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ّ
توقعات بتمرير الت�شريع رغم عدم د�ستوريّته وتعار�ضه مع نقل ال�صالح ّيات

احلكومة تدفع بقانون "دمج الوزارات"
لتدارك فو�ضى ِح َزم الإ�صالح
بغداد  /املدى
اعترا�ض ��ات �شدي ��دة تنتظ ��ر قان ��ون �أر�سلت ��ه
الحكوم ��ة �إل ��ى البرلم ��ان لتكيي ��ف �إجراءاتها
ال�سابقة بدمج و�إلغاء عدد من الوزارات.
واعتب ��رت لج ��ان متخ�ص�ص ��ة ف ��ي مجل� ��س
الن ��واب ان "م�شروع قانون دم ��ج الوزارات"
يك�ش ��ف عن خ ��رق د�ستوري ،لأن ��ه جاء الحقا
على �إجراءات اتخذته ��ا الحكومة بالفعل قبل
نحو عام.
لك ��ن عل ��ى الرغم م ��ن ذلك ق ��د يق ��رر البرلمان

الموافق ��ة عل ��ى "الم�شروع" لإنق ��اذ الحكومة
من الحرج القانوني الذي وقعت به.
و�أر�سل ��ت الحكوم ��ة ،م�ؤخ ��را ،ال ��ى البرلمان
م�سودة قانون من  6بنود ل�شرعنة دمج وزارة
العل ��وم والتكنولوجي ��ا م ��ع التعلي ��م العالي،
والبيئ ��ة م ��ع وزارة ال�صح ��ة ،باال�ضاف ��ة الى
دم ��ج وزارة ال�سياحة مع الثقاف ��ة ،والبلديات
م ��ع اال�سكان .كما ي�ؤكد القان ��ون �إلغاء وزارة
حقوق االن�سان التي ت�أ�س�ست ب�أمر من الحاكم
االميركي بول بريمر .لكن النائب توران �أكد،
في ات�صال مع (الم ��دى) ان "الحكومة خرقت

الد�ست ��ور ،وهي تحاول بهذا القانون معالجة
الخرق الذي وقعت فيه" .وانتقد ع�ضو اللجنة
القانوني ��ة البرلماني ��ة قيام الحكوم ��ة ب�إلغاء
ودمج الوزارات والم�ضي بتلك االجراءات ثم
ار�سال قوانين لت�أكيد ماقامت به �سابقا.
ب ��دوره و�ص ��ف فار�س جج ��و ،وزي ��ر العلوم
والتكنولوجي ��ا ال�سابق ،دمج وزارته بوزارة
التعليم العالي بانه "تدمير ولي�س �إ�صالح ًا".
وق ��ال جج ��و ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى) ام� ��س
"اليمكن ان تلغي الحكومة وزارة مهمة مثل
العل ��وم والتكنولوجي ��ا ب�سط ��ر او �سطرين"،

ً
ً
ُّ
عنيفا
هجوما
وي�صد
اجلي�ش ُيح ّرر بلدة "الدوالب"
لداع�ش على الرطبة
بغداد /املدى
ا�ستع ��ادت الق ��وات العراقي ��ة
ال�سيط ��رة عل ��ى بل ��دة الدوالب
ال�ستراتيجي ��ة القريب ��ة م ��ن
حديث ��ة ،كم ��ا ت�ص ��دت لهج ��وم
�شنه تنظيم داع� ��ش على مدينة
الرطب ��ة ،ح�سبما �أفادت م�صادر
�أمنية ام�س الإثنين.
و�أف ��اد بي ��ان لقي ��ادة العملي ��ات
الم�شترك ��ة ان عنا�ص ��ر م ��ن
"الفرقة ال�سابعة ولواء مغاوير

الجزيرة وف ��وج  16من �شرطة فوقها و�أمّنت ال�ضفة الجنوبية
االنب ��ار والح�ش ��د الع�شائ ��ري ،لنه ��ر الف ��رات من حديث ��ة والى
حرروا منطقة الدوالب والقرى الرم ��ادي بع ��د ان قتل ��ت 69
المحيطة بها بالكامل من عنا�صر �إرهابي ��ا" .ب ��دوره ،ق ��ال قائ ��د
داع�ش الإرهابي" .وتعد البلدة الفرقة ال�سابعة بالجي�ش اللواء
معق�ل ً�ا النتحاريي داع�ش الذين الرك ��ن نوم ��ان عبدالزوبع ��ي
ي�شن ��ون هجم ��ات متوا�صل ��ة �أن "ق ��وات م ��ن الجي�ش تمكنت
على حديث ��ة والمناطق القريبة بم�سان ��دة مقاتل ��ي الع�شائر من
منها .وتقع حديث ��ة الى الغرب تحري ��ر كامل منطق ��ة الدوالب،
م ��ن مدين ��ة الرم ��ادي ( 100كم الواقعة الى الغرب من هيت 70
غرب بغ ��داد) .و�أك ��د البيان ان ك ��م غ ��رب الرمادي ،م ��ن تنظيم
"الق ��وة رفعت العل ��م العراقي داع� ��ش وفر�ض ��ت �سيطرته ��ا

م�شيرا الى ان وزارته كانت "قد قدمت خدمات
كثيرة لباحثي ��ن وا�ساتذة ،لم يجدوا مبتغاهم
في وزارة التعليم العالي".
ور�أى الوزي ��ر الم�سيح ��ي ان "الحكوم ��ة
التعرف م ��اذا تريد حتى الآن م ��ن وراء �إلغاء
العلوم والتكنولوجي ��ا ،او تقلي�ص الوزارات
االخرى" ،م�شي ��را الى ان اح ��د الم�ست�شارين
الحكوميي ��ن ابلغه بان "الحكومة ترى وزارة
العلوم والتكنولوجيا بانها مقبرة للعلماء".
 التفا�صيل �ص 3

الف�ضيلة :القانون يزيد ال ُهوّة بني امل�ؤ�س�سة الت�شريعيّة وال�شعب

ً
ت�شريعا ي�ساوي بني
الربملان يقر�أ
امتيازات الربملانيني والوزراء

ونائباه في جميع المجاالت المادية
بغداد  /املدى
والمعنوية ويتم معهم بروتوكوليا
�أثارت قراءة م�شروع لتعديل قانون على هذا اال�سا�س.
"مجل� ��س الن ��واب العراق ��ي" جدال وبح�س ��ب م�ص ��ادر برلماني ��ة ف ��ان
وا�سعا بي ��ن الكتل النيابي ��ة .ورغم تعدي ��ل القان ��ون ي�سع ��ى لتنظي ��م
مطالب ��ة التحالف الوطن ��ي بت�أجيل المرك ��ز الد�ست ��وري والقانون ��ي
ق ��راءة م�س ��ودة القان ��ون� ،إال ذل ��ك لرئا�س ��ة و�أع�ض ��اء مجل� ��س النواب
ا�صط ��دم برف� ��ض رئي� ��س البرلم ��ان وحقوقهم وامتيازاتهم ،والت�أ�سي�س
�سليم الجبوري.
لأمانة عامة بمديرياتها وت�شكيالتها
وتت�ضم ��ن م�س ��ودة م�ش ��روع قانون الأخ ��رى ،ولتحدي ��د الدرج ��ات
مجل�س النواب  7م ��واد منها .تمتع الوظيفي ��ة للمنا�ص ��ب العلي ��ا و�آلية
رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب ونائبي ��ه تعيين الموظفين.
بكاف ��ة الحق ��وق واالمتي ��ازات التي وذك ��ر بي ��ان للدائ ��رة االعالمي ��ة
يتمتع به ��ا رئي�س مجل� ��س الوزراء لمجل� ��س الن ��واب ،تلق ��ت (الم ��دى)

الزراعة تعترب قرار "اليون�سكو" انت�صاراً لإرادة العراقيني

ال�سياحة� :إنعا�ش الأهوار واملناطق الآثرية بحاجة خلطة متكاملة

عليه ��ا بالكامل" م�شي ��را الى ان
"المنطق ��ة كان ��ت �آخ ��ر معاقل
داع�ش قرب هيت".
وتمكن ��ت الق ��وات م ��ن تفجي ��ر
ث�ل�اث عجالت مفخخ ��ة يقودها
انتحاريون وع�شرات العبوات
النا�سف ��ة وتفكي ��ك  500عب ��وة
زرعه ��ا م�سلح ��و داع� ��ش ف ��ي
الط ��رق والمن ��ازل والمق ��ار
الحكومية ،وفقا للزوبعي .

بغداد  /املدى بر�س
�أك ��دت هيئ ��ة ال�سياح ��ة� ،أم� ��س الإثني ��ن� ،أن العمق
التاريخ ��ي والفني من �أهم المعايي ��ر التي �أدت �إلى
�ضم الأهوار والمواقع الآثارية فيها لالئحة التراث
العالم ��ي .وفيم ��ا ا�شارت ال ��ى �أن �إنعا� ��ش المنطقة
يتطلب ت�ضافر جهود عدد من الوزارات والحكومات
المحلي ��ة ذات ال�صل ��ة ،ع ��دت وزارة الزراعة ،قرار
اليون�سكو انت�صار ًا لإرادة العراقيين.
وق ��ال رئي� ��س الهيئة محم ��ود الزبي ��دي ،في حديث
�إلى (الم ��دى بر�س)� ،إن هن ��اك "معايير دولية ل�ضم
المواق ��ع �إل ��ى الئح ��ة الت ��راث العالم ��ي �س ��واء في
منظمة الأم ��م المتح ��دة للتربية والثقاف ��ة والعلوم
(اليون�سك ��و) �أم ف ��ي منظم ��ة ال�سياح ��ة العالمية"،
م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن "معيار العم ��ق التاريخ ��ي والفني
وع ��دم وجود م�شاكل دولية اعتمدا في �ضم الأهوار
والآثار الموجودة فيها �إلى تلك الالئحة ،ال�سيما �أن
�أ�صل �سكان الأهوار والعديد من عاداتهم وتقاليدهم
يرجع �إلى ال�سومريين".
ف ��ي نف� ��س ال�سي ��اق ،ق ��ال المتح ��دث با�س ��م وزارة
الزراع ��ة حمي ��د الناي ��ف ف ��ي حدي ��ث ال ��ى (الم ��دى
بر� ��س)� ،إن "وزارة الزراع ��ة ومالكاته ��ا تب ��ارك
لل�شع ��ب العراقي و�ضع الأه ��وار والمناطق الأثرية
عل ��ى الئحة التراث العالمي" ،عاد ًا �أن "هذا االنجاز
انت�صار لإرادة العراقيي ��ن في اللحاق بركب التقدم
العالي ،ال�سيما �أن ه ��ذا االنجاز �سيغير من الو�ضع
الحالي للأهوار".
و�أ�ض ��اف الناي ��ف �أن "ه ��ذا االنجاز �سيل ��زم الدول
المت�شاطئ ��ة عل ��ى ت�أمين الح�صة الكافي ��ة من المياه
الى الأهوار والتي �س ��وف تجعلها محميات عالمية
و�أماك ��ن �سياحي ��ة يرتاده ��ا ال�س ّياح م ��ن كل �أرجاء
العالم".

 التفا�صيل �ص2

ُ
الداخل ّية تكمل ن�شر عجالت ال�سونار يف  5من منافذ بغداد 2
إرهابي و "املُقاوم الربيء"
ال�صدر يُطالب بالتفريق بني ال
ّ

وزير العدل :رئا�سة اجلمهورية غري ُمق�صّ رة بتنفيذ الإعدامات
بغداد /املدى
�أكد وزير الع ��دل حيدر الزامل ��ي ،الإثنين،
ان رئا�س ��ة الجمهورية "غي ��ر مق�صرة" في
م ��ا يخ�ص الم�صادقة عل ��ى عقوبة االعدام،
م�ؤك ��دا ان وزارت ��ه �ستنفذ االح ��كام ب�شكل
�أكبر بع ��د تعديل قانون ا�صول المحاكمات
الجنائي ��ة ال ��ذي �صادق ��ت علي ��ه رئا�س ��ة
الجمهورية اال�سبوع الما�ضي.
وق ��ال الزاملي ف ��ي م�ؤتمر �صحف ��ي عقده،
ام� ��س ف ��ي مبن ��ى البرلم ��ان ،وح�ضرت ��ه
(الم ��دى) �إن "االح ��داث المتداولة م�ؤخرا

ب�ش� ��أن اح ��كام االع ��دام ه ��ي مزاي ��دات
وتناق�ض ��ات غي ��ر �صحيح ��ة" ،مبين� � ًا �أن
"جميع م�ؤ�س�س ��ات الدولة �أن�شئت لخدمة
م�صال ��ح ال�شع ��ب والحفاظ عل ��ى حقوقهم
في الداخ ��ل والخارج ،ال�سيم ��ا االفراج او
ال�سجن او عقوبة االعدام وغيرها".
و�أ�ض ��اف وزير الع ��دل ان "جريدة الوقائع
العراقي ��ة �ستقوم يوم غد بن�شر �آخر تعديل
لقواني ��ن وزارة الع ��دل" ،م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن
"ه ��ذا التعديل يحفظ حق ��وق المواطنين
بانزال الق�صا�ص العادل بالمدانين الجناة
و�سيتي ��ح للوزارة اال�س ��راع بتفيذ االحكام

ن�سخ ��ة من ��ه ،ان "رئي� ��س المجل�س
�ش ��دد عل ��ى �ض ��رورة وج ��ود قانون
لمجل�س الن ��واب لأهميته في تنظيم
العم ��ل" ،الفت ��ا ال ��ى "اهمي ��ة العمل
على ان�ضاج م�شروع القانون".
ونق ��ل البيان ع ��ن رئي� ��س البرلمان
ت�أكي ��ده ان "المجل�س يركز في عمله
عل ��ى م�صلحة ال�شع ��ب والينظر الى
االمتي ��ازات" .ف ��ي ه ��ذه االثن ��اء،
رف�ضت كتلة الف�ضيلة بع�ض فقرات
قان ��ون مجل�س الن ��واب ،وو�صفتها
بانه ��ا "منافي ��ة لمعايي ��ر العدال ��ة
االجتماعية".
 التفا�صيل �ص3

اكث ��ر م ��ن الع ��دد الحال ��ي" .و�أك ��د وزي ��ر
الع ��دل �أن "رئا�سة الجمهورية غير مق�صرة
بت�صدي ��ق المرا�سي ��م الجمهوري ��ة لعقوبة
االعدام ،لكن االجراءات الحاكمة هي التي
تعطل ذلك ما يجعلنا في حيز مفرغ".
ف ��ي ه ��ذه االثن ��اء ،و�ص ��ف زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقت ��دى ال�صدر م�صادق ��ة رئا�سة
الجمهوري ��ة عل ��ى تنفي ��ذ حك ��م االع ��دام
بح ��ق بع� ��ض اتباع ��ه بان ��ه عم ��ل �سيا�سي
منح ��ط ،وطل ��ب التفريق بي ��ن الإرهابيين
والمقاومين.
 التفا�صيل �ص3

م�ست�شار العبادي :القر�ض الدويل َّ
وف َر مرونة ملواجهة الأزمات

القا�صرين والتقاعد وم�صرفان ت�شرتي حواالت خزينة بـ  400مليار دينار
الدول ��ي والإج ��راءات الحكومي ��ة �أ ّمن ��ت مرونة عالية العراق ��ي لمواجه ��ة �أي نق�ص بالم ��وارد بالنحو الذي
بغداد /املدى
لإع ��ادة تحدي ��د �أولوياته ��ا لمواجه ��ة نق� ��ص الموارد يخفف ال�ضائقة المالية عنه ولي�س انتهاءها".
�أعلن البنك المركزي� ،أم�س ،عن �شراء رعاية القا�صرين المادية ،عاد ًا �أن ذلك "يخفف" من ال�ضائقة المالية وال و�أ�ضاف �صالح� ،أن "ال�ضائقة المالية ما تزال موجودة،
والتقاع ��د العام ��ة وم�صرفي ��ن حواالت خزين ��ة بقيمة يعني انتهاءها ،فيما �أعلن البنك المركزي العراقي عن لك ��ن مخاطرها قلت نتيجة تواف ��ر م�سالك �سهلة و�سبل
 400ملي ��ار دينار ،م�شير ًا الى ان ع ��دد الم�شاركين في �ش ��راء رعاي ��ة القا�صرين والتقاعد العام ��ة وم�صرفين للتموي ��ل م ��ن خ�ل�ال االقترا� ��ض م ��ن �صن ��دوق النقد
المزاد بلغ اربعة م�شتركين.
حواالت خزينة بقيمة  400مليار دينار.
الدول ��ي ،وهيكلة الموازن ��ة و�ضغط النفق ��ات و�إعادة
وق ��ال البن ��ك ،في بيان ل ��ه تلقت (الم ��دى) ن�سخة منه ،وق ��ال مظه ��ر محم ��د �صال ��ح ،في حدي ��ث �إل ��ى (المدى تحديد الأولويات".
ان "رعاي ��ة القا�صري ��ن والتقاع ��د العام ��ة وم�صرفين بر� ��س)� ،إن "م ��ا ذك ��ره وزي ��ر التخطيط ع�ض ��و خلية بدوره ��ا �أكدت ع�ض ��و اللجنة المالي ��ة النيابية ماجدة
ا�شت ��روا خ�ل�ال المزاي ��دة العلنية الت ��ي اجراها البنك الأزم ��ة الحكومي ��ة� ،سلم ��ان الجميل ��ي ،ب�ش� ��أن تعدي التميم ��ي ،الت ��زام العراق ب�شروط النق ��د الدولي ومن
المرك ��زي ل�صالح وزارة المالية حواالت خزينة بمبلغ مرحل ��ة الأزم ��ة االقت�صادي ��ة� ،صحيح كون ��ه يعبر عن �ضمنه ��ا تجميد التعيين ��ات لمدة ثالث �سن ��وات مقبلة
 400مليار دينار".
ر�ؤي ��ة الحكوم ��ة بتنفي ��ذ �سيا�ساته ��ا االقت�صادي ��ة" ،ف�ضال عن فر�ض الر�سوم وال�ضرائب.
�إل ��ى ذل ��ك� ،أك ��د الم�ست�ش ��ار المال ��ي لرئي� ��س مجل� ��س ع ��اد ًا �أن "الجميل ��ي كان يق�صد �أن االتف ��اق الأخير مع
 التفا�صيل �ص5
الوزراء ،ام�س الإثني ��ن� ،أن االتفاق مع �صندوق النقد �صن ��دوق النق ��د الدولي وف ��ر مرونة عالي ��ة لالقت�صاد

مواطن من �أهوار مي�سان� ..أ .ف .ب

 التفا�صيل �ص6

�أمانة بغداد تدر�س حتويل الكرادة �إىل �شارع للم�شاة
ون�ص ��ب الـ "ت ��رام" فيه لنق ��ل المواطنين.
بغداد /املدى بر�س
وق ��ال رئي�س اللجن ��ة الأمنية ف ��ي مجل�س
محافظة بغداد محم ��د الجويبراوي خالل
�ش� �دّد مجل�س محافظ ��ة بغداد ،ي ��وم �أم�س اجتماع عقده في المجل�س البلدي بمنطقة
الإثني ��ن ،على �ض ��رورة تطوي ��ر العنا�صر الك ��رادة ،و�سط بغ ��داد ،وح�ضرته(المدى
اال�ستخبارية وادخالهم بدورات تدريبية ،بر� ��س) �إن "العنا�ص ��ر اال�ستخبارية يجب
وفيما لفت المجل�س البلدي لمنطقة الكرادة ان تتط ��ور من قبل الحكومة المركزية الى
الى �أنّ �شارع الكرادة داخل �سيقطع يوميا دورات وتزويده ��م باالجه ��زة المتط ��ورة
من ال�ساع ��ة الخام�سة ع�صرا ،بحثت �أمانة لل�سيطرة على االمن".
بغ ��داد اغ�ل�اق ال�ش ��ارع وتحويل ��ه للم�شاة و�أ�ض ��اف الجويب ��راوي �أن "م�ش ��روع

نائبا ي ّ
ً
ُوقعون على طلب
76
ّ
حلل مفو�ض ّية االنتخابات

3

الكامي ��رات ل ��م يط ��ور م ��ن قب ��ل الحكومة
المركزي ��ة وه ��ي مهم ��ة لحماي ��ة االم ��ن"،
م�شيرا �إلى انه "اذا اردنا ان نبني منظومة
امنية ر�صينة يجب االبتعاد عن الف�ساد".
بدوره قال رئي�س المجل�س البلدي للكرادة
احمد العب ��ادي خالل االجتماع� ،إن "�أعداد
الجثث الموجودة في الط ��ب العدلي التي
خ�ضعت لفح�ص الـ( ،)DNAبلغت 209
جثث".
 التفا�صيل �ص7

عمليات نينوى :حترير الق ّيارة
�سيقطع حركة داع�ش يف  4حمافظات
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واويَّة؟
الأهوار ..عر�س ِ
�أغل ��ب ّ
الظن �أن �إدراج منظمة اليون�سكو �أهوارنا ومواقعها الأثرية على
الئح ��ة الرتاث العامل ��ي �سيتحول �إىل "عر�س واوي ��ة" كما جاء يف مثلنا
ال�شعب ��ي� ،أي فرح ��ة تتب� �دّد ب�سرعة ،فثم ��ة �سوابق كث�ي�رة ّ
انف�ضت فيها
جمال� ��س �أفراحنا �سريع ًا كما ل ��و �أنها مل ُتعقد الب ّتة� .أقرب هذه ال�سوابق
الفرح ��ة ب�إط�ل�اق احلكومة وجمل�س الن ��واب منذ �سنة ِح َزم� � ًا �إ�صالحية
�أ�صبحت الوعود والتعهدات التي ت�ضمّنتها يف عداد املوتى �سرير ّي ًا.
العراق ّي ��ون داخ ��ل البالد وخارجها �أقام ��وا مهرجان ًا للف ��رح عرب مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي ف ��ور الإعالن عن جناح وفدن ��ا يف �إقناع اجتماع
اليون�سك ��و املنعق ��د يف �إ�سطنب ��ول بقب ��ول طلبن ��ا الر�سم ��ي يف ه ��ذا
اخل�صو� ��ص .مل تك ��ن املهمة �سهلة ،بل كانت هن ��اك خ�شية من �أن يخذلنا
البع�ض من الدول مبا فيها دولة �صديقة.
�إح ��دى نا�شط ��ات "في�سب ��وك" ع ّلقت بالت�س ��ا�ؤل" :هل �ستك ��ون الأهوار
مل ّف� � ًا جديد ًا للف�ساد؟" ..هذا ال�س�ؤال له ما يربره ويز ّكيه ،فالفا�سدون مل
يرتك ��و حجر ًا يف دولتنا وجمتمعنا مل يقلب ��وه .منذ فرتة ق�صرية ،على
ُ
�سمعت من �أحد ال ��وزراء ق�صة عن ف�س ��اد فا�ضح ميار�سه
�سبي ��ل املث ��ال،
م�س�ؤولون كب ��ار يف بع�ض العتبات املقدّ�سة ..لي�س هذا بالأمر الغريب،
فال قد�سية ل�شيء عند الفا�سدين غري ف�سادهم .والواقع �إن ّ
ملف الأهوار
واجتم ��اع �إ�سطنبول مل يخ ُل هو الآخر من الف�ساد ..جهات عدة عليا يف
الدول ��ة تقاتلت لإ�شراك موظفني منها يف الوف ��د الذاهب �إىل �إ�سطنبول،
معظمه ��م ال ُه ��م يف الع�ي�ر وال يف النفري يف هذه الق�ضي ��ة ،وال يعرفون
�ألفه ��ا �أو باءها �أو ياءها ..ذهبوا ل ��زوم "الون�سة" ولدواعي "الك�شخة"
احلي املبا�ش ��ر! وت�ساوى يف
الفارغ ��ة �أم ��ام كامريات التلفزي ��ون وب ّثها ّ
ه ��ذا ،للأ�سف ،ديوان رئا�سة اجلمهوري ��ة و�سفارتنا يف �أنقرة ووزارات
وحمافظات �أر�سلت �أ�شخا�ص ًا غري معنيني ..وللمقارنة ف�إن العراق الذي
كان لدي ��ه يف اجتم ��اع �أ�سطنبول ملف واحد ،ه ��و ملف الأهوار ،جتاوز
ع ��دد الذين ح�شرته ��م دوائرهم يف قوام الوف ��د �إىل جانب اللجنة الفنية
التي �ش ّكله ��ا ديوان رئي�س الوزراء ،الع�شرة �أفراد ،فيما �إيران التي كان
لديه ��ا مل ّف ��ان يف االجتماع فقد تك� �وّن وفدها من �أربع ��ة �أ�شخا�ص فقط،
وكانوا كافني للنجاح يف مترير ملفيهما.
يب ��دو �أن الف�ساد �ص ��ار مما ال فكاك وال خال�ص من ��ه حتى يف م�ؤ�س�سات
الدول ��ة الد�ستوري ��ة العلي ��ا ،لكنه مع ذل ��ك لي�س هو اخلط ��ر الوحيد وال
الأك�ب�ر الذي يتهدد ق�ضية الأهوار وما يتعينّ �أن تكون عليه هذه املنطقة
من الآن ف�صاعد ًا� ..إدراج الأهوار و�آثارها يف الئحة الرتاث العاملي هو
نقطة �شروع ولي�س نهاية مطاف .هذا ما يجب �إدراكه.
دولتن ��ا وجمتمعنا ميكن �أن يحققا منافع كربى من هذا الإجراء .بالذات
على ال�صعيدين االقت�صادي واملايل .ميكن جعل الأهوار وجهة �سياحيّة
للماليني من النا�س داخل البالد وخارجها ،وهذا يتطلب توفري اخلدمات
الأ�سا�س :طرق املوا�صالت الربية واجلوية املمهدة واملي�سّ رة ،والفنادق
واملطاع ��م ،وخدم ��ات االت�ص ��االت واملعلوم ��ات ،والأدلاّ ء ال�سياح ّي ��ون،
وال�صناعات ال�شعبية ،ف�ض ًال عن الأمن.
وم ��ن امله ��م ،يف هذا الإط ��ار� ،إبع ��اد نف ��وذ امليلي�شيات والأح ��زاب التي
ت�ستخ ��دم الدين لأغرا� ��ض وغايات �سيا�سيّة عن ه ��ذه املنطقة ،ف�سيكون
مقت�ل ً�ا للم�شروع الذي بذلنا جه ��ود ًا م�ضنية لتحقيق ��ه� ،أن تتفرعن جهة
ما لتمن ��ع �إقامة �صاالت للمو�سيق ��ى والغناء والرق� ��ص ال�شعبي �أو فتح
مطاعم وحمال تقدّم امل�شروبات الكحولية.
م ��ن املفارقات الكربى يف دولتن ��ا � ّأن حكومتها االحتادي ��ة تتغا�ضى عن
انتهاك �أح ��كام الد�ستور والقان ��ون من قبل احلكوم ��ات املحليّة ،فبينما
ت�سم ��ح هي بفت ��ح املالهي وحمال بيع امل�شروب ��ات الكحولية والنوادي
واملطاع ��م والفن ��ادق الت ��ي تقدّم ه ��ذه امل�شروب ��ات يف العا�صم ��ة بغداد
وحمافظ ��ات �أخ ��رى ،تل ��زم ال�صمت حي ��ال قي ��ام ال�سلط ��ات املحلية يف
املحافظ ��ات الأخرى (غري املقدّ�س ��ة) مبنع فعل ال�شيء نف�سه من دون �أيّ
�سن ��د قانوين ،بل بال�ض ّد من �أح ��كام الد�ستور والقانون التي ال تت�ضمن
�أيّ حظر ل ّلهو وتناول امل�شروبات الكحوليّة.

ُّ
وي�صد هجوم ًا
اجلي�ش يُح ّرر بلدة "الدوالب" ال�سرتاتيج ّية
عنيف ًا لداع�ش على الرطبة
 بغداد  /املدى
ا�ستع ��ادت الق ��وات العراقي ��ة ال�سيطرة على
بل ��دة ال ��دوالب ال�سرتاتيجي ��ة القريب ��ة م ��ن
حديث ��ة ،كم ��ا ت�ص ��دت لهج ��وم �شن ��ه تنظيم
داع�ش عل ��ى مدين ��ة الرطبة ،ح�سبم ��ا �أفادت
م�صادر �أمنية ام�س الإثنني.
و�أف ��اد بي ��ان لقي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة ان
عنا�صر من "الفرق ��ة ال�سابعة ولواء مغاوير
اجلزي ��رة وف ��وج  16م ��ن �شرط ��ة االنب ��ار
واحل�شد الع�شائري ،حرروا منطقة الدوالب
والق ��رى املحيط ��ة به ��ا بالكامل م ��ن عنا�صر
داع�ش الإرهابي".
وتعد البلدة معق�ل ً�ا النتحاريي داع�ش الذين
ي�شن ��ون هجم ��ات متوا�صل ��ة عل ��ى حديث ��ة
واملناط ��ق القريب ��ة منه ��ا .وتق ��ع حديثة اىل
الغ ��رب م ��ن مدين ��ة الرم ��ادي ( 100كم غرب
بغداد).
و�أكد البي ��ان ان "القوة رفعت العلم العراقي
فوقها و�أ ّمن ��ت ال�ضفة اجلنوبية لنهر الفرات
م ��ن حديث ��ة واىل الرمادي بع ��د ان قتلت 69
�إرهابيا".
ب ��دوره ،قال قائ ��د الفرق ��ة ال�سابعة باجلي�ش
الل ��واء الركن نومان عبدالزوبعي �أن "قوات
من اجلي�ش متكنت مب�ساندة مقاتلي الع�شائر
م ��ن حترير كام ��ل منطقة ال ��دوالب ،الواقعة
اىل الغ ��رب م ��ن هيت  70كم غ ��رب الرمادي،
م ��ن تنظيم داع�ش وفر�ض ��ت �سيطرتها عليها
بالكامل" م�ش�ي�را اىل ان "املنطقة كانت �آخر
معاقل داع�ش قرب هيت".
ومتكن ��ت القوات م ��ن تفجري ث�ل�اث عجالت
مفخخ ��ة يقوده ��ا انتحاري ��ون وع�ش ��رات
العب ��وات النا�سفة وتفكيك  500عبوة زرعها
م�سلح ��و داع�ش يف الطرق واملن ��ازل واملقار
احلكومية ،وفقا للزوبعي.
كما متكن ��ت الق ��وات العراقية م ��ن ا�ستعادة
ال�سيط ��رة عل ��ى ق ��رى دويليب ��ة ال�شرقي ��ة
وجناني ��ة والكري ��ة والعلي ��ة وم�شكوك ��ة
والزراع ��ة ،املحيطة مبنطقة ال ��دوالب ،وفقا
للم�صدر.
من جهة اخرى ،ت�صدت قوات االمن العراقية
اىل هجوم كبري �شنه تنظيم داع�ش ال�ستهداف
مدينة الرطبة ،اىل الغرب من الرمادي ،وقتل
خالله ثالثة من قوات االمن.
وق ��ال �ضابط رفيع يف اجلي� ��ش ان "عنا�صر
داع� ��ش �شنوا �صباح يوم الإثنني هجوما من
اربعة حماور على مركز مدينة الرطبة" التي
ا�ستعيدت من �سيطرة التنظيم قبل �شهرين.
و�أكد العميد عزيز خلف الطرموز ،امل�ست�شار
االمن ��ي ملحاف ��ظ االنب ��ار ،ان "ق ��وات االم ��ن

ومقاتل ��ي الع�شائ ��ر ا�شتبك ��وا م ��ع عنا�ص ��ر
داع� ��ش ومتكن ��وا اف�شال الهج ��وم وقتل عدد
م ��ن امل�سلح�ي�ن بينه ��م انتحاري ��ان يرتدي ��ان
احزمة نا�سفة".
وا�ش ��ار الطرم ��وز اىل ان "هجوما انتحاريا
ب�سي ��ارة مفخخة وق ��ع داخل مدين ��ة الرطبة
ادى اىل مقت ��ل ثالث ��ة من منت�سب ��ي ال�شرطة

وا�صابة خم�سة مدنيني بجروح".
وتقع الرطبة ــ التي �سيطر عليها اجلهاديون
يف حزي ��ران  2014ــ غرب حمافظ ��ة االنبار
قرب الطريق الرئي�سي امل�ؤدي اىل االردن.
ومتكن ��ت الق ��وات العراقي ��ة مب�ساندة قوات
التحالف م ��ن ا�ستعادة ال�سيط ��رة على اغلب
مناط ��ق حمافظ ��ة االنب ��ار ،اك�ب�ر حمافظات

ع�شائ��ر الأنب��ار :ال م�صاحل��ة مع داع���ش وم�ؤيّديه
 الأنبار /املدى بر�س
رف� ��ض جمل� ��س ع�شائ ��ر حمافظ ��ة االنب ��ار� ،أم� ��س الإثنني،
ال�سم ��اح "للمه ّرجني" على من�ص ��ات االعت�صام بالعودة اىل
املحافظ ��ة ،فيما ا�ش ��ار اىل اتفاق ع�شائ ��ر املجل�س على عدم
م�صاحلة املتورطني مع داع�ش.
وق ��ال ال�شيخ تركي العايد ال�شم ��ري ،رئي�س جمل�س ع�شائر
االنب ��ار املت�صدية للإرهاب يف حديث اىل (املدى بر�س)� ،إن

"ع�شائر االنبار لن ت�سمح بعودة امله ّرجني ممن كانوا يف
من�صات �ساحات االعت�صام الذين بايعوا الدواع�ش وقدموا
له ��م موائ ��د الطع ��ام ودفعوا له ��م الرواتب م ��ن اجل تدمري
االنبار وا�ستهداف القوات االمنية".
وا�ضاف ال�شم ��ري �إن "جميع قبائل الأنبار اتفقت على عدم
امل�صاحلة مع تنظيم داع�ش االرهابي واملتورطني معه ممن
�سانده ��م وداف ��ع عنه ��م بالكلم ��ة واملوقف مهم ��ا كانت �صلة
عنا�ص ��ر التنظي ��م بالع�شائ ��ر" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "ح�سابه ��م

وا�سط تعتقل  100مطلوب بق�ضاي��ا جنائ ّية و�إرهاب ّية
 وا�سط  /املدى بر�س
�أعلن ��ت قيادة �شرطة وا�سط ،ام� ��س الإثنني ،اعتقال اكرث
من  100متهم بق�ضايا جنائية وارهابية خالل حملة دهم
وتفتي�ش يف عدة مناطق م ��ن املحافظة ،مركزها الكوت،
( 180كم جن ��وب بغداد) ،وفيما ا�ش ��ارت اىل ان العملية
ا�ستندت اىل اوامر ق�ضائية ،اكدت احالة جميع املعتقلني

اىل اجلهات التحقيقي ��ة املخت�صة لعر�ضهم على الق�ضاء.
وق ��ال قائد �شرط ��ة املحافظة ،الل ��واء قا�س ��م را�شد زويد
يف حدي ��ث اىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "ت�شكي�ل�ات خمتلف ��ة
من ال�شرطة ،نف ��ذت عملية دهم وتفتي� ��ش وا�سعة �شملت
مناط ��ق ع ��دة باملحافظ ��ة بحث ًا ع ��ن متهم�ي�ن ومطلوبني
للق�ضاء" ،مبين ًا ان "العملية �أ�سفرت عن اعتقال  101متهم
بجرائ ��م خمتلفة" .ولفت زوي ��د ،اىل ان "تلك االعتقاالت

�شمل ��ت ع ��ددا م ��ن املطلوب�ي�ن بجرائ ��م ال�سرق ��ة وحيازة
املخ ��درات وغريها م ��ن اجلرائ ��م اجلنائي ��ة" ،م�ؤكد ًا ان
"بني املعتقل�ي�ن متهما مطلوبا بق�ضايا ارهابية".و�أ�شار
قائد �شرطة املحافظة ،اىل ان "عمليات االعتقال ا�ستندت
اىل مذكرات ق�ضائية" ،م�ؤكد ًا "نقل جميع املطلوبني اىل
عدة مراكز لالحتجاز االمن ��ي للتحقيق معهم على خلفية
التهم املوجهة لهم".

الداخل ّي��ة ُتكم��ل ن�ش��ر عج�لات ال�سون��ار يف  5م��ن مناف��ذ بغ��داد
 بغداد  /املدى بر�س
�أعل ��ن الناطق با�سم وزارة الداخلية وعمليات
بغ ��داد� ،أم� ��س ،ا�ستكم ��ال فت ��ح �سيط ��رات
الروب�س ��كان يف مداخ ��ل العا�صم ��ة بغ ��داد
مب�ستوى عجلتني تعمالن بالتناوب على مدى
� ٢٤ساعة لفح�ص العجالت الكبرية وعجالت
احلمل.وقال العميد �سعد معن ،يف بيان ن�شر
على املوقع االلك�ت�روين لوزارة الداخلية� ،إن
"الإجراءات اخلا�صة با�ستكمال فتح �سيطرات
الروب�س ��كان يف مداخ ��ل العا�صم ��ة بغ ��داد قد
اكتمل ��ت" ،مبين ��ا �أن "اخلط ��ة تقت�ضي و�ضع
عجلتني تعمالن بالتناوب على مدى � ٢٤ساعة
لفح�ص العج�ل�ات الكبرية وعجالت احلمل".
وبني املتحدث با�س ��م وزارة الداخلية انه "مت

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

وتوا�ص ��ل جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع الربملاني ��ة
التحقي ��ق حالي� � ًا مبدى فعالية ه ��ذه الأجهزة،
بح�س ��ب النائب عبدالعزيز ح�سن يف ت�صريح
�ساب ��ق ادىل به لـ(امل ��دى بر�س).وعلى هام�ش
ن�ص ��ب عجل ��ة �سون ��ار يف نقطة تفتي� ��ش �أبو
غري ��ب� ،أكد قائ ��د �شرطة بغ ��داد� ،أنها �ست�سهم
بتحديد الكثري م ��ن الأمور ور�صد املتفجرات
وغريه ��ا ،م�ؤك ��دا "ق ��رب" و�ص ��ول منظوم ��ة
متكامل ��ة لفح� ��ص العج�ل�ات ال�صغرية.وقال
قائد �شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "عملي ��ات
ن�ص ��ب ع ��دد م ��ن عج�ل�ات ال�سون ��ار اجلديدة
بد�أت يف عدد من مداخل العا�صمة منها ،نقاط
تفتي�ش ال�شع ��ب وال�شعلة وغريها" ،مبينا �أن
"لتلك العجالت دورا مهما يف فح�ص مركبات

املدير العام
غادة العاملي

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

�سيك ��ون �صارم� � ًا على وف ��ق الع ��رف الع�شائ ��ري والقانون
والق�ضاء العراقي" .وتابع رئي�س جمل�س ع�شائر االنبار �أن
"تنظيم داع�ش لديه قادة وامراء وعنا�صر من �أهل االنبار
وم ��ن ع�شائره ��ا وكل ع�ش�ي�رة تعرف م ��ن هو م ��ع التنظيم
االرهاب ��ي وم ��ن قتل وهجّ ��ر االبري ��اء" ،م�ست ��درك ًا بالقول
"وه ��ذا يعطي �أمر ًا وا�ضح ًا ملنع عودتهم �أو امل�صاحلة معهم
مطلق� � ًا وم ��ن يداف ��ع عنه ��م �سيك ��ون م�صريه نف� ��س ح�ساب
التنظيم باملالحقتني القانونية والع�شائرية".

حترير قري��ة العو�سج��ة جن��وب القيارة

� ّأكدت قرب العمل مبنظومة متكاملة لفح�ص العجالت ال�صغرية
ن�صب العج�ل�ات اخلا�صة بك�ش ��ف املتفجرات
(الروب�س ��كان) يف خم� ��س �سيط ��رات ه ��ي
�سيطرة ال�شعب و�سيطرة ابي غريب و�سيطرة
بغ ��داد وا�س ��ط و�سيط ��رة التاج ��ي و�سيطرة
ال ��دورة" ،م�ش�ي�را اىل ان "العم ��ل م�ستمر يف
�سيطرة املعامل و�سوف ي�ستكمل خالل االيام
القليل ��ة املقبلة".وه ��ذه الأجه ��زة ا�ستوردتها
وزارة الداخلي ��ة العام املا�ض ��ي لكنها تعطلت
ع ��ن الدخول باخلدمة كل ه ��ذه املدة .وجاءت
�إجراءات �إدخالها للخدمة بعد قرار من رئي�س
جمل�س الوزراء حي ��در العبادي� ،أ�صدر مطلع
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،بالتحقي ��ق يف �أ�سب ��اب
عدم ن�ص ��ب ون�ش ��ر �أجهزة ك�ش ��ف املتفجرات
املوج ��ودة ل ��دى وزارة الداخلية.وي�ت�راوح
جمم ��وع ه ��ذه العجالت ب�ي�ن  70 -60عجلة.

قوة ع�سكرية غرب الرمادي�..أر�شيف.
العراقية م�ساحة وت�شرتك بحدود مع �سوريا
واالردن وال�سعودية.
�إىل ذل ��ك� ،أف ��اد م�ص ��در يف قي ��ادة عملي ��ات
االنب ��ار ،مبقت ��ل املفت ��ي ال�شرع ��ي ل ��راوة
يف تنظي ��م داع� ��ش و�أربع ��ة م ��ن معاوني ��ه
ج ��راء ق�صف ج ��وي لط�ي�ران اجلي�ش و�سط
الق�ضاء.

وق ��ال امل�صدر يف حدي ��ث اىل (املدى بر�س)،
�إن "ط�ي�ران اجلي� ��ش العراق ��ي وجّ ��ه �ضربة
جوي ��ة ا�ستهدف ��ت جتمع� � ًا لتنظي ��م داع� ��ش،
و�سط ق�ض ��اء راوة 170( ،كم غرب االنبار)،
مما ا�سفر عن مقت ��ل املفتي ال�شرعي للتنظيم
يف راوة املدع ��و �أب ��و هاج ��ر و�أربع ��ة م ��ن
معاونيه".
و�أ�ضاف امل�صدر �أن "ال�ضربة اجلوية �أ�سفرت
�أي�ض ًا من تدم�ي�ر �أربع عجالت نوع دو�سرية
حتم ��ل من�ص ��ة لإط�ل�اق ال�صواري ��خ و�سالح
ر�شا� ��ش ن ��وع احادي ��ة ع ��دد اثن�ي�ن و�أخرى
حتم ��ل كمي ��ات م ��ن االعت ��دة وال�صواري ��خ
وقذائف الهاون".
مقاب ��ل ذل ��ك ،ك�ش ��ف جمل� ��س ق�ض ��اء القائم،
ان تنظي ��م داع� ��ش يحتج ��ز � 20أل ��ف عائل ��ة
التخاذهم ك ��دروع ب�شرية يف ق�ض ��اء القائم،
غرب االنبار ،مركزها الرمادي (110كم غرب
العا�صم ��ة بغداد) ،فيما �أ�شار اىل �أن التنظيم
هدد بقتل كل من يحاول الهروب من الق�ضاء.
وقال ناظم بردان ،رئي�س جمل�س ق�ضاء القائم
مبحافظ ��ة االنب ��ار ،يف حدي ��ث اىل (امل ��دى
بر� ��س)� ،إن "تنظيم داع� ��ش يحتجز � 20ألف
عائل ��ة مدنية داخ ��ل ق�ضاء القائ ��م احلدودي
(440كم غ ��رب الرم ��ادي) ،التخاذهم دروع ًا
ب�شري ��ة بعد �سيطرته عل ��ى الق�ضاء منذ �أكرث
م ��ن عامني" ،مبين� � ًا �أن "�أهايل ق�ض ��اء القائم
حاول ��وا مرار ًا الهروب م ��ن �سيطرة التنظيم
الإرهاب ��ي الذي منع خ ��روج �أي مدين وهدد
بقتل من يحاول اخلروج من الق�ضاء".
و�أ�ض ��اف ب ��ردان �أن "هن ��اك الع�ش ��رات م ��ن
املدني�ي�ن مت قتله ��م م ��ن قب ��ل تنظي ��م داع�ش
�أثناء حماولتهم اله ��روب من قب�ضة التنظيم
يف القائ ��م خالل املدة املا�ضي ��ة" ،م�شري ًا اىل
�أن "حكومة القائم املحلي ��ة طالبت احلكومة
املركزية ب�ض ��رورة الإ�سراع بتطهري الق�ضاء
و�إخالء املدنيني الأبرياء".

احلم ��ل الكب�ي�رة وحتدي ��د الكثري م ��ن الأمور
ور�ص ��د املتفج ��رات وغريها".و�أ�ض ��اف قائد
�شرط ��ة بغ ��داد �أن "نقط ��ة تفتي�ش ق�ض ��اء �أبو
غري ��ب �شه ��دت ن�ص ��ب �إح ��دى تل ��ك العجالت
كونه ��ا تع ��د �إح ��دى املداخ ��ل الرئي�سية ومير
عربه ��ا الكثري من عج�ل�ات احلمل القادمة من
املناط ��ق الغربية وال�شمالي ��ة" ،م�شريا �إىل �أن
"عمل هذه العجالت �سيخ�ضع ملراقبة مبا�شرة
من قبل �شرط ��ة العا�صمة� ،إ�ضافة �إىل املراقبة
الفنية من قبل مديرية املتفجرات".
وك�شف الغريري عن "ق ��رب و�صول منظومة
متكاملة لفح� ��ص العجالت ال�صغ�ي�رة" ،الفتا
�إىل �أن "تل ��ك املنظوم ��ة �سيتم ن�صبه ��ا ب�شكل
�سري ��ع ،بالإ�ضاف ��ة �إىل تعزي ��ز ع ��دد من نقاط
التفتي�ش مبفارز الـ."K9

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

 املدى  /بغداد
متكنت القوات امل�شرتكة من حترير
قرية العو�سج ��ة يف ناحية القيارة،
جن ��وب املو�صل م ��ن �سيطرة تنظيم
داع� ��ش ورفعت العل ��م العراقي فوق
مبانيها.وت�أت ��ي ه ��ذه العملي ��ة بع ��د
� 4أي ��ام م ��ن قي ��ام الق ��وات االمني ��ة
بتحري ��ر  5ق ��رى يف القيارة ،وهي:
�إمام غرب ��ي ،واملري ��ر ،واجلواعنة،
اجلدعة ،ودور القاعدة.
وبد�أ تنظيم داع�ش يخ�سر الكثري من

أمريكي وقائد
العبيدي يجتمع مع ال�سفري ال
ّ
التحالف الدو ّ
يل
 املدى  /بغداد
ق ��ال ال�سفري الأمريك ��ي �ستي ��وارت جونز ،خ�ل�ال لقائه وزير
الدفاع العراقي خالد العبيدي� ،إن الواليات املتحدة الأمريكية
م�ستمرة بدعم العراق من �أجل الإ�سراع يف ح�سم املعارك �ضد
تنظيم داع�ش .ووفق ًا لبيان وزارة الدفاع ،تلقت (املدى) ن�سخة
من ��ه ام� ��س الإثنني ،ف� ��إن وزير الدف ��اع خالد العبي ��دي ،التقى
�سف�ي�ر الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة �ستي ��وارت جونز برفقة
قائد ق ��وات التحالف يف الع ��راق اجلرنال ج ��ون ماكفارالند،

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

االرا�ضي التي ي�سيطر عليها جنوب
املو�ص ��ل ،و�شكل ��ت عملي ��ة حتري ��ر
قري ��ة احل ��اج عل ��ي �صدم ��ة للتنظيم
كونها تعد من اهم القرى يف جنوب
املو�صل واكربها،ويبلغ عدد �سكانها
نح ��و � 25ألف ن�سمة .و�أف ��اد م�صدر
امن ��ي لـ(امل ��دى بر� ��س) ان "القوات
امل�شرتك ��ة اقتحمت قري ��ة العو�سجة
م ��ن ثالث جهات ومن ثم بدء املعركة
حيث دامت �أقل من �ساعتني".
�إىل ذلك ذكرت خلية الإعالم احلربي،
يف بيان تلقت (املدى بر�س) ،ن�سخة

من ��ه� ،إن "قطع ��ات ل ��واء  ٣٧املدرع
والل ��واء  ٧٢الفرق ��ة ال� �ـ ١٥نف ��ذت،
عملية امنية �سريع ��ة متكنت خاللها
م ��ن حترير قري ��ة العو�سجة التابعة
لناحية القيارة ،جنوب املو�صل ،من
�سيطرة ع�صابات داع�ش" .وا�ضافت
اخللي ��ة� ،إن ��ه "مت تطه�ي�ر القري ��ة
بالكام ��ل ورفع العل ��م العراقي فوق
مبانيه ��ا" .وانطلقت عمليات حترير
ناحي ��ة القيارة يوم  18حزيران بعد
جناح الق ��وات امل�شرتكة من حترير
الفلوجة.

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

وبحث معه تقدم الق ��وات امل�سلحة يف الفلوجة ومتابعة �سري
العملي ��ات الع�سكري ��ة اجلاري ��ة يف قي ��ادة عملي ��ات ا�ستع ��ادة
نين ��وى و"التقدم الكبري" الذي حتققه القوات الأمنية والدعم
الذي يقدمه التحالف الدويل لهذه القوات هناك.
و�أ�ش ��اد ال�سف�ي�ر الأمريكي ،بح�سب البيان ،ب� �ـ "االنت�صارات"
الت ��ي حققه ��ا اجلي� ��ش العراق ��ي يف الفلوجة وبقي ��ة القواطع
الأخرى ،م�ؤك ��دا "ا�ستمرار دعم الوالي ��ات املتحدة الأمريكية
للع ��راق م ��ن �أجل الإ�س ��راع يف ح�سم املع ��ارك وا�ستعادة كافة
املناطق من �سيطرة داع�ش.
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سياسة

ّ
توقعات بتمرير الت�شريع رغم عدم د�ستوريّته وتعار�ضه مع نقل ال�صالح ّيات �إىل احلكومات املحلية

احلكوم��ة تدف��ع بقان��ون "دم��ج ال��وزارات" لت��دا ُرك فو�ض��ى ِح َ
��زم الإ�ص�لاح
اىل ان وزارت ��ه كان ��ت "ق ��د قدم ��ت خدم ��ات
كث�ي�رة لباحثني وا�سات ��ذة ،مل يجدوا مبتغاهم
يف وزارة التعليم العايل".
ور�أى الوزي ��ر امل�سيح ��ي ان "احلكوم ��ة
التع ��رف ماذا تري ��د حتى الآن م ��ن وراء �إلغاء
العل ��وم والتكنولوجي ��ا ،او تقلي�ص الوزارات
االخ ��رى" ،م�ش�ي�را اىل ان اح ��د امل�ست�شاري ��ن
احلكوميني ابلغه ب ��ان "احلكومة ترى وزارة
العلوم والتكنولوجيا بانها مقربة للعلماء".
ويه ��دد �إلغ ��اء وزارة العل ��وم والتكنولوجي ��ا
بانهاء عدد م ��ن االتفاقيات واالعمال امل�شرتكة
التي ابرمتها الوزارة مع دول خمتلفة.
ويقول النائب ح�سن توران ان "م�شاريع مهمة
كانت تعمل عليها وزارة العلوم والتكنولوجيا
يف ق�ضي ��ة املقابر اجلماعية ،ومعاجلة القنابل
غري املنفقلة ،واال�سلحة الكيمياوية".
ويك�شف النائب الرتكماين عن وجود �شكاوى
تقدم به ��ا موظفون يف وزارات ملغية واخرى
مدجمة ،ب�سبب عدم ح�صولهم على رواتب.
وبح�سب م�س�ؤولني حتدثوا لـ(املدى) ،فان �ضم
� 11أل ��ف موظف من وزارة العل ��وم و�إحلاقهم
ب ��وزارة التعليم �سيكلف االخ�ي�رة  400مليار
دين ��ار �سنويا ،نظرا الختالف نظ ��ام الرواتب
بني الوزارتني.

 بغداد  /وائل نعمة
اعرتا�ض ��ات �شدي ��دة تنتظ ��ر قان ��ون �أر�سلته
احلكوم ��ة �إىل الربمل ��ان لتكيي ��ف �إجراءاته ��ا
ال�سابقة بدمج و�إلغاء عدد من الوزارات.
واعت�ب�رت جل ��ان متخ�ص�ص ��ة يف جمل� ��س
النواب ان "م�ش ��روع قانون دمج الوزارات"
يك�شف عن خ ��رق د�ستوري ،لأن ��ه جاء الحقا
عل ��ى �إجراءات اتخذتها احلكومة بالفعل قبل
نحوعام.
لك ��ن عل ��ى الرغم م ��ن ذلك ق ��د يق ��رر الربملان
املوافق ��ة على "امل�شروع" لإنقاذ احلكومة من
احلرج القانوين الذي وقعت به.
و�ألغ ��ى رئي�س احلكومة حي ��در العبادي ،يف
�آب  11 ،2015وزارة �ضم ��ن حكومته االوىل
�صوت
�إثر �إ�صداره حزمة �إ�صالحات مفاجئة ّ
عليها الربملان الحقا.
و�شم ��ل الإلغاء وزارة حق ��وق الإن�سان ،التي
يديره ��ا حمم ��د البيات ��ي وهو تركم ��اين عن
كتل ��ة ب ��در ،ووزارة الدول ��ة ل�ش� ��ؤون املر�أة،
الت ��ي تر�أ�سه ��ا الوزي ��رة الكردي ��ة وامل ��ر�أة
الوحيدة يف احلكومة بي ��ان نوري ،ووزارة
الدولة ل�ش�ؤون املحافظات وجمل�س النواب،
الت ��ي كان ير�أ�سه ��ا احمد اجلب ��وري حمافظ
�ص�ل�اح الدي ��ن احل ��ايل ،ووزارة دولة �أخرى
من ن�صيب �إحدى الكتل الكردية.
كم ��ا ت�ضمنت حزمة اال�صالح ��ات دمج وزارة
العل ��وم والتكنولوجي ��ا ،الت ��ي كان ير�أ�سه ��ا
الوزي ��ر امل�سيح ��ي الوحي ��د فار� ��س جج ��و،
ب ��وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث العلمي،
ووزارة البيئ ��ة ب ��وزارة ال�صح ��ة ،ووزارة
البلديات بوزارة الإعمار والإ�سكان ،ووزارة
ال�سياحة والآثار بوزارة الثقافة.
و�أث ��ارت التغي�ي�رات احلكومي ��ة حينه ��ا
ت�س ��ا�ؤالت ع ��ن �سب ��ب ا�ستثن ��اء �إج ��راءات
الرت�شي ��ق لعدد من ال ��وزارات اخلدمية التي
تتهم ع ��ادة بالف�شل ويديره ��ا وزراء ينتمون
اىل قوى �سيا�سية كبرية.
وكان وزي ��ر حق ��وق االن�س ��ان ال�سابق حممد
البياتي هاجم ب�شدة قرار العبادي ،ور�أى ان
اال�ص�ل�اح "ال يتحقق ب�إلغاء وزارة تت�ألف من
 20موظفا مث ��ل وزارة املر�أة" .وكان الوزير
الرتكم ��اين ك�ش ��ف ،يف ت�صريح ��ات ل ��ه ،بان
وزارته "ت�ضم  1240موظفا فقط".

ب ��دوره دع ��ا قتيبة اجلب ��وري ،وزي ��ر البيئة
ال�سابق ،العبادي اىل مراجعة قراره القا�ضي
بدم ��ج وزارت ��ي البيئ ��ة وال�صح ��ة ،و�إيق ��اف
تنفيذه.
كذل ��ك انتقدت الكت ��ل امل�سيحية ازاحة ممثلها
الوحي ��د يف الكابينة الوزاري ��ة .وقال �سا�سة
م�سيحيون ان حكومة العبادي هي احلكومة
الوحيدة يف العراق التي ا�ستثنت امل�سيحيني
منذ احلكم امللكي.
وتعر�ضت اجراءات العب ��ادي ،خالل اال�شهر
الت ��ي تل ��ت �إط�ل�اق ح ��زم اال�صالح ��ات ،اىل
انتق ��ادات �شدي ��دة ،نظ ��را لغمو� ��ض م�ص�ي�ر
ال ��وزراء واملوظف�ي�ن ،والتبع ��ات الت ��ي
ي�ستدعيها �إلغاء وزارات �أقر الربملان قوانيها
يف دورات �سابقة.

احلكومة خرقت الد�ستور
و�أر�سلت احلكومة ،م�ؤخرا ،اىل الربملان م�سودة
قانون م ��ن  6بنود ل�شرعنة دم ��ج وزارة العلوم
والتكنولوجي ��ا م ��ع التعلي ��م الع ��ايل ،والبيئ ��ة
م ��ع وزارة ال�صح ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل دمج وزارة
ال�سياحة م ��ع الثقافة ،والبلدي ��ات مع اال�سكان.
كما ي�ؤكد القانون �إلغ ��اء وزارة حقوق االن�سان
الت ��ي ت�أ�س�س ��ت ب�أمر من احلاك ��م االمريكي بول
برمير.
وين� ��ص م�ش ��روع القان ��ون على نق ��ل ت�شكيالت
تل ��ك الوزارات ،ب ��كل التزاماته ��ا وموجوداتها،
اىل الوزارات املدجمة معه ��ا ،فيما حول حقوق
وممتل ��كات وزارة حق ��وق االن�س ��ان اىل وزارة
املالية،وه ��و �أم ��ر اعرت�ض عليه ح�س ��ن توران،
ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة الربملاني ��ة ،مطالب ��ا

العبادي خالل ح�ضوره جل�سة الربملان�..أر�شيف.
بنق ��ل موظف ��ي وزارة حقوق االن�س ��ان وجميع ودعا ت ��وران الربمل ��ان اىل "االنتب ��اه اىل ذلك
التزاماته ��ا اىل مفو�ضية حقوق االن�سان ولي�س اخل ��رق ،ال�سيم ��ا وان احلكومة قام ��ت ب�إلغاء
املالية.
وزارات كانت لديها قوان�ي�ن نافذة مثل وزارة
لكنّ م�سودة القانون تن�ص يف (املادة الثالثة /حقوق الإن�سان".
ثالث ��ا) ،على ان "احلكومة ت�ش ��كل جلنة لتقوم وتن�ص املادة  4من م�سودة القانون اىل "�إلغاء
باالعمال وامله ��ام التي كانت تق ��وم بها وزارة قوان�ي�ن وزارات :حق ��وق االن�س ��ان ،البيئ ��ة،
حقوق االن�سان".
وال�سياحة".
لكن النائب توران �أكد ،يف ات�صال مع (املدى)
ان "احلكوم ��ة خرقت الد�ست ��ور ،وهي حتاول
مقربة العلماء!
به ��ذا القان ��ون معاجل ��ة اخل ��رق ال ��ذي وقعت ب ��دوره و�ص ��ف فار� ��س جج ��و ،وزي ��ر العلوم
فيه".
والتكنولوجيا ال�سابق ،دم ��ج وزارته بوزارة
وانتقد ع�ضو اللجنة القانونية الربملانية قيام التعليم العايل بانه "تدمري ولي�س �إ�صالح ًا".
احلكومة ب�إلغاء ودمج الوزارات وامل�ضي بتلك وقال ججو يف حديث لـ(املدى) ام�س "الميكن
االجراءات ثم ار�سال قوانني لت�أكيد ماقامت به ان تلغ ��ي احلكوم ��ة وزارة مهمة مث ��ل العلوم
�سابقا.
والتكنولوجي ��ا ب�سط ��ر او �سطري ��ن" ،م�شريا

املفو�ض ّية :قطعنا �شوط ًا كبريا لإجراء االنتخابات املحل ّية

ّ
حل��ل مفو�ض ّي��ة االنتخابات
 76نائب�� ًا ُيو ّقع��ون عل��ى طل��ب

 بغداد  /املدى
�أعل ��ن النائب عن كتلة ب ��در الربملانية حممد كون،
�أم� ��س الإثنني ،عن توقيع  76نائبا ل�صالح �إ�صدار
ق ��رار مل ��زم م ��ن الربملان يق�ض ��ي بح ��ل مفو�ضية
االنتخاب ��ات ،فيما اعتربها خط ��وة �أوىل لإ�صالح
الهيئات امل�ستقلة.
وقال ك ��ون ،يف بيان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة منه،
�إن "كتلة ب ��در النيابية بد�أت بجم ��ع التواقيع من
�أج ��ل ح ��ل مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات احلالي ��ة وفتح
الرت�شيح للكفاءات امل�ستقل ��ة ،مبينا �أن " 76نائب ًا
وقع ��وا حلد الآن م ��ن �أجل �إ�صدار ق ��رار ملزم من
جمل�س النواب يق�ضي بحل مفو�ضية االنتخابات
احلالية و�إعادة انتخاب �شخ�صيات م�ستقلة ل�شغل
منا�صب املفو�ضني فيها".
و�أ�ض ��اف ع�ض ��و كتلة ب ��در �أن "هذا الإج ��راء هو

اخلط ��وة الأوىل لإ�ص�ل�اح منظوم ��ة الهيئ ��ات
امل�ستقل ��ة بالكامل مبا ي�ضمن ا�ستقالليتها وجناح
الأغرا�ض التي �أن�شئت من �أجلها".
وج ��اءت ه ��ذه الدع ��وة ع�شي ��ة مطالب ��ة رئي� ��س
الربملان �سليم اجلبوري اللجنة القانونية بتقدمي
تقرير عن الو�ضع القانوين ملفو�ضية االنتخابات
واالعداد ملجل�س املفو�ضية املقبل.
يف ه ��ذه االثناء� ،أبدت املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات ،ا�ستغرابها من الدعوات التي تطالب
بحله ��ا ،فيم ��ا اعرب ��ت ع ��ن امله ��ا ان ال تدخل تلك
الدعوات من باب ال�ضغط.
وقالت املفو�ضي ��ة ،يف بيان اطلعت عليه (املدى)،
ام� ��س ،ان "جمل�س املفو�ضني يف املفو�ضية يبدي
ا�ستغراب ��ه ال�شدي ��د من الدعوات الت ��ي ي�سعى لها
بع�ض اع�ض ��اء جمل�س النواب جلم ��ع تواقيع من
اجل ح ��ل املفو�ضية خالفا للقان ��ون والد�ستور"،

معت�ب�رة ان "ذل ��ك يولد فراغ ��ا د�ستوري ��ا يف هذا
الظ ��رف الع�صي ��ب الذي مير ب ��ه البل ��د ويعر�ضه
اىل املجه ��ول ال�سب ��اب وم� ��آرب حت ��ت ا�سالي ��ب
خمتلف ��ة م ��ن ال�ضغ ��ط" .وا�ضاف ��ت املفو�ضية ان
"تل ��ك اال�صوات املطالبة بحله ��ا بد�أت تتعاىل يف
الوق ��ت الذي قطع ��ت فيه املفو�ضي ��ة �شوطا كبريا
لإج ��راء انتخابات جمال� ��س املحافظات على وفق
املدد الد�ستورية والقانونية" ،مو�ضحة ان "املدة
املتبقية هي عدة ا�شهر من عمر املجل�س احلايل".
واعرب ��ت املفو�ضي ��ة ع ��ن امله ��ا ان "ال تدخل تلك
الت�صريح ��ات او التح ��ركات م ��ن ب ��اب ال�ضغ ��ط
بط ��رق خمتلف ��ة" ،م�ش�ي�رة اىل انه ��ا "ادت الدور
امله ��م واحلي ��وي يف امت ��ام اال�ستحقاق ��ات
االنتخابي ��ة املا�ضية الت ��ي انتجت جمل�س النواب
احل ��ايل وت�شكي ��ل احلكومة وه ��ذا يع ��د ت�أ�سي�سا
ل�شرعي ��ة العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة احلالي ��ة التي تقود

الب�ل�اد ،حي ��ث اجرته ��ا يف ظ ��ل ظ ��روف �سيا�سية
وامنية �صعبة كان البع� ��ض ي�شكك يف اجناز هذا
اال�ستحقاق".
وتابع ��ت املفو�ضي ��ة ان "جمل� ��س املفو�ض�ي�ن
يعم ��ل حت ��ت ال�ض ��وء وه ��و يتفه ��م قل ��ق البع�ض
وابواب ��ه مفتوح ��ة ل ��كل الطروح ��ات واالف ��كار
واال�ستف�س ��ارات الت ��ي م ��ن �ش�أنها االجاب ��ة عليها
ب ��كل مهنية و�شفافي ��ة" ،الفت ��ة اىل ان "املفو�ضية
احيط ��ت �شرعيته ��ا والتزامه ��ا القانوين مبوجب
قانونه ��ا ،ف�ضال ع ��ن اال�شادة الت ��ي ح�صلت عليها
م ��ن قب ��ل املرجعي ��ات الديني ��ة واالمم املتح ��دة
وال ��دول الك�ب�رى ،ا�ضاف ��ة اىل ال�سمع ��ة الطيب ��ة
الت ��ي اكت�سبتها بعد ادارته ��ا وتنظيمها للعمليات
االنتخابي ��ة وه ��ذا م ��ا اعطاها زخما قوي ��ا لل�سري
قدم ��ا يف التوا�ص ��ل مع جمي ��ع الكت ��ل والوقوف
معها على م�سافة واحدة".

الف�ضيلة :بنود الت�شريع تزيد ال ُه ّوة بني جمل�س النواب وال�شعب

م�شروع قانون مثري للجدل ي�ساوي بني امتيازات الربملانيني والوزراء
 بغداد  /املدى
�أثارت ق ��راءة م�ش ��روع لتعدي ��ل قانون
"جمل�س النواب العراقي" جدال وا�سعا
بني الكتل النيابية.
ورغ ��م مطالب ��ة التحال ��ف الوطن ��ي
بت�أجي ��ل قراءة م�سودة القانون� ،إال ذلك
ا�صطدم برف� ��ض رئي�س الربمل ��ان �سليم
اجلبوري.
وتت�ضم ��ن م�س ��ودة م�ش ��روع قان ��ون
جمل� ��س الن ��واب  7م ��واد منه ��ا .متت ��ع
رئي� ��س جمل� ��س النواب ونائبي ��ه بكافة
احلق ��وق واالمتيازات الت ��ي يتمتع بها
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ونائب ��اه يف
جميع املج ��االت املادية واملعنوية ويتم
معهم بروتوكوليا على هذا اال�سا�س.
كم ��ا ين� ��ص القان ��ون على متت ��ع ع�ضو
جمل� ��س الن ��واب بكاف ��ة احلق ��وق
واالمتي ��ازات الت ��ي متت ��ع به ��ا الوزير
يف جمي ��ع املج ��االت املادي ��ة واملعنوية
ويت ��م التعام ��ل مع ��ه بروتوكولي ��ا على
هذا اال�سا�س ،فيما يجي ��ز القانون منح
هيئة رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب واع�ضاء
جمل� ��س النواب وا�سرهم جوازات �سفر
دبلوما�سية.

وبح�س ��ب م�ص ��ادر برملاني ��ة ف ��ان
تعدي ��ل القان ��ون ي�سعى لتنظي ��م املركز
الد�ستوري والقانوين لرئا�سة و�أع�ضاء
جمل�س النواب وحقوقهم وامتيازاتهم،
والت�أ�سي� ��س لأمان ��ة عام ��ة مبديرياته ��ا
وت�شكيالته ��ا الأخ ��رى ،ولتحدي ��د
الدرج ��ات الوظيفي ��ة للمنا�ص ��ب العليا
و�آلية تعيني املوظفني.
و�أجنز جمل�س النواب يف جل�سة ام�س،
القراءة الأوىل مل�ش ��روع القانـــون الذي
قدمته اللجنتان القانونية واملالية.
وذك ��ر بيان للدائ ��رة االعالمي ��ة ملجل�س
الن ��واب ،تلقت (املدى) ن�سخ ��ة منه ،ان
"رئي� ��س املجل� ��س �ش ��دد عل ��ى �ضرورة
وجود قان ��ون ملجل�س الن ��واب لأهميته
يف تنظي ��م العم ��ل" ،الفت ��ا اىل "اهمي ��ة
العمل على ان�ضاج م�شروع القانون".
ونق ��ل البيان عن رئي�س الربملان ت�أكيده
ان "املجل�س يركز يف عمله على م�صلحة
ال�شعب والينظر اىل االمتيازات".
يف ه ��ذه االثناء ،رف�ض ��ت كتلة الف�ضيلة
بع� ��ض فق ��رات قانون جمل� ��س النواب،
وو�صفتها بانها "منافية ملعايري العدالة
االجتماعية".
وق ��ال رئي� ��س كتل ��ة الف�ضيل ��ة النائ ��ب

عم ��ار طعم ��ة ،يف بي ��ان له ام� ��س تلقت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه" ،انن ��ا ن�سج ��ل
اعرتا�ضنا ال�شدي ��د ورف�ضنا ملا ت�ضمنه
م�ش ��روع قان ��ون جمل� ��س الن ��واب م ��ن
بع�ض الفق ��رات التي تتنافى مع معايري
العدالة االجتماعية وفيها اثارة مل�شاعر
اجلمه ��ور وت�سه ��م يف زي ��ادة اله ��وة
و�ضعف الثقة بني امل�ؤ�س�سة الت�شريعية
وال�شعب".
وا�ض ��اف رئي� ��س كتل ��ة الف�ضيل ��ة "ل ��ذا
نطال ��ب بالغ ��اء تل ��ك الفق ��رات وحذفها
لكونه ��ا غ�ي�ر م�ب�ررة وتعك� ��س اهتماما
باخل�صو�صيات �أكرث من كونها داخلة او
مقدمة يف ت�أدية املهمة �أو �إجنازالوظيفة
الت�شريعية او الرقابية".
وا�سته ��ل اجلب ��وري اجلل�س ��ة الرابع ��ة
�ضمن الف�صل الت�شريعي اجلديد بتهنئة
ال�شع ��ب العراق ��ي مبنا�سب ��ة ت�صوي ��ت
منظم ��ة اليون�سكو عل ��ى ادراج االهوار
واملناط ��ق االثرية �ضم ��ن الئحة الرتاث
العامل ��ي ،م�شريا اىل حاج ��ة العراق اىل
ه ��ذا االجناز حل�صد ثم ��اره يف املرحلة
ال�صعبة التي مير بها و�ضرورة انتهائها
م ��ن خالل تكات ��ف العراقيني وتوحدهم
يف مواجهة االرهاب والف�ساد واالرتقاء

بالبلد اىل م�صاف الدول املتح�ضرة.
و�أكمل الربملان الت�صويت على  31مادة
م ��ن ا�ص ��ل  60مادة يف م�ش ��روع قانون
اجلامعات والكلي ��ات االهلية املقدم من
جلنت ��ي التعليم العايل والبحث العلمي
والقانونية.
وانهى املجل�س القراءة االوىل مل�شروع
قان ��ون ت�صدي ��ق اتفاقية نق ��ل املحكوم
عليه ��م بني حكوم ��ة جمهوري ��ة العراق
وحكوم ��ة اململك ��ة املتح ��دة لربيطاني ��ا
العظم ��ى وايرلندا ال�شمالي ��ة املقدم من
جل ��ان العالق ��ات اخلارجي ��ة واملالي ��ة
والقانوني ��ة ال ��ذي ي�سه ��م يف توثي ��ق
التع ��اون يف جمال نق ��ل املحكوم عليهم
ب�ي�ن احلكومت�ي�ن وللت�صدي ��ق عل ��ى
االتفاقية.
و�أرج� ��أ جمل�س الن ��واب الت�صويت على
م�ش ��روع (قان ��ون حري ��ة التعب�ي�ر ع ��ن
الر�أي واالجتم ��اع والتظاهر ال�سلمي)،
املقدم م ��ن اللج ��ان القانوني ��ة وحقوق
االن�س ��ان واالم ��ن والدف ��اع والثقاف ��ة
واالعالم واالوق ��اف وال�ش�ؤون الدينية
م ��ن �أج ��ل �إع ��ادة النظ ��ر يف �صياغت ��ه
وت�شريعه.
كم ��ا ق ��ررت هيئ ��ة الرئا�س ��ة ت�أجي ��ل

الت�صوي ��ت عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون
الهيئ ��ة العام ��ة ل�ضمان حق ��وق االقاليم
واملحافظ ��ات غ�ي�ر املنتظم ��ة يف اقلي ��م
املقدم من جلنت ��ي االقاليم واملحافظات
غري املنتظمة يف االقليم والقانونية.
و�أرج� ��أ املجل� ��س الت�صوي ��ت م ��ن حيث
املب ��د�أ على م�شروع قان ��ون دمج و�إلغاء
ال ��وزارات املق ��دم م ��ن جل ��ان التعلي ��م
الع ��ايل وال�صح ��ة والبيئ ��ة واخلدمات
والإعم ��ار والثقاف ��ة واالع�ل�ام وحقوق
الإن�سان واملالية
و�أمت املجل� ��س ق ��راءة تقري ��ر ومناق�شة
مقرتح قان ��ون التعديل الث ��اين لقانون
املفو�ضي ��ة العليا حلق ��وق االن�سان رقم
 52ل�سن ��ة  2008املق ��دم م ��ن جلنت ��ي
حقوق االن�سان والقانونية.
م ��ن جهة �أخ ��رى ح ��ث رئي� ��س املجل�س
اللج ��ان النيابي ��ة عل ��ى تفعي ��ل دوره ��ا
حل�س ��م م�شاري ��ع القوان�ي�ن ،مبين ��ا �أن
اال�سبوع املقبل �سي�شهد درج م�شروعات
قانون املحمكة االحتادية وقانون حرية
التعبري عن ال ��ر�أي والتظاه ��ر وقانون
االدع ��اء الع ��ام عل ��ى ج ��دول اعم ��ال
املجل�س .وتقرر بعدها رفع اجلل�سة اىل
يوم الثالثاء املقبل .2016/7/26

هل ينقذ الربملان احلكومة؟
ويف ال�سي ��اق ذاته ،يك�ش ��ف النائب ر�سول �أبو
ح�سن ��ة ،ع�ض ��و جلن ��ة االقالي ��م الربملانية ،عن
ان قان ��ون دمج ال ��وزارات �سيكون له ت�أثريات
عل ��ى م�ستقبل نق ��ل �صالحيات ال ��وزارات اىل
املحافظات.
ويق ��ول �أب ��و ح�سن ��ة ،يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)،
ب ��ان "م�ش ��روع القانون �سيواج ��ه اعرتا�ضات
�شدي ��ده ،ب�سب ��ب ر�ؤية ن ��واب ب�ض ��رورة بقاء
بع� ��ض الوزارات التي لها مردودات مالية مثل
ال�سياحة ،مما قد الي�سمح بدجمها".
وي�ش�ي�ر ع�ض ��و دول ��ة القان ��ون اىل ان "نق ��ل
�صالحي ��ات بع� ��ض ال ��وزارات اىل املحافظات
اليعن ��ي �إلغاءها ،كما جاء يف م�شروع القانون
الذي �ألغى ودمج وزارات".
وعل ��ى الرغ ��م من ه ��ذه االعرتا�ض ��ات ،يتوقع
النائب ح�سن ت ��وران ان تذهب الكتل اىل رفع
"احلرج ع ��ن احلكوم ��ة" ،وامل�ض ��ي بت�شريع
القانون مع تعديل بع�ض الفقرات.

إرهابي و "املُقاوم الربيء"
ال�صدر يُطالب بالتفريق بني ال
ّ

وزير العدل :رئا�سة اجلمهورية غري
ق�صرة بتنفيذ الإعدامات
ُم ّ
 بغداد  /املدى

�أكد وزير العدل حيدر الزاملي ،الإثنني،
ان رئا�سة اجلمهورية "غري مق�صرة" يف
ما يخ�ص امل�صادقة على عقوبة االعدام،
م�ؤك ��دا ان وزارت ��ه �ستنف ��ذ االح ��كام
ب�ش ��كل �أكرب بع ��د تعديل قان ��ون ا�صول
املحاكمات اجلنائية الذي �صادقت عليه
رئا�سة اجلمهورية اال�سبوع املا�ضي.
وقال الزاملي يف م�ؤمتر �صحفي عقده،
ام� ��س يف مبن ��ى الربمل ��ان ،وح�ضرت ��ه
(املدى) �إن "االح ��داث املتداولة م�ؤخرا
ب�ش� ��أن اح ��كام االع ��دام ه ��ي مزاي ��دات
وتناق�ض ��ات غ�ي�ر �صحيح ��ة" ،مبين� � ًا
�أن "جمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة �أن�شئت
خلدم ��ة م�صالح ال�شع ��ب واحلفاظ على
حقوقهم يف الداخ ��ل واخلارج ،ال�سيما
االف ��راج او ال�سج ��ن او عقوب ��ة االعدام
وغريها".
و�أ�ض ��اف وزي ��ر الع ��دل ان "جري ��دة
الوقائ ��ع العراقية �ستقوم يوم غد بن�شر
�آخ ��ر تعدي ��ل لقوان�ي�ن وزارة الع ��دل"،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "ه ��ذا التعدي ��ل يحف ��ظ
حق ��وق املواطن�ي�ن بان ��زال الق�صا� ��ص
الع ��ادل باملدان�ي�ن اجلن ��اة و�سيتي ��ح
لل ��وزارة اال�س ��راع بتفيذ االح ��كام اكرث
من العدد احلايل".
ونف ��ى الزاملي "وجود تلك� ��ؤ يف تنفيذ
احكام االعدام على اعتبار ان ما يجري
ه ��ي اج ��راءات حاكمة وملزم ��ة لوزارة
الع ��دل يج ��ب اتباعه ��ا ،وه ��ي ان تكون
الق�ضي ��ة م�صادق ًا عليه ��ا متييزا ،وترفع
بعده ��ا اىل رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة لتت ��م
م�صادقتها".
و�أك ��د وزي ��ر الع ��دل �أن "رئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة غ�ي�ر مق�ص ��رة بت�صدي ��ق
املرا�سي ��م اجلمهورية لعقوب ��ة االعدام،
لكن االجراءات احلاكمة هي التي تعطل
ذلك ما يجعلنا يف حيز مفرغ".
وج ��اءت ت�صريح ��ات وزير الع ��دل بعد
ا�ست�ضافته من قبل جلنة حقوق االن�سان
النيابية ،ام�س ،ملناق�ش ��ة امل�صادقة على
اح ��كام االع ��دام ،والتقاطع ��ات الت ��ي
اث�ي�رت م�ؤخ ��را ب�ي�ن ال ��وزارة ورئا�سة
اجلمهورية على خلفية التفجري الدامي
الذي �شهدته منطقة الكرادة مطلع متوز
اجلاري.

وكانت النائب ��ة ا�شواق اجل ��اف ك�شفت
م�ؤخرا ع ��ن عزم جلنة حق ��وق االن�سان
الربملانية ا�ست�ضاف ��ة وزير العدل حيدر
الزاملي وم�ست�شاري رئي�س اجلمهورية
خال ��د �ش ��واين وام�ي�ر الكن ��اين داخ ��ل
اللجنة.
وقال ��ت اجل ��اف يف ت�صريحات اعالمية
ان ا�ست�ضاف ��ة الزاملي ت�أتي على خلفية
وج ��ود لب� ��س يف املعلوم ��ات ب�ش� ��أن
مو�ضوع امل�صادقة عل ��ى احكام االعدام
ال�سيم ��ا بع ��د حادث ��ة تفج�ي�ر الك ��رادة
االرهاب ��ي ،باال�ضاف ��ة اىل وج ��ود لب�س
�آخ ��ر يف الأع ��داد احلقيقي ��ة للمتهم�ي�ن
باالرهاب".
و�أث ��ار تفجري الكرادة موج ��ة انتقادات
وا�سع ��ة طال ��ت وزارة الع ��دل ورئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة لتلك�ؤهم ��ا يف تنفيذ مئات
احكام االعدام ال�صادرة بحق ارهابيني
عراقيني واجانب.
و�س ّرع ��ت رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ووزارة
الع ��دل م ��ن امل�صادق ��ة وتنفي ��ذ اح ��كام
االعدام بح ��ق  10مدانني ،ات�ضح الحق ًا
ان بع�ضه ��م مت ��ورط بق�ضاي ��ا جنائي ��ة،
وان البع� ��ض الآخر ينتم ��ون اىل التيار
ال�صدري.
يف ه ��ذه االثن ��اء ،و�ص ��ف زعي ��م التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر م�صادقة رئا�سة
اجلمهوري ��ة عل ��ى تنفي ��ذ حك ��م االعدام
بحق بع� ��ض اتباعه بانه عم ��ل �سيا�سي
منح ��ط ،وطلب التفريق بني االرهابيني
واملقاومني.
ويف معر� ��ض تعليقه على ت�صريح مدير
ع ��ام ال�سج ��ون العراقي ��ة ال ��ذي ك�ش ��ف
في ��ه �أن  170مر�سوم ��ا جمهوري ��ا التي
ار�سلتها رئا�س ��ة اجلمهورية اىل وزارة
العدل اغلبها �ص ��درت بحق ابناء التيار
ال�صدري ،قال ال�صدر انه "عمل �سيا�سي
منحط متقن".
وا�ض ��اف ال�ص ��در ،يف بي ��ان اطلع ��ت
علي ��ه (امل ��دى)� ،إن "طالب ��ت باالف ��راج
عنهم قيل ان فالن� � ًا يطالب باالفراج عن
االرهابيني
وان مل اطال ��ب مل ت�سكت ا�صوات بع�ض
"التيارين".".
وتاب ��ع بالق ��ول "لكن ��ي اطل ��ب التفرق ��ة
ب�ي�ن االرهاب ��ي والقات ��ل وب�ي�ن املقاوم
الربيء".
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التحالف الدويل ي�ست�أنف غاراته من تركيا بعد فتح املجال اجلوي

عمليات نينوى :حترير القيارة �سيقطع حركة داع�ش
يف  4حمافظات ..وندعو الأهايل ملالزمة منازلهم

 بغداد  /املدى
�أكد قائد عملي ��ات حترير نينوى اللواء
الرك ��ن جن ��م اجلب ��وري �أن حتري ��ر
ناحية القيارة ،جنوب املو�ص ��ل ،يقطع
ال�شريان الوحيد لتمويل تنظيم داع�ش
جنوب املو�صل.
وفيما ا�ش ��ار اىل ان الناحية مهمة لأنها
تربط املو�ص ��ل بكركوك و�صالح الدين
و�أربيل ،دعا �أهايل املناطق اخلا�ض ��عة
ل�س ��يطرة داع� ��ش اىل ع ��دم الن ��زوح
وم�ساندة القوات الأمنية.
وكان رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء العراقي

حي ��در العب ��ادي �أعل ��ن ،يف  8من متوز
اجلاري ،حترير قاعدة القيارة ،جنوب
املو�ص ��ل ،م ��ن �س ��يطرة تنظي ��م داع�ش
بالكامل.
وكان ��ت اللجن ��ة االمني ��ة يف جمل� ��س
حمافظ ��ة نين ��وى ،اعلنت يف ال� �ـ  9من
متوز  ،2016دخول القوات امل�ش�ت�ركة
داخل قاعدة القي ��ارة من دون قتال بعد
هروب عنا�صر التنظيم.
وقال الل ��واء الركن جنم اجلبوري ،يف
حديث اىل ( امل ��دى بر�س)� ،إن "حترير
ناحي ��ة القي ��ارة اب ��رز معاق ��ل تنظي ��م
داع� ��ش ميث ��ل قط ��ع التموي ��ل الوحي ��د

للتنظي ��م يف جنوب املو�ص ��ل ملا متتلكه
الناحية م ��ن �آبار نفطية وخمزون كبري
م ��ن الكربي ��ت يف منطق ��ة امل�ش ��راق"،
مبين ًا �أن "الناحية متثل حلقة االت�صال
ب�ي�ن املو�ص ��ل وكركوك و�ص�ل�اح الدين
واربيل وال�س ��يطرة على قاعدة القيارة
وقرية جحلة دفعت اغلب قيادات داع�ش
االجانب اىل الهرب من ق�ضاء ال�شرقاط
واحلويجة اىل داخل املو�صل".
ودع ��ا اجلب ��وري اه ��ايل املناط ��ق
اخلا�ض ��عة ل�س ��يطرة داع� ��ش جنوب ��ي
املو�ص ��ل ،اىل "مالزم ��ة منازله ��م وعدم
الن ��زوح مع تق ��دم القطعات الع�س ��كرية

رتل ع�سكري يف القيارة�..أ.ف.ب
لتحري ��ر مناطقه ��م وكذل ��ك م�س ��اندة
الق ��وات االمني ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "القوات
االمني ��ة م ��ن فرق ��ة مكافح ��ة االره ��اب
والفرقة التا�سعة املدرعة مع الفرقة 15
واحل�ش ��د ال�ش ��عبي متكنت م ��ن حترير
ق ��رى �س�ت�راتيجية ع ��دة يف ال�ض ��فتني
الغربية وال�شرقية لنهر دجلة بالتن�سيق
مع طائرات التحالف الدويل".
ي�أتي ه ��ذا يف وقت �أعلن في ��ه التحالف
الدويل ا�ستئناف عملياته اجلوية التي
ت�س ��تهدف تنظي ��م داع� ��ش انطالق ��ا من
تركيا بعد تعليقها �إثر حماولة االنقالب
الع�سكري ،وفق ما اعلنت وزارة الدفاع

االمريكية.
ونلق ��ت وكال ��ة (فران� ��س بر� ��س) ع ��ن
املتح ��دث با�س ��م البنتاغ ��ون بيرت كوك
قوله ان "عمليات التحالف �ض ��د تنظيم
داع� ��ش ا�س ��ت�ؤنفت يف كل القواع ��د يف
تركيا" بع ��د اعادة فت ��ح املجال اجلوي
الرتكي امام الطائرات الع�سكرية.
وتن�ش ��ر الوالي ��ات املتح ��دة 1500
ع�س ��كري وم ��دين يف القاع ��دة الرتكية
ا�ض ��افة اىل طائ ��رات م ��ن دون طي ��ار
واخ ��رى هجومية من ط ��راز "ايه "10
ومقات�ل�ات "براول ��ر" االلكرتوني ��ة
وطائ ��رات امداد .وكان ��ت تركيا اغلقت
جمالها اجل ��وي بعد حماول ��ة االنقالب
م�ساء اجلمعة.
اىل ذل ��ك ،قال م�س� ��ؤول ترك ��ي لفران�س
بر� ��س ان �أنق ��رة ت�ش ��تبه ب ��ان قاع ��دة
اجنرليك ا�س ��تخدمت الم ��داد املقاتالت
التي ا�ستخدمها االنقالبيون.
يف املقابل ،نقلت الوكالة الفرن�س ��ية عن
�ص ��حيفة (حرييت) الرتكي ��ة ،قولها ان
ال�س ��لطات الرتكية اعتقل ��ت يف القاعدة
امل�س� ��ؤول يف القوات اجلوية اجلرنال
بك�ي�ر اركان فان ��ن ا�ض ��افة اىل اثن ��ي
ع�شر �ض ��ابطا .واو�ض ��ح البنتاغون ان
الكهرب ��اء ال تزال مقطوع ��ة عن القاعدة
اجلوي ��ة ،لك ��ن العملي ��ات ميك ��ن ان
تتوا�صل با�ستخدام مولدات طوارئ.
وق ��ال ك ��وك ان "املن�ش ��ات االمريكية ال
تزال ت�ستخدم م�ص ��ادر كهرباء داخلية،
لكنن ��ا ن�أمل ب ��ان نتزود �س ��ريعا" التيار
الكهربائي املعتاد ،م�ؤكدا ان "العمليات
يف القاعدة مل تت�أثر".
وتن�شر وا�شنطن اي�ضا نحو  300جندي
من القوات اجلوي ��ة يف قاعدة دياربكر
جن ��وب �ش ��رقي تركيا متخ�ص�ص�ي�ن يف
البح ��ث ع ��ن طياري ��ن ي�س ��قطون يف
املناطق املعادية و�إنقاذهم.
وه� ��ؤالء م ��زودون مروحي ��ات "باي ��ف
ه ��وك" وطائ ��رات "�س ��ي ."130-وهم
عل ��ى ا�س ��تعداد للتدخ ��ل النق ��اذ طياري
التحال ��ف يف ح ��ال ا�س ��قطت طائراتهم
فوق العراق �أو �سوريا.

�صالح الدين تتهم احلكومة برف�ض عرو�ض امريكية لإعمار امل�صفى النفطي

عودة نازحي بيجي م�ؤجلة حلني امتام حترير احلويجة ال�شرقاط
 كركوك  /املدى بر�س
�أعل ��ن جمل�س حمافظة �ص�ل�اح الدي ��ن ،الأحد ،ت�أجيل
عوده نازحي ق�ضاء بيجي� ،شمايل املحافظة ( 170كم
�شمال العا�ص ��مة بغداد) ،ال�ساكنني يف مدينة كركوك
حلني امتام حترير ق�ضائي احلويجة وال�شرقاط.
ويف ح�ي�ن طال ��ب احلكوم ��ة االحتادية تق ��دمي الدعم
لإدارة كرك ��وك مل ��ا تواجه ��ه م ��ن حتدي ��ات� ،أك ��د �أن
حكوم ��ة بغداد �أبلغت ��ه بـ"عدم جدوى" �إع ��ادة اعمار
امل�صفى النفطي يف بيجي.
جاء ذلك خالل ا�س ��تقبال حمافظ كركوك ،جنم الدين
كرمي ،مبكتبه الر�سمي ،نائب رئي�س جمل�س حمافظة
�ص�ل�اح الدي ��ن� ،أحم ��د ناظ ��م جن ��م ،والوف ��د املرافق
له ،بح�ض ��ور نائ ��ب حمافظ كرك ��وك ،راكان �س ��عيد،
وح�ضرته (املدى بر�س).
وقال نائب رئي�س جمل�س حمافظة �صالح الدين �أحمد
ناظ ��م جن ��م �إن "احلكوم ��ة املحلية يف �ص�ل�اح الدين

و�أه ��ايل املحافظ ��ة ي�ش ��كرون �إدارة كرك ��وك و�أهايل
املحافظة الحت�ضانهم اخوتهم النازحني وم�ساعدتهم
وتخفي ��ف معاناتهم" ،عاد ًا �أن "م ��ا قدمته كركوك من
منوذج �إن�س ��اين �س ��يظل دين ًا لن ين�ساه �أهايل �صالح
الدين".
و�أ�ض ��اف جن ��م �أن "ن�س ��بة كبرية من نازحي �ص�ل�اح
الدين عادوا �إىل مناطقهم املحررة خا�ص ��ة يف يرثب،
ف�ضال عن توا�صل اجلهود لإعادة النازحني من بلد"،
مبين� � ًا �أن "ع ��ودة النازحني �إىل بيجي ،التي اعتربها
الربملان مدينة منكوب ��ة ،م�ؤجلة حالي ًا يف حني تركز
�إدارة �ص�ل�اح الدين وجمل�س ��ها على حلحلة م�ش ��اكل
املحافظة ل�ض ��مان �إعادة نازحي ناحية �س ��ليمان بيك
قريب ًا".
و�أو�ض ��ح نائ ��ب رئي� ��س جمل�س �ص�ل�اح الدين "لدى
حكومتنا املحلية الكثري من امل�ش ��اكل التي مل حت�سم
بع ��د م ��ع احلكوم ��ة االحتادي ��ة" ،داعي� � ًا احلكوم ��ة
االحتادية والربملان �إىل "م�س ��اعدة كركوك و�إعانتها

على اجلهود التي تقدمها للنازحني".
وتابع نائب رئي�س جمل�س �ص�ل�اح الدي ��ن� ،أن "عدة
ويف امل�ؤمتر ال�صحايف لوفد حمافظة �صالح الدين� ،ش ��ركات ا�س ��تثمارية بينه ��ا �أمريكية ،عر�ض ��ت على
مببن ��ى حمافظة كرك ��وك ،ذكر نائ ��ب رئي�س جمل�س احلكوم ��ة املحلي ��ة �إع ��ادة �إعم ��ار م�ص ��فاة النفط يف
املحافظة� ،أن "�إعادة نازحي يرثب ي�شكل عم ًال كبري ًا بيج ��ي الت ��ي تنتج � 290أل ��ف برميل يومي ��ا ،بيد �أن
ومهم ًا كونها �أكرب نواحي املحافظة وت�ض ��م �أكرث من احلكوم ��ة االحتادي ��ة رف�ض ��تها بحجة ع ��دم جدوى
� 110آالف ن�سمة".
ذل ��ك" ،كا�ش ��ف ًا ع ��ن "نق ��ل م�ص ��فاة ال�ص ��ينية �إىل
و�أك ��د جن ��م �أن "ق�ض ��اء بيجي ( 40كم �ش ��مال مدينة النا�صرية".وا�ستطرد جنم� ،أن "عودة نازحي ق�ضاء
تكريت) ،منطق ��ة منكوبة نتيجة حج ��م الدمار الذي بيجي ال�س ��اكنني يف كركوك� ،أجلت ب�س ��بب �أو�ضاع
حل ��ه ويتج ��اوز  70باملئ ��ة ،وتوا�ص ��ل العملي ��ات الق�ض ��اء ف�ض�ل� ًا عن �أن املوظفني منهم من�س ��بون يف
الع�س ��كرية يف املحط ��ة احلراري ��ة والهجم ��ات التي دوائر كركوك".
يتعر� ��ض له ��ا م ��ن ع�ص ��ابات داع� ��ش الإرهابية على م ��ن جانبه قال حمافظ كركوك ،جنم الدين كرمي� ،إن
ال�سواتر الأمامية عرب جبال حمرين ،ما ي�ؤخر عودة "كركوك حتملت �أعبا ًء ج�سيمة من جراء ا�ستقبالها
النازحني للق�ضاء".
لأكرث من � 650ألف نازح برغم عدم تلقيها امل�س ��اعدة
ورج ��ح �أن "يتم �إكم ��ال حترير كامل مناطق �ص�ل�اح الالزمة من احلكومة االحتادية وعدم دعمها بالأدوية
الدي ��ن خ�ل�ال ال�ش ��هرين املقبل�ي�ن ،مبا فيها ق�ض ��ائي والوقود �أو زيادة ح�ص ��تها من الكهرباء لإعانتها يف
ال�ش ��رقاط ( 120كم �شمال تكريت) ،واحلويجة ( 55ه ��ذا املج ��ال ،برغ ��م حج ��م التحديات الكب�ي�رة التي
كم جنوب غرب كركوك)".
تواجهها وت�صديها لع�صابات داع�ش الإرهابية".

فوك�س نيوز :عنا�صر داع�ش يترب�أون منه بعد وقوعهم يف قب�ضة الأمن العراقي
 ترجمة املدى
اىل جهنم" .ومنذ �ش ��هرين ون�صف يقبع
ظاه ��ر يف زنزانة �إنفرادي ��ة .ويقول انه
ي ّدع ��ي ظاهر �س ��حاب جميل � 27 -س ��نة� ،إن�ض ��م اىل داع� ��ش كح ��ال الكثريي ��ن من
وهو مقات ��ل �س ��ابق يف جمموعة داع�ش �شباب ال�س� � ّنة املعار�ضني حلكومة بغداد
يتن�ص ��ل من املجموعة الإرهابية" ،حتدّث معي رجل يدعى �سالم وجعلني
 ب�أنه ّلك ��ن العمي ��د �س ��رحد ق ��ادر حمم ��د ،م ��ن �أرتب ��ط بداع� ��ش .ق ��ال يل ان من واجبي
�ش ��رطة كركوك ،يق ��ول ان هذا
التن�ص ��ل اجله ��اد و�أقنعن ��ي مبحارب ��ة احلكومة.
ّ
�أمر �ش ��ائع بني الأ�سرى الذين يواجهون و�إنخرطت معهم وهم يخططون لعمليات
امل�شنقة.
يف العراق و �سوريا".
وكان له ��ذا الإرهاب ��ي دور كب�ي�ر يف قتل كان ظاه ��ر يعي� ��ش م ��ع �أم ��ه وثالث ��ة من
الع�شرات من الرجال والن�ساء والأطفال� ،إخوت ��ه يف ق�ض ��اء احلويج ��ة جن ��وب
واليوم يواجه الإعدام عن اجلرائم التي كركوك .كانت لديه وظيفة الئقة لها �صلة
�إرتكبها.
بالزراع ��ة ،مل تفهم �أ�س ��رته �س ��بب رغبته
ويف مقابل ��ة مع فوك� ��س نيوز جرت معه يف الإن�ضمام اىل جمموعة داع�ش الذين
يف �أح ��د �س ��جون مدينة كرك ��وك حتدّث ين�شرون الرعب يف العامل.
ظاهر عن تفا�ص ��يل �إن�ضمامه اىل داع�ش ويق ��ول يف الأي ��ام الأوىل كان معظ ��م
يف  2013كمقات ��ل �ش ��ارك يف �إجتي ��اح املجندين من ال�شباب يف الع�شرينيات من
املو�ص ��ل ،وكيف �أ�ص ��يب بخيبة �أمل من العمر ،لكن �س ��رعان ما عززوا �ص ��فوفهم
الر�ؤية الظالمية ملجموعته الإرهابية.
بجن ��ود م ��ن اجلي� ��ش العراقي ال�س ��ابق
ويق ��ول "يف البداي ��ة �أخربون ��ا �أنن ��ا لديهم خربة وجتربة يف القتال ومدربني
�س ��نذهب جميع� � ًا اىل اجل ّن ��ة ،لك ��ن م ��ع على الأ�سلحة اخلفيفة والثقيلة.
وقوع ��ي يف الأ�س ��ر ف ��اين ذاه ��ب حتم� � ًا وكانت املهمة ال�س ��يطرة على البلد وقتل

"الك ّف ��ار" وم ��ن يتبعه ��م م ��ن امل�س ��لمني
الذي ��ن وقف ��وا بوج ��ه املجموع ��ة" ،كان
الأم ��ر يتعل ��ق بتوطي ��د دور ال�ش ��ريعة
الإ�س�ل�امية وت�أ�س ��ي�س ع ��امل مبن ��ي على
حكم ال�شريعة.
كانوا يقولون لنا ان النا�س هنا م�سلمون
لكنهم لي�س ��وا م�س ��لمني حقيقي�ي�ن ،ولكي
ن�ؤ�س ���س اخلالف ��ة علين ��ا ال�س ��يطرة على
الإقت�ص ��اد والإ�س ��تيالء عل ��ى كل حق ��ول
النفط".يف البداية �سمحوا لظاهر بحمل
ال�س�ل�اح ،لك ��ن مع تنامي داع�ش �ص ��درت
�أوامر بعدم حمل ال�س�ل�اح خارج املعركة
الاّ م ��ن قب ��ل القيادات العليا واملتو�س ��طة
املعروفني "بالأمراء".
ويف بداي ��ة � 2015أ�ص ��بح جمي ��ل �أمري ًا
م�س� ��ؤوال عن  70مقات ًال من املجموعة يف
مدينة بيجي .وبعد �سيطرتها على مدينة
املو�ص ��ل ،حتركت املجموع ��ة اىل بيجي
الغنية بالنف ��ط ،ومع زخم الإنت�ص ��ارات
الت ��ي حققته ��ا وزيادة مراتبه ��ا من خالل
تدف ��ق املقاتل�ي�ن الأجان ��ب ،ب ��د�أت بقتال
الق ��وات الكردي ��ة واحلكومية لل�س ��يطرة

على بيجي التي ت�ضم �أكرب م�صفى للنفط
ومن�ش� ��آت طاق ��ة مهمة جتل ��ب الكثري من
الأم ��وال .وعل ��ى مدى � 18ش ��هر ًا ،كانت
املدين ��ة تنتقل من املجموع ��ة اىل القوات
العراقي ��ة وبالعك� ��س وكان الأه ��ايل
حما�ص ��رين و�س ��ط الن�ي�ران .ومل يع ��ط
ظاهر عدد ًا تقريبي ًا للمدنيني الذين قتلهم
هو وفريقه ،لكنه �إعرتف مب�ش ��اركته يف
القت ��ل وت�س ��ليم الأ�س ��رى اىل ر�ؤ�س ��ائه
ليمار�س ��وا معه ��م التعذي ��ب وم ��ن ث ��م
الإعدام.
مت �إعتق ��ال ظاه ��ر م ��ع جمموع ��ة م ��ن
امل�ش ��اركني مع ��ه يف قري ��ة ق ��رب كركوك،
وكان ل ��دى �ش ��رطة كرك ��وك معلوم ��ات
�إ�ستخبارية عنه .وبعد �إعتقاله ومواجهته
العدالة يبدو ان �ضمريه قد �صحا ،فيقول
"م ��ا ي�ؤرقني �أين كنت م�س� ��ؤو ًال عن قتل
الكثريين من �أجل ال �شيء".
وق ��ال العمي ��د �س ��رحد ان ظاه ��ر �أخ�ب�ر
ال�س ��لطات بعد �إعتقاله ب�أن ��ه كان يخطط
لله ��رب م ��ن داع�ش ،وه ��و �إدعاء ت�س ��معه
ال�ش ��رطة يف كل م ��رة تعتق ��ل فيه ��ا

املتطرف�ي�ن ،حيث يق ��ول "بع ��د �إعتقالهم
يحاول ��ون الإدع ��اء ب�أنه ��م تخ ّل ��وا ع ��ن
داع� ��ش لكنه ��م كاذب ��ون يف الغالب ،نحن
نعرف �أنه ��م �إرهابيون لك ��ن علينا �إكمال
التحقيقات اخلا�صة".
وعاد ًة ي�س ��تغرق التحقيق فرتة �شهرين،
يتم خاللها عزل الأ�س�ي�ر �أثن ��اء التحقيق
مع ��ه من قب ��ل حمقق ��ي ال�ش ��رطة وقوات
الأم ��ن الكردي ��ة املعروف ��ة بالأ�س ��اي�ش.
وي�ض ��يف العمي ��د �س ��رحد ان جمي ��ع
الأ�س ��رى تتم معاملتهم على �أنهم "ب�شر"
وال يتعر�ض ��ون للتعذي ��ب وغ�ي�ره م ��ن
الإنته ��اكات الت ��ي يحظره ��ا القان ��ون
الدويل.
وبعد �إكمال التحقيق يجري تغيري مكان
حب� ��س الأ�س�ي�ر ويتمك ��ن م ��ن الإختالط
باملجرم�ي�ن الآخري ��ن من مقاتل ��ي داع�ش
وغريه ��م ،ث ��م يواجه املحاكمة و�إ�ص ��دار
احلك ��م ال ��ذي يكون ع ��اد ًة ال�س ��جن مدى
احلي ��اة ،لكن �أحيان� � ًا ي�ص ��ل اىل الإعدام
�ش ��نق ًا ع ��ن الإعم ��ال الإرهابي ��ة الت ��ي
�إرتكبها.

�سن�ستمر مب�ساعي �ضم بقية
املدن اىل الئحة اليون�سكو
�إبراهيم اجلعفري
�أك ��د وزير اخلارجي ��ة ابراهيم اجلعفري �إن ادراج االه ��وار العراقية واالثار
التابعة لها �ضمن الئحة الرتاث العاملي �سيوفر احلماية لها.
وقال اجلعفري �إن "وزارة اخلارجية ومنذ فرتة تعمل مع اجلهات احلكومية
املعني ��ة االخرى على �ش ��مول الأه ��وار واملدن الآثري ��ة التاريخية حتت مظلة
اليون�سكو وهو ما يعني ت�أمني احلماية الدولية لها".
و�أ�ض ��اف اجلعف ��ري �أن "الدبلوما�س ��ية العراقية ا�س ��تثمرت كل االجتماعات
واحل ��وارات الثنائي ��ة م ��ع بلدان الع ��امل املختلف ��ة وكان جتاوبه ��م جيدا �إىل
�أن تكلل ��ت بالنجاح ومت الت�ص ��ويت على �إدراج املواق ��ع العراقية على الئحة
الرتاث العاملي يف  17متوز" .و�أ�ش ��ار وزير اخلارجية اىل ان "الدبلوما�سية
العراقي ��ة واجله ��ات املعنية �ستوا�ص ��ل جهوده ��ا من �أجل �ش ��مول بقية املدن
التاريخية الأخرى وح�صولها على الدعم الدويل".

طلبات لرفع احل�صانة
عن  19نائبا متغيبني
�سليم �شوقي
ك�شف النائب عن كتلة املواطن �سليم �شوقي ان  19نائبا مطلوب رفع احل�صانة
عنهم.وقال �ش ��وقي �إن "النواب املتغيبني ورفع احل�ص ��انة عن بع�ضهم قد �أحيل
اىل جلنة برملانية �ستقوم بدرا�سته ،ومن ثم يعر�ض على جمل�س النواب لغر�ض
الت�صويت".و�أ�شار ع�ضو كتلة املواطن اىل ان "هناك تواقيع من بع�ض النواب،
�ض ��د اع�ض ��اء يف الربملان قد جتاوزوا القانون والد�س ��تور وقدمت طلبات لرفع
احل�صانة عنهم" ،مبينا ان "عددهم هو  19نائبا ".
ونف ��ى �ش ��وقي ان "يكون هن ��اك رقم حم ��دد ونهائي للن ��واب الذين �س ��يتم رفع
احل�صانة عنهم او معرفة اال�سماء حلد االن".
وكان الربمل ��ان قرر احال ��ة ملف الغيابات اىل جلنة �ش� ��ؤون االع�ض ��اء واللجنة
القانونية من اجل درا�سة امللف وتقدمي التو�صيات للمجل�س.

قانون بيع وايجار �أموال
الدولة تالفى �أخطاء
�سابقة

جبار العبادي

�أعلن ��ت اللجنة املالية النيابي ��ة عن �أن تعديل قانون بيع و�إيج ��ار �أموال الدولة
ت�ض ��من ت�سهيل �أق�س ��اط املوظفني ل�شراء الدور التي ي�س ��كنوها ،م�شرية �إىل �أن
القان ��ون �أعط ��ى للدولة حق بيع الأرا�ض ��ي التي ي�س ��تغلها �أ�ش ��خا�ص دون دفع
�أم ��وال لها.وقال ع�ض ��و اللجنة النائب جبار العب ��ادي �إن "هناك �أخطاء بقانون
بي ��ع و�إيجار �أموال الدولة رقم  21ل�س ��نة  ،2013متت معاجلتها" ،الفتا �إىل �أن
"التعديل �سهل �أق�ساط املوظف ل�شراء الدار �أو ال�شقة التي ي�سكنها".
و�أ�ض ��اف العبادي �أن "القانون ت�ض ��من بيع بع�ض الأرا�ض ��ي الزراعية املقطوع
عنها احل�ص ��ة املائية ،وبالإمكان بيعها �أو �إيجارها من الدولة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"للدول ��ة �أرا�ض م�س ��تغلة من قبل مواطن�ي�ن دون �أن يدفعوا �أي �إيجار ،والآن
�أ�صبح للدولة حق بيعها".

نحذر من وفيات بني
�أطفال النازحني من
االنبار
�صباح كرحوت
حذر رئي�س جمل�س حمافظة االنبار �صباح كرحوت من حدوث وفيات بني االطفال
النازح�ي�ن ب�س ��بب الظروف االن�س ��انية القا�س ��ية التي يعي�ش ��ونها.وقال كرحوت
�إن "النازح�ي�ن يف خميمات االنبار ال�س ��يما الأطفال يعانون من ظروف �إن�س ��انية
قا�س ��ية نتيج ��ة عدم وج ��ود متطلب ��ات العي�ش و�ض ��عف اهتمام اجله ��ة التنفيذية
يف االنب ��ار ووزارة الهج ��رة به ��ذا املو�ض ��وع" ،حم ��ذرا من "ح ��دوث وفيات بني
الأطفال لعدم وجود املاء ال�صالح لل�شرب والغذاء ،ا�ضافة اىل االرتفاع الكبري يف
درجات احلرارة".ودعا كرحوت وزارة الهجرة اىل "حتمل م�س� ��ؤوليتها والأخذ
عل ��ى عاتقها �إغاثة النازحني يف خميمات املحافظة وخا�ص ��ة احلبانية واخلالدية
وعامرية الفلوجة و18كيلو" ،حمم ًال الوزارة واجلهة التنفيذية مبحافظة االنبار
حدوث �أية حالة وفيات حت�صل بني الأطفال يف خميمات املحافظة".

�أدراج الربملان ممتلئة
بالقوانني املعطلة
ر�شيد اليا�سري
�أ�شار النائب عن التحالف الوطني ر�شيد اليا�سري اىل �إن ادراج جمل�س النواب
ممتلئة بالقوانني املعطلة ،ب�سبب غياب التوافقات ال�سيا�سية.
وبني اليا�س ��ري ان "هناك دائرة خمت�ص ��ة الح�ص ��اء القوانني التي مل ي�ص ��وّ ت
عليه ��ا من ��ذ دورة الربمل ��ان ال�س ��ابقة وه ��ي الدائ ��رة الربملاني ��ة وتق ��وم بتقدم
القوانني لغر�ض الت�ص ��ويت بايعاز من هيئة الرئا�سة" .و�أ�ضاف اليا�سري ،انه
"توجد يف الربملان قوانني كثرية عطلتها املواقف ال�سيا�س ��ية وجزء �آخر منها
اهملت ��ه ظروف معينة".و�أو�ض ��ح ع�ض ��و التحالف الوطن ��ي ان "هناك قوانني
كثرية م�ؤجلة منها قانون النفط والغاز والعفو العام وجزء من القوانني متت
اعادتها بنا ًء على طلب جمل�س الوزراء النهاء حتتوي على جنبة مالية ،وجزء
�آخ ��ر موج ��ود يف ادراج جمل�س الن ��واب يحت ��اج اىل توافقات �سيا�س ��ية منها
قانون العفو العام والنفط والغاز واملحكمة االحتادية".

ال�صناعة توجه �شركاتها با�ستثمار ارا�ضيها لبناء مراكز جتارية يف الكرادة
 بغداد /المدى
وج ��ه وزي ��ر ال�صناع ��ة والمع ��ادن محم ��د
�صاح ��ب الدراجي ،ام�س االثنين ،با�ستثمار
قطع الأرا�ضي التابعة ل�شركات الوزارة في
منطقة الك ��رادة ،و�سط بغ ��داد ،لبناء مراكز
تجارية تدعم ال�صناعة الوطنية.
وقال مدير مركز الإع�ل�ام والعالقات العامة
ف ��ي مرك ��ز ال ��وزارة عب ��د الواح ��د ال�شمري

ف ��ي بيان تلق ��ت "الم ��دى" ،ن�سخة من ��ه� ،إن
"وزير ال�صناعة والمع ��ادن محمد �صاحب
الدراج ��ي ،وجّ ��ه باال�ستفادة م ��ن الأرا�ضي
المملوك ��ة ل�شركات ال ��وزارة ومنها ال�شركة
العام ��ة لل�صناع ��ات الن�سيجي ��ة والجلدي ��ة
لغر�ض ا�ستثم ��ار الأرا�ضي التابعة ل�شركات
ال ��وزارة ف ��ي منطقة الك ��رادة لبن ��اء مراكز
تجارية تدعم ال�صناعة الوطنية وملحقاتها

ال�سكنية والترفيهية".
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري� ،أن "وزارة ال�صناع ��ة
والمع ��ادن �سب ��ق و�أن دع ��ت الأمان ��ة العامة
للتن�سيق لإقامة م�شروع (داون تاون) بغداد
بالمنطق ��ة المح�ص ��ورة بين الك ��رادة خارج
والم�سب ��ح بالتع ��اون مع �شرك ��ة ال�صناعات
الن�سيجي ��ة والجلدي ��ة و�شرك ��ة ال�صناعات
الغذائي ��ة" .يذك ��ر �أن وزي ��ر ال�صناع ��ة

والمع ��ادن محم ��د �صاحب الدراج ��ي �أطلق،
مطل ��ع �شهر �آب من عام  ،2015حملة (�صنع
في الع ��راق) ،و�أك ��د على �ض ��رورة ت�أ�سي�س
�ستراتيجي ��ات ق�صي ��رة ومتو�سطة وطويلة
الأم ��د للنهو� ��ض بالقط ��اع ال�صناع ��ي م ��ع
الحاجة الى حزمة من الإجراءات الحكومية
والت�شريعي ��ة وال�شعبي ��ة والدع ��م الإعالمي
الذي يرتكز على دعم المنتج المحلي.
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القر�ض الدويل والإجراءات االقت�صادية للحكومة خففت من ال�ضائقة املالية
 م�ؤ�س�س��ات مالي��ة حكومي��ة ت�ش�تري ح��واالت خزين��ة بقيم��ة  400ملي��ار دين��ار
 بغداد /زهراء حميد -المدى

�أك ��د امل�ست�ش ��ار امل ��ايل لرئي� ��س جمل�س
الوزراء ،ام�س االثن�ي�ن� ،أن االتفاق مع
�صن ��دوق النق ��د ال ��دويل والإج ��راءات
احلكومي ��ة �أ ّمن ��ت مرونة عالي ��ة لإعادة
حتدي ��د �أولوياته ��ا ملواجه ��ة نق� ��ص
امل ��وارد املادي ��ة ،عاد ًا �أن ذل ��ك "يخفف"
م ��ن ال�ضائقة املالية وال يعني انتهاءها،
فيما �أكدت اللجنة املالية النيابية التزام
الع ��راق ب�ش ��روط النق ��د ال ��دويل ومن
�ضمنه ��ا جتمي ��د التعيين ��ات مل ��دة ثالث
�سنوات مقبلة ف�ضال عن فر�ض الر�سوم
وال�ضرائ ��ب ،و�أعل ��ن البن ��ك املرك ��زي
العراق ��ي عن �ش ��راء رعاي ��ة القا�صرين
والتقاع ��د العام ��ة وم�صرف ��ان حواالت
خزينة بقيمة  400مليار دينار.
وق ��ال مظهر حمم ��د �صال ��ح ،يف حديث
�إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "م ��ا ذك ��ره
وزي ��ر التخطي ��ط ع�ض ��و خلي ��ة الأزمة
احلكومي ��ة� ،سلم ��ان اجلميل ��ي ،ب�ش� ��أن
تع ��دي مرحل ��ة الأزم ��ة االقت�صادي ��ة،
�صحيح كونه يع�ب�ر عن ر�ؤية احلكومة
بتنفيذ �سيا�ساتها االقت�صادية" ،عاد ًا �أن
"اجلميلي كان يق�صد �أن االتفاق الأخري
مع �صن ��دوق النقد ال ��دويل وفر مرونة
عالي ��ة لالقت�ص ��اد العراق ��ي ملواجهة �أي
نق� ��ص بامل ��وارد بالنح ��و ال ��ذي يخفف
ال�ضائقة املالية عنه ولي�س انتهاءها".
و�أ�ض ��اف �صال ��ح� ،أن "ال�ضائق ��ة املالية
ما ت ��زال موجودة ،لك ��ن خماطرها قلت

نتيج ��ة تواف ��ر م�سال ��ك �سهل ��ة و�سب ��ل
للتموي ��ل م ��ن خ�ل�ال االقرتا� ��ض م ��ن
�صندوق النقد الدويل ،وهيكلة املوازنة
و�ضغ ��ط النفق ��ات و�إع ��ادة حتدي ��د
الأولوي ��ات" ،مبين� � ًا �أن ذل ��ك "خف ��ف
الأعباء و�أمّن للحكومة مرونة يف �إدارة
الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي والعج ��ز امل ��ايل
بنح ��و �أف�ضل".وكان وزي ��ر التخطيط،

جمل�س الب�صرة يك�شف عن حاالت
"تالعب" يف املنافذ احلدودية
 الب�صرة� /سالم خزعل

ك�شفت اللجنة االقت�صادية في
مجل�س محافظة الب�صرة� ،أم�س
االثنين ،عن وجود تالعب
وف�ساد مالي في مبالغ التر�سيم
الكمركي الخا�ص بال�شاحنات
الداخلة الى البالد عبر المنافذ
الحدودية ،واتهمت موظفين
بتلقي "ر�شى" ،مقابل تقليل
القيم الحقيقية لل�ضرائب
المفرو�ضة على المواد والب�ضائع،
وفيما عدت اال�ستمرار بفر�ض
نظام التعرفة الكمركية "�ضرراً
على موارد البالد"� ،أ�شارت الى
وجود ا�ستثناءات باعفاء الكثير
من ال�سلع العائدة للعتبتين
الح�سينية والعبا�سية والح�شد
ال�شعبي.
وق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة االقت�صادي ��ة
يف جمل� ��س حمافظ ��ة الب�ص ��رة ،عقيل
اخلال ��دي ،يف حدي ��ث اىل (امل ��دى
بر� ��س)� ،إن "تطبي ��ق نظ ��ام التعرف ��ة
الكمركي ��ة عل ��ى ال�سل ��ع والب�ضائ ��ع
ال ��واردة للب�ل�اد ،ب ��ات ي�ش ��كل �ض ��رر ًا
كب�ي�ر ًا عل ��ى م ��وارد الب�ل�اد" ،عازي� � ًا
ال�سبب اىل ان "الر�سوم املرتتبة على
ال�سلع الداخلة عرب املنافذ احلدودية،
ال تتنا�س ��ب مع قيمتها احلقيقية ف�ض ًال
ع ��ن وج ��ود عملي ��ات تالع ��ب وف�س ��اد
مايل".
واته ��م اخلالدي" ،بع�ض املوظفني يف
املناف ��ذ احلدودية م ��ن امل�س�ؤولني عن

تقدي ��ر ال�ضرائ ��ب والر�س ��وم املرتتبة
على ال�سل ��ع  ،بتقليل املبالغ املفرو�ضة
عل ��ى ال�شحن ��ات والب�ضائ ��ع مقاب ��ل
عم ��والت تدفع لهم ب�ش ��كل �شخ�صي"،
مو�ضحا �أن "هن ��اك عددا من احلاالت
امل�سجلة التي قدرت �ضريبتها مبليون
دين ��ار ،يف ح�ي�ن ان حقيق ��ة تر�سيمها
ال�ضريب ��ي يتج ��اوز الع�ش ��رة مالي�ي�ن
دينار".
وانتق ��د اخلال ��دي" ،ا�ستثن ��اء مناف ��ذ
ال�شمال من تطبي ��ق التعرفة الكمركية
عل ��ى الرغم م ��ن وج ��ود �سيطرات يف
دي ��اىل وبغ ��داد ملن ��ع ورود الب�ضاع ��ة
غ�ي�ر مدفوع ��ة الر�سوم �ضم ��ن قانون
التعرف ��ة الكمركية وه ��ي �شيء ب�سيط
فيما يتعلق بال�شحنات التي ترد بغداد
ع�ب�ر كرد�ست ��ان" ،الفت� � ًا اىل "وج ��ود
ا�ستثن ��اءات كث�ي�رة لل�سل ��ع ال ��واردة
واعفائه ��ا م ��ن التعرف ��ة الكمركي ��ة
ومنه ��ا ما يخ�ص العتبت�ي�ن احل�سينية
والعبا�سي ��ة واحل�ش ��د ال�شعب ��ي
وامل�ستثمرين".
والتعرفة الكمركية هي �ضرائب تفر�ض
على ال�سل ��ع والب�ضائع التي ت�ستوردها
دول ��ة من �أخ ��رى ،وت�ستخ ��دم عدة دول
التعرفة الكمركي ��ة حلماية �صناعتها من
املناف�سة الأجنبية عن طريق رفع �أ�سعار
ال�سل ��ع امل�ست ��وردة ،ل ��ذا ف� ��إن التعرف ��ة
الكمركي ��ة ت�شج ��ع ال�صناع ��ات املحلي ��ة
على زيادة �إنتاجها ،وي�ضطر املواطنون
لدف ��ع �أ�سعار �أعل ��ى �إذا رغبوا يف ال�سلع
امل�ستوردة ،وقد اعتم ��دت وزارة املالية
ر�سوم� � ًا كمركي ��ة جديدة عل ��ى الب�ضائع
امل�ست ��وردة وق ��د �أث ��ار ه ��ذا الإج ��راء
ردود �أفع ��ال متباينة ب�ي�ن االقت�صاديني
وامل�ستثمرين والتجار يف جمال ت�أثريه
على احلد من دخول الب�ضائع امل�ستوردة
وارتفاع �أ�سعارها.

�أكد يف (الـ 11من متوز  2016احلايل)،
�أن العراق جتاوز املرحل ��ة االقت�صادية
الأخطر بع ��د انتهاء الن�ص ��ف الأول من
ع ��ام  ،2016عاد ًا �أن ثقة العامل بالعراق
بات ��ت �أقوى و�شجع ��ت املجتمع الدويل
للتعام ��ل ايجابي ًا معه بعد ح�صوله على
قر�ض من �صندوق النقد الدويل.
يذك ��ر �أن امل�ست�ش ��ار امل ��ايل لرئي� ��س

احلكوم ��ة ،ك�ش ��ف ،يف (الـ 27م ��ن �أيار
 ،)2016ع ��ن ح�ص ��ول الع ��راق عل ��ى
"مظلة مالية" دولي ��ة تقارب الع�شرين
ملي ��ار دوالر ،نتيجة اتفاقه مع �صندوق
النقد الدويل.
بدوره ��ا �أك ��دت ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة
النيابي ��ة ماج ��دة التميم ��ي ،الت ��زام
الع ��راق ب�ش ��روط النق ��د ال ��دويل ومن

�ضمنه ��ا جتمي ��د التعيين ��ات مل ��دة ثالث
�سنوات مقبلة ف�ضال عن فر�ض الر�سوم
وال�ضرائب.
وقالت التميمي يف ت�صريحات �صحفية
اطلع ��ت عليه ��ا "امل ��دى" ،ان "االزم ��ة
املالية التي ي�شهده ��ا البلد ب�سبب تدين
ا�سعار النفط جعلت احلكومة العراقية
بحاجة ما�س ��ة اىل القرو�ض اخلارجية

ل�س ��د العج ��ز احلا�ص ��ل يف املوازن ��ة،
لك ��ن ه ��ذا ال يعن ��ي ب ��ان جنع ��ل الدولة
تعتم ��د عل ��ى القرو�ض م ��ن دون تفعيل
القطاع ��ات احليوية االخ ��رى" ،م�شرية
ان "الع ��راق لدي ��ه ديون كب�ي�رة داخلية
وخارجي ��ة م ��ا زال ��ت يف ذمت ��ه وغ�ي�ر
ق ��ادر عل ��ى ت�سديدها".وقالت احلكومة
العراقي ��ة يف مذك ��رة ن�شره ��ا �صندوق
النق ��د الدويل� ،إنه ��ا "�ستطب ��ق �سيا�سة
جتمي ��د التعي�ي�ن يف معظ ��م القطاع ��ات
وتعديل جدول الرواتب وفر�ض ر�سوم
الكهرباء من �أجل زيادة الإيرادات".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن "الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي
للع ��راق انكم�ش بن�سب ��ة  2.4باملئة يف
 "2015متوقع ��ة "من ��وه بن�سبة 10.3
باملئة يف العام احلايل".
و�أ�ش ��ارت احلكوم ��ة ،اىل �أن "الع ��راق
�سيق ��وم بخف� ��ض الإنفاق غ�ي�ر النفطي
يف موازن ��ة  2016بن�سب ��ة  15باملئ ��ة
و�سي�ستدين مليارات الدوالرات يف ظل
هبوط �أ�سعار النفط �أكرث من املتوقع".
وقال ��ت احلكوم ��ة يف خط ��اب مر�س ��ل
ل�صن ��دوق النق ��د ال ��دويل يف حزي ��ران
لطل ��ب احل�ص ��ول عل ��ى قر� ��ض حت ��ت
الطلب �إنها "تتوق ��ع الآن خف�ض العجز
�إىل  4.9ملي ��ار دوالر يف  2016ث ��م
�إىل  13.2ملي ��ار دوالر خ�ل�ال الف�ت�رة
 ."2019-2017ونوه ��ت اىل ان
"م�ص ��ادر التمويل الأخ ��رى ل�سد عجز
العام احلايل قد ت�شمل قرو�ضا تتجاوز
قيمتها ملي ��اري دوالر من البنك الدويل
ت�ش ��ارك يف �ضمانها فرن�س ��ا وبريطانيا
وكن ��دا وقرو�ض تتج ��اوز قيمتها ثالثة
ملي ��ارات دوالر م ��ن الوالي ��ات املتحدة

ومقر�ضني �آخرين".
وقالت احلكومة �أي�ض ��ا ل�صندوق النقد
ال ��دويل بح�س ��ب املذك ��رة �إن ��ه ملت ��زم
"بال�س ��داد التدريج ��ي" للم�ستحق ��ات
املت�أخرة ل�شركات النفط العاملية بنهاية
 ،2016و ُقدرت امل�ستحقات املت�أخرة يف
العام املا�ضي مبليارات الدوالرات.
من جانبه �أعلن البنك املركزي العراقي،
ع ��ن �شراء رعاي ��ة القا�صري ��ن والتقاعد
العام ��ة وم�صرف�ي�ن ح ��واالت خزين ��ة
بقيم ��ة  400ملي ��ار دين ��ار ،م�ش�ي�ر ًا اىل
ان ع ��دد امل�شاركني يف امل ��زاد بلغ اربعة
م�شرتكني.
وق ��ال البن ��ك يف بيان له تلق ��ت "املدى"
ن�سخ ��ة من ��ه ،ان "رعاي ��ة القا�صري ��ن
والتقاع ��د العام ��ة وم�صرف�ي�ن ا�شرتوا
خ�ل�ال املزاي ��دة العلني ��ة الت ��ي اجراها
البن ��ك املرك ��زي ل�صال ��ح وزارة املالي ��ة
ح ��واالت خزين ��ة مببل ��غ  400ملي ��ار
دين ��ار" ،م�ش�ي�را اىل ان "م ��دة احلوالة
تبلغ  364يوما".
و�أ�ضاف املركزي ان "رعاية القا�صرين
والتقاع ��د العام ��ة وم�صرف�ي�ن ا�شرتوا
كام ��ل احلوالة وب�أعل ��ى �سعر" ،م�شرية
اىل ان "ع ��دد امل�شارك�ي�ن يف امل ��زاد بلغ
اربعة م�شرتكني".
يذكر ان البنك املرك ��زي العراقي اعترب
كبن ��ك عراق ��ي م�ستقل مبوج ��ب قانونه
يف  6اذار  2004وه ��و م�س� ��ؤول ع ��ن
احلفاظ على ا�ستقرار اال�سعار ،وتنفيذ
ال�سيا�س ��ة النقدية وادارة االحتياطيات
االجنبي ��ة و�إ�ص ��دار و�إدارة العمل ��ة،
وتنظي ��م القط ��اع امل�ص ��ريف للنهو� ��ض
بنظام مايل تناف�سي وم�ستقر.

�أ�سعار النفط ترتاجع ..وال�سعودية ت�سعى المتالك �أكرب م�شغل لناقالت النفط العمالقة
 رويترز /نيويورك-الريا�ض
هبط ��ت �أ�سع ��ار النف ��ط ،ام� ��س االثنني ،م ��ع جتاهل
املتعامل�ي�ن ملحاول ��ة االنق�ل�اب يف تركي ��ا وحت ��ول
اهتم ��ام ال�سوق للرتكيز عل ��ى عوامل �أ�سا�سية تدفع
ال�سعر للنزول يف ح�ي�ن لقيت الأ�سعار بع�ض الدعم
من تعطل ال�صادرات يف ليبيا.
وتراجع ��ت العق ��ود الآجل ��ة خل ��ام القيا� ��س العاملي
مزي ��ج برن ��ت � 36سنت ��ا �إىل  47.25دوالر للربميل
بحل ��ول ال�ساع ��ة  1131بتوقي ��ت جرينت� ��ش بينما
انخف�ضت العقود الآجل ��ة للخام الأمريكي � 31سنتا
�إىل  45.64دوالر للربميل.
وقال ريك �سبونر كبري حمللي ال�سوق لدى �سي�.إم.
�س ��ي ماركت� ��س يف �سي ��دين "جتاهل ��ت ال�س ��وق
االنقالب".
و�أعي ��د فت ��ح م�ضي ��ق البو�سفور با�سطنب ��ول ،وهو
نقط ��ة عبور لنحو ثالثة يف املئة من �شحنات النفط
العاملي ��ة القادم ��ة ب�ش ��كل رئي�سي من موان ��ئ البحر
الأ�س ��ود ومنطقة بحر قزوين ،يوم ال�سبت املا�ضي،
بعدم ��ا �أغلق لعدة �ساعات بعد االنقالب الفا�شل يوم
اجلمعة.وبددت �أنباء بقي ��ام حرا�س من�ش�آت نفطية
يحتجون على الأجور ب�إغالق ميناء مر�سى احلريقة
النفط ��ي يف ليبيا يوم الأح ��د الآمال يف قدرة البالد
على زيادة �إنتاجها من اخلام يف �أي وقت قريب.
وقال بيارن �شيلدروب كب�ي�ر حمللي �أ�سواق ال�سلع
الأولي ��ة لدى �إ�س�.إي.بي "ما تزال ليبيا تلعب دورا
م�ؤثرا يف توازن �سوق النفط العاملية".
يف �سي ��اق مت�صل ق ��ال م�س� ��ؤول رفي ��ع يف ال�شركة
الوطني ��ة ال�سعودي ��ة للنق ��ل البح ��ري� ،إن "�شركته
تعتزم زي ��ادة �أ�سطولها من ناق�ل�ات النفط العمالقة
�إىل  46بنهاي ��ة  2018يف �إطار خطة طموحة للنمو
والتو�سع يف خمتلف القطاعات".
وق ��ال نا�ص ��ر العب ��د الك ��رمي رئي� ��س قط ��اع النف ��ط
بال�شرك ��ة خالل مقابلة مع وكال ��ة رويرتز� ،إن "ذلك
م ��ن �شان ��ه �أن يجعل ال�شرك ��ة �أكرب م�شغ ��ل لناقالت
النفط العمالقة يف العامل".
و�أ�ض ��اف " ال�سعودية اليوم تعترب ثاين �أكرب �شركة
نقل بح ��ري مالكة لناقالت النفط العمالقة ب�أ�سطول

قوامه  36ناقلة ،رمبا نبتعد ناقلة واحدة عن املركز
الأول ،لدين ��ا طلبات لبناء ع�ش ��ر ناقالت ون�ستهدف
موا�صلة النمو".
ومل يو�ضح العبد الكرمي ،ال�شركة التي حتتل املركز
الأول ك�أك�ب�ر مالك ��ة لناق�ل�ات النف ��ط العمالق ��ة يف
العامل حاليا.
ولف ��ت �إىل �أن "بع�ض ��ا م ��ن الناق�ل�ات اجلدي ��دة
�ست�سخدم لتحل حمل ناقالت قائمة فيما �ست�ستخدم
الأخرى لتو�سعة الأ�سطول".
و�أ�صبحت البحري املزود الوحيد خلدمات ال�شحن
بناق�ل�ات اخلام العمالقة ل�شرك ��ة �أرامكو ال�سعودية
بعدم ��ا ا�ش�ت�رت الوح ��دة البحري ��ة ل�شرك ��ة النف ��ط
العمالقة يف �صفقة �أعلنت يف  2012واكتملت العام
املا�ضي.
وج ��اءت تعليق ��ات العب ��د الك ��رمي لروي�ت�رز عل ��ى
هام� ��ش م�ؤمت ��ر �صحف ��ي وقع ��ت خالل ��ه البح ��ري
اتفاقا مع ال�شركة العربي ��ة لال�ستثمارات البرتولية
(�أبيك ��ورب) لإن�ش ��اء �صن ��دوق ا�ستثم ��اري بغر�ض
�ش ��راء ناق�ل�ات نفط عمالق ��ة ت�صل قيمته ��ا �إىل 1.5
ملي ��ار دوالر .وخ�ل�ال امل�ؤمتر ال�صحف ��ي قال وزير

الطاق ��ة ال�سعودي خالد الفال ��ح �إن "ال�سعودية �أكرب
�ري به ��ا �أن متتلك �أكرب
م�ص ��در للنف ��ط يف العامل ح � ُّ
�شرك ��ة للنقل البحري و�أن يكون لديها" ،م�شريا اىل
ان ��ه "�أ�سطول م ��واز حلجم احتياطي ��ات اململكة من
النفط اخلام ومبيعات البرتول".
و�أ�ض ��اف �أن هذا االتف ��اق "ي�صب يف م�صب حتقيق
ر�ؤي ��ة اململك ��ة  2030ب� ��أن ت�صبح مرك ��زا لوج�ستيا
ورابط ��ا ب�ي�ن الق ��ارات و�أن تك ��ون الدول ��ة الرائدة
يف جم ��ال الطاقة ويف جم ��ال اال�ستثمار اخلارجي
وجذب ر�ؤو�س الأموال".
ويف �أعقاب االندماج مع (فيال) وتو�سعة الأ�سطول
متكن ��ت البح ��ري م ��ن النم ��و بق ��وة و�سجل ��ت يف
الف�ص ��ول اخلم�س ��ة املن�صرم ��ة زي ��ادة قوي ��ة يف
�أرباحه ��ا .ومن املتوقع �أن تعل ��ن ال�شركة عن �أرباح
الربع الثاين هذا الأ�سبوع.
وتابع العب ��د الكرمي �إن "تراجع �أ�سعار النفط يعزز
الطلب على اخلام وهو ما يدعم عمليات ال�شركة".
وبني ان "الطلب على النفط يوا�صل النمو ونتوقع
ا�ستم ��رار ه ��ذا النم ��و ل ��ذا لدين ��ا فر�ص ��ة عظيم ��ة
لال�ستف ��ادة م ��ن ذل ��ك ".ويف وق ��ت �ساب ��ق وقع ��ت

البح ��ري م ��ع �أبيك ��ورب اتفاق ��ا لإن�ش ��اء �صن ��دوق
ا�ستثم ��اري بغر�ض �شراء ناقالت نفط عمالقة ت�صل
قيمتها �إىل  1.5مليار دوالر.
وذك ��رت ال�شركتان يف بيان م�ش�ت�رك ح�صلت وكالة
روي�ت�رز على ن�سخة من ��ه� ،أن "ال�صندوق ي�ستهدف
اال�ستح ��واذ على نح ��و  15ناقلة نف ��ط عمالقة على
ثالث ��ة مراحل "و�سيتم متويل عملي ��ات اال�ستحواذ
ه ��ذه من خ�ل�ال ر�أ�سم ��ال ال�صن ��دوق بالإ�ضافة �إىل
ترتيب بع�ض القرو�ض التجارية".
وال�صن ��دوق ال ��ذي يطل ��ق علي ��ه ا�س ��م "�صن ��دوق
�أبيكورب-البح ��ري لناقالت النف ��ط" �سيكون مغلقا
مل ��دة ع�ش ��ر �سن ��وات و�ستك ��ون عائدات ��ه "من خالل
الإي ��رادات التجاري ��ة لناق�ل�ات النف ��ط العمالق ��ة
اململوكة له".
و�أو�ضح البيان �أن "البحري �ستتوىل ح�صريا مهام
�إدارة ال�صن ��دوق جتاري ��ا وفني ��ا و�ستح ��وز ح�صة
ن�سبته ��ا  15باملئ ��ة يف ال�صندوق بينم ��ا �ست�ضطلع
�أبيكورب بدور امل�ستثمر الرئي�سي ومدير ال�صندوق
الذي �ستبلغ ح�صتها فيه  85باملئة".
و�أبيكورب التي ت�ستثم ��ر يف جمال الطاقة مملوكة
حلكومات منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أواب ��ك) التي ت�ضم ال�سعودي ��ة والإمارات العربية
املتح ��دة والكويت وليبيا والعراق وقطر واجلزائر
والبحرين وم�صر و�سوريا.
وق ��ال الرئي�س التنفي ��ذي ل�شركة البح ��ري �إبراهيم
بن عبد الرحمن العمر ان ��ه "يف ظل حجم �أ�سطولنا
احل ��ايل املكون م ��ن  36ناقلة نفط عمالق ��ة و�أوامر
بناء  10وح ��دات جديدة املقرر موع ��د ت�سليمها يف
 2018-2017بالإ�ضاف ��ة �إىل الناق�ل�ات اخلم� ��س
ع�ش ��رة املقرتحة يف �إط ��ار هذا ال�صن ��دوق ،كل هذا
�سيجع ��ل م ��ن البحري �أك�ب�ر م�شغل لناق�ل�ات النفط
العمالقة يف العامل".
وي�سته ��دف ال�صندوق ا�ستثم ��ار �أ�صوله على ثالثة
مراح ��ل يبل ��غ حج ��م اال�ستثم ��ار يف كل مرحل ��ة ما
يعادل  500ملي ��ون دوالر ومن املتوقع االنتهاء من
املرحلة الأوىل بنهاية الربع الثالث من .2016
وتوقع ��ت البحري �أن ينعك� ��س الأثر املايل للمرحلة
الأوىل على نتائجها للربع الأول من .2017
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ال�سياحة� :إنعا�ش الأهوار واملناطق الآثارية يحتاج
�إىل خطة متكاملة

 عالء ح�سن

�إنذار جيم رئا�سي
م ��ع بدء العد التن ��ازيل حللول موعد الذك ��رى ال�سنوية
مل ��ا يع ��رف بالعي ��د الوطني  ،يدخ ��ل رئي� ��س النظام يف
�إنذار جي ��م لإعداد خطاب يلقيه باملنا�سب ��ة التاريخية ،
يب ��ث م�سج ًال ع�ب�ر و�سائل الإعالم الر�سمي ��ة امل�سموعة
واملرئي ��ة  ،بع ��د ان يبذل فنيو املونت ��اج اق�صى اجلهود
حل ��ذف لقط ��ات تلعثم خاللها فخامت ��ه  .اما حني يكون
اخلط ��اب مبا�شر ًا �أمام ح�شد كبري من اجلماهري  ،فيقف
اح ��د امل�ست�شاري ��ن او مدي ��ر املكت ��ب الإعالم ��ي خل ��ف
الرئي� ��س لي�شجع ��ه عل ��ى الق ��ول الف�صي ��ح اخل ��ايل من
الأخطاء ليحافظ على �صورته املهيبة بو�صفه امل�س�ؤول
االول يف الدولة  ،ولي�س من املعقول ان يقع يف هفوات
تثري �سخرية ابناء ال�شعب .
يحر�ص احلكام العرب  ،ويف �إطار التقليد ال�سائد  ،على
القاء خطاب مرة واحدة يف ال�سنة  ،اذا كانت �أمورالبالد
ت�س�ي�ر على مايرام خالية من مفاج�آت او �أحداث  ،رمبا
جتت ��ث الرئي�س من ج ��ذوره مع بطانت ��ه فيتوىل خلفه
اجلدي ��د امل�س�ؤولي ��ة  ،ي�ستم ��ر دوران العجل ��ة وال احد
ي�ستطي ��ع ا�ست�ش ��راف امل�ستقب ��ل  ،لأن دوام احل ��ال من
املح ��ال  ،واملن�ص ��ب مثل كر�سي احل�ل�اق م�شاع جلميع
الزبائ ��ن م ��ن رج ��ال ال�سا�س ��ة ا�صح ��اب التطلع ��ات يف
احل�صول على ال�سلطة .
من ح�سنات ما يعرف بالعراق اجلديد انه رفع عن كاهل
رئي�س اجلمهورية م�س�ؤولي ��ة �إلقاء اخلطاب التاريخي
ال�سن ��وي  ،التقليد انتقل اىل جه ��ات اخرى خا�صة لدى
بع�ض زعماء الع�شائر منحتهم احلكومة خالل ال�سنوات
املا�ضي ��ة َدورا ل�ضم ��ان ا�ستق ��رار الأو�ض ��اع الأمنية يف
بع� ��ض املناط ��ق  ،ما يع ��رف مبجال�س �إ�سن ��اد الع�شائر
�صدر ق ��رار حكومي بحله ��ا  ،لأنها حت ّم ��ل الدولة �أعباء
مالي ��ة  ،رئي� ��س جمل� ��س الإ�سن ��اد يف �إح ��دى حمافظات
و�س ��ط الع ��راق كان يت�سل ��م م ��ن احلكوم ��ة ال�سابق ��ة
مبلغ� � ًا �شهري ًا � ،أنفق ��ه على تو�سيع م�ضيف ��ه  ،ال�ستقبال
امل�س�ؤولني املحليني لأثناء �إقامة الوالئم يف ايام اجلمع
من كل ا�سبوع  ،رئي�س جمل�س الإ�سناد ع ّلق على جدران
امل�ضي ��ف �صورة كبرية جدا جتمعه م ��ع م�س�ؤول كبري ،
م ��ع عبارة يف تاريخ كذا ا�ستقبل رئي�س جمل�س الإ�سناد
دول ��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء  ،ال�صورة فق ��دت بريقها
ال�ساب ��ق  ،لأن الرئي� ��س الث ��اين فقد من�صب ��ه لكن االول
مت�س ��ك بالرئا�سة� ،ساعده يف ذل ��ك ح�صوله على عقود
لتنفيذ م�شاريع �إروائية فا�شلة باعرتاف وزارة املوارد
املائية .
رئي� ��س جمل� ��س الإ�سن ��اد املعروف ب�ي�ن �أبن ��اء مدينته،
ب�أن ��ه واحد م ��ن �شيوخ عام ت�سع�ي�ن  ،انتحل �صفة كبري
ع�شريته  ،يرغب يف حتقيق قاعدة �شعبية وا�سعة ت�ؤهله
للرت�ش ��ح لالنتخاب ��ات الت�شريعية ثم �ضم ��ان احل�صول
على الأ�صوات ليك ��ون ع�ضوا يف جمل�س النواب املقبل
 ،قب ��ل اي ��ام دعا ابناء الع�شائر لوليم ��ة �ضخمة ملنا�سبة
عي ��د الفطر  ،قبل تناول الغداء الق ��ى خطابه التاريخي
فقاطعه احلا�ض ��رون بالت�صفيق والأهازيج مع جتديد
العه ��د ب� ��أن �أ�صواتهم �ستكون ل�صاحل ��ه يف االنتخابات
املحلي ��ة او الت�شريعية  ،بعد دقائق م ��ن انتهاء الوليمة
خرج ال�ضيوف  ،و�أحدهم يهم�س ب�أذن الآخر  :الرئي�س
م�شخوط م�سودن  ،ال تنتخبه الزعاطيط .
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الزراعة تعت�بر قرار منظم��ة "اليون�سكو" انت�ص��اراً لإرادة العراقيني
 بغداد  /املدى بر�س

�أكدت هيئة ال�سياحة،
يوم �أم�س االثنني� ،أن
العمق التاريخي والفني
من �أهم املعايري التي
�أدت �إىل �ضم الأهوار
واملواقع الآثارية فيها
لالئحة الرتاث العاملي.
وفيما ا�شارت اىل �أن
�إنعا�ش املنطقة يتطلب
تظافر جهود عدد من
الوزارات واحلكومات
املحلية ذات ال�صلة،
عدت وزارة الزراعة،
قرار اليون�سكو انت�صاراً
لإرادة العراقيني.

وقال رئي�س الهيئة حممود
ال��زب �ي��دي ،يف ح��دي��ث �إىل
(امل� ��دى ب��ر���س)� ،إن هناك
"معايري دولية ل�ضم املواقع
�إىل الئحة ال�تراث العاملي
�� �س ��واء يف م�ن�ظ�م��ة الأمم
املتحدة للرتبية والثقافة
وال� �ع� �ل ��وم (ال �ي��ون �� �س �ك��و)
�أم يف م�ن�ظ�م��ة ال�سياحة
العاملية" ،م���ش�ير ًا �إىل �أن
"معيار العمق التاريخي
وال� �ف� �ن���ي وع � � ��دم وج� ��ود
م �� �ش��اك��ل دول� �ي���ة اع �ت �م��دا
يف �ضم الأه� ��وار والآث ��ار
امل ��وج ��ودة ف�ي�ه��ا �إىل تلك
الالئحة ،ال�سيما �أن �أ�صل
�سكان الأهوار والعديد من
عاداتهم وتقاليدهم يرجع
�إىل ال�سومريني".
و�أ�ضاف الزبي ��دي �أن "�أهم
م ��ا لدين ��ا الآن ه ��و م�س�أل ��ة
ع ��دم �إطالق املي ��اه للأهوار
حي ��ث ي�ش ��كل ذل ��ك تهدي ��دا
له ��ا" ،م�ست ��درك ًا "لك ��ن بعد
�أن �أ�صبح ��ت حممية دولية،
فلي�س من حق العراق حب�س

املي ��اه ع ��ن الأه ��وار ،الأمر
ال ��ذي �سينع�شه ��ا وينعك�س
ايجابي� � ًا على �إقبال ال�سكان
عليه ��ا وي�شج ��ع اال�ستثمار
فيها".
و�أو�ضح رئي�س الهيئة �أن
"لدى هيئة ال�سياحة بع�ض
امل�شاريع اخلا�صة بالأهوار
ل �ك��ن امل�ن�ط�ق��ة حت �ت��اج �إىل
خ�ط��ة م�ت�ك��ام�ل��ة لإن�ع��ا��ش�ه��ا
م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
جهات �أخ��رى كاحلكومات
املحلية يف ذي قار ومي�سان
وال � �ب � �� � �ص� ��رة وامل � �ث � �ن� ��ى،
ف�ض ًال ع��ن وزارات النقل
وال��داخ �ل �ي��ة واخل��ارج �ي��ة
وغريها".
يف نف� ��س ال�سي ��اق ،ق ��ال
املتح ��دث با�س ��م وزارة
الزراع ��ة حمي ��د الناي ��ف
يف حدي ��ث اىل (امل ��دى

بر�س)� ،إن "وزارة الزراعة
ومالكاته ��ا تب ��ارك لل�شع ��ب
العراق ��ي و�ض ��ع الأه ��وار
واملناط ��ق الأثري ��ة عل ��ى
الئح ��ة ال�ت�راث العامل ��ي"،
ع ��اد ًا �أن "ه ��ذا االجن ��از
انت�ص ��ار لإرادة العراقي�ي�ن
يف اللح ��اق برك ��ب التق ��دم
الع ��ايل ،ال�سيم ��ا و�أن ه ��ذا
االجناز �سيغري من الو�ضع
احلايل للأهوار".
و�أ�ض ��اف الناي ��ف �أن "هذا
االجن ��از �سيل ��زم ال ��دول
املت�شاطئ ��ة عل ��ى ت�أم�ي�ن
احل�ص ��ة الكافية م ��ن املياه
اىل الأه ��وار والت ��ي �سوف
جتعله ��ا حممي ��ات عاملي ��ة
و�أماك ��ن �سياحي ��ة يرتادها
ال�س ّي ��اح م ��ن كل �أرج ��اء
العامل" ،م�شريا �إىل �أن "هذا
االجناز �سي�ساهم يف زيادة

الرقع ��ة الزراعي ��ة يف تل ��ك
املناط ��ق ،ف�ض ًال ع ��ن زيادة
تربية الرثوة احليوانية من
البقر واجلامو� ��س وزيادة
ن�سب ��ة الطي ��ور املهاج ��رة
التي جتوب العامل وح�سب
الظروف املناخية".
وتاب ��ع الناي ��ف �أن "ه ��ذا
االجن ��از �سي�ساه ��م يف
�إنعا� ��ش احلالة االجتماعية
يف تل ��ك املناط ��ق من خالل
توف�ي�ر العدي ��د م ��ن فر�ص
العمل الت ��ي تتاح من خالل
�إن�ش ��اء املراف ��ق ال�سياحية
والفن ��ادق ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
�إن�شاء العدي ��د من حمطات
اال�سرتاحة وو�سائل النقل
املنا�سب ��ة" ،داعي� � ًا اجلهات
ذات العالق ��ة اىل "الإيف ��اء
بالتزاماته ��ا املتعلق ��ة جتاه
املنظم ��ات ذات العالق ��ة من

ن�ساء يعملن يف جمال الزراعة يف �أهوار ذي قار ..ار�شيف
اج ��ل املحافظ ��ة عل ��ى ه ��ذا الكبري".
املنجز الكبري".
ودعا النا�صري� ،إىل "تبني
اىل ذل ��ك ،ق ��ال حماف ��ظ ذي خط ��ة مركزي ��ة ملرحل ��ة م ��ا
ق ��ار يحي ��ى النا�ص ��ري ،بع ��د ان�ضم ��ام الأه ��وار
خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صح ��ايف و�آثاره ��ا لالئح ��ة ال�ت�راث
عق ��ده يف دي ��وان املحافظة العامل ��ي تت�ضم ��ن ت�أهي ��ل
�إن "الأه ��وار �أ�صبح ��ت بناه ��ا التحتي ��ة" ،م�ؤك ��دا
حتظ ��ى مبكانة دولية مهمة عل ��ى �أهمي ��ة "التعجي ��ل
بعد �ضمه ��ا لالئحة الرتاث بت�شري ��ع القوان�ي�ن الت ��ي
العامل ��ي" ،ع ��ادا �أن ذل ��ك تتعل ��ق بحماي ��ة الأه ��وار
"�أثب ��ت قدرة الع ��راق على و�إنعا�شها".
�إدارة امللف ��ات التي تتطلب و�أو�ضح املحافظ �أن "ملف
دعم ًا دولي ًا".
الأه ��وار �سيناق� ��ش يف
واعترب املحافظ �أن "فرحة الع ��ام  2017املقبل من قبل
العراقيني بان�ضمام الأهوار منظم ��ة اليون�سك ��و للت�أكد
لالئحة الرتاث العاملي كانت م ��ن م ��دى الت ��زام الع ��راق
عابرة للطائفي ��ة واالنتماء باملتطلب ��ات املطلوب ��ة م ��ا
احلزب ��ي" ،عازي� � ًا ذلك �إىل ي�ستدع ��ي تكثي ��ف اجلهود
"اجلهود اال�ستثنائية التي لإنعا�شه ��ا" ،حم ��ذر ًا م ��ن
بذله ��ا العراقي ��ون لتحقيق مغب ��ة "�إهم ��ال املل ��ف بع ��د
ه ��ذا االجن ��از الوطن ��ي �إقراره و�أهمي ��ة دعمه على

خمتل ��ف امل�ستوي ��ات لأن
الع ��امل ينتظ ��ر الكث�ي�ر من
العراقيني ب�ش�أنه".
و�أ�ش ��اد املحاف ��ظ بـ"الدول
العربي ��ة الداعم ��ة للمل ��ف
ال�سيم ��ا تون� ��س والكويت
ولبن ��ان وه ��و م ��ا �أم ��ن
بالإجم ��اع
الت�صوي ��ت
ل�صال ��ح ان�ضم ��ام الأه ��وار
والآث ��ار لالئح ��ة ال�ت�راث
العامل ��ي" ،الفت� � ًا �إىل �أهمية
"الإعالم الذي �أ�سهم بدور
كبري يف دعم ذلك امللف".
وكانت منظمة اليون�سكو
واف�� �ق� ��ت ،الأح� � ��د(ال � � �ـ17
م ��ن مت���وز  ،)2016على
� �ض��م الأه� � ��وار وامل �ن��اط��ق
الأث ��ري ��ة يف ال� �ع ��راق �إىل
الئحة ال�تراث العاملي بعد
ت�صويت الأع�ضاء جميع ًا
باملوافقة.
ومبوج ��ب ق ��رار منظم ��ة
اليون�سك ��و ف� ��إن الأه ��وار
واملواق ��ع الأثري ��ة الت ��ي
�أدرج ��ت على الئحة الرتاث
العامل ��ي ه ��ي �آث ��ار �أور يف
ذي ق ��ار و�آث ��ار الوركاء يف
املثن ��ى و�آثار اريدو يف ذي
ق ��ار وه ��ور احلوي ��زة يف
مي�سان والأهوار الو�سطى
يف ذي قار ومي�سان وهور
احل ّمار ال�شرقي يف الب�صرة
وهور احل ّم ��ار الغربي يف
ذي قار.
وت�شكل م�ساحة االهوار يف
النا�صري ��ة خم� ��س م�ساحة
حمافظة ذي ق ��ار 350(،كم
جن ��وب العا�صم ��ة بغداد)،
وتتوزع على ع�شر وحدات
�إدارية من �أ�صل  20ت�ضمها
املحافظ ��ة� ،إذ تقدر م�ساحة
�أه ��وار النا�صري ��ة قب ��ل
جتفيفه ��ا مطل ��ع ت�سعينات
الق ��رن املا�ض ��ي ،مبلي ��ون
و� 48أل ��ف دومن ،يف ح�ي�ن
تبل ��غ امل�ساح ��ة الت ��ي �أعيد
غمره ��ا باملي ��اه بع ��د ع ��ام
 2003نح ��و  50باملئ ��ة من
جمم ��ل امل�ساح ��ة الكلي ��ة
لأهوار النا�صرية.

جامعة ليفربول تكافئ طلبة بابليني
حققوا "�إجناز ًا" غري م�سبوق

�إع���ل��ان������ات

 بابل  /املدى بر�س

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة ل�صناعة الأ�سمدة
رقم املناق�صة ( )1ت�سويق 2016 /
عنوان املناق�صة  :تن�ضيد �أكيا�س

م � /إعــــــالن
تعلن الشركة العامة لصناعة األسمدة أحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن
وجود املناقصة ( )1تسويق  2016 /لتنضيد أكياس اليوريا من األحزمة الناقلة /
قسم التعبئة الى ظهر الشاحنات او عربات القطارات ألكياس زنة ( 50كغم) وفق
الشروط التي ميكن احلصول عليها من مقر الشركة الكائن في محافظة البصرة /
خور الزبير او من قبل مكتب الشركة الكائن في بغداد قرب مستشفى السعدون
األهلي ..فعلى من تتوفر فيه الكفاءة تقدمي عرض بذلك ويكون السعر على أساس
الطن الواحد وان آخر يوم لتقدمي العطاءات هو يوم االثنني املوافق  2016/8/1وعلى
ان يرفق صك مصدق مببلغ ( )3000000ثالثة ماليني دينار عن مبلغ التأمينات لدخول
املناقصة وفي حال مصادفة عطلة رسمية ميدد تأريخ الغلق الى ما بعد العطلة
الرسمية ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن وملزيد من التفاصيل
ميكن االطالع على الشروط التجارية العامة بزيارة موقع شركتنا على االنترنت
علما ً بان السعر التخميني هو ( )1250ألف ومائتان وخمسون دينار للطن الواحد
وميكن احلصول على أوراق املناقصة مببلغ قدره ( )300000ثالثمائة ألف دينار للنسخة
الواحدة غير قابلة للرد.
مع التقدير

خالد كاظم ناجي
املدير العام وكالة

E-mail: scf@scf.gov.iq , website: www.scf.gov.iq
Scf_trade@scf.gov.iq

حقق طلبة جامعي ��ون بابليون،
يوم ام�س االثن�ي�ن ،تفوق ًا علمي ًا
ب�إحرازه ��م املرات ��ب االوىل يف
جامع ��ة ليفربول �ضم ��ن برنامج
التو�أمة ب�ي�ن اجلامعتني .وفيما
بين ��ت جامع ��ة باب ��ل �أن ه ��ذا
االجن ��از مل يتحق ��ق يف جامع ��ة
ليفرب ��ول من ��ذ  20عام ��ا ،اكدت
ان اجلامع ��ة الربيطاني ��ة قدمت
عرو�ض ��ا للطلب ��ة العراقي�ي�ن
ب�إكم ��ال درا�ست ��ي املاج�ست�ي�ر
والدكت ��وراه لديه ��ا فيم ��ا قدمت
�شركات بريطاني ��ة فر�ص تعيني
للطلب ��ة اخلريج�ي�ن يف فروعها
بالعراق.
وقال ��ت جامع ��ة باب ��ل يف بي ��ان
تلق ��ت (املدى بر� ��س) ن�سخة منه
�إن "الدكت ��ور راف ��د اخل�ض ��ار
رئي� ��س ق�سم الهند�سة املدنية يف
جامع ��ة ليفربول اعل ��ن عن ت�ألق
عراقي جديد يحقق ��ه طلبتنا يف
اجلامعات العراقية ي�ؤكدون فيه
قيم ��ة العقل العراقي يف املحافل
الدولية".
وا�ض ��اف البي ��ان �أن " 14طالب ��ا
وطالبة يف ق�سم الهند�سة املدنية
يف جامعة بابل اكملوا درا�ستهم
االولية لنيل البكالوريو�س �ضمن
برنامج التو�أمه بني جامعة بابل
وجامع ��ة ليفربول جون مور�س
الربيطاني ��ة ا�ستطاع ��وا التفوق
العلم ��ي وح�ص ��د املراكز االوىل
يف الدفعة االوىل".
وبين ��ت اجلامع ��ة يف بيانه ��ا ان
"اجلامعة الربيطانية مل حت�صل

على تفوق من طلبة بهذا احلجم
من ��ذ ( )20عام ��ا حي ��ث ح�صلت
الطالب ��ة العراقية زهراء جويدة
على املرك ��ز االول مبعدل 88 .9
باملئة وهو معدل مل يح�صل عليه
اي طالب منذ فرتة طويلة ،فيما
ج ��اءت الطالبة رقي ��ة اخلفاجي
باملرك ��ز الثال ��ث مبع ��دل 87
باملئ ��ة وح�صلت الطالب ��ة زينب
امل�سع ��ودي مبع ��دل  87باملئ ��ة
وجاءت باملركز الرابع".
و�أو�ضحت اجلامعة �أن "ا�ساتذة
م ��ن جامع ��ة ليفرب ��ول ا�ش ��ادوا
مب�ست ��وى االن�ضب ��اط الع ��ايل
وااللتزام الكبري الذي يتحلى به
الطلبة العراقي ��ون يف درا�ستهم
ال�سيم ��ا يف م ��ادة الريا�ضيات"،
الفت ��ة اىل ان ��ه "قدم ��ت جامع ��ة
ليفرب ��ول عر�ض ًا خا�ص� � ًا لطلبتنا
ب�إعفائه ��م م ��ن �أج ��ور درا�س ��ة
املاج�ست�ي�ر بن�سب ��ة  40باملئ ��ة
وتوفري بعثتني للدكتوراه".
وتابع ��ت اجلامع ��ة يف بيانه ��ا
�أن " 11طالب� � ًا ق ��رروا اكم ��ال
درا�ستهم للماج�ستري من �ضمنهم
طالب ��ان لدرا�س ��ة الدكت ��وراه،
فيم ��ا قدم ��ت �ش ��ركات هند�سي ��ة
بريطاني ��ة عرو�ضه ��ا لتعي�ي�ن
ه� ��ؤالء اخلريج�ي�ن يف فروعه ��ا
يف العراق".
م ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر ان جامعة
باب ��ل وجامع ��ة ليفرب ��ول
اتفقت ��ا عل ��ى برنام ��ج التو�أم ��ه
ب�ي�ن اجلامعت�ي�ن حي ��ث قام ��ت
جمموع ��ات طالبي ��ة م ��ن كلي ��ه
الهند�س ��ة املدني ��ة بالدرا�سة يف
جامعة ليفربول.

العدد ( )3695ال�سنة الثالثة ع�شرة  -الثالثاء ( )19متوز 2016
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م�ساء يومي�� ًا ..والأمانة تبحث
الك��رادة �س ُتقطع من اخلام�سة ً
�إغالق ال�شارع وحتويله للم�شاة فقط

مجرد كالم

 عدوية الهاليل

 بغداد /املدى بر�س

�ش� �دّد جمل� ��س حمافظة بغداد ،ي ��وم �أم�س
االثن�ي�ن ،على �ض ��رورة تطوير العنا�ص ��ر
اال�ستخبارية وادخالهم بدورات تدريبية،
وفيما لفت املجل�س البلدي ملنطقة الكرادة
اىل �ش ��ارع الك ��رادة داخل �س ��يقطع يوميا
من ال�ساعة اخلام�سة ع�صرا ،بحثت �أمانة
بغ ��داد اغالق ال�ش ��ارع وحتويله للم�ش ��اة
ون�صب الـ "ترام" فيه لنقل املواطنني.
وق ��ال رئي� ��س اللجنة الأمني ��ة يف جمل�س
حمافظ ��ة بغداد حممد اجلويرباوي خالل
اجتماع عقده يف املجل�س البلدي مبنطقة
الكرادة ،و�س ��ط بغداد ،وح�ض ��رته(املدى
بر�س) �إن "العنا�ص ��ر اال�س ��تخبارية يجب
ان تتطور من قب ��ل احلكومة املركزية اىل
دورات وتزويده ��م باالجه ��زة املتط ��ورة
لل�سيطرة على االمن اىل االن".
و�أ�ض ��اف اجلوي�ب�راوي �أن "م�ش ��روع
الكام�ي�رات مل يط ��ور م ��ن قب ��ل احلكومة
املركزي ��ة وه ��ي مهم ��ة حلماي ��ة االم ��ن"،
م�شريا �إىل انه "اذا اردنا ان نبني منظومة
امنية ر�صينة يجب االبتعاد عن الف�ساد".
بدوره قال رئي�س املجل�س البلدي للكرادة
احمد العبادي خالل االجتماع� ،إن "�أعداد
اجلث ��ث املوجودة يف الط ��ب العديل التي
خ�ض ��عت لفح� ��ص ال� �ـ( ،)DNAبلغ ��ت
 209جثة" ،م�ستدركا بالقول" ،لكن هناك
تفاوت بالإعداد بينها وبني مركز ال�شرطة
الذي حتدث عن  230جثة".
واك ��د العب ��ادي ان "قط ��ع �ش ��ارع الكرادة
داخل �سيكون جزئيا من ال�ساعة اخلام�سة
م�س ��اء على ان يكون ال�شارع للم�شاة فقط
مع ال�سماح مبرور �س ��يارات خا�صة الهل
املنطق ��ة تت ��وىل عملي ��ة نق ��ل املواطنني"،
الفت ��ا �إىل �أن "نق ��اط التفتي�ش يف الكرادة
�ست�ض ��م �س ��يارات �س ��ونار مع مف ��ارز (K
 )9ويف ح ��ال ايجاد هذه النقاط �س ��تتغري
اخلطة ويتم فتح ال�شارع".
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل ،ذك ��رت مديري ��ة
العالق ��ات والإع�ل�ام يف امان ��ة بغ ��داد يف
بي ��ان تلق ��ت "امل ��دى" ن�س ��خة من ��ه ،ان
"االجتم ��اع الذي ح�ض ��ره وكي ��ل االمانة
لل�ش� ��ؤون البلدي ��ة ك ��رمي البخات ��ي تناول

�ضيف ..يف الأهوار

مناق�ش ��ة جملة من الق�ض ��ايا ويف مقدمتها
املقرتحات التي تقدم بها اع�ض ��اء املجل�س
التي تتعلق بتطوير �ش ��ارع الكرادة داخل
وتنظي ��م الفعالي ��ات التجارية بالتن�س ��يق
مع القوات االمنية واجلهات االخرى ذات
العالقة".
وا�ض ��افت ان "االجتم ��اع ت�ض ��من اي�ض� � ًا
مناق�ش ��ة مق�ت�رح يت�ض ��من �إغ�ل�اق �ش ��ارع
الكرادة داخل وحتويله اىل �شارع للم�شاة
فقط مع تطويره ون�ص ��ب (ترام) �ص ��غري
ليكون و�س ��يلة للموا�صالت داخل ال�شارع
اىل جان ��ب ان�ش ��اء كاب ��ات طولي ��ة عل ��ى
جانبي الطريق ".
وب ّين ��ت ان "االجتم ��اع تن ��اول مناق�ش ��ة
اج ��راءات امان ��ة بغ ��داد لت�أهي ��ل البن ��ى
التحتي ��ة ملوق ��ع االنفج ��ار االجرام ��ي يف

جمل�س اخلالدية ي�شكو نق�ص
التموينية واخلدمات يف الق�ضاء
 الأنبار /املدى بر�س
�أعل ��ن جمل�س ق�ض ��اء اخلالدية يف حمافظة
الأنب ��ار ،ي ��وم �أم� ��س االثن�ي�ن ،ع ��ن وجود
"نق� ��ص كب�ي�ر" يف مف ��ردات البطاق ��ة
التموينية واخلدمات ال�س ��يما مياه ال�شرب
والكهرب ��اء الوطني ��ة ،فيما �أكد �أن الق�ض ��اء
ي�ض ��م �أكرث من � 150ألف ن�س ��مة ف�ض�ل ً�ا عن
�آالف النازحني.
وقال رئي� ��س املجل�س علي داود ،يف حديث
ل� �ـ (املدى بر� ��س) �إن "ق�ض ��اء اخلالدية (20
كم �ش ��رقي مدينة الرمادي) يعاين م�ش ��اكل
عدة ومعوق ��ات منها نق� ��ص كبري مبفردات
البطاق ��ة التمويني ��ة مع �ش ��ح كبري يف مياه
ال�شرب لعدم وجود كميات كافية من الوقود
لت�شغيل املولدات داخل حمطات التنقية".

اثار الدمار الذي خلفه تفجري ال�سيارة املفخخة يف منطقة الكرادة ،و�سط بغداد ،بعد منت�صف ليل االحد 3 (،متوز  ،)2016ت�صوير (حممود ر�ؤوف).
منطقة الكرادة داخل التي تت�ض ��من �أعمال ويف �س ��ياق مت�ص ��ل ،ق ��ال رئي� ��س اللجنة الك ��رادة ،ك ��ون ذل ��ك يعن ��ي تواط� ��ؤ كل
ا�ص�ل�اح انب ��وب ت�ص ��ريف مي ��اه االمطار الأمنية يف جمل� ��س حمافظة بغداد حممد املعني�ي�ن يف املنطق ��ة" ،نافي� � ًا �أن "تك ��ون
بطول ( )40م و�صيانة احوا�ض التفتي�ش اجلوي�ب�راوي يف كلم ��ة له خ�ل�ال �إجتماع ال�سيارة املفخخة امل�ستخدمة يف التفجري
وعدد من انابيب املاء املت�ض ��ررة وا�صالح عق ��د يف املجل�س البلدي ملنطق ��ة الكرادة ،من نوع براد".
الر�ص ��يف والقال ��ب اجلانبي املت�ض ��رر ثم و�س ��ط بغداد ،وح�ضرته (املدى بر�س) �إن وك�ش ��ف رئي�س اللجنة الأمنية� ،أن "هناك
اعادة اك�ساء ال�شارع".
"اللجنة التي �شكلت للتحقيق يف التفجري وزارات حتفظت على ملف �أجهزة ال�سونار
�أك ��دت � ،أم� ��س االثن�ي�ن� ،أن امل ��واد الت ��ي الذي ا�س ��تهدف منطقة الكرادة يف الثالث تخوف ًا من �أ�ض ��رار �صحية الحتوائها على
ا�س ��تخدمت يف تفج�ي�ر منطق ��ة الك ��رادة ،من متوز ،مل تتمكن من الك�ش ��ف عن املواد الإ�ش ��عاع ومنه ��ا وزارة البيئة" ،ع ��اد ًا �أن
و�س ��ط بغ ��داد ،يف الثالث من �ش ��هر متوز امل�س ��تخدمة في ��ه ،عل ��ى الرغم م ��ن كونها "ذلك كان �أحد �أ�سباب حادثة الكرادة".
احلايل "حملية ال�صنع" ،واتهمت اللجنة مواد ب�سيطة وحملية ال�صنع" ،م�ؤكد ًا �أن و�ش ��هدت منطق ��ة الك ��رادة داخل ،و�س ��ط
امل�س� ��ؤولة ع ��ن التحقي ��ق يف احل ��ادث "املادة امل�س ��تخدمة يف التفجري هي مادة بغ ��داد ،يف ال�س ��اعة الواح ��دة م ��ن فج ��ر
بـ"الف�ش ��ل يف ك�ش ��ف تل ��ك امل ��واد" ،وفيما حارقة ،حيث مل تتمكن فرق الدفاع املدين (الثال ��ث م ��ن مت ��وز  ،) 2016تفج�ي�ر ًا
ك�ش ��فت عن حتفظ لبع�ض ال ��وزارات على من �إخماد احلريق بعد و�صولها �إىل موقع ب�س ��يارة مفخخة يقودها انتحاري �ص ّنف
�أجهزة ال�س ��ونار "تخوف ًا من الإ�ش ��عاع" ،احلادث".
الأعن ��ف من نوعه منذ �س ��نة  ،2003حيث
ع ��دت احتمال �أن تكون ال�س ��يارة املفخخة وا�س ��تبعد اجلوي�ب�راوي� ،أن "تك ��ون راح �ض ��حيته مئات ال�ضحايا بني قتيل �أو
قد خرجت من الكرادة " �أمر م�ستبعد".
ال�س ��يارة املفخخ ��ة قد خرجت م ��ن منطقة جريح وخلف �أ�ضرار ًا مادية كبرية.

الديوانية تعتزم تفعيل قانون يح�صر ملكية الأرا�ضي "الأمريية" بحدود املحافظة

و�أ�ض ��اف داود� ،أن "الكهرب ��اء الوطني ��ة
معدومة يف مناط ��ق اخلالدية منذ �أكرث من
�س ��نتني برغم عدم �سيطرة ع�صابات داع�ش
عليها و�ص ��موده بوجه الإرهاب" ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل �أن "ق�ض ��اء اخلالدي ��ة ي�ض ��م �أك�ث�ر م ��ن
� 150ألف ن�س ��مة م ��ن ع�ش ��ائر خمتلفة منها
الب ��و خليف ��ة والب ��و فه ��د واملحام ��دة و�أبو
هزمي والبو منر والبو جليب والبو علوان
وغريها ف�ض�ل ً�ا ع ��ن النازحني الذين جتاوز
عددهم الألف عائلة و�أولئك املوجودون يف
املخيمات".
يذك ��ر �أن الق ��وات الأمني ��ة متكن ��ت مناطق
وا�سعة يف الأنبار ،التي كان يحتلها تنظيم
(داع�ش) و�أبرزها مركز املحافظة ،الرمادي
والفلوج ��ة 110(،و 62كم غرب العا�ص ��مة
بغداد على التوايل).
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القب�ض على �ضابط
اختل�س �أكثر من 100
مليار دينار

 الديوانية /املدى بر�س
ك�ش ��ف حماف ��ظ الديوانية �س ��امي احل�س ��ناوي،
ع ��ن ع ��زم احلكوم ��ة املحلي ��ة تفعيل قان ��ون 80
ل�س ��نة  1970لنق ��ل ملكية �أرا�ض ��ي وزارة املالية
اىل مديري ��ة بلدي ��ات املحافظ ��ة ،فيما �أ�ش ��ار �إىل
ان تفعي ��ل القان ��ون �سيح�ص ��ر ملكية الأرا�ض ��ي
"الأمريية" �ض ��من احلدود الإدارية للمحافظة،
اك ��د �س ��عي املحافظ ��ة ال�س ��تغالل تلك االرا�ض ��ي
ع�ب�ر النهو�ض بالواقع العم ��راين والتنموي يف
الديوانية.
وق ��ال �س ��امي احل�س ��ناوي يف حدي ��ث ل� �ـ (املدى
بر� ��س) �إن "اجتماع� � ًا مو�س ��ع ًا �ض ��م م ��دراء
الدوائر البلدية والت�س ��جيل العقاري والبلديات
والزراع ��ة واال�س ��تثمار وعق ��ارات الدول ��ة ،يف
ديوان املحافظ ��ة ،لبحث �آليات تفعيل قانون رقم
 ٨٠ل�س ��نة ،١٩٧٠اخلا�ص بنقل ملكية الأرا�ض ��ي
التابع ��ة لوزارة املالي ��ة اىل مديرية البلديات يف
املحافظة".

�إن�شاء مراكز
ال�ستقبال نازحي
"عمليات نينوى"

اعلنت وزارة ال�ه�ج��رة وامل�ه�ج��ري��ن ،عن
تنفيذ خطتها لإغاثة نازحي املو�صل ،فيما
اكدت بدء ان�شاء مراكز ال�ستقبال نازحي
"عمليات حترير نينوى".
وق ��ال ب�ي��ان ل �ل��وزارة ان "وزير الهجرة
واملهجرين جا�سم حممد التقى يف اربيل

االنواء

توقعت هيئة االنواء اجلوية والر�صد الزالزيل
ان يكون طق�س االيام املقبلة �صحو ًا مع ظهور
بع�ض ال�سحب فيما تتجاوز احل��رارة ن�صف
درجة الغليان 50مْ.
وقال بيان للهيئة تلقت "املدى" ،ن�سخة منه
ان "ي�ستمر ت�أثر البالد باملنخف�ض اجلوي
احل � ��راري امل��و��س�م��ي ي ��وم ال �ث�لاث��اء ليكون
ال�ط�ق����س يف امل �ن��اط��ق ك��اف��ة � �ص �ح��وا ح ��ارا،
ودرج��ات احل��رارة ت�سجل  49مْ ،اما الرياح
متغرية االجتاه خفيفة ال�سرعة  10-5كم�/س
 ،مدى الر�ؤية  10-8كم".
وا�ضاف البيان "يزداد ت�أثري املنخف�ض اجلوي
احل��راري املو�سمي ايام االربعاء واخلمي�س
واجلمعة املقبلة ؛ ليكون الطق�س يف املناطق
كافة �صحوا ح��ارا مع ظهور بع�ض ال�سحب
ودرجات احلرارة تتجاوز الـ 50مْ".

العمل

الحرارة تتجاوز ن�صف
درجة الغليان

التربية

قالت وزارة الداخلية� ،إنها اعتقلت �ضابط ًا
برتبة رائ��د متهم باختال�س  100مليار
دينار من م�صرف حكومي.
وقالت الوزارة يف بيان ان "مكتب املفت�ش
العام لوزارة الداخلية يف مديرية �شرطة
ب�غ��داد �أل�ق��ت القب�ض على �ضابط برتبة
رائ��د يف املديرية قام باختال�س �أك�ثر من
 ١٠٠مليار دينار عراقي من �أحد امل�صارف
احل �ك��وم �ي��ة ع ��ن ط��ري��ق ت ��زوي ��ر ق��وائ��م
منت�سبني ب�أ�سماء وهمية بغية اال�ستفادة
من �سلفة الـ  50مليون دينار التي �أطلقها
البنك املركزي" .و�أ�ضاف �أن "عملية �إلقاء
القب�ض متت بعد ورود معلومات ملكتب
املفت�ش العام تفيد بقيام م�صرف الر�شيد
مبطالبة ال��وزارة بت�سديد اال�ستقطاعات
املالية من امل�ستفيدين من �سلفة الـ ()٥٠
م�ل�ي��ون دي �ن��ار نتيجة تخلف املنت�سبني
املن�سوبني ملديرية �شرطة بغداد عن ت�سديد
الأق�ساط التي بذمتهم.

الهجرة

بغداد

قلي ��ل ه ��و الف ��رح يف عاملنا ..اعتدن ��ا �أن نق ��ول ذلك وان ن�ش ��عر بذلك
فنحن نحا�سب �أنف�سنا على �ضحكة من القلب خ�شية ان يعقبها حزن ،
ونتجنب التخطيط حلدث مفرح خ�ش ��ية حتوِّ له اىل كارثة  ،لذا نرتك
غالب ��ا مقدراتن ��ا للم�ص ��ادفة واملفاج�أة ع�س ��ى ان حتمل لنا �ش ��يئا من
الفرح غري املرتقب ...
الفرح الذي ح َّل بيننا اليوم بادراج اهوار العراق �ضمن الئحة الرتاث
العاملي مل يكن مفاجئ ًا لكنه كان كبري ًا وجارف ًا بعد �سيول احلزن التي
اغرقتن ��ا م�ؤخرا منذ نزيف الكرادة ،فرتاثنا هو هويتنا العراقية وما
فعل ��ه داع�ش من حم ��اوالت لطم�س الهوي ��ة العراقي ��ة بتحطيم الآثار
وازالة املعامل التاريخية كان �ضربة موجعة لنا ولبلدنا ..
طوال �س ��نوات  ،كانت االهوار كاجل�سد املري�ض ..عانت من ع�شرات
العل ��ل ..جتفيفه ��ا ..هج ��رة ال�س ��كان ..غي ��اب اخلدم ��ات ..اهم ��ال
احلكومات ..موت الطيور املائية واال�س ��ماك ..لكن جمالها ال�س ��احر
كان يختب ��ىء حتت �ش ��حوب مالحمه ��ا وكانت تنتظ ��ر ان متتد لها يد
حنون ��ة لت�س ��قيها جرع ��ة الدواء الت ��ي تنع�ش ��ها وتعيد اليه ��ا جمالها
...وحل�س ��ن حظها فقد حمل بع�ض ع�ش ��اق جمالها هدف �إحيائها فوق
اكتافهم وجدّوا وثابروا من �أجله حتى حتقق لهم ولنا ذلك ..
بعد غياب الدكتاتور الذي �أ�س ��اء ب�ش ��دة اىل جم ��ال الأهوار حني قام
بتجفيفها  ،حل التغيري وانتظرت االهوار ومثلها كل مواطن اجلمال
وال�ث�روات العراقي ��ة �أن متتد لها �أيــ ٍد حانية لكن ج�س ��دها ظل مثخن ًا
ب ��الأمل والعج ��ز وانتقلت ال�ث�روات العراقية اىل جيوب امل�س� ��ؤولني
وال ��دول االخرى ..ولأن ال�س ��عادة تبدو دائما �ض ��ئيلة عندما نحملها
ب�أيدينا ال�ص ��غرية وت�ص ��بح كبرية وثمينة حني نتعلم كيف نت�ش ��ارك
فيها  ،فقد طرقت ال�س ��عادة باب االهوار اخريا عندما ت�ش ��ارك عدد من
املخل�صني حلم انعا�شها وتخلي�صها من �أمرا�ضها املزمنة ..
به ��ذه الطريقة يلـ ُد الفرح العراقي من رحم االزمات وتعود الب�س ��مة
لت�ض ��يء الوجوه احلزين ��ة ،فان�ض ��مام االه ��وار اىل الئحة الرتاث
العامل ��ي يعن ��ي �أن تكون منطقة حم َّرمة ال يجوز احل ��رب فيها  ،و�أال
تخ�ش ��ى بع ��د الآن م ��ن خط ��ر جتفيفه ��ا وقطع املي ��اه عنها م ��ن دول
اجل ��وار  ،وان تبق ��ى معامله ��ا الرتاثي ��ة والأثري ��ة كما ه ��ي من دون
تغيري او عبث مق�ص ��ود او اهمال غري مق�صود فهي �ست�صبح منطقة
�سياحية عاملية وقبلة لل�سياح والزوار ما يوفر العملة ال�صعبة للبلد
وحت ��ت ا�ش ��راف الأمم املتح ��دة امل�س� ��ؤولة عن توف�ي�ر حماية كاملة
له ��ا  ،لكن ذلك �س ��يحتاج اىل م�ش ��اركة من نوع جدي ��د  ،فكل مواطن
عراق ��ي م�س� ��ؤول حاليا ع ��ن جناح ق ��رار �إدراج الآثار �ض ��من الئحة
ال�ت�راث العامل ��ي مبراقب ��ة كيفي ��ة ادارة الأم ��وال التي �ستخ�ص ���ص
لإنعا� ��ش االهوار وا�س ��لوب حماية بن ��ود القرار الت ��ي حتتم التزام
دول اجل ��وار بتوفري املاء الالزم له ��ا و�إبعادها عن خطر التناحرات
ال�سيا�سية واالهتمام مبتطلبات �سكانها من خدمات وتعليم ورعاية
�ص ��حية ...ع�سى ان ي�صبح الفرح �ضيف ًا دائم ًا لدينا ولي�س م�صادفة
�أو مفاج�أة نخ�شى من فقدانها .

و�أ�ضاف احل�سناوي� ،أن "االجتماع ناق�ش ح�سم
مل ��ف نق ��ل ملكي ��ة الأرا�ض ��ي الأمريية ال�ص ��رفة،
وحتويله ��ا م ��ن ذم ��ة وزارة املالي ��ة اىل دوائ ��ر
البلدي ��ة يف املحافظ ��ة" ،م�ش�ي�را اىل �أن "تفعيل
القانون �سيُ�سهم بحل جميع الإ�شكاالت اخلا�صة
بتو�سيع الت�ص ��ميم الإ�س ��ا�س للوحدات الإدارية
التابعة اىل املحافظة".
وتابع احل�سناوي� ،أن "جلنة خا�صة مت ت�شكيلها
�ضمت ممثلني من جميع الدوائر املعنية �ستعمل
على ح�ص ��ر الأرا�ض ��ي الأمريية ال�ص ��رفة �ضمن
احل ��دود البلدية" ،الفتا اىل �أن "غالبية �أرا�ض ��ي
املحافظ ��ة االمريية ال�ص ��رف تع ��ود ملكيتها اىل
وزارة املالية ،و�ص ��ار م ��ن امله ��م للمحافظة نقل
ملكيتها �إىل البلديات ليت�س ��نى للحكومة املحلية
تهيئتها ،ال�ستغاللها بال�ش ��كل الأمثل الذي يعود
مب ��ردود �إيجاب ��ي ي�س ��هم يف النهو� ��ض بالواقع
التنم ��وي والعم ��راين واخلدم ��ي يف املحافظ ��ة
التي تعاين من قلة تخ�صي�صاتها املالية".

وزي��ر الداخلية يف اقليم كرد�ستان كرمي
� �س �ن �ج��اري واع��ل��ن ع��ن م��واف �ق��ة جمل�س
الوزراء على اخلطة التي و�ضعتها الوزارة
لإغ��اث��ة واي���واء ال�ع��وائ��ل ال�ن��ازح��ة خالل
عمليات التحرير ملحافظة نينوى" ،مبينا
ان "العمل على تنفيذها من قبل الكوادر

�ساحة ال�ساعة و�سط مدينة الديوانية مركز املحافظة
الهند�سية وفرق الوزارة االخرى �سيكون
اع �ت �ب��ارا م��ن �أم ����س ،وامل�ب��ا��ش��رة ب�أن�شاء
م��راك��ز ا�ستقبال واي ��واء لال�سر النازحة
كمرحلة اوىل والعمل على توفري م��واد
االغاثة الالزمة وامل�ستلزمات ال�ضرورية
لهم" .

تفعيل التفتي�ش لزيادة �إيرادات �صندوق ال�ضمان
ق ��ال وزير العمل وال�ش� ��ؤون االجتماعية
حمم ��د �ش ��ياع ال�س ��وداين �إن تفعيل عمل
التفتي� ��ش �س ��ي�ؤثر ايجابا عل ��ى ايرادات
�صندوق ال�ضمان.
و�أك ��د بي ��ان ملكت ��ب اع�ل�ام ال ��وزارة ان
"وزي ��ر العمل حممد �ش ��ياع ال�س ��وداين
خ�ل�ال تر�ؤ�س ��ه اجتماع ��ا لق�س ��م تفتي�ش

العمل بح�ض ��ور وكيل الوزارة ل�ش� ��ؤون
العمل ومدير دائرة الت�شغيل والقرو�ض
ان تفعي ��ل عمل التفتي�ش �س ��يكون له اثر
ايجابي على ايرادات �ص ��ندوق ال�ضمان
وتوجي ��ه جه ��د التفتي� ��ش اىل امل�ش ��اريع
الكربى ل�ضمان توفري عائدات لل�صندوق
وحتقيق التطبيق الأمثل لقانوين العمل

وال�ض ��مان" ،داعيا اىل "�ض ��رورة تكامل
اع�ض ��اء جلن ��ة التفتي� ��ش الذي يت�ض ��من
اع�ضاء عن احتاد نقابات العمال واحتاد
ال�ص ��ناعات العراق ��ي وممثل ع ��ن املركز
الوطن ��ي لل�ص ��حة وال�س�ل�امة املهني ��ة،
بغية �ض ��مان حق ��وق العامل�ي�ن ومتابعة
اجراءات ال�سالمة املهنية لبيئة العمل".

تدوير  50مقعد ًا للدرا�سات العليا
واف ��ق وزي ��ر الرتبية حممد �إقبال عمر ال�ص ��يديل ،يوم �أم�س
االثنني ،على تدوير مقاعد درا�س ��ية (ماج�س ��تري ودكتوراه)
ملجموعة من املحافظات .
وقال بيان �صدر عن مكتب ال�صيديل ،وتلقت "املدى" ،ن�سخة
منه ،ان "املوافقة �شملت تدوير  50مقعدا درا�سيا ( ماج�ستري
ودكتوراه ) ملحافظات الب�ص ��رة  ،وبابل  ،وكربالء املقد�سة ،

ودياىل  ،ف�ضال عن تربية الكرخ الثالثة يف بغداد".
و�أك ��د بي ��ان الرتبي ��ة "�إيق ��اف تروي ��ج كاف ��ة املعام�ل�ات
للمحافظ ��ات الأخ ��رى م ��ن تاري ��خ  ، 2016/7/18عل ��ى �أن
يك ��ون �آخ ��ر ي ��وم للتق ��دمي للمحافظ ��ات اخلم� ��س املذك ��ورة
�أع�ل�اه يف  ، 2016/7/24وبخالفه ذلك تهمل الطلبات ويُعد
التقدمي باط ًال".

ميسان
قطع الكهرباء عن مديرية
الزراعة منذ � 6أ�شهر
اك ��دت م��دي��ري��ة زراع ��ة مي�سان انقطاع
الطاقة الكهربائية عن املديرية منذ �ستة
ا�شهر مما ادى اىل توقف تام يف اجناز
معامالت املواطنني
وق � ��ال م ��دي ��ر زراع� � ��ة م �ي �� �س��ان ح�سني
ال�ساعدي يف ت�صريح �صحفي تابعته
"املدى" ،ان "دائرة الكهرباء ادعت ان
هناك ديون ًا �سابقة على املديرية علما اننا
ن�سدد املبالغ املر�صودة �سنويا كاجور
كهرباء" ،مبينا ان��ه "يف �سنة 2013
دفعنا مبلغا ا�ضافيا يقدر بـ  100مليون
دي�ن��ار ف��وق املبالغ املخ�ص�صة مليزانية
املديرية لوزارة الكهرباء كاجور ،و�سنة
 2014مت دفع  10ماليني فوق املخ�ص�ص
للميزانية ويف ع��ام��ي 2016-2015
خ�ص�صت للمديرية ميزانية مليوين
دينار كاجور كهرباء يف عام  2015مت
دفعها بالكامل لهم باال�ضافة اىل اجرائنا
عملية مناقلة مببلغ  8ماليني دينار ل�سد
اجور الكهرباء فا�صبح املبلغ املدفوع 10
ماليني دينار".

آخر خبر
�أُختتم ��ت �أم� ��س مواجه ��ات الدوري ��ن الأول
والث ��اين م ��ن مناف�س ��ات البطول ��ة العربي ��ة
باال�سكوا� ��ش الت ��ي ت�ضيفه ��ا مدين ��ة �ش ��رم
ال�شي ��خ امل�صري ��ة للف�ت�رة م ��ن  16لغاية 21
ال�شهر احلايل وبذل ��ك يكون منتخبنا قد فقد
فر�ص ��ة احتالل ال�صدارة يف مباريات فعالية
الف ��ردي فيما يظل الأم ��ل باقي ًا يف احل�صول
عل ��ى املرك ��ز الث ��اين .وذك ��ر الزمي ��ل عل ��ي
الب ��اوي يف ات�ص ��ال م ��ع (املدى) م ��ن مدينة

تغريدة

�ش ��رم ال�شيخ �أن نتائج لق ��اءات الدور الثاين الكفة �أخ�ي�ر ًا ل�صالح امل�ص ��ري الذي ح�سمها
م ��ن امل�سابقة يف فئة حت ��ت  19عام ًا ا�سفرت بف�ض ��ل اخلربة واحلنكة اللتني ميتلكهما يف
عن خ�سارة الالعب عمار عامر �أمام امل�صري مثل هذه الأوق ��ات .ومل يفقد منتخبنا الأمل
�أحم ��د عبدالفتاح بثالثة ا�ش ��واط نظيفة� ،أما يف احل�صول على املركز الثاين يف البطولة
املواجهة الأخرى التي جمعت العبنا عبدالله �ضم ��ن فعالي ��ة الفرقي وذل ��ك عندما يخو�ض
ها�ش ��م ببطل م�صر عبدالل ��ه يا�سر فقد انتهت مواجهات ��ه الي ��وم� ،إذ ميتل ��ك الفر�صة كاملة
بثالثة ا�شواط مقابل �شوط واحد و ُعدَّت من للتفوق على املنتخب�ي�ن ال�سعودي والأردين
�أجمل مباري ��ات البطولة كونها �شهدت �إثارة ال�سيم ��ا �أن م�ستوي ��ات العبين ��ا تفوقهم قوة
وندي ��ة �إ�ستم ��رت حتى نهاي ��ة اللق ��اء لتميل وخربة ما متكنهم من حتقيق الفــوز.

بقدر ما يمُ ثل غياب العداء عدنان طعي�س عن مناف�سات ريو الأوملبية
خ�سارة كبرية لآمال ريا�ضتنا ب�إمكانية حتقيق طعي�س نتيجة �إيجابية
جديدة وفق القابلية البدنية والفنية وال�سرعة املتميزة التي يوظفها
يف م�سابقاته � ،إال �أن واقع احلال يُ�شري اىل �إرهاق العداء يف م�شاركات
متنوعة انعك�ست على تراجعه يف زيادة وحداته التدريبية ،الأمر
الذي يتحمّل م�س�ؤوليته �شبه الكاملة ،فالتفاخر احلقيقي �أن يوا�صل
الريا�ضي طموحاته بعد العربية والقارية ليتوجها ب�إجناز �أوملبي ال �أن
يوا�صل م�سل�سل اختالق الأعذار!
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عمان ت�شهد اجتماع ًا طارئ ًا لعيـد وم�سعود
ّ

كلمة صدق

احتاد الكرة ّ
يجدد مت�سكه بلقاء ال�سعودي خارج �أر�ضه

 حممد حمدي

الر َّواد والأبطال
�ألف حكاية وحكاية
والرواد
بحكم التواجد والتما� ��س الدائم مع الريا�ضيني الأبطال
َّ
ممن نلتقيهم يومي� � ًا يف ال�صحافة والإع�ل�ام ون�ستمع ل�شجونهم
تول ��دت لدينا حقائ ��ق كثرية ال ميك ��ن تغطيته ��ا �أو التعامل معها
بقان ��ون املنح فقط لهذه ال�شريحة الوا�سعة التي م ّثلت املنتخبات
الوطنية ودافعت عن �ألوان الريا�ضة العراقية يف املحافل الدولية
وحتدي ��د ًا ال ��رواد منه ��م فه� ��ؤالء و�إن حتق ��ق لهم ال�ش ��يء الكثري
بقان ��ون املنح لوزارة ال�شب ��اب والريا�ضة �إال �أن ذلك مل يكن كافي ًا
لعدد هائل منهم وب�ص ��ورة خا�صة ما يتعلق بالعالج ال�صحي مع
تواج ��د فقرة العالج �ضم ��ن القانون حيث �ص ��ارت منابر الإعالم
ه ��ي اجله ��ة الأوىل بالإ�شارة اىل مر�ضهم وعر� ��ض مطالبهم �أمام
امل�س�ؤول�ي�ن بانتظ ��ار �أن ّ
يطلِع هذا وذاك عل ��ى حجم املعاناة ومن
ثم يب ��ادر بتخ�صي�ص مبلغ من املال ال ي�سد ولو النزر الي�سري من
تكاليف الع�ل�اج �أو مفاحتة اجلهات املعنية بوزارة ال�صحة لأجل
ت ��ويل هذا املل ��ف وغالب ًا ما تتدهور احلال ��ة ال�صحية لكبار ال�سن
منهم قبل �أن حتدث املعجزة وتتي�سر الإجراءات اململة لهم.
يف اجلانب الآخر يتذوّ ق البع�ض منهم الأمرين من �أجل ا�ستكمال
الأوراق الثبوتي ��ة الت ��ي ت�ؤي ��د م�شارك ��ة ه ��ذا الريا�ض ��ي �ضم ��ن
املنتخب ��ات الوطني ��ة قبل ثالثة عق ��ود �أو �أكرث ومنه ��م َمن �شارك
�ضمن املنتخب ��ات الع�سكري ��ة �أو �إن الأوراق الثبوتية التي ت�ؤكد
م�شاركته يف بطولة العرب �أو �أية بطولة �أخرى مبختلف الألعاب
ال وجود لها اليوم يف �سج�ل�ات االحتاد وطواها الن�سيان ومعها
�ضاعت �أحالم الرائد البطل �إال ممن بقي على قيد احلياة لأع�ضاء
املنتخب امل�شاركني معه يف تل ��ك البطولة وقد ي�ستدل ب�شهاداتهم
�أو ًال ح�س ��ب ظرف االحت ��اد وما حتكمه من عالق ��ات �شخ�صية مع
املعني.
ال نري ��د �أن ن�ستذك ��ر هن ��ا �أحاديث �سابق ��ة مل�س�ؤول�ي�ن يف وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة� ،أن عدد ًا كبري ًا م ��ن امل�شمولني بقانون املنح
�أُدرجوا ب�ل�ا ا�ستحقاق بطريقة و�أخ ��رى يف الوقت الذي �ضاعت
فيه حق ��وق امل�ستحق�ي�ن �أ�ص�ل ً�ا! واحلقيقة �إن ع�ش ��رات الق�ص�ص
يرويه ��ا لن ��ا الكث�ي�ر منه ��م كل ي ��وم وت�ستل ��زم وقفات ج ��ادة من
وزارة ال�شباب واللجنة الأوملبية واالحتادات الريا�ضية �صحيح
�إن القان ��ون برمته هو �إجن ��از كبري وا�ستطاع بف�ت�رة قيا�سية �أن
يُ�ض ّي ��ق الفج ��وة الأزلية الت ��ي كان يعاين منها الرائ ��د البطل يف
ميدان الريا�ضة .
�إن الو�ص ��ول اىل املتظ ّلم�ي�ن منه ��م و�سماعهم �أك�ث�ر والتعامل مع
ق�ضاياهم بجدية وان�سانية حقة �سيكمل امل�شوار الناجح ،فتعيني
جلن ��ة طبية خا�ص ��ة للك�شف ع ��ن �أو�ضاعهم ال�صحي ��ة يف فرتات
حم ��ددة وتخ�صي�ص جلنة م�شرتكة عليا ب�ي�ن الأوملبية والوزارة
تتاب ��ع تفا�صيل ع ��دد كبري منهم ه ��و غاية ما يري ��دون خا�صة �أن
هن ��اك ع ��دد ًا منه ��م لديه ��م اثبات ��ات بتواجدهم �ضم ��ن املنتخبات
الوطني ��ة ال�سابقة وقد ُحذف ��ت ا�سما�ؤهم والإج ��راء لي�س بالأمر
الع�س�ي�ر ،لكن ��ه �سي�ض ��ع احللول والأم ��ور يف ن�صابه ��ا وال تبقى
ال�صحاف ��ة والإعالم جهته ��م للعر�ض بانتظار َم ��ن يجود بالردود
املوجزة التي ال ُت�شفي غليل الزمن وما نالوه من �إبداع م�شهود.

 بغداد /حيدر مدلول
ق���ال رئ �ي ����س احت� ��اد ال� �ك ��رة عبد
اخل��ال��ق م���س�ع��ود �إن ��ه �سيجتمع
اليوم الثالثاء مع رئي�س االحتاد
ال �� �س �ع��ودي ل �ل �ع �ب��ة ب��ال�ع��ا��ص�م��ة
الأردنية عمّان ملناق�شة العديد من
املوا�ضيع امل�شرتكة التي تخ�ص
االحت��ادي��ن ب�صورة عامة ومكان
�إقامة مباراة الإياب التي �ستجمع
منتخبنا مع نظريه ال�سعودي يوم
� 28آذار� 2017ضمن مناف�سات
اجلولة ال�سابعة من الدور الثالث
الآ��س�ي��وي امل��ؤه��ل لبطولة ك�أ�س
العامل  2018برو�سيا .
و�أ�ضاف م�سعود يف حديث خ�ص
به (املدى)� :إن هذا االجتماع جاء
ب �ن��ا ًء على رغ�ب��ة رئي�س االحت��اد
ال�سعودي �أحمد عيد خالل املكاملة
الهاتفية التي تلقيتها ع� رّّب� فيها
عن �إمكانية اللقاء بي بالعا�صمة
الأردن�ي��ة عمّان من �أج��ل التداول
يف العديد من الق�ضايا التي تخ�ص
عمل االحتادين حيث وافقت على
طلبه ع�ل��ى ال �ف��ور ن �ظ��ر ًا للعالقة
الوثيقة واملتينة التي تربطني
معه ورغبتي ال�شديدة يف �إمكانية
تنقية الأج��واء وما ح�صل بينهما
خالل الفرتة االخرية على هام�ش
ت��داع �ي��ات ق ��رار االحت ��اد ال��دويل
باللعبة الأخري ب�ش�أن حتديد مكان
ب��دي��ل لإق��ام��ة م�ب��ارات��ي منتخبنا
وامل �ن �ت �خ��ب ال�����س��ع��ودي ��ض�م��ن
جولتي الذهاب والإياب ملناف�سات
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة الآ� �س �ي��وي��ة
لت�صفيات املونديال .

وج � �دّد م���س�ع��ود ال �ت��زام احت ��اده
ب�ضرورة قيام االحتاد ال�سعودي
ل�ك��رة ال�ق��دم بتحديد م�ك��ان بديل
لإق� ��ام� ��ة م�� �ب� ��اراة الإي � � � ��اب ب�ين
املنتخبني يف موعد ال يتجاوز 8
ت�شرين الثاين املقبل بد ًال من �أن
ت�ضيّفها �أح��دى امل��دن ال�سعودية

ك�م��ا ه��و احل ��ال ل �ن��ا ،ح�ي��ث قمنا
مبخاطبة االحتاد املاليزي باللعبة
م��ن �أج��ل احل�صول على موافقة
ر�سمية منه لي�ضيّف ملعب (�شاه
عالم) بالعا�صمة كواالملبور يوم
� 6أي �ل��ول املقبل م �ب��اراة ال��ذه��اب
حيث قمنا مبخاطبة االحت��ادي��ن

في من�شور له على الفي�سبوك

حكيم يُطالب يون�س بالعدول عن قرار االعتزال

 بغداد /المدى
طالب مدرب المنتخب الوطني الأ�سبق
حكيم �شاكر عبر ح�سابه ال�شخ�صي في
(الفي�سبوك) قائد المنتخب ال�سابق
ي��ون����س م�ح�م��ود ب��ال �ع��دول ع��ن ق��رار
اعتزال اللعب دولي ًا لحاجة المنتخب
الى خدماته.

وك �ت��ب حكيم ف��ي م�ن���ش��وره "يون�س
م�ح�م��ود ال ت�ع�ت��زل ف�م��ا زال ال�ط��ري��ق
طوي ًال والمنتخب بحاجة اليك  ،ومن
يخطط لإبعادك و�إجبارك على االعتزال
له �أغرا�ض و�أه��داف تحركها مجموعة
هدفها الت�سلط والح�صول على الألقاب
والت�سميات مثل بطولة غرب �آ�سيا �أو
بطولة مارليون و�أ�سبابها معروفة".

���ش��ب��اب ال���ط���ائ���رة ف��ـ��ي امل���رك���ز � 11آ���س��ي��وي�� ًا

مطوك
 تايوان /حممد
َّ
مت�ك��ن منتخبنا ال�شبابي م��ن حتقيق ف��وز
م�ستحق على نظريه منتخب �شباب ال�صني
تايبيه بنتيجة ثالثة ا��ش��واط مقابل �شوط
واحد وبواقع ( )21-25و( )26-24و(-25
 )18و( )26-28يف امل��ب��اراة ال �ت��ي ج��رت
بينهما مبدينة كو�شو التايوانية يف اختتام
م�ن��اف���س��ات ب�ط��ول��ة �آ��س�ي��ا ل�ل���ش�ب��اب بالكرة
ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي اح�ت��ل فيها منتخبنا املركز
احلادي ع�شر.
خ��ا���ض �شباب منتخبنا ال�ل�ق��اء وك��ل واح��د
منهم يعرف ال��واج��ب ال��ذي يجب القيام به
م��ن مت��رك��ز ودف ��اع وع�م��ل ج��دار �صد ق��وي،
وباملقابل ف�إن منتخب �شباب ال�صني تايبيه
ك��ان ن��د ًا ق��وي� ًا ملنتخبنا لكننا ا�ستطعنا �أن
نح�سم هذا ال�شوط ل�صاحلنا (.(21-25
ا�ستغل املنتخب ال�صيني عاملي الأر���ض
واجلمهور يف هذا ال�شوط فقدم �أدا ًء قوي ًا
وباملقابل ك��ان منتخبنا منظم ًا ب�شكل جيد
فدافع وهاجم بنف�س امل�ستوى تقريب ًا �إال �أن
بع�ض الأخطاء الفردية ح�سمت هذا ال�شوط
ل�صالح منتخب ال�صني تايبيه بنتيجة (-24
.(26
يف ه��ذا ال�شوط جت��اوز منتخبنا الأخ�ط��اء
الفردية التي كلفته خ�سارة ال�شوط الثاين

ون �ظ �م��وا �صفوفهم ب�شكل ج�ي��د م��ن خ�لال
التمركز ال�صحيح يف �أر� ��ض امللعب كذلك
اللعب ككتلة واحدة من خالل الدفاع بوا�سطة
جدار ال�صد املحكم وعمليات الكب�س �إ�ضافة
اىل االر���س��االت ال�ق��وي��ة ال�ت��ي ح�سمت هذا
ال�شوط ل�صالح منتخبنا بنتيجة (.)18-25

الدويل والآ�سيوي ب�ش�أن �إعتماد
امللعب الأخري مكان ًا بدي ًال ر�سمي ًا
من ملعب الإمام الر�ضا يف مدينة
م�شهد الإي��ران �ي��ة ال�ت��ي �سيكون
م�سرح ًا للمباريات الأربع الأخرى
التي �سنلعبها مع منتخبات تايالند
و�أ�سرتاليا واليابان والإمارات .

و�أو�ضح �أن قرار فيفا بخ�صو�ص
�إق��ام��ة امل �ب��ارات�ين ب�ين منتخبنا
مع نظريه ال�سعودي يف ملعبني
حمايدين قرار نهائي ال رجعة عنه
لأنه �أُتخذ مبوافقة اللجنة املنظمة
لبطولة ك�أ�س العامل  2018ويعطي
مبد�أ العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص لهما

يف م �� �س ��أل��ة ت �� �س��اوي احل �ظ��وظ
يف املناف�سة بقوة على بطاقتي
الت�أهل عن املجموعة الثانية اىل
املونديال والتى �أرى مبارياتها
��س�ت�ك��ون م �ث�يرة وق��وي��ة يف ظل
وج��ود منتخبي �أ�سرتاليا حامل
لقب ك�أ�س �آ�سيا واليابان ال�ضيفني
الدائمني يف بطوالت ك�أ�س العامل
خالل القرنني املا�ضيني .
وا�� �ش ��ار اىل �أن احت�� ��اده �أ ّم � ��نَ
ب�شكل كامل متطلبات الربنامج
ال �ت��دري �ب��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي
ل�ك��رة ال�ق��دم ال��ذي و�ضعه املدير
الفني را�ضي �شني�شل ويت�ضمن
�إقامة  5مباريات ودي��ة جتريبية
مع منتخبات الأوملبي الأوزبكي
وال��وط�ن��ي الأوزب �ك��ي ي��وم��ي 21
و 24مت��وز احل ��ايل يف مع�سكر
ط�شقند املقام حالي ًا هناك وكذلك
مع قطر بالعا�صمة الدوحة يوم
� 8آب املقبل ومباراتني مع كوريا
ال�شمالية يومي  16و 21ال�شهر
ذات��ه يف مع�سكر كواالملبور اىل
ج��ان��ب م �ب��اراة تدريبية م��ع �أح��د
االندية يف مدينة بريث يف نهاية
�آب قبل خو�ض املناف�سات التي
ن�ستهلها بلقاء منتخبي �أ�سرتاليا
وال�سعودية ي��وم��ي 1و� 6أي�ل��ول
امل�ق�ب��ل �ضمن اجل��ول�ت�ين الأوىل
وال �ث��ان �ي��ة م ��ن م��رح �ل��ة ال��ذه��اب
لت�صفيات �آ�سيا التي نتطلع منهما
اىل حتقيق نتيجتني �إيجابيتني
ت�ع�ط��ي منتخبنا دف �ع��ة معنوية
ك �ب�يرة ن�ح��و �إ� �ض��اف��ة امل��زي��د من
ال �ن �ق��اط يف امل� �ب ��اري ��ات ال�ث�م��ان
املقبلة.

وبالرغم من كل الندية التي ظهر بها منتخب
�شباب ال�صني تاييبه يف هذا ال�شوط لكي ميدد
املباراة ويتفادوا اخل�سارة �إال �أن منتخبنا
ك��ان �أك�ث�ر تنظيم ًا وظ�ه��ر ب�ق��در امل�س�ؤولية
حل�سم املباراة يف هذا ال�شوط فبد�أوا بتنويع
ا�ساليب اللعب وتبادل الفريقان �أدوار التقدم

يف ه��ذا ال�شوط �إال �أن كلمة احل�سم كانت
ل�صالح منتخبنا بنتيجة ( )26-28مكنتهم
من الفوز باللقاء بنتيجة ثالثة ا�شواط مقابل
�شوط واحد.
*موفد احتاد ال�صحافة الريا�ضية

و�أ� �ض��اف "انا على يقين �أن الكابتن �أهدافه و�أغرا�ضه ال�شخ�صية التي �أتى
را�ضي عندما ي�شاهد جاهزيتك �ستكون بها من خ��ارج الحدود ويحمل فل�سفة
معه للدفاع ع��ن ال�ك��رة العراقية ،وقد خا�صة م� ّزق��ت روح وم �ب��ادىء اللعبة
�أث �ب �ت��ت ب �ط��ول��ة �أم� ��م �أوروب� � ��ا �صحة الجميلة".
مطالبتي ل��ك  ،ل��ذا ُع��د وت ��د َّرب بجدية واخ �ت �ت��م " �أث��ب��ت و ُع� ��د ال ��ى ُر���ش��دِ ك
عالية كما عهدتك �سابق ًا ومقات ًال همام ًا ي��ا َم��ن ج�ل�ب��تَ الأف � ��راح والإن� �ج ��ازات
�شر�س ًا و�س ّفاح ًا مرعب ًا للخ�صوم".
للكرة العراقية ..ايها البطل العراقي
وتابع "�إن كرتنا �أُبتليت ب َمن يبحث عن ال�شر�س".

�أربيل وزاخو يطالبان بتغيري �آلية
دوري املمتاز
 بغداد /املدى
ك�شف ع�ضو جلنة امل�سابقات املركزية يف احتاد الكرة
�صادق عبداحل�سني عن ت�س ّلم جلنته كتاب ر�سمي من
�إدارة ناديي �أربيل وزاخو ب�إقامة مناف�سات دوري
الكرة املمتاز للمو�سم اجلديد  2017-2016بنظام
دور املجموعات بد ًال من نظام الدوري العام الذي
مت �إق��راره من قبل االحتاد خالل االجتماع الأخري
الذي عقده يف مق ّره بالعا�صمة بغداد.
و�أ�ضاف عبداحل�سني لـ(املدى)� :إن اللجنة �ستبت
يف طلب �إدارة الناديني قبل رفعهما اىل احت��اد
الكرة ملناق�شته ،فال يوجد �أي نا ٍد بغدادي �أو من
املحافظات الو�سطى واجلنوبية قدم طلب ًا ر�سمي ًا
كما ه��و احل ��ال م��ع ن��ادي��ي �أرب �ي��ل وزاخ ��و حيث
�سمعنا ذلك كثري ًا من خالل و�سائل الإعالم املرئية ب � � ��راي� � � �ت � � ��ي
وامل�سموعة واملقروءة فقط  ،م�شري ًا اىل �أن االحتاد و�صيفه بر�صيد نقطتني ،فيما يلعب فريق ال�صناعات
متمّ�سك ب��إق��ام��ة امل��و��س��م ال �ك��روي اجل��دي��د بنظام الكهربائية القابع يف م�ؤخرة الرتتيب بر�صيد نقطة
الدوري العام الذي �سي�شارك فيه  20فريق ًا من بغداد واحدة فقط مع فريق البحري الب�صري ثاين مكرر
واملحافظات .و�أو�ضح �أن مناف�سات ال��دور الأخري بر�صيد نقطتني على ملعب ن��ادي الكرخ الريا�ضي
امل�ؤهل لدوري الكرة املمتاز للمو�سم املقبل �ستختتم حيث �سين�ضم اىل الأن��دي��ة  18التي �ست�شارك يف
بال�ساعة  4:45ع�صر اليوم الثالثاء ب�إقامة مباراتني مناف�سات املو�سم اجل��دي��د ب��د ًال م��ن فريقي ده��وك
على مالعب بغداد حيث يلتقي فريق احل�سني املت�صدّر وال�صناعة اللذان هبطا ر�سمي ًا اىل دوري الدرجة
بر�صيد  4نقاط على ملعب ال�شعب الدويل مع فريق الأوىل.

�أبرز مباريات اليوم
الثالثاء
نفط الو�سط لل�صاالت ال�ســد لل�صاالت

10:45

اجلي�ش

الوحدة

15:00

االحتاد

ال�شرطة

15:00

املـريـخ

الرابطة كو�ستي

17:00

ا�ستقالل خوز�ستان

ذوب �أهن �أ�صفهان

17:00

�ألأ�شكيـرت

ديناموتبيلي�سي

18:00

ريد �ستاربلغراد

فاليتنا اف �سي

21:30

مكيفوي ي�ستبعد �سباق
 200م من ح�ساباته

!

Shooot

وقـَّع املهاجم الت�شيلي لوي�س �أنتونيو
خيمينيزعقد انتقاله اىل ن��ادي العربي
القطري مل��دة مو�سمني .وب��ات خمينيز
( 32عاما) الذي �شارك يف تدريبات فريقه
اجلديد �أم�س االثنني ا�ستعداد ًا النطالق
املو�سم يف  15ايلول  ،املحرتف الثالث
يف ���ص��ف��وف ال��ع��رب��ي اىل ج��ان��ب ه��داف��ه
الربازيلي باولينيو واملهاجم النيجريي
ٌ
حم�ترف راب ٌع
امي��وه ايزكيل ،على ان يبقى
ومن املتوقع ان يكون مدافع ًا.
و�سيكون العربي التجربة الثالثة خليمينيز يف منطقة
اخلليج بعد ان داف��ع ع��ن ال���وان الأه��ل��ي الإم��ارات��ي ()2015-2011
ومواطنه الن�صر ( )2016-2015علم ًا ب���أن ال��دويل ال�سابق الذي
لعب  26مباراة مع منتخب ب�لاده من  2004حتى  ،2011دافع
عن الوان اندية اوروبية كبرية مثل فيورنتينا والت�سيو و�إنتــر
وبارما االيطالية وو�ست هام يونايتد االنكليزي .توِّ ج خيمينيز
بلقب الدوري االيطايل مع �إنتــر عامي  2008و 2009ا�ضافة
اىل الك�أ�س ال�سوبر االيطالية عام .2008

اع�ترف ك�لاودي��و ران��ي�يري،
املدير الفني لفريق لي�سرت �سيتي
الإن��ك��ل��ي��زي �شعوره
ب�����الإح�����ب�����اط،
النتقال العبه
جن������ول������و
ك����ان����ت����ي
�إ ىل

�أكدت تقارير �صحفية �إ�سبانية ،جتديد ريال ت��و���ص��ل��ت م���ع م��ي��ن��و راي�����وال وك��ي��ل ال�لاع��ب
مدريد اهتمامه بالدويل الفرن�سي بول بوغبا الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �إع�ل�ان
العب خط و�سط يوفنتو�س الإيطايل.
املرينغي ابتعاده عن ال�صفقة.
ووفق ًا ل�صحيفة "�أ�س" الإ�سبانية ،ف�إن و�أ���ش��ار التقرير �إىل �أن بوغبا يحلم باللعب
(امل�يرن��غ��ي) على ا�ستعداد لدفع  100حت��ت ق��ي��ادة الأ���س��ط��ورة زي���ن ال��دي��ن زي���دان
مليون ي���ورو ليوفنتو�س ف���ور ًا من املدير الفني لريال م��دري��د ،ولكن حتى الآن
�أجل �ضم بوغبا.
الأقرب حل�سم ال�صفقة هو مان�ش�سرت يونايتد
و�أكدت ال�صحيفة� ،أن �إدارة املرينغي الإنكليزي.
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�سيدين  /رويرتز
ا�ستبعد ال�سباح اال���س�ترايل ك��ام�يرون مكيفوي �سباق 200
م حرة من برناجمه يف �أوملبياد ريو دي جانريو حتى
يتيح لنف�سه فر�صة �أكرب للفوز ب�سباق  100م و�سباقات
التتابع .و�سي�شارك مكيفوي  -الأ�سرع هذا العام يف
�سباق  100م  -يف خم�سة �سباقات يف ريو وهي 50
و 100م حرة وثالثة �سباقات للتتابع .وقال مكيفوي
قرارا ً
يف بيان  :مل يكن ً
�سهال خا�صة �أنني �أ�شارك يف
�سباق  200م على امل�ستوى الدويل منذ فرتة طويلة
وهو �أحد �سباقاتي املف�ضلة .و�أ�ضاف "لكن كان علينا
الرتاجع قليال والنظر لل�صورة الأك�بر وتذكر �أنني
جمرد ب�شر ولدي حدود" .وقال االحتاد اال�سرتايل
لل�سباحة �إن دي��ف��ي��د م��ك��ي��ون ���س��ي�����ش��ارك ب���دال من
مكيفوي يف �سباق  200م �إ�ضافة مل�شاركته �أي�ضا
يف �سباق  400م حرة و�سباق التتابع  4يف 200
م حرة .و�سي�شارك توما�س فريزر -هوملز
�أي�ضا يف �سباق  200م حـرة.

����ص���ف���وف ت�����ش��ي��ل�����س��ي .وق����ال
ران������ي���ي��ري يف ت�������ص���ري���ح���ات
ل�����ص��ح��ي��ف��ة "الغازيتا دي��ل��و
�سبورت" الإيطالية :كنت �أرغب
يف الإبقاء على جميع الالعبني
لتجربة مغامرة دوري �أبطال
�أوروبا مع ًا.
و�أ������ض�����اف امل�������درب الإي����ط����ايل
"لكنني �أدرك �أن ات�صا ًال من نا ٍد
مثل ت�شيل�سي ال ميكن جتاهله".

وق�ضى كانتي مو�سما ناجحا
مع لي�سرت� ،إذ �ساعد الفريق
ع��ل��ى ال���ف���وز ب��ل��ق��ب ال����دوري
للمرة الأوىل قبل �أن ين�ضم
�إىل ت�شكيلة فرن�سا يف بطولة
�أوروب���������ا  .2016وان��ت��ق��ل
�صاحب  25عام ًا �إىل �صفوف
ت�شيل�سي مقابل  32مليون
جنيه �إ�سرتليني ،وبعقد ميتد
�إىل  5موا�سم مع (البلوز).
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رياضة

ري���ال م��دري��د مي��ن��ح رون���ال���دو �إج�����ازة طويلة
مدريد �/أيف

يرغب ن��ادي ري��ال مدريد الإ�سباين
يف ع���ودة جنمه الأول ،الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو ،ب�أف�ضل م�ستوى
�إىل املالعب ،لذا فلن ي�ستعجل عودته،
ليغيب بالتايل عن �أول جولتني لفريقه
يف الليغا الإ�سبانية.
وح�سبما ن�شرت �صحيفة (ماركا)
ال��ري��ا���ض��ي��ة ف��ق��د ق���رر ال��ن��ادي امللكي
منح "الدون" الفرتة الالزمة للتعايف

فيفـا يدر�س التحقيق
مع �إنفانتينو

زيوريخ  /د ب أ�
ك�شفت �صحيفتا "�سونتاغ زيتونغ" و" تاغ�س �أنت�سايغر"
ال�سوي�سريتان �أن جلنة القيم التابعة لالحتاد الدويل لكرة القدم
"فيفا" تدر�س �إجراء حتقيقات مع رئي�س االحتاد ،ال�سوي�سري
جياين انفانتينو ح��ول تلقيه هدايا .وذك��رت ال�صحيفتان �أن
دغيمراباي بورنغار من ت�شاد وروب��رت توري�س من جزيرة
غ��وام ،الع�ضوان بلجنة القيم� ،سيتوليان �إج��راء التحقيق مع
انفانتينو ،حيث �أن رئي�س غرفة التحقيقات التابعة للجنة،
كورنيل بوربيلي ،يحمل اجلن�سية ال�سوي�سرية �أي�ضا .و�أفادت
ال�صحيفتان �أن بورنغار وتوري�س عقدا اجتماعا وحتدثا عن
هدايا تلقاها انفانتينو ،وهو العمل الذي حتظره جلنة القيم
يف معظم الأح��وال .ولكن مل يت�ضح ب�شكل جلي حتى الآن ،ما
�إذا كانت جلنة القيم التابعة لالحتاد ال��دويل باللعبة �ستفتح
حتقيقات ر�سمية ،حيث من املتوقع �أن ي�صدر القرار النهائي يف
هذا ال�ش�أن اليوم الثالثاء� .أ�صبح انفانتينو ،الذي �أُختري يف 26
�شباط املا�ضي رئي�سا لـ(فيفا) حمط ًا للعديد من االتهامات منذ
ذلك التاريخ .و�أ�شارت و�سائل �إع�لام خمتلفة ب�أ�صابع االتهام
لإنفانتينو يف الفرتة الأخ�يرة ،وادع��ت قيامه بتحميل (فيفا)
تكاليف رحالت �سفره ال�شخ�صية ،كما �أكدت قبوله لل�سفر على
منت طائرة خا�صة ميتلكها رجل �أعمال رو�سي.
وقال انفانتينو يف ت�صريحات ل�صحيفة "بيلد" الأملانية م�ؤخر ًا:
كنت �أدف��ع جميع م�صروفاتي ال�شخ�صية دائ��م��ا ،لقد حافظت
با�ستمرار على الناحية الأخالقية طوال حياتي املهنية.

من �إ�صابة الركبة التي تعر�ض لها
يف نهائي بطولة �أمم �أوروب���ا لكرة
القدم بني الربتغال وفرن�سا ،ليغيب
بذلك عن مواجهتي ريال �سو�سييداد
و�سيلتا فيغو بالليغا� ،إ�ضافة لك�أ�س
ال�سوبر الأوروبي �أمام �أ�شبيلية يوم
� 9آب بالرنويج.
وذكرت �أن هدف ريال مدريد هو منح
جن��م��ه �شهر �إج����ازة لال�ستمتاع مع
�أ�سرته و�آخر للتعايف من الإ�صابة.
وبرغم ا�ستجمامه حاليا يف مدينة
�إيبيزا الإ�سبانية مع �أ�سرته� ،إال �أن

كري�ستيانو خ�ضع جلل�سات ب�أحد
م�ست�شفياتها ل�ل�إ���س��راع م��ن عملية
ت��ع��اف��ي��ه م���ن �إ����ص���اب���ة االل����ت����واء يف
الركبة.
وينتظر �أن يكمل رونالدو يف العا�شر
م��ن �آب املقبل �شهرا منذ �إ�صابته
يف ن��ه��ائ��ي ال���ي���ورو ،وي��ت��ح��ت��م على
الالعب العودة بعدها من عطلته لبدء
عملية ال��ت��ع��ايف يف من�ش�آت مدينة
بالديبيبا�س الريا�ضية وملدة  30يوما
كي يعود ب�أف�ضل �شكل للمالعب.
وينتظر ع��ودة كري�ستيانو ،املر�شح

بقوة لنيل جائزة الكرة
ال����ذه����ب����ي����ة ك����أف�������ض���ل
الع��ب يف ال��ع��امل للمرة
ال��راب��ع��ة ه��ذا ال��ع��ام ،يف
ثالث مباريات الليغا �ضد
�أو�سا�سونا يوم � 11أيلول.
ك��م��ا �سيغيب "ال�سي �آر  "7عن
مباراتني ملنتخب بالده بطل �أوروبا،
�إحداها ودية والأخرى �أمام منتخب
�سوي�سرا يوم � 6أيلول املقبل �ضمن
الت�صفيات امل�ؤهلة ملونديال رو�سيا
.2018

 38ري��ا���ض��ي�� ًا ق��ط��ري�� ًا يُ�����ش��ارك��ون يف ري��ـ��و

الدوحة �/أ ف ب

�أعلنت اللجنة الأوملبية القطرية عن البعثة
الريا�ضية الر�سمية امل�شاركة يف اوملبياد
ري���و دي ج��ان�يرو امل��ق��رر ب�ين  5و� 21آب
املقبل.
ويرت�أ�س رئي�س اللجنة االوملبية جوعان
ب��ن حمد البعثة ال��ت��ي ت�ضم  38ريا�ضي ًا
وريا�ضية ميثلون  10احت���ادات ريا�ضية
وه��ي العاب القوى وك��رة اليـد والرماية
وال��ف��رو���س��ي��ة وامل�لاك��م��ة وال��ك��رة الطائرة
ال�����ش��اط��ئ��ي��ة وال�����س��ب��اح��ة وك����رة ال��ط��اول��ة
واجلودو ورفع الأثقال.
و�ستكون الآمال القطرية
معلقة ب�شكل خا�ص على
نا�صر �صالح العطية
ومعتز عي�سى بر�شم

املتوجني بربونزيتي الرماية والوثب
العايل على التوايل يف اوملبياد لندن

.2012
وي�ضم ال��وف��د الر�سمي ام�ين ع��ام اللجنة

االوملبية ثاين الكواري ور�ؤ�ساء االحتادات
الريا�ضية املت�أهلة للأوملبياد وهم دحالن
جمعان احلمد (العاب القوى) وخليل �أحمد
امل��ه��ن��دي (ك���رة ال��ط��اول��ة) وحم��م��د يو�سف
امل��ان��ع (رف��ع االث��ق��ال) وحممد علي الغامن
املعا�ضيد (ال��رم��اي��ة وال��ق��و���س والن�شاب)
و�أحمد حممد ال�شعبي (كرة اليد) وحممد
�أحمد ال�سليطي (اجلودو) وخليل �إبراهيم
اجل���اب���ر (ال�������س���ب���اح���ة) وخ���ال���د امل���ول���وي
(ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة) ،وحمد بن عبدالرحمن
العطية (الفرو�سية) ويو�سف علي الكاظم
(املالكمة).
وت��ب��د�أامل�����ش��ارك��ة ال��ق��ط��ري��ة يف � 6آب مع
ت�صفيات ال�سباحة وكرة الطاولة واملالكمة
والكرة الطائرة ال�شاطئية.
* وال��ري��ا���ض��ي��ون ال��ذي��ن �ضمتهم البعثة
القطرية هم:

كارلوفيت�ش يُت�� َّوج بط ًال لتن�س نيوبورت
نيوبورت �/أ ف ب
ف َّـك الكرواتي ايفو كارلوفيت�ش امل�صنف
������وج ب��ط�لا ل����دورة
ث���ان���ي��� ًا ع��ق��دت��ه وت ِّ
ن��ي��وب��ورت االم�يرك��ي��ة ال��دول��ي��ة لكرة
التن�س البالغة ج��وائ��زه��ا  578الف
دوالر ،وذلك بفوزه املاراثوين على
اللوك�سمبورغي جيل مولر الثالث
 )7-2( 7-6و )5-7( 6-7و6-7
( )12-14يف امل���ب���اراة النهائية.
وا���ص��ب��ح كارلوفيت�ش ( 37عاما)
ال��ذي خ�سر نهائي هذه ال��دورة يف
يتوج
العامني املا�ضيني ،اكرب العب َّ

بطال يف نيوبورت كما ا�صبح اك�بر العب
يتوج بلقب �إحدى دورات رابطة املحرتفني
َّ
منذ ان ت ِّ��وج االمريكي مارتي ري�سن بلقب
دورة الفاييت االم�يرك��ي��ة ع��ام  1979حني
ك��ان يبلغ  37عاما و� 9أ�شهر (كارلوفيت�ش
احتفل مبيالده  37قبل اربعة �أ�شهر) .وكان
بالإمكان ان تذهب املباراة يف االجتاه الآخر
يتوج مولر ( 33عاما) بلقبه االحرتايف
وان َّ
االول يف مباراته النهائية اخلام�سة ،لكن
كارلوفيت�ش كان عازم ًا على تعوي�ض خيبة
العامني املا�ضيني وانقذ ثالث فر�ص ملناف�سه
من اجل ح�سم املباراة ووا�صل قتاله حتى
متكن من ح�سم اللقب.

 �أل���ع���اب ال���ق���وى :م��ع��ت��ز ب��ر���ش��م ،فيمي�أوغوندي ،م�صعب عبدالرحمن بله ،عبدالله
ه��ارون� ،أبوبكر حيدر� ،أحمد بدير ،حممد
القرين� ،أ�شرف ال�صيفي ودالل احلارث.
 الفرو�سية :علي بن خالد �آل ثاين ،با�سمح�سن ،علي الرميحي ،خالد العمادي ،فالح
العجمي وحمد العطية.
 منتخب كرة اليد منتخب الكرة الطائرة ال�شاطئية ال�سباحة :نوح اخلليف وندى عركجي الرماية :نا�صر العطية ورا�شد العذبة اجلودو :مراد الزموري كرة الطاولة :يل بينغ رفع الأثقال :فار�س �إبراهيم امل�ل�اك���م���ة :ه���اك���ان �أر����س���ك���ر وت��ي�لا���س��يتاروملينغام

لقـب مغربي ثالث ل�سلة
جمعية �سـال
مراك�ش  /رويرتز

�أح���رز جمعية �سال لقب دوري
كرة ال�سلة املغربي للمرة الثالثة
على التوايل بعد فوزه 71-82
على �شباب الريف احل�سيمي يف
املباراة اخلتامية .ففي مواجهة
�أُقيمت يف قاعة م��والي احل�سن
يف وج��دة ب�شرق امل��غ��رب متكن
جمعية �سال من حتقيق الثنائية
املحلية للمرة الثالثة على التوايل

بعد �أن �أ�ضاف لقب ال��دوري �إىل
ك���أ���س ال��ع��ر���ش ال���ذي ن��ال��ه مل��رات
ت�سع يف تاريخه بوقت �سابق.
تقدم عبد احلكيم زويته العبي
�سال ف�أحرز  20نقطة بينما كان
كرمي ن�سبة �أب��رز العبي ال�شباب
احل�سيمي بعدما �سجل  22نقطة.
وذهب لقب ال�سيدات للقنيطري
بعد انت�صاره يف املباراة النهائية
على ج���اره ال��ف�لاح��ة القنيطري
 41-48نقطة.

تحقيقات
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كابو�س �آخر
يتجول مع
املواطن �أينما
ّ
حل
�صوت المولدة � ،أ�صوات �آالف ال�سيارات ومنبهاتها التي ت�ضج بر ّنات مختلفة� ،أ�صوات الدراجات النارية � ،أ�صوات
الباعة المتجولين ،ممرات الدوائر الحكومية وطوابير المراجعين� ،صافرات ال�سيارات الحكومية و�سيارات
ال�شرطة والمرور� ،أ�صوات م�سجالت ال�صوت المبالغ بها جدا خا�صة في بع�ض المنا�سبات الدينية � ،أ�صوات
�أ�صوات تحيط بنا في كل مكان وعلى طوال �ساعات اليوم �سواء كان ذلك في البيت او ال�شارع او في �سيارة
الأجرة .حتى تركت �آثارها على نف�سية الكثير  ،ومنهم ال�شاب ابراهيم  17عام ًا الذي يقول والده انه يعاني من
ال�ضو�ضاء والأ�صوات المرتفعة التي �سببت له م�ضاعافات نف�سية ح�سب ت�شخي�ص الأطباء.
 حتقيق /قي�س عيدان -ت�صوير  /حممود ر�ؤوف
�آثار ال�ضو�ضاء
على ال�صحة
الدكت ��ور االخت�صا� ��ص يف ال�صح ��ة
النف�سي ��ة "عبد ال ��رزاق حممد علي"
يو�ض ��ح لـ(امل ��دى) ان التعر� ��ض
او اال�ستم ��اع لأ�ص ��وات عالي ��ة
والت ��ي تذك ��ر حت ��ت ا�س ��م "ال�ش ��دة
ال�ضو�ضائي ��ة" ي� ��ؤدي اىل التوت ��ر.
متابعا  :التوتر عامل م�سبب للمر�ض
النف�س ��ي وا�ضطراب ��ات اخ ��رى مثل
(ال�ص ��داع -القل ��ق  -الغثي ��ان
التق ��زز -ع ��دم اال�ستق ��رار -ح ��باجلدل) حت ��ى يف االمور ال�شخ�صية
مث ��ل الف�ش ��ل اجلن�س ��ي .م�ضيف ��ا:
كما ت�سب ��ب ال�ضو�ض ��اء تغريات يف
امل ��زاج والعاطف ��ة وفق ��دان التحك ��م
احل�س ��ي والالمباالة وهذا عامل غري
متوق ��ع يعم ��ل عل ��ي زي ��ادة القابلية
لال�ضطرابات ال�سيكولوجية.
ا�ستخدام غري عقالين
ا�ض ��اف الدكت ��ور عل ��ي ان التعر�ض
مل�ستوي ��ات �ضو�ضائي ��ة عالية ال�شدة
ت�ؤدى �إىل الإثارة والتوتر والإ�صابة
بالأمرا� ��ض ذات ال�صل ��ة بالتوت ��ر
( كال�ضغ ��ط الع ��ايل  /و القرح ��ة )
مردف ��ا :غ�ي�ر �أن نتائ ��ج البحوث يف
هذا املج ��ال لي�س ��ت قاطع ��ة  .مبينا:
فق ��د اثبتت الدرا�س ��ات التي متت يف
ه ��ذا املجال ع ��ن ان ال�ضو�ضاء عامل
م ��ن العوام ��ل املر�ضي ��ة ه ��و برهان
�ضعي ��ف .مو�ضحا :ذلك ان التعر�ض
لل�ضو�ضاء ذات ال�شدة العالية ي�ؤدى
اىل حتفيز خاليا اجللد و�إىل ت�ضييق
يف الأوعي ��ة الدموي ��ة القريب ��ة م ��ن
�سط ��ح اجللد واىل ارتف ��اع ال�ضغط
يف الدم وزيادة يف بع�ض الإفرازات
اجللدية .منوه ��ا� :أن معظم املناطق
ال�سكني ��ة لعم ��وم الب�ل�اد تت�أث ��ر
بعوام ��ل خارجي ��ة كال�ضو�ض ��اء من
خ�ل�ال انت�ش ��ار املول ��دات الكهربائية
وا�ستعمال منبة ال�سيارة ب�شكل غري
عقالين وتفا�صيل اخرى كثرية يعج
بها ال�شارع العراقي.
�صاالت الألعاب
الإلكرتونية
م ��ن جانبه  ،حذر اخ�صائ ��ي الت�أهيل
النف�س ��ي الدكت ��ور حمم ��د �سلم ��ان
يف حديث ��ه ل� �ـ( امل ��دى) م ��ن خطورة
ا�ستخ ��دام �أجه ��زة (الهيد ف ��ون) وما
ت�سببه من �ضجيج ومن ا�ضطرابات
نف�سية وع�صبية ال �سيما لدى االطفال
كونه ��م اليت�آلف ��ون م ��ع اله ��دوء.
م�ش�ي�را اىل �أهمي ��ة الرتبي ��ة يف
�ضبط �سلوكي ��ات الأبناء وتوجيههم
نح ��و االبتعاد ع ��ن ال�ضو�ض ��اء مثل
امل�ؤثرات ال�صوتي ��ة ال�صاخبة وعدم

الفو�ضي يف ال�ساحات
وال�شوراع العامة
وا�ستخدام �شتى انواع
اال�صوات من بائع الغاز
اىل منبهات �سيارات جمع
النفايات .ان الكثري
من �سائقي ال�سيارات
يطلقون العنان لأ�صوات
املنبهات مبنا�سة وبدونها
 ،وهذه حالة �شاذة اخذت
باالت�ساع .
اما خارج البيت فال�شوارع
مكتظة بالعربات
وال�شاحنات و�آالت
احلفر ومعدات البناء،
ا�ضافة اىل ا�صوات
الباعة وحركة النا�س
والزحام املروري  ،كل
هذه املنظومة ت�صدر
�أ�صواتا ت�سبب ما ي�سميه
علماء البيئة (بالتلوث
ال�ضو�ضائي).

والتعام ��ل الأمث ��ل م ��ع الأبن ��اء
و�إر�شادهم �إىل اال�ستخدام ال�صحيح
لأجه ��زة ال�ص ��وت وان ي�صبح الآباء
ق ��دوة يف �سلوكه ��م يف ا�ستخ ��دام
اجهزة االلكرتونية وال�صوتية.

الدكتور عبد الرزاق حممد علي
ت�شغي ��ل التلف ��از و�أجه ��زة الت�سجيل
ب�صوت مرتفع .كما نوه اىل �ضرورة
جتنب اجللو�س �أمام اجهزة الألعاب
االلكرتونية ل�ساعات طوال ملا ت�سببه
ا�صواتها من بع�ض االختالالت.
واملج�سمات
امليكروفون
ّ
ال�صوتية
وا�سرت�سل �سلم ��ان :اثبتت التجارب
والدرا�س ��ات �أن ال�ضو�ض ��اء ظاه ��رة
اجتماعية ارتبطت بظهور امليكرفون
وال�سماع ��ات ،والت ��ي تط ��ورت �إىل
جم�سم ��ات ال�ص ��وت ال�صاخب ��ة.
م�ش ��ددا :انه ��ا �شدي ��دة الت�أث�ي�ر على
اجله ��از النف�س ��ي والع�صب ��ي للكبار
وال�صغ ��ار وق ��د ت� ��ؤدي �إىل ات�ل�اف
ال�سم ��ع واال�صاب ��ة با�ضطراب ��ات
نف�سي ��ة عنيف ��ة .الفت ��ا :كم ��ا ت�ؤث ��ر
ال�ضو�ض ��اء عل ��ى امل ��زاج وال�سل ��وك
ال�شخ�ص ��ي لالف ��راد �س ��واء كان ��وا
كب ��ار ًا �أو�صغ ��ار ًا يرافقه ��ا �شع ��ور

عبا�س را�ضي
بالتوتر واالكتئاب وميل �إىل العنف
وال�شج ��ار .داعي ��ا :اىل �ض ��رورة
تطبي ��ق قانون ال�ضو�ضاء الذي اقره
الربملان العراقي يف العام املا�ضي.
التوعية مبخاطر
ال�ضو�ضاء
وا�ستط ��رد �أخ�صائ ��ي الت�أهي ��ل
النف�س ��ي بحديث ��ه  :كم ��ا ت�سب ��ب
ال�ضو�ضاء ازعاج ًا ل ��دى الأ�شخا�ص
ذوي املي ��ول االنطوائي ��ة وجتربهم
عل ��ى االقام ��ة بعي ��دا ع ��ن التل ��وث
ال�صوت ��ي .م�ؤك ��دا :ان ال�ضو�ض ��اء
انذار بال�صمم يف خريف العمرالذي
ي�ستوجب �ض ��رورة الك�شف الدوري
ل ��دى الطبي ��ب االخت�صا�صي وعالج
الآثارالنف�سي ��ة الناجتة من م�شكالت
ال�سم ��ع .مطالب ��ا اجلمي ��ع بالتغل ��ب
على ه ��ذه الظاهرة م ��ن خالل حترك
جمتمع ��ي و�أ�س ��ري والتوعي ��ة ع�ب�ر
�أجه ��زة الإعالم مبخاط ��ر ال�ضو�ضاء

�إدمان احلديث ب�صوت
مرتفع
عبا� ��س را�ض ��ي  -موظ ��ف حكومي-
يق ��ول ل� �ـ( امل ��دى) ان ظاه ��رة
ال�ضو�ض ��اء ا�صبح ��ت ادمان� � ًا عن ��د
البع� ��ض مم ��ن ال ميكن ��ه احلدي ��ث
ب�ص ��وت منخف�ض خا�ص ��ة يف �أروقة
الدوائ ��ر احلكومي ��ة .م�ش�ي�را اىل
وج ��ود ا�شخا�ص الميكنه ��م التحدث
بلغة هادئة ورمبا يعتقد �أن احلديث
�ال �سيعطى احلق له وهذا
ب�صوت ع � ٍ
مان�شاهدة لدى العديد من املراجعني
للدوائر احلكومية .مردفا :اذ يعترب
ه� ��ؤالء ان االنتظ ��ار واله ��دوء حالة
غري �صحيحة ورمبا اي�ض ًا يعتقدون
�أن الفو�ض ��ي واحلدي ��ث ب�ص ��وت
منخف� ��ض الحتق ��ق ل ��ه مايري ��د عند
مراجعة الدائرة احلكومية.
التفنن يف ابتداع ال�ضو�ضاء
م�ص ��ادر ال�ضو�ض ��اء ت�سببها و�سائل
النق ��ل الربي ��ة واجلوي ��ة وم ��ا ينتج
م ��ن الزحام ��ات املروري ��ة ،وت�شغيل
املولدات التجارية ،كما متار�س �أثناء
الفعالي ��ات االجتماعي ��ة (الفعالي ��ات
املنزلي ��ة  ،املو�سيق ��ى ال�صاخب ��ة
املنبعث ��ة م ��ن �أجه ��زة التلفاز

معزوفة الغاز ال�صباحية وازعاجها الدائم

ان التعر�ض مل�ستويات
�ضو�ضائية عالية
ال�شدة ت�ؤدى �إىل
الإثارة والتوتر
والإ�صابة بالأمرا�ض
ذات ال�صلة بالتوتر
( كال�ضغط العايل /
و القرحة )
غري �أن نتائج
البحوث يف هذا املجال
لي�ست قاطعة .
اثبتت التجارب
والدرا�سات �أن
ال�ضو�ضاء ظاهرة
اجتماعية ارتبطت
بظهور امليكرفون
وال�سماعات ،والتي
تطورت �إىل جم�سمات
ال�صوت ال�صاخبة.

واملذي ��اع ،وم ��ن
بع� ��ض احليوانات الأليف ��ة املنت�شرة
يف ال�شوارع والأزقة) .
نقيب يف امل ��رور يف �ساحة الطريان
او�ض ��ح بحديث ��ه لـ(امل ��دى) � :أن
منبهات ال�سي ��ارات جزء ا�سا�سي يف
ال�ضو�ضاء اليومي والعمل .مردفا:
يف ايام العطل الر�سمية واال�سرتاحة
ي ��روادين اح�سا�س ب�أن �شيئا مفقودا
يف حيات ��ي اليومية واملتمثل بالعمل
والزخ ��م امل ��روري واال�ص ��وات

الد

العالي ��ة وال�ضو�ض ��اء .م�ضيفا :اخذ
البع� ��ض يتفنن يف ابت ��داع الفو�ضى
وال�ضو�ضاء خا�صة
املنا�سبات كالأعرا�س التي ت�ستخدم
ف �ي �ه��ا ان � ��واع امل �ن �ب �ه��ات امل�م�ن��وع��ة
وامل�سموحة .
غياب العقوبات الرادعة
وا�شار �ضابط امل��رور اىل الفو�ضي
يف ال���س��اح��ات وال �� �ش��وراع ال�ع��ام��ة
وا�ستخدام �شتى ان��واع اال��ص��وات
من بائع الغاز اىل منبهات �سيارات
جمع النفايات .م�شددا :ان الكثري
من �سائقي ال�سيارات يطلقون العنان
لأ�صوات املنبهات مبنا�سة وبدونها ،
وهذه حالة �شاذة اخذت باالت�ساع .
مبدي ًا �أ�سفه ال�شديد لغياب العقوبات
ال ��رادع ��ة ال �ت��ي مي �ك��ن ان حت��د من
ا�ستخدام املنبهات ال�صاخبة التي
ت�سبب الكثري م��ن القلق واالره��اق
ال �ع �� �ص �ب��ي ل �ع��ام��ة ال �ن��ا���س خ��ا��ص��ة
اولئك غري املعتادين على اال�صوات
العالية.
قانون برملاين دون تنفيذ
ال���ض��و��ض��اء ال���ص�ن��اع�ي��ة واملتمثلة
ب�ضو�ضاء امل�صانع واملعامل والور�ش
ال�صناعية واحلرفية وور�ش ت�صليح
و�صيانة ال�سيارات  ،كذلك الفعاليات
الع�سكرية ت�سبب ال�ضو�ضاء ومنها
(�أ�صوات مرور الدبابات والعربات
وال�سمتيات والطائرات احلربية)،
و� �ض��و� �ض��اء امل �ب��اين والإن�����ش��اءات
وال�ضو�ضاء الناجتة عن الأن�شطة
التجارية والب�شرية .ويف ظل انعدام
التخطيط البيئي واحل�ضري.
يف عام � 2015شرع جمل�س النواب
ق��ان��ون ال�سيطرة ع�ل��ى ال�ضو�ضاء
واملت�ضن يف الف�صل �أالول (التعاريف
والأه��داف وال�سريان ) حيث ن�صت
امل� ��ادة  – 1يق�صد بامل�صطلحات
التالية لأغرا�ض هذا القانون املعاين
املبنية ازاءها :التعريف بال�ضو�ضاء
� :صوت غري مرغوب فيه ي�ؤثر على
�صحة وراح��ة ا�شخا�ص معينني او

راجات النارية وا�صواتها املرتفعة

عامة النا�س ول��ه ت��أث�ير �سلبي على
البيئة .واملادة الثانية هي الدي�سيبل:
وح��دة ن�سبية لوغارمتية يقا�س بها
من�سوب ال�ضو�ضاء بوا�سطة جهاز
قيا�س وحتليل ال�ضو�ضاء [.]dB
فيما كان من�سوب ال�ضو�ضاء :مقدار
ط��اق��ة ال���ض��و��ض��اء املنبعثة مقا�سة
ب��ال��دي���س�ي�ب��ل .ك �م��ا ح ��دد يف امل ��ادة
الرابعة  .حمدد من�سوب ال�ضو�ضاء:
ه��و اع�ل��ى ح��د ملن�سوب ال�ضو�ضاء
ي�سمح بالتعر�ض ال�ي��ه م��ن م�صادر
ال�ضو�ضاء يف منطقة حمددة حماية
لالن�سان والبيئة.
التلوث ال�ضو�ضائي وت�أثريه
ال��دك�ت��ورة "ب�شرى جميل" تو�ضح
يف حديثها لـ(املدى) :اهمية التعود
على الفح�ص الدوري للأذن والت�أكد
من �سالمة �آلية ال�سمع  .منوهة :ان
ال�سبب يعود اىل الوقاية من التلوث
ال�ضو�ضائي ال��ذي يحدث والآث��ار
النف�سية التي تنعك�س على ت�صرفات
ال �ف��رد و� �س �ل��وك��ه وت���ض��ر ب�ك�ف��اءت��ه
و�أدائ � ��ه مم��ا ي�ظ�ه��ره ب�شكل متوتر
وين�شر الك�آبة ويرفع بالتايل ظاهرة
العنف والعدوانية بني النا�س.
وا�سرت�سلت الدكتورة  :هناك �شكل
م��ن ا��ش�ك��ال ال�ت�ل��وث ال��ذي ميكن ان
يو�صف باخلفي او غ�ير امللمو�س.
م �ت��اب �ع��ة :ف��ال �ب �ي��وت ت �ع��ج ب� ��الآالت
واالج� �ه ��زة ال �ت��ي ت �� �ص��در �أ� �ص��وات��ا
م�ث��ل اج �ه��زة التكييف وال�غ���س��االت
واخل�ل�اط��ات وغ�يره��ا م��ن االج�ه��زة
الكهربائية املنزلية .م�ستدركة :اما
خ� ��ارج ال �ب �ي��ت ف��ال �� �ش��وارع مكتظة
بالعربات وال�شاحنات و�آالت احلفر
ومعدات البناء ،ا�ضافة اىل ا�صوات
ال �ب��اع��ة وح��رك��ة ال �ن��ا���س وال��زح��ام
امل��روري  ،كل هذه املنظومة ت�صدر
�أ� �ص��وات��ا ت�سبب م��ا ي�سميه علماء
ال�ب�ي�ئ��ة (ب��ال �ت �ل��وث ال���ض��و��ض��ائ��ي).
مو�ضحة :ه��ذ التلوث يحدث �آث��ارا
ع�ضوية ت�صيب اجل �ه��از ال�سمعي
عو�ضا عن االثار النف�سية وال�سلوكية
التي توثر على ت�صرفات املرء وادائه
وكفــاءة وظائفــه الع�ضويــة االمر
الذي يو�صل يف النهاية �إلـى الت�أثري
على االنتاج واالبداع .
احذر �ضو�ضاء املكاتب
ال تقت�صر امل�ع��ان��اة م��ن ال�ضو�ضاء
على ال�شوارع املزدحمة فح�سب بل
ان ال�ضو�ضاء امل��وج��ودة يف �أماكن
العمل ،من �أ��ص��وات الزمالء ورنني
الهاتف ،ت�سبب ً
�ضغطا نف�سيًا وت�ضر
بال�صحة على املدى الطويل وميكن
�أن ت�سبب �أم��را��ض��ا ع��دي��دة ف�صوت
النقر على ح��روف لوحة الكمبيوتر
�أو ��ص��وت ط��اب�ع��ة ال���ورق �أو رن�ين
هاتف املكتب كلها عوامل �ضو�ضاء
ت�شكل �ضغطا على اجلهاز الع�صبي
للإن�سان وت�ضر ب�صحته كثريا على
امل��دى الطويل .وي�ق��ول العلماء �إن
�أك�ث�ر ع��وام��ل الإزع� ��اج يف املكاتب
هي �أحاديث الزمالء ،ال�سيما عندما
يبد�أ �أحدهم يف احلديث املطول عرب
ال�ه��ات��ف ��س��واء لأغ��را���ض العمل �أو
�أحاديث �شخ�صية.
وي �ن �� �ص��ح اخل� �ب ��راء ب��ا� �س �ت �خ��دام
و�ضعية «ال�صامت» للهاتف املحمول
�أث �ن��اء ال�ت��واج��د يف امل�ك�ت��ب ،ع�لاوة
ع�ل��ى ت�ع��دي��ل �أم��اك��ن �أج �ه��زة الطبع
لتكون منف�صلة ع��ن �أم��اك��ن تواجد
املوظفني ،واحلر�ص على �أن تكون
االجتماعات واملناق�شات املطولة يف
غرف االجتماعات ولي�س يف مكاتب
العمل ،م��ع � �ض��رورة وج��ود م�سافة
منا�سبة بني املكاتب املختلفة حتى ال
تنتقل ال�ضو�ضاء ب�سهولة.
ال�ستوتات و�سيارات الغاز
ي� �ح ��ذر ال��ب��اح��ث��ون م ��ن ت��داع �ي��ات
ال���ض��و��ض��اء وال ��ذي يت�سبب يف
الإ�� �ص ��اب ��ة ب ��الإج� �ه ��اد وال �ت �ع��ب
ال�سريع و�أحيانا �سرعة الغ�ضب،
ثم ميكن �أن يتطور الأمر ليت�سبب
يف �ضعف يف ال��ذاك��رة الق�صرية،
وت�صل هرمونات ال�ضغط الع�صبي
التي يفرزها اجل�سم نتيجة هذه
ال �� �ض��و� �ض��اء �إىل ال �ق �ل��ب وال� ��دم،
وت�ؤثر يف �ضغط ال��دم ،كما ت�سبب
ا�ضطرابات يف النوم.
فيما ي�ق��ول امل��واط��ن بل�سم ح�سن :
اع ��اين م��ن م�شكلة ت�ل��ك اال� �ص��وات
املزعجة التي تطلقها "ال�ستوتات"،
و�سيارات الغاز ،وبطريقة الحترتم
الأه��ايل ،لقد ت�شاجرت اكرث من مرة
مع ا�صحاب "ال�ستوتات" .م�ستدركا:
لكن دون ج��دوى ي ��أت��ون يف اليوم
الثاين ب�صوت اعلى .مت�سائال عن
موقف اجلهات املعنية وم�صري قانون
ال�ضو�ضاء ال��ذي �شرعه الربملان يف
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي .م�سرت�سال :هنالك
خ�صو�صيات للعوائل التي تبحث
عن ال��راح��ة خا�صة �أوق��ات ال�صباح
الباكر لكنهم ب��دل ذل��ك ي�ستيقظون
على �صوت قرع قناين الغاز.
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فاينان�شيال تاميز� :أن�صار �أردوغان يدعون
�إىل مزيد من الدماء
قال ��ت �صحيف ��ة فاينان�شي ��ال تامي ��ز
الربيطاني ��ة �إن �أن�ص ��ار الرئي� ��س الرتك ��ي
يطالبون بالدم ��اء ،ردا على حترك اجلي�ش
يف حماول ��ة مل يكت ��ب له ��ا النج ��اح عل ��ى
ا�ستب ��داد رجب طي ��ب �أردوغ ��ان .و�أ�شارت
ال�صحيف ��ة �أن �أن�ص ��ار �أردوغ ��ان جتمع ��وا
يف امل�ساج ��د لت�شيي ��ع �أولئك الذي ��ن فقدوا
حياته ��م يف �أحداث ليلة اجلمع ��ة املا�ضية،
وه ��م الآن يري ��دون �أن ُي�س ��دد ثم ��ن ه ��ذه
الت�ضحي ��ة بالدم ��اء .ونقل ��ت ال�صحيفة عن
�أح ��د �أن�ص ��ار �أردوغان ال ��ذي �أُ�صيب بطلق
ناري يف كتفه ،قول ��ه "الإعدام لهم جميعا،
ل ��كل فرد" .ولفت ��ت فاينان�شي ��ال تاميز �إىل

�أن تركيا قد حظ ��رت ر�سميا عقوبة الإعدام
فى ع ��ام  ،2004متا�شيا م ��ع ميثاق حقوق
الإن�س ��ان الأوروبى .ومتثل مطالب �أن�صار
�أردوغ ��ان بالع ��ودة �إىل عقوب ��ة الإع ��دام
تراجع ��ا �إىل اال�ستخ ��دام ال�ساب ��ق للعقوبة
فى تركيا تاريخيا ،حيث �أن كثري ًا من القادة
ال�سيا�سي�ي�ن مت احلكم عليه ��م بالإعدام من
قب ��ل املجال�س الع�سكرية فى �أربع انقالبات
ناجح ��ة من ��ذ ع ��ام  .1960وكان �أردوغ ��ان
ق ��د رد �أم� ��س على املطال ��ب بتنفي ��ذ عقوبة
الإع ��دام قائال "�إن مطال ��ب ال�شعب ال ميكن
تنحيته ��ا جانب ًا .فهذا حقكم ،لكننا ال نن�سى
�أننا ال نقوم بانتقام".

نيويورك تاميز� :أردوغان ينت�صر على حترك
اجلي�ش ولكن م�صري تركيا بات جمهو ً
ال
ذك ��رت �صحيف ��ة (نيوي ��ورك
تامي ��ز) الأمريكي ��ة �أن
الرئي� ��س الرتك ��ي رجب طيب
�أردوغ ��ان ،انت�ص ��ر حق ��ا على
حماول ��ة االنق�ل�اب الع�سكري
الت ��ي كان ��ت ته ��دف للإطاحة
بحكومت ��ه ،ولكن م�صري بلده
برمتها مازال جمهوال .وقالت
ال�صحيف ��ة  -ف ��ى تقري ��ر بثته
على موقعها الإلكرتوين ام�س
االثن�ي�ن � -إن �أف ��راد الق ��وات
امل�سلح ��ة الرتكي ��ة ،الذي ��ن
كان ��وا يوم ��ا حم ��اة املب ��ادئ
العلماني ��ة للدول ��ة و�أ�صحاب
ثالثة انقالب ��ات حدثت خالل
القرن املا�ض ��ي ،يجري حاليا
القب� ��ض عليهم والزج بهم يف
ال�سجن ،بينما يتعر�ض �أعداء
�أردوغ ��ان الآخ ��رون لأ�ش ��كال
عديدة من العق ��اب ،منها على
�سبيل املثال منعهم من العمل
يف اجله ��از الإداري للدول ��ة.
و�أ�ضاف ��ت �أن ��ه ف ��ى الزاوي ��ة
الأخ ��رى من امل�شه ��د الرتكي،
ن ��زل الإ�سالمي ��ون امل�ؤيدون
لأردوغ ��ان �إىل ال�ش ��وارع
للرق�ص واالحتفال بانت�صاره
عل ��ى �أعدائ ��ه .و�أ�ش ��ارت
ال�صحيف ��ة اىل �أن ��ه م ��ع و�أد
ه ��ذا االنق�ل�اب مت ال ��زج مب ��ا
يق ��رب م ��ن � 6آالف �شخ�صي ��ة
ع�سكري ��ة �إىل ال�سج ��ن ،فيم ��ا
يتم ت�شيي ��ع جنازة نحو 265
�شخ�ص ��ا لق ��وا حتفه ��م جراء
اال�شتب ��اكات الت ��ى �شهدته ��ا

تركيا يوم اجلمع ��ة املا�ضية.
وت�ساءل ��ت (نيويورك تاميز)
"ه ��ل غدا �أردوغان �أكرث قوة
بع ��د �إف�شال ��ه له ��ذا االنقالب،
�أم �إن ��ه ال يع ��دو الآن �س ��وى
قائ ��د �ضعي ��ف علي ��ه احت ��واء
معار�ضي ��ه حت ��ى ي�ستم ��ر فى
من�صبه" .وقالت �إن "�شريحة
كبرية داخل املجتمع الرتكي،
ت�شمل ه�ؤالء الذين اعرت�ضوا
ب�ش ��دة عل ��ى �أداء حكوم ��ة
�أردوغ ��ان ،نزل ��ت لالعرتا�ض
على االنقالب الع�سكري ،كونه
يعد فق ��ط خرقا للدميقراطية،
وعلى �أمل �أن ينتهز �أردوغان
الفر�صة للتوا�صل مع خمتلف
الأطي ��اف ال�سيا�سي ��ة داخ ��ل
تركي ��ا وحماول ��ة توحي ��د
الب�ل�اد" .واعت�ب�رت �أن ��ه م ��ع
مرور الأيام ،جتلت حقيقة �أنه
بالن�سب ��ة لأردوغ ��ان و�أتباعه
م ��ن املحافظ�ي�ن الإ�سالميني،
ف� ��إن م ��ا �شهدت ��ه الب�ل�اد يع ��د
فق ��ط انت�صارا لتي ��ار الإ�سالم
ال�سيا�س ��ي �أكرث م ��ن كونه �أي
�ش ��يء �آخ ��ر .و�أ�ضاف ��ت "�أنه
بينم ��ا عار� ��ض الليربالي ��ون
والعلماني ��ون ب�ش ��كل ع ��ام
االنق�ل�اب الع�سك ��ري ،ن ��زل
م�ؤي ��دو �أردوغ ��ان �إىل
ال�ش ��وارع وجتمع ��وا� ،صباح
�أم�س ،داخل مطار �إ�سطنبول
للتعبري عن رف�ضهم لالنقالب
الع�سك ��رى وللجي� ��ش ب�ش ��كل
ع ��ام ،كما ظل ��وا ي ��رددون فى

الغال ��ب ال�شع ��ارات الديني ��ة
والهتاف ��ات الت ��ى تدع ��م
�أردوغ ��ان ،ال الدميقراطي ��ة
نف�سه ��ا" .و�أردف ��ت ال�صحيفة
الأمريكي ��ة "�أن ��ه ف ��ى الوق ��ت
ال ��ذى ينتظ ��ر في ��ه الأت ��راك
ل�ي�روا �إىل �أي دف ��ة �سيق ��وم
زعيمهم بتوجيه الب�ل�اد �إليها
فى �أعقاب االنق�ل�اب الفا�شل،
بعث �أردوغ ��ان بالفعل بع�ض
امل�ؤ�ش ��رات عم ��ا ين ��وي فعله
خ�ل�ال الف�ت�رة القادم ��ة ،كم ��ا
�أن ��ه رفع من احتم ��االت �إعادة
عقوب ��ة الإعدام م ��رة �أخرى،
بعدم ��ا ق ��ررت ال�سلط ��ات
الرتكي ��ة فى ال�ساب ��ق �إلغاءها
عل ��ى �أم ��ل االن�ضم ��ام �إىل
االحتاد الأوروب ��ي" .ونقلت
ال�صحيفة عن املحللة البارزة
ف ��ى ال�ش� ��ؤون الرتكي ��ة ف ��ى
جمموع ��ة الأزم ��ات الدولي ��ة
نيج ��ار جوك�سي ��ل ،قولها �إن
هناك خياري ��ن اثنني قد يلج�أ
�أردوغ ��ان �إىل �أحدهما وهما:
�إم ��ا �أن ي�ستغ ��ل �أردوغ ��ان ما
حدث من �أج ��ل �إعادة ت�صميم
امل�ؤ�س�سات ف ��ى تركيا خلدمة
م�صاحل ��ه� ،أو �أن يقتن� ��ص
فر�ص ��ة الت�ضام ��ن ال ��ذى
منحته �إياه ف�صائل املعار�ضة
املختلف ��ة ف ��ى البالد م ��ن �أجل
اال�ستثم ��ار ب�ش ��كل �أك�ب�ر
يف املو�ضوع ��ات اخلا�ص ��ة
ب�سيادة القانون وزيادة تقبله
للمعار�ضة امل�شروعة.

�إندبندنت� :أردوغان يتخل�ص من البقايا
الأخرية لرتكيا العلمانية
قال ��ت �صحيف ��ة "�إندبندن ��ت" الربيطانية� ،إن
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ي�ستخدم
حتركات اجلي� ��ش الأخرية �ضده للتخل�ص من
البقايا الأخ�ي�رة لرتكيا العلمانية .وفى تقرير
لل�صحف ��ي البارز باتريك كوك�ب�رون ،يقول �إن
التطه�ي�ر الكا�س ��ح للجن ��ود وامل�س�ؤول�ي�ن ف ��ى
�أعقاب حت ��ركات اجلي� ��ش الأخرية ف ��ى تركيا
�سيت ��م بق ��وة �إ�ضافي ��ة عل ��ى الأرج ��ح لأن عدد
من امل�ساعدي ��ن املقربني لأردوغ ��ان كانوا بني
القتل ��ى الذي ��ن �سقطوا نتيجة لتل ��ك الأحداث.
وق ��د بل ��غ ع ��دد املعتقل�ي�ن حت ��ى الآن قراب ��ة
قا�ض
�ست ��ة �آالف جن ��دى وحال ��ة ثالث ��ة �آالف ٍ
وم�س�ؤول�ي�ن قانوني�ي�ن لي�س ��ت له ��م �صلة على
الأرجح بالتح ��ركات الع�سكرية .و�أم�س االول
الأحد ،ح�ض ��ر �أردوغان جنازة ال�شقيق الأكرب

مل�ست�شاره الأ�سا�س ��ي ،م�صطفى فارانك .وكان
�إله ��ان فارانك قد قتل �أثناء تظاهرة �أمام مبنى
بلدي ��ة ا�سطنبول ليلة اجلمع ��ة املا�ضية .وكان
م ��ن املقربني �أي�ض ��ا لأردوغان �إروي ��ل �أولكاك
الذى قتل هو وابن ��ه البالغ من العمر  16عاما
عن ��د ج�س ��ر الب�سف ��ور ..وكان �أول ��كاك ا�سم ��ا
ب ��ارزا فى احلمالت العام ��ة والإعالمية حلزب
العدال ��ة والتنمية من ��ذ ت�أ�سي�سه ع ��ام ،2001
والتقى ب�أردوغان عندم ��ا كانا ينتميان حلزب
جنم الدين �أرب ��كان .وذهب الكاتب �إىل القول
ب� ��أن حت ��رك اجلي� ��ش الفا�شل �سيك ��ون مبثابة
ع ��ذر حلملة كا�سح ��ة �ضد �أع�ضاء م ��ن الق�ضاء
و�ضب ��اط اجلي� ��ش� ،أك�ب�ر بكث�ي�ر مم ��ا �شهدته
تركيا على م ��دار �سن ��وات ،و�سيكون حماولة
لت�أمني قب�ضة �أردوغان على الدولة الرتكية.

� أنقرة  /رويرتز  -ا.ف.ب
و�أ�ضاف امل�ص ��در نف�سه � ،أن بع�ض
امل�س�ؤول�ي�ن الع�سكري�ي�ن الكب ��ار
املتورط�ي�ن يف املحاولة ف ��روا �إىل
اخل ��ارج ..ودعا االحتاد الأوروبي
والواليات املتحدة تركيا ،االثنني،
�إىل اح�ت�رام الدميقراطية وحقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،يف
�أعقاب �إف�ش ��ال املحاولة االنقالبية.
وقال ��ت م�س�ؤول ��ة ال�سيا�س ��ة
اخلارجي ��ة يف االحت ��اد الأوروبي
فيدريكا موغريين ��ي �إنه يجب على
ال�سلطات الرتكية احرتام احلقوق
الد�ستوري ��ة والأ�سا�سي ��ة يف ال ��رد
على االنقالب الفا�شل.و�أ�ضافت يف
م�ؤمتر �صحفي بعد اجتماع وزراء
خارجي ��ة دول االحت ��اد م ��ع وزي ��ر
اخلارجي ��ة الأمريكي ج ��ون كريي
يف بروك�س ��ل "ندع ��و �إىل االلتزام
الكامل بالنظام الد�ستوري لرتكيا،
ون�ؤك ��د ب�صفتنا االحتاد الأوروبي
على �أهمية تطبيق �سيادة القانون".
وتابع ��ت" :همومنا واح ��دة ب�ش�أن
ما يح ��دث يف البالد ه ��ذه ال�ساعة.
علين ��ا �أن نح�ت�رم وجنع ��ل تركي ��ا
حت�ت�رم الدميقراطي ��ة وحق ��وق
الإن�س ��ان واحلري ��ات الأ�سا�سية".

وحذرت من�سقة ال�سيا�سة اخلارجية
لالحت ��اد الأوروبي تركيا �أن الدولة
الت ��ي تطبق عقوبة الإعدام ،ال ميكن
�أن تن�ض ��م لالحت ��اد الأوروب ��ي �.أما
وزي ��ر اخلارجية الأمريك ��ي فقد دعا
تركي ��ا �إىل "�ض ��رورة ع ��دم التمادي
يف فر� ��ض النظ ��ام بع ��د حماول ��ة
االنق�ل�اب" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى اح�ت�رام
�سي ��ادة القانون.و�أ�ض ��اف ج ��ون
كريي "االنقالب لي� ��س مربر ًا لإبعاد
تركيا عن حكم القانون" ،م�شري ًا �إىل
�أن ع�ضوي ��ة حل ��ف �شم ��ال الأطل�سي
(نات ��و) ،الت ��ي تتمت ��ع به ��ا تركي ��ا،
تتطلب اح�ت�رام الدميقراطية.وقال
يوهان�س هان ،املفو�ض امل�س�ؤول عن
تو�سعة االحتاد الأوروبي ،االثنني،
�إن عملي ��ات االعتق ��ال ال�سريعة التي
مت ��ت يف �صفوف الق�ض ��اة وغريهم
بع ��د حماول ��ة االنق�ل�اب الفا�شلة يف
تركيا ت�ش�ي�ر �إىل �أن احلكومة �أعدت
قائم ��ة االعتق ��االت �سلف� � ًا .م�ضيفا :
"يب ��دو الأمر عل ��ى الأقل وك�أن �شيئا
كان مع ��د ًا �سلف� � ًا .القوائم متاحة مبا
ي�شري �إىل �أنها �أُعدت لال�ستخدام يف
مرحلة معينة..واثارت �صورة تقييد
املئات من االنقالبيني يف تركيا وهم
�شبه ع ��راة ،موج ��ة م ��ن االنتقادات
الالذع ��ة والتخ ��وف م ��ن �أن يق ��ود

ف�شل االنقالب �إىل عمليات "تطهري"
جماعي ��ة .وبعد �سل�سل ��ة من عمليات
اعتق ��ال طالت نح ��و � 6000شخ�ص
قي ��ل �أنه ��م متورط ��ون يف االنقالب،
انت�ش ��رت �ص ��ور النقالبيني معتقلني
وه ��م �شب ��ه ع ��راة من ��ذ اللحظ ��ات
الأوىل ال�ست�سالمهم ،لتتواىل �صور
�صادم ��ة �أخ ��رى ،اعتربه ��ا ن�شط ��اء
يف املجتم ��ع امل ��دين ب�أنه ��ا انته ��اك
للحريات وحقوق االن�سان ومتهيدا
لعمي ��ات انتقامي ��ة يف �صف ��وف
"االنقالبيني".لك ��ن �ص ��ورة تكد�س
جمموع ��ة من الع�سكري�ي�ن املعتقلني
وقد قيدت �أيديه ��م �إىل اخللف ،وهم
�شبه عراة �أث ��ارت ردود فعل غا�ضبة
عل ��ى مواقع ال�شب ��كات االجتماعية ،
حيث ن ��ددوا بها واعتربوه ��ا �إهانة
للم�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة الرتكي ��ة،
حت ��ى و�إن كان ه� ��ؤالء املعتقل ��ون
م ��ن املتمردي ��ن .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك،
ت�صدرت هذه ال�ص ��ور "مان�شيتات"
�أب ��رز ال�صح ��ف الأجنبي ��ة ،وكيل ��ت
االتهام ��ات �إىل حكوم ��ة �أردوغ ��ان
التي حت ��اول ا�ستغالل ف�شل حماولة
االنق�ل�اب لت�صفي ��ة خ�صومه ��ا يف
وح ��دات م ��ن اجلي� ��ش �شارك ��ت يف
عملي ��ة االنقالب الفا�شل ��ة..واوردت
وكال ��ة انب ��اء االنا�ض ��ول االثنني ان

ال�سلط ��ات اقال ��ت نحو ت�سع ��ة �آالف
م ��ن موظف ��ي وزارة الداخلي ��ة بع ��د
حماول ��ة االنق�ل�اب الت ��ي �شهدته ��ا
الب�ل�اد اجلمعة.وافادت الوكالة نقال
ع ��ن وزارة الداخلي ��ة ان م ��ا جممله
� 8777شخ�ص ��ا م ��ن موظفيها بينهم
 30م�س�ؤوال مت ��ت اقالتهم .واوقفت
ال�سلط ��ات الرتكي ��ة م ��ا جممله 103
ج�ن�راالت وام�ي�راالت بع ��د حماولة
االنق�ل�اب الت ��ي �شهدته ��ا الب�ل�اد
اجلمعة ،ح�سبما �أوردت وكالة انباء
االنا�ض ��ول القريب ��ة م ��ن احلكومة.
وتابعت الوكالة الت ��ي ن�شرت قائمة
مف�صل ��ة با�سم ��اء املوقوفني انهم من
�س�ل�اح اجل ��و وال�ب�ر والبح ��ر ومن
خمتل ��ف انح ��اء البالد.وي�شتبه بان
املوقوف�ي�ن متورط ��ون يف حماول ��ة
االنقالب ليل اجلمعة -ال�سبت والتي
راح �ضحيته ��ا � 290شخ�صا.وكانت
الوكال ��ة ا�ش ��ارت االح ��د اىل توقيف
اكرث م ��ن  70ج�ن�راال وام�ي�راال من
بينهم القائ ��د ال�ساب ��ق ل�سالح اجلو
اجلرنال اكني اوزتورك امل�شتبه بانه
من قياديي حماول ��ة االنقالب .ومن
�أب ��رز الذي ��ن مت اعتقالهم:اجل�ن�رال
�أك�ي�ن �أوزت ��ورك قائ ��د �س�ل�اح اجلو
الرتك ��ي ال�ساب ��ق واجل�ن�رال �آدم
حدوت ��ي قائ ��د اجلي� ��ش الثاين

ال ��ذي ينت�ش ��ر يف العا�صم ��ة �أنق ��رة
،ا�ضاف ��ة اىل اجلرنال ميت�ي�ن ايديل
قائ ��د الوح ��دات الطبي ��ة والدرا�سية
يف اجلي� ��ش الثال ��ث كم ��ا �شمل ��ت
االعتق ��االت �أي�ض ��ا اي ��ردم كارج�ي�ن
قائ ��د اجلي� ��ش يف بح ��ر ايج ��ة.
والعمي ��د �صال ��ح كريه ��ان م�س� ��ؤول
املنطقة �سبعني ملعام ��ل الت�سليح يف
�أنقرة ،ا�ضاف ��ة اىل اللواء م�صطفى
يلم ��اظ م�س� ��ؤول املدار� ��س احلربية
يف �إ�سطنب ��ول والعمي ��د �إي ��ردم
كارجني قائد حر�س احلدود للمنطقة
اجلنوبي ��ة ال�شرقية والل ��واء حممد
�أكي ��ورك القائ ��د الع�سكري يف والية
بالك كا�سري قرب �إ�سطنبول ،والعميد
جن ��ات اتي�ل�ا دميريه ��ان القائد يف
القوات البحري ��ة يف منطقة مر�سني
جن ��وب الب�ل�اد اىل جان ��ب الل ��واء
مت�ي�ن الفاج القائ ��د الع�سكري البارز
يف املنطق ��ة اجلنوبي ��ة وامل�ست�ش ��ار
القان ��وين لرئي� ��س الأركان الرتكية
العقي ��د حم ��رم كو�س ��ا .كم ��ا قام ��ت
ق ��وات الأمن الرتكي ب�إلق ��اء القب�ض
على عدد كبري من ال�ضباط واجلنود
بتهمة امل�شاركة يف االنقالب.،

اسم وقضية

كيفن رود

الطموح يف خالفة بان كي مون

�أعل ��ن رئي�س الوزراء الأ�س�ت�رايل ال�سابق كيفن
رود ،االثنني ،عزمه على الرت�شح خلالفة الأمني
الع ��ام للأمم املتح ��دة بان كي م ��ون ،وطلب من
بالده �أن تدعم تر�شحه.
ورود ال ��ذي يتق ��ن اللغة املندريني ��ة يدير حاليا
معهد "�آجيا �سو�سايت ��ي بولي�سي �إن�ستيتيوت"
يف نيوي ��ورك ،وق ��د ت ��وىل رئا�س ��ة احلكوم ��ة
العمالي ��ة م ��ن الع ��ام  2007ولغاي ��ة  ،2010ثم
ت ��وىل املن�صب نف�س ��ه جمددا لب�ضع ��ة �أ�شهر يف
العام .2013وال تنف ��ك قائمة املر�شحني ملن�صب

الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة تط ��ول يوما بعد
يوم .ومن �أب ��رز املر�شحني :وزي ��رة اخلارجية
الأرجنتيني ��ة �سوزان ��ا مالك ��ورا ،ورئي�س ��ة
ال ��وزراء النيوزيالندي ��ة ال�سابقة هيلني كالرك،
ورئي� ��س ال ��وزراء الربتغايل ال�ساب ��ق �أنتونيو
غوتريي� ��س -ال ��ذي كان ي�شغ ��ل �أي�ض ��ا من�ص ��ب
املفو� ��ض الأعل ��ى ل�ش� ��ؤون الالجئ�ي�ن يف الأمم
املتح ��دة.وال ب ��د �أن يح�ص ��ل �أي مر�ش ��ح عل ��ى
دع ��م بالده كي ي�صبح تر�شيح ��ه ر�سميا .وقالت
وزي ��رة اخلارجية الأ�سرتالية ج ��ويل بي�شوب،

طهران

لندن

 ماي لن تتحدث عن تفا�صيل االنف�صال
ب�أول رحلة خارجية لها

� ساركوزي ينتقد احلكومة
لف�شلها يف منع الهجمات

قال ��ت املتحدثة با�س ��م رئي�س ��ة وزراء بريطانيا ترييزا
ماي �،إن ماي لن تخو�ض يف نقا�ش مف�صل ب�ش�أن خروج
بالدها من االحت ��اد الأوروبي مع امل�ست�ش ��ارة الأملانية
�أجني�ل�ا مريكل والرئي� ��س الفرن�سي فران�س ��وا �أولوند
خالل �أول زيارتني خارجيتني لها هذا الأ�سبوع.
وتلتق ��ي م ��اي مع مريكل ي ��وم الأربع ��اء ملناق�شة كيفية
العمل مع� � ًا بعد ت�صوي ��ت بريطانيا ل�صال ��ح االنف�صال
ع ��ن االحت ��اد الأوروب ��ي يف ا�ستفت ��اء �أُج ��ري ال�شه ��ر
املا�ض ��ي قب ��ل �أن تتوج ��ه �إىل باري� ��س للق ��اء �أولون ��د
لإجراء حمادثات تتن ��اول خروج بريطانيا من االحتاد
وهجم ��ات ني� ��س ومكافح ��ة الإرهاب.وقال ��ت املتحدثة
"بالطب ��ع �سيدور احلديث عن الواقع ال�سيا�سي -وهو
ق ��رار املواطن�ي�ن الربيطانيني باالنف�ص ��ال عن االحتاد
الأوروب ��ي -لك ��ن � ...سيكون هذا ه ��و االجتماع الأول
له ��ا معهم ��ا ب�صفته ��ا قائدة الدول ��ة ورئي�س ��ة احلكومة
وبالتايل ال �أتوقع �أن تخو�ض يف الكثري من النقا�شات
ب�ش�أن التفا�صيل".

انتق ��د الرئي� ��س الفرن�س ��ي ال�ساب ��ق نيق ��وال
�سارك ��وزي احلكوم ��ة الفرن�سي ��ة احلالي ��ة
"لعدم فعله ��ا ما يكفي لتوفري الأمن".ودعا
�سارك ��وزي �إىل ط ��رد �أي مواط ��ن �أجنبي له
�ص�ل�ات باملنظم ��ات الإ�سالمي ��ة املتطرفة من
فرن�س ��ا .وج ��اء ت�صري ��ح �سارك ��وزي ،زعيم
املعار�ضة التي تنتمي �إىل ميني الو�سط ،بعد
ح ��ادث ني�س الدامي الذي ُقت ��ل فيه �أكرث من
� 80شخ�صا ،و�أعلن تنظيم داع�ش امل�س�ؤولية
عنه.وقت ��ل ه�ؤالء يف ح ��ادث ده�س ب�شاحنة
اقتحم ��ت احتف ��اال �شعبي ��ا بي ��وم البا�ستيل،
العيد الوطني الفرن�سي ،اخلمي�س املا�ضي.
وال ي ��زال � 85شخ�ص ��ا يف امل�ست�شف ��ى18 ،
منه ��م يف حال ��ة حرجة.وتق ��ول احلكوم ��ة
الفرن�سية �إنها يف حالة حرب مع املتطرفني.
غ�ي�ر �أن هجوما كبريا ثالث ��ا خالل � 18شهرا
عزز انتقادات لزعماء البالد.

باريس

ذكرت وكالة ت�سنيم للأنباء �أن  21متهم ًا بامل�شاركة يف
الهجوم على ال�سفارة ال�سعودية يف �إيران يف ،كانون
الثاين مثلوا �أمام املحكمة يف طهران االثنني .وقالت
الوكال ��ة �إن امل�شتب ��ه به ��م يواجه ��ون ته ��م "الإخ�ل�ال
بالنظ ��ام الع ��ام و�إحل ��اق �أ�ض ��رار مبب ��اين ال�سفارة .
وذكرت الوكال ��ة الإيرانية للأنباء ،اي�ضا � ،أن رو�سيا
�سلم ��ت �إي ��ران اجل ��زء ال�صاروخي من نظ ��ام "�إ�س -
 300ار� ��ض  -جو" الدفاعي على �أن تنتهي من ت�سليم
كل الأج ��زاء �إىل طهران بحل ��ول نهاية العام اجلاري.
وقال ��ت الوكال ��ة ان "ال�شحن ��ة الأوىل م ��ن �صواريخ
النظام الدفاعي �إ� ��س  300 -دخلت �إيران م�ؤخر ًا مبا
يو�ض ��ح ت�صميم �إيران على ت�سلي ��ح دفاعاتها اجلوية
به ��ذا النظام".و�أث ��ارت موافق ��ة رو�سيا عل ��ى تزويد
�إي ��ران بنظ ��ام "�إ� ��س –  "300قلق �إ�سرائي ��ل �إذ قالت
�إيران من قبل "�إنه ��ا تهدف لتدمري �إ�سرائيل".وتقول
رو�سيا �إنها �ألغت عقد ًا لت�سليم ذات النظام لإيران يف
 ،2010حتت �ضغط من الغرب.

ا�ستم��رت الأجه��زة الأمنية في تركيا بمالحقة �ضباط داخل الب�لاد وخارجها ،وتحدث م�صدر �أمني عن
فرار م�س�ؤولين ع�سكريين ،في حين اعتقلت ال�سعودية الملحق الع�سكري التركي لدى الكويت.
وبع��د ثالثة اي��ام على محاولة االنقالب التي قادته��ا مجموعة من الجي�ش وانته��ت بمقتل �أكثر من 200
�شخ���ص واعتقال نحو � 3000ضابط وع�سكري ،ق��ال م�س�ؤول �أمني �إن قوات الأمن ال تزال تبحث عن بع�ض
الع�سكريين .

االثنني� ،إن رود طلب ر�سميا من احلكومة دعمه
و�إن الأخرية تدر� ��س طلبه.ويبد�أ جمل�س الأمن
ال ��دويل يف  21مت ��وز  ،عملي ��ة انتخ ��اب الأمني
الع ��ام اجلدي ��د م ��ن خ�ل�ال االق�ت�راع ال�سري.
ويتع�ي�ن عل ��ى ال ��دول ال� �ـ 15الأع�ض ��اء يف
جمل� ��س الأم ��ن� ،أن تتف ��ق بحل ��ول ت�شرين
الأول عل ��ى مر�ش ��ح تقدم ��ه �إىل اجلمعية
العام ��ة ك ��ي توافق عل ��ى ه ��ذا اخليار.
ويتوىل الأمني الع ��ام اجلديد من�صبه
يف الأول من كانون الثاين .2017

يريفان

 منظومة"�إ�س –  "300الدفاعي
نهاية العام

�صور �صادمة يف تركيا ُتثري ً
جدال ب�ش�أن عمليات "انتقامية"

 الأمن يتفاو�ض مع محتجزي الرهائن

�أطلق ��ت جمموعة م�سلحة احتجزت رهائن داخ ��ل مركز لل�شرطة
يف العا�صمة الأرمنية يريفان� ،سراح �أحد املختطفني لديها ،وفق ًا
مل�صادر �صحفية حملية.
وبح�سب امل�صادر ف�إن � 5أ�شخا�ص ال يزالون يف قب�ضة امل�سلحني،
بينه ��م نائ ��ب قائ ��د �شرط ��ة �أرميني ��ا الل ��واء ف ��اردان يغازاريان،
ونائ ��ب رئي� ��س �شرط ��ة العا�صم ��ة العقي ��د فال�ي�ري �أو�سيبي ��ان.
و�أ�ضاف ��ت امل�ص ��ادر �أن ق ��وات �أرمني ��ة خا�ص ��ة متكن ��ت يف وقت
�ساب ��ق من حترير اثنني م ��ن املحتجزين.وكانت جمموعة كبرية
م ��ن امل�سلحني ا�ستولت ،فجر الأح ��د املا�ضي ،على مركز لل�شرطة
يف يريف ��ان ،م ��ا �أدى �إىل مقتل �شرط ��ي و�إ�صاب ��ة � 3آخرين على
الأقل .ويطال ��ب امل�سلحون املقدر عددهم بثالثني تقريبا بتحرير
جرياي ��ر �سيفيليان ،زعيم اجلبهة الراديكالية املعار�ضة "�أرمينيا
اجلديدة" ،الذي مت توقيفه �سابقا بتهمة اقتناء وحيازة الأ�سلحة
بطريق ��ة غري �شرعي ��ة وتنظيم جمموع ��ة م�سلح ��ة كانت تخطط
ومبان مهم ��ة �أخرى.و�أفادت
القتحام مرك ��ز يريفان التلفزيوين ٍ
هيئ ��ة الأمن القومي الأرمنية ب�أن ممثل�ي�ن عن الهيئات املخت�صة
يوا�صل ��ون مفاو�ضات مع امل�سلحني من �أج ��ل "�إقناع الإرهابيني
ب�ضرورة حترير الرهائن ،وت�سليم �أنف�سهم �إىل ال�سلطات".
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كواليس

لأجل �إخراج عر�ض م�سرحي رقمي �أو افرتا�ضي كان ال بد من �إنتاج بيئة للواقع االفرتا�ضي ,وهذا
يحتاج �إىل تهيئة برامج ( )Softwareقادرة على �إنتاج بيئة للواقع االفرتا�ضي ميكن التحرك داخلها
ب�صري ًا �إذ ت�ستطيع خلق تعاي�ش واندماج مع هذه البيئات االفرتا�ضية ,وحتويلها �إىل بيئة تعطينا �إح�سا�ساً
وم�ضاف ًا �إىل �أنه ال َّبد من توافر املمثلني االفرتا�ضيني� ,أو الرقميني وهم �شخ�صيات
باحلقيقة والواقعيةُ ,
وهمية يتم التحكم بهم من خالل برامج يديرها �أ�شخا�ص ذوو خربة ودراية بربجميات الكمبيوتر

� سامي عبد احلميد

لكي تكون خمرج ًا
م�سرحي ًا ناجح ًا!!

د.عماد هادي اخلفاجي
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يف التكوي ��ن  ،تعم ��ل عنا�ص ��ر الت�شكي ��ل (اخل ��ط وال�سط ��ح والكتلة
والل ��ون وامللم� ��س والف ��راغ عمله ��ا وت�ساه ��م يف حتقي ��ق تف�س�ي�ر
ال�ص ��ورة امل�سرحي ��ة  ،فلأ�ش ��كال اخلط ��وط امل�ستقيم ��ة واملتعرج ��ة
واملنحني ��ة والعمودي ��ة والأفقية معانيه ��ا ولأ�ش ��كال ال�سطوح على
اخت�ل�اف �أنواعه ��ا املربع ��ة واملثلث ��ة والدائري ��ة وغريه ��ا معانيها.
وللكت ��ل بحجومه ��ا وا�شكالها املكعب ��ة واملخروطي ��ة واال�سطوانية
وغريه ��ا اي�ض� � ًا معناها وكذل ��ك لألوانه ��ا معانيها ومللم�سه ��ا معانيه
والفراغات الوا�سعة او ال�ضيقة بينها معانيها .
يناق� ��ش كل م ��ن (�آر� .أج ،اونيل وان  .ام .بورتر) يف (املخرج فنان ًا)
احدى ع�شرة مهمة يتعهدها املخرج امل�سرحي وهي كاالتي:
 -1ان يك ��ون مم�سرح� � ًا �أي عارف� � ًا بحرفي ��ات امل�س ��رح ومتطلبات ��ه
وتقنياته.
 -2ان يك ��ون ناقد ًا �أي ي�ستطيع ان يقيّم الن�ص امل�سرحي ويختار ما
ينا�سب املرحلة التي يعك�سها واجلمهور الذي يتلقاه.
 -3ان يك ��ون عارف ًا بقواعد حتليل الن�ص امل�سرحي ملعاينة الظاهرة
واخلفي ��ة وبيئت ��ه و�شخ�صيات ��ه ب�أبعاده ��ا الع�ضوي ��ة واالجتماعية
والنف�سية.
 -4ان يك ��ون قادر ًا على تف�س�ي�ر حتليالته للن�ص ب ��الأدوات املتاحة
– املمث ��ل وال ��زي واملنظ ��ر والإ�ض ��اءة وامل�ؤثرات الأخ ��رى وذلك
بتفكي ��ك الن�ص اىل وح ��دات وان يكت�شف القي ��م الفكرية والعاطفية
واجلمالية.
 -5ان يك ��ون عارف ًا بالتاريخ العام وتاري ��خ امل�سرح وتطوراته لكي
يتعرف خ�صائ�ص كل مرحلة زمنية وكل �أمة من الأمم ،وكل ح�ضارة
من احل�ضارات ومدى تقدمها وعالقة هذه احل�ضارة ميتلك.
 -6ان يك ��ون مقت ��در ًا عل ��ى جت�سي ��د الن� ��ص الدرام ��ي او امل�سرحي
ب�صري� � ًا وان يكون عارف ًا مببادئ الت�صميم ووظائفه يف املنظر ويف
ال ��زي ويف الإ�ضاءة لك ��ي تنجح عالقته بامل�صمم�ي�ن وتثمر ما يعزز
العنا�صر الدرامية.
 -7ان يك ��ون ق ��د عمل ممث ًال مع عدد من املخرج�ي�ن وان يكون عارف ًا
بنظريات التمثيل على وفق الأنواع املختلفة للن�صو�ص امل�سرحية.
 -8ان يكون عارف ًا ب�أ�ساليب تدريب املمثل وتقنيات التمثيل وكيفية
بناء ال�شخ�صية الدرامية وحتلي ��ل �أبعادها وعالقاتها بال�شخ�صيات
الأخرى وتطور �أفعالها.
 -9ان يك ��ون قادر ًا على تنظي ��م عنا�صر الإنتاج امل�سرحي وعالقاتها
ببع�ضه ��ا وعمل كل منها يف خدمة عنا�صر الدرام ��ا و�إظهار الر�سالة
املق�صودة التي يبينها العر�ض امل�سرحي.
 -10ان ي�ضع نف�سه مو�ضع املتفرج اثناء التمارين �أي ان يكون على
م�ساف ��ة جمالية لكي ي�ستطيع احلكم على قيمة ما فعله ومدى ت�أثريه
يف اجلمهور.
 -11ان يك ��ون قادر ًا على �إدارة الإنت ��اج امل�سرحي بكامله ابتدا ًء من
اختي ��ار الن�ص واختي ��ار بناية امل�س ��رح املنا�سبة للعر� ��ض واختيار
امل�صمم�ي�ن واختي ��ار املمثل�ي�ن وحتدي ��د م ��دى التماري ��ن والتحك ��م
مب�صاريف الإنتاج وانتها ًء بكيفية الرتويج للعمل.
وبعد هذا �ألي�س �صعبة ومعقدة هي مهمة املخرج امل�سرحي وحتتاج
اىل خ�ب�رة ور�ؤي ��ة وا�ضحة �أي م ��اذا يريد ان يق ��ول للمتفرجني من
خ�ل�ال العر�ض امل�سرحي واذا مل تك ��ن ر�سالته وا�ضحة فانه �سيكون
مق�صر ًا يف عمله بدون �أدنى �شك.
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وبع ��د ه ��ذا كان ال ّب ��د م ��ن التح ��دث ع ��ن
الواق ��ع االفرتا�ض ��ي والتعاي�ش م ��ع البيئة
االفرتا�ض ��ي� , 6 -إذ � َّأن ا�ستعمال الكمبيوتر
والربجمي ��ات �سيجع ��ل م ��ن املعاجل ��ات
الإخراجي ��ة يف ر�س ��م ال�سينوغرافي ��ا �أك�ث�ر
تعبري ًا وتوظيف ًا وجما ًال ,وال �سيَّما �إن العامل
اليوم الم�س و�أفاد من الوجود التكنولوجي
يف م�ستويات رفيعة ت�ضع العاملني يف جمال
امل�سرح بحاجة �إىل ا�ستعمال وتوظيف هذه
التقنية لت�أ�سي�س نظام �صوري �سينوغرايف
يعتمد الكمبيوتر �أ�ص ًال يف الت�صميم ،وعلى
هذا الأ�سا�س نرى � َّأن امل�سرح احلديث مبني
على حقيق ��ة افرتا�ضية عرفه ��ا البع�ض على
�أ َّنها واقع مُ�ص َّنع ي�صور امل�ستخدم يف ف�ضاء
ثالثي الأبع ��اد ,وهي حم ��اكاة (الكمبيوتر)
لأ�ش ��كال حقيقية من الواق ��ع ميكنها التفاعل
م ��ع الإن�س ��ان� ،7-إذ � َّأن الواق ��ع االفرتا�ضي
�صور تخيلية من جانب  ،وتتحول بالتفاعل
�إىل ع ��امل افرتا�ض ��ي يت ��م فيه خل ��ق �أن�ساق
جتريبي ��ة تنته ��ي بالتحق ��ق م ��ن الفرو� ��ض
املتج�س ��دة بفع ��ل التقنية الرقمي ��ة ،ومن ث َّم
ف� �� َّإن ح�صيلة القيم املتحقق ��ة على الرغم من
ارتباطه ��ا بالعامل االفرتا�ض ��ي الذي �أتاحته
التقني ��ة الرقمي ��ة� ،إ ّال �أ َّنه ��ا م ��ن جان ��ب �آخر
�ستكت�س ��ب واقعيته ��ا الطبيعي ��ة م ��ن كونها
مرتبط ��ة بالن�س ��ق الفك ��ري ال ��ذي �صدر عن
وع ��ي ب�ش ��ري يف حماول ��ة فه ��م عامل ��ه �أو
التعبري عن جتربة وعي �أو خلق ن�سق بوح
تعبريي للذات  ،وهو مرتبط بكليته بالذات
الب�شري ��ة والإن�س ��ان الواعي وعي ��ا ق�صدي ًا
يف خل ��ق الأث ��ر يف عامل ��ه ،وحتقي ��ق غايته
الإن�ساني ��ة ،وهي مقا�صد واقعي ��ة طبيعية.
فالكومبيوت ��ر عندما يق ��دم �ص ��ور ًا لأ�شكال
مل ت ��زل ه ��ي الأخ ��رى يف خي ��ال امل�صم ��م ،
ف�أ َّنها تبدو واقعي ��ة مبقدار ما جتيزه مهارة
امل�ستخ ��دم له ��ا يف هذا الربنام ��ج  ، 8وهي
تل ��ك امله ��ارة الربجمي ��ة يف �إدارة وت�شغيل
الربنام ��ج املحاكات ��ي ،مثلم ��ا ه ��ي مه ��ارة
التخييل يف العملية التفاعلية مع خمرجات
الربنامج املحاكاتي.
ومم ��ا تقدم فق ��د م ّث ��ل الكومبيوت ��ر متغري ًا
كب�ي� ً
را يف و�سائ ��ط التعب�ي�ر والتفاع ��ل
ال�سي�سيوثقايف وبال ��ذات امل�سرح والفنون

امل�سرحية مبا �أعط ��اه من دعم تقني للعملية
الفنية لغر�ض حتقيق الإبداع واالبتكار عرب
�إمكانيات الكرتونية  ،وعن طريق العنا�صر
الب�صري ��ة  ،وذل ��ك بالرتكيب ��ات والأل ��وان ،
والعنا�ص ��ر ال�سمعية  ،وع ��ن طريق الإيقاع
ال�صوتي� ،أو العنا�ص ��ر احلركية ،وعالقتها
باحلركة ،والديكور ،وحركة الإ�ضاءة حتى
اجتمع ��ت يف م ��ا بع ��د عملي ��ة �أ�سا�سي ��ة يف
عامل امل�س ��رح ,وهذا الدخ ��ول يعد الأ�سا�س
ال ��ذي ي�سمح للكمبيوت ��ر �أنْ يكون جزء ًا من
املنظومة التكنولوجية يف تطوير ال�صورة
امل�شهدي ��ة للعر� ��ض امل�سرح ��ي ال ��ذي ي�سهم
يف بنيته ��ا عرب (و�سائط تقني ��ة عدّة ي�صمم
�أفكارها ويخطط ا�ستعمالها اخت�صا�صيون
يف املو�سيق ��ى ،والإ�ض ��اءة ،وال�ص ��وت،
واخل ��دع الب�صري ��ة ،واملالب� ��س ،والعمارة،
والت�شكي ��ل ،والرق�ص ،والغن ��اء ،وي�سبقهم
يف كل ذل ��ك خم ��رج العر� ��ض امل�سرح ��ي.9
بو�ص ��ف الأخ�ي�ر عق ��ل �إدارة االفرتا� ��ض
التجريب ��ي والتحق ��ق من الفرو� ��ض ب�إدامة
ن�ش ��اط التفاع ��ل التخييل ��ي ماب�ي�ن املتلق ��ي
والعر�ض وفق ر�ؤياه الت�صميمية و�أهدافها
الأدبية والفنية� .إذ يعمل بالبحث عن معادل
ملعاجلات توازي التغيري الذي ح�صل يف فكر
امل�شاه ��د �أو املتلق ��ي بوج ��ود التكنولوجيا،
ال�ستغاللها يف العر�ض الفني كبديل م�ساعد
يف الت�شكي ��ل الب�صري ،و�صناع ��ة ال�صورة
امل�شهدية  .ما دفع بامل�سرحيني �إىل تبني هذه
التقنية اجلدي ��دة وتبن ��ي ا�ستعمالها ,ف�أخذ

الكثري منهم الو�سائط احلديثة والكمبيوتر
واالنرتنيت حقو ًال لتجاربه ��م اجلديدة� ,أو
لإعادة ت�شكيل �أفكارهم وتنفيذها عن طريق
الو�سائط الرقمية اجلدي ��دة �إذ � َّأن العمليات
التي يق ��وم به ��ا الكمبيوتر مت�أث ��رة �إىل ح ٍد
كب�ي�ر بدرج ��ة وتنا�س ��ق ن�شاطن ��ا اجل�سدي
والذهن ��ي ،باملقارن ��ة م ��ع الكمبيوت ��ر ،م ��ع
وظائف ��ه و�سلوك ��ه  ،وميك ��ن �أنْ يظه ��ر هذا
الن�شاط درج ��ة كبرية م ��ن الرتكيز يتجاوز
ال�صل ��ة املبا�ش ��رة �صل ��ة ال�سب ��ب يف الت�أثري
وتعريف على قدرة حقيقية الأداء. 10
بحي ��ث �إن املخ ��رج ه ��و �صاح ��ب الر�ؤي ��ة
والت�ص ��ور الذهن ��ي �أم ��ا امل�صمم فه ��و الذي
يحاك ��ي ر�ؤي ��ة املخ ��رج بحيث يوف ��ر ف�ضاء
حماكاتي ��ا افرتا�ضي ��ا للممث ��ل والذي يعترب
مكون ��ا واقعي ��ا يحاك ��ي الت�ص ��ور الذهن ��ي
للمخ ��رج ,واملحاكاتي هن ��ا هو عني احلاجة
املعرفية باالفرتا� ��ض والتحقق واالكت�شاف
�أي نح ��ن نحاكي الأ�شياء وف ��ق افرتا�ض ما
ونتحق ��ق من �س�ي�ر هذا االفرتا� ��ض مبا يتم
فرزه م ��ن نتائ ��ج وبالتايل االكت�ش ��اف � ،أما
النظ ��ام التقن ��ي في�شم ��ل الكمبيوت ��ر زائ ��دا
الربجمي ��ات .اذن بعد هذا ميك ��ن القول ب�أن
امل�سرح وفق التقنية الرقمية هو فن و�سائط
هند�س ��ة ال�سل ��وك الب�ش ��ري لأن املتلقي هنا
ينغم ��ر وال يتخي ��ل فيتعر� ��ض اىل �سيل من
املعطي ��ات احل�سي ��ة االفرتا�ضي ��ة والت ��ي
ت�ضع ��ه يف حال ��ة انغم ��ار كام ��ل يف الف�ضاء
االفرتا�ض ��ي فيتعر� ��ض لر�سائ ��ل انفعالي ��ة

"مانا غري ول ّية "

املغرب  /خا�ص

قدم ��ت فرق ��ة م�س ��ارات للإب ��داع
الفن ��ي والثق ��ايف م�سرحية "مانا
غ�ي�ر وليّة" م ��ن ت�أليف عب ��د الإله
بنه ��دارة واخراج �سعي ��د باهادي
وهي كوميديا اجتماعية.
وحتكي م�سرحية "مانا غري وليّة"
ق�صة �أربع �أخ ��وات يت�صارعن من
�أج ��ل احلف ��اظ عل ��ى و�صي ��ة الأم،
وعلى رواب ��ط الأخوة ،ويواجهن
ما يحبكه قدرهن من خالل ف�صول
احلكاية ،م ��ن طمع وغدر واعتداء
عل ��ى حقوقه ��ن و�سكينته ��ن ،م ��ن
ط ��رف "العرب ��ي ال�سم�س ��ار"
واب ��ن �أخي ��ه "�أن� ��س" ،و"�س ��امل"
ال ��ذي اعتدى عل ��ى البن ��ت �أحالم
واغت�صبها ،هذا �إىل جانب معاناة
الأخ ��ت "�ضح ��ى" ج ��راء خدم ��ة
البيوت وجحي ��م الهجرة �إىل بالد
اخلليج من �أجل لقمة العي�ش.
ويف كلم ��ة تقدميي ��ة للمخ ��رج
باه ��ادي للعم ��ل امل�سرح ��ي "مانا
غري وليّة" :
بعد اختيار الن�ص ،و�ضعنا ن�صب
�أعينن ��ا يف الت�ص ��ور الإخراج ��ي
له ��ذا العم ��ل ،كل الق�ضاي ��ا الت ��ي

يطرحه ��ا واقعن ��ا الي ��وم �أكرث من
�أي وقت م�ضى؛ فهي تلك التي تهم
التف ��كك العائلي ،وفق ��دان روابط
الأخ ��وة والقي ��م الأ�سري ��ة املثلى،
الت ��ي ن�ش� ��أ عليه ��ا املجتم ��ع حت ��ى
الأم�س القريب.
وجدن ��ا امل ��ادة الد�سم ��ة الق�ت�راح
عمل م�سرح ��ي على �شكل كوميديا
اجتماعية ،حي ��ث يتج�سد هذا يف
املواق ��ف ال�ساخ ��رة الت ��ي تف�ضح
ما �شاب جمتمعن ��ا من طمع وحب
زائ ��ف ،م ��ع الرتكي ��ز عل ��ى ه ��در
حقوق امل ��ر�أة ،انطالقا من النظرة
الدوني ��ة التي مع الأ�س ��ف الزالت
تعتم ��د من طرف �أفراد وجماعات،

ويف بع� ��ض احل ��االت م ��ن ط ��رف
م�ؤ�س�سات.
يف هذا اجلو ،تن�سج ال�شخ�صيات
عالق ��ات متجاذب ��ة؛ فالأخ ��وات
الأرب ��ع ي�صارعن من �أجل احلفاظ
عل ��ى رواب ��ط الأخ ��وة ،خ�صو�صا
الأخ ��ت الك�ب�رى "مليك ��ة" الت ��ي
حتمل عبء و�صية الأم� .أما التيار
الق ��وي للمجتم ��ع فيتجل ��ى يف
�شخ�صية "عبد املوىل" و"العربي
ال�سم�س ��ار" اللذي ��ن ي ��راودان
الأخ ��وات لال�ستي�ل�اء عل ��ى الدار،
و"�س ��امل" فاق ��د لل�ضم�ي�ر ،ال ��ذي
يقتحم املنزل دون احرتام حلرمته
وال مليثاق اجلار ،لي�ستبيح عذرية
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ح�ضور للم�سرح العمايل والطالبي واجلامعي
وامل�ستقل يف املهرجان القومي للم�سرح امل�صري

م�سرحية مغربية عن هدر حقوق املراة
البن ��ت "�أح�ل�ام" .و"�ضح ��ى"
الت ��ي ت�ضحي بالدرا�س ��ة من �أجل
�أخواته ��ا ،وتذه ��ب للخدم ��ة يف
البي ��وت ،حيث تهاجر �إىل اخلليج
ع�سى �أن تنق ��د الأ�سرة ،لكنها جتد
�أ�سو�أ املعاملة من طرف ربة البيت
التي تطردها دون �أجرة.
نق ��دم ه ��ذه النم ��اذج يف �ش ��كل
فرج ��وي يعتم ��د تقني ��ات مدر�سة
�ستاني�سالف�سك ��ي و�إدارة املمث ��ل،
ومن ��د ج�س ��را م ��ع املتلق ��ي ،حيث
تتحول الأحداث من ق�صة ب�سيطة
�إىل ج ��و مث�ي�ر للتفاع ��ل ،يخاطب
وعي اجلمهور ووجدانه ،وتكون
النتيج ��ة :ال�سخرية عل ��ى املوقف

وعاطفي ��ة وح�سي ��ة تعي ��د برجم ��ة ن�شاط ��ه
ال�سلوكي وت�ص ��ل لغايات اخلطاب الدرامي
اىل منتهاه بالتاث�ي�ر العميق باملتفرج وهذا
ما يجعل م ��ن امل�سرح الرقم ��ي اداة لهند�سة
ال�سل ��وك الب�ش ��ري وخ�ي�ر دلي ��ل عل ��ى ذل ��ك
االلعاب التفاعلية امل�أخوذة عن افالم وروائع
عاملي ��ة ....هذا من جان ��ب  ،ومن جانب اخر
باالم ��كان توظيف هذه التقني ��ة ك�أداة رائدة
يف التعليم والرتبية وامل�ؤ�س�سات الرتبوية
مل ��ا متتل ��ك م ��ن ق ��درة يف هند�س ��ة ال�سل ��وك
الب�شري.
�إذ ًا ظه ��ور الكمبيوتر ُيعّد �أه ��م حدث منفرد
يف تاري ��خ التكنولوجي ��ا وامل�سرح الرقمي,
وكانت �أجه ��زة الكمبيوتر العامل الأ�سا�سي
للتغ�ي�ر �أثن ��اء الثالثني �سن ��ة املا�ضية وعلى
جمي ��ع ال�صع ��د ف�أُطل ��ق ا�سمه ��ا عل ��ى ع�صر
ب�أكمل ��ه – ع�صر التكنولوجيا  /املعلومات-
لذل ��ك �أ�صبح جه ��از الكمبيوتر ج ��زء ًا متمم ًا
حلياتن ��ا اليومي ��ة ،وم ��ن ال�صع ��ب التفكري
الآن يف �أيّ جه ��از الكرتوين ال يكمن داخله
كمبيوت ��ر� .إذ ف ��اق الواقع اخلي ��ايل العلمي
للما�ضي القريب.
----------امل�صادر:
( )1اغرو� ��س ،روب ��رت .م و ج ��ورج
ن�.ستان�سي ��و :العل ��م يف منظ ��وره اجلديد،
ترجم ��ة كمال خاليل ��ي� ،سل�سلة عامل املعرفة
 ،134املجل� ��س الوطن ��ي للثقاف ��ة والفن ��ون
والآداب ،الكويت� ،1989 ،ص.46

( تي ��ودور ادورن ��و):1969-1903
فيل�س ��وف �أمل ��اين ويع ��د رائ ��د ًا م ��ن رواد
مدر�سة فرانكفورت ال�شهرية  -معهد العلوم
االجتماعية  -و�أ�شتهر بدرا�سته للفن و علم
املو�سيق ��ى واملجتم ��ع الر�أ�سم ��ايل �أ�صحاب
النظري ��ة النقدي ��ة ،و �أعمال ��ه ت�ش�ت�رك م ��ع
�أعم ��ال مفكري ��ن �آخرين مثل الذي ��ن يعدون
�أعمال فروي ��د و مارك�س و هيج ��ل �أ�سا�سية
لنقد املجتم ��ع احلديث  ،و يع ��د �أدورنو من
�أب ��رز مفكري الق ��رن الع�شري ��ن يف الفل�سفة
و عل ��م اجلم ��ال امل�ص ��درhttps:// :
ar.wikipedia.org, Access da
2015/8/1:te
( )2ينظ ��ر :حممد ,رم�ض ��ان ب�سطاوي�سي:
علم اجلمال لدى مدر�سة فرانكفورت ادورنو
منوذج ًا(ب�ي�روت  :امل�ؤ�س�س ��ة اجلامعي ��ة
للدرا�سات والن�شر�,1988,ص120
( )3ماتالر� ،أرم ��ان ومي�شال ماتالر :تاريخ
نظريات الإت�صال  ،تر :ن�صر الدين العيا�ضي
وال�ص ��ادق راب ��ح  ،ط ,3ب�ي�روت  :املنظم ��ة
العربية للرتجمة� ,2005 ،ص.112

القاهرة /رويرتز
دون ال�سق ��وط يف املبت ��ذل ،ال من
حي ��ث احلرك ��ة والت�شخي�ص ،وال
من حيث احلوار؛ فنجعل املتفرج
يطل من النافذة على هذه امل�شاهد
املفعم ��ة بالإيح ��اءات واملواق ��ف
ال�ساخرة التي تتيح املتعة.
�أما الف�ضاء ال ��ذي ينا�سب فرجتنا
هذه فهي ال ��دار التقليدية للأ�سرة
املغربي ��ة عل ��ى �أ�صالته ��ا ،مب ��ا
حتمل ��ه م ��ن رم ��وز يف احت�ض ��ان
ال�شخ�صيات والأح ��داث؛ فالأثاث
والأك�س�س ��وار والديك ��ور يج�س ��د
كل الركائز التي تتبع منط العي�ش
واال�ستق ��رار الأ�س ��ري ،وك ��رم
ال�ضياف ��ة �إل ��خ ،مما ميي ��ز الأ�سرة
املغربي ��ة� .ساعة وربع من الفرجة
يعي�شه ��ا اجلمه ��ور يف �أج ��واء
كوميدي ��ة� ،صحب ��ة �شخ�صي ��ات
تعان ��ق احلل ��م اله ��ارب ،لكنه ��ا ال
ت�ست�سل ��م �أب ��دا للإحباط ��ات وال
للمعيق ��ات ،بل تظل ت�صارع التيار
حتى النهاية .وبعد كل الت�ضحيات
يتحول مفهوم "وليّة" ،التي تعني
�ضم ��ن م ��ا تعني ��ه "�ضل ��ع �أعوج"
عندن ��ا� ،إىل الفت ��اة الت ��ي تت�سل ��ح
�ض ��د احلواج ��ز بح�س ��ن الرتبي ��ة
والعل ��م والتجرب ��ة يف احلي ��اة
والإ�ص ��رار وال�صرب عل ��ى املحن.
" رج ��اء" و"�أح�ل�ام" جت�س ��دان
ه ��ذا بو�ض ��وح� ،إذ تربهن ��ان على
�أنهما قادرت ��ان بامتيازعلى الأخذ
بزم ��ام �أمورهم ��ا بنف�سهما ،وبناء
م�ستقبلهم ��ا كم ��ا حتلم ��ان به بكل
حرية دومنا التفريط يف مقومات
تربيتهما و�أ�صالتهما.

ق ��ال منظم ��و املهرجان القوم ��ي للم�س ��رح امل�صري �إن
الدورة التا�سعة التي تبد�أ الأ�سبوع القادم وحتمل ا�سم
الفن ��ان الراحل نور ال�شريف �ستجم ��ع لأول مرة جميع
�أمن ��اط امل�سرح القائم حالي ��ا مبختلف حمافظات م�صر.
وي�شارك يف املهرج ��ان  37عر�ضا للبيت الفني للم�سرح
وف ��رق امل�س ��رح اخلا� ��ص وف ��رق البي ��ت الفن ��ي للفنون
ال�شعبي ��ة وف ��رق وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واملعه ��د
الع ��ايل للفن ��ون امل�سرحي ��ة وف ��رق ال�ش ��ركات وامل�سرح
العم ��ايل وف ��رق امل�س ��رح اجلامع ��ي فيم ��ا تق ��دم �أربعة
عرو�ض خارج امل�سابقة الر�سمية.
يبد�أ املهرجان اليوم وي�ستمر حتى الثامن من �أغ�سط�س
�آب عل ��ى  14م�سرحا بالقاهرة فيم ��ا يقام حفال االفتتاح
واخلت ��ام عل ��ى امل�سرح الكبري ب ��دار الأوب ��را امل�صرية.
وتت�شكل جلنة حتكي ��م املهرجان برئا�سة �سميحة �أيوب
وع�ضوي ��ة كل من �سناء �شافع وكم ��ال عيد و�أ�شرف عبد
الغف ��ور ونه ��ى ب ��رادة و�سام ��ح �صابر و�أحم ��د احلجار
وحمم ��د �سمري اخلطي ��ب و�إبراهي ��م احل�سين ��ي .وقال
املخ ��رج نا�صر عبد املنع ��م رئي�س املهرج ��ان يف م�ؤمتر
�صحف ��ي يوم الأربع ��اء املا�ضي "لأول م ��رة من بعد 25
يناير ت�ش ��ارك جميع الفئ ��ات التي ن�ص ��ت الالئحة على
م�شاركته ��ا ..يف ال�سن ��وات املا�ضي ��ة بع� ��ض اجلهات مل
يكن لديه ��ا �إنتاج ت�ش ��ارك به ".وبد�أ املهرج ��ان القومي
للم�س ��رح امل�ص ��ري يف  2006ليتوق ��ف بع ��د ذلك عامي
 2011و 2012ب�سب ��ب الأو�ضاع ال�سيا�سة والأمنية يف
م�صر عقب �إ�سقاط نظام الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك
يف  2011ليعود مرة �أخرى يف .2013
و�أ�ض ��اف "كم ��ا ت�شه ��د ه ��ذه ال ��دورة حالة م ��ن التنوع
اجلغ ��رايف ثري ��ة ج ��دا .ت�ش ��ارك باملهرج ��ان حمافظات
حدودية وحمافظات من الوجه القبلي والوجه البحري
وحمافظ ��ات �ساحلي ��ة كما ت�ش ��ارك لأول م ��رة فرقة من
�شالت�ي�ن ".وي�شارك ق�صر ثقافة ال�شالتني  -وهي مدينة
يف جن ��وب �ش ��رق م�صر تتب ��ع �إداري ��ا حمافظ ��ة البحر
الأحمر  -بالعر�ض امل�سرحي (ليل الغنا والذهب).
وق ��ال عب ��د املنع ��م "فيم ��ا يتعل ��ق مب�شارك ��ة منظم ��ات

املجتم ��ع امل ��دين  ..ا�ستطاع ��ت مكتب ��ة الإ�سكندري ��ة �أن
حت�صد العر�ضني املخ�ص�ص�ي�ن ملنظمات املجتمع املدين
وه ��ذا يحدث لأول مرة ".و�أ�ضاف "نعترب هذه م�شاركة
متمي ��زة ملكتب ��ة الإ�سكندرية ودلي ��ل وانعكا�س الهتمام
مركز الفنون مبكتبة الإ�سكندرية بامل�سرح".
ويت ��وىل مرك ��ز الفن ��ون مبكتب ��ة الإ�سكندري ��ة خمتلف
الأن�شط ��ة الفنية املكملة للدور الثق ��ايف للمكتبة وينظم
دورات تدريبية متخ�ص�صة كما يقيم بع�ض املهرجانات
ال�سنوية املتخ�ص�صة مثل مهرجان الإ�سكندرية الدويل
للم�س ��رح املعا�صر .كما ت�ش ��ارك باملهرج ��ان �أي�ضا فرقة
من م�ؤ�س�س ��ة الأهرام ال�صحفية العريقة ممثلة للم�سرح
العم ��ايل .وتقيم عر�ضها (حلم وال عل ��م) �إخراج �شريف
�سمري داخل امل�ؤ�س�سة بو�سط القاهرة.
ويك ��رم املهرجان يف ه ��ذه الدورة املمثل عب ��د الرحمن
�أب ��و زه ��رة واملخرج امل�سرح ��ي عبد الرحم ��ن ال�شافعي
والكاتب ��ة فري ��دة النقا� ��ش والكاتب ��ة فوزي ��ة مه ��ران
واملرتجم حممد عناين وم�صم ��م العرائ�س ناجي �شاكر
�إ�ضافة ال�سم الراحل نور ال�شريف .كما يقام على هام�ش
املهرج ��ان معر�ض م�ستن�سخات ل ��رواد امل�سرح امل�صري
وندوة فكرية بعنوان "امل�سرح ومقاومة الإرهاب".

العدد ( )3695ال�سنة الثالثة ع�شرة  -الثالثاء ( )19متوز 2016
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ثقافة
حرف ّ
علة

امل�������������س�������ؤول ي������ق������ر�أ!!
خرب ق�صري ن�شر يف ال�صحف الفرن�سية خالل فرتة حكم نيكوال
�ساركوزي عن مزاعم ل�صحفيني فرن�سيني تفيد ان االخري هو العدو رقم
واحد ملدام دو الفييت  ،والفييت ملن اليعرفها هي النبيلة الفرن�سية التي
عا�شت يف القرن ال�سابع ع�شر والتي تعد بنظر م�ؤرخي االدب الفرن�سي
م�ؤلفة اول رواية فرن�سية حديثة هي رواية (�أمرية كلييف) التي ُتعدّ
�أ�شهر م�ؤلفاتها ،وامتثاال للتقاليد االجتماعية التي كانت متنع ال�سيدات
من كتابة �أ�سمائهن على الروايات ،مل ت�ضع ا�سمها على الرواية التي عملت
على حتليل �أرق امل�شاعر الإن�سانية وخا�صة احلب .

عالء املفرجي

وعل ��ى �أ�سا�س هذه ( التهمة ) املوجهة �إىل الرئي�س
الفرن�س ��ي ال�ساب ��ق � ،أطلق ال�صحفي ��ان حملة عرب
اح ��دى املج�ل�ات لإه ��داء الكتب �إىل رئي� ��س البالد
يف عي ��ده مي�ل�اده  ،مو�ضح�ي�ن ان �سارك ��وزي

يع ��اين من مر�ض احل�سا�سية من القراءة  ،والحظ
ال�صحفيان �أن الرئي�س هن�أ �شعبه بال�سنة اجلديدة
من �صالة املكتب ��ة يف االليزيه  ،حيث تظهر رفوف
الكتب املزدحمة بكل املعارف الإن�سانية  ،وقال انه
مل يقر�أ �أيا من هذه الكتب وامل�صفوفة بعناية بالغة
خلفه.
اخلرب يبدو للوهلة الأوىل من الطرائف واملفارقات
الت ��ي متتلئ بها و�سائل الإعالم املختلفة  ،لكنه يف
بل ��د مث ��ل فرن�سا يبدو �أك�ث�ر من طبيع ��ي وواقعي

فلطامل ��ا �أعطت النخب ال�سيا�سية الفرن�سية الثقافة
اهتماما بالغا ،بل �أنهم يعدون �إدارة الدولة حلركة
الثقافة واجب ��ا قوميا ولي�س من ب ��اب الرفاهية ..
فالق�ضي ��ة �إذا التتعل ��ق بعدم اهتم ��ام الرجل الأول
يف فرن�سا بالفن والثقافة  ،بل تتعلق بالقيمة التي
تتمتع بها الثقافة الفرن�سية  .وهذا الأمر الذي فطن
�إليه جميع ر�ؤ�س ��اء فرن�سا ال�سابقني من اليمني او
الي�سار والذين ارتبط ا�سم كل منهم باجناز ثقايف
ما زال خملدا.
واالمر يب ��دو كذلك طبيعيا يف فرن�س ��ا  ،لأنها تكاد
تك ��ون الدول ��ة الوحي ��دة الت ��ي مل ت�ت�ردد يف منح
مثقفيه ��ا امتي ��از املنا�ص ��ب ال�سيا�سي ��ة  ،ف�ش ��ارل
ديغول اليميني اخت ��ار الروائي واملفكر الي�ساري
اندريه مالرو وزيرا للثقافة يف حكومته الإنقاذية
الأوىل بع ��د احل ��رب ،ث ��م وزي ��را للثقاف ��ة يف
اجلمهوري ��ة اخلام�سة عام  1969وهو العام الذي
ا�ستق ��ال في ��ه ديغول حتت ت�أثري الث ��ورة الطالبية
الت ��ي ا�شتعلت يف �أورب ��ا و�أمري ��كا ،وكان فخورا
يف �أن يع�ي�ن جنل ��ه �سكرت�ي�را للروائ ��ي الفرن�سي
الف ��ذ فران�سوا مورياك  ،بينم ��ا مل يرتدد فران�سوا
ميرتان اال�شرتاكي املحاف ��ظ يف اختيار ريجي�س

 عواد نا�صر

دوبري ��ه الي�س ��اري املتم ��رد ورفي ��ق غيف ��ارا يف
حرب الع�صاب ��ات م�ست�شارا ل ��ه يف واليته الأوىل
والثاني ��ة ،بع ��د �إن كان له دور يف �إط�ل�اق �سراحة
من ال�سجون البوليفية .
احلمل ��ة التي دعا �إليها ال�صحفي ��ان الفرن�سيان اذا
هي ج ��زء م ��ن حملة ملواجه ��ة حم ��اوالت امل�سا�س
بتقالي ��د يفتخر به ��ا الفرن�سي ��ون و�أ�صبحت جزءا
م ��ن �شخ�صيتهم  ،حتى لو كان م�صدر هذا امل�سا�س
هو الرجل الأول يف الدولة.
وهن ��ا نت�س ��اءل  ،ك ��م نحتاج نح ��ن �إىل حمالت من
ه ��ذا النوع كي يلتف ��ت �سيا�سيون ��ا لأهمية الثقافة
واملثق ��ف لبن ��اء الع ��راق وه ��و بل ��د له ��ذا العم ��ق
احل�ضاري والثقايف ؟
ونت�س ��اءل �أي�ض ��ا عن مدى حاجتن ��ا اىل ال�سيا�سي
املثقف يف ظروف نحن يف �أم�س احلاجة فيها اىل
�أن يعي ال�سيا�سي �إىل �إن ال�سيا�سة تفرت�ض الإملام
باحل ��د الأدنى على الأقل م ��ن تفا�صيل كل �أجنا�س
املعرف ��ة مب ��ا مينح ��ه �أفق ��ا �أو�س ��ع يف التعامل مع
الق�ضايا التي يتعاطى معها.
هل نرتدد �إذا يف الن�صح على الأقل �أم نطلق حملة
للتربع بالكتاب  ..ولكن �إي كتاب؟

الأدب التفاعلي الرقمي  ،باعتباره جن�س ًا �أدبي ًا جديد ًا
زينب امل�شاط

حماوالت خلق وجهة �أدبية جديدة للواقع
الثق ��ايف  ،وتطوي ��ر حم ��اوالت الكتاب ��ة
وحتديثه ��ا كث�ي�رة  ،حيث ظه ��رت و�سائط
نوعية جدي ��دة يف االدب  ،وطرحت نف�سها
ب�شكل قوي �سواء ات�صاليا او معرفيا م�ؤدية
ملوجات تغيري ذهني ��ة يف املنجز االبداعي
والزخم الثقايف  .ومن بني هذه املحاوالت
"االدب الرقمي التفاعلي" والذي ظهر يف
العراق قبل ما يق ��ارب الع�شر �سنوات فقط
وبه ��ذا يُعد ه ��ذا الأدب جدي ��د ًا يف ال�ساحة
الثقافية والو�سط الأدب ��ي  ،و�أول من عمل
به يف الع ��راق الدكتور م�شتاق عبا�س معن
� ،أم ��ا �أول م ��ن بح ��ث في ��ه فهم ��ا ال�شاعران
والناق ��دان املعني ��ان ب ��االدب التفاعل ��ي د.
عب ��د املنع ��م جب ��ار وه ��و ا�ست ��اذ يف االدب
التفاعلي يف جامعة بغداد  ،كلية تربية ابن
ر�شد  ،ود .اياد الب ��اوي م�ؤلف كتاب الأدب
التفاعلي للكليات املفتوحة يف العراق .
وكمحاول ��ة ملعرفة م ��ا ه ��و الأدب التفاعلي
الرقم ��ي � ،أق ��ام االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّت ��اب يف الع ��راق جل�س ��ة �أدبية خا�صة
 ،م�ست�ضيف�ي�ن خالله ��ا الدكت ��ور عبد املنعم
ال�شويل ��ي للحدي ��ث ع ��ن ه ��ذه املو�ضوع ��ة
وذلك �صباح ي ��وم ال�سبت الفائت على قاعة
اجلواهري يف مقر االحتاد .
مقدمة اجلل�سة د .راوية ال�شاعر والتي كان
له ��ا بح ��ث خا�ص يف ه ��ذا املو�ض ��وع تذكر

�أن " االدب التفاعل ��ي يرك ��ز عل ��ى خا�صي ��ة
التفاعل والتبادل املتعلق بنظام الكرتوين
وات�ص ��ايل بحي ��ث يك ��ون اجل ��واب في ��ه
مبا�ش ��ر ًا ومتوا�ص ًال من خ�ل�ال احلا�سوب
ال ��ذي يحقق التفاعل يف اق�ص ��ى درجاته ،
وم�ستوياته بني الن� ��ص وعالماته بع�ضها
ببع� ��ض " اللغ ��ة  ،ال�ص ��ورة  ،ال�ص ��وت ،
احلركة � ،س ��واء �أكانت مت�صلة او منف�صلة
ب�ي�ن العالم ��ات بع�ضه ��ا ببع� ��ض لكونه ��ا
مرتابطة ".
و�أك ��دت الراوي " �أن ه ��ذا االدب من النوع
ال ��ذي يت�أل ��ف م ��ن �أعم ��ال ادبي ��ة تن�ش�أ يف

بيئ ��ة رقمية كم ��ا تعرف ��ه فاطم ��ة الربيطي
ب�أن ��ه اجلن�س الأدب ��ي اجلديد الذي ولد يف
رح ��م التكنولوجيا وال ��ذي يو�صف بالأدب
التكنولوج ��ي �أو الإلك�ت�روين وق ��د نطل ��ق
عليه ا�سم ( التكنو – �أدبي ) ".
وت�ضي ��ف ال ��راوي "�أن مفاهيم ه ��ذا االدب
الت ��زال ملتب�س ��ه بع� ��ض ال�ش ��يء لكونه ��ا
حديث ��ة العهد �س ��واء يف التجرب ��ة العربية
او التجربة الغربي ��ة الرائدة  ،وهذا الأدب
هو حال ��ة تطورية مل�س ��ار الأدب يف عالقته
بالو�سي ��ط التكنولوج ��ي ال ��ذي يغ�ي�ر من
طبيع ��ة الن�ص اللغوي ��ة ومفاهيمة املتعلقة

مبنت ��ج الن� ��ص ومتلقي ��ه ومن ث ��م ي�ؤ�س�س
لل�ش ��كل االدبي املغاي ��ر تبع� � ًا لطبيعة اللغة
اجلدي ��دة  ".م�ؤك ��دة �أن " م�صطل ��ح الأدب
الرقم ��ي التفاعلي هو ر�ؤي ��ة جديدة للن�ص
االدب ��ي وللإن�سان والكون ول�ل��أدب ب�شكله
العام ".
م ��ن جانب ��ه  ،يذك ��ر املحا�ض ��ر املتخ�ص� ��ص
ب�أدب الرقم ��ي التفاعلي الدكتور عبد املنعم
ال�شويل ��ي �أن " حماول ��ة حتدي ��د مفه ��وم
للأدب الإلك�ت�روين جتعلنا نناق�ش خمتلف
املفاهي ��م التي تق ��دم ل�ضب ��ط م�صطلح هذا
الن ��وع اجلديد من الأدب ويف الوقت نف�سه

نت�س ��اءل عن املميزات الت ��ي جعلت من هذا
الأدب يختلف ع ��ن الأدب التقليدي الورقي
املطبوع ،لدرج ��ة جعلته ي�صنف بالنوع �أو
اجلن� ��س اجلديد ،فكيف يا ترى يتجلى هذا
الأدب؟ "
وي�ضيف ال�شويلي " جتدر بنا الإ�شارة �إىل
�أن االخت�ل�اف يف املفاهيم يعود �إىل اللب�س
ال ��ذي ي�شوبه ��ا بع�ض ال�ش ��يء و ذلك راجع
�إىل ك ��ون امل�صطل ��ح ما ي ��زال رجوحا غري
م�ؤط ��ر متاما �إذ �أنه م ��ازال يف طوره البكر
تتجاذب ��ه ال ��ر�ؤى و الآراء على ح ��د �سواء
يف التجرب ��ة العربي ��ة �أو يف التجربت�ي�ن
الأمريكية والأوروبية ".
ويب�ي�ن ال�شويلي قائ�ل ً�ا "على العم ��وم ف�إن
ل ��كل ت�صور نقدي وجهة نظ ��ر ينطلق منها
ل�ضب ��ط خ�صو�صية ه ��ذا الأدب  ،فلكل ناقد
ر�ؤيت ��ه التي تختلف عن الآخ ��ر ،فمنهم من
ي ��رى ان اخل�صو�صي ��ة تك ��ون يف الدعامة
الرقمي ��ة ومنه ��م م ��ن ر�آه ��ا يف الراب ��ط ،و
منهم من ر�آها يف الق ��ارئ والتفاعل ،وهذا
االخت�ل�اف يف احلقيق ��ة يع�ب�ر ع ��ن الوعي
النق ��دي بالظاه ��رة الأدبي ��ة �أك�ث�ر ما يعرب
ع ��ن اللب� ��س يف تلق ��ي الظاه ��رة " .م�ؤكد ًا
"ان عملية �ضبط م�صطلح "الأدب الرقمي"
للممار�س ��ة الإبداعي ��ة الأدبي ��ة الرقمي ��ة
تتداخ ��ل م ��ع ن�ش ��اط العملي ��ة النقدية ومع
�إنتاج الن�ص الرقمي ".
كما يذكر ال�شاعر قا�سم �سعودي بهذا ال�ش�أن
ان "الأدب التفاعل ��ي باخت�ص ��ار ه ��و م ��زج
الق�صي ��دة مع �ص ��ورة تتح ��رك ومو�سيقى
وب�إمكان �أي �شخ�ص �أن يعدل وي�ضيف على
الن� ��ص وهكذا يتغري الن�ص ويحدث تفاعل
وتذوب امل�سافات بني ال�شاعر واملتلقي ".

حرية كاتب عمود �صحفي
جل� ��س كاتب العمود ال�صحف ��ي وراء حا�سوبه ليكتب عموده الذي مل
يتبق على موعد �إر�ساله لل�صحيفة �أكرث من �ساعة.
الع ��امل مل ��يء بالأحداث ،ب ��دء ًا من الوط ��ن ،و�سابع جريان ��ه ،ولي�س
انتهاء ببلدان الإفرجن البعيدة.
يقول غري العارف� :إنه جمرد عمود �صحفي من خم�سمئة كلمة .الأمر
ب�سيط ،يا �صاحبي!
يرد كاتب العمود :كال ،يا �صاحبي ،الأمر لي�س كما تظن .كتابة عمود
�صحف ��ي تختلف حتى عن كتاب ��ة املقال .العمود ال�صحف ��ي �أقرب �إىل
كتابة ق�صة ق�صرية .بل �أقرب لكتابة ق�صيدة� ،أو �أي عمل فني �آخر.
�شروط التقنية وتركيز الفكرة واختزال امل�شهد وتبئري الق�صد وعدم
الإفراط بالو�صف وجتنب الإن�شاء واحرتام النف�س واالحرتا�س من
القارئ ،كلها ،وغريها ،تعمّق حرية كاتب العمود ال�صحفي.
احل�ي�رة ،هن ��ا ،هي مق ��دار ما تن ��وء ب ��ه الروح م ��ن التبا� ��س احلياة
اليومي ��ة للعامل و�ص ��راع �إداراته ومراكز قواه الفتاك ��ة ،املعلوم منها
واخلف ��ي ،مقابل زهد كاتب العمود يف خو�ض املعرتك اليومي للعامل
وعدم االنغما�س يف موبقات ��ه الفاقعة ،وو�ضع م�سافة �ضرورية بينه
وبني متطلب ��ات امليديا املتغولة ،وهي يف هجومها ال�صاخب على كل
�ش ��يء مبا يف ذل ��ك الأمل ال�صغري ،غري املنظور ،وغ�ي�ر املدون ،لروح
كائ ��ن حي ،له ا�س ��م وتاريخ ،وله عائلة من �أبوي ��ن و�أخوة .له تاريخ
مثل الب�شر لكن لي�ست له ذاكرة ،مثل بع�ض الب�شر.
هذا الكائن احلي هو العنكبوت ،ح�شرة من الالفقريات التي تبي�ض..
يفق�س بي�ضها عن جنني ثم يكرب ،وذكورها �أ�صغر من �إناثها.
العنكبوت تع�ض وبع�ض �أنواعها قاتل.
لذل ��ك ثمة الكثري من النا�س يعان ��ون مر�ض اخلوف من العناكب ك�أي
فوبيا مر�ضية.
ابنتي الكبرية ،رند ،نزلت من غرفتها �إىل حيث �أجل�س يف ال�صالون،
بع ��د منت�صف الليل ،و�أن ��ا �أقر�أ كتاب نيكو� ��س كازانتزاكي "احلديقة
ال�صخرية" �أحد كتبه املده�شة.
قالت :بابا ،ال �أ�ستطيع النوم ،ثمة عنكبوت على حائط غرفتي.
�أخذت ك�أ�س ًا زجاجية و�صعدت �إىل غرفتها ،ويف خطتي �أن �أحرك تلك
العنكب ��وت ،برفق ،نحو جوف الك�أ�س لأحمله ��ا خارج ًا و�أطلقها حية
يف احلديقة.
وافقتن ��ي ابنت ��ي على الفك ��رة ،بابت�سام ��ة ر�ضا وا�ضحة م ��ن عينيها
العراقيتني.
لك ��ن حركت ��ي لتحريك العنكب ��وت نحو جوف الك�أ� ��س مل تكن متقنة،
وال رقيق ��ة تليق بكائن على غاي ��ة ال�ضعف .هكذا قتلت تلك العنكبوت
اله�شة عن طريق اخلط�أ على حائط �أبي�ض ،نا�صع البيا�ض.
ه ��ذا ما حدث ،ليل ��ة البارحة ،عندم ��ا ارتكب كاتب العم ��ود ال�صحفي
جرمية قتل عن طريق اخلط�أ.
نامت ابنتي مطمئنة ،هانئة ،لكنني مل �أمن جراء فعلتي.
َ
ت�سودن الرجل.
�سيقول بع�ضكم� ،أو جميعكم،
معك ��م احلق كله ،و�أنتم تقر�أون ه ��ذا العمود الذي يدعي كاتبه الرفق
باحلي ��وان ب�ش ��كل ال يخلو من مبالغ ��ة� ،أو �أنها واح ��دة من �شطحات
�شاع ��ر مل ي�ش� ��أ االنخ ��راط يف الق�ضاي ��ا الك�ب�رى الت ��ي ت�شغ ��ل ب ��ال
الب�شرية.
ال مبالغة وال �شطحة.
هذا ما حدث البارحة وكان واحد ًا من �أ�سباب الأرق تلك الليلة.
حرية كاتب العمود ال�صحفي ت�أ ّتت من تقليب فكرة الأمل وم�ستوياته
وال�س�ؤال :ب�أي جهاز متطور ميكن قيا�س عمق الأمل و�شدته ،م�ساحته
�أو حجمه �أو حميطه ،مثل �شكل هند�سي؟
مثل �أمور كثرية بدا الأمر ن�سبي ًا.
فما ترونه من �أمل ،ال ت�شعر به عنكبوت ،هو �أمل ي�شعر به قاتلها ،و�إن
مت م ��ن دون �سب ��ق �إ�صرار وتر�ص ��د ،وهو �أمل يدعو ل�ل��أرق عند قاتل
ح�شرة بال تعمد.
كان الأب �سلط ��ة عاتي ��ة قتلت كائن ًا �أعزل ،م�سامل� � ًا ،ي�سعى فوق حائط
�أبي�ض� ،شدي ��د البيا�ض ،رمبا كان يبحث عن خمرج ما ليغادر الغرفة
�إىل حيث ي�ستطيع بناء �شبكته.
الأمل ال ي�ؤمل غري �صاحبه.

�أط�����اري�����ح امل���اج�������س���ت�ي�ر ال���ت���ي �أ�����ش����رف� ُ
���ت ع��ل��ي��ه��ا
ابتد�أت درا�سة املاج�ستري يف ق�سم اللغة الرو�سية بكلية اللغات يف جامعة بغداد عام  . 1992لقد فاحتتنا
جامعة بغداد مرة يف �أوا�سط الثمانينات حول ذلك  ,ولكن اللجنة العلمية يف الق�سم مل توافق على املقرتح
 ,واقرتحنا نحن بدورنا حتقيق هذه الدرا�سة بالتعاون مع احدى اجلامعات الرو�سية  ,حيث يدر�س طالب
املاج�ستري �سنة يف ق�سمنا و�سنة يف تلك اجلامعة الرو�سية  ,وان يكون للطالب هذا م�شرفان ( عراقي
ورو�سي ) يتعاونان معا  ,وان يتم �إجناز الأطروحة بالرو�سية وتتم مناق�شتها من قبل جلنة عراقية –
رو�سية م�شرتكة يف بغداد  .مل توافق اجلامعة والوزارة على مقرتحنا يف حينها و�أغلق املو�ضوع .

�أ.د� .ضياء نافع
ام ��ا يف ع ��ام  1992فقد �ص ��در �أمر بافتتاح
درا�س ��ة املاج�ست�ي�ر دون مفاحت ��ة الأق�سام
العلمية يف اجلامع ��ات (بعد حرب الكويت
وبداي ��ة احل�صار عل ��ى الع ��راق) ,وقد جاء
ه ��ذا الأم ��ر م ��ن �أعل ��ى ال�سلط ��ة العراقي ��ة
�آن ��ذاك وبع ��د اجتماع ��ات كان يعر�ضه ��ا
تلفزيون بغ ��داد برئا�سة رئي�س اجلمهورية
وجمموعة من الوزراء !!!
عندم ��ا ت�سلمنا ه ��ذا الأم ��ر االداري وبد�أنا
بتنفي ��ذه  ,انق�سم ��ت الآراء يف اللجن ��ة
العلمي ��ة اىل ق�سم�ي�ن .الق�س ��م االول ي�ؤي ��د
كتاب ��ة الأطاري ��ح ح ��ول موا�ضي ��ع ترتب ��ط
باالخت�صا� ��ص البحت (اي اللغ ��ة الرو�سية
و�آدابه ��ا)  ,وي�ؤي ��د الق�س ��م الث ��اين كتاب ��ة
الأطاريح املرتبطة بعل ��وم اللغات والآداب
املقارن ��ة والرتجمة .كنت ان ��ا �ضمن الق�سم
الث ��اين م ��ن تل ��ك الآراء واملتحم�س�ي�ن له ��ا
ولعلميته ��ا  ,وال جمال هنا لعر�ض تفا�صيل

النقا�ش ��ات الت ��ي ج ��رت عندئ ��ذ يف اللجنة
العلمي ��ة  ,ورمبا ت�سنح الفر�صة يوما لن�شر
تلك التفا�صيل.
لقد �أ�شرف ��ت خالل مدة عملي يف ق�سم اللغة
الرو�سية على العديد من �أطاريح املاج�ستري
 ,وكان ��ت كله ��ا ترتبط ب ��الأدب الرو�سي مع
واقعنا  ,وكيف كان يتقبله املجتمع العراقي
خ�صو�ص ��ا والعربي عموم� � ًا  ,وما الذي مت
اجنازه يف حياتنا الفكرية ب�ش�أن هذا الأدب
 ,وامل�شاكل املرتبطة بذلك...الخ.
الأطروح ��ة الأوىل التي بد�أت بها م�سريتي
العلمي ��ة �آن ��ذاك كان ��ت بعن ��وان – (م�سرح
ت�شيخ ��وف يف الع ��راق)  ,والت ��ي اجنزه ��ا
طال ��ب املاج�ست�ي�ر خل ��ف املو�س ��وي (وهو
الآن �أح ��د تدري�سيي الق�س ��م بدرجة ا�ستاذ)
 ,وقد �أ�ش ��رت يف مقالتي – (ت�شيخوف يف
الع ��راق) اىل ان وف ��د جامعة بغ ��داد اهدى
ن�سخ ��ة منه ��ا اىل جامع ��ة مو�سك ��و اثن ��اء
اح ��دى زيارات ��ه الر�سمي ��ة  ,وكي ��ف تقبلها
اجلان ��ب الرو�س ��ي برتح ��اب  ,وا�سماها –
(هدية كبرية).
الأطروح ��ة الثاني ��ة كان ��ت بعن ��وان –

(ت�شيخ ��وف يف النق ��د الأدب ��ي العرب ��ي)
 ,والت ��ي �أجنزته ��ا طالب ��ة املاج�ست�ي�ر
هدي ��ل ا�سماعي ��ل خليل (وه ��ي الآن احدى
تدري�سي ��ات الق�س ��م بدرج ��ة ا.م .د .بعد ان
ح�صل ��ت على �شهادة الدكت ��وراه من جامعة
بطر�سبورغ الرو�سية).
الأطروحة الثالثة كانت بعنوان – (ق�ص�ص
ت�شيخوف املبك ��رة يف الرتجمات العربية)
 ,والت ��ي اجنزها طال ��ب املاج�سرت حت�سني
رزاق عزي ��ز (وه ��و الآن اح ��د تدري�سي ��ي
الق�س ��م بدرج ��ة ا.م .د .بع ��د ان ح�صل على
�شه ��ادة الدكت ��وراه م ��ن جامع ��ة فارون� ��ش
الرو�سية  ,ويعد الآن واحد ًا من املرتجمني
العراقيني البارزين عن اللغة الرو�سية).
الأطروح ��ة الرابع ��ة كان ��ت بعن ��وان –
(امل�صطلح ��ات الأدبي ��ة يف املعجم ��ات
الرو�سية – العربي ��ة والعربية الرو�سية) ,
والتي �أجنزتها طالبة املاج�ستري نهلة جواد
هادي (وه ��ي الآن احدى تدري�سيات الق�سم
بدرجة ا.م .د .بع ��د ان ح�صلت على �شهادة
الدكتوراه من جامعة فارون�ش).
الأطروح ��ة اخلام�س ��ة كان ��ت بعن ��وان –

(درا�س ��ة حتليلي ��ة لبيبلوغرافي ��ا الأدب
الرو�س ��ي يف املج�ل�ات العراقي ��ة)  ,والت ��ي
اجنزه ��ا طال ��ب املاج�ست�ي�ر �أث�ي�ر زه�ي�ر
توفي ��ق (وال �أعرف الآن م�صريه مع الأ�سف
ال�شديد).
الأطروح ��ة ال�ساد�س ��ة كان ��ت بعن ��وان –
(حكايات تول�ستوي يف الرتجمات العربية
– ترجم ��ة كاظ ��م �سعد الدي ��ن منوذج ًا) ,
والت ��ي اجنزته ��ا طالب ��ة املاج�ست�ي�ر نعيمة
ابراهي ��م حمم ��د (وال �أع ��رف الآن م�صريها
مع الأ�سف ال�شديد).
الأطروحة ال�سابعة كانت بعنوان – (االدب
الرو�س ��ي يف جمل ��ة االق�ل�ام العراقي ��ة –
درا�س ��ة حتليلي ��ة)  ,وق ��د اجنزه ��ا طال ��ب
املاج�ستري ها�شم �صاح ��ب املو�سوي (وهو
الآن اح ��د العامل�ي�ن العراقيني البارزين يف

تلفزيون رو�سيا اليوم يف مو�سكو).
الأطروحة الثامنة كانت بعنوان – (ترجمة
�شع ��ر بو�شك�ي�ن يف العراق – ترجم ��ة �أ.د.
جمي ��ل ن�صي ��ف التكريت ��ي منوذج ��ا)  ,وقد
اجنزته ��ا طالب ��ة املاج�ست�ي�ر غ ��ادة ط ��ارق
العاين (وهي الآن احدى تدري�سيات الق�سم
بدرج ��ة ا.م .د .بع ��د ح�صولها عل ��ى �شهادة
الدكتوراه من اجلامعة الرتبوية يف مدينة
فارون�ش).
الأطروح ��ة التا�سع ��ة كان ��ت بعن ��وان –
(تدري� ��س اللغ ��ة الرو�سي ��ة و�آدابه ��ا يف
الع ��راق .امل�شاكل والآف ��اق , ).وقد اجنزها
طال ��ب املاج�ست�ي�ر يا�س�ي�ن حم ��زة عبا� ��س
(وه ��و الآن احد تدري�سيي الق�سم بدرجة �أ.
م .د .بع ��د ح�صوله على �شه ��ادة الدكتوراه
من جامعة بطر�سبورغ)
الأطروح ��ة العا�ش ��رة كان ��ت بعن ��وان
( -غوغ ��ول يف الع ��راق م ��ن ال�سبعين ��ات

وحت ��ى وقتن ��ا احلا�ض ��ر)  ,وق ��د اجنزه ��ا
طالب املاج�ستري منذر مال كاظم (وهو االن
اح ��د تدري�سي ��ي الق�سم بدرج ��ة �أ.م .د .بعد
ح�صوله على �شه ��ادة الدكتوراه من جامعة
فارون�ش).
لق ��د اعتم ��دت يف مقالت ��ي هذه عل ��ى كتاب
– (دلي ��ل الدرا�س ��ات العليا) ال ��ذي اعدته
الدكتورة �أحالم حن� ��ش كاطع مديرة �شعبة
الدرا�سات العليا يف كلية اللغات  ,وال�صادر
عن جملة كلية اللغ ��ات عام 2002 / 2001
 ,ولكن ��ي مل �أج ��د في ��ه االطروح ��ة الت ��ي
اجنزته ��ا طالب ��ة املاج�ست�ي�ر ابت�سام احمد
حمزة بعنوان – (الأدب الرو�سي يف جملة
الثقاف ��ة الأجنبي ��ة العراقي ��ة)  ,وه ��ي االن
احدى تدري�سيات الق�س ��م وطالبة دكتوراه
يف اح ��دى اجلامع ��ات الرو�سية  ,وكذلك مل
�أجد يف هذا الدليل الأطروحة التي اجنزها
طال ��ب املاج�ست�ي�ر ميث ��اق حمم ��د وكان ��ت

ح ��ول ترجم ��ة عب ��د الل ��ه حب ��ه مل�سرحي ��ات
ا�سرتوف�سك ��ي  ,وه ��و االن اح ��د تدري�سيي
الق�س ��م بدرج ��ة �أ.م .د .بع ��د ح�صول ��ه على
�شهادة الدكتوراه من جامعة فارون�ش  ,ومل
اجد اي�ض ��ا �أطروحة طالبة املاج�ستري �آيات
يو�س ��ف ح ��ول ترجم ��ة رواي ��ة تورغينيف
(الآب ��اء والبن ��ون) يف الع ��راق  ,وهي االن
م.د .يف الق�س ��م بعد ح�صوله ��ا على �شهادة
الدكت ��وراه م ��ن اجلامع ��ة الرتبوي ��ة يف
مو�سك ��و  .واظ ��ن ان �سبب ذل ��ك كله هو ان
الدلي ��ل قد مت طبع ��ه قبل اكم ��ال املناق�شات
الالزمة لتلك الأطاريح لي�س اال.
واختت ��م هذه ال�سطور باال�شارة اىل اين مل
ا�ستطع اكم ��ال امل�شوار مع اح ��دى طالبات
املاج�ست�ي�ر الت ��ي اخ�ت�رت له ��ا اطروح ��ة
بعن ��وان – (كت ��ب عراقي ��ة ح ��ول الأدب
الرو�س ��ي)  ,وعملت معه ��ا فرتة من الزمن ,
وذلك نتيجة لظ ��روف عملي �آنذاك و�سفري
وتفرغ ��ي العلم ��ي يف رو�سي ��ا  ,وق ��د �أكمل
الإ�ش ��راف �أح ��د زمالئ ��ي التدري�سي�ي�ن يف
الق�سم.
امتنى ان يحاول كل ه�ؤالء ن�شر �أطاريحهم
باللغ ��ة العربي ��ة  ,اذ انه ��ا مازال ��ت متتل ��ك
اهميتها لتدوين احلركة الفكرية يف العراق
والع ��امل العرب ��ي ح ��ول االدب الرو�س ��ي
بالن�سب ��ة للقراء العراقي�ي�ن والعرب عموما
 ,وبالن�سب ��ة للباحثني الرو� ��س اي�ضا الذين
ال يعرفون – مع اال�سف ال�شديد  -م�ستوى
الدرا�س ��ات العراقي ��ة والعربي ��ة ل�ل�ادب
الرو�سي وما ا�ستطاع باحثونا ومرتجمونا
ان يحققوه يف هذا املجال .
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ق������������������راءة م�����ت�����ع�����ج�����ل�����ة ل�����ل�����خ��ل��اف�����ات
ومنذ اليوم الأول لتويل �أب��و بكر �إحتار امل�سلمون يف
كيفية مناداته وي��روي ابن االثري يف كتابه "الكامل يف
التاريخ" ،عندما و ّ
يل �أبو بكر ن��اداه �أحدهم "يا خليفة
الله" فغ�ضب �صائحا �إمنا �أنا خليفة ر�سول الله" ومن�ضي
مع ابن الأثري "فعندما ويل عمر بن اخلطاب ناداه املغرية
بن �شعبة "يا خليفة الله فغ�ضب عمر وقال "ذاك نبي الله
داود .وم�ضي احلوار:
املغرية – اذن اناديك يا خليفة ر�سول الله.
عمر -ذاك �صاحبكم املفقود (يق�صد �أبا بكر)
املغرية – يا خليفة خليفة ر�سول الله
عمر -ذاك �أمر يطول
املغرية – اذن �أناديك يا عمر
ع�م��ر -ال تبخ�س م�ك��اين ��ش��رف��ه� ،أن �ت��م امل ��ؤم �ن��ون و�أن��ا
�أمريكم.
املغرية – يا �أمري امل�ؤمنني .ور�ضي عمر.
وبرغم ذل��ك وج��د تاريخ امل�سلمني �شاعرا هو الفرزدق
يتملق احلاكم قائال :
فالأر�ض لله والها خليفته

 د .رفعت ال�سعيد

و�صاحب الله فيها غري مغلوب
�أما �أبو بكر الطرطو�شي فقد منح احلاكم دورا م�ستبدا
ال خمرج منه فيقول يف كتابه �سراج امللوك – �ص )156
" فالله �سبحانه وتعاىل جبل اخللق علي عدم االن�صاف
فمتى مل يكن لهم �سلطان قاهر مل ينتظم لهم �أم��ر ،ومل
ي�ستقر لهم معا�ش ،وم��ن احلِ � َك��م التي وردت يف �إقامة
ال�سلطان �أنه من حجج الله على وجوده �سبحانه ،ومن
عالماته على توحيده ،فالعامل ب�أ�سره يف �سلطان الله،
كالبلد الواحد يف يد �سلطان الأر�ض" ثم يقول "و�إذا
كان ال�سلطان قاهرا لرعيته كانت املنفعة به عامة ،وكانت
الدماء يف �أهبها حمقونة ،واحلرم يف خدورهن م�صونة،
والأ�سواق عامرة والأموال حمرو�سة" .وهكذا ف�إذا �أراد
امل�سلمون اخلري النف�سهم فالبد �أن يتقبلوا حكما ظاملا
وباط�شا" وهذا ما ي�ؤكده املاوردي "�أن �أهل الر�أي متى
عقدوا البيعة لالمام ال يجوز ملخلوق نق�ضها لأن الرعية
عليها مبوجب ه��ذه البيعة الطاعة والن�صر ل�لام��ام ما
و�سعتهم الطاعة ،وال يحل لهم القيام عليه بحال" (�أبو
احل�سن املاوردي -الأحكام ال�سلطانية )� .أما املعلم الثاين

�أب��و ن�صر الفارابي فيقول يف كتابه (�آراء �أه��ل املدينة
الفا�ضلة – طبعه �� � -2002ص" )189فرئي�س املدينة
الفا�ضلة هو �أكمل اج��زاء املدينة فيما يخ�صه ،وكما �أن
القلب يتكون �أوال ثم يكون هو ال�سبب يف �أن يقوم بتكوين
�سائر اع�ضاء البدن ،كذلك رئي�س هذه املدينة ينبغي �أن
يكون �أوال ثم يكون هوال�سبب يف حتقق املدينة الفا�ضلة،
و�إياه يق�صد بجميع �أفعال املدينة ،ويكون الإن�سان الذي
ال ير�أ�سه �إن�سان �أ�صال و�إمن��ا يكون ذلك الإن�سان الذي
ا�ستكمل ف�صار عقال ومعقوال بالفعل ،وا�ستكملت قوته
بالفعل غاية الكمال وتكون نف�سه متحدة بالعقل الفعال
فيقف على كل فعل ميكنه �أن يبلغ به ال�سعادة" .و�إذا كان
ال�شعراء يف هذه الأزمنة هم الل�سان الإعالمي للحاكم
وهم القادرون على الت�أثري يف العامة فقد وظفوا بالغتهم
يف متلق احلكام وا�ستعطاء عطاياهم .ولنورد بع�ضا
قليال من النماذج.
�أن اخلليفة قد �أبي /و�إذا ابي �شيئا �أبيته.
ثم يتفوق جرير قائال:
ذو العر�ش قدر �أن تكون خليفته

حكومة رب العمل االعظم ،خطر على الدميوقراطية
مقدمة خمت�صرة :يف البلدان
التي قطعت �شوط ًا يف
الدميوقراطية ،والتي تت�سم
بكونها بلدانا ر�أ�سمالية ،ال
متتلك الدولة فيها امل�صادر
الطبيعية وال االرا�ضي كما
موجود لدينا من احتكار
معب عنه
من قبل الدولة رّ
باحلكومات املتعاقبة يف
العراق.
ففي العراق غالبية االرا�ضي
ما تزال الدولة متتلكها
ويقدر البع�ض ان اكثـر من
 %80من االرا�ضي العراقية
متتلكها الدولة ،با�شكال
خمتلفة.

اما عن النفط ،كم�صدر طبيعي موجود يف
باطن االر� ��ض ،ف��ان ال��دول��ة حتتكر متلكه
وا�ستخراجه وت�سويقه وا�ستالم االيرادات
من ا�ستخراجه وت�سويقه .وحتى بعد ت�أميم
ال�شركات النفطية العاملية ف��ان عائديات
ر�أ�س املال امل�ؤمم ذهبت اىل الدولة ممثلة
بوزارة النفط .وهذا ما جعل العراق دولة
ريعية بامتياز عال.
فما هي الدولة الريعية ؟ الريع كتعبري او
م�صطلح اقت�صادي ميكن تف�سريه بتب�سيط
بـ " الإيجار" .وهنا ت�صبح الدولة جمرد
�اب لعوائد الإي �ج��ار ،ال دور اقت�صادي
ج� ٍ
لها ،فهي ت�ستلم العوائد وت�ضعها يف البنك
املركزي ثم تقوم باالنفاق من تلك العوائد
على التعليم وال�صحة واالم��ن واخلدمات
اىل اخره من املتطلبات.
اما دور الدولة يف الدول الدميوقراطية �أو
الر�أ�سمالية �أو الليربالية اىل حد ما ،فهو
جباية ال�ضرائب وانفاقها �ضمن الربنامج
االنتخابي الذي طرحته زمن االنتخابات.
وه��ي ،اي الدولة ،وعرب هذا ال��دور تنظم

 د� .أثير حـداد
االقت�صاد .ففي حالة االنكما�ش االقت�صادي
تقوم بتخفي�ض ال�ضرائب من �أج��ل زيادة
االنقاق الفردي واجلماعي .وعرب حتديد
�سعر الفائده لدى البنك املركزي حتدد كلف
االنتاج لبقية امل�شاريع .وال بد من اال�شارة
هنا اىل ان هذا الطريق �أخذ اكرث من 700
�سنة من عمر اوروبا الغربية ،تلك ال�سنوات
ك��ان��ت مكتظة ب��احل��روب الطائفية وعلى
تر�سيم احل ��دود وت�شكيل ال ��دول بطابع
قومي �أو وطني مما قاد اىل حربني عامليتني
كلفتا �أوروبا عددا هائال من ال�ضحايا املادية
والب�شرية� .ضمن هذه املرحلة امل�شار اليها
كانت الر�أ�سمالية تت�شكل وت�سود كا�سلوب
انتاج كا�سح .والر�أ�سمالية مل تتطور من
االعلى اىل اال�سفل بل بالعك�س تطورت من
اال�سفل عرباحلرفيني والفالحني .وانتجت
هذه الربجوازية ال�صغريه فئاتها املثقفة
واملتعلمة والتي ا�ستطاعت فر�ض فكرها
م��ن ام�ث��ال مارك�س ،هيكو ،فولتري ،جان
جاك رو�سو ،ماك�س فايرب ،هوب�س و لوك
و�آخرين غريهم كرث .حيث تناولوا �شكل
الدولة بالعقد االجتماعي الذي بت�صوري
من اكرب اجنازات الفكر االن�ساين ،وكذلك
دور مارك�س يف �صراع الطبقات.
ان ه��ذه العملية ،اي اعتماد ال��دول��ة على
املواطن ولي�س العك�س ،يخدم جانبني .
االول :خلق وعي لدى املواطن بدوره املهم

يف الدولة  ،فجل اخلدمات ي�ساهم هو يف
بنائها ع�بر تقدميه لل�ضرائب .واجلانب
ال� �ث ��اين :ان احل �ك��وم��ه ت���ش�ع��ر ب��أه�م�ي��ة
املواطن ،فلوال املواطن ملا امتلكت الدولة
االم��وال لتقدمي اخل��دم��ات .هنا ي�برز دور
املواطن يف حما�سبة احلكومات ومناق�شة
براجمها وا�سقاطها.
م��ا ال� ��ذي ي �ح��دث يف ال ��دول ��ة ال��ري �ع �ي��ة ؟
طبعا �س�أ�صب اهتمامي هنا على العراق
لتو�ضيح ال�صورة .تتعاقد احلكومة على
بيع النفط اخلام والذي تتحدد كمياته يف
ال�سوق العاملية ولي�س عرب حاجيات البلد
امل�صدر ،وتقوم احلكومة با�ستالم عائدات
النفط وت�صبح بالتايل ك��رب العمل الذي
ي�ستخدم و يوظف كما ي�شاء وينفق كما
ي�شاء ويف اي جمال ي��راه منا�سبا .اال ان
االختالف هنا بني ال�سيا�سي ورب العمل
الر�أ�سمايل ان ال�سيا�سي ي�ستخدم ام��وا ًال
ال ميتلكها م��ن اج��ل ف��ر���ض ال ��والء ل��ه ،اال
ان كليهما برغماتي حد النخاع� .أما وعي
املواطن فهو ينظر اىل احلكومة على انها
رب عمل ولهذا فهو يطالب بالتعيني وال
يبحث عن عمل خ��ارج القطاع احلكومي.
املوظف ميتلك وعي ًا متعاليا على املواطن
وك��أن��ه متف�ضل عليه ولي�س من املفرت�ض
يقدم خدمة له ،مقابل دخل ي�ستلمه �شهريا
من عوائد النفط ،وال دخ��ل للمواطن يف

تكوينه بل تكوّ ن عرب تعاقدات مع �شركات
عاملية وا�ستلمت احلكومة العوائد على
�شكل عمالت بالدوالر  .وهنا يت�شكل وعي
ل��دى املوظف �أن احلكومة هي رب عمله،
يتوجب عليه تقدمي فرو�ض الطاعة لها كي
ي�ستطيع ت�سلق ال�سلم الوظيفي والبقاء يف
مكانه كي ال ينقل اىل �أماكن نائية .وكان
هذا متجليا بو�ضوح يف انتخابات 2014
يف حكومة املالكي ،حيث عينّ ووعدد عدد
اخر بالتعيني يف حالة فوزه باالنتخابات.
وهنا ت�صرف رئي�س ال ��وزراء وك��أن��ه رب
للعمل و م��ال��ك مطلق ل�ل�اي��رادات ولي�س
كزعيم �سيا�سي لوطن .
كيف ت�شوّ ه البناء الطبقي يف العراق ؟ منذ
الفورة النفطيه االوىل يف �سبعينيات القرن
املا�ضي حيث �صحت ال�سلطه فج�أة على
امتالكها قوة اقت�صادية هائلة متكونة من
ارتفاع مفاجئ يف واردات النفط والناجت
عن توقف ت�صدير النفط من دول االوبك (
وهذا مو�ضوع اخر طويل رمبا نتطرق له
يف جم��ال اخ��ر)  .وهناك ت�شابه كبري بني
م��ا ح��دث يف ف�ترة ال�سبعينيات وال�ف�ترة
 2013 -2003يف العراق ل��ذا �س�أخت�صر
و�أتكلم بعمومية  .وه��ذا ال ينفي وج��ود
اختالفات اي�ضا ولكن لذلك جمال �آخر.
توجد يف العراق ثالث طبقات هي
-1ال�ب�رج��وازي��ة ال�سيا�سية :وه��م كبار
ال�سيا�سيني امل���س�ي�ط��ري��ن ع�ل��ى املفاتيح
ال�سيا�سية واالقت�صادية للبلد ،ومتتلك
ث��روات هائلة مت�أتية من عائدات النفط ،
او متلك حق االنتفاع من االمالك العقارية
للدولة  ،وهم �إما يف مواقع يف قمة ال�سلطة
ال�سيا�سية او ق��ادة اح��زاب .وال ميتلكون
اي دور ايجابي يف االقت�صاد.هذه الفئة
خلقتها الدولة الريعية بامتياز وال يقدم
لنا التاريخ اية جتربة م�شابهة لها اال يف
جمهوريات ام�يرك��ا اجلنوبية امل�شهورة

�أما احلرفيني فقد �سحقوا بفعل اال�سترياد املنفلت من ال�صني حتديدا وحتولوا اىل
بائعني لل�سلع امل�ستوردة وتربط م�صلحتهم االقت�صادية بوفرة الدوالر وا�سعار �صرفه.
واملمول لهذا الدوالر هو احلكومة عرب ت�صدير النفط.

بزراعة وت�صدير املخدرات.
-2الربجوازية الطفيلية  :وهم من ا�صحاب
�شركات املقاوالت و�شركات ت�صريف العملة
وم�لاك البنوك .ارتباطهم بال�سوق خارج
العراق اقوى من ارتباطهم ب�سوق العراق.
فاملقاولون مثال تر�سو عليهم مقاولة تنفيذ،
ي�ت�ع��اق��دون م��ع ��ش��رك��ة اجنبية ت�ق��وم هي
بالتنفيذ وهم يتقا�ضون عموالتهم فقط .
وهم اي�ضا ال دور ايجابي لهم يف االقت�صاد
.
-3ال�ب�رج ��وازي ��ة ال �� �ص �غ�يرة :ت�ت�ك��ون من
موظفي الدولة مدنني وع�سكريني �صغار
ومتو�سطني وبع�ض احلرفيني والبازار.
بالن�سبه للموظفني فانهم ي�ن�ظ��رون اىل
احلكومة كرب العمل الواجب طاعته النه
م�صدر رزقهم  .ال يتطلعون اىل التغيري
خوفا من رب العمل ال بل هم ميجدون رب
العمل ه��ذا  .وق��د وع��ى �صدام �أهمية هذا
الأمر فا�صبح التعيني حزبي ًا .وبعد 2003
تقا�سمت ال �ق��وى ال�سيا�سية ال� ��وزارات
واالن���ش�ط��ة االق�ت���ص��ادي��ة م��ن اج��ل فر�ض
�سيطرتها على ه��ذه الطبقة التي تر�سخ
لديها وعي بالطاعة لرب عملها ،لكنه وعي
ه�ش لأن ال�برج��وازي��ة ال�سيا�سية نف�سها
لي�ست متجان�سة( و�سن�شري اىل ذل��ك يف
نهاية املقالة).
�أما احلرفيني فقد �سحقوا بفعل اال�سترياد
املنفلت من ال�صني حتديدا وحتولوا اىل
بائعني لل�سلع امل�ستوردة وتربط م�صلحتهم
االقت�صادية بوفرة الدوالر وا�سعار �صرفه.
وامل �م��ول ل�ه��ذا ال ��دوالر ه��و احلكومة عرب
ت�صدير النفط.
ام� ��ا ال � �ب� ��ازار ف �ق��د ارت �ب �ط��ت م�صلحته
م� ��ع ال �� �ش �ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة يف ال��غ��ال��ب.
اما االجابة على ال�س�ؤال املهم الذي هو :هل
ان طبقة الربجوازية ال�سيا�سية و الطفيلية
متجان�سة؟ �أو هل هي طبقة على ال�صعيد
ال��وط �ن��ي؟ � .صحيح ان ال�ط�ب�ق��ة العليا
يف ال �ع��راق فاح�شة ال�ث�راء �إال ان�ه��ا غري
متجان�سة لت�شكل طبقة لذاتها تقود البلد،
فهي م�شتتة بني االنتماء االثني والطائفي
واملناطقي والع�شائري.
اال�ستنتاج  :يف ظل هذه اخللطة ال�ضبابية
الواقعية ،ويف حالة غياب للدور التنويري
للربجوازية ال�صغرية ،يتوجب على املثقف
ان يكون دوره ب��ارزا يف التوعية ملخاطر
ا��س�ت�م��رار ال��دول��ة ال��ري�ع�ي��ة ،وام�ك��ان�ي��ات
االرتداد اىل دولة اال�ستبداد .

خطوات نحو حتقيق جنائي ر�صني حلادث الكرادة

 ريا�ض هاين بهار
قر�أت تقريب ًا كل ما كتب عن العملية االرهابية يف
مدينة الكرادة و�سط العا�صمة بغداد ،ووجدت ان
البع�ض من الكتابات كان عاطفيا يعك�س ردود �أفعال
�آنية ،والبع�ض الآخ��ر يت�ضمن مقرتحات ال ميكن
تطبيقها ،فيما عر�ض بع�ض ثالث ر�ؤي��ة مبهمة،
والقليل قدم مقرتحات عملية ميكن اعتمادها .لكن
ال�س�ؤال املهم :هل ّ
يطلع على هذا كله ا�صحاب القرار
كما ه��و م�ف�تر���ض؟ االج��اب��ة :ك�لا ،فقد ي�ك��ون �أح��د
املحيطني يهتم بها وينقلها وي�سجلها با�سمه.
بعيد ًا عن هذا ودخو ًال يف �صلب املو�ضوع ،ماهي

ال�سبل للتحقيق وال��و��ص��ول اىل الفاعلني يف ما
يخ�ص هذه العملية االرهابية الكبرية؟
 .1ت�شكل جلنة حتقيقة جنائية برئا�سة قا�ض متفرغ
وع���ض��و م��ن ج�ه��از االدع� ��اء ال �ع��ام وجم�م��وع��ة من
املحققني العدليني امل�شهود لهم بالنزاهة واحليادية،
وي�ساعدهم كل من مدير ا�ستخبارات بغداد ومدير
الأم��ن الوطني لبغداد وممثل م��ن ق�ي��ادة عمليات
بغداد �أو �أي جهة يحددها او يختارها رئي�س اللجنة
التي تخت�ص اللجنة بالتحقيق يف احلادث .وخارج
االخت�صا�ص املكاين ،تتخذ االمانة العامة ملجل�س

الوزراء الإجراءات مبفاحتة جمل�س الق�ضاء االعلى
بتهيئة القا�ضي واالدعاء العام واملحققيني العدليني
واملبا�شرة باجراءات التحقيق املودعة حاليا لدى
�ضابط برتبة �صغرية يف ق�سم مكافحة االرهاب يف
امل�سبح.
 .2ت�شكيل جلنة فنية يف االم��ان��ة العامة ملجل�س
الوزراء (دائرة �ش�ؤون اللجان) مهمتها التع ّرف على
اجلانب الفني للمتفجرات امل�ستخدمة يف عملية
التفجري ونوعها وم��واده��ا .وت��ؤل��ف ه��ذه اللجنة
من:
�أ .خ�ب�راء يف وزارة ال��داخ�ل�ي��ة  /م��دي��ري��ة الأدل ��ة
اجلنائية وم��دي��ري��ة املتفجرات وم��دي��ري��ة الدفاع
املدين.
ب .خ�براء يف وزارة البيئة من املخت�صني بازالة
االلغام واملتفجرات.
ج .خ�براء م��ن وزارة العلوم والتكنولوجيا من
املخت�صني يف جمال املتفجرات.
د .خرباء من اجلامعات العراقية من املخت�صني يف
الكيمياء.
هـ .خرباء خمت�صون من غري املوظفني احلكوميني،
ويف�ضل ان يكونوا من املتقاعدين.

تقدّم اللجنة تقريرها اخلا�ص اىل قا�ضي التحقيق
رئي�س اللجنة التحقيقية ،ويعر�ض على م�ست�شارية
االمن الوطني لغر�ض عر�ضه على اجتماع جمل�س
الأمن الوطني والوزراء والوكالء الأمنيني ّ
ليطلعوا
على نتائج تقرير اخل�براء ،كما ُتر�سل ن�سخة اىل
جلنة االم��ن وال��دف��اع يف جمل�س ال�ن��واب لتوحيد
الر�ؤية ب�ش�أن نوع املتفجرات.
ُ .3ت�شكل جلنة يف م�ست�شارية االمن الوطني م�ؤلفة
من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وعمليات بغداد
و�شبكة الإعالم العراقي لدرا�سة االجراءات املتبعة:
�أ .قبل احل��دث الإره��اب��ي كمجموعة االج���راءات
املتبعة مبنع وق ��وع اجل��رمي��ة و�آل �ي��ات التن�سيق
املتبعة يف االجهزة االمنية واال�ستخبارات وهل
هي منظومة عمل متكامل ام جمزئة يف املناطق.
ب .ما هي االج ��راءات التي اتبعت اثناء احلدث
االره ��اب ��ي ،ك�ب�ع�ثرة االدل� ��ة يف م���س��رح اجل��رمي��ة
وانتقال املعنيني بالك�شف واجراءات الدفاع املدين
وال�صحة بنقل اجلرحى ..الخ
ج .ب�ع��د احل ��دث االره��اب��ي ت��وح�ي��د ال��ر�ؤي��ة ل��دى
الناطقني واملحلليني و�ساحة االعدام..الخ التي من
�ش�أنها الت�أثري على احلدث.

وملكت ف�أعل على املنابر و�أ�سلم
و�شاعر �آخر..
ابوك خليفة وكذاك جدك /و�أنت خليفة وذاك هو الكمال
لكن ابن هانئ االندل�سي يتفوق علي اجلميع يف نفاق
ي�صل �إىل حد الهرطقة فيخاطب اخلليفة قائال:
ما �شئت ال ما �شاءت االقدار /ف�أحكم ف�أنت الواحد القهار
وك�أمنا �أنت النبي حممد /وك�أمنا ان�صارك االن�صار
وعندما �أمعن احلاكم يف قتل خ�صومة يطمئنه ابن كثري
قائال "ان للقاتل توبة .ف�إن تاب بدل الله �سيئاته ح�سنات
وعو�ض املقتول عن ظالمته و�أر�ضاه عن ظامليه" وحتى
لو �أمعن احلاكم يف القتل ي�سهل عليه اب��ن كثري الأم��ر
فيقول "�أن من قتل مائة له توبة" (احل��اف��ظ بن كثري-
البداية والنهاية يف الفنت واملالحم) .
ولعل من افتتح ب��اب ه��ذا املنطق ك��ان اب��ن املقفع الذي
وقف يف جمل�س معاوية ليفر�ض البيعة البنه يزيد قائال
"خليفة ر�سول الله هذا (و�أ�شار ملعاوية) ف�إن هلك فهذا
(و�أ�شار �إىل يزيد) ومن �أبي فهذا وا�شهر �سيفه يف وجود
اجلميع" وبهذا كانت والية املتغلب.

جـــدار عـازل؟

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

مل تكن الكتل
الكونكريتية التي
قطعت �أو�صال بغداد
وق�سمتها اىل كانتونات
خطة اعتباطية دعت
�إىل البحث عن االمن ،ال
بل كانت وال زالت تعطي
�شعوراً باالمان للمواطنني
وامل�س�ؤولني على حد
�سواء ،هذا اذا �سلمنا اىل
ماهية الغاية التي من
اجلها مت ا�ستخدام هذه
الكتل ،قد نت�ساءل ما
اجلدوى منها؟
مواطني هذا
وكل يوم حت�صد ال�سيارات املفخخة ارواح املئات من
ّ
البلد ،لن�ستدرك فيما بعد ان م�س�ؤولينا الأمنيني قد �أخربونا بان
قوى االرهاب تتلفظ �أنفا�سها االخرية ونحن قانعون ب�أننا الزلنا
نعي�ش تلك امل�ؤامرة الكبرية التي حتاك من خارج احلدود ،لنجد
ان هذا اال�ستنزاف الطويل لطاقاتنا من قبل هذه القوى يحاول
ان ي�ستمر دون نهاية �سواء من وجهة النظر العقالنية او وجهة
نظر منفذي ه��ذه االع�م��ال ،بالتايل ف��ان اج�ترار اخلطط االمنية
املدعومة بقرارات قطع الطرق بالكتل الكونكريتية كانت ا�سا�س ما
نواجهه من خماطر وهذا يعطي انطباع ًا وا�ضحا عن جهل امل�س�ؤول
الأمني يف العراق بالفرق ما بني الإجراءات االمنية و�ضبط االمن
والأدوات الالزمة ل�ضبطه ،فهو يناق�شه من منطلق حتقيق االمن،
يف ح�ين ك��ل مفهوم يختلف ع��ن الآخ� ��ر م��ن حيث اخل�صائ�ص
والوظائف واالليات التي تتبع يف التطبيق لتبقى داع�ش تقتل
ويبقى الدم العراقي ُيراق.
وعليه فان التدابري الأمنية التي تفر�ضها هذه القيادة او تلك ال
جتني ثمارها النها ُبنيت على �أ�س�س غري ق��ادرة على حتمل هذا
الثقل الكبري املتمثل باخلروقات االمنية ،بالتايل فان الإجراءات
املتخذة تعك�س مدى عدم فهم وا�ضح قد يكون بق�صد او عن عدم
دراية بالواقع الأمني العراقي ،اىل جانب عدم جدية القائمني على
هذا امللف احل�سا�س واملهم.
ً
مل تكن الكتل الكونكريتية وال انعدام امل�س�ؤولية جدرانا منعت
احلرية عنا فقط ال بل كان ل�صراع الهويات الزائف الذي �أخذ من
ُعمر هذه احلكومات النا�شئة الق�سم الكبري دور �أ�سا�س يف و�ضع
�ألف جدار عازل منع اي تقدم نحو بناء دولة حقيقية قائمة على
احلرية واحرتام االن�سانية� ،صراع مل يكن يهدف �إال للتخندق ورفع
كل الت�صورات الوطنية ليتم�سك ب�أطر غري متوازنة ا�ستمكنت من
توجيه خطوط العملية ال�سيا�سية وفق توجهات طائفية وقومية
غري قادرة على ادارة امللفات التي تخ�ص �أمن املواطن ورخائه.
اجل��دار الآخ��ر ال��ذي ال يختلف خ�ط��ورة ع��ن باقي اجل ��دران هو
النزاع بني ال�سيا�سيني املتوهمني بانهم يلعبون ال�سيا�سة ،ف�إذا
كانت ( فن املمكن) ي�سودها هذا التخبط والتبعية والعمل لغري
امل�صلحة الوطنية فانها �ستلعن نف�سها النها ُح�سبت على العبني ال
يجيدون لعبها ف�شوهوا م�ساحات العمل بها ،مل يعتلِ �سدة احلكم
�سيا�سي بل جمموعة من املتحزبني تخا�صموا وت�صارعوا وق�سموا
الكعكلة ع�شرات املرات ،جمموعة من التابعني لدول اجلوار ولدول
كربى كانوا ومازالوا �سبب انك�سارات هذا البلد ،عزلوا انف�سهم
حوطتها الكتل الكونكريتية التي منعتم من
يف خ�ضرائهم بعد ان ّ
ر�ؤي��ة ما يحدث خارجها �إىل جانب فقدانهم للب�صر والب�صرية،
فاذا ما ا�ستح�ضرنا انك�ساراتنا �سنجدها معاتبة واقفة على اعتاب
الف�شل.
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أضواء
برامج قناة

الف�ضائية لهذا اليوم

�أمت���ن���ى زي������ارة ب���غ���داد �أر�������ض احل�����ض��ارات

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

�صباحك غري

محم��د الم�شعل من �ألم��ع المطربين ال�سعوديين وق��د القت �أغانيه
ح�ض��ورا جمي�لا ل��دى الجمه��ور ف��ي الخلي��ج العرب��ي فم��ن �أب��رز
�أغاني��ه" خله��م عنك،الكبريت�،أن��ا �صابر�،أحل��ى مافين��ا ،القم��ر
ظلك،عجل�،أعقل ياقلب،الغ�ص��ن والطير،لو تمل"وغيرها ع�شرات
ِّ
الأغاني الجميلة الأخرى.
"�أ�ض��واء المدى"ات�صلت بالمطرب المبدع محمد الم�شعل وحاورته
عن بع�ض من م�شواره الغنائي و�إعجابه برموز الفن العراقي وع�شقه
لبغداد وغيرها من المحاور في �سياق اللقاء التالي.

تعر�ض
يوميا 15:00
ن�شرة اخبار الظهرية

تعر�ض
يومي ًا 17:00
الن�شرة الريا�ضية

من االحد الى
الخمي�س 18:00
ويعاد من االثنين
الى الجمعة 13:00

 بريوت\غفران حداد
*ه ��ل ل ��ك ان تخرب جمه ��ورك العراقي ويف
اخللي ��ج العرب ��ي ع ��ن بدايات ��ك الفنية كيف
كانت؟ حدثنا عنها ولو ب�شكل موجز؟
بداية كانت على يد امللحن ال�سعودي الكبري
�صال ��ح ال�شه ��ري "رحمه الل ��ه" اكت�شفني و
دعمن ��ي و قدمني ل�شرك ��ة روتانا و اطلقني
لل�ساحة الفنية بعمل�ي�ن هما (احلى ما فينا)
و (القمر ظلك) يف عام ٢٠١٢
ما الأغنية التي تعتربها جواز �سفر للمرور
اىل قلوب اجلمهور واالعالم العربي؟ *
(احل ��ى م ��ا فين ��ا) كلم ��ات ال�شاع ��ر �سع ��ود
البابطني و احلان الأ�ست ��اذ �صالح ال�شهري
"رحمه الله" .

*كي ��ف ا�ستطعت ان ت�ت�رك ب�صمة يف عامل
االغني ��ة اخلليجية رغم وج ��ود الكم الهائل
م ��ن املطربني املميزين اخلليجيني و العرب
؟
ان ��ا يف بدايت ��ي و مل ا�ستط ��ع و�ضع ب�صمة
حقيقي ��ة يف ه ��ذه املرحل ��ة لك ��ن م ��ع مرور
الوق ��ت و تراك ��م اخلربات �س�أ�ص ��ل ان �شاء
الله لو�ضع ب�صمة حقيقية .
*بل ��دك الأم ال�سعودي ��ة مت�ش ��دد ديني ��ا
و�إجتماعي ��ا كي ��ف ا�ستطع ��ت دخ ��ول ع ��امل
الغن ��اء رغم املحرم ��ات وال�صعوب ��ات التي
يفر�ضها املجتمع؟
بالعك� ��س بل ��دي غ�ي�ر مت�ش ��دد  ..يف بل ��دي
تن ��وع ثق ��ايف و فني كب�ي�ر  ،و لدين ��ا ثرات
فني غن ��ي و لكل منطقة م ��ن مناطق اململكة
فنونها اخلا�ص ��ة  ..و يكفي ان نرى ان اهم
فنان�ي�ن اخلليج هم م ��ن ال�سعودية ..
نع ��م هن ��اك مت�شددي ��ن مثل اي
بل ��د يف الع ��امل لك ��ن من
ال�صع ��ب التعمي ��م
ب� ��أن كل ال�سعودية
مت�ش ��ددة و ه ��ذا
ت�صور خاطئ  ،و انا
من �أ�سرة حترتم الفن
و الفنان�ي�ن و ت�شج ��ع
الفن .
*تعامل ��ت م ��ع الكث�ي�ر م ��ن
ال�شع ��راء و امللحن�ي�ن  ,م ��ن

ال�شاعر الذي كان يتقا�سم مع حممد امل�شعل
فكرته؟
ب�صراحة  ..الأ�ست ��اذ امللحن نا�صر ال�صالح
و امللح ��ن حمم ��د بن ب ��در امللح ��ن الكويتي
املح ��ب �أم ��ا ال�شعراء هناك عل ��ي ع�سريي و
عبدالله ابو ر�أ�س و �إبراهيم بن �سواد
*ما �آلية اختيارك للن�ص الغنائي واللحن؟
الآلية هي يف اختيار ما ينا�سب �شخ�صيتي
الفنية
*م ��ا حقيق ��ة �شائع ��ة ان هن ��اك تعاون ��ا مع
الفن ��ان كاظ ��م ال�ساه ��ر وان ��ك �ستغن ��ي من
احلان ��ه.؟ هذا حلم امتناه و �شرف يل لكنه
لي�س حقيقي ًا
*م ��ن يعجب ��كِ م ��ن الفناني�ي�ن العراقي�ي�ن
وب�صراحة؟
ناظم الغرايل  ..يا�س خ�ضر  ..كاظم ال�ساهر
 ..ماجد املهند�س  ..وليد ال�شامي ..
*ل ��و دعي ��ت لزي ��ارة بغ ��داد ه ��ل �ستلب ��ي
الدع ��وة؟ وتغن ��ي جلمه ��ورك العراقي رغم
تذبذب الو�ضع الأمني فيها؟
امتن ��ى طبع� � ًا �أن �أزور �أر� ��ض احل�ض ��ارات
و الثقاف ��ة لك ��ن بع ��د ان تك ��ون الأمور اكرث
ا�ستقرار ًا
*�أغاين حممد امل�شعل حمببة عند اجلمهور
العراقي كيف عالقت ��ك باجلمهور العراقي؟
امتن ��ى ان اك ��ون فع�ل� ًا و�صل ��ت للجمه ��ور
العراقي و ي�شرفن ��ي بالت�أكيد الو�صول لهم
ذواق
راق و ّ
لأنهم جمهور ٍ
*ماهي املرحل ��ة او الفرتة التي �شعرت بها

نا�س وحكومة

م�سل�سل حرائر

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

ب�أن الفن مل يقدم لك �شيئا �أو خذلك يف مكان
ما؟
انا اتعامل مع الفن كمتعة و لذلك مل يخذلني
و لكن خذلني بع�ض املنت�سبني له .
*ل ��و عاد ب ��ك الزمان مرة اخ ��رى اىل نقطة
البداية هل �ستختار الفن �أم كنت �ستتخذ لك
مهنة �أخرى ؟
طبع ًا �س�أختار الفن لأين �أع�شقه .
*ه ��ل هناك ق�ص ��ة حب او موق ��ف ترجمته
لأغنية وماهي هذه الأغنية ؟
نع ��م اغني ��ة "احلى ما فين ��ا" و اغني ��ة "انا
�صاب ��ر "*حمل ��ت ال�سعودي ��ة ب�صوت ��ك اىل
العامل �أجمع هل ال�سعودية حتملك اليوم ؟
بالت�أكيد و بال �شك

قتل "كيم كاردا�شيان الباك�ستانية"
ً
حفاظا على "�شرف العائلة"
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 ا�سالم اباد  /رويرتز �أم ��ام الإع�ل�ام ليقول �إن ��ه "خنق اخته
حتى امل ��وت دفاع ًا عن �شرف العائلة".
يف ال�سن ��وات القليلة املا�ضية وكانت �صور لبالو�ش برفقة رجل دين
حتول ��ت عار�ض ��ة الأزي ��اء م�سل ��م ،قد �أث ��ارت ا�ستي ��اء رجال دين
ّ
قندي ��ل بالو� ��ش �إىل �أح ��د �أب ��رز �آخري ��ن وعدد كبري من النا�شطني على
جن ��وم مواق ��ع التوا�ص ��ل يف بلده ��ا اعتباره ��ا "تنتهك التقالي ��د والأعراف
باك�ست ��ان ،وذل ��ك �أو ًال ب�سب ��ب جمالها يف باك�ست ��ان" ،رغ ��م �أن ّه ��ا �ص ��ور ال
ال ��ذي جع ��ل النا�شط�ي�ن عل ��ى مواق ��ع حتت ��وي عل ��ى �أي تفا�صي ��ل "خاد�ش ��ة
التوا�صل يلقبونها بـ"كيم كاردا�شيان للحي ��اء" .وق ��ال و�سيم عظي ��م� ،شقيق
باك�ست ��ان" ،وثاني� � ًا ب�سب ��ب ك�سره ��ا بالو� ��ش وقاتله ��ا �إن ��ه "بع ��د انت�ش ��ار
للقي ��ود االجتماعي ��ة ،والتقالي ��د .لكن ال�ص ��ور فك ��ر �إم ��ا بقت ��ل نف�س ��ه �أو
احلي ��اة وال�شه ��رة مل تدوم ��ا لبالو�ش بقتلها".
الت ��ي وج ��دت مقتول ��ة ي ��وم ال�سب ��ت ،ويذكر �أن التقارير احلقوقية الأخرية،
بعدما تع ّر�ضت لعملية خنق.
ك�شف ��ت �أن � 1000سي ��دة باك�ستاني ��ة
ومل يت� ّأخ ��ر الك�شف ع ��ن القاتل ،حيث تقتل �سنوي ًا حفاظ� � ًا على ال�شرف ،يف
ظه ��ر �أخوه ��ا �أخ�ي�ر ًا برفق ��ة ال�شرطة ظل عدم وجود عقوبات رادعة.

حدث في مثل هذا اليوم

حم������ك������م������ة ال�����������ش�����ع�����ب

يف مث ��ل هذا اليوم م ��ن عام  1958ا�ص ��درت قيادة
الثورة قرارا بت�شكيل املحكمة الع�سكرية اخلا�صة
مبحاكم ��ة رج ��ال العهد امللك ��ي �أطلق عليه ��ا اي�ضا
حمكمة ال�شعب مبوجب املر�سوم اجلمهوري املرقم
(، )18
وقد مت تعيني العقيد فا�ضل عبا�س املهداوي رئي�س ًا
لها وع�ضوية كل م ��ن املقدم ح�سني خ�ضري الدوري
واملق ��دم فتاح �سعيد ال�شايل واملق ��دم �شاكر حممود
ال�س�ل�ام والرئي� ��س االول (الرائ ��د) ابراهيم عبا�س
الالم ��ي والرئي� ��س االول (الرائ ��د) كام ��ل ال�شم ��اع
كع�ض ��و احتي ��اط ،وكان املدعي الع ��ام العقيد ماجد
حممد امني.
وق ��د ت�شكل ��ت جلنة التحقي ��ق من املق ��دم احلقوقي
ن ��ور الدي ��ن الوّنه رئي�س ��ا و�أحمد العبي ��دي ع�ضوا
وامل�ل�ازم عبد اله ��ادي �سلمان ع�ض ��وا وعبد ال�ستار
ناجي ع�ضوا وخالد عبد الرزاق الها�شمي عامال يف
هيئة التحقيق.
وكان الغر� ��ض من ت�شكل تل ��ك املحكمة هو حماكمة
امل�س�ؤول�ي�ن يف النظ ��ام امللك ��ي ،وكان ��ت جل�ساته ��ا
تعقد يف قاعة ال�شعب يف منطقة الباب املعظم قرب
مبنى وزارة الدفاع يف بغداد .وكانت وقائعها تنقل

عرب التلفزيون واالذاع ��ة ،حيث ا�ستمرت جل�ساتها
برئا�سة فا�ضل عبا�س امله ��داوي حتى �سقوط نظام
الزعيم عبد الكرمي قا�سم عام .1963
ه ��ذه املحكمة �شه ��دت حماكمة رج ��ال العهد امللكي،
حي ��ث ابت ��د�أت جل�ساته ��ا ملحاكم ��ة الفري ��ق الرك ��ن
غازي الداغ�ست ��اين قائد الفرقة الثالثة و�صدر عليه
احلك ��م باالعدام مع ت�سعة �ضب ��اط �آخرين ثم خفف
احلك ��م الحق� � ًا ،ثم مت ��ت حماكم ��ة فا�ض ��ل اجلمايل
وهكذا توالت حماكم ��ات الع�سكريني واملدنيني من
املح�سوب�ي�ن على النظام امللكي .كذلك متت حماكمة
عنا�ص ��ر حرك ��ة ال�ش ��واف الذي ق ��ام بالتم ��رد على
احلكومة يف املو�صل ،وكذلك ر�شيد عايل الكيالين
الذي اتهم بالت�آمر على نظام ال�سلطة الوطنية.
وقد كان ��ت جل�سات املحكمة تعر� ��ض م�ساء كل يوم
ع�ب�ر االذاعة والتلفزيون� ،إال ان جماهري غفرية من
كل �شرائح وقطاعات املجتمع العراقي كانت ترغب
يف احل�ضور اىل قاعة ال�شعب ملتابعة �سري الوقائع،
ومبا ان عدد املقاعد كان حمدود ًا داخل القاعة ،فانه
كان يتعني على الراغب�ي�ن باحل�ضور ،ان ي�أتوا قبل
يوم من موعد اجلل�س ��ة ليت�سنى لهم احل�صول على
تذكرة الدخول.

حظك
هذا اليوم

تعر�ض
يوميا ال�ساعة
19:00
تعاد يوميا
12:00

*ه ��ل ميك ��ن ان نراك جنم ��ا �سينمائيا على
خطى بع�ض املطربني؟
ابد ًا ال ارى نف�سي ممث ًال .
�أين حممد امل�شعل اليوم وماذا يعد للغد ؟ *
مازل ��ت يف مرحل ��ة اختي ��ار الن�صو� ��ص
والأحلان و�س�أق ��دم كل ماهو جميل و يليق
باجلمهور العزيز
هل من كلمة لكل قراء جريدة" املدى" ؟ *
�ش ��رف يل ان اك ��ون بني يدي ق� � ّراء جريدة
"م ��دى" و ان اك ��ون يف جري ��دة عراقي ��ة
 ..و �أ�شكرك ��م عل ��ى اتاح ��ة ه ��ذه الفر�ص ��ة
الكرمي ��ة  ..و ان ��ا اح�ت�رم الع ��راق كبل ��د له
ارث تاريخي عظيم و عريق و امتنى زيارة
العراق و الغناء للجمهور العراقي الراقي .

من االحد الى
الخمي�س -21:00
يعاد من االثنين
الى الجمعة 14:00
العراق هذا امل�ساء

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

املدى ا�ستاديوم

الن�شرة الريا�ضية

تعر�ض
يومي ًا 00:45
يعاد 05:30

هذه الأ�سئلة �ستجعل مَن �أمامك يقع يف حبك
عندم ��ا تق�ض ��ي ب�ض ��ع دقائ ��ق يف
احلديث ل�شخ� ��ص �آخر عن تفا�صيل
حيات ��ك ،وت�ستم ��ع بفعالي ��ة �إىل
ق�ص�ص عنه ،ف�إن �شيئ ًا مهم ًا �سيتغري
بينكما.
فنحن نعي�ش يف عامل �أ�صبح النا�س
يف�ضل ��ون في ��ه التحدي ��ق ب�شا�شات
هواتفه ��م الذكية ،بد ًال من النظر يف
عين ��ي �شخ� ��ص �أمامه ��م ،ويجدون
كتابة التغري ��دات والر�سائل� ،أ�سهل
من التحدث واال�ستماع احلقيقي.
و�أجريت العديد من الدرا�سات حول
ت�أث�ي�ر و�سائل التوا�صل االجتماعي
عل ��ى مع ��دالت الط�ل�اق ،والعالقات
االجتماعي ��ة ،ونقل ��ت �صحيف ��ة
"�إندبندن ��ت" مق ��ا ًال مط ��و ًال تن ��اول
ع ��دة �أبح ��اث و�آراء خل�ب�راء ،حول
التوا�ص ��ل م ��ع الآخري ��ن ،وخل�صت
�إىل قائمة تت�ضمن عدد ًا من الأ�سئلة،

الحمل ( 21آذار  19 -نيسان)

قالت �إنها ميك ��ن �أن توقع ال�شخ�ص � 30سنة على مدار � 60سنة الأخرية ت�ستطي ��ع �أن تخ�ب�رك احلقيق ��ة عن
الذي �أمامك بحبك �إذا طرحتها عليه ،من حياتك ،فماذا �ستختار؟
نف�سك ،وحيات ��ك ،وم�ستقبلك �أو �أي
وهي ا�ستف�سارات ات�سمت بالطرافة ماهو �أك�ث�ر �شيء يف حياتك يجعلك �شيء �آخر ،فماذا �ستختار؟
واالهتمام ،وهنا بع�ض منها:
ت�شعر باالمتنان؟
هل هناك �شيء حلمت فيه منذ وقت
�إذا �أتيح ��ت ل ��ك الفر�ص ��ة لتن ��اول �إذا كان مبق ��دورك �أن تغري �أي �شيء طويل؟ ملاذا مل تتمكن من حتقيقه؟
الع�شاء م ��ع �أي �شخ�ص تختاره يف يف الطريق ��ة الت ��ي ن�ش� ��أت بها ،ماذا ما هو �أعظم �إجناز يف حياتك؟
العامل ،من �سيكون؟
�ستختار؟
م ��ا ه ��و �أك�ث�ر م ��ا تق ��دره يف عالقة
هل حتب �أن تكون م�شهور ًا؟ يف �أي �إذا ا�ستيقظ ��ت �صباح� � ًا وكن ��ت ال�صداقة؟
جمال؟
ت�ستطي ��ع اكت�س ��اب �صف ��ة �أو ق ��درة م ��ا ه ��ي �أغل ��ى ذكريات ��ك؟ وم ��ا هي
قب ��ل �أن جت ��ري مكامل ��ة هاتفية ،هل �شخ�ص �آخر ،فماذا �ستكون؟
�أ�سو�أها؟
�سب ��ق وك ��ررت لنف�س ��ك م ��ا تن ��وي �إذا كان ��ت هن ��اك ك ��رة كري�ستالي ��ة �إذا كن ��ت تعرف �أن ��ك �ستموت فج�أة
قوله؟ وملاذا؟
يف �سن ��ة معين ��ة ،هل �ستغ�ي�ر �شيئ ًا
ما ه ��و ال�ش ��يء الذي مينح ��ك يوم ًا
يف طريقة حياتك؟ ملاذا؟
مثالي ًا؟
ما هو الدور الذي يلعبه احلب
مت ��ى كانت �آخ ��ر مرة غني ��ت فيها
والعواطف يف حياتك؟
لنف�سك؟ �أو ل�شخ�ص �آخر؟
�إىل �أي درج ��ة جت ��د عائلت ��ك
�إذا كان ميكن ��ك العي� ��ش حت ��ى 90
متقاربة ودافئة؟ هل تعتقد �أنك
�سن ��ة م ��ن عم ��رك ،و�أتي ��ح ل ��ك �أن
ع�شت طفولة �أ�سعد من غريك؟
حتتف ��ظ بالعق ��ل �أو اجل�سد يف عمر
كيف ت�شعر حيال عالقتك ب�أمك؟

الجوزاء ( 21ايار  21 -حزيران)

السرطان (22حزيران 22 -تموز)

م ��ن ناحي ��ة العمل :ك ��ن ح ��ذر ًا يف ال�صفقات
التجاري ��ة! ال تبال ��غ باملغام ��رة باختط ��اف
عق ��د �أو توقيع .ومن الناحي ��ة العاطفية �:إذا
كن ��ت ما زل ��ت وحي ��د ًا� ،سترتدّد كث�ي�ر ًا للبدء
بالزواج.

ح ��اذر اجل ��دال وامل�شاحن ��ات وخمالف ��ة
التعليم ��ات انها ف�ت�رة متوترة تظه ��ر خاللها
املتاع ��ب والأعط ��ال واملناف�س ��ات القوي ��ة ال
ت�شوه �سمعت ��ك ف�ستواجه خط ��ر ال�سقوط �أو
احلادث اللذين قد يكونان جديّني.

�ستقوم مبحاولة لتق� �وّي حميط عائلتك؛ لعمل
ذل ��ك ،لن ترت ّدد يف �إثارة مناق�شات حميمة ويف
�إعط ��اء الكلمة �إىل ك ّل �شخ� ��ص لكي يح ّل بع�ض
امل�شاكل الأ�سا�سية� .أمورك املالية تعاين بع�ض
ال�صعوبات نتيجة ح�سد وم�ضايقة .

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� � ّرف �أو تتك ّلم� .ستتم ّتع بالطاقة
الطبيعية املمتازة ،وج�سمك �سيحارب ب�شكل
فعّال �ض ّد الهجمات املكروبية والفريو�سية؛
على �أية حال.

�أبعد ّ
كل ما ت�شك ب�أنه ممر�ض؛ �أجرب نف�سك على
االبت�س ��ام! املناخ العائلي غ�ي�ر مريح؛ حاول �أن
ً
تواجدا م ��ن �أجل الأق ��رب والأغلى
تك ��ون �أكرث
عل ��ى قلبك .ابتعد ع ��ن �ضغوط العم ��ل حاليا او
جتاهلها كي ال تقع فري�سة ال�ضغط النف�سي.

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

�أن ��ت يف م ��زاج مالئ ��م لعم ��ل ّ
�شاق ج ��د ًا ،لن
تع ��رف الك�سل .ك ��ن مطمئن ًا ب� �� ّأن جهودك لن
تذهب �سدى  ،و�ستقط ��ف قريب ًا ثمار �أعمالك
اجلليل ��ة  .لذا ال تي�أ�س م ��ن عدم ظهور نتائج
مبا�شرة وكن ايجابيا يف التعاطي.

القوس( 23تشرين 21 - 2كانون)1

الجدي ( 22كانون19–1كانون)2

الدلو ( 20كانون 18 - 2شباط)

الحوت ( 19شباط  20 -آذار)

ك ��ن مت�أكد ًا �أن احلي ��اة �ست�أتي مبا �ست�أتي
ب ��ه  ،مهم ��ا فعل ��ت ل ��ذا ال تره ��ق نف�س ��ك
بطل ��ب امل�ستحي ��ل واعلم ان ل ��كل �شخ�ص
ا�ستطاعته التي ميكن ان يقدر عليها  .من
الناحي ��ة العاطفية  ،ح ��ب جديد قد يطرق
باب قلبك .

�دا كب�ي ً
لي� ��س م ��ن ال�ض ��روري �أن تب ��ذل جه � ً
�را من
�أج ��ل �أي �شخ� ��ص لأنك قد تق ��ع يف م�شاكل انت يف
غن ��ى عنها م ��ن اجل �أ�شخا� ��ص لي�سوا اه�ل�ا لذلك ،
ك ��ن م�ستع � ً
�دا للتغي�ي�رات املفاجئ ��ة التي ق ��د تطر�أ
عل ��ى حياتك العاطفية قد ال تك ��ون التغيريات التي
تريدها و لكن هذا هو احلال فال تت�شاءم .

لديك فر�صة فريدة حل� � ّل بع�ض ق�ضايا املا�ضي
 ،ق ّل ��ب املو�ضوع على كافة الأوج ��ه قبل اتخاذ
القرار .رك ��ود عاطفي يجتاحك اليوم  ،ال تقلق
فل ��ن يطول الأمر حتى يع ��اود الربكان ثورته .
احلب القادم �سيكون جاحما فال حتاول تقييده
وامنا جاره كي تتمتع بالرومان�سية.

البد وان يكافئ احلظ جهودك ومثابرتك وذلك
يومي اخلمي� ��س واجلمعة ال ترتاجع بل تابع
حت ��ى حتقق الهدف املن�شود ق ��د ت�ستلم من�صبا
رفيعا او تغري اجتاها وال ميكنك �إال اال�ست�سالم
ملا ميليه عليك قلبك وم�شاعرك �ستفر�ض نف�سها
عليك وعلى من حولك .

تت ��زود بن�ش ��اط كب�ي�ر وتق ��وى ثقت ��ك بنف�سك
وتك ��ون الأجواء داعمة لإلهامك وحد�سك ومن
امل�ستح�سن ان تتقدم بجر�أة وثبات .انها فرتة
ً
ايجابية واحذر من الأوه ��امَ :
�صامدا يف
ابق
ً
وخمل�صا لآراء جمموعتك.
قراراتك
االسد ( 23تموز  22 -آب)

الثور ( 20نيسان 20 -أيار)
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اقــــرأ

ال��ط��ل��ق��ات الأخ��ي��رة
يحم ��ل ال�سالح ويق ��ود النا�س ويتحم ��ل امل�س�ؤولية
ع ��ن م�صائر ان�سانية كثرية .وه ��ذه الرواية مكر�سة
الحداث ال�سنة الأخرية من احلرب الوطنية الكربى
ع�شي ��ة الن�صر وابطالها �شخ�صي ��ات من عمر امل�ؤلف
طلعوا على ميدان املعركة م ��ن مقاعد املدر�سة مثلما
فعل هو.
يوري بونداري ��ف (مواليد  )1924الكاتب الرو�سي
ال�سوفيت ��ي ،احلائ ��ز عل ��ى جائزة ليني ع ��ن االعمال
دائمة ال�صيت عن احل ��رب الوطنية الكربى (1941
–  )1945ابتدا ًء من الروايتني الق�صريتني "الكتائب
تطلب النار" ( )1957و"الطلقات االخرية" ()1959
اللتني اعتم ��د فيهما على خربت ��ه ال�شخ�صية حتظى
موهبته باعرتاف من عامة ال�شعب .

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى للثقاف ��ة والن�ش ��ر رواي ��ة
(الطلق ��ات الأخ�ي�رة) للكات ��ب الرو�س ��ي ي ��وري
بونداريف برتجمة غائب طعمة فرمان.
وفيه ��ا اعتم ��د الكات ��ب عل ��ى خربت ��ه ال�شخ�صي ��ة
وموهبته التي حتظ ��ى باعرتاف عامة النا�س .لقد
ذهب ي ��وري بونداري ��ف اىل اجلبه ��ة متطوع ًا يف
عام  1941وهو فتى يف ال�سابعة ع�شرة من عمره.
واليوم مل تع ��د هذه احلرب الوطني ��ة التي خا�ضها
ال�شع ��ب ال�سوفيت ��ي �ض ��د الفا�شي ��ة الهتلرية ذكرى
و�شيج ��ة اىل قلب الكاتب فق ��ط بل �صارت املو�ضوع
الرئي� ��س لإبداع ��ه ..وق ��د كت ��ب ي ��وري بونداري ��ف
يق ��ول :لق ��د حاول ��ت �إيج ��اد املالم ��ح النموذجي ��ة
لإن�س ��ان جيلي ،ال�ضاب ��ط الذي �أخ ��ذ يف وقت مبكر
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العمود الثامن
 علي ح�سني

 ن�شرت الفنانة نيكول �سابا يف �صفحتها
الر�سمي ��ة عل ��ى �أح ��د مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي �ص ��ورة من حت�ض�ي�رات فيديو
كلي ��ب �أغنيتها اجلديدة "م� ��ش وقت الكالم"
وعلق ��ت عليها �":صباحو م� ��ش وقت الكالم،
وق ��ت اال�ستع ��داد لو�ضع اللم�س ��ات النهائية
قبل ت�صوير فيديو كليبي اجلديد.
 احتفل ��ت الفنان ��ة الإماراتي ��ة �أح�ل�ام

بو�ص ��ول ع ��دد م�شاه ��دات فيدي ��و كلي ��ب
�أغنيته ��ا "طلق ��ة" �إىل املليون�ي�ن خ�ل�ال
�أ�سب ��وع فق ��ط وذل ��ك مب�شاركته ��ا �ص ��ورة
يف �صفحته ��ا الر�سمي ��ة عل ��ى �أح ��د مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي تع�ب�ر فيه ��ا ع ��ن
فرحه ��ا وعلق ��ت عليه ��ا ":طلقت ��ي تتع ��دى
 2M# #viewفق ��ط يف ا�سب ��وع
واهديها للفنانة �سمرية �سعيد وجمهوري

م�سل�سل «الأب الروحى» الذي يلعب بطولته
واالعالم العربي".
ّ
 ت�ستع ��د الفنانة منة ف�ضايل لبدء ت�صوير الفن ��ان حمم ��ود حمي ��دة ،ويب ��د�أ ت�صوي ��ره
دوره ��ا يف فيل ��م "�أن ��ا عن ��دي �شع ��رة" �أمام منت�ص ��ف �آب ،وينتم ��ى لنوعي ��ة الدرام ��ا
النج ��م حمم ��د �سعد ،حي ��ث تعود من ��ة بهذا املمت ��دة عل ��ى �أك�ث�ر م ��ن  30حلق ��ة ،حي ��ث
الفيلم �إىل ال�سينما بعد غياب � 6سنوات منذ يتج ��اوز عدد حلقاته  45حلق ��ة ،و�سيعر�ض
تقدميها دورا �صغ�ي�را بفيلم "الديلر" حممد عام  2017خارج املو�سم الرم�ضانى ،وتعقد
النجم �أحمد ال�سقا عام .2010
«م ��ي» حاليا حت�ضريات مع �أ�س ��رة امل�سل�سل
 ان�ضم ��ت الفنان ��ة م ��ي �سلي ��م �إىل �أبطال لبدء الت�صوير.

�سيلني ديون ُ
�ست�صدر املجموعة الغنائية
الأوىل بعد وفاة زوجها
 باري�س� /أ ف ب
�أعلن ��ت �شركة «�سوين ميوزي ��ك فران�س»
�أم� ��س (الإثنني)� ،إ�ص ��دار املغنية الكندية
�سيل�ي�ن ديون جمموعة غنائية جديدة يف
� 26آب (�أغ�سط� ��س)� ،ستكون الأوىل بعد
وفاة زوجها ومدير �أعمالها رينيه �أجنليل
يف كانون الثاين (يناير) املا�ضي.
وكان ��ت �سيل�ي�ن دي ��ون التي باع ��ت 220
ملي ��ون ن�سخ ��ة يف الع ��امل من ��ذ بداياتها
يف العام  ،1981ك�شف ��ت يف �أيار (مايو)
املا�ض ��ي عن �أغنية �أوىل م ��ن هذا الألبوم
حت ��ت عنوان «�أنكور �آن �س ��وار» ،تكرمي ًا
لذك ��رى زوجه ��ا .وه ��ذه الأغني ��ة هي من
ت�أليف جان جاك غولدمان وتلحينه.
وتنتق ��ل املغني ��ة الكندي ��ة �إىل مونرتيال

احلرب ت�شتعل بني كيم
كاردا�شيان وتايلور �سويفت
 نيويورك� /أيف
قام ��ت جنم ��ة تلفزي ��ون الواق ��ع كي ��م
كارا�شيان بن�ش ��ر مكاملة هاتفية جتمع
ب�ي�ن زوجه ��ا النج ��م كاني ��ي وي�س ��ت
والنجم ��ة تايل ��ور �سويف ��ت  ،وذل ��ك
لتثبت ان تايلور تكذب وهي بالفعل
وافقت عل ��ى اغنية Famous
الت ��ي يهينه ��ا كاني ��ي فيها
اخالقي� � ًا حيث ي�صفها
بالعاهرة .
تايل ��ور ردت عل ��ى
�صفحته ��ا على �أحد
مواقع التوا�صل

نهاية ال�شهر اجلاري لتقدمي  10عرو�ض،
و 20عر�ض� � ًا يف كيبيك ال�شهر املقبل ،قبل
�أن تتوجه �إىل مدينة تروا ريفيري لتقدمي
عر�ض�ي�ن .وكان ��ت ديون ق ��د قدمت ت�سع
حفالت اكتظت باحل�ضور يف باري�س بني
�آخ ��ر حزي ��ران (يونيو) املا�ض ��ي ومطلع
ال�شهر اجلاري.

ذا �سيكرت اليف �أوف بيت�س»
ّ
يت�صدر �إيرادات ال�سينما الأمريك ّية

نورغول ي�شل�شاي بطلة املو�سم الثاين من
ً
بدال من بريين �سات
«ال�سلطانة كو�سيم»
 انقرة� /أ� .ش� .أ
بع ��د �أن اختتم عر�ض املو�سم الأول من امل�سل�سل التاريخي «ال�سلطانة كو�سيم» بخالف
ح ��اد بني بطلت ��ه الأوىل الرئي�سة بريي ��ن �سات ال�شه�ي�رة بال�سلطان ��ة كو�سيم ومنتجه
تيمور �ساوجي ،لرف�ضها تر�شيح زميلها و�صديقها �أجنني �أكيوريك لدور الأمري مراد
الرابع ابنها يف املو�سم الثاين ،لأنها مقتنعة ب�أن اجلمهور لن ي�صدّقهما ولن يقتنع
بهم ��ا ك�أم وابن بع ��د �أن تابعهما طوي ًال كزوج وزوج ��ة يف امل�سل�سل االجتماعي
الناجح «فاطمة».
وخ�ّي�رّ ت بريي ��ن �س ��ات املنت ��ج بينه ��ا وب�ي�ن �أجن�ي�ن
�أكيوري ��ك ال�شهري بك ��رمي .وبعد �أن ب ��دا �أن العا�صفة
ه ��د�أت بينهم ��ا برت�شي ��ح ممثلني �آخرين ل ��دور الأمري
م ��راد الراب ��ع ،و ّ
مت ت�سريب رفع �أج ��ر بريين �سات من
(� )90ألف ل�ي�رة تركية �إىل (� )120ألف لرية تركية عن
احللق ��ة الواح ��دة يف املو�سم الثاين م ��ا ي�ساوي ()50
�أل ��ف دوالر �أمريك ��ي ،فوج ��ئ اجلمي ��ع بت�سري ��ب خرب
جدي ��د ي�ؤ ّكد اختيار املمثلة الرتكي ��ة نورغول ي�شل�شاي
ال�شه�ي�رة بغيل�س ��ران يف «حطام» ويا�سم�ي�ن يف «ع�شق
وجزاء» كبديلة مثالية لبريين �سات لتكون بطلة املو�سم
الثاين من «ال�سلطانة كو�سيم».

 مروان عادل
حمزة
م�� ���� �س�� ��ؤول ع�ل�اق���ات
االحت� � � � � � � ��اد ال � � �ع� � ��ام
ل�ل�أدب��اء وال �ك � ّت��اب يف
ال� �ع ��راق � ،أع� �ل ��ن عن
�إق��ام��ة جل�سة خا�صة
مب ��و�� �ض ��وع ��ة "دور
امل�ث�ق��ف وم�شروعاته
بعد �إدراج �أه��وارن��ا
مروان عادل حمزة
 باقر جا�سم محمد
و�آث���ارن���ا يف ال�لائ�ح��ة
العاملية للرتاث الإن�ساين " وذلك دك �ت��ور الأدب ُ ،ي���ض� ّي�ف��ه االحت ��اد
�صباح ي��وم غ��د الأرب �ع��اء يف قاعة العام ل�ل�أدب��اء والكتّاب يف العراق
ل ُيحا�ضر يف مو�ضوعة " جماليات
اجلواهري يف مقر االحتاد .
القبيح يف الأدب العراقي " وذلك
 ح�سين موحي
�صباح يوم الأربعاء املوافق ال�سابع
م��دي��ر ق���س��م امل �ع��ار���ض يف دائ ��رة والع�شرين من ال�شهر اجل��اري يف
الفنون الت�شكيلية يف وزارة الثقافة قاعة اجلواهري.
ُ ،ي �ع �ل��ن ع ��ن ت ��أج �ي��ل
م��وع��د �إق��ام��ة املعر�ض
الفوتوغرايف اخلا�ص
مبدينة بغداد ملنا�سبة
اخ � �ت � �ي� ��اره� ��ا � �ض �م��ن
�شبكة امل��دن الإبداعية
ال �ت��اب �ع��ة لليون�سكو
لغاية ال�سابع م��ن �آب
املقبل .

االجتماع ��ي  ،حي ��ث نف ��ت ان يك ��ون
الت�سجي ��ل يت�ضم ��ن �أي �إ�ش ��ارة عل ��ى
موافقته ��ا عل ��ى الكالم غ�ي�ر الأخالقي
املوجّ ه لها يف الأغنية ،حيث ان كانيي
مل يذك ��ر ذل ��ك يف املكامل ��ة .كم ��ا كتبت
تايل ��ور ان كانيي وعده ��ا ان ي�سمعها
الأغنية لكنه مل يفعل ،وهي كانت تريد
�أن تقدم الدعم ل ��ه ولكن ال احد يوافق
على �أغنية مل ي�سمعها .
وذك ��رت تايل ��ور �أن ��ه ال ميك ��ن لأي
�شخ� ��ص ان يتحكم مب�شاعره حني يتم
و�صف ��ه بطريقة ال اخالقية �أمام العامل
ب�أ�سره.

 لو�س اجنيل�س /رويرتز

12

ت�ص ��در فيلم «ذا �سيك ��رت اليف �أوف بيت� ��س» �إيرادات
ال�سينم ��ا الأمريكية للأ�سبوع الث ��اين على التوايل هذا
الأ�سبوع ب�إيرادات بلغت  50مليونا و� 560ألف دوالر.
وي ��دور الفيل ��م وه ��و من ب�ي�ن الأف�ل�ام التي جت ��ذب كل
�أف ��راد العائلة حول �سلوك ال ��كالب والقطط وغريها من
احليوان ��ات املنزلية الأليفة وما تفعله يف غياب �أ�صحابها
ع ��ن املنزل .والفيل ��م �إخراج م�ش�ت�رك ليارو ت�شين ��ي وكري�س رينو
والبطولة بالأداء ال�صوتي كل من لوي�س �سي.
كي ��ه و�إري ��ك �ستون�سرتيت وكيف ��ن هارت.وج ��اء يف املركز الث ��اين الفيلم اجلديد
«جو�ستب�س�ت�رز» باي ��رادات بلغت  46ملي ��ون دوالر� .أخرج الفيل ��م بول فيج ولعب
دور البطولة ملي�سا ماكرثي وكري�ستني ويج وكيت ماكينون.
وج ��اء يف املرك ��ز الثال ��ث فيل ��م «ذا ليجند �أوف ط ��رزان» حمققا
�إي ��رادات بلغت قيمته ��ا  11مليونا و120
�ألف دوالر �أمريكي.
ال �ف �ي �ل��م م ��ن �إخ � � ��راج دي�ف�ي��د
ي � �ي � �ت � ��� ��س وب� � �ط � ��ول � ��ة
�ألك�سندر �سكو�شجورد
وروي ج �ي��ه� .سابيه
وكري�ستيان �ستيفن�س.

س��ؤال
وسؤال

�سافرة جميل لـ

 بريوت  /املدى

�سافرة جميل حافظ روائية وقا�صة ومنا�ضلة
منذ اخلم�سينيات
�ص ��درت له ��ا رواي ��ة بعن ��وان "ه ��م ونح ��ن
والقادم ��ون" ،و جمموع ��ة ق�ص� ��ص ق�ص�ي�رة
بعن ��وان " 14ق�ص ��ة" وللأطف ��ال املجموع ��ة
الق�ص�صي ��ة "دمى الأطفال"التي فازت بجائزة
الأخب ��ار الأدبي ��ة ،وم�شواره ��ا الأدب ��ي حافل
بالن�ضال ال�سيا�سي الوطني امل�شرف.
"�أخ�ي�رة املدى"حاورت القا�ص ��ة واملنا�ضلة
�سافرة جميل باثني ع�شر �س�ؤا ًال و�س�ؤال.
* من �أنت يف جملة ق�صرية؟

 املواطن ��ة العراقي ��ة �ساف ��رة جمي ��ل قبل �أي�صفة �أو ت�سمية �أخرى و�أفتخر بعراقيتي.

ali.H@almadapaper.net

لماذا اليوجد
مانديال عراقيّ؟
ك ّلم ��ا ي�أتي ذك ��ر الزعيم الأفريقي الراح ��ل نيل�سون مانديال،
عراقي؟
يخرج علينا َمن يطرح �س�ؤاال :ملاذا اليوجد مانديال
ّ
و�شاهدن ��ا و�سمعنا عدد ًا م ��ن ال�سا�سة يتحدث ��ون عن م�أثرة
ماندي�ل�ا ،حت ��ى �أنّ خطيب العراق �إبراهي ��م اجلعفري خرج
ذات ي ��وم �صارخ� � ًا الطم� � ًا " :ماندي�ل�ا العراق � ّ�ي موج ��ود،
التفت ��وا حولكم و�سرتونه جي ��د ًا " الغريب �أنّ الباحثني عن
ماندي�ل�ا فاتهم �أنّ الرجل مل ي� ِأت من ف ��راغ ،ال �أريد �أن �أ�سرد
حي ��اة ماندي�ل�ا ون�ضاله ،فقط يه ّمن ��ي �أن �أُ�شري �إىل تفا�صيل
�صغ�ي�رة ج ��دا رمبا الينتب ��ه لها البع� ��ض ،فقبل �أع ��وام �أقام
املتحف الربيط ��اين معر�ضا عن االدي ��ب الإنكليزي ال�شهري
وليم �شك�سبري ،ويف املعر� ��ض ّ
مت عر�ض ن�سخ من الطبعات
الت ��ي �صدرت به ��ا �أعمال �شك�سبري ،ومن ب�ي�ن هذه الطبعات
كان ��ت ن�سخة من االعم ��ال الكاملة �أثارت اهتم ��ام الزائرين،
مل تك ��ن الن�سخ ��ة بخ � ّ�ط �شك�سب�ي�ر ،و�إمن ��ا ه ��ي الأعم ��ال
الكامل ��ة التي هُ ّرب ��ت قبل �أربعني عام ��ا �إىل زنزانة نيل�سون
ماندي�ل�ا .وقد الح ��ظ زوّ ار املعر�ض �أنّ ماندي�ل�ا قام بو�ضع
حوا�شي وهوام� ��ش كثرية على �صفح ��ات �شك�سبري ،ويقال
�إنّ ال�صفح ��ات الت ��ي حظي ��ت بالكث�ي�ر من تعليق ��ات الزعيم
الأفريقي هي م�سرحي ��ة يوليو�س قي�صر وخ�صو�صا امل�شهد
ال ��ذي �أخذت في ��ه زوجة يوليو�س قي�ص ��ر تنا�شده � اّأل يذهب
�إىل حي ��ث �سيلق ��ى حتفه يف جمل�س ال�شي ��وخ ،فيقول لها" :
اجلبناء ميوتون مرار ًا قبل موعد موتهم� ،أما ال�شجعان فال
يذوقون طعم املوت � اّإل م ّرة واحدة!
�سيق ��ول البع�ض �إنه ��ا قراءة عاب ��رة و�إن مانديال كان ي�شعر
بالفراغ ،ف�أراد �أن يق�ضي وقتا مع الكتب ،لكنّ الوقائع �أثبتت
ان قراءة مانديال ل�شك�سبري مل تكن عابرة ،فقد لعب �شك�سبري
دورا مهما يف املناق�شات ال�سيا�سية بني رفاق ال�سجن الذين
خرجوا من ��ه ليحكموا جن ��وب �أفريقيا ويغ�ّي�رّ وا تاريخها،
لدرج ��ة �أن كات ��ب �س�ي�رة مانديال يق ��ول �إنّ �أكرث م ��ا �أ ّثر يف
مانديال �أثناء فرتة �سجنه الطويلة ،مل تكن الكتب ال�سيا�سية
وال حتى الكتب الدينية ،ب ��ل كان �شك�سبري! ويكتب مانديال
يف كتاب ��ه حوار مع نف�سي  " :ب�شكل م ��ا �شعرت ب�أن �شكبري
كان لدي ��ه دائم ��ا م ��ا يقوله يل " ،حت ��ى ت�أثره ب ��ه كان �أعمق
و�أبعد،فالبي ��ان الأول للم�ؤمت ��ر الوطن ��ي الأفريق ��ي يف عام
 1944ت�ضم ��ن هذه العبارة من �شك�سبري " اخلط�أ ياعزيزي
بروت�س ،لي�س يف النجوم بل يف �أنف�سنا".
�سي ّتهمني البع�ض ب�أنني �أنحاز للكتب ،لكن دعوين �أقول لكم
رمبا ن�ستطيع من خالل قراءة عالقة مانديال ب�شك�سبريب�شكل
خا� ��ص والق ��راءة ب�شكل ع ��ام ،وعالقة �سا�ستن ��ا باخلرافات
واجله ��ل �أن نعرف جيد ًا ملاذا تقدّمتْ جنوب �أفريقيا مع �أنها
المتلك ربع ثرواتنا ..لكنها وهذا هو املهم المتلك �سيا�سيني
روزخونيني مثل املالكي واخلزاعي والكربويل والنجيفي،
وال تظه ��ر عل ��ى ف�ضائيتها نائبة مثل عواط ��ف النعمة تقول
ان جمي ��ع املتظاهرين ينتمون اىل البعث والوهابية ،وال
ن�سمع فيه من يزف الب�شرى للمواطنني :اطمئنوا فوزير
الداخلي ��ة اجلدي ��د تكنوق ��راط �أي�ص� � ًا ،ويحم ��ل �شه ��ادة
دكتوراه يف ال�شريعة .

� :أتفاءل ب�إ�شراقة ال�شم�س

* مباذا تتفاءلني؟

* نقاط القوة وال�ضعف يف �شخ�صيتك؟

* تاريخ ال ميكنك ن�سيانه؟

 �أتفاءل ب�إ�شراقة ال�شم�س التي ُتعلن عن يومجديد.

 قوت ��ي �إنني �أم ��ر�أة ال �أتراج ��ع �أو �أهزم عنالق�ضي ��ة الت ��ي اك ��ون م�ؤمن ��ة به ��ا ،و�ضعفي
طيبتي املفرطة نحو الآخرين.

 -اعتقايل يف عام 1963

* متى تعتذرين؟

 -لو �أخط�أت بحق �شخ�ص .

* ما ال�صفة التي تكرهينها وحتبينها يف
�شخ�صية الرجل؟

 �أك ��ره الرج ��ل حني ال يحرتم امل ��ر�أة ويخونالوعد و�أحب فيه �صدقه واحرتامه للمر�أة.

* ماذا حتبني وتكرهني يف �شخ�صية
املر�أة؟

 �أح ��ب فيها ثقتها العالي ��ة بالنف�س و�أكره يف�شخ�صيتها الغرور.

* ت�صرف يزعجك؟

 -الكذب والنميمة .

* روحك الداخلية ت�شبه ماذا من
الطبيعة؟

 -ت�شبه البحر.

* �آخر كتاب قر� ِأته؟

 �إع ��ادة ق ��راءة كت ��اب "احل ��رب وال�س�ل�ام "للم�ؤلف ليو تول�ستوي.

* �أغنية قريبة منك؟

 الطيور الطايرة للفنان �سعدون جابر.* �أف�ضل اخرتاع اخرتعه الإن�سان
بر�أيك؟

 -القلم والكتابة.

* �أمنية لديك تتمنني لو تتحقق يف يوم
من الأيام؟

� -أن �أرى العراق م�ستقر ًا.

