حدث في مثل هذا اليوم

يف مثل ه��ذا ال�ي��وم احل��ادي ع�شر م��ن مت��وز عام
 1920ق��ررت احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة برئا�سة عبد
الرحمن النقيب املناداة باالمري في�صل بن احل�سني
ملكا على العراق على ان تكون حكومته د�ستورية
دميقراطية مقيدة بالقانون  ،في�صل االول ظل على
العر�ش للفرتة من � 1921إىل  ،1933كما كان قبل
ذلك ملك ًا على �سوريا لفرتة ق�صرية  ،وهو مولود
يف مدينة الطائف ،وكان االبن الثالث ل�شريف مكة
ال�شريف ح�سني بن علي الها�شمي ،وق��د ن�ش�أ يف
كنف �أبيه ال�شريف ح�سني ،ودر�س االبتدائية مع
�أخويه علي بن احل�سني (ملك احلجاز الحقا) وعبد
الله الأول (ملك الأردن الحقا) ،ويف � 1896سافر مع
والده ال�شريف ح�سني �إىل الأ�ستانة ،وهناك اختري
عمه �شريف ًا ملكة ،وهناك تزوج من ال�شريفة حزمية
ابنة عمه ال�شريف نا�صر يف  1905و�أجنب منها
ثالث �أم�يرات وول��د ًا هو امللك غ��ازي ،ملك العراق
الحق ًا ،ثم عاد مع �أ�سرته للحجاز وبقية �أ�سرته يف
 ،1909وعينه والده قائد ًا للجي�ش العربي ،وحني
دخلت قوات اجلرنال اللنبي مدينة دم�شق ب�صحبة
الأم �ي�ر في�صل ب��ن احل���س�ين ال���ذي ت ��وىل ق�ي��ادة
اجلي�ش ال�شمايل يف مطلع ت�شرين االول ،1918

الن�شرة الريا�ضية

مبحبتهم لأعمايل.
*من اكت�شف موهبة الفنان ن�ضال جنم؟
املخ ��رج �سامل الك ��ردي  ،بعده ��ا اال�ستاذ
جندت ان ��زور الذي اعط ��اين فر�صة يف
م�سل�س ��ل تاريخ ��ي الفوار� ��س وم ��ن هنا
كانت البداية
*كي ��ف يعي� ��ش الفن ��ان ن�ض ��ال جن ��م
طقو�سه الرم�ضانية؟
�س�أخت ��م ق ��راءة الق ��ر�آن الك ��رمي و�أي�ضا
ال�صالة والإفطار مع العائلة.
*ه ��ل ت�ستيق ��ظ عل ��ى قرع ��ة طبل ��ة
امل�سحراتي �أم منبه ال�ساعة؟
عل ��ى منب ��ه ال�ساعة،واحيان ��ا ابق ��ى
م�ستيقظ ��ا حت ��ى وق ��ت ال�سح ��ور
واالم�س ��اك ومن ثم �ص�ل�اة الفجر ،حيث
ان امل�سحراتي �أ�صب ��ح وجوده حمدودا

ّ
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..
ت�سبب التجاعيد املبكرة

 لندن �/أيف

تعر�ض يوميا
ال�ساعه 45:00
تعاد 05:30

الحمل ( 21آذار  19 -نيسان)

م ��ن النادر �أن تباع فاكه ��ة ا�ستثنائية ب�أ�سع ��ار باهظة جد ًا من
جان ��ب ا�شخا� ��ص ي�سع ��ون �إىل حتقي ��ق �سمع ��ة �أو جت ��ار
يريدون الرتوي ��ج ملتجرهم.وتنظم التعاوني ��ات الزراعية
عملي ��ات بي ��ع كهذه حتظ ��ى بتغطي ��ة �إعالمي ��ة وا�سعة ،من
�أج ��ل لف ��ت انتب ��اه امل�ستهلكني.وبيعت بطيخة الع ��ام املا�ضي
ب�سع ��ر � 350ألف ي ��ن ( 3500دوالر بال�سعر احلايل) ف�ض ًال عن
�شمامت�ي�ن «يوباري» وه ��ي الفاكهة الأفخ ��ر يف اليابان ،ب�سعر
 1.5مليون ين �أي حواىل  15الف دوالر

الجوزاء ( 21ايار  21 -حزيران)

السرطان (22حزيران 22 -تموز)

من ناحي ��ة العمل :كن ح ��ذر ًا يف ال�صفقات
التجاري ��ة! ال تبال ��غ باملغام ��رة باختط ��اف
عق ��د �أو توقيع .ومن الناحية العاطفية �:إذا
كنت ما زل ��ت وحيد ًا� ،ست�ت�ردّد كثري ًا للبدء
بالزواج.

ح ��اذر اجل ��دال وامل�شاحن ��ات وخمالف ��ة
التعليمات انها فرتة متوترة تظهر خاللها
املتاع ��ب والأعط ��ال واملناف�سات القوية ال
ت�ش ��وه �سمعتك ف�ستواج ��ه خطر ال�سقوط
�أو احلادث اللذين قد يكونان جديّني.

�ستق ��وم مبحاول ��ة لتق ��وّ ي حمي ��ط
عائلت ��ك؛ لعمل ذلك ،لن ت�ت�ردّد يف �إثارة
مناق�ش ��ات حميم ��ة ويف �إعط ��اء الكلم ��ة
كل �شخ�ص لكي ّ
�إىل ّ
يحل بع�ض امل�شاكل
الأ�سا�سية.

العذراء ( 23اب  22 -أيلول)

الميزان ( 23ايلول 23 -تشرين )1

العقرب (24تشرين 22- 1تشرين)2

اليوم هناك ميل �إىل اخلالفات الزوجية؛ فكر قبل
�أن تت�ص� �رّف �أو ّ
تتكلم� .ستتم ّتع بالطاقة الطبيعية
املمت ��ازة ،وج�سم ��ك �سيح ��ارب ب�شكل ف ّع ��ال �ض ّد
الهجمات املكروبي ��ة والفريو�سية؛ على �أية حال،
يحذر من الع�صبية .

�أبع ��د ك ّل ما ت�شك ب�أن ��ه ممر�ض؛ �أجرب نف�سك
عل ��ى االبت�سام! املن ��اخ العائلي غ�ي�ر مريح؛
حاول �أن تكون �أكرث تواجد ًا من �أجل الأقرب
والأغلى على قلبك .ابتعد عن �ضغوط العمل
حاليا .

� ّإن النج ��وم تعم ��ل بج� � ّد لإلهام ��ك للقي ��ام
بالتغي�ي�رات ،فلي� ��س لديك م�شكلة .ف� ��إذا كان
هن ��اك �شخ� ��ص حمظوظ الي ��وم  ،فه ��و �أنت.
تاب ��ع ن�شاط ��ك ب�ش ��كل معت ��اد و تقب ��ل نق ��د
الآخرين و اقرتاحاتهم .

�أن ��ت يف مزاج مالئم لعمل �ش � ّ
�اق جد ًا ،لن تعرف
الك�سل .كن مطمئن ًا ب� ّأن جهودك لن تذهب �سدى
 ،و �ستقط ��ف قريب� � ًا ثم ��ار �أعمال ��ك اجلليلة  .لذا
ال تي�أ� ��س من ع ��دم ظه ��ور نتائج مبا�ش ��رة و كن
ايجابيا يف التعاطي مع كل ما هو منا�سب لك .

القوس( 23تشرين 21 - 2كانون)1

الجدي ( 22كانون19–1كانون)2

الدلو ( 20كانون 18 - 2شباط)

الحوت ( 19شباط  20 -آذار)

ك ��ن مت�أك � ً�دا �أن احلي ��اة �ست�أتي مب ��ا �ست�أتي به ،
مهما فعلت ل ��ذا ال ترهق نف�سك بطلب امل�ستحيل
و اعلم ان لكل �شخ�ص ا�ستطاعته التي ميكن ان
يق ��در عليها  .من الناحي ��ة العاطفية  ،حب جديد
ق ��د يطرق باب قلبك  ،فال تو�ص ��د الباب اليوم و
كن مت�أهبا لأي لقاء .

جهدا ً
لي�س من ال�ضروري �أن تبذل ً
كبريا من �أجل �أي
�شخ� ��ص لأنك قد تقع يف م�ش ��اكل انت يف غنى عنها
ً
م�ستعدا
من اج ��ل �أ�شخا�ص لي�س ��وا اهال لذلك  ،ك ��ن
للتغي�ي�رات املفاجئ ��ة الت ��ي ق ��د تط ��ر�أ عل ��ى حيات ��ك
العاطفي ��ة قد ال تكون التغيريات التي تريدها و لكن
هذا هو احلال فال تت�شاءم وابحث عن حب جديد .

لديك فر�صة فريدة حل � ّ�ل بع�ض ق�ضايا
املا�ض ��ي  ،ق ّل ��ب املو�ض ��وع عل ��ى كاف ��ة
الأوج ��ه قب ��ل اتخ ��اذ الق ��رار  .رك ��ود
عاطف ��ي يجتاحك الي ��وم  ،ال تقلق فلن
يط ��ول الأم ��ر حت ��ى يع ��اود ال�ب�ركان
ثورته .

البد وان يكافئ احلظ جهودك ومثابرتك وذلك
يومي اخلمي� ��س  24واجلمع ��ة  25ال ترتاجع
بل تابع حت ��ى حتقق الهدف املن�شود قد ت�ستلم
من�صب ��ا رفيعا او تغري اجتاه ��ا و ال ميكنك �إال
اال�ست�س�ل�ام مل ��ا ميليه علي ��ك قلب ��ك و م�شاعرك
�ستفر�ض نف�سها عليك و على من حولك .

تت ��زود بن�ش ��اط كب�ي�ر وتقوى ثقت ��ك بنف�سك
وتكون الأجواء داعمة لإلهامك وحد�سك ومن
امل�ستح�سن ان تتقدم بجر�أة وثبات انها فرتة
ايجابية واحذر من الأوهامَ :
ابق �صامد ًا يف
قراراتك وخمل�ص ًا لآراء جمموعتك.
االسد ( 23تموز  22 -آب)

الثور ( 20نيسان 20 -أيار)
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ً
بطال لها
ق�ص�ص �ساخرة للأطفال ت ّتخذ ترامب
 نيويورك� /أ ف ب
ح ��وّ ل فكاه ��ي �أمريك ��ي املر�ش ��ح
اجلمه ��وري لالنتخاب ��ات الأمريكي ��ة
دونال ��د ترامب �إىل بطل كت ��اب �ساخر
موج ��ه للأطفال ُر�سم في ��ه ترامب على
�شكل حبة بطاطا.
وو�ض ��ع مايكل �إيان ب�ل�اك (� 44سنة)
كتاب «ايه ت�شايلدز فري�ست بوك اوف
ترامب» ،وهو �صاحب كتب عدة اخرى دائري».
موجه ��ة للكب ��ار ،ومن �صف ��ات ترامب ويعي� ��ش ترام ��ب يف الكت ��اب عل ��ى
اجل�سدية يف هذا الكت ��اب ال�صادر عن �شا�ش ��ات التلفزي ��ون ويقت ��ات عل ��ى
دار «�سامي ��ون ان ��د �شو�س�ت�ر» ،ي ��دان ال ��دوالرات ويري ��د ان ي�ض ��ع ا�سم ��ه
«�ضامرت ��ان وب�ش ��رة برتقالي ��ة ووجه عل ��ى كل م ��ا يق ��وم به ،وم ��ن �أجل جلم

 مازن المعموري
ال�شاع ��ر � ،ص ��درت ل ��ه جمموع ��ة
�شعري ��ة ع ��ن دار املتو�س ��ط الت ��ي
حتم ��ل عنوان " م ��اذا تفعل الظلمة
يف غرفت ��ي؟ " تت�ضم ��ن املجموعة
ع ��دد ًا من ق�صائد النرث التي حتاكي
واقع ال�شاعر .
 جابر الجابري
وكي ��ل وزي ��ر الثقاف ��ة ومدي ��ر عام
دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح وكالة ،
يدعو جميع الفنان�ي�ن والإعالميني

ب�إقامة وقفة احتجاجية على �أرواح
�شه ��داء تفج�ي�ر الك ��رادة بعن ��وان
" الك ��رادة عرو�س بغ ��داد " وذلك
�صب ��اح الي ��وم الإثن�ي�ن يف امل�سرح
الوطني .
 ح�سين الجاف
القا� ��ص والكات ��ب  ،ي�ض ّيف ��ه ملتقى
اخلمي� ��س الإبداع ��ي يف االحت ��اد
العام للأدباء والك ّتاب يف العراق ،
خالل جل�سة يحتف ��ى فيها بالذكرى
ال� �ـ 58لث ��ورة  14مت ��وز يف جل�سة

ه ��ذا املخل ��وق املعروف ب� �ـ «فظاظاته»
و«اجللب ��ة الكب�ي�رة» الت ��ي يثريه ��ا،
يق�ت�رح الكات ��ب عل ��ى الأطف ��ال «�إطفاء
�أجهزة التلفزيون»� ،إذ �إن نقطة �ضعف
ترامب ه ��ذه تكم ��ن يف «جتاهله» هذه
هي «خ�شيته الكربى».
ويو�ض ��ح الكات ��ب م ��ن «دون الفو�ضى
يتقل� ��ص لي�صب ��ح ا�سطوان ��ة برتقالية
حزين ��ة» ،وقال م ��ارك روزنت ��ال الذي
و�ض ��ع ر�س ��وم الكتاب لوكال ��ة فران�س
بر� ��س ان ��ه «مكت ��وب ب�أ�سل ��وب كت ��اب
لالطف ��ال �إال اين اظ ��ن ان ��ه كت ��اب
للكبار».

ح�سني اجلاف
�ستعقد ظه ��ر يوم اخلمي� ��س املقبل
و�سي�شارك ��ه يف اجلل�س ��ة ن ��وح
الربيع ��ي وه ��ادي الطائي  ،ويدير
اجلل�سة ال�شاعر عدنان الف�ضلي .

نجمة ال�سينما
الهند ّية عاليا بهات
تطمح �إلى العالمية
 رويرتز
تق ��ول جنم ��ة ال�سينم ��ا الهندي ��ة عاليا به ��ات بات
�إنه ��ا تري ��د �أن جت ��رب التمثيل يف هولي ��وود �أو
يف م�سل�س ��ل على الإنرتنت م ��ن �إنتاج �شركة مثل
نتفليك�س بعد �أن حققت جناحا باهرا يف بوليوود
عل ��ى مدى �أربعة �أعوام .وقال ��ت املمثلة التي تبلغ
م ��ن العم ��ر  23عام ��ا �إنها ت ��ود �أي�ض ��ا �أن تعمل يف
لوليوود (ال�سينم ��ا الباك�ستانية) وتوليوود (�سينما
جن ��وب الهن ��د) وحت ��ى نولي ��وود (�سينم ��ا نيجريي ��ا)،
و�أبدت �إعجابها ب�شرك ��ة نتفليك�س ب�سبب تنوع املحتوى
ال ��ذي تقدم ��ه و�إمكانية الو�ص ��ول لهذا املحت ��وى من جميع
�أنح ��اء الع ��امل .وقال ��ت به ��ات لروي�ت�رز يف مقابل ��ة "حتم ًا
هولي ��وود قبل ��ة ت�سع ��ى للو�ص ��ول �إليه ��ا رمبا بع ��د ب�ضعة
�أع ��وام م ��ن الوق ��وف عل ��ى قدمي ��ك يف ال�سينم ��ا الهندي ��ة.
"�س�أدخ ��ل ه ��ذا العامل رمبا بوترية �أبط� ��أ لكن حتما لديّ
خط ��ط لذل ��ك ".وت�سري بهات عل ��ى خطى جنوم
معروف�ي�ن مثل بريان ��اكا ت�شوبرا وعرفان
خ ��ان اللذين �صنع ��ا لنف�سيهم ��ا بالفعل
ا�سم� � ًا يف الوالي ��ات املتحدة .وتلعب
ت�شوب ��را دور البطول ��ة يف امل�سل�سل
التلفزي ��وين (كوانتيكو).وم ��ن
املق ��رر �أن تلع ��ب دورا يف
الفيل ��م املقب ��ل (بايووت� ��ش).
وقال ��ت به ��ات الت ��ي مثلت يف
�سبع ��ة �أف�ل�ام فق ��ط حت ��ى الآن
�إنه ��ا معجب ��ة مب�س�ي�رة املمثل ��ة
الأمريكية جنيفر لوران�س.

تق ��ول ن�ش ��رات االخب ��ار �إن وزير الداخلي ��ة  ،حممد �سامل
الغبان ،قدّم ا�ستقالته  ،النه والعهدة على ن�شرات االخبار
ظل يطالب ب�إ�صالح جهاز الأمن جهار ًا نهار ًا .
وت�ستم ��ر احلكايات الت ��ي تخربنا ان احلكوم ��ة �أخرجت
"�إ�سفنجة" من درج مكتبها وراحت جتفف ومتت�ص بقع
الدماء و�شظايا الدمار التي تناثرت من الكرادة وا�ستقرت
يف قلب العراق.
ق ��رارات ب�إعف ��اء قائ ��د عملي ��ات بغ ��داد  ،ث ��م كالم يج ��ري
ت�سريب ��ه مبقادي ��ر حم�سوب ��ة بدق ��ة ع ��ن �إ�صالح ��ات �أو
حت�سين ��ات �أو ترميم ��ات امني ��ة تط ��ول اجه ��زة وزارة
الداخلي ��ة  ،وه ��ي ال ��وزارة التي ال يزال العب ��ادي يحاول
ايهامن ��ا بان له �سلط ��ة القرار االول فيه ��ا  ،بينما احلقيقة
تق ��ول ان منظمة بدر ت�صر عل ��ى ان الوزارة مف�صلة على
ال�سيد حممد جا�س ��م الغبان  ،واذا كان القيا�س ف�ضفا�ضا ،
فيمكن ان يرتدي الوزارة ال�سيد قا�سم االعرجي.
كن ��ا جميعا ق ��د �شاهدنا وزير الداخلية قب ��ل ا�سابيع وهو
يتاب ��ع بنف�سه الإجراءات الأمنية بغل ��ق ال�شوارع وو�ضع
احلواج ��ز عل ��ى اجل�س ��ور  ،و�شاهدن ��ا جميع� � ًا �صورت ��ه
ال�شه�ي�رة وهو مي�سك " الناظور " ليطمئ ��ن �أنْ ال م�شاغب
�سي�ص ��ل اىل االر�ض اخل�ض ��راء " املقدّ�س ��ة "  ،وهناك من
�شاه ��د الوزير بعد �أ�سابيع حتيط ب ��ه فرق احلماية  ،وهو
يتفق ��د التظاه ��رات املليونية لن�صرة البحري ��ن  ،اجل�سور
كانت م�شرعة  ،فال خوف  ،لأنّ املتظاهرين هدفهم الدخول
اىل الق�صر امللكي البحريني!
قب ��ل اال�ستقال ��ة بيوم اخربتن ��ا ن�شرات االخب ��ار ان وزير
الداخلي ��ة ا�ستقب ��ل ال�سف�ي�ر الأمريكي و�أكد ل ��ه �أنّ القوات
الأمنية قادرة على حتقيق االنت�صار ودحر الإرهاب
الوزي ��ر يخربن ��ا ع ��ن طريق ن�ش ��رات االخب ��ار اي�ض� � ًا ب�أن
مفخخة الك ��رادة  ،جاءت من حمافظة دي ��اىل ،و�أنها كانت
واحدة من اثنت�ي�ن مت �ضبط �إحداهم ��ا واعتقال ال�شخ�ص
ال ��ذي كان يقوده ��ا ،لك ��ن مل يت ��م �إع�ل�ان ذل ��ك حل�سا�سي ��ة
املعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة  ،مل يكن هذا ال ��كالم م�شهد ًا يف
فيلم كوميدي  ،وامنا نوع من انواع م�سرح العبث  ،فبني
بغداد ودياىل ع�شرات ال�سيطرات التي يتوىل �أمرها �أفراد
من وزارة الداخلية .
ل ��و كنت مواطن ��ا لأي بلد �آخ ��ر يف الع ��امل ،و�أ�صغيت �إىل
ن�ش ��رات الأخبار  ،لفكرت بعدها باالنتح ��ار .لكن العراقي
ي�سم ��ع الأخب ��ار ويذهب �إىل النوم مطمئن� � ًا  .ثم ي�ستيقظ
�صباح� � ًا  ،ليق ��ر�أ يف االخبار اي�ض ��ا ان وزارة الداخلية مل
ت�ستخ ��دم � 140سيارة به ��ا جهاز �سون ��ار متطور لك�شف
املتفج ��رات؟ النها ت�سبب ا�ض ��رارا �صحية على احلوامل .
�أمتن ��ى ان التعتربوا هذا اخلرب م�شه ��د ًا من م�سل�سل عادل
�إمام " م�أمون و�شركاه " .
م ��ا هو نوع االخبار التي �سننتظره ��ا يف القريب العاجل
 .ال �أدري  ،ب� ��أي جدار �سي�ض ��رب املواطن ر�أ�سه� ،أي�ض ًا ال
�أدري .كيف ن�ستطيع �أن ن�سمع خرب تعيني قا�سم االعرجي
بدي�ل�ا لل�سي ��د الغب ��ان ال �أدري  ،كل م ��ا �أعرف ��ه �أن ل ��دى
املواطن العراقي طاقة هائلة على االحتمال .احتمال ر�ؤية
�سليم اجلبوري يف الب�شري �شو  ،واحتمال انتظار رئي�س
اجلمهورية وهو يعود " مطمئن ًا " على �صحته من لندن .
وال �أعرف �أي خرب � ،أحيانا� ،أ�صعب من الآخر.

