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اكت�شاف لوحة خمفيّة حتت
�أخرى للر�سام ديغـا

نا�س وحكومة
برنامج يهتم بق�ضايا خدمية و اجتماعية و يناق�ش
مع الم�س� ��ؤولين كل ما يتعلق بحي ��اة المواطنين
م ��ن �أم ��ن و غذاء و بن ��ى تحتية و �ص ��حة و تعليم
و غيرها من الم�ش ��اكل التي يعاني منها المواطن
العراق ��ي .كم ��ا يح ��اول البرنامج �أن يق ��دم حلو ًال
لق�ض ��ايا النا�س من خالل ت�ض ��ييف الم�س�ؤولين و
المتخ�ص�صين.

رئي�س جمل�س االدارة
رئي�س التحرير

دينار

م�صري العبيدي مع َّل ٌق بجل�سة الربملان ..واجلبوري
ت�ضم  100توقيع
يواجه حملة لإقالته ُّ
م ��ن المفتر� ��ض �أن يب ��تّ مجل� ��س النواب
خالل جل�س ��ة اليوم الثالث ��اء ،بموقفه من
ا�س ��تجواب وزي ��ر الدفاع خال ��د العبيدي
الأخير .وو�صل الوزير �أم�س الى مخمور
لمتابع ��ة ا�ستع ��دادات معرك ��ة المو�صل،
ف ��ي خط ��وة اعتب ��رت هرب� � ًا من ترا�ش ��ق
االتهامات مع رئي�س البرلمان.
بدوره ��ا تج ��ري جبه ��ة الإ�ص�ل�اح
ا�س ��تعداداتها ،خ�ل�ال جل�س ��ة الي ��وم،
لتقديم قائمة بتوقيع  100نائب تت�ض ��من
مطالبته ��م ب�إقال ��ة رئي�س البرلمان �س ��ليم

وقال ��ت ن�ص ��يف ،في بيان �ص ��حفي تلقته
و�س ��ائل االعالم ام� ��س ،ان "بع�ض الذين
�ش ��ملهم االنتق ��ام ف ��ي ال ��وزارة هوياتهم
مخفي ��ة ولم يتمكن الوزير من الو�ص ��ول
اليهم� ،إال من خالل التو�ص ��ل الى الأرقام
التي ات�صلوا بي من خاللها".
�إلى ذلك قال النائب كاظم ال�شمري ،رئي�س
كتل ��ة الوطني ��ة البرلماني ��ة ،لـ(الم ��دى)
ام�س ،ان "جل�س ��ة الغد (اليوم) تت�ض ��من
ا�س ��تكمال الت�ص ��ويت عل ��ى ا�س ��تجواب
وزير الدفاع خالد العبيدي".
و�أ�ضاف ال�ش ��مري ان "جل�سة ا�ستجواب
الوزير في اال�س ��بوع الما�ضي قد اكتملت

ب�ش ��كل قانوني ،ولم يبق غير الت�ص ��ويت
بقناعة �أو عدم قناعة المجل�س ب�أقواله".
و�أو�ض ��ح رئي� ��س الكتل ��ة الت ��ي يتزعمها
ع�ل�اوي بالق ��ول "في حالة ق ��دم  50نائبا
توقيعا بع ��دم قناعته ب�أجوب ��ة العبيدي،
�س ��وف يتم الت�ص ��ويت على �س ��حب الثقة
ع ��ن وزير الدف ��اع بع ��د �أُ�س ��بوع واحد".
وفي ح ��ال تق ��دم عدد �أق ��ل م ��ن التواقيع
"ف�س ��يعتبر ذل ��ك بمثاب ��ة تجدي ��دا للثقة
بالوزي ��ر وقناع ��ة ب�أجوبت ��ه" ،بح�س ��ب
ال�شمري.
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هيئة النزاهة ُتكمل التحقيق بق�ض ّية وزير الدفاع وتر�سلها للق�ضاء 3
طالبت ب�إعادة ت�شكيل املفو�ضية ب�إ�شراف املجتمع املدين

الف�ضيلة تدعو لنظام انتخابي
ي�ضمن متثي ًال حقيقي ًا يف الربملان
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�أعلن مجل�س ق�ض ��اء الحلة ف ��ي محافظة بابل� ،أم�س ،عن
�إلغاء المحكمة الإدارية لقرار مجل�س المحافظة القا�ضي
ب�إلغاء مجال�س االق�ضية والنواحي و�إحالة �أع�ضائها �إلى
التقاعد بعد نحو عام على �صدوره ،فيما �أكد �أن المحكمة
اعتبرت القرار مخالف ًا لقانون المحافظات غير المنتظمة

�أعرب ��ت لجن ��ة االقت�ص ��اد واال�س ��تثمار
ف ��ي مجل�س النواب� ،أم� ��س الإثنين ،عن
قلقها م ��ن عدم �إمكانية الع ��راق االلتزام
بتعهداته و�إيفاء القرو�ض الممنوحة له
من الم�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة .وفيما �أكدت

دعا تحالف القوى� ،أم�س الإثنين ،رئي�س مجل�س الوزراء
حيدر العبادي �إلى "و�ض ��ع الخطط الفورية والمبا�شرة"
لتحري ��ر الحويج ��ة ،و�إنق ��اذ �أكث ��ر م ��ن � 100أل ��ف مدني
محا�صر منذ �أكثر من �شهر.
ويحتج ��ز تنظيم داع�ش االرهاب ��ي منذ �أيام  3000مدني
ف�ش ��لوا باله ��روب م ��ن المناطق الت ��ي ي�س ��يطر عليها في
الحويجة.
وذك ��ر التحال ��ف ،في بي ��ان تلقت (المدى بر�س) ،ن�س ��خة
منه� ،إن "�أ�صوات اال�ستغاثات تتعالى من �أبناء الحويجة
والنواح ��ي التابع ��ة له ��ا لتخلي�ص ��هم وتحريره ��م م ��ن
احتالل الفئة ال�ض ��الة ،في الوقت الذي تتوجه فيه �أنظار
العراقيي ��ن لتحري ��ر محافظة نينوى .وتوا�ص ��ل القوات
الأمني ��ة العراقي ��ة البطلة تحقيق انت�ص ��اراتها في عموم
جبهات القتال لدحر ع�صابات داع�ش الإرهابية في خ�ضم
التحدي ��ات التي يواجهه ��ا �أبناء المحافظات وا�س ��تمرار
م�آ�سي ومعاناة النازحين".

و�أ�ض ��اف البيان ان "�أهالي الق�ض ��اء قا�سوا وعانوا حتى
الآن وبع ��د م ��رور �أكث ��ر م ��ن عامين م ��ع فقدانه ��م للأمن
وال ��دواء والغ ��ذاء وتعر�ض ��هم لأب�ش ��ع �أن ��واع المج ��ازر
التي طالت �ش ��يوخ الع�ش ��ائر والوجهاء وعنا�ص ��ر الأمن
والموظفي ��ن والمدنيي ��ن الع� � ّزل ،حي ��ث فقدن ��ا �أكثر من
ع�ش ��رة �آالف بين معتقل ومغيب ومع ��دوم ،وكان �آخرها
ما �ش ��اهده العالم وما �أكدته المفو�ض ��ية ال�سامية لحقوق
الإن�س ��ان التابع ��ة للأمم المتح ��دة عن اختط ��اف و�إعدام
�أكثر من ثالثة �آالف بريء وهدمت اكثر من ع�ش ��رة �آالف
منزل".
وفي �س ��ياق �آخر� ،ش ��دد رئي�س ائتالف متحدون �أُ�س ��امة
النجيف ��ي� ،أم� ��س الإثني ��ن ،عل ��ى عدم ال�س ��ماح للح�ش ��د
ال�ش ��عبي في الم�ش ��اركة بمعركة تحرير المو�ص ��ل ،مركز
نينوى ،وعزا �أ�س ��باب ذلك الى الخروق التي ارتكبها في
المناطق التي تم تحريرها �سابقا ،فيما اكد ان م�شاركتهم
تعطي ر�س ��ائل "�س ��يئة لأهالي المحافظ ��ة وتدعم الحملة
الدعائية لتنظيم داع�ش".
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�أن "المحكم ��ة اعتبرت قرار المجل� ��س مخالف ًا للمادة 20
من قان ��ون المحافظ ��ات غي ��ر المرتبطة ب�إقلي ��م رقم 21
ل�س ��نة  ،2008م ��ا ا�س ��توجب �إلغ ��ا�ؤه" ،م�ش ��ير ًا �إلى� ،أن
"ق ��رار المحكم ��ة جاء بنا ًء على دعوى ق�ض ��ائية �أقامها
مجل� ��س ق�ض ��اء الحل ��ة في محكم ��ة الق�ض ��اء الإداري في
ال� �ـ 26من �آب � ،2015ض ��د قرار مجل� ��س المحافظة بحل
مجال�س االق�ضية والنواحي في محافظة بابل".

وقالت ع�ض ��و اللجنة ن ��ورة البجاري في
حدي ��ث �إل ��ى (المدى بر� ��س)� ،إن "اللجنة
قلقة م ��ن القرو�ض التي ت�س ��لمها العراق
من الم�ؤ�س�سات المالية الدولية ،لتخوفها
م ��ن ع ��دم �إمكانية الع ��راق من �إيف ��اء تلك
القرو�ض" ،محذرة من "مواجهة العراق
�أو�ضاع ًا اقت�ص ��ادية �شبيهة بما قبل العام

جانب من مباراة العراق والبرازيل ..ا .ف .ب

الدفاع تت�س ّلم الوجبة الثالثة من مقاتالت F 16

جلنة برملان ّية :تراكم الديون ي ِّ
ُهدد ب�إعادتنا �إىل ما قبل 2003
بغداد  /املدى بر�س

بغداد  /املدى بر�س

قل � َ�ب منتخبن ��ا الأولمب ��ي لك ��رة الق ��دم طاول ��ة
الجول ��ة الثانية من ت�ص ��فيات المجموعة الأولى
بم�س ��ابقة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية في
ري ��و عندم ��ا �أحرج مناف�س ��ه المنتخ ��ب الأولمبي
البرازيل ��ي  100دقيق ��ة مدافع� � ًا �أمام ��ه بانتظ ��ام
ت ��ارة وند ًا �شر�س� � ًا لتهديد مرمى ال�س ��امبا  ،وكاد
ي�ض ��اعف محن ��ة ا�ص ��حاب الأر� ��ض ل ��وال تب� � ّرع
القائ ��م برد ر�أ�س ��ية مهن ��د عبدالرحيم بعد م�ض ��ي
 12دقيق ��ة فق ��ط .وبرغ ��م الهجوم الكا�س ��ح الذي
انتهج ��ه م ��درب البرازي ��ل روجي ��رو ميكالي منذ
الدقائ ��ق الأولى من المب ��اراة لتعوي� ��ض ما فاته
�أم ��ام جن ��وب �أفريقيا في لق ��اء االفتت ��اح وتهدئة
الجماهير الغا�ض ��بة� ،إال �أن الدقائق (  2و 8و21
و 30و  32و  35و  36و 40و� )44أف�ص ��حت عن
�ص�ل�ابة دفاعنا ويقظ ��ة الحار� ��س المتميّز محمد
حميد الذي لن تب ��رح ذاكرته هذه المباراة بعدما
كان عام ًال رئي�سي ًا فيها لإحباط معنويات ال�سامبا
قبل الت�ص� �دّي لمحاوالته ��م الخطيرة في الدقائق
المذك ��ورة ،وه ��و �س�ل�اح جدي ��د للك ��رة العراقية
نراهن عليه م�س ��تقب ًال بع ��د �أن بقي دور الحرا�س
ل�س ��نين ط ��وال م ��ن دون ت�أثي ��ر با�س ��تثناء الأداء
الأ�س ��طوري للحار�س نور �ص ��بري ف ��ي نهائيات
�أمم �آ�سيا عام .2007
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ب�إقليم رقم  21ل�س ��نة  .2008وقال رئي�س مجل�س ق�ضاء
الحل ��ة قا�س ��م رحي ��م الكريطي ،ف ��ي حديث �إل ��ى (المدى
بر� ��س)� ،إن "المحكمة الإدارية التابعة لمجل�س �ش ��ورى
الدولة ق ��ررت ،اليوم� ،إلغاء قرار مجل� ��س محافظة بابل
المرق ��م  97ف ��ي � 16آب  ،2015المت�ض ��من ح ��ل مجال�س
االق�ض ��ية والنواح ��ي ف ��ي باب ��ل و�إحال ��ة �أع�ض ��ائها �إلى
التقاعد بحجة انتفاء الحاجة لهم" .و�أ�ض ��اف الكريطي،

�أن ذل ��ك �س ��ي�ؤدي �إل ��ى تراك ��م الدي ��ون،
ح ��ذرت م ��ن "�أزمة اقت�ص ��ادية م�ش ��ابهة
لما مرت به البالد قبل العام  .2003الى
ذل ��ك دعا خب ��راء اقت�ص ��اد الحكومة الى
ا�س ��تثمار القرو� ��ض الخارجية بان�ش ��اء
م�شاريع �ستراتيجية تدر امواال لخزينة
الدولة.

حتالف القوى يطالب بتحرير احلويجة
ويُعار�ض م�شاركة احل�شد يف املو�صل

ال ّلي��وث يه��وون بال�س��امبا م��ن �س��حاب الغ��رور

الق�ضاء يُلغي قرار ّ
حل جمال�س الأق�ضية والنواحي
بابل  /املدى بر�س

ً
اجتماعا للكتلة ُعقد يف منزل النجيفي
ال�سفري الأمريكي ح�ضر

بغداد  /املدى

�أعلى الأ�ص ��وات بغ�ض النظر عن قوائمهم
بغداد  /املدى
ونح�ص ��ل عندها عل ��ى ممثلين مبا�ش ��رين
اعتب ��ر رئي� ��س كتل ��ة الف�ض ��يلة البرلمانية لل�ش ��عب يحر�ص ��ون على ر�ض ��اه ومتابعة
النائ ��ب عم ��ار طعم ��ة� ،أم� ��س الإثني ��ن ،ان هموم ��ه وال�س ��عي لحل م�ش ��اكله ب ��د ًال من
االنتخابات محطة مهمة للتغيير و�إ�ص�ل�اح النظ ��ام االنتخاب ��ي ال�س ��ابق ال ��ذي ينت ��ج
الواق ��ع ال�سيا�س ��ي وفر�ص ��ة لمحا�س ��بة ممثلين يعب ّرون عن قوائمهم وي�ستهدفون
المت�ص ��دين لل�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي .و�أ�ش ��ار متابع ��ة رغب ��ات قوائمهم و�أغرا�ض ��ها وان
الى ان ت�ش ��ريع قانون انتخابات من�ص ��ف عار�ضت م�صلحة الناخبين".
يفرز ممثلين عن ال�ش ��عب ولي� ��س القوائم و�أك ��د رئي� ��س كتل ��ة الف�ض ��يلة �أن "تعدي ��ل
ال�سيا�س ��ية وهو �ض ��روري لتعزيز الرقابة قانون االنتخابات بهذا ال�ش ��كل �سيزيد من
و�إنجاز الإ�صالح.
زخم الرقابة ال�ش ��عبية ويجعلها حا�ض ��رة
وقال النائ ��ب عمار طعمة ،ف ��ي بيان تلقت وم�ؤث ��رة ف ��ي كل المواق ��ف واالحداث لأن
(الم ��دى) ،ن�س ��خة من ��ه �أم� ��س ،ان فاعلي ��ة ال�سيا�س ��ي ي ��درك �أن و�ص ��وله وتر�ش ��حه
االنتخاب ��ات ت ��زداد ف ��ي تحقي ��ق الأهداف لمواق ��ع تمثي ��ل ال�ش ��عب يعتم ��د بدرج ��ة
المذكورة اذا ا�س ��تندت لقان ��ون انتخابات �أ�سا�س ��ية عل ��ى ر�ض ��اهم والتناغ ��م م ��ع
من�ص ��ف ي�ض ��من تمثيال حقيقيا للناخبين رغباته ��م وي�س ��تطيعون �إق�ص ��اءه وعزل ��ه
دون ه ��در لأ�ص ��واتهم �أو تغييب لإرادتهم� ،سيا�س ��ي ًا �إذا لم يواك ��ب تطلعاتهم ويراعي
ويت�ض ��من نظام ًا انتخابي ًا يمن ��ح التمثيل م�صالحهم".
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في البرلمان للمر�ش ��حين الحا�ص ��لين على

ً
�شلال ت�شريعيا ب�سبب
الربملان يعي�ش
مطالبات الإ�صالح وتبادل تهم الف�ساد

� سر امللك الذي كان يتلعثم

العدد ( )3710ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )9آب 2016

نائبة ّ
تتهم الأمن الوطني بك�شف �أ�سماء َم ْن �ساعدوها با�ستجواب وزير الدفاع

بغداد  /املدى

� إيليا �أبو ما�ضي يقول عبد الوهاب
اغت�صب مني ق�صيدة ل�ست ادري

Email: info@almadapaper.net http://www.almadapaper.net

جريدة �سيا�سية يومية

الجبوري .و�أدّى االنق�سام داخل تحالف
القوى ،الممثل ال�سيا�س ��ي ل�س ّنة العراق،
ال ��ى تراج ��ع اال�ص ��وات المنادي ��ة ب�إقالة
رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب .ون� ��أت القوى
ال�س� � ّنية بنف�س ��ها عن الأزم ��ة الدائرة بين
رئي�س البرلمان ووزي ��ر الدفاع ،انتظار ًا
منه ��ا لق ��رار الق�ض ��اء ال ��ذي �أ�ص ��در �أمر ًا
با�ستقدام العبيدي بتهمة الت�شهير.
وتحدث ��ت النائب ��ة عالي ��ة ن�ص ��يف ،التي
ا�س ��تجوبت وزي ��ر الدف ��اع ،ع ��ن "حمل ��ة
انتق ��ام" ف ��ي داخ ��ل وزارة الدف ��اع �ض ��د
اال�ش ��خا�ص الذين �س ��اعدوها في "تقديم
ملفات اال�ستجواب".

� أ�سطول �أمريكي للتج�س�س
الإلكرتوين من � 30سفينة

الرتدد11766 :
اال�ستقطاب :افقي معدل الرتميز27500 :

500 16
�صفحة

ملحــق اليـوم
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�شهد :انتزعنا نقطة
ذهبية �أمام زعيم الكرة
العاملية

الزواج الثاين  ..نار حترق
الزوجة الأوىل وتدفئ
الثانية

 ،2003حي ��ث كان يعاني من تراكم ديون
ت�ص ��ل �إلى  125مليار دوالر".و�أ�ض ��افت
البج ��اري� ،أن "الع ��راق يواج ��ه م�ش ��كلة
�أخرى تتمث ��ل ب�آلية توزيع القرو�ض بين
محافظات العراق وكيفية تحقيق العدالة
في توزيعها".
 التفا�صيل �ص 5

حركة عدم االنحياز تختار العراق نائب ًا لرئي�سها
بغداد  /املدى بر�س

�أعلن ��ت وزارة الخارجية ،الأحد ،انتخاب
الع ��راق نائب� � ًا لرئي� ��س م�ؤتمر قم ��ة قادة
ال ��دول لحرك ��ة ع ��دم االنحي ��از ،فيم ��ا
�س ��يناق�ش م�ؤتمر القمة في �أيلول المقبل
ق�ض ��ايا ن ��زع ال�س�ل�اح وق�ض ��ايا ال�ش ��رق
االو�سط وت�أثيرات المناخ.
وقالت ال ��وزارة ف ��ي بيان تلق ��ت (المدى
بر�س)ن�س ��خة من ��ه� ،إن "مجموع ��ة دول

حرك ��ة ع ��دم االنحي ��از ،عق ��دت اجتماعها
الأخي ��ر ف ��ي نيوي ��ورك عل ��ى م�س ��توى
مندوبيه ��ا الدائمين ف ��ي االمم المتحدة"،
مبين� � ًا ان ��ه "ت ��م انتخ ��اب الع ��راق نائب� � ًا
لرئي� ��س م�ؤتم ��ر قم ��ة ق ��ادة دول الحركة
التي �س ��تعقد في فنزويال للفترة من - 13
� 18أيل ��ول  2016من قب ��ل مجموعة دول
الحركة".
وفي �س ��ياق �آخ ��ر� ،أعلن ��ت وزارة الدفاع،
الأح ��د ،و�ص ��ول الوجب ��ة الثالث ��ة م ��ن

احلكومة توافق على
ت�سديد  % 40من م�ستحقات
مقاويل كركوك

5

طائ ��رات  F16المقاتلة ال ��ى العراق لدعم
عمليات القتال �ضد داع�ش.
وذك ��رت وزارة الدف ��اع ،ف ��ي بي ��ان تلقت
(المدى بر�س) ن�س ��خة من ��ه� ،إن "الوجبة
الثالث ��ة م ��ن طائ ��رات  F16المقاتل ��ة،
و�ص ��لت �إلى العراق لدعم عمليات تحرير
ما تبقى من الأر�ض العراقية المغت�صبة".
ول ��م تحدد ال ��وزارة ع ��دد المقاتالت التي
و�صلت.
 التفا�صيل �ص3

ذي قار ُت ِّ
�شدد �إجراءاتها
الأمنية حلماية الأطباء
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َ
تاريخنا!
هد ُم
�أمان ُة بغداد َت ِ
من دون وجع قلب ،بل بتباهٍ � ،أعلنت �أمانة بغداد عن �أ ّنها منحت
منزل واحد م ��ن �أه ّم ال�شخ�صيات يف الدولة العراقية احلديثة
�إىل "م�ستثم ��ر" ق ��ام يف احل ��ال بهدم ��ه ،ليتحوّ ل امل ��كان الحق ًا
ليلي من الدرجة العا�شرة(
كراج لل�سي ��ارات �أو ً
ملهى ٍّ
رمب ��ا �إىل ٍ
ماخور يف الواقع) كمالهي �ش ��ارع �أبو نوا�س و�سواه� ،أو يف
�أح�سن الأحوال دكان �أو بناية ملكاتب جتارية �أو �سوى ذلك.
املن ��زل الكائن يف �شارع الر�شيد الذي كان قلب بغداد التجاري
عل ��ى مدى ثمانية عقود ،هو منزل �سا�سون ح�سقيل� ،أول وزير
للمالي ��ة يف احلكومة امل�ؤقتة برئا�سة عبد الرحمن النقيب التي
�ش ّكلتها �سلطات االحتالل الربيطاين (  )1921ويف احلكومات
الأُوىل للمل ��ك في�ص ��ل الأول (  )1925 -1921قب ��ل �أن يُ�صبح
ع�ضو ًا يف املجل�س النيابي حتى العام .1932
و�سا�س ��ون ح�سقي ��ل ،ملن ال يعرف ��ه ،يُع ُّد من البن ��اة احلقيقيني
للدول ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة ،فه ��و م ��ن عائل ��ة يهود ّي ��ة عريق ��ة
ومرموق ��ة ،وكان من �أوائل الذين در�س ��وا يف �أوروبا ،وعُرف
بوطنيّته ومهنيّته ونزاهته ،حتى �أنه مل يت�ساهل حتى مع امللك
في�صل الأول وال مع ر�ؤ�ساء حكوماته ووزرائها يف ت�صرفاتهم
املالي ��ة ،و�إلي ��ه يرج ��ع الف�ض ��ل يف �إ�ص ��دار العمل ��ة الوطني ��ة،
الدين ��ار ،وكذلك �ضمان دفع عائ ��دات م�ستقرة ل�صادرات النفط
مبا يعادل قيمة اجلنيهات الإ�سرتلينيّة بالذهب.
�أمان ��ة بغداد ب ّررت فعلتها ب�أُطروحة بائ�س ��ة ومتهافتة ،هي �أنّ
املن ��زل البال ��غ من العمر مئ ��ة �سنة ،وه ��و عمر �ش ��ارع الر�شيد
نف�سه ،مل يعد تراث ّي ًا! ويف املقابل ف�إن ق�سم التحريات الرتاثيّة
يف دائ ��رة الآثار وال�ت�راث التابعة ل ��وزارة الثقافة ع� � َّد �إجراء
�أمانة بغداد «جتاوز ًا على القانون».،
حت ��ى يف ال ��دول ال�صغ�ي�ر واملتخ ّلف ��ة تهت� � ّم ال�سلط ��ات حت ��ى
باحلج ��ر ال�صغري الذي يحم ��ل تاريخ ًا ،ويف البل ��دان املتقدمة
تع ّد احلكومات وبلديات املدن من واجباتها الأ�سا�سيّة احلفاظ
عل ��ى الأواب ��د التاريخية .وما م ��ن مدين ��ة �أُوروبيّة ال جتد يف
�ات �صغ�ي�رةٍ عل ��ى من ��ازل ،ت�ش�ي�ر �إىل �سكن ��ى
�شوارعه ��ا لوح � ٍ
كات ��ب �أو فنان �أو فيل�س ��وف �أو عامل �أو �شخ�صي ��ة �سيا�سيّة �أو
اجتماع ّي ��ة فيه يف وقت م ��ن الأوقات .وحتر� ��ص بلديات هذه
املدن على العناية باملنازل التي �سكنتها -ولو لفرتات ق�صرية-
ال�شخ�صيات التاريخية املرموقة.
حمن ��ة من ��زل �سا�س ��ون ح�سقيل ج ��زء �صغري م ��ن حمنة كربى
مع طبق ��ة �سيا�سية حاكم ��ة حتتقر الرتاث والثقاف ��ة ،وال ُتعري
اهتمام� � ًا �إلاّ للموروث ��ات الت ��ي تزي ��د تخ ّل ��ف املجتم ��ع تخ ّلف ًا،
كالن ��واح واللطم و�شجّ الر�ؤو�س ...طبق ��ة ال ي�ستف ّزها التلوّ ث
الب�صري املتم ّثل بتلطيخ اجلدران بال�صور احلائلة لأ�شخا�ص
مل يق ّدم ��وا �شيئ ًا ذا قيمة للمجتمع ،ب ��ل � ّإن معظمهم ممن كانوا
جُ ��زء ًا من املحن ��ة الراهنة التي يكابدها ال�شع ��ب العراقي ،وال
يث�ي�ر حفيظتها تك ّد� � ُ�س الأزبال يف ال�ش ��وارع وال�ساحاتّ ،
فكل
ما يهمّها ويعنيها اال�ستحواذ على ال�سلطة لنهب املزيد من املال
العام واخلا�ص.
�أمان ��ة بغ ��داد تعجز عن �ص ّد جت ��اوزات ال�سيا�سي�ي�ن و�أتباعهم
وامليلي�شي ��ات وعنا�صره ��ا عل ��ى �أمالكها ،ف�ت�ر ّد بالتجاوز على
ت ��راث ال�شع ��ب وتاريخ ��ه� .ألي�س م�س�ؤول ��و الأمانة ج ��زء ًا من
ف�سدة؟
الطبقة املتن ّفذة يف ال�سلطة ،الفا�سدة واملُ ِ

حتالف القوى يطالب بتحرير احلويجة و ُيعار�ض م�شاركة
احل�شد يف معركة املو�صل
 بغداد  /املدى بر�س
دعا تحالف القوى� ،أم�س
الإثنين ،رئي�س مجل�س
الوزراء حيدر العبادي �إلى
"و�ضع الخطط الفورية
والمبا�شرة" لتحرير
الحويجة ،و�إنقاذ �أكثر من
� 100ألف مدني محا�صر
منذ �أكثر من �شهر.
ويحتجز تنظيم داع�ش
االرهابي منذ �أيام 3000
مدني ف�شلوا بالهروب من
المناطق التي ي�سيطر
عليها في الحويجة.

وذك ��ر التحال ��ف ،يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى بر� ��س) ،ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن
"�أ�ص ��وات اال�ستغاثات تتعاىل من
�أبن ��اء احلويجة والنواحي التابعة
له ��ا لتخلي�صه ��م وحتريره ��م م ��ن
احت�ل�ال الفئ ��ة ال�ضال ��ة ،يف الوقت
ال ��ذي تتوجه فيه �أنظ ��ار العراقيني
لتحرير حمافظة نينوى .وتوا�صل
الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة البطلة
حتقي ��ق انت�صاراته ��ا يف عم ��وم
جبه ��ات القت ��ال لدح ��ر ع�صاب ��ات
داع� ��ش الإرهابي ��ة يف خ�ض ��م
التحدي ��ات الت ��ي يواجهه ��ا �أبن ��اء
املحافظ ��ات وا�ستم ��رار م�آ�س ��ي
ومعاناة النازحني".
و�أ�ضاف البي ��ان ان "�أهايل الق�ضاء
قا�س ��وا وعان ��وا حت ��ى الآن وبع ��د
مرور �أك�ث�ر من عامني م ��ع فقدانهم
للأمن وال ��دواء والغذاء وتعر�ضهم
لأب�ش ��ع �أن ��واع املج ��ازر التي طالت
�شيوخ الع�شائر والوجهاء وعنا�صر

الأمن واملوظف�ي�ن واملدنيني الع ّزل،
حي ��ث فقدنا �أك�ث�ر من ع�ش ��رة �آالف
ب�ي�ن معتقل ومغيب ومعدوم ،وكان
�آخرها ما �شاه ��ده العامل وما �أكدته
املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان
التابعة للأمم املتحدة عن اختطاف
و�إعدام �أكرث م ��ن ثالثة �آالف بريء
وهدم ��ت اك�ث�ر م ��ن ع�ش ��رة �آالف
منزل".
وتاب ��ع حتالف الق ��وى يف بيانه �أن
"جرائ ��م داع� ��ش الإرهابي ��ة طالت
الأبري ��اء الع� � ّزل وكان �آخره ��ا م ��ا
تابعه ��ا الع ��امل اجمع قب ��ل �أيام عرب
احتجاز املئ ��ات و�إع ��دام الع�شرات
حيث تعالت فيه ��ا �صرخات الن�ساء
وب ��كاء الأطف ��ال  ،وق ��د �أح ��رق
ال�شب ��اب وه ��م �أحي ��اء وت�صاع ��دت
في ��ه منا�ش ��دات ودع ��وات �أعم ��دة
الق ��وم و�شي ��وخ الع�شائ ��ر والقوى
ال�سيا�سي ��ة مبختل ��ف تنوعه ��ا
القومي والديني يف مدينة كركوك،

لإنق ��اذ �أكرث م ��ن � 100ألف حما�صر
يواجهون امل ��وت اليومي وعذابات
احلي ��اة وظل ��م الفئة ال�ضال ��ة التي
ابتلي فيها العراقيون".
و�أك ��د التحال ��ف موقف ��ه امل�سان ��د
لدعوات �إنقاذ �أهايل احلويجة وفك
احل�ص ��ار عنها فورا وت�أمني ممرات
�آمنه لعبور النازحني واحلفاظ على
ممتلكات وحياة املدنيني.
ودعا البيان رئي�س جمل�س الوزراء
حيدر العب ��ادي �إىل "و�ضع اخلطط
الفوري ��ة واملبا�ش ��رة لتحري ��ر
احلويج ��ة ابت ��دا ًء بت�شكي ��ل قي ��ادة
عملياتها ،و�إنقاذ �أهلها املحا�صرين
من ��ذ �شه ��ر لك ��ي تبق ��ى �شاخم ��ة
�أبي ��ة مثلم ��ا عرفناه ��ا �سل ��ة خلب ��ز
العراقي�ي�ن ونب� ��ض كرك ��وك املكمل
لوح ��دة ومتا�سك مكوناته ��ا ووفا ًء
ل�شهدائها".
ويف �سي ��اق �آخ ��ر� ،ش ��دد رئي� ��س
ائتالف متح ��دون �أُ�سامة النجيفي،

�أم� ��س الإثن�ي�ن ،على ع ��دم ال�سماح
للح�ش ��د ال�شعب ��ي يف امل�شارك ��ة
مبعرك ��ة حتري ��ر املو�ص ��ل ،مرك ��ز
نين ��وى ،وع ��زا �أ�سب ��اب ذل ��ك اىل
اخلروق التي ارتكبه ��ا يف املناطق
الت ��ي مت حتريره ��ا �سابقا ،فيما اكد
ان م�شاركتهم تعطي ر�سائل "�سيئة
لأه ��ايل املحافظ ��ة وتدع ��م احلمل ��ة
الدعائية لتنظيم داع�ش".
وق ��ال ائت�ل�اف متح ��دون يف بيان،
تلقت (املدى بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن
"رئي�س متحدون للإ�صالح� ،أ�سامة
عب ��د العزيز النجيف ��ي ،التقى �أم�س
�سفري الواليات املتح ��دة الأمريكية
يف الع ��راق� ،ستي ��وارت جون ��ز،
بح�ض ��ور �صال ��ح املطل ��ك ،و�إي ��اد
ال�سامرائ ��ي ،و�أحم ��د امل�س ��اري،
وعزالدي ��ن الدول ��ة� ،أحم ��د �أب ��و
ري�شة".
وب�ي�ن النجيف ��ي ان "االجتم ��اع
بحث الأم ��ور ال�سيا�سي ��ة والأمنية

ً
ُّ
هجوما جنوبي املحافظة
وت�صد
البي�شمركة جُتلي الأُ�سر الهاربة

تعيني قائممقام جديد للف ّلوجة بعد �أكثـر من �شهر على حتريرها

نائب عن كركوك :داع�ش �أعدم 112
مواطن ًا من احلويجة

ع�شائر الأنبار :عدم تطهري جزيرة الرمادي يزعزع الأمن ومينع
عودة النازحني
 الأنبار /املدى بر�س
طال ��ب جمل� ��س ع�شائ ��ر حمافظ ��ة االنبار
املت�صدي ��ة للإره ��اب� ،أم� ��س الإثن�ي�ن،
القوات االمنية ب�ض ��رورة تطهري جزيرة
الرم ��ادي م ��ن �سيط ��رة تنظي ��م داع� ��ش
للحفاظ عل ��ى االنت�ص ��ارات التي حتققت
بتطه�ي�ر الرم ��ادي وجزي ��رة اخلالدي ��ة
واملناط ��ق الآمنة.وق ��ال ال�شي ��خ ترك ��ي
العاي ��د ال�شم ��ري ،ع�ضو جمل� ��س ع�شائر
االنب ��ار املت�صدي ��ة لالره ��اب يف حدي ��ث
اىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "الو�ض ��ع االمني
م ��ا زال مقلق ًا نوعا م ��ا ب�سبب عدم تطهري
جزي ��رة الرم ��ادي الوا�سع ��ة الت ��ي ت�ض ��م
مناط ��ق البو علي اجلا�س ��م والبو ع�ساف
ومناط ��ق �صحراوية وزراعي ��ة كبرية ما
زال تنظيم داع�ش االرهابي متمركز ًا فيها
مم ��ا يجعلن ��ا نطالب ب�ض ��رورة حتريرها
ب�شكل عاجل من دون ت�أخري".
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري �إن "احلف ��اظ عل ��ى
االنت�ص ��ارات الت ��ي حتقق ��ت م ��ن قب ��ل
الق ��وات االمني ��ة �ض ��د ع�صاب ��ات داع� ��ش
يف حتري ��ر الرم ��ادي والفلوجة وجزيرة
اخلالدي ��ة يجب �ضمان ع ��دم تهديدها من
قبل التنظي ��م االجرامي بتطه�ي�ر جزيرة
الرم ��ادي بالكام ��ل وقطع داب ��ر داع�ش"،
م�ش�ي�را اىل �أن "�أك�ث�ر العوائل من اهايل

الرم ��ادي واملناطق املحيطة بها مرتددون
بالع ��ودة اىل مناطقه ��م املح ��ررة ب�سب ��ب
وج ��ود عنا�ص ��ر التنظي ��م يف جزي ��رة
الرمادي التي ي�ستخدمونها كنقطة هجوم
على املدنيني ب�إطالق ال�صواريخ وقذائف
اله ��اون و�إر�س ��ال االنتحاريني بني احلني
والآخر على مناطق الرمادي".
بدورها� ،أعلنت قيادة ال�شرطة االحتادية،
�أم� ��س ،مقت ��ل ت�سعة م ��ن عنا�ص ��ر تنظيم
داع� ��ش يف مناط ��ق جزي ��رة اخلالدي ��ة،
�شرق ��ي الرمادي110( ،كم غرب العا�صمة
بغ ��داد) ،وفيم ��ا �أ�ش ��ارت اىل تفكي ��ك 12
عبوة نا�سفة و�شبكة �أنفاق مفخخة� ،أكدت
معاجلة  30منز ًال مفخخ ًا.
وق ��ال الفري ��ق رائ ��د �شاكر ج ��ودت ،قائد

ال�شرط ��ة االحتادية يف حديث اىل (املدى
بر�س)� ،إن "لواء املغاوير ال�ساد�س متكن
من قتل خم�س ��ة من عنا�صر تنظيم داع�ش
واال�ستيالء على عجل ��ة �إمدادات وتفكيك
 12عب ��وة نا�سف ��ة وتدم�ي�ر ثالث ��ة منازل
مفخخ ��ة ومعاجل ��ة  30من ��ز ًال مفخخ ًا يف
جزيرة اخلالدية� ،شرقي الرمادي" ،مبين ًا
�أن "اجله ��د الهند�س ��ي متك ��ن م ��ن تفكيك
�شبكة �أنفاق مفخخة وثالثة �أحزمة نا�سفة
بالقرب من �ضفة النهر يف اخلالدية".
و�أ�ضاف جودت �أن "لواء املغاوير الرابع
متك ��ن من قت ��ل �أربعة عنا�ص ��ر من تنظيم
داع�ش وقام بتفج�ي�ر عجلة تابعة لهم يف
منطقة الكرطان يف جزيرة اخلالدية".
ي�أت ��ي ه ��ذا بالتزام ��ن م ��ع ق ��رار �إدارة

حمافظة الأنبار� ،إعفاء قائممقام الفلوجة
عي�سى �ساير من من�صبه وتعيني �سعدون
عبي ��د اجلميلي بد ًال منه ،فيما �أ�شارت اىل
�أن قرار الإعفاء ا�ستند �إىل �أحكام القانون
وجمل�س �شورى الدولة.
وج ��اء هذا القرار بع ��د �أكرث من �شهر على
حتري ��ر الفلوج ��ة� ،إذ ا�ستع ��ادت الق ��وات
العراقي ��ة �آخ ��ر منطقة خا�ضع ��ة ل�سيطرة
تنظيم داع�ش يف مدين ��ة الفلوجة �أواخر
حزي ��ران املا�ضي .و�أعلنت القيادة العامة
انته ��اء املعرك ��ة بع ��د �أكرث م ��ن �شهر على
القتال.
و�أجرب القت ��ال يف الفلوج ��ة �أكرث من 85
�ألفا من �سكانها عل ��ى الفرار �إىل خميمات
مكد�س ��ة تديره ��ا احلكوم ��ة .ومل تع ��د

كركوك  /املدى بر�س

العوائ ��ل حتى ه ��ذه اللحظ ��ة اىل املدينة
ب�سبب انت�شار االلغام.
وذك ��رت �إدارة املحافظ ��ة يف بي ��ان ،تلقت
(املدى بر� ��س) ن�سخة منه� ،إن ��ه "ا�ستناد ًا
اىل م ��ا ج ��اء مبح�ض ��ر اللجن ��ة امل�شكل ��ة
مبوج ��ب االم ��ر الإداري املرقم  3914يف
 ،2016 /7 /19ال�ص ��ادر ع ��ن جمل� ��س
حمافظة االنب ��ار وما جاء بق ��رار جمل�س
�شورى الدول ��ة حمكمة الق�ض ��اء االداري
املرقم  ،2016/113املت�ضمن اعتبار بقاء
عي�س ��ى �ساير م�ضع ��ن قائممقام ًا للفلوجة
خمالف ��ة للقان ��ون ،فق ��د تقرر �إعف ��ا�ؤه من
املن�صب" .و�أ�ضاف البيان ،انه "مت تعيني
�سعدون عبي ��د �شعالن م�شك ��ور اجلميلي
بدي ًال عنه".

ُّ
ي�ص��د هجوم�� ًا لداع���ش عل��ى منف��ذ الولي��د
ح�ش��د الأنب��ار
 الأنبار  /املدى بر�س
�أعلن فوج �صقور الغربي ��ة التابع حل�شد االنبار،
�أم� ��س الإثن�ي�ن ،مقت ��ل الع�ش ��رات م ��ن عنا�ص ��ر
(داع�ش) ب�صد قوات احل�شد لهجوم للتنظيم على
منف ��ذ الوليد احل ��دودي غرب املحافظ ��ة مركزها
مدين ��ة الرمادي(110كم غ ��رب بغداد).وقال �آمر

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

الف ��وج االول ل�صقور ال�صح ��راء الغربية العقيد
�شاكر عبيد الدليمي يف حديث اىل (املدى بر�س)،
�إن "الق ��وات الأمني ��ة م ��ن ف ��وج �صق ��ور الغربية
متكن ��وا م ��ن �صد هج ��وم وا�سع لعنا�ص ��ر تنظيم
(داع� ��ش) قادم م ��ن االرا�ض ��ي ال�سوري ��ة ،حاول
ا�سته ��داف منف ��ذ الوليد احل ��دودي ب�ي�ن العراق
و�سوري ��ا غ ��رب االنب ��ار" ،مبين� � ًا ان "اال�شتب ��اك

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

اجتماع حتالف القوى بح�ضور ال�سفري الأمريكي
وبخا�ص ��ة حتري ��ر حمافظة نينوى العراقي وق ��وات البي�شمركة ودعم
واملوق ��ف م ��ن م�شارك ��ة احل�ش ��د التحالف الدويل قادرون متاما على
ال�شعبي".
حتقيق معرك ��ة التحرير مبا يحفظ
و�ش ��دد املجتمع ��ون ،بح�سب مكتب حي ��اة املواطن�ي�ن ويحم ��ي بنيته ��ا
النجيف ��ي� ،أنهم "�ض ��د �أي م�شاركة التحتي ��ة ويك�س ��ب ثق ��ة املواطن�ي�ن
للح�ش ��د ال�شعب ��ي يف معرك ��ة وتعاونهم".
التحري ��ر" ،عازي ��ن "اال�سب ��اب ولفت البي ��ان اىل "مناق�شة الو�ضع
املوجب ��ة لقراره ��م امل�ستنب ��ط م ��ن الإن�س ��اين وم ��ا ميك ��ن �أن تراف ��ق
�إرادة مواطن ��ي نين ��وى ،و�سل�سل ��ة معرك ��ة التحري ��ر م ��ن موج ��ات
اخل ��روق الت ��ي �صاحب ��ت حتري ��ر ن ��زوح" ،داعني "الوالي ��ات املتحدة
مناط ��ق �أخ ��رى والت ��ي نفذته ��ا والتحالف ال ��دويل �إىل بذل �أق�صى
بع� ��ض ف�صائل احل�ش ��د" ،م�ؤكدين اجله ��ود من �أج ��ل تخفي ��ف معاناة
ان "م�شارك ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي املواطنني".
�سرت�س ��ل ا�ش ��ارات بالغ ��ة ال�س ��وء ونق ��ل البيان عن ال�سفري �ستيوارت
ملواطني نين ��وى ،وميكن �أن ت�صب جون ��ز قول ��ه �إن "الر�سال ��ة و�صلته
يف احلمل ��ة الدعائية لتنظيم داع�ش بو�ضوح ودقة ،والواليات املتحدة
الإرهابي".
تتفه ��م الدواف ��ع واملطال ��ب الت ��ي
ً
و�أ�ض ��اف النجيف ��ي ،بح�س ��ب طرح ��ت" ،م�ؤك ��دا "�سنب ��ذل كل م ��ا
بي ��ان مكتب ��ه ،ب� ��أن "�أبن ��اء نينوى ن�ستطي ��ع م ��ن �أجل دع ��م املواطنني
ع�ب�ر احل�ش ��د الوطن ��ي والع�شائ ��ر يف نينوى وم�ساعدتهم يف حتقيق
بالتع ��اون والتن�سي ��ق م ��ع اجلي�ش �إرادتهم احلرة".

ا�سف ��ر عن مقتل الع�شرات م ��ن عنا�صر التنظيم".
رب على
و�أ�ضاف الدليمي� ،أن "تنظيم (داع�ش) �أُج َ
�سح ��ب عنا�صره داخل االرا�ضي ال�سورية نتيجة
خ�سائ ��ره اجل�سيم ��ة يف اال�شتب ��اكات" ،م�ش�ي� ً
را
اىل "تعزي ��ز القوات االمنية عل ��ى طول ال�شريط
احلدودي ومنفذ الوليد غ ��رب املحافظة ،حت�سب ًا
لوقوع هجمات مماثلة".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ح� � ّذر نائب عن ع ��رب كركوكِ ،م ��ن تع ّر�ض �أهايل
احلويج ��ة لـ"�إب ��ادة جماعي ��ة" نتيج ��ة "اجلرائم"
التي يرتكبه ��ا داع�ش بحقهم و�إع ��دام املئات منهم
ومنعهم م ��ن املغادرة.وق ��ال النائب ع ��ن حمافظة
كركوك حممد متيم ،يف حديث اىل (املدى بر�س)،
�إن "ع�صاب ��ات داع� ��ش �أعدم ��ت �شابني م ��ن �أهايل
احلويج ��ة ،رمي� � ًا بالر�صا� ��ص ،يف منطق ��ة الطمر
ال�صح ��ي ،ق ��رب مدخ ��ل الق�ض ��اء ،بتهم ��ة االنتماء
للق ��وات الأمني ��ة" ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن " �أرب ��ع عوائل
هارب ��ة �صوب جبال حمرين ،بينهم �أطفال ون�ساء،
قتلوا �صباح �أول من �أم�س ،من دون معرفة عددهم،
وذل ��ك نتيج ��ة وقوعه ��م بكمائ ��ن و�ألغ ��ام زرعه ��ا
التنظيم ملنع الهروب من احلويجة".واعترب متيم
�أن "م ��ا يجري باحلويج ��ة ي�شكل كارث ��ة �إن�سانية
ت�ستوج ��ب التح ��رك الف ��وري م ��ن قب ��ل رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء القائد الع ��ام للق ��وات امل�سلحة،
حيدر العب ��ادي ،لإطالق عملي ��ة حتريرها" ،مبين ًا
�أن "الأيام الأربعة املا�ضي ��ة �شهدت قيام ع�صابات
داع�ش الإرهابي ��ة ب�إعدام  112مواطن� � ًا بريئ ًا من
ابن ��اء احلويجة واعتق ��ال املئات ل ��دى حماولتهم
الهرب من الق�ضاء والنواحي التابعة له".
و�أو�ض ��ح النائ ��ب ع ��ن ع ��رب كرك ��وك �أن "�أه ��ايل
احلويجة ميرون مبحنة كبرية نتيجة فقدان املاء
والكهرباء والدواء والغ ��ذاء واحل�صار" ،منا�شدا
املجتم ��ع الدويل والتحال ��ف والعمليات امل�شرتكة
"التح ��رك الف ��وري لتحرير احلويج ��ة �سلة خبز
العراقي�ي�ن و�إنق ��اذ �أهاليه ��ا من الإب ��ادة اجلماعية

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

التي يتعر�ضون لها".
يف املقاب ��ل ،يعي� ��ش املدني ��ون الذي ��ن جنح ��وا
باله ��روب �أو�ضاع� � ًا �إن�ساني ��ة �صعب ��ة يف قري ��ة
احلج ��اج يف ق�ض ��اء بيجي ب�سبب قل ��ة امل�ساعدات
الت ��ي يتلقونه ��ا م ��ن احلكوم ��ة وم ��ن املنظم ��ات
االغاثة .ح�سب ما افاد مراقبون.
و�أفاد م�ص ��در �أمني ك ��ردي ،يف حديث اىل (املدى
بر� ��س)� ،أن " 6عوائ ��ل عربية مكونة من  33مدني ًا
بينه ��م ن�ساء واطفال متكنوا من الهرب من مناطق
�سيط ��رة تنظي ��م داع� ��ش اىل �سوات ��ر البي�شمرك ��ة
بقري ��ة كبيبة التابع ��ة لق�ضاء الدب� ��س �شمال غرب
كركوك".و�أ�ض ��اف امل�ص ��در يف حديث اىل "املدى
بر�س" �أن "ق ��وات البي�شمرك ��ة ا�ستقبلت العوائل
وقدم ��ت لها امل ��اء والطعام وج ��رى نقلها ملخيمات
النزوح يف �شرق مدينة كركوك".
ويف �سياق مت�ص ��ل� ،أعلنت قي ��ادة البي�شمركة يف
حمافظ ��ة كرك ��وك� ،أم� ��س الإثنني ،ع ��ن �صد قوات
البي�شمرك ��ة هجوم ًا لتنظيم داع� ��ش ،على قريتني،
جنوبي كركوك.وقال قائ ��د غرفة عمليات جنوبي
كركوك بقوات البي�شمركة و�ستا ر�سول يف حديث
اىل (املدى بر�س)� ،إن "قوة من الفوج الثاين لواء
 134بق ��وات البي�شمركة ا�شتبكت ،فجر �أم�س ،مع
عنا�ص ��ر من تنظيم داع�ش ،بعد حماولتهم الهجوم
على قواتنا يف قريتي احلمرية والنوافل جنوبي
كرك ��وك" ،مبين� � ًا �أن "ق ��وات البي�شمرك ��ة متكن ��ت
م ��ن الت�ص ��دي للمهاجمني".و�أ�ض ��اف ر�س ��ول �أن
"اال�شتب ��اكات ا�سفرت ع ��ن مقتل عدد من عنا�صر
داع�ش فيما الذ �آخرون بالفرار ،من دون وقوع �أي
�إ�صابة يف �صفوف قوات البي�شمركة".
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سياسة

م�صري العبيدي مع َّلق بجل�سة الربملان ..واجلبوري يواجه حملة لإقالته ت�ضم  100توقيع

 بغداد  /وائل نعمة
م ��ن املفرت� ��ض �أن يب ��تّ جمل�س الن ��واب خالل
جل�س ��ة اليوم الثالثاء ،مبوقف ��ه من ا�ستجواب
وزي ��ر الدفاع خال ��د العبيدي الأخ�ي�ر .وو�صل
الوزي ��ر �أم�س اىل خممور ملتابع ��ة ا�ستعدادات
معرك ��ة املو�صل ،يف خطوة اعت�ب�رت هرب ًا من
ترا�شق االتهامات مع رئي�س الربملان.
بدورها جت ��ري جبهة الإ�ص�ل�اح ا�ستعداداتها،
خالل جل�سة اليوم ،لتقدمي قائمة بتوقيع 100
نائب تت�ضمن مطالبته ��م ب�إقالة رئي�س الربملان
�سليم اجلبوري.
و�أدّى االنق�س ��ام داخ ��ل حتالف الق ��وى ،املمثل
ال�سيا�س ��ي ل�س ّنة العراق ،اىل تراجع اال�صوات
املنادي ��ة ب�إقال ��ة رئي�س جمل�س الن ��واب .ون�أت
القوى ال�س ّنية بنف�سها ع ��ن الأزمة الدائرة بني
رئي� ��س الربملان ووزي ��ر الدفاع ،انتظ ��ار ًا منها
لق ��رار الق�ض ��اء ال ��ذي �أ�ص ��در �أم ��ر ًا با�ستقدام
العبيدي بتهمة الت�شهري.
وا�ستمع ��ت جلنة النزاهة ،ي ��وم الأحد ،لأقوال
وزير الدفاع يف جل�سة قيل انها ا�ستغرقت نحو
� 3ساع ��ات .لك ��ن اع�ض ��اء يف اللجن ��ة ح�ضروا
اجلل�س ��ة قال ��وا ب ��ان العبي ��دي مل يق ��دم "�أدل ��ة
مادي ��ة" ع ��ن االتهام ��ات الت ��ي وجهه ��ا لرئي�س
الربملان وعدد من النواب.
ويف �سي ��اق الرتا�ش ��ق ب�ي�ن �أجنح ��ة حتال ��ف
الق ��وى� ،أك ��د �أ�سام ��ة النجيفي ،زعي ��م ائتالف
متح ��دون ،ان �سلي ��م اجلب ��وري مل يعد �صاحلا
لرئا�س ��ة الربمل ��ان ،لكن ��ه نف ��ى ان يك ��ون وراء
موقفه من اجلبوري ا�ستهداف �سيا�سي.
واعت�ب�ر زعي ��م ائت�ل�اف متح ��دون� ،أم� ��س ،يف
ح ��وار م ��ع �صحيف ��ة عربي ��ة ،انه "حت ��ى لو مل
يثب ��ت الق�ض ��اء التهم املوجهة �ض ��د اجلبوري،
ف�إننا ن ��رى �أن الرجل ف�ش ��ل يف �إدارة الربملان،
ومل يكن كفء ًا".
وق ��ال النجيفي ان ��ه بحث �أمر رئي� ��س الربملان
خ�ل�ال اجتم ��اع ح�ض ��ره االخ�ي�ر" :اتفقنا على
تعلي ��ق ق�ضي ��ة �إقال ��ة �أو ا�ستقال ��ة اجلب ��وري
بانتظار ما يقرره الق�ضاء".
ويف م ��ا يخ�ص ال�ضجة الت ��ي احدثها اعرتاف
وزي ��ر الدف ��اع يف الربمل ��ان ،ق ��ال ان ��ه "�ض ��د"
الطريق ��ة الت ��ي اتبعه ��ا الوزي ��ر يف "عر�ض ما
بحوزت ��ه" داخ ��ل قب ��ة الربمل ��ان �أثن ��اء عملي ��ة
ا�ستجوابه.
و�أ�ض ��اف الرئي� ��س ال�ساب ��ق للربمل ��ان العراقي
"كان علي ��ه تق ��دمي امللف ��ات �إىل الق�ض ��اء ،لكنه
ا�ستف ّز من قبل بع�ض النواب ،مما ا�ضطره �إىل
ذلك."...

املا�ضية ،اىل اقوال النواب املتهمني ،باال�ضافة
اىل رئي� ��س الربملان ،ووزير الدفاع ملرتني ،اىل
جانب ع ��دد من التجار الذي ��ن مت ذكر ا�سمائهم
يف جل�سة ا�ستجواب العبيدي.
من جانب �آخر دعت هيئة النزاهة ،التي حققت
م ��ع العبي ��دي وبع� ��ض الن ��واب ،امل�س�ؤول�ي�ن
و�أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب والإعالمي�ي�ن
واملواطن�ي�ن كا َّفـ ��ة �إىل مدها مب ��ا يتو َّفـر لديهم
مبو�ضوع جل�سة
معلومات �أو �أدل ��ةٍ تتع َل ُق
م ��ن
ٍ
ِ
ا�ستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
�إقالة اجلبوري

�إىل ذل ��ك ك�شف النائب طالب اخلربيط ،املن�شق
ع ��ن حتال ��ف القوى ع ��ن "تق ��دمي تواقيع 100
نائب خالل جل�سة الي ��وم الثالثاء ،بهدف �إقالة
رئي�س الربملان �سليم اجلبوري".
وق ��ال اخلربي ��ط ،ال ��ذي انتم ��ى اىل جبه ��ة
اال�ص�ل�اح ،لـ(املدى) ام� ��س ،ان جبهته "م�صرة
عل ��ى �إقال ��ة اجلب ��وري ،وانه ��ا �ستعر� ��ض تلك
التواقيع لذلك الغر�ض".
ويلف ��ت النائ ��ب اىل "تلقي اجلبه ��ة وعودا من
نواب يف حتالف الق ��وى ،والتحالف الوطني،
وم ��ن كت ��ل كردي ��ة بالت�صوي ��ت معن ��ا لإقال ��ة
اجلبوري".
وكان ��ت جبهة الإ�صالح ق ��د �أخفقت ،يف ني�سان
املا�ض ��ي ،خلم� ��س جل�سات يف ت�أم�ي�ن الن�صاب
القان ��وين الختي ��ار بديل عن رئي� ��س الربملان،
حتى ق ��ررت املحكم ��ة االحتادية بع ��د ذلك ،يف
نهاي ��ة حزي ��ران املا�ض ��ي� ،إلغ ��اء جل�س ��ة �إقالة
رئي� ��س الربملان باال�ضاف ��ة اىل اجلل�سة الثانية
التي عقدت برئا�سته.

العبيدي �إىل خممور

وزار وزير الدفاع� ،أم�س ،قيادة عمليات حترير
نينوى يف خممور  -جنوب املو�صل ،كما التقى
ع ��دد ًا من القادة والآمرين امليدانيني ،ح�سب ما
نقلت �صفحة الوزير على في�سبوك.
وقال ��ت ال�صفحة ان العبي ��دي "اطلع على تقدم
قطعاتن ��ا يف حماور القتال عل ��ى وفق اخلطط
املر�سوم ��ة لتحري ��ر نينوى واال�س ��راع بتقدمي
امل�ساع ��دات املطلوب ��ة مع و�ضع خط ��ة �سريعة
للمبا�ش ��رة ب�إع ��ادة النازح�ي�ن اىل مناطقه ��م
وقراه ��م املح ��ررة"�.إىل ذل ��ك حتدث ��ت النائبة
عالي ��ة ن�صيف ،التي ا�ستجوب ��ت وزير الدفاع،
ع ��ن "حمل ��ة انتق ��ام" يف داخ ��ل وزارة الدفاع
�ض ��د اال�شخا� ��ص الذين �ساعدوه ��ا يف "تقدمي

ملف ��ات اال�ستجواب" .وقالت ن�صيف ،يف بيان خاليل ،وذلك بنقلهم اىل مناطق خطرة واتخاذ
�صحفي تلقته و�سائل االعالم ام�س ،ان "بع�ض �إج ��راءات تع�سفية بحقهم �شملت ت�أخري �صرف
الذي ��ن �شملهم االنتق ��ام يف ال ��وزارة هوياتهم رواتبهم".
اجلل�سة الربملانية
خمفية ومل يتمك ��ن الوزير من الو�صول اليهم،
�إال من خالل التو�صل اىل الأرقام التي ات�صلوا �إىل ذلك قال النائب كاظم ال�شمري ،رئي�س كتلة
الوطنية الربملانية ،لـ(املدى) ام�س ،ان "جل�سة
بي من خاللها".
و�أ�ش ��ارت النائ ��ب اىل ان وزير الدف ��اع "�أر�سل الغد (اليوم) تت�ضمن ا�ستكمال الت�صويت على
املدع ��و مهن ��د اىل الأم ��ن الوطن ��ي للح�ص ��ول ا�ستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي".
عل ��ى كل االت�ص ��االت الت ��ي تلقيته ��ا و�أجريتها و�أ�ضاف ال�شمري ان "جل�سة ا�ستجواب الوزير
وح�صل ��ت من خالله ��ا على �أدل ��ة ووثائق تدين يف اال�سبوع املا�ضي قد اكتملت ب�شكل قانوين،
الوزي ��ر ليتمك ��ن م ��ن ك�ش ��ف هوي ��ات ه� ��ؤالء ومل يب ��ق غري الت�صويت بقناع ��ة �أو عدم قناعة
الأ�شخا� ��ص م ��ن خ�ل�ال معرفة �أرق ��ام هواتفهم املجل�س ب�أقواله".
" .وقال ��ت ع�ضو جبهة اال�صالح ان "االنتقام و�أو�ضح رئي� ��س الكتلة الت ��ي يتزعمها عالوي
طال  31جندي ًا من الذين مت تقدمي طلباتهم من بالق ��ول "يف حال ��ة قدم  50نائب ��ا توقيعا بعدم

هيئ��ة النزاهة ُتكم��ل التحقي��ق بق�ض ّية وزي��ر الدفاع
وتر�سلها �إىلالق�ضاء
�أعلن��ت هيئ��ة النزاهة� ،أم���س الإثني��ن ،ا�ستكمال بع�ض الإج��راءات التحقيقي��ة الخا�صة
بق�ضية ا�ستجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي .و�أ�شارت الى تدوين �إفادة العبيدي
وعدد ممن وردت �أ�سما�ؤهم في الجل�سة ،م�ؤكدة عزمها تقديم ما يتوفر لديها الى الق�ضاء.
وف��ي هذه االثناء� ،أعلنت هيئ��ة النزاهة عن مثول النائب طال��ب المعماري امام محققيها
للإدالء ب�إفادته.
 بغداد  /املدى بر�س
ووج� � ��ه وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع خ��ال��د
العبيدي ،يف جل�سة ا�ستجوابه
التي عقدت مطلع �آب اجل��اري،
ات �ه��ام��ات �إىل رئ �ي ����س جمل�س
النواب �سليم اجلبوري و�أع�ضاء
الربملان حممد الكربويل ومثنى
ال���س��ام��رائ��ي وال�ن��ائ��ب ال�سابق
ح �ي��در امل�ل�ا بـ"م�ساومته على
تعيينات وحماولة مترير عقود
فا�سدة" ،مما دفع اجلبوري �إىل
مغادرة جل�سة الربملان قبل �أن
يعود �إليها مهدد ًا باللجوء �إىل
الق�ضاء.
ون �ف��ى رئ�ي����س جمل�س ال �ن��واب
ات�ه��ام��ات الف�ساد ال�ت��ي وجهها
اليه وزير الدفاع خالد العبيدي،

وفيما اتهمه بـ"الت�سرت" على
م �ل �ف��ات ال �ف �� �س��اد ال �ت��ي �أث��اره��ا
خ�ل�ال جل�سة ا��س�ت�ج��واب��ه على
م��دى �ستة �أ�شهر ،تعهد بـ"عدم
�إدارة جل�سات ال�برمل��ان حلني
�إثبات براءته".
وقالت هيئة النزاهة ،يف بيان
تلقت (امل��دى بر�س) ن�سخة منه
ام ����س� ،إن "بع�ض الإج� ��راءات
التحقيق َّيةِ اخل��ا� َّ��ص��ةِ بق�ض َّيةِ
العراقي
الدفاع
وزير
ا�ستجواب ِ
ِ
ِّ
ِ
خالد العبيديِّ اكتملت" ،م�ؤكد ًة
ممن وردت
"تدوين �إف��اد َة عد ٍد َّ
ا�ستجواب
�أ�سما�ؤهم يف جل�سةِ
ِ
جمل�س ال� ّن�ـ� َّ�واب
ال�ع�ب�ي��ديِّ يف
ِ
مطلع �آب اجل���اري ،ف�ض ًال عن
الدفاع".
تدوين �إفادةِ وزير
ِ
ِ
و�أ�ضافت الهيئة انها "قدمت ما

تو َّفر لديها من ُم
ٍ
عطيات �أوليَّةٍ
�إىل الهيئةِ الق�ضائ َّيةِ امل�ؤ َّلفة
يف جم �ل ��� ِ�س ال �ق �� �ض��اءِ الأع �ل��ى
�راءات
ب �غ �ي � َة ا� �س �ت �ك �م��الِ الإج � � �
ِ
القانون َّيةِ ".
وكان وزير الدفاع قد �أك��د ،يوم
االح��د ،ان الأ�سماء التي ذكرت
يف جل�سة اال�ستجواب هي من
حاولت احل�صول على "�صفقات
م�شبوهة" يف امل���ؤ���س�����س��ة
الع�سكرية ،وفيما �أ�شار اىل �أن
الق�ضاء العراقي �سيك�شف جميع
احلقائق �أمام الر�أي العام .ودعا
من ميلك معلومة تخ�ص �شبهات
ف�ساد لها عالقة بعقود الت�سليح
�أو التجهيز ت�سليمها اىل هيئة
ال �ن��زاه��ة�.إىل ذل��ك ،ذك��رت هيئة
النزاهة يف ثاين بيان لها �أم�س

واط�ل�ع��ت عليه (امل ��دى ب��ر���س)،
�إن "النائب ط��ال��ب امل �ع �م��اري
م� �ث ��ل ،ال � �ي� ��وم ،ام�� ��ام حم�ق�ق��ي
هيئة النزاهة" ،م�شرية اىل �أن
"املعماري �سيديل ب�إفادته ب�ش�أن
م��ا ورد يف جل�سة ا�ستجواب
وزير الدفاع خالد العبيدي".
و�أعلن جمل�س الق�ضاء الأعلى،
يوم اخلمي�س املا�ضي ،ح�ضور
وزي� ��ر ال ��دف ��اع خ��ال��د ال�ع�ب�ي��دي
امام الهيئة الق�ضائية التحقيقية
يف جم�ل����س ال �ق �� �ض��اء ل�ت��دوي��ن
اق��وال��ه ال�ت��ي وردت يف جل�سة
ا�ستجوابه يف الربملان .وكانت
ال�سلطة الق�ضائية ق��د �أعلنت،
يوم الأربعاء املا�ضي� ،أن رئي�س
االدع� � ��اء ال� �ع ��ام ح���رك ��ش�ك��وى
باحلق العام �ضد من ورد ا�سمه

يف ج�ل���س��ة ا� �س �ت �ج��واب وزي ��ر
الدفاع خالد العبيدي.
و�أم ��ر رئي�س جمل�س ال ��وزراء
ال�ع��راق��ي ح�ي��در ال �ع �ب��ادي ،يوم
ال� �ث�ل�اث ��اء 2 ،م ��ن �آب ،2016
بـ"منع ال�سفر امل�ؤقت" ملن وردت
�أ� �س �م��ا�ؤه��م يف ات �ه��ام��ات وزي��ر
ال ��دف ��اع خ��ال��د ال �ع �ب �ي��دي خ�لال
جل�سة ا�ستجوابه� ،أم�س الإثنني،
لـ"خطورة التهم الواردة".
فيما رد رئي�س جمل�س النواب
ال� �ع���راق���ي � �س �ل �ي��م اجل� �ب ��وري
على ق��رار منع ال�سفر ب��أن��ه من
اخ�ت���ص��ا���ص ال�ق���ض��اء ال�ع��راق��ي
ح� ��� �ص ��ر ًا ،ل �ي�رد ب �ع��ده��ا مكتب
ال�ع�ب��ادي ب� ��أن �أم ��ر منع ال�سفر
�إج��راء م�ؤقت وال�ق��رار النهائي
يعود اىل الق�ضاء.

امل�ص��رف التج��اري ُيحي��ل مديرت��ه ال�سابق��ة �إىل "جلن��ة ت�ضمني"
 بغداد /املدى بر�س
�أعل ��ن مكتب املفت�ش الع ��ام يف وزارة املالية� ،أم�س الإثنني،
ع ��ن احالة مدير ع ��ام امل�ص ��رف العراقي للتج ��ارة ()TBI
ال�ساب ��ق ومدي ��ر ق�س ��م االئتم ��ان يف امل�ص ��رف �إىل جلن ��ة
الت�ضم�ي�ن املركزية ،بتهم ��ة "�إحلاقهما ال�ضرر باملال العام".
وكانت رئي�س امل�ص ��رف العراقي للتجارة ( )TBIال�سابقة
حمدي ��ة حممود اجلاف قد �سلم ��ت ،يف  12حزيران ،2016
�إدارة امل�ص ��رف �إىل املدي ��ر اجلديد في�ص ��ل و�سام الهيم�ص.

وذك ��ر مكتب املفت�ش يف بي ��ان تلقت (امل ��دى بر�س) ،ن�سخة
من ��ه� ،إن ��ه "�أح ��ال مدي ��ر ع ��ام امل�ص ��رف العراق ��ي للتجارة
( )TBIال�ساب ��ق (ح�.أ) ومدير ق�س ��م االئتمان يف امل�صرف
(م� .ص.ع) �إىل جلنة الت�ضمني املركزية ،وذلك ل�صرف قيمة
خطاب �ضمان ب�شكل خمالف للتعليمات ،و�إحلاقهما ال�ضرر
باملال العام بقيم ��ة ( )% 75من ن�سبة خطاب ال�ضمان مببلغ
 818.437دوالر".و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "مكت ��ب املفت� ��ش
الع ��ام ح ��ث الق�س ��م القان ��وين يف امل�ص ��رف املذك ��ور عل ��ى
متابعة �إج ��راءات ا�سرتداد مبالغ خط ��اب ال�ضمان ا�ستناد ًا

�إىل قرار املحكمة املتخ�ص�صة" ،م�ؤكد ًا �أن "املكتب طلب من
امل�صرف تزويده بك�ش ��ف يت�ضمن خطابات ال�ضمان املنفذة
م ��ن تاري ��خ ت�أ�سي�س امل�صرفولغاية ه ��ذا التاريخ" .يذكر �أن
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء حيدر العب ��ادي ق ��رر ،يف ال�سابع
م ��ن حزي ��ران � ،2016إعفاء م ��دراء م�ص ��ارف الر�شيد حمد
عبد الوه ��اب ،والرافدين با�سم احل�سني والتجاري حمدية
اجل ��اف وال�صناعي كاظ ��م نا�شور والزراع ��ي حممد هادي
اخلفاجي والعقاري خ�ضري عبا�س ،فيما �أبدى وزير املالية
هو�شيار زيباري اعرتا�ضه على القرار.

وزير الدفاع اثناء الإدالء ب�إفادته يف هيئة النزاهة
قناعته ب�أجوبة العبيدي� ،سوف يتم الت�صويت
على �سحب الثق ��ة عن وزير الدفاع بعد �أُ�سبوع
واح ��د" .ويف حال تقدم ع ��دد �أقل من التواقيع
"ف�سيعترب ذلك مبثاب ��ة جتديدا للثقة بالوزير
وقناعة ب�أجوبته" ،بح�سب ال�شمري.
ومن املفرت�ض ان تقدم جلنة النزاهة ،تقريرها
النهائي حول اتهامات وزير الدفاع ،يف جل�سة
الي ��وم الثالث ��اء ،كما �سيق ��وم رئي� ��س الربملان
بق ��راءة بي ��ان يف داخ ��ل املجل� ��س ح ��ول ذات
االتهامات.
وي�شري رئي�س الكتلة الوطنية اىل ان "التقرير
�سي�ؤث ��ر عل ��ى قناع ��ة الن ��واب يف الت�صوي ��ت
ل�صالح او �ضد وزير الدفاع".
وا�ستمع ��ت جلنة النزاهة ،خالل االيام االربعة

تع ُّثـر قانون "امل�ساءلة"

ويف �سي ��اق مت�صل �أدت االزمة ال�سيا�سية التي
فجرتها اتهامات وزير الدفاع ،اىل تعرث امل�ضي
بت�شري ��ع قان ��ون "امل�ساءل ��ة والعدال ��ة" ال ��ذي
تطالب به القوى ال�سنية.
و�أكد النائب كاظ ��م ال�شمري ان "جدول جل�سة
الثالثاء خ ��ال من فقرة الت�صوي ��ت على قانون
امل�ساءل ��ة" .وكان احت ��اد الق ��وى ق ��د تلق ��ى،
اال�سب ��وع املا�ضي ،تعه ��دا من اط ��راف �شيعية
بـ"الت�صوي ��ت" عل ��ى القانون ،مقاب ��ل موافقته
على مترير قان ��ون "حظر البعث" .لكنّ النائب
طال ��ب اخلربي ��ط قل ��ل م ��ن اهمي ��ة "االلتزام"
مبوع ��د مع�ي�ن لط ��رح الت�صوي ��ت عل ��ى قانون
"امل�ساءل ��ة والعدال ��ة" داخ ��ل جمل� ��س النواب،
م�شريا اىل �إمكانية الت�صويت على القانون يف
االيام القادمة.

وزارة الدفاع تت�س ّلم الوجبة الثالثة من مقاتالت F-16

حركة عدم االنحياز تختار العراق نائب ًا لرئي�سها

 بغداد  /املدى بر�س
العام  2011ل�ش ��راء  36مقاتلة من هذا الطراز� .إال �أن
ت�سلي ��م املقات�ل�ات �أرجئ بع ��د �سيطرة تنظي ��م داع�ش
�أعلنت وزارة اخلارجية ،الأحد ،انتخاب العراق نائب ًا عل ��ى م�ساحات وا�سعة من الب�ل�اد يف حزيران ،2014
لرئي�س م�ؤمتر قمة ق ��ادة الدول حلركة عدم االنحياز ،وانهي ��ار قطاع ��ات م ��ن اجلي� ��ش العراق ��ي و�سق ��وط
فيم ��ا �سيناق�ش م�ؤمت ��ر القمة يف �أيل ��ول املقبل ق�ضايا بع� ��ض مراكزه بيد اجلهاديني .ودف ��ع تقدم داع�ش يف
ن ��زع ال�س�ل�اح وق�ضاي ��ا ال�ش ��رق االو�س ��ط وت�أثريات مناط ��ق قريبة من قاعدة بلد العام املا�ضي� ،إىل �سحب
املناخ.
املتعاقدي ��ن الأمريكي�ي�ن الذي ��ن كان ��وا يعمل ��ون عل ��ى
وقالت ال ��وزارة يف بي ��ان تلقت (امل ��دى بر�س)ن�سخة ت�أهيلها ال�ستقبال املقات�ل�ات .وبدال من ت�سليم العراق
من ��ه� ،إن "جمموع ��ة دول حركة ع ��دم االنحياز ،عقدت الدفع ��ة االوىل م ��ن املقات�ل�ات ،قررت وا�شنط ��ن نقلها
اجتماعها الأخري يف نيويورك على م�ستوى مندوبيها �إىل قاع ��دة جوي ��ة يف والي ��ة �أريزون ��ا ،حي ��ث يتدرب
الدائم�ي�ن يف االمم املتح ��دة" ،مبين ًا ان ��ه "مت انتخاب الطيارون العراقيون عليها.
الع ��راق نائب� � ًا لرئي�س م�ؤمت ��ر قمة ق ��ادة دول احلركة و�سقط ��ت �إح ��دى ه ��ذه املقات�ل�ات يف والي ��ة �أريزونا
الت ��ي �ستعق ��د يف فنزويال للفرتة م ��ن � 18 - 13أيلول االمريكية خالل مه ��ام تدريب لطيارين عراقيني وقتل
 2016من قبل جمموعة دول احلركة".
قائده ��ا العمي ��د الطي ��ار را�صد حمم ��د �صديق ،يف 24
وا�ض ��اف البي ��ان� ،أن "امل�ؤمت ��ر �سيبح ��ث ع ��ددا م ��ن حزي ��ران  ،2015حيث كانت ه ��ذه �آخر طلعة جوية له
الق�ضايا الرئي�س ��ة العاجلة اهمها الق�ضايا التي تتعلق (طلع ��ة �إر�ض ��اع جوي ليل ��ي) قبل الرج ��وع اىل ار�ض
باالره ��اب وح ��ق تقرير امل�ص�ي�ر والتنمي ��ة امل�ستدامة العراق بعد ان انه ��ى مدة تدريبه ،وكان من املفرو�ض
والتع ��اون االمنائي بني الدول االع�ضاء" ،م�ش ً
ريا اىل ان يع ��ود اىل الع ��راق ي ��وم اخلمي� ��س  25حزي ��ران
"مناق�شة ق�ضايا نزع ال�سالح وق�ضايا ال�شرق االو�سط احلايل.
وث�أثريات املناخ".
و�سب ��ق ان ت�سل ��م الع ��راق وجبتني من ه ��ذه املقاتالت
وت�أ�س�س ��ت احلرك ��ة من  29دول ��ة ،وهي ال ��دول التي بعد ت�أخر دام �سنوات .و�أعلن وزارة الدفاع ،يف متوز
ح�ض ��رت م�ؤمتر باندوجن ( ،)1955ال ��ذي يعترب �أول عام  ،2015عن و�ص ��ول �أربع طائرات �أف  ،16ت�شكل
جتم ��ع منظ ��م ل ��دول احلرك ��ة ،و تعد م ��ن بن ��اة �أفكار الوجبة الأوىل التي مت التعاقد عليها مع �أمريكا.
رئي� ��س الوزراء الهن ��دي جواهر الل نه ��رو والرئي�س وق ��ال بري ��ت ماكغ ��ورك ،م�ساع ��د املن�س ��ق الأمريك ��ي
امل�صري جمال عبد النا�ص ��ر والرئي�س اليوغو�ساليف لالئت�ل�اف الدويل ،يف تغريدة له عرب موقع "تويرت"،
تيتو.
"بع ��د �أع ��وام من التح�ض�ي�ر والتدري ��ب يف الواليات
وانعق ��د امل�ؤمت ��ر الأول للحرك ��ة يف بلغ ��راد ع ��ام املتحدة ،هبط طيارون عراقيون اليوم ب�أول �سرب من
( ،)1961وح�ض ��ره ممثل ��و  25دول ��ة ،ثم ت ��واىل عقد مقاتالت �إف  16العراقية يف العراق".
امل�ؤمترات حتى امل�ؤمتر الأخري بطهران يف �أغ�سط�س وق ��ال رئي�س جلن ��ة االمن والدف ��اع الربملاني ��ة ،حاكم
�/آب .2012وو�ص ��ل ع ��دد الأع�ض ��اء يف احلرك ��ة عام الزامل ��ي حينه ��ا ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن
� 2011إىل  118دول ��ة ،وفري ��ق رقاب ��ة مك ��ون من " 18الع ��راق ت�سلم �أربع طائرات من طراز �أف  16رادار،
دولة و 10منظمات.
لكن �أحدى هذه املقاتالت كانت عاطلة".
ويف �سياق �آخر� ،أعلنت وزارة الدفاع ،الأحد ،و�صول ودع ��ا الزاملي �إىل �ض ��رورة "قيام الوالي ��ات املتحدة
الوجبة الثالثة م ��ن طائرات  16-fاملقاتلة اىل العراق بتعوي� ��ض الع ��راق عن طائ ��رة �ألف  16الت ��ي �سقطت
لدعم عمليات القتال �ضد داع�ش.
يف �أريزون ��ا" ،م�ستغرب� � ًا م ��ن "ع ��دم حت ��رك وزارة
وذك ��رت وزارة الدف ��اع ،يف بيان تلق ��ت (املدى بر�س) الدفاع وقيادة القوة اجلوية ملطالبة الواليات املتحدة
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "الوجب ��ة الثالثة من طائ ��رات  F16بتعوي�ض تلك الطائرة" .و�أعلنت وزارة الدفاع مطلع
املقاتل ��ة ،و�صل ��ت �إىل الع ��راق لدع ��م عملي ��ات حترير �شباط املا�ضي ،و�صول دفعة جديدة من طائرات F16
م ��ا تبقى م ��ن الأر�ض العراقي ��ة املغت�صبة" .ومل حتدد الأمريكي ��ة �إىل احدى القواعد اجلوي ��ة العراقية ،ومل
الوزارة عدد املقاتالت التي و�صلت.
حتدد الوزارة عدد املقاتالت يف هذه الدفعة اي�ضا.
وطائ ��رات (�أف  )16ه ��ي م ��ن جي ��ل مقات�ل�ات تنتجها وقالت الوزارة يف بيان لها ،تابعته (املدى بر�س)� ،إن
جمموع ��ة ج�ن�رال دايناميك� ��س الأمريكي ��ة ،وت�ص ��در "قائ ��د الق ��وة اجلوية الفريق الرك ��ن �أنور حمة �أمني،
�إىل نح ��و  20بل ��د ًا ،ه ��ي املقاتلة الأك�ث�ر ا�ستعما ًال يف ا�ستقب ��ل دفعة جديدة من طائ ��رات  F16التي و�صلت
العامل .و�أبرم العراق م ��ع الواليات املتحدة اتفاق ًا يف �إىل �إحدى القواعد اجلوية".
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مراقبون يعزون �أزمة جمل�س النواب اىل عدم وجود كتلة معار�ضة حقيقية

الربملان العراقي يعي�ش �شل ًال ت�شريعيا ب�سبب مطالبات اال�صالح وتبادل تهم الف�ساد
يواجه مجل�س النواب
انتقادات حادة و�أزمات
متالحقة و�سط تحديات
الحرب على داع�ش ،والف�ساد
الم�ست�شري والأزمة
االقت�صادية ،التي يبدو
عاجزا عن معالجتها.

 بغداد� /أ ف ب
وي�شهد الربملان ،الذي يفرت�ض انه ي�شكل
حج ��ر اال�سا� ��س يف احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة،
حال ��ة �شلل بع ��د �سل�سلة م ��ن امل�شاكل كان
�أخرها اتهام ��ات لرئي�سه وبع�ض �أع�ضائه
بالف�س ��اد ،م ��ا ع ��زز قناع ��ة ل ��دى الغالبية
العظمى م ��ن العراقيني بعدم جدوى هذه
امل�ؤ�س�سة الت ��ي يفرت�ض بها تقرير م�صري
البالد.
وق ��ال علي جميد ال�سعدي ( 26عاما) ،يف
احد ال�شوارع التجارية يف بغداد" ،جميع
م�شاكلنا ب�سببه ��م" يف �إ�شارة اىل اع�ضاء
جمل�س النواب .وا�ضاف "انهم خمتلفون
فيما بينهم ما انعك�س على ال�شعب".
م ��ن جهت ��ه ،ر�أى �سي ��ف الدي ��ن اخلزعلي
( 33عام ��ا) ،ال ��ذي يعم ��ل خب�ي�ر جتميل،
"لي�س لدي اي ثقة بالربملان وال اثق باي
نائ ��ب" .و�أ�ضاف وهو ي ��رد با�ستياء على
�س�ؤال عن ر�أي ��ه يف الربملان ،ان "النواب
ال ميثلون ال�شعب".

وكان ��ت �آخ ��ر �أزم ��ة ق ��د �شهده ��ا الربملان اجلب ��وري �شكوى �ض ��د العبي ��دي بتهمة
ه ��ي اتهامات وجهه ��ا وزير الدف ��اع خالد الت�شهري والقذف.
العبيدي اىل رئي�س جمل�س النواب �سليم ومل يتمك ��ن الربمل ��ان يف بداي ��ة الع ��ام
اجلاري وعل ��ى امتداد ع ��دة ا�سابيع ،من
اجلبوري بالف�ساد واالبتزاز.
ودفع ��ت اتهامات وزير الدف ��اع ال�سلطات التو�ص ��ل اىل اتف ��اق لدعم جه ��ود رئي�س
الق�ضائي ��ة اىل من ��ع �سف ��ر اجلب ��وري الوزراء حيدر العب ��ادي لت�شكيل حكومة
واثنني من نواب الربملان .يف املقابل قدم وزراء تنكوق ��راط ب�سب ��ب معار�ض ��ة

فو�ضى داخل الربملان يف جل�سة ا�ستجواب العبيدي
االح ��زاب الكب�ي�رة الت ��ي ت�سيط ��ر عل ��ى اع�ضائه لرئا�سة بع� ��ض جل�ساته بد ًال عن
مقدرات البالد.
اجلبوري.
و�شهد الربملان حالة من الفو�ضى العارمة كم ��ا اقتحم متظاه ��رون �إث ��ر غ�ضب على
املتك ��ررة و�سط مطال ��ب باال�صالح .وقد �أع�ضاء املجل�س ،املنطقة اخل�ضراء حيث
و�ص ��ل الأم ��ر اىل ح ��د اعت�ص ��ام ع�شرات يقع الربملان ،و�سيطروا على املبنى لعدة
م ��ن نوابه وخالف ��ات بلغت ح ��د املطالبة �ساعات ثم ان�سحبوا.
باقالة رئي�س املجل� ��س ما دفع اخرين من وق ��ال زي ��د العل ��ي ،اخلب�ي�ر الد�ست ��وري

التقى بارزاين وهريو �إبراهيم وزعيم حركة تغيري

دعت اىل �إعادة ت�شكيل املفو�ضية با�شراف املجتمع املدين

ال�سفري االمريكي ناق�ش مع قادة كرد�ستان امل�صاحلة ال�سيا�سية
 بغداد /املدى بر�س

�أك ��دت ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة يف الع ��راق� ،أم� ��س االثن�ي�ن� ،أن ال�سفري
الأمريكي لدى العراق �ستيوارت جونز ناق�ش خالل زيارته اىل اقليم
كرد�ست ��ان ،اخلمي� ��س املا�ض ��ي ،مع رئي� ��س االقليم م�سع ��ود بارزاين
امل�صاحلة ال�سيا�سية واحلرب �ضد تنظيم داع�ش.
وقدم جون ��ز �شكره اىل جميع امل�س�ؤول�ي�ن احلكوميني والأمنيني يف
كرد�ستان للدعم الذي تلقاه منهم خالل مدة وجوده يف العراق.
وقال ��ت ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة ،يف بيان تلق ��ت (املدى بر� ��س) ،ن�سخة
من ��ه� ،إن "ال�سفري الأمريكي لدى الع ��راق �ستيوارت جونز ،زار �إقليم
كرد�ستان العراق بني الرابع وال�ساد�س من �آب احلايل ،حيث التقى مع

رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين وكبار امل�س�ؤولني احلكوميني
والأمني�ي�ن يف كرد�ستان".و�أ�ضافت ال�سف ��ارة الأمريكية ان "ال�سفري
جون ��ز� ،أ�ش ��اد ب ��دور �إقلي ��م كرد�ستان اله ��ام يف احلرب �ض ��د داع�ش،
ف�ض ًال عن الدعم الهائل الذي قدمه الكرد العراقيون للمهجرين داخلي ًا
واملتواجدين حالي� � ًا يف االقليم".وتابع بيان ال�سف ��ارة الأمريكية ان
"ال�سفري جونز �سافر ب�صحبة القن�صل العام يف اربيل كني غرو�س
�إىل ال�سليماني ��ة لعق ��د اجتماعات مع كبار الق ��ادة ال�سيا�سيني مبا يف
ذل ��ك ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف االحت ��اد الوطني الكرد�ستاين هريو
�إبراهيم �أحمد ،ورئي�س وكال ��ة املعلومات (زانياري) الهور طالباين
واملن�سق الع ��ام حلركة كوران نو�شريوان م�صطف ��ى ،والنائب الأول
للأمني العام لالحتاد الوطني الكرد�ستاين كو�سرت ر�سول".

ح�شد بابل :ربطنا بالقائد العام يحولنا لـ"قوة �ضاربة"

 بابل /املدى بر�س

�أك ��دت قي ��ادة احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف حمافظ ��ة
باب ��ل ،االحد ،الق ��رار اخلا�ص بهيكل ��ة احل�شد
وربطه ب�ش ��كل مبا�شر برئي�س جمل�س الوزراء
القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة حي ��در العبادي
بـ"اخلط ��وة املهم ��ة الت ��ي �ستحول ��ه اىل ق ��وة
�ضارب ��ة" ،م�شرية اىل مبا�شرتها ب�إبعاد الهيئة
عن العم ��ل ال�سيا�سي وتهيئته ��ا للتفرغ ب�شكل
تام للجانب الع�سكري.
وق ��ررت احلكوم ��ة يف  31م ��ن مت ��وز ،2016
عزمها على تنظيم العمل بهيئة احل�شد ال�شعبي
لالرتق ��اء به ��ا عل ��ى الأ�صعدة كافة م ��ع مراعاة
حق ��وق املتطوع�ي�ن وواجباته ��م ،واعت�ب�رت

فا�سدون يروجون
التهامات مل
يذكرها العبيدي

يف وقته ��ا �أن ارتب ��اط منت�سبي الهيئ ��ة �سيفك
ال ��والءات ال�سيا�سي ��ة واالنتم ��اءات احلزبي ��ة
و"ال ي�سم ��ح" بالعم ��ل ال�سيا�س ��ي يف �صفوفه،
م�ؤك ��دة �أن ذلك ي�ضم ��ن "ا�ستقاللي ��ة" احل�شد
ويجعله جزءا م ��ن القوات امل�سلح ��ة العراقية
يرتبط بقائدها العام.
و�أ�ص ��درت هيئة احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف  26من
مت ��وز  ،2016اعمام� � ًا ب�أم ��ر دي ��واين �ص ��در
يف ،ال� �ـ 22من �شباط  ،2016ب�إع ��ادة ت�شكيلها
وتنظيمه ��ا والق ��وات التابع ��ة له ��ا ،ن�ص على
اعتبار احل�شد "ت�شكي ًال ع�سكري ًا م�ستق ًال يعمل
بنم ��وذج ي�ضاه ��ي جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب،
يخ�ض ��ع ومنت�سب ��وه للقوان�ي�ن الع�سكري ��ة
الناف ��ذة ،عل ��ى ان يف ��ك ارتب ��اط منت�سبي ��ه عن

خالد اال�سدي

�شدد رئي�س كتلة الدعوة النيابية ،خالد اال�سدي على �ضرورة
�إبقاء م ��ا ح�ص ��ل يف الربملان حا�ض ��ر ًا ملحا�سب ��ة الفا�سدين.
مبين ��ا �أن الفا�سدي ��ن يروج ��ون لأ�سم ��اء جدي ��دة مل يذكرها
العبيدي لإيهام النا�س.وقال الأ�سدي �إن "معركتنا مع الف�ساد
والفا�سدي ��ن �سالحه ��ا املا�ض ��ي م�ساندة ال�شع ��ب ووعيه مبا
يريد".و�أ�ضاف رئي�س كتلة الدعوة �أن "حماوالت الفا�سدين
خل ��ط الأم ��ور على النا� ��س من خ�ل�ال الإكثار م ��ن الدعايات
والإ�شاع ��ات والرتويج لأ�سماء جديدة و�سرية ،الغر�ض منه
حتقيق هدف �إي�صال النا�س للي�أ�س من جناحنا مبعاقبة �أهل
الف�س ��اد وداعمي داع�ش واالرهاب الذي ��ن �سفكوا دماء �أبناء
العراق يف خمتل ��ف املناطق واملدن".و�أك ��د اال�سدي بالقول
"الب ��د من �إبقاء ما ح�صل يف الربملان حا�ضرا واال�ستمرار
مبطالبة جمل�س النواب والق�ض ��اء ،التخاذ �إجراءات عاجلة
و�سريعة ملحا�سبة الفا�سدين واملرت�شني ومن يقف معهم".

حملة انتقام
�ضد من �ساعدين
با�ستجواب وزير
الدفاع

وم�ؤل ��ف كت ��اب (ال�ص ��راع عل ��ى م�ستقبل
العراق) ،ان الثقة يف الربملان بلغت ادنى
م�ستوى لذلك قد ال ت�ؤثر امل�شاكل االخرية
عل ��ى حج ��م ه ��ذه الثق ��ة كث�ي�را .يق ��ول
العلي ان "العراقي�ي�ن الب�سطاء يعتربون
امل�ؤ�س�سة (الربملان) نكتة".
وتتزام ��ن كل ه ��ذه االم ��ور م ��ع االزمات
االك�ث�ر خط ��ورة الت ��ي مي ��ر به ��ا العراق
يف الوق ��ت احلا�ضر ،وميك ��ن للربملان ان
يلع ��ب دورا للوقوف بوج ��ه تلك امل�شاكل
لو كان احلال غري ما هو عليه.
ويخو� ��ض الع ��راق حرب ��ا �ض ��د تنظي ��م
داع� ��ش املتط ��رف ال ��ذي ا�ستط ��اع بع ��د
هج ��وم �شر� ��س يف حزي ��ران ،2014
ال�سيطرة على مناطق وا�سعة يف �شمايل
وغربي البالد ،و�سط حتذيرات من االمم
املتح ��دة م ��ن ان اخلالف ��ات ال�سيا�سي ��ة
�ستخدم االرهابيني.
كما يواجه العراق ازمة مالية حادة جراء
انخفا�ض ا�سعار النف ��ط الذي يعد املورد
الرئي� ��س مليزاني ��ة الب�ل�اد .ويتزامن ذلك
مع �س ��وء االدارة والك�سب غري امل�شروع
وت�صاعد الغ�ضب ب�سب ��ب انت�شار الف�ساد
و�سوء اخلدمات يف عموم البالد.
وبينما يعاين الربملان من م�شاكل متكررة
يف الت�أخ�ي�ر ،فان ع ��دم فاعليته يف اقرار
الت�شريعات لي�س جديدا وامل�ؤ�س�سة التي
كان يفرت�ض ان تكون واحدة من الهيئات
اال�سا�سية للحكم ال تقوم بدورها.
ويرى العلي ان "جمل�س النواب العراقي
كان واحدا من �أقل امل�ؤ�س�سات فاعلية منذ
."2005
واك ��د النائ ��ب �أحم ��د امل�س ��اري ،ع�ض ��و
احتاد القوى اك�ب�ر كتلة ممثلة لل�س ّنة يف
املجل�س ،ان "الربمل ��ان مل يكن بامل�ستوى
الذي نطمح له لع ��دم ت�شريع قوانني مثل

العفو العام وامل�ساءل ��ة والعدالة والنفط
والغ ��از وال�سبب ه ��و احلاجة اىل توافق
ب�ي�ن الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة" .و�أ�ض ��اف ان
"اخلالف ��ات ال�سيا�سي ��ة وع ��دم التوافق
ت�سبب ��ا بعدم و�صول الربمل ��ان للم�ستوى
املطلوب".
واعت�ب�ر العل ��ي ان "ه ��ذا االم ��ر ي�سب ��ب
م�شكل ��ة الن د�ستورن ��ا �أ�س� ��س لع ��راق
برملاين دميوقراطي ،وو�ضع الربملان يف
مركز جميع ن�شاطات الدولة".
ويعم ��ل ن ��واب الربمل ��ان وفق ��ا لتوجهات
احزابهم ال�سيا�سية والطائفية والقومية
ب ��دال م ��ن ال�سعي باجت ��اه وطن ��ي ،االمر
ال ��ذي يخل ��ق م�ش ��اكل للمجل� ��س .وال
توجد جبه ��ة معار�ض ��ة ر�سمية يف داخل
الربمل ��ان �إذ ان جمي ��ع الأح ��زاب ت�ش ��ارك
ب ��وزراء داخ ��ل احلكوم ��ة وم ��ن ال�سه ��ل
منح ا�صواتها .لك ��ن يبقى االمر يف غاية
ال�صعوب ��ة عن ��د احلاجة لتمري ��ر قوانني
وطرح امور مثرية للجدل.
و�أ�ش ��ار العل ��ي اىل ان ��ه "يف الق�ضاي ��ا
احليوي ��ة مث ��ل الأم ��ن ،كان الربملان غري
ق ��ادر عل ��ى متري ��ر اي ت�شري ��ع تقريبا".
وا�ض ��اف ان "اال�ص�ل�اح الوا�س ��ع يف
الع ��راق غري ممكن ،الن الربملان م�ؤ�س�سة
لي�ست كفوءة".
وكان ميك ��ن ان ي�سمح جم ��ئ نواب جدد
بتح�سني الو�ضع ،لكن االنتخابات القادمة
مقررة يف  ،2018وحتى هذا ال ميكن ان
ي�ضمن حت�سن او�ضاع البالد .لذلك يبدو
العراقي ��ون م�ضطري ��ن الآن للتعاي�ش مع
او�ضاع بالدهم يف ظل برملان ال ي�ؤمنون
بقدراته وال يحملون له اي ثقة.
ويرى عل ��ي ح�س ��ون� ،صح ��ايف عراقي،
ان جمل� ��س الن ��واب "م�ؤ�س�س ��ة غ�ي�ر
�ضرورية ...ومن االف�ضل ان يُلغى".

الأط ��ر ال�سيا�سي ��ة واحلزبي ��ة واالجتماعي ��ة
كافة.
ويق ��ول مدير هيئة احل�ش ��د ال�شعبي يف بابل،
ح�سن فدع ��م ،يف حديث اىل (املدى بر�س)� ،إن
"قرار رئي�س الوزراء بتحويل احل�شد ال�شعبي
اىل جه ��از يرتب ��ط برئا�س ��ة ال ��وزراء ،ق ��رار
مه ��م وخطوة رائع ��ة" ،م�ؤك ��د ًا ان "ذلك القرار
�سيجعل م ��ن احل�شد ق ��وة �ضاربة ق ��ادرة على
الدفاع عن �أمن العراق وحمايته من االرهاب".
ودعا فدعم ،اىل "ت�شريع قانون خا�ص للح�شد
ال�شعب ��ي يحدد مهام ��ه وت�شكيالته من اجل ان
يعم ��ل احل�ش ��د وف ��ق قانون ل ��ه" ،م�ش�ي� ً
را اىل
ان "الهيئ ��ة با�ش ��رت بابعاد احل�ش ��د عن العمل
ال�سيا�سي والتفرغ للعمل الع�سكري".

عالية ن�صيف

نا�ش ��دت النائب ��ة ع ��ن جبه ��ة الإ�ص�ل�اح عالي ��ة ن�صي ��ف،
املرجعية الدينية وال�سلطات الثالثة لـ"حماية" من تعاون
معه ��ا يف ا�ستجواب وزير الدفاع وكل من قدم لها "الأدلة
والوثائ ��ق" ،ب�سب ��ب ما قالت انه "حت ��ركات جتري حاليا
يف الوزارة تهدف اىل االنتقام منهم".
و�أو�ضح ��ت ن�صي ��ف ان "الأم�ي�ن الع ��ام ل ��وزارة الدف ��اع
الفري ��ق الرك ��ن حممد ج ��واد كاظ ��م �أ�صدر بيان� � ًا نفى فيه
م ��ا ذكرته حول ا�ستع ��داده للإدالء ب�شهادت ��ه حول ملفات
الف�ساد املتعلقة با�ستجواب وزير الدفاع ،رغم انه وعدين
بذلك ولدي اثبات بر�سائل ن�صية".
وتابع ��ت ع�ضو جبه ��ة اال�صالح "�إذا تعر� ��ض �أي �شخ�ص
للأذى واالنتق ��ام ب�سبب ا�ستجواب وزي ��ر الدفاع ف�أحمل
الوزي ��ر وكل م ��ن ي�ش�ت�رك مع ��ه امل�س�ؤولي ��ة الكامل ��ة عن
�سالمة ه�ؤالء النا�س".

الف�ضيلة تدعو لنظام انتخابي ي�ضمن متثي ًال حقيقي ًا يف الربملان

 بغداد  /املدى

اعترب رئي�س كتل ��ة الف�ضيلة الربملانية
النائ ��ب عم ��ار طعم ��ة� ،أم� ��س االثنني،
ان االنتخاب ��ات حمط ��ة مهم ��ة للتغيري
و�إ�ص�ل�اح الواق ��ع ال�سيا�س ��ي وفر�صة
ملحا�سبة املت�صدي ��ن لل�ش�أن ال�سيا�سي.
و�أ�ش ��ار اىل ان ت�شري ��ع قان ��ون
انتخاب ��ات من�ص ��ف يف ��رز ممثلني عن
ال�شع ��ب ولي� ��س القوائ ��م ال�سيا�سي ��ة
وهو �ضروري لتعزيز الرقابة و�إجناز
اال�صالح وقال النائب عمار طعمة ،يف
بيان تلق ��ت (املدى) ،ن�سخة منه �أم�س،
ان فاعلية االنتخابات تزداد يف حتقيق
الأهداف املذكورة اذا �إ�ستندت لقانون
انتخاب ��ات من�ص ��ف ي�ضم ��ن متثي�ل�ا
حقيقي ��ا للناخبني دون هدر لأ�صواتهم
�أو تغيي ��ب لإرادته ��م ،ويت�ضمن نظام ًا
انتخابي� � ًا مين ��ح التمثي ��ل يف الربملان
للمر�شح�ي�ن احلا�صل�ي�ن عل ��ى �أعل ��ى
الأ�ص ��وات بغ�ض النظر ع ��ن قوائمهم
ونح�صل عندها على ممثلني مبا�شرين
لل�شعب يحر�صون على ر�ضاه ومتابعة
هموم ��ه وال�سع ��ي حل ��ل م�شاكل ��ه بد ًال
م ��ن النظ ��ام االنتخاب ��ي ال�سابق الذي
ينت ��ج ممثل�ي�ن يع�ب�رّ ون ع ��ن قوائمهم
وي�ستهدفون متابع ��ة رغبات قوائمهم
و�أغرا�ضه ��ا وان عار�ض ��ت م�صلح ��ة
الناخبني".و�أك ��د رئي�س كتلة الف�ضيلة

املو�صل �ستحرر قبل
انتخابات الرئا�سة
الأمريكية

نايف ال�شمري

�أك ��د النائ ��ب ع ��ن حمافظة نين ��وى ناي ��ف ال�شم ��ري ،ان مدينة
املو�صل �ستح ��رر قبل االنتخاب ��ات االمريكي ��ة لال�ستفادة منها
انتخابي ًا ،فيما نّبي ان مدة حترير املدينة مرتوك لقدرة اجلي�ش
العراق ��ي وتعاون االه ��ايل معه.وق ��ال ال�شم ��ري �أن "املو�صل
�ستح ��رر قبل االنتخابات االمريكي ��ة بفرتة" ،مبينا ان "حترير
املو�صل للأ�سف ال�شديد �ستكون ورقة لالنتخابات االمريكية".
و�أ�ض ��اف النائب عن املو�ص ��ل ان "فرتة حترير املدينة مرتوكة
لالبط ��ال باجلي� ��ش العراق ��ي والق ��وى امل�سان ��دة له ��ا وتعاون
االه ��ايل داخ ��ل املدين ��ة" ،م�ش�ي�را اىل �أن "الق ��ادة الع�سكريني
�أك ��دوا بانه ��م �سي�ستخدم ��ون خطط ��ا ملباغتة تنظي ��م داع�ش".
و�أع ��رب ال�شم ��ري ع ��ن امله ان "تك ��ون عملية املو�ص ��ل معركة
ملحة عراقية".يذكر ان رئي�س ال ��وزراء حيدر العبادي ك�شف،
يف  22حزي ��ران املا�ض ��ي ،ع ��ن تلق ��ي "ا�ستغاثات" م ��ن �أهايل
مدينة املو�صل تطالب بـ"تخلي�صهم" من تنظيم "داع�ش".

�إن "تعدي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات بهذا
ال�ش ��كل �سيزي ��د م ��ن زخ ��م الرقاب ��ة
ال�شعبي ��ة ويجعلها حا�ض ��رة وم�ؤثرة
يف كل املواق ��ف واالح ��داث لأن
ال�سيا�سي ي ��درك �إن و�صوله وتر�شحه
ملواق ��ع متثي ��ل ال�شعب يعتم ��د بدرجة
�أ�سا�سي ��ة عل ��ى ر�ضاه ��م والتناغ ��م مع
رغباتهم وي�ستطيعون �إق�صاءه وعزله
�سيا�سي� � ًا �إذا مل يواك ��ب تطلعاته ��م
ويراعي م�صاحلهم".
وتاب ��ع النائ ��ب طعم ��ة بالق ��ول "انن ��ا
يف ذات الوق ��ت النغف ��ل ع ��ن �ضرورة
�إعادة النظر بطريقة ت�شكيل املفو�ضية
امل�ستقلة لالنتخابات لن�ضمن ا�ستقاللية
وحيادي ��ة وكفاءة �أع�ضائه ��ا ونتجنب
ت�أث�ي�رات التجاذب ��ات ال�سيا�سي ��ة على
تكوينها و�إتخاذ قراراتها.
ور�أى رئي� ��س كتل ��ة الف�ضيل ��ة ان
"اخلطوة املمكنة لتحقيق هذا الغر�ض
تب ��د�أ بتعدي ��ل قان ��ون املفو�ضية الذي
ين� ��ص عل ��ى ت�شكيل جلنة م ��ن �أع�ضاء
الربمل ��ان تت ��وىل قب ��ول الرت�شيح ��ات
وتقيمه ��ا وتق ��دمي ت�صوراته ��ا
للربمل ��ان القراره ��ا ،واال�ستعا�ض ��ة
ع ��ن ذل ��ك بت�شكيل جلنة م ��ن جامعيني
متخ�ص�ص�ي�ن بهذا ال�ش� ��أن ومب�ساعدة
منظم ��ات جمتم ��ع امل ��دين امل�ستقل ��ة
وم�سان ��دة املجتم ��ع ال ��دويل تت ��وىل
قبول الرت�شيح ��ات وتقييم املر�شحني

احل�شد الرتكماين
جاهز للم�شاركة
بتحرير احلويجة

وفق معايري مهنية تخ�ص�صية".
وكان ��ت حركة الوفاق الوطني بزعامة
اياد عالوي ،دعت ،اجلمعة ،اىل تغيري
املفو�ضية العلي ��ا لالنتخابات ،و�أكدت
�ض ��رورة ع ��دم تر�شيح ه ��ذه احلكومة
لالنتخاب ��ات بعك� ��س م ��ا تري ��ده قوى
الرجعية والتخلف.
وطالبت احلركة ب�ضرورة "�سن قانون
جدي ��د لالنتخابات وتغي�ي�ر املفو�ضية
العليا لالنتخاب ��ات و�أن ال تر�شح هذه
احلكومة لالنتخابات بعك�س ما تريده
قوى الرجعية والتخلف التي �أو�صلت
العراق اىل ماهو عليه الآن".
لكن جلنة الأقالي ��م الربملانية عار�ضت
دع ��وات ح ��ل املفو�ضي ��ة وتعدي ��ل
قانونه ��ا ،عازية ذل ��ك اىل "عدم وجود
وق ��ت ال�ستب ��دال �أع�ضائه ��ا" .ودع ��ت
احلكوم ��ة �إىل "تخ�صي� ��ص �أم ��وال
لإج ��راء انتخابات جمال�س املحافظات
كونها ال متتلك الأموال الالزمة لتهيئة
الأمور اللوج�ستية لالنتخابات".
و�أك ��دت املفو�ضي ��ة ،ي ��وم االح ��د،
ا�ستعدادها النتخابات املجال�س املحلية
فقط ،و�أكدت ا�ستثناء حمافظات اقليم
كرد�ست ��ان وكرك ��وك م ��ن االنتخابات
لأ�سب ��اب قانوني ��ة وحمافظ ��ة نينوى
لأ�سباب �أمنية.
وقال �سرب�ست م�صطفى ،رئي�س جمل�س
املفو�ض�ي�ن يف مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات

حممد البياتي

�أعرب الأم�ي�ن العام ملنظمة بدر ف ��رع ال�شمال والقيادي
باحل�ش ��د ال�شعب ��ي حممد مه ��دي البياتي ،ع ��ن جاهزية
ق ��وات احل�شد ال�شعبي الرتكماين للم�شاركة يف حترير
ق�ضاء احلويجة واملو�صل.
و�أ�ض ��اف البيات ��ي ان "ق ��وات احل�شد الل ��واء ال�ساد�س
ع�ش ��ر انهت ال ��دورة اال�سا�سي ��ة لع�شرات م ��ن منت�سبي
احل�ش ��د والت ��ي �ستق ��ع على عاتقه ��ا مه ��ام �صعبة خالل
الف�ت�رة املقبلة يف العملي ��ات الع�سكرية �ض ��د ع�صابات
داع� ��ش التكفريي لتطه�ي�ر باقي املناطق الت ��ي ي�سيطر
عليها".وتاب ��ع القي ��ادي يف منظم ��ة ب ��در ان "عملي ��ة
حتري ��ر احلويجة م ��ن التنظي ��م االرهاب ��ي يحتاج اىل
حتديد �ساعة ال�صفر من القيادة الع�سكرية لطرد داع�ش
وم ��ن ثم التوج ��ه �إىل حتري ��ر املو�صل والت ��ي �ستكون
مقربة لداع�ش".

خالل م�ؤمت ��ر �صحايف عق ��ده يف مقر
املفو�ضي ��ة و�س ��ط بغ ��داد ،وح�ضرت ��ه
(امل ��دى بر� ��س) �إن "املفو�ضي ��ة مل
تت�سلم �أي طلبات من ال�سلطات الثالث
بدم ��ج انتخابات املجال� ��س املحلية مع
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب" ،م�ؤكد ًا
�أن "املفو�ضي ��ة ت�ستعد الآن النتخابات
جمال�س املحافظات فقط".
و�أ�ض ��اف م�صطفى �أن "ع ��دد الناخبني
امل�سموح لهم بامل�شاركة يف االنتخابات
ه ��و  19مليون� � ًا و 387الف� � ًا و581
ناخب ًا وبع ��د ا�ستبع ��اد ناخبي نينوى
ا�صب ��ح الع ��دد  17مليون� � ًا و 279الف ًا
و 434ناخب ًا بينهم مليون و 600الف
ناخب من النازحني يف  13حمافظة "،
م�ش�ي�را �إىل� ،أن "عدد مراكز الت�سجيل
املفتوح ��ة خ�ل�ال م ��دة التحدي ��ث يبلغ
 683مرك ��ز ًا و 46مرك ��ز ًا مفتوح� � ًا
ال�ستقب ��ال و�سائ ��ل االع�ل�ام يف عموم
العراق با�ستثناء حمافظة نينوى".
وتاب ��ع م�صطف ��ى� ،أن "ع ��دد املواق ��ع
والف ��رق اجلوال ��ة الت ��ي �ستق ��وم
بت�سجي ��ل النازح�ي�ن يف عم ��وم البالد
با�ستثن ��اء نين ��وى واالنب ��ار بلغ 109
مواقع وف ��رق جوال ��ة" ،الفت� � ًا اىل �أن
"املحافظ ��ات امل�ستثن ��اة من التحديث
ه ��ي حمافظ ��ات اقلي ��م كرد�ست ��ان
وكرك ��وك لأ�سب ��اب قانوني ��ة ونينوى
لأ�سباب امنية".

جمع تواقيع
ل�سحب الثقة عن
"هيئة االت�صاالت"

حممد امل�سعودي

�أعلن ��ت جلنة اخلدم ��ات الربملانية ،عن عزمه ��ا جمع تواقيع
ل�سح ��ب الثق ��ة م ��ن هيئ ��ة االع�ل�ام واالت�ص ��االت ب�سب ��ب
"ف�سادها".وقال ع�ضو اللجنة حممد امل�سعودي� ،إن "�ضعف
م ��وارد البل ��د وع ��دم تعددها �أ�صبح ��ت ت�ش ��كل م�شكلة داخل
املوازن ��ة العام ��ة يف الدول ��ة العراقية ،ف�ضال ع ��ن اعتمادها
عل ��ى النفط بن�سبة �أك�ث�ر من ."%90و�أ�ض ��اف امل�سعودي �أن
"هن ��اك م ��وارد �إ�ضافية ممك ��ن تعود بالنفع عل ��ى املوازنة
مث ��ل �شب ��كات االت�ص ��االت والزراع ��ة وال�صناع ��ة والتجارة
وغريه ��ا" ،مردف ��ا "لكن �س ��وء التخطي ��ط والإدارة يف البلد
�أهمل ��ت تلك القطاعات و�أ�صبحت غري منتجة وغري فاعلة بل
هي م�سته ِلكة وعبء على خزينة الدولة".وتابع ع�ضو جلنة
اخلدم ��ات "�أما �شبكات الهاتف النق ��ال التي مت االتفاق معها
ملن ��ح العراق ح�صة معين ��ة� ،إال انه ات�ضح ع ��دم ت�سديدها ما
بذمتها من مبالغ كبرية".

جمل�س الوزراء يوافق على ت�سديد  % 40من م�ستحقات مقاويل كركوك
 كركوك /المدى بر�س

الحيوي ��ة ومنه ��ا م�شاري ��ع ج�س ��ر �شيو �س ��ور والطريق
الحول ��ي ومراك ��ز �صحي ��ة باال�ضاف ��ة ال ��ى  30مدر�سة"،
م�ؤك ��د ًا� ،أن "الدخ ��ل المال ��ي الوحيد لكرك ��وك اليوم هو
ح�ص ��ة البترو دوالر للنفط الم�ص ��در عبر اقليم كرد�ستان
والذي لم تت�سلم المحافظة من امواله �سوى  400مليون
دين ��ار من ��ذ مطل ��ع الع ��ام الحال ��ي  ،2016م ��ن الحكومة
االتحادية".
و�أ�ضاف كريم� ،أنه "بعد مفاتحتنا االمانة العامة لمجل�س
الوزراء ووزارة التخطيط ح�صلت الموافقة على ت�سديد

 %40م ��ن م�ستحق ��ات المقاولي ��ن البالغ ��ة  150ملي ��ار
دين ��ار وبفائدة  %5بما يخف ��ف المعاناة وال�ضغوط التي
يتعر�ض ��ون لها وين�شط حركة ال�سوق اقت�صادي ًا و�ضمان
انجاز الم�شاريع".
يذكر �أن كركوك تعان ��ي �أزمة اقت�صادية ب�سبب انخفا�ض
�أ�سع ��ار النف ��ط وع ��دم �ص ��رف الحكوم ��ة االتحادي ��ة
م�ستحقاتها المالية منذ منت�صف العام  ،2013ف�ض ًال عن
ا�ستقباله ��ا �أكثر م ��ن � 600ألف نازح ،م ��ا �أدى �إلى توقف
الكثير من م�شاريعها.

5 ECONOMY
�أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم� ،أم�س االثنين ،عن
موافقة مجل�س الوزراء على ت�س ��ديد  %40من م�ستحقات
مقاولي المحافظة ،فيما �أكد اال�ستمرار ب�إنجاز الم�شاريع
الحيوية.
وقال نجم الدين كريم خالل اجتماع مو�س ��ع مع ر�ؤ�س ��اء
الدوائ ��ر الخدمي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة وح�ضرت ��ه (الم ��دى
بر�س)� ،إن "محافظة كرك ��وك م�ستمرة بتنفيذ الم�شاريع

اقتصــاد
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النفط :ملف ا�ستثمار احلقول امل�شرتكة مع �إيران والكويت مل يُح�سم
 بغداد /زهراء حميد

�أكدت وزارة النفط� ،أم�س
االثنين� ،أن اللجان الم�شتركة
مع �إيران والكويت "لم تح�سم"
بعد مو�ضوع الحقول الم�شتركة،
مقرة ب�أن ا�ستثمارها من
طرف واحد "ي�ضر بها" ،فيما
دعت لجنة النفط والطاقة
البرلمانية �إلى "تكثيف الجهود
مع البلدين الجارين ومراعاة
المعطيات الجديدة في تلك
الحقول".
وكان ��ت �إي ��ران قد ك�شف ��ت يف (الراب ��ع من �آب
 ،)2016عل ��ى ل�س ��ان رئي� ��س �شرك ��ة النف ��ط
الإيرانية الوطنية غالم ر�ضا مانو�شهري ،عن
تفاو�ضه ��ا مع �شرك ��ة رو�سي ��ة لتطوير حقلني
نفطيني م�شرتكني مع العراق لزيادة �إنتاجهما
و�إقام ��ة م�صف ��ى فيهم ��ا ،مبين ��ة �أنه ��ا وقع ��ت
اتفاقي ��ة "�سرية" م ��ع ال�شركة لإع ��داد خارطة
طريق لتطوير احلقلني خالل مدة ترتاوح بني
�أربعة �إىل �ستة �أ�شهر.
النف ��ط :ا�ستثمار احلق ��ول امل�شرتكة من طرف
واحد ي�ضر بها
وقال املتحدث با�سم وزارة النفط عا�صم جهاد،
يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن هنالك "جلان ًا
م�شرتك ��ة للبحث بق�ضية احلقول امل�شرتكة مع
�إي ��ران والكوي ��ت� ،شكلت منذ �سن ��وات لبحث
مو�ضوعه ��ا ف�ض ًال عن ق�ضية تر�سيم احلدود"،

مبين ��ا� ،أن "�إي ��ران والكوي ��ت حري�صتان على
التو�ص ��ل �إىل اتف ��اق نهائي ب�ش� ��أن اال�ستثمار
الأمث ��ل لتلك احلق ��ول ،لكن اللج ��ان امل�شرتكة
مل تكم ��ل �أعمالها بعد ،لوج ��ود بع�ض امل�سائل
الفني ��ة العالق ��ة كالدعام ��ات احلدودي ��ة الت ��ي
ت�ضررت بفعل احلروب والظروف اجلوية".
و�أ�ض ��اف جهاد� ،أن "العراق ي�ستثمر �أي�ض ًا يف
احلقول امل�شرتكة ،ومنها حقل بدرة احلدودي،
يف وا�س ��ط م ��ع �إي ��ران ،وحقل ��ي الب ��زركان
والفك ��ة يف مي�س ��ان ،حيث يج ��ري العمل بهما
وتطويرهما وا�ستثمارهم ��ا" ،م�شريا �إىل� ،أن
"القان ��ون ال ��دويل يتيح لكل دول ��ة ا�ستثمار
احلقول النفطية املوجودة داخل حدوها".
وتابع جه ��اد� ،أن "العراق ميتلك حق ا�ستثمار
احلق ��ول امل�شرتك ��ة وتطويره ��ا ،مثلما ميتلك
الآخ ��رون احلق ذات ��ه" ،الفت� � ًا �إىل �أن "الدول
دائم ��ا تف�ضل بح�س ��ب االتفاق ��ات الدولية� ،أن
يك ��ون هن ��اك ا�ستثمار م�ش�ت�رك باالتف ��اق مع
ط ��رف ثالث ك�شرك ��ة عاملية ،بالت ��ايل ي�أخذ كل
ط ��رف ح�صت ��ه بح�س ��ب امت ��دادات احلقل يف
�أرا�ضيه".
و�أق ��ر جه ��اد� ،أن "اال�ستثمار م ��ن طرف واحد
ي�ض ��ر باحلق ��ل امل�ش�ت�رك لأن ��ه ي� ��ؤدي �إىل
انخفا� ��ض ال�ضغ ��ط" ،م�ؤك ��دا �أن ��ه "يف�ضل �أن
يكون اال�ستثمار م�ش�ت�رك ًا وهذا ما تعمل عليه
الوزارة مع الكويت و�إيران".
الطاق ��ة الربملاني ��ة :ال ب ��د م ��ن متابع ��ة ج ّدي ��ة
للحق ��ول امل�شرتك ��ة م ��ع �إي ��ران والكوي ��ت من
خالل اللجان امل�شرتكة
من جانب ��ه قال رئي�س جلن ��ة الطاقة الربملانية
�آري ��ز عبد الل ��ه يف حديث �إىل (امل ��دى بر�س)،
�إن "احلق ��ول العراقي ��ة امل�شرتكة م ��ع الكويت
و�إي ��ران حتت ��اج �إىل اتفاق ��ات لإدامته ��ا
وا�ستثمارها بال�شكل الذي يخدم العراق".

و�أ�ض ��اف عبد الل ��ه� ،أن هناك "جلن ��ة حكومية
تعم ��ل عل ��ى التو�صل التفاق ��ات نهائي ��ة ب�ش�أن
احلقول امل�شرتكة مع �إيران والكويت ،وكيفية
ا�ستثمارها لكن املو�ضوع مل يح�سم بعد" ،عاد ًا
�أن م ��ن ال�ض ��روري "متابعة املو�ض ��وع بنحو
معم ��ق من خالل اللج ��ان امل�شرتكة مع البلدين

اجلارين مع مراعاة املعطيات اجلديدة يف تلك
احلقول".
وكان ال�سف�ي�ر العراق ��ي يف �إي ��ران ،راج ��ح
املو�س ��وي� ،أك ��د يف (ال� �ـ 18م ��ن �آب ،)2015
�أن الع ��راق ي�سع ��ى لال�ستثم ��ار الثنائ ��ي م ��ع
�إي ��ران يف حق ��ل ازادكان النفطي امل�شرتك بني

البلدي ��ن ،الفت ��ا اىل �أن "املفاو�ض ��ات م�ستمرة
بني الطرفني لتطوير احلقل.
وبح�س ��ب �شرك ��ة النف ��ط الوطني ��ة االيراني ��ة
ف�إنه ��ا متتل ��ك م ��ع الع ��راق  12حق�ل ً�ا م�شرتك ًا
حت ��وي احتياطي ��ا ي�ص ��ل �إىل �أك�ث�ر م ��ن 95
ملي ��ار برميل فيما يعد �أك�ب�ر احتياطي للمواد

العراق يتلقى دعوة من م�صرف التنمية الإ�سالمي لبحث �إعادة �إعمار املناطق املحررة
 بغداد /المدى
�أعل ��ن �صن ��دوق �إع ��ادة �إعم ��ار
املناطق املت�ضررة من الإرهاب،
�أم� ��س االثنني ،عن ت�سلمه دعوة
م ��ن م�صرف التنمي ��ة الإ�سالمي
لبح ��ث �سب ��ل �إع ��ادة �إعم ��ار
املناطق املت�ضررة من العمليات
"الإرهابية".
وق ��ال �صن ��دوق �إع ��ادة �إعم ��ار

املناطق املت�ضررة من الإرهاب،
يف بيان تلق ��ت "املدى" ،ن�سخة
منه� ،إن "بنك التنمية الإ�سالمي
وجه دعوة اىل رئي�س �صندوق
�إعادة اعم ��ار املناطق املت�ضررة
م ��ن العملي ��ات الإرهابي ��ة عب ��د
البا�سط تركي �سعيد وممثل عن
البنك املرك ��زي العراقي وممثل
ع ��ن البنك ال ��دويل لزي ��ارة مقر
البنك يف جدة قريب ًا".

و�أ�ض ��اف ال�صن ��دوق� ،أن
"الزي ��ارة ته ��دف اىل مناق�ش ��ة
م�شاري ��ع �إعادة اعم ��ار املناطق
املت�ض ��ررة م ��ن العملي ��ات
الإرهابية و�إمكاني ��ة دعم البنك
لإعادة الإعمار" ،ع ��اد ًا �أن "بنك
التنمي ��ة الإ�سالم ��ي ه ��و اجلهة
الدولي ��ة امل�س�ؤولة عن التن�سيق
ب�ي�ن اجله ��ود الدولي ��ة لإع ��ادة
الإعمار يف العراق".

وكان رئي� ��س البن ��ك الإ�سالم ��ي
للتنمية �أحمد حممد علي �أبدى،
ال�سب ��ت ( 26م ��ن �آذار ،)2016
ا�ستع ��داد البن ��ك الإ�سالم ��ي
للإ�سه ��ام يف �إع ��ادة اعم ��ار
وت�أهي ��ل املناط ��ق املح ��ررة من
تنظيم (داع�ش) يف العراق ،فيما
�أ�شار اىل "�إمكانية و�ضع برامج
مهم ��ة وب�إ�شراف م ��ن احلكومة
العراقية لإعمار تلك املناطق".

وي�شه ��د الع ��راق و�ضع� � ًا �أمني� � ًا
ا�ستثنائي� � ًا منذ حزي ��ران 2014
وتتوا�ص ��ل العمليات الع�سكرية
والأمني ��ة حم ��رز ًة تقدم� � ًا
ملحوظ� � ًا لطرد تنظي ��م (داع�ش)
م ��ن املناطق الت ��ي ينت�ش ��ر فيها
مبحافظ ��ات نين ��وى و�ص�ل�اح
الدين واالنبار فيما ينتظر �آالف
النازح�ي�ن الع ��ودة �إىل مناطقهم
الت ��ي مازال ��ت حت ��ت �سيط ��رة

 بغداد /م�ؤيد الكناني-المدى

اعربت لجنة االقت�صاد واال�ستثمار
في مجل�س النواب� ،أم�س االثنين،
عن قلقها من عدم �إمكانية العراق
االلتزام بتعهداته وايفاء القرو�ض
الممنوحة له من الم�ؤ�س�سات
الدولية ،وفيما �أكدت �أن ذلك
�سي�ؤدي �إلى تراكم الديون ،حذرت
من "�أزمة اقت�صادية م�شابهة لما
مرت به البالد قبل العام ،2003
دعا خبراء اقت�صاد الحكومة
الى ا�ستثمار القرو�ض الخارجية
بان�شاء م�شاريع �ستراتيجية تدر
امواال لخزينة الدولة.
وقالت ع�ضو اللجن ��ة نورة البجاري يف
حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "اللجنة
قلقة م ��ن القرو�ض الت ��ي ت�سلمها العراق
من امل�ؤ�س�سات املالي ��ة الدولية ،لتخوفها
من ع ��دم �إمكاني ��ة العراق م ��ن �إيفاء تلك
القرو�ض" ،حمذرة من "مواجهة العراق
�أو�ضاع� � ًا اقت�صادية �شبيهة مبا قبل العام
 ،2003حيث كان يعاين من تراكم ديون
ت�صل �إىل  125مليار دوالر".

و�أ�ضافت البج ��اري� ،أن "العراق يواجه
م�شكل ��ة �أخ ��رى تتمث ��ل ب�آلي ��ة توزي ��ع
القرو�ض بني حمافظ ��ات العراق وكيفية
حتقيق العدالة يف توزيعها".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي
م�صطف ��ى حمم ��د احلبي ��ب يف حدي ��ث لـ
"امل ��دى" ،ان "خط ��ط الع ��راق لتج ��اوز
االزم ��ة املالي ��ة الت ��ي يعي�شها ع ��ن طريق
االقرتا� ��ض م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات العاملي ��ة

حتتاج اىل اع ��ادة هيكلة بع�ض مفا�صلها
االقت�صادية املهمة".
وا�ض ��اف ان "الب ��دء بعملي ��ة تر�شي ��ق
احلكوم ��ة االحتادي ��ة من خ�ل�ال تقلي�ص
ع ��دد كوادره ��ا الب�شري ��ة الت ��ي جتاوزت
ال� �ـ  4مالي�ي�ن موظف ا�ضاف ��ة اىل حتديد
اولوي ��ات ال�ص ��رف للقطاع ��ات احلاكمة
كالدف ��اع وال�صح ��ة والتعلي ��م ا�ضاف ��ة
اىل اخلدم ��ات اليومي ��ة ال�ضروري ��ة

�شارع اجلمهورية والذي ي�صل املنطقة التجارية ال�شورجة بباقي مناطق العا�صمة ..ت�صوير /حممود ر�ؤوف

خارج الحدود

Out o f B o r d e r s

تنظيم (داع�ش).
يذك ��ر �أن املناط ��ق املح ��ررة من
(داع� ��ش) تعاين م ��ن دمار كبري
يعي ��ق �إمكاني ��ة ع ��ودة الأه ��ايل
�إليه ��ا ،يف ظ ��ل ع ��دم ق ��درة
احلكوم ��ة على �أعماره ��ا نتيجة
الأزم ��ة املالي ��ة اخلانق ��ة الت ��ي
تواجهه ��ا حالي ًا ب�سب ��ب تراجع
�أ�سع ��ار النفط العاملي ��ة ونفقات
احلرب �ضد "الإرهاب".

االقت�صاد الربملانية "قلقة" من تراكم الديون وحتذر من "�أزمة م�شابهة
ل�سنوات قبل "2003
للمواطنني".
و�أو�ض ��ح احلبيب ان "ام ��وال القرو�ض
الت ��ي جناه ��ا الع ��راق ال ت�س ��د �إال  %4من
عج ��ز موازنته العامة رغم ارتفاع ا�سعار
النفط ب�ش ��كل طفيف منذ م ��ا يقارب الـ 5
ا�شه ��ر � ،إال ان دي ��ون احلكوم ��ة ال�سابقة
م ��ا ت ��زال ت�ضغ ��ط عل ��ى موازن ��ة الع ��ام
احلايل".
وب�ّي�نّ ان "القرو� ��ض اخلارجي ��ة تعت�ب�ر
ديونا م�ؤجلة ،لذلك على احلكومة جتنب
االعتم ��اد عليه ��ا كمفت ��اح رئي�س ��ي حل ��ل
ازمتها املالية".
وتاب ��ع ان "ا�ستثم ��ار املن ��ح والقرو� ��ض
بان�ش ��اء م�شاري ��ع �سرتاتيجي ��ة ميكن ان
تدر امواال للخزينة العامة وتوفر فر�ص
عم ��ل للعاطل�ي�ن كالقن ��اة اجلاف ��ة وميناء
الفاو الكب�ي�ر واال�ستفادة م ��ن احتياطي
الغاز الطبيعي".
وكان ��ت اللجن ��ة االقت�صادي ��ة يف جمل�س
النواب �أك ��دت ،يف الـ( 28متوز ،)2016
�أن احلكوم ��ة جت ��اوزت الأزم ��ة املالي ��ة
التي �شهدتها الب�ل�اد خالل املدة املا�ضية،
وانتقدته ��ا كونها "مل ت�أخ ��ذ منها "در�س ًا
ملواجه ��ة احل ��االت الطارئ ��ة م�ستقب�ل ً�ا"،
وفيم ��ا لفت خب�ي�ر اقت�ص ��ادي �إىل حاجة
احلكومة لإجراء عمليات تق�شف وو�ضع

الهيدروكربوني ��ة يف موق ��ع واح ��د بال�ش ��رق
الأو�سط.
وي�ؤكد خ�ب�راء بال�ش�أن النفط ��ي� ،أن م�ساحات
ب�سيط ��ة ن�سبي� � ًا م ��ن تل ��ك احلقول تق ��ع خارج
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة ،لكن الع ��راق �أ�ضعف من
جريان ��ه تكنولوجي ��ا ومالي� � ًا يف ا�ستغ�ل�ال
املكام ��ن النفطي ��ة امل�شرتك ��ة ،خا�ص ��ة و�أن ��ه
مل يتو�ص ��ل حت ��ى الآن �إىل عق ��د اتفاقي ��ات
م�شرتكة م ��ع �إيران والكويت ب�ش� ��أن ا�ستغالل
تلك املكام ��ن لأ�سباب بينها ع ��دم ح�سم م�شاكل
تر�سيم احلدود معهما.
يف �سي ��اق مت�صل قالت �شرك ��ة ت�سويق النفط
العراقي ��ة "�سوم ��و"� ،إن الع ��راق خف�ض �سعر
البيع الر�سمي خلام الب�صرة اخلفيف �إىل �آ�سيا
يف �شحنات �سبتمرب \�أيلول دوالرا واحدا �إىل
م�ستوى يقل  2.30دوالر للربميل عن متو�سط
�سعر خامي عمان ودبي عن ال�شهر ال�سابق.
و�أك ��دت �سومو يف بيان تلقت "املدى" ،ن�سخة
منه� ،إنها "قررت ت�سعري �شحنات خام الب�صرة
الثقيل املتجهة �إىل �آ�سيا يف ال�شهر ذاته بواقع
 6.40دوالر للربميل دون متو�سط �سعر خامي
عمان ودبي".
وحت ��دد �سع ��ر البي ��ع الر�سمي خل ��ام الب�صرة
اخلفي ��ف يف �شحن ��ات �أيل ��ول �إىل �أ�س ��واق
الأمريكت�ي�ن عن ��د م�ست ��وى م�ؤ�ش ��ر �أرجو� ��س
للخ ��ام ع ��ايل الكربي ��ت ناق�ص ��ا  0.60دوالر
للربمي ��ل ب ��دون تغري ع ��ن ال�شه ��ر ال�سابق يف
ح�ي�ن زاد �سعر بيع خام كرك ��وك �إىل الواليات
املتحدة  0.80دوالر للربميل فوق امل�ؤ�شر.
وبالن�سبة لل�شحنات املتجهة �إىل �أوروبا ارتفع
�سعر خام الب�صرة اخلفيف  0.75دوالر لي�صل
�إىل �سعر خام برنت خم�صوما منه  3.95دوالر
للربميل وارتف ��ع �سعر �شحنات �أيلول من خام
كركوك �إىل خ�صم قدره  4.05دوالر.

"خط ��ط بعيدة وق�ص�ي�رة الأمد ملعاجلة
الأزم ��ة"� ،أع ��رب ع ��ن �أ�سف ��ه "للت�أخ ��ر
والع�شوائي ��ة وع ��دم ا�ستف ��ادة احلكومة
من اخلربات والكفاءات العراقية".
وك�شف امل�ست�شار امل ��ايل لرئي�س جمل�س
الوزراء مظهر حممد �صالح ،اجلمعة(27
اي ��ار � ،)2016أن مقدار "املظل ��ة املالية"
الدولي ��ة الت ��ي �سيح�ص ��ل عليه ��ا العراق
تقدر بقرابة الـ 20مليار دوالر ،فيما دعت
جلن ��ة االقت�ص ��اد واال�ستثمار يف جمل�س
الن ��واب اىل الرتكيز على م ��دى احلاجة
الفعلي ��ة للقرو�ض وكيفية انفاقها لتعزيز
االقت�صاد الوطني.
وكانت وزارة التخطيط العراقية �أكدت،
الأح ��د( 10كان ��ون الث ��اين � ،)2016أن
تطبي ��ق نظ ��ام الدف ��ع بالآج ��ل �سي�شم ��ل
م�شاريع املاء واملجاري والطاقة والنفط
والطرق ،و�أ�شارت �إىل �أن �سقف القرو�ض
مبوجبه "لن يره ��ق" االقت�صاد العراقي
�إذ ال يتجاوز اخلم�س ��ة ترليونات دينار،
وفيما عدّت �أن ذلك �ضروري لإكمال نحو
�ست ��ة �آالف م�شروع متلك ��ئ وانقاذها من
االندث ��ار ،طم� ��أن امل�ست�ش ��ار االقت�صادي
لرئي� ��س جمل�س الوزراء املعرت�ضني على
النظ ��ام ال ��ذي ي�ش ��كل �ض ��رورة لتجاوز
املرحلة اال�ستثنائية احلالية.

جنيف

الذهب ينخف�ض بعد بيانات الوظائف
الأمريكية

انخف� ��ض الذهب لأقل م�ست ��وى يف �أ�سبوع� ،أم�س االثنني ،موا�صال
خ�سائ ��ره الت ��ي بلغ ��ت اثنني باملئ ��ة يف اجلل�سة ال�سابق ��ة مع جتدد
التوقع ��ات برف ��ع �أ�سع ��ار الفائ ��دة الأمريكي ��ة بع ��د �ص ��دور بيانات
الوظائف يف الواليات املتحدة والتي جاءت �أف�ضل من التوقعات.
وج ��اءت الزي ��ادة يف التوظي ��ف يف الوالي ��ات املتح ��دة �أعل ��ى م ��ن
التوقع ��ات لل�شهر الث ��اين على الت ��وايل يف يوليو\ مت ��وز وزادت
الأج ��ور مما عزز التوقعات بت�سارع وترية النمو االقت�صادي وزاد
من احتمال رفع �أ�سعار الفائدة هذا العام.

القاهرة

م�س�ؤول� :سرنفع �أ�سعار الكهرباء
بني  %25و %40

قال ��ت وزارة الكهرب ��اء امل�صري ��ة� ،أم�س االثنني� ،إنه ��ا رفعت �أ�سعار
الكهرباء بني  1.7جنيه ( 0.19دوالر) لأول �شريحة يف اال�ستهالك
املن ��زيل و  942.2جني ��ه لأعلى �شريح ��ة يف اال�ستهالك املنزيل مبا
ميثل زيادة ترتاوح بني  25و 40باملئة بداية من �أول يوليو\ متوز
املا�ضي.
وقال حممد �شاكر وزير الكهرباء يف م�ؤمتر �صحفي� ،أم�س االثنني،
�إن الزي ��ادة ت�ت�راوح ب�ي�ن  35و 40باملئ ��ة لل�شرائح الث�ل�اث الأوىل
اخلا�ص ��ة مبح ��دودي الدخ ��ل وذل ��ك يف املرحلة الثالث ��ة من خف�ض
الدعم.

نيويورك

النفط يوا�صل �صعوده
وا�صلت �أ�سع ��ار النفط ارتفاعها� ،أم�س االثن�ي�ن ،بعد �صدور تقرير
ع ��ن جت ��دد دع ��وات بع� ��ض ال ��دول الأع�ض ��اء يف منظم ��ة البل ��دان
امل�ص ��درة للبرتول (�أوبك) �إىل كبح الإنتاج لكن املحللني حذروا من
�أن العوام ��ل الأ�سا�سية امل�سببة لنزول اخلام م ��ا زالت قائمة بعدما
هوت بالأ�سعار لأدنى م�ستوى لها يف �أربعة �أ�شهر.
وج ��رى ت ��داول العقود الآجل ��ة خلام برن ��ت ب�سع ��ر  45.17دوالر
للربميل بحلول ال�ساعة  1404بتوقيت غرينت�ش بارتفاع قدره 90
�سنتا �أو  2.03باملئة عن �سعر الإغالق ال�سابق.
وجرى ت ��داول خام غ ��رب تك�سا�س الو�سيط الأمريك ��ي يف العقود
الآجل ��ة ب�سعر  42.78دوالر للربمي ��ل بارتفاع قدره � 98سنتا �أو ما
يعادل  2.34باملئة.
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طويال يف ال�صحراء
�سائقو ال�شاحنات يف "ال�صفرة" :ننتظر
�أو ندفع  1000دوالر

نص ردن
 عالء ح�سن

ق�صعتكم دهينة

 بغداد  /املدى بر�س

العري ��ف "ب ��در معلة" اعت ��اد قبل اندالع احل ��رب العراقية
االيراني ��ة توجيه حما�ضرة يومية جلنود ف�صيله  ،حتثهم
على االلتزام بال�ضبط الع�سكري ال�صارم  ،وتنفيذ الأوامر
م ��ن عري ��ف الف�صي ��ل اىل القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلحة
 ،لتف ��ادي التعر� ��ض لعقوب ��ة ال�سج ��ن و"زي ��ان ال�صف ��ر" ،
قب ��ل الدخ ��ول اىل �ساح ��ة العر�ض ��ات  .يق ��ود العريف بدر
الف�صي ��ل اىل مكان يقع ق ��رب مطبخ الوحدة ،ليكون بعيدا
ع ��ن انظار ال�ضباط  ،يبد�أ حديث ��ه با�ستخدام مفردات غري
�صاحل ��ة للن�شر  ،بح�سب تعبري جن ��ود الف�صيل "ماينلب�س
عليه ��ا عكال"  ،ثم يكرر ما قاله يف اليوم ال�سابق  ،ملوح ًا
ب�إدراج ا�سماء جنود الف�صيل يف �سجل املذنبني  ،بنظرات
يوجهها اىل جهتي اليمني والي�سار للت�أكد من خلو ال�ساحة
م ��ن �ضابط او نائب �ضابط  ،يطلق مفرداته بحديث طويل
"ولك ��م �صخم الله وجوهكم  ،ق�صعتكم دهينة ،واجباتكم
بني ليلة وليلة  ،ب�ساطيلكم خفيفة  ،قيافتكم راقية  ،النزول
اىل البل ��دة كل خمي�س  ،وجبات الإجازات ما�شية واحلمد
لل ��ه  ،لي� ��ش تفرون؟؟" ث ��م ي�ستم ��ر باحلديث ":طي ��ح الله
حظكم اجلي� ��ش ي�سوي زمل� ،شلون باج ��ر نحارب العدو"
 .انتهت حما�ض ��رة العريف بدر ب�إطالق ايعاز التوجه اىل
�ساح ��ة العر�ض لأغرا� ��ض التفتي�ش ال�صباح ��ي ثم اجراء
التدريب ح�سب املنهج .
حما�ضرة العريف عرفها كل من التحق مبع�سكر التدريب
م ��ن اجلنود اخلريج�ي�ن وغريهم " ،الق�صع ��ة الدهينة" مل
تلف ��ت اهتمام معظمهم  ،فهي يف كل الأحوال "مركة هوا"
خالي ��ة من اللح ��وم يعدها مطب ��خ الوحدة ،نال ��ت �إعجاب
العري ��ف بدر واخري ��ن من �ضب ��اط ال�ص ��ف يف املع�سكر ،
ت�أقلموا مع �صعوبات احلياة الع�سكرية بكل ق�سوتها .
اجلي ��ل ال�ساب ��ق م ��ن �ضباط ال�ص ��ف يف اجلي� ��ش العراقي
ترك ��وا اخلدمة  ،او �سجل ��وا يف عداد �ضحايا احلرب  ،اما
العريف بدر معلة ف�أحيل اىل التقاعد بنا ًء على طلبه برتبة
نائ ��ب �ضابط درج ��ة خام�سة ،افتتح دكان ًا م ��ن بيته الواقع
يف �أط ��راف الكرخ من العا�صمة  ،يعاين حالي ًا من الإ�صابة
ب�أمرا� ��ض مزمن ��ة  ،ال�ش ��يء الوحي ��د ال ��ذي يجي ��ده حالي ًا
احلديث عن حياته الع�سكري ��ة ودوره يف �إعداد ال�صناديد
الزمل اخل�شنة امل�ستعدة ملواجهة العدو .
"ق�صعتكم دهينة" احتفظ ��ت بح�ضورها و�شكلها وطعمها
بذاكرة العريف بدر معلة  ،اجلي�ش العراقي احلايل تخلى
عنها  ،ا�ستبدلها بنظام عقد �إطعام اجلي�ش فكان ال�سبب يف
�إثارة الزوبعة الأخرية يف امل�شهد العراقي بعد ا�ستجواب
وزي ��ر الدفاع خالد العبي ��دي  .احل�صول على العقد مببلغه
ال�ضخ ��م يعني �ضم ��ان �إدراج �صاحب العق ��د �ضمن منتدى
اثري ��اء الع ��امل  ،هل ي�ستطي ��ع الوزير الك�ش ��ف عن اجلهة
املكلفة او ال�شخ�ص �صاحب العقد؟ جمرد �س�ؤال يطرح يف
اط ��ار احل�صول عل ��ى املعلومات ملعرف ��ة �شخ�صية او جهة
�سيا�سية او رجال اعمال ق�صعتهم "دهينة ".
وزارة الدف ��اع اختارت من ينف ��ذ عقد اطعام اجلي�ش  ،من
ه ��و ؟ ما �صلته بزعماء �سيا�سيني ؟ م ��ن �شريكه يف جمل�س
الن ��واب ؟ ال�س�ؤال بريء ال يحمل غر�ض ًا �آخر بقدر الك�شف
عن حقيقة "ق�صعتكم دهينة ".

�شكا الع�شرات من ا�صحاب
ال�شاحنات ،يوم �أم�س
الإثنني ،من �سوء التعامل
وعمليات االبتزاز
التي يتعر�ضون لها يف
نقطة جمرك ال�صفرة،
�شمايل مدينة بعقوبة،
مركز حمافظة دياىل،
و�أكدوا ان القائمني على
تلك النقطة يطالبون
ال�سائقني مببالغ ت�صل اىل
 1000دوالر لغر�ض ال�سماح
لهم بعبور �سياراتهم او
االنتظار يف ال�صحراء
لأكثـر من ع�شرة ايام.
وفيما �أكدوا �إر�سال املمتنعني عن
التعام ��ل بهكذا �سياق ��ات اىل ابو
غري ��ب برفق ��ة قوة م ��ن اجلي�ش،
حذر خمت�صون يف ال�ش�أن الأمني
املكان املخ�ص�ص النتظار ال�شاحنات يف نقطة كمرك ال�صفرة �شمال بعقوبة
م ��ن خط ��ورة تل ��ك الأج ��راءات
و�أثره ��ا بف�س ��ح املج ��ال لدخ ��ول م ��ن قب ��ل موظف ��ي الكم ��ارك يف ترابية ،قرب ذلك املوقع".
ت�سته ��دف �أرت ��ال ال�سي ��ارات يف الغذائي ��ة" .يف ال�سي ��اق ذات ��ه ،
ال�سيارات املفخخة اىل املحافظة نقط ��ة كم ��رك ال�صف ��رة 70( ،ك ��م بدوره � ،أ�ش ��ار ال�سائق �سالم �أبو ذل ��ك امل ��كان" ،مطالب� � ًا يف الوقت لفت ال�سائق مهند ابراهيم اىل �أن
مقابل "مبالغ مالية".
�شمايل مدين ��ة بعقوب ��ة) ،تتمثل نور ،اىل �أن "ال�ساحة املخ�ص�صة ذاته "هيئ ��ة اجلم ��ارك با�ستيفاء "ال�سائق�ي�ن الذي ��ن ميتنعون عن
فق ��د قال �سائ ��ق ال�شاحن ��ة با�سم يف مطالبتن ��ا بدف ��ع مبل ��غ م ��ايل لوق ��وف ال�شاحن ��ات ،خالل فرتة مبال ��غ الكم ��ارك عل ��ى الب�ضائ ��ع دفع تلك املبال ��غ يتم ار�سالهم اىل
حمم ��د عل ��ي ،يف حدي ��ث اىل ي�صل اىل نحو  1000دوالر حتى االنتظ ��ار التي ت�ص ��ل اىل ع�شرة الأجنبي ��ة يف منطق ��ة ال�صف ��رة منطق ��ة ابوغري ��ب غرب ��ي بغداد
(امل ��دى بر� ��س)� ،إن "هنال ��ك ن�ستطيع املرور عرب تلك النقطة ،ايام تقع يف �صح ��راء قاحلة غري ولي�س يف اب ��و غريب كون اغلب برفق ��ة قوة من اجلي� ��ش ،ليجري
عملي ��ات م�ساوم ��ة و�أ�سالي ��ب وبخالف ��ه �سنج�ب�ر عل ��ى البق ��اء خمدوم ��ة �أمني ًا ،وه ��و ما يجلعنا الب�ضائع تتلف ب�سب البقاء لأكرث بعده ��ا التن�سي ��ق معه ��م مقاب ��ل
ابتزاز نتعر�ض لها ب�شكل م�ستمر لأكرث م ��ن ع�شرة اي ��ام يف �ساحه عر�ض ��ة لهجم ��ات �إرهابي ��ة ق ��د م ��ن ع�ش ��رة اي ��ام ال�سيم ��ا املواد �إعطائه ��م مبالغ مالية ليتم �إطالق

ويعدونها ّ
"متنف ً
مثقفو الب�صرة ي�شيدون مبهنية ور�صانة "املدى" ّ
�سا" للمثقف العراقي
 الب�صرة  /املدى بر�س
�أ�ش ��اد مثقف ��ون و�إعالمي ��ون يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة،
ي ��وم �أم� ��س االثن�ي�ن ،ب� �ـ "مهني ��ة ور�صان ��ة" �صحيفة
(امل ��دى) وا�ستمراريته ��ا رغم ات�ساع نط ��اق ال�صحافة
االلكرتوني ��ة ،فيم ��ا عدوها "متنف�س� � ًا للمثقف العراقي
وم�صدر ًا مهم ًا للباحثني".
فق ��د ق ��ال الناق ��د وال�شاع ��ر عل ��ي الإم ��ارة ،يف حديث
اىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "�صحيفة (امل ��دى) تعد احدى
ال�صح ��ف الك�ب�رى يف الع ��راق حيث واظب ��ت على �أن
ت�صدر بانتظام رغم اغالق العديد من ال�صحف الورقية
العراقي ��ة" ،مبين� � ًا� ،أن "موا�ضيعه ��ا مهني ��ة ور�صينة

باال�ضاف ��ة اىل �أن ك ّتابه ��ا ه ��م �أه ��ل جترب ��ة وعمق يف
الثقاف ��ة وهي واحدة من ال�صح ��ف املهمة التي �أ�س�ست
اىل ثقافة �صحفية را�سخة بعد عام ." 2003
و�أ�ض ��اف الإمارة ان ��ه "ورغم ات�ساع نط ��اق ال�صحافة
االلكرتوني ��ة يف الوقت احلا�ضر والإعالم املرئي الذي
هيمن على امل�شهد الإعالم ��ي ،مل تت�أخر املدى عن ركب
ه ��ذه املرحل ��ة فه ��ي متوا�صلة ع�ب�ر موقعه ��ا يف �شبكة
االنرتن ��ت حيث جت ��د ال�صحيفة حا�ضرة ب ��كل ابوابها
و�صفحاتها الأمر الذي �ساه ��م يف ات�ساع نطاق قرائها
ومتابعيها".
من جانبه  ،ق ��ال الفنان والكاتب امل�سرحي عبد الكرمي
العام ��ري ،يف حدي ��ث اىل (املدى بر� ��س)� ،أن "جريدة

امل ��دى هي املتنف� ��س للمثق ��ف العراقي خا�ص ��ة بعد �أن
ته ��دم جدار �إعالم �سلطة احلزب الواحد املنح�صرة يف
اربع �صحف فقط قبل العام  2003حيث متيزت املدى
باهتمامات �شملت اجلوانب الثقافية والفنية والأدبية
والتي انف ��ردت عن باقي ال�صحف الت ��ي كان مرتكزها
ت�سليط ال�ضوء على الأحداث ال�سيا�سية والأمنية".
و�أ�شار العام ��ري اىل �أن "جريدة املدى من املطبوعات
الت ��ي ت�صل ��ح �أن تك ��ون م�ص ��در ًا مهم� � ًا للباحث�ي�ن
والدار�س�ي�ن فيما يتعل ��ق بالبح ��وث والدرا�سات وهي
�صفة اخرى تتمتع به ��ا املدى ك�صحيفة ورقية ر�صينة
مبوا�ضيعها".
ب ��دوره  ،ق ��ال الإعالم ��ي م�شتاق فال ��ح ،يف حديث اىل

كركوك
النجف

وق ��ال الناطق الر�سمي با�س ��م الوزارة
حمي ��د الناي ��ف ،يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "دائ ��رة البيط ��رة التابع ��ة
لل ��وزارة متكن ��ت م ��ن ال�سيط ��رة على
مر� ��ض انفلون ��زا الطي ��ور واحل ��د
م ��ن انت�ش ��اره بالتع ��اون م ��ع اجلهات
ال�سان ��دة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "الدائ ��رة
م�ستم ��رة بعملي ��ات امل�س ��ح والتح ��ري
الت ��ي �أف�ض ��ت �إىل ال�سيط ��رة عل ��ى
املر� ��ض واحلد من انت�ش ��اره خالل 15
يوم� � ًا م ��ن وق ��وع الإ�صابة ،م ��ن خالل
عملي ��ات االحت ��واء والطم ��ر ال�صح ��ي
للدواج ��ن امل�صاب ��ة الت ��ي با�ش ��رت بها
فور اال�ست�شعار بوجوده".
�أ�ض ��اف الناي ��ف �أن "ال ��وزارة قام ��ت
بحرق كميات كبرية منها �ضمن مناطق
الإ�صاب ��ة و�إت�ل�اف كمي ��ات كب�ي�رة من
البي� ��ض وامل�ضي يف عملي ��ات املتابعة
ال�صحي ��ة لأماك ��ن الإ�صاب ��ة للت�أكد من

عملية اتالف الدواجن امل�صابة ب�أنفلونزا الطيور

منع ا�ستقبال الطلبة النازحين في المدار�س
والكليات
وجه حمافظ كركوك جنم الدين كرمي املديرية
العامة لرتبية املحافظة بعدم ا�ست�ضافة الطلبة
النازح�ي�ن يف عموم مدار�س كرك ��وك وكلياتها
للعام الدرا�سي املقبل ب�سبب الأزمة االقت�صادية
وحتري ��ر معظم امل ��دن التي نزح ��وا منها ،فيما
�أكد و�صول كميات م ��ن الأم�صال لعالج لدغات
الأفاعي والعقارب اىل م�ست�شفيات املحافظة.
وق ��ال جنم الدي ��ن كرمي خالل اجتم ��اع مو�سع
م ��ع ر�ؤ�س ��اء الدوائ ��ر اخلدمي ��ة يف املحافظ ��ة

وا�سط

�أعلنت وزارة الزراعة ،يوم
�أم�س الإثنني ،عن خلو العراق
من انفلونزا الطيور نتيجة
اجلهود التي بذلتها دوائرها
املعنية بالتعاون مع اجلهات
ال�ساندة .ويف حني بينت �أنها
تعتزم �إعادة تقومي وبناء
حقول الدواجن املت�ضررة
نتيجة املر�ض على وفق معايري
ال�سالمة املهنية� ،أكدت �أنها
�أطلقت �أو باعت �أكثـر من 24
ً
مليونا و� 500ألف �إ�صبعية من
�أ�سماك الكارب خالل عام
 2016احلايل يف �إطار جهودها
لإكثارها.

عدم وجود املر�ض بعد االنتهاء من مدة
احل�ضانة املقررة للفريو�س امل�سبب له
البالغة  21يوم ًا".
ولف ��ت الناي ��ف اىل �أن "الفحو�ص ��ات
�أثبتت ع ��دم وجود �إ�صاب ��ات جديدة"،
مبين� � ًا �أن "التطاب ��ق الكام ��ل ب�ي�ن
الفحو�ص ��ات الت ��ي �أجرته ��ا دائ ��رة
البيط ��رة واملخت�ب�رات العاملي ��ة �أك ��د
�سالم ��ة الإجراءات املختربية لدوائرنا
البيطرية ال�سيم ��ا �أن العراق ع�ضو يف
منظم ��ة ال�صح ��ة احليواني ��ة العاملية،
م ��ا يلزمه تطبي ��ق ال�ضوابط املعدة من
قبلها".
و�أك ��د الناط ��ق الر�سم ��ي با�س ��م وزارة

الزراعة �أنه "بعد  90يوم ًا من اكت�شاف
�إ�صاب ��ات باملر� ��ض ،نعل ��ن ر�سمي� � ًا عن
خل ��و الع ��راق م ��ن �إنفلون ��زا الطي ��ور
م ��ا مل ت�سجل ح ��االت جدي ��دة" ،مثمن ًا
"دور امل�ل�اكات البيطري ��ة وجهوده ��ا
اال�ستثنائي ��ة لتطوي ��ق املر� ��ض واحلد
من انت�شاره و�صو ًال �إىل �إنهائه".
و�أو�ض ��ح الناي ��ف �أن "ال ��وزارة ممثلة
بدائ ��رة البيط ��رة �شكلت جلن ��ة خا�صة
لإعادة تق ��ومي وبناء حق ��ول الدواجن
الت ��ي �أ�صابه ��ا ال�ضرر نتيج ��ة املر�ض،
على �أن تتم �إع ��ادة البنى التحتية لتلك
امل�شاري ��ع عل ��ى وفق معاي�ي�ر ال�سالمة
املهنية".

يف حمور �آخر من حديثه ،ذكر النايف
�أن "دائ ��رة ال�ث�روة احليوانية التابعة
للوزارة� ،أنتجت العديد من الإ�صبعيات
ويرق ��ات �أ�سماك ال ��كارب املف�ضلة لدى
املواطن�ي�ن ،يف مفاق�سه ��ا املنت�شرة يف
عم ��وم البالد ،ومنها امليمونة وامل�ش ّرح
وال�صويرة وال�شر�ش".
وب�ي�ن �أن "الدائ ��رة �أطلق ��ت  23مليون ًا
و� 75ألف� � ًا منه ��ا يف امل�سطح ��ات املائية
خ�ل�ال ع ��ام  2016احل ��ايل ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن قيامه ��ا ببي ��ع ملي ��ون و� 464ألف
�أ�صبعي ��ة ملرب ��ي الأ�سم ��اك ،يف �إط ��ار
خطته ��ا لإكثارها يف الع ��راق ملالءمتها
للظروف البيئية املحلية".

(امل ��دى بر�س) ،انه "لكوين مهتم ًا بجانب النقد الأدبي
و�أتطل ��ع لإن�ش ��اء نق ��د �صحفي على غ ��راره وجدت يف
جري ��دة املدى ا�سلوب الكتاب ��ة  ،ماير�سم خطى جديدة
تق ��رب ب�ي�ن الكتابة ال�صحفي ��ة والكتاب ��ة االدبية حيث
كتبت ر�سالة املاج�ستري يف جامعة الب�صرة عن جريدة
امل ��دى بعن ��وان "التحقي ��ق ال�صحف ��ي يف ال�صحاف ��ة
العراقية � -صحيفة املدى منوذج ًا  -درا�سة ن�صية".
وت�أ�س�س ��ت جري ��دة (امل ��دى) يف الع ��ام  2003وه ��ي
�صحيف ��ة عراقية ت�صدر ب�ش ��كل منتظم ومنذ انطالقتها
يف العراق نظم ��ت املدى ا�سبوعه ��ا الثقايف يف اربيل
جت ��اوز ًا للظروف الأمني ��ة ،وتعب ً
ريا ع ��ن التفاعل بني
مكونات الطيف العراقي املت�آخي.

بـ المختصر ..

الزراعة ت�ؤكد ال�سيطرة على �إنفلونزا الطيور
 بغداد  /املدى بر�س

�سراح ��ك وال�سم ��اح ل ��ك باملرور،
دون احلاج ��ة اىل ارجاعن ��ا اىل
نقطة كمارك ال�صفرة".
من جانبه ،اكد مدير �إعالم الفرقة
اخلام�سة للجي�ش لعراقي العقيد
حمم ��د التميم ��ي ،يف حديث اىل
(امل ��دى بر�س)� ،أن "مه ��ام الفرقة
اخلام�س ��ة تنح�ص ��ر يف حماي ��ة
الطري ��ق الواق ��ع ب�ي�ن كرك ��وك
ودياىل ال�سيم ��ا منطقة ال�صفرة،
الت ��ي يقع فيها املنف ��ذ الكمركي"،
الفت� � ًا �إىل �أن "عنا�صرنا الأمنية،
يقومون بعمليات تدقيق املركبات
ال�صغ�ي�رة والكب�ي�رة ع�ب�ر نقاط
التفتي� ��ش الواقع ��ة �ضمن مناطق
عمليات الفرقة" ،نافي ًا ان "يكون
هنال ��ك اي عمل م�شرتك مع كمرك
ال�صفرة".
يف �سي ��اق مت�ص ��ل  ،ق ��ال املحل ��ل
الأمن ��ي حمم ��ود الطائ ��ي ان
"دخ ��ول ال�شاحن ��ات ع�ب�ر نقطة
كم ��رك ال�صف ��رة مقاب ��ل مبال ��غ
مادي ��ة دون خ�ضوعه ��ا لعملي ��ات
تفتي�ش �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على
الو�ضع الأمني ،مبا ي�سهل دخول
العنا�صر الإرهابي ��ة وال�سيارات
املفخخة اىل املحافظة" ،الفت ًا اىل
ان "املنطق ��ة املخ�ص�ص ��ة حلج ��ز
ال�سي ��ارات تخل ��و م ��ن احلماي ��ة
الالزم ��ة لت�أمينه ��ا ،ال�سيم ��ا �أنه ��ا
احل ��د الفا�صل بني دياىل و�صالح
الدين وجت ��اور منطقه مطيبيجة
الت ��ي مازال ��ت ت�ش ��كل خط ��ر ًا
�أمني ًا".

وح�ضرت ��ه (امل ��دى بر�س)� ،إنه "وج ��ه املديرية
العامة لرتبي ��ة املحافظة با�ستحال ��ة ا�ست�ضافة
الطلب ��ة النازح�ي�ن يف عم ��وم مدار� ��س كركوك
وكلياته ��ا للعام الدرا�س ��ي املقبل ب�سبب الأزمة
االقت�صادية ون�ض ��وب املوارد املحلية وحترير
معظ ��م امل ��دن التي نزح ��وا منه ��ا اىل كركوك"،
م�ؤك ��د ًا "و�ص ��ول  300م�ص ��ل لع�ل�اج لدغ ��ات
العق ��ارب و 100م�ص ��ل للدغ ��ات الأفاع ��ي اىل
م�ست�شفيات كركوك".

�إن�شاء م�ست�شفى �سعة � 50سرير ًا في بدرة
�أعلن ��ت �إدارة ق�ض ��اء ب ��درة مبحافظ ��ة وا�س ��ط،
موافق ��ة احلكومة املحلية عل ��ى �إن�شاء م�ست�شفى
ب�سع ��ة � 50سرير ًا يف الق�ض ��اء ،فيما ا�شارت اىل
ان تكالي ��ف امل�ش ��روع م ��ن خم�ص�ص ��ات املناف ��ع
االجتماعي ��ة الت ��ي تقدمه ��ا ال�ش ��ركات النفطي ��ة
العاملة بالق�ضاء.
وق ��ال قائممقام ب ��درة جعفر عب ��د اجلبار حممد
،يف حدي ��ث اىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "جمل� ��س
املحافظة واف ��ق على اخلطة الت ��ي قدمتها �إدارة

الق�ض ��اء للم�شاريع املق�ت�رح تنفيذها عام 2017
�ضم ��ن خم�ص�ص ��ات املنافع االجتماعي ��ة املقدمة
من قبل ال�شركات النفطية العاملة يف حقل بدرة
النفطي".
و�أ�ضاف عبد اجلب ��ار �أن "�أهم ما يف تلك اخلطة
بناء م�ست�شفى �سعة � 50سرير ًا يف مركز الق�ضاء
مع جتهيزه وت�أثيثه بغية تقدمي �أف�ضل اخلدمات
ال�صحي ��ة اىل مواطن ��ي الق�ض ��اء �إ�ضاف ��ة اىل
ناحيتي زرباطية وج�صان".

"العمانية" تعتزم ت�سيير  4رحالت �أ�سبوعي ًا
�إلى العراق
�أعلن ��ت �شرك ��ة خط ��وط �سلطة عم ��ان اجلوية عن
ا�ستعداده ��ا لت�سي�ي�ر �أرب ��ع رح�ل�ات مبا�شرة بني
م�سق ��ط والنجف بدء ًا من منت�ص ��ف �أيلول املقبل،
مبين ��ة �أنها فتحت باب احلج ��ز عليها عرب موقعها
عل ��ى االنرتن ��ت .وذك ��رت ال�شرك ��ة يف بي ��ان له ��ا
�أوردت ��ه �صحيفة تامي ��ز �أوف عمان Times of
 Omanوتابعت ��ه (امل ��دى بر� ��س)� ،إن عم ��ان

"�ست�سري بدء ًا من (الـ 15من �أيلول � ،)2016أربع
رح�ل�ات جوي ��ة مبا�ش ��رة ا�سبوعي ًا م ��ن العا�صمة
م�سقط �إىل مدينة النجف العراقية".
و�أ�ضاف ��ت اخلط ��وط العمانية �أنه ��ا "فتحت باب
احلج ��ز لتلك الرحالت ع�ب�ر موقعها الر�سمي على
االنرتني ��ت" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن "رحل ��ة الذهاب �إىل
النجف تكلف بحدود  299دوالر ًا ".

العدد ( )3710ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )9آب 2016
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محليات

الأمم املتحدة ت�ساعد ب�إي�صال مياه ال�شرب لأكرث من
مليون مواطن ونازح بال�سليمانية

مجرد كالم

 عدوية الهاليل

املو�صل..
على �سطح �صفيح �ساخن

�أعلن برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي،
عن توقيع اتفاقية
مع ال�سليمانية لت�أهيل
�شبكة المياه الرئي�سة
التي ّ
توفر مياه �شرب
�آمنة لأكثر من مليون
�شخ�ص من الأهالي
والنازحين في مركز
المحافظة بدعم
ياباني ،في حين �أكدت
�إدارة المحافظة،
�أن �ضغط الأزمة
الإن�سانية على البنى
التحتية والخدمات
يجعل ال�شراكة مع
البرنامج الأممي
"حيوية".
 بغداد /المدى بر�س
وقال ��ت الممثل ��ة المقيم ��ة
ومن�سق ��ة ال�ش� ��ؤون
للبرنام ��ج
ّ
الإن�ساني ��ة ف ��ي الع ��راق ،لي ��ز
غراندي ،ف ��ي بيان لها ،ت�سلمت
(المدى بر� ��س) ن�سخة منه� ،إن
"محافظ ��ة ال�سليماني ��ة و�أهلها
ا�ست�ضاف ��وا الأ�س ��ر النازح ��ة
والالجئ ��ة ودعموه ��ا بك ��رم"،
م�شي ��رة �إل ��ى ان "الكثي ��ر م ��ن
النا� ��س هن ��اك بحاج ��ة �إل ��ى
الخدم ��ات م ��ا يجع ��ل البن ��ى
التحتي ��ة ف ��ي مرك ��ز المحافظة
مدينة ال�سليماني ��ة ترزح تحت
�ضغط هائل".
واعربت غراندي عن "�سرورها
البال ��غ لتمكن البرنامج من دعم
المحافظ ��ة عب ��ر الم�ساعدة في

ت�صليح جزء رئي� ��س من �شبكة
المي ��اه" ،مبين ��ة �أن ��ه بـ"دع ��م
�سخ ��ي م ��ن حكوم ��ة الياب ��ان،
�سيبا�ش ��ر برنام ��ج اال�ستجاب ��ة
للأزم ��ات وبن ��اء الق ��درة عل ��ى
مواجهته ��ا في الع ��راق ،التابع
للبرنام ��ج الإنمائ ��ي ،وحكومة
ال�سليمانية ب�إعادة ت�أهيل �شبكة
مياه ال�سليمانية ـ دوكان ،وهي
خط الأنابيب الرئي�س لأكثر من
ملي ��ون ومئة �أل ��ف �شخ�ص من
ال�سكان والالجئين والنازحين
في مدينة ال�سليمانية".

ونق ��ل البي ��ان ع ��ن محاف ��ظ
ال�سليمانية� ،آ�سو فريدون علي
�أمي ��ن قول ��ه� :إن "�ضغط الأزمة
الإن�سانية عل ��ى البنى التحتية
والخدمات في المحافظة يجعل
�شراكتن ��ا م ��ع برنام ��ج الأم ��م
المتحدة الإنمائي حيوية".
وتخلل ��ت مرا�سي ��م توق ��ع
االتفاقي ��ة ،تقدي ��م محاف ��ظ
ال�سليماني ��ة� ،شه ��ادة تقدي ��ر
للممثل ��ة الأممي ��ة ،عرفان� � ًا
بالدعم ال ��ذي يق ّدم ��ه البرنامج
الإنمائي وفريق الأمم المتحدة

ف ��ي الع ��راق �إل ��ى مواطن ��ي
ال�سليمانية.
وكان محاف ��ظ ال�سليمانية� ،أكد
في ت�صريحات �إعالمية �سابقة،
�أن النازحي ��ن "يثقل ��ون كاهل"
الحكوم ��ات المحلية ف ��ي �إقليم
كرد�ستان ال�سيما في ظل الأزمة
المالي ��ة الت ��ي تواجهه ��ا ،وقلة
دعم الحكومة االتحادية.
ويوجد في ال�سليمانية بح�سب
تقدي ��رات �أولية �أكث ��ر من 170
�أل ��ف ن ��ازح ،ف�ض ًال ع ��ن ب�ضعة
�آالف من الالجئي ��ن ال�سوريين

والإيرانيين.
يذك ��ر �أن ال�سليمانية تعاني من
ازمة م ��اء �شرب ،ال�سيما �صيف ًا،
�إذ يت ��م �ضخ ��ه للمواطنين مرة
�أو اثنتي ��ن ا�سبوعي ًا لمدة نحو
�ساع ��ة ،ما ي�ضط ��ر الأهالي �إلى
اال�ستعانة بمياه الآبار �أو �شراء
الم ��اء م ��ن �أ�صح ��اب ال�سيارات
الحو�ضي ��ة الذي غالب ًا ما يكون
ملوث ًا.
ويو ّفر البرنام ��ج الإنمائي عبر
برنام ��ج "اال�ستجاب ��ة للأزمات
وبن ��اء الق ��درة عل ��ى مواجهتها

خميم لالجئني ال�سوريني� ..أر�شيف
في الع ��راق" ،فر�ص� � ًا لتح�سين
المعي�شة وت�شجيع الحوار بين
النازحي ��ن والأ�س ��ر الم�ضيف ��ة
وكذل ��ك الالجئي ��ن ال�سوريين.
ويق� � ّدم خدم ��ات قانوني ��ة
�إل ��ى الالجئ ��ات والنازح ��ات،
بم ��ن فيه ��ن �ضحاي ��ا العن ��ف
الجن�سي والمرتك ��ز �إلى النوع
االجتماع ��ي .ويرك ��ز �أي�ض� � ًا
عل ��ى تح�سين تقدي ��م الخدمات
العام ��ة وتوفير دعم مبا�شر �إلى
�آلي ��ات التن�سي ��ق والم�ؤ�س�سات
الحكومية.

نتذمّر  ،ونوا�صل التذمّر ..احلر يفوق احتمالنا ..الكهرباء حتوّ لت
اىل �أ�ضوي ��ة مروري ��ة ت�شتع ��ل وتنطفىء خ�ل�ال دقائ ��ق ..لكننا يف
النهاي ��ة الب ��د ان نحظى بلحظات م ��ن الراحة فنخل ��د اىل النوم يف
حج ��رات مربّدة ون�شرب امل ��اء املثلج ونتابع براجمن ��ا التلفزيونية
املف�ضل ��ة او نغو�ص يف مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي لن�شعر ب�أننا
ّ
التح�ضر والتكنولوجيا ..
على قيد
وحده ��م النازح ��ون يوا�صل ��ون دف ��ع �ضريب ��ة �سيا�س ��ات حمق ��اء
وغدرع�شائ ��ري و�إهم ��ال حكوم ��ي  ،وبع ��د ان راود الأم ��ل نازح ��ي
حمافظ ��ة االنب ��ار بالع ��ودة اىل دياره ��م ومازال ��وا يع� �دّون الأي ��ام
لتحقي ��ق ذلك � ،ستب ��د�أ ازمة نازحي مدينة املو�ص ��ل و�ستتحول اىل
كارثة ان�سانية كما ُت�ش�ي�ر اىل ذلك بوادرها ،فعلى الأتربة ال�ساخنة
ترمت ��ي االج�س ��اد الت ��ي ال جت ��د لها مكان� � ًا يف اخلي ��ام �إذ ف ��اق عدد
العوائ ��ل النازحة عدد م ��ا وفرته لها املنظم ��ات االن�سانية من خيام
 ،ويف ح ��ر ال�صيف الالهب الذي جتاوز ال� �ـ 50درجة مئوية �سنجد
ب�ي�ن النازحني َمن مل ي�ستح ��م لأ�سابيع  ،ولن جند لديه ��م ما ًء بارد ًا
وال �أدوي ��ة كافي ��ة تعال ��ج امرا�ضه ��م القدمي ��ة وامل�ستحدث ��ة ب�سبب
الن ��زوح كالتهابات الأمعاء ل ��دى االطفال واجل ��رب و�سوء التغذية
�..سيمكننا رمبا ان نفه ��م بب�ساطة ،ملاذا ّ
ف�ضل بع�ض اهايل املو�صل
البق ��اء يف املدينة برغم معاناتهم من داع�ش وبدء املعركة والق�صف
ومل يحاولوا اخلال� ��ص من معاناتهم والهرب اىل مدن اخرى حلني
حتري ��ر املو�ص ��ل ..لق ��د ّ
ف�ضلوا امل ��وت داخ ��ل املدينة عل ��ى النزوح
واعتربوه �أ�شرف بكثري من املوت يف العراء ٍّ
بذل وا�ستكانة ..وف ّكر
بع�ضه ��م يف جمابهة داع�ش والوقوف مع اجلي�ش واحل�شد ال�شعبي
لإثب ��ات والئه للوطن والتخل�ص من تهمة االذعان لداع�ش او الوالء
لها التي الت�صقت ب�شريحة كبرية من �سكان املدينة ...
يق ��ول �أدول ��ف هتل ��ر " ان احل ��رب كفت ��ح باب حج ��رة مظلم ��ة  ،لن
تع ��رف اب ��د ًا ما الذي �سيح�ص ��ل عند فتحها" وب ��اب حترير املو�صل
امل ��وارب منذ �سقوطها ب�صفق ��ة �سيا�سية داخلية ق ��ذرة �سيفتح على
م�صراعي ��ه ،وقد يكون حتريره ��ا من داع�ش �صفق ��ة �سيا�سية اي�ضا
لكنه ��ا خارجية هذه املرة  ،فورقة داع�ش البد ان حترتق يف العراق
لتب ��د�أ �سيناريوه ��ات جدي ��دة �أكرث د�سم� � ًا و�إغ ��را ًء  ،او تقوم حرب
حقيقي ��ة بني االرهاب واجلي�ش الذي �سيحت ��اج اىل �إ�سناد كبري من
خمتلف الف�صائ ��ل القتالية العراقية ومن ال�شع ��ب اي�ضا ...وو�سط
لعب ��ة املوت ه ��ذه  ،يتوا�ص ��ل ارتفاع �أع ��داد النازحني م ��ن املو�صل
لي�ضاف اىل ثالثة ماليني نازح �آخرين من االنبار واملناطق االخرى
بينما تقف احلكومة عاجزة عن ادارة ازمة النزوح بنجاح فهناك ما
ي�شغله ��ا عنها ..مفاج�آت جمل�س النواب الت ��ي ال تنتهي واخلالفات
فجرها
ب�ي�ن الكتل والث ��ارات القدمية واخل�صومات اجلدي ��دة التي ّ
ا�ستجواب العبيدي ..
.وبينم ��ا يع ��اين النازح ��ون من ا�سو�أ ظ ��روف املعي�ش ��ة  ،ال يتخلىّ
امل�س�ؤول ��ون مهما كان ��ت ف�ضائحهم عن امتيازاته ��م ورخاء عي�شهم
...وت�ستمر املهزلة !!

�شدد الإجراءات الأمنية ملنع االعتداء على الأطباء الكهرباء :قطع الطاقة عن بع�ض مناطق الكرخ
ذي قار ُت ِّ
"اللجنة ب�سبب توقف حمطتني
 ذي قار /املدى بر�س
ال�صحية بالتعاون بني دائرة ال�صحة" ،مبين ًا عدد من الدوائر ال�صحية" ،مبين ًا ان
ان "الآلية املعتمدة تهدف حلماية امل�ست�شفيات تعمل على ر�سم ان�سيابية دخ��ول وخ��روج

�شدَّدت قيادة �شرطة حمافظة ذي ق��ار ،ام�س
الأول االحد� ،إجراءاتها الأمنية االحرتازية
للحيلولة دون تكرار االعتداء على منت�سبي
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال���ص�ح�ي��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة ،وف�ي�م��ا
ا�شارت اىل ت�شكيل جلنة م�شرتكة مع �صحة
املحافظة لـ"ر�سم ان�سيابية" العمل داخ��ل
امل��راك��ز ال�صحية ،طالبت احلكومة املحلية
ومنظمات املجتمع ب�إقامة حمالت توعية عن
"التداعيات ال�سلبية" ج��راء االع�ت��داء على
الكوادر الطبية .وقال قائد �شرطة حمافظة
ذي ق��ار ال�ل��واء ح�سن �سلمان داخ��ل الزيدي
يف حديث لـ(املدى بر�س) �أن "قيادة ال�شرطة
والأجهزة الأمنية يف املحافظة و�ضعت �آلية
حمددة لتعزيز الأمن واحلماية يف امل�ؤ�س�سات

والكوادر العاملة فيها لوجود عدد من حاالت
االح �ت �ك��اك وامل���ش��اح�ن��ات وامل �� �ش��اج��رات بني
بع�ض امل��واط�ن�ين واملنت�سبني" .وا��ض��اف
الزيدي �أن "تعر�ض املنت�سبني يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية لالعتداء والتجاوزات احلا�صلة ال
يقت�صر ت�أثريها يف �أطراف النزاع فقط وامنا
ميكن ان ي�ؤثر يف املر�ضى واملراجعني وكذلك
على تقدمي اخلدمات الطبية والتمري�ضية يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية".
وا�شار الزيدي اىل "ت�شكيل جلنة م�شرتكة من
قيادة �شرطة ودائ��رة املحافظة ،حيث �ضمت
مدير حماية املن�ش�آت احليوية ،ومدير ق�سم
اجلنائية واحلركات ،و�ضابط مركز �شرطة
م�ست�شفى احل�سني التعليمي ف�ض ًال عن مدراء
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تنفذ حملة خدمية
كبرى ب�صالح الدين

افتتاح منظومة
الطبلة الألكترونية
في م�ست�شفى الطفل

التربية

�أع �ل �ن��ت وزارة ال�ترب �ي��ة ،،ع��ن مواعيد
امتحانات ال��دور الثاين لل�صفوف غري
املنتهية لطلبة ال�ك��ور��س��ات للمرحلتني
املتو�سطة واالع��دادي��ة .وقالت ال��وزارة
يف بيان تلقت "املدى" ،ن�سخة منه� ،إن
"موعد امتحان ال��دور ال�ث��اين للطلبة
املعيدين يف ال�ك��ور���س الأول �سيكون
يوم ال�سبت املوافق  2016/9/3وملدة
�أ�سبوع" .و�أ�ضافت ال��وزارة� ،أن "موعد
امتحانات الدور الثاين للطلبة املعيدين
يف الكور�س الثاين �سيكون يوم ال�سبت
املوافق  2016/9/17وملدة �أ�سبوع ".

ديالى

�إعالن مواعيد امتحانات
الدور الثاني لطلبة
الكور�سات

�أعلنت وزارة ال�ك�ه��رب��اء ،ي��وم �أم�س
االث �ن�ين ،ع��ن قطع الطاقة ع��ن بع�ض
املحالت يف مناطق جانب الكرخ من
العا�صمة بغداد ملدة �أربعة �أيام ،وفيما
�أ�شارت اىل �أن القطع يكون � 12ساعة
يف اليوم ،ع��زت الأ�سباب اىل اطفاء
حمطتني للطاقة.
وق��ال��ت وزارة ال �ك �ه��رب��اء يف ب�ي��ان
تلقت (امل��دى بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن
"املديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ
وبالتن�سيق مع �شركة �شنايدر املنفذة
مل���ش��روع ت��أه�ي��ل امل�ح�ط��ات الثانوية

افتتحت ادارة م�ست�شفى الطفل املركزي،
منظومة الطبلة االلكرتونية يف اجلناح
اخلا�ص.
وذك��رت دائ��رة �صحة ب�غ��داد ال�ك��رخ انه
"مت العمل مبنظومة الطبلة االلكرتونية
يف اجلناح اخلا�ص يف م�ست�شفى الطفل
امل��رك��زي ولأول م��رة وكتجربة اولية

نينوى

ن �ف��ذت وزارة الإع� �م ��ار والإ� �س �ك��ان
وال �ب �ل��دي��ات ال �ع��ام��ة ح�م�ل��ة خ��دم�ي��ة
وا�سعة مبحافظة �صالح الدين �شملت
جميع االق�ضية والنواحي .وذك��رت
ال � ��وزارة يف ب �ي��ان ت�ل�ق��ت "املدى"،
ن�سخة م�ن��ه ،ان "مديرية البلديات
التابعة لها قامت جاهدة على اظهار
املحافظة بال�شكل املنا�سب واجلميل
خا�صة بعد حتريرها م��ن ع�صابات
داع�ش االرهابية ".
و�أ�ضاف اىل ان "احلملة التي نفذت
ت�ضمنت �أعمال تنظيف ورفع النفايات
واملخلفات يف عموم املحافظة بواقع
 20000طن من خالل ت�سخري جميع
الآليات واجلهود الب�شرية ومب�شاركة
 17م�ؤ�س�سة بلدية تابعة للمحافظة "،
م�شريا اىل ان "عملية التنفيذ �شملت
ردم عدد كبري من امل�ستنقعات بواقع
 3400م 2مع زراع��ة ما يقارب 449
�شتلة يف عموم املحافظة".

الصحة

اإلسكان

العجالت واملر�ضى واملراجعني والزائرين
خ�ل�ال �أوق � ��ات ال � ��ذروة يف ال � ��دوام واث �ن��اء
احلاالت الطارئة".
ودعا قائد �شرطة ذي قار "احلكومة املحلية
ومنظمات املجتمع املدين باقامة حما�ضرات
توعوية وار�شادية وقانونية حول التداعيات
ال���س�ل�ب�ي��ة ج� ��راء االع � �ت� ��داء ع �ل��ى ال� �ك ��وادر
الطبية والتمري�ضية وعلى عمل امل�ؤ�س�سات
ال�صحية".
وت�شهد حمافظة ذي ق��ار مركزها النا�صرية
( 375ك��م ج�ن��وب ب �غ��داد) ع ��دد ًا م��ن ح��االت
االعتداء على االطباء واملمر�ضني العاملني يف
امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية من قبل
بع�ض املراجعني.

 بغداد /املدى بر�س

��س�ت�ق��وم ب ��إط �ف��اء ع ��دد م��ن حمطاتها
الثانوية" ،مبين ًة �أن "الإطفاء �سيكون
من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا لغاية
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءً".
و�أ� �ض��اف��ت ال� � ��وزارة �أن "املحطات
وامل �ن��اط��ق امل���ش�م��ول��ة ب��الإط �ف��اء هي
حمطة اخل�ضراء ملحالت (،622 ،620
 ،")641 ،631 ،627 ،626م�شري ًة
اىل �أن "هذه املحطة مت �إط �ف��ا�ؤه��ا،
�أم�س الأول الأحد" .وتابعت الوزارة،
�أن "حمطة اخل�ضراء �سيتم �إطفا�ؤها
�أي�ض ًا االثنني ،لت�شمل حمالت (،620
 ،")633 ،631 ،626 ،622الفت ًة اىل
�أن "حمطة الأندل�س �سيتم �إطفا�ؤها

وبجهود ذاتية التي تلغي االج��راءات
الورقية مما ي�ؤمن ع��دم �ضياع الوقت
ويوفر الكثري من االموال وحماية عالية
وخ�صو�صية للمر�ضى".
و�أ� �ض��اف "متت اع ��ادة ت��أه�ي��ل اجلناح
اخل��ا���ص يف امل�ست�شفى لتقدمي اف�ضل
اخلدمات الطبية وال�صحية للأطفال حيث

ي��وم غ��د الأرب��ع��اء لت�شمل حم�ل�ات (
."613 ،611 ،610 ،609 ،608
و�أك��دت ال��وزارة �أن "حمطة الأندل�س
�سيتم �إطفا�ؤها �أي�ض ًا ي��وم اخلمي�س
املقبل ،لت�شمل حمطات (،607 ،605
."613 ،611 ،609 ،608
يذكر �أن العراق يعاين �شحة كهربائية،
�إذا يبلغ �إن�ت��اج��ه م��ن الطاقة بحدود
 14355م �ي �غ��اواط ،يف ح�ي�ن تبلغ
التقديرات الأولية حلاجته منه �أكرث
من � 21ألف ميغاواط .ويعاين العراق
نق�ص ًا يف الطاقة الكهربائية منذ بداية
�سنة � ،1990إال �أن ال�سنوات الثالث
امل��ا��ض�ي��ة ��ش�ه��دت حت�سن ًا يف توفري

مت ن�صب جهاز الناظور اجلراحي ولأول
م��رة يف م�ست�شفياتنا ملعاجلة ح��االت
الفتق والقولون واغلب عمليات الأنف
والأذن واحلنجرة" ،م ��ؤك��دا ��ض��رورة
"تعميمه على جميع امل�ست�شفيات يف
ج��ان��ب ال �ك��رخ لتجنب ��ض�ي��اع ال��وق��ت
ويوفر الكثري من الأموال".

عودة � 400أ�سرة نازحة �إلى المقدادية
�أع�ل��ن رئي�س جمل�س ق�ضاء املقدادية
مبحافظة دي��اىل ع��دن��ان التميمي ،عن
عودة � 400أ�سرة نازحة اىل منازلها يف
قاطع �سن�سل �شمايل الق�ضاء ،م�ؤكدا ان
هناك وجبات اخرى �ستعود اىل منازلها

يف اال�سابيع املقبلة .وقال التميمي يف
حديث �صحفي اطلعت عليه "املدى" �إن
" 400ا�سرة نازحة عادت اىل منازلها
يف قاطع �سن�سل ( 13كم �شمال ق�ضاء
املقدادية) بعد ا�ستكمال تدقيق ملفاتها

من قبل جلان امنية خمت�صة يف قيادة
ع�م�ل�ي��ات دجلة" .و�أ�� �ض ��اف التميمي
�أن "هناك وجبات اخ��رى �ستعود اىل
منازلها يف اال�سابيع املقبلة بعد اكمال
تدقيق ملفاتها من الناحية الأمنية".

�إن�شاء �أربع مفارز طبية جديدة لرعاية النازحين
�أن�ش�أت مديرية �صحة حمافظة نينوى ،يوم �أم�س االثنني،
اربع مفارز �صحية جديدة لإغاثة نازحي املحافظة.
وق��ال النائب عن املحافظة زاه��د اخلاتوين يف بيان تلقت
"املدى" ن�سخة منه ،ان "االتفاق جرى مع مديرية �صحة
نينوى على �إن�شاء اربع مفارز طبية جديدة لإغاثة النازحني

بكافة امل��راح��ل م��ن ا�ستقبالهم يف املخيمات اىل �سكنهم
ومتابعتهم ،ويف عمل متوا�صل ي�ستمر � 24ساعة يومي ًا".
و�أ�شار البيان اىل ان "اخلطوة جاءت يف اطار العمل على
تذليل العقبات التي تواجههم وجتاوز التلك�ؤ احلا�صل يف
عمل امل�ؤ�س�سة ال�صحية".

الطاقة الكهربائية بعد افتتاح عدد من
املحطات الكهربائية منها (الزبيدية
يف وا���س��ط واخل��ي��رات يف ك��رب�لاء
واحل� �ي ��دري ��ة يف ال �ن �ج��ف وامل �ح �ط��ة
ال �غ��ازي��ة يف م�ي���س��ان وحم �ط �ت��ان يف
الديوانية وحمطة ال�صدر يف بغداد،
وحم�ط�ت��ا ��ش��ط ال �ع��رب وال��رم�ي�ل��ة يف
الب�صرة واملحطة الغازية يف كركوك)،
حيث ت�ستمر �ساعات الت�شغيل �إىل
نحو � 20ساعة خا�صة مع انخفا�ض
درجات احلرارة فيما تتقل�ص �ساعات
ال�ت���ش�غ�ي��ل ب���ش�ك��ل ك �ب�ير م��ع ارت �ف��اع
درجات احلرارة وزيادة الأحمال على
حمطات التوليد خالل �أوقات الذروة.

بغداد

�إنجاز م�شروع �إي�صال
الماء لقرى ناحية
الوحدة
اعلنت حمافظة بغداد ،اجناز م�شروع
مد �شبكة ماء اىل ثالث قرى يف ناحية
ال ��وح ��دة ج �ن��وب � �ش��رق��ي ال�ع��ا��ص�م��ة
بغداد.
وق� ��ال م��دي��ر ال �ن��اح �ي��ة رع� ��د مط�شر
ال�سعيدي يف بيان ،ان" حمافظة بغداد
متكنت خلل م��دة قيا�سية من اي�صال
انبوب امل��اء اىل ثالث قرى هي النبع
ال���ص��ايف وال �ع��زة وح�سني ال�ضاوي
التي كانت تعاين �شح املاء".
وا�ضاف ان" امل�شروع مت تنفيذه من
قبل دائ��رة م��اء ب �غ��داد ،حيث �شرعت
ال��دائ��رة وب�شكل مبا�شر وبالتن�سيق
مع مالكات الناحية بتنفيذ ا�ستبدال
االن �ب��وب ال �ق��دمي ال��وا� �ص��ل اىل ه��ذه
ال��ق��رى ب��ان �ب��وب ج��دي��د ب�ق�ط��ر كبري
وب �ط��ول  8كيلومرتات" ،مبينا ان
"العمل مت خالل �شهر رم�ضان املبارك
وبا�شراف مبا�شر من الناحية".

مرصاد صحافة األولمبياد

الربازيل مر�شح �ساخن ليكون �أول املغادرين!

ر�صدت (امل ��دى) ما تناولته ال�صحف الربازيلية ب�ش� ��أن تعادل منتخبها
الأوملب ��ي م ��ع منتخبنا حي ��ث �صبّت ج ��ام غ�ضبها على منتخ ��ب بالدها
امل�ش ��ارك يف اوملبياد ريو بعد تعادل�ي�ن وعقم تهديفي يف مباراتني امام
الع ��راق وجن ��وب افريقيا  .ون�ش ��رت �صحيفة (اوبريتو ني ��وز) تقرير ًا
ً
مطوال عن مباراة العراق بعنوان �ساخر ( ال�سامبا مر�شح �ساخن ليكون
�أول املغادري ��ن من بالدهم اىل بالدهم ) ! وي�ضيف كاتب التقرير " اننا
�صدّعنا ر�ؤو�س العامل مفتخرين بفرقنا الوطنية وبذات اال�سلوب الذي
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�أني ��اب الأ�سود بلغ ��ة الفوز والت�أه ��ل  ،كما توقع ��ت �أن تنتهي رحلة
الربازي ��ل يف الأوملبي ��اد مب ّك ��ر ًا على �أيدي الدمناركي�ي�ن  .وي�ستطرد
تقري ��ر ال�صحيفة مبا ي�صفه بـ"املعج ��زة" لو ح�صلت وجنم َْت عن
ت�أهل الربازيل بعد الف ��وز يف املباراة الأخرية ف�إن
دع ��وة ال�صلح مع اجلماه�ي�ر �ستكون حا�ضرة
وه ��ي مبثابة �إع�ل�ان �صريح لك�س ��ر النح�س
والتوجّ ه جمدد ًا نحو ذهب الأوملبياد.

رياضـــة

كلمة صدق

 حممد حمدي

املُه َّمة مل حُت�سم بعــد
جن ��ح منتخبنا الأوملب ��ي يف ك�سب اختبار الربازي ��ل ال�صعب على
�أر�ض ��ه و�أمام جماهريه ليخ ��رج بنقطة ثمينة �سيق ��ال عنها الكثري
فيم ��ا لو �سارت الري ��اح مبثل ما ت�شتهي �سفين ��ة الكابنت عبدالغني
�شهد وكتيبة الأ�سود التي نالت احرتام جميع املتواجدين يف ريو
و�أولهم اجلمهور الربازيلي الذي هتف با�سم العراق لأنه قلب جميع
التوقعات ر�أ�س� � ًا على عقب على ح ِّد ر�أي اخلبري الربازيلي والعب
الك ��رة ال�سابق جو�سيمار ال ��ذي بينّ للقن ��اة الريا�ضية الرابعة يف
الربازيل �أن (املنتخ ��ب العراقي كان الأف�ضل يف اخلربة واحتواء
اللع ��ب العقيم لفريق مل يتبق منه �سوى الأ�سم وغابت عنه احللول
يف عتم ��ة الطي� ��ش الع�شوائ ��ي واللع ��ب االنف ��رادي ال ��ذي اعتم ��د
الأ�سم ��اء ك�أ�سا� ��س يف كل �شيء حتى يف التعام ��ل مع املدرب الذي
عج ��ز يف �إحداث �ش ��يء يُذكر مببارات�ي�ن هما الأ�س ��و�أ يف القيا�س
الأوملب ��ي ،على العك�س من الفري ��ق الآ�سيوي الذي عرف ماذا يريد
وكي ��ف يتعامل مع ح�سا�سية املباراة باحرتاف ،ولو �أعدنا املباراة
م ��رة اخرى لأنتهت بانت�صارهم و�أتوقع �أن يكون فريقهم متواجد ًا
يف الدور الآخر).
و�أزاء كل ما قيل و�سيقال من ثناء ملنتخبنا الأوملبي وهو م�ستحق
ب ��كل ت�أكي ��د وي ��وازي العم ��ل الكب�ي�ر لتح�ضريه ��م �أوملبي� � ًا �إال �أن
املتبق ��ي نحو الت�أه ��ل يف مباراة احل�سم �أمام جن ��وب �أفريقيا يوم
غ ��د الأربعاء ال يج ��ب �أن ي�ؤخذ وك�أنَّ الأمور حُ �سمت ل�صاحلنا بعد
هزمية الأخ�ي�ر من الدمن ��ارك وحاجتنا املا�س ��ة اىل الفوز ل�ضمان
الت�أه ��ل متام ًا فكرة القدم تعرتف بالنتائ ��ج وال تبنى على قيا�سات
املباري ��ات ال�سابقة واخل�شية من ت�س� � ّرب الغرور لنف�سية الالعبني
يف ه ��ذا الوقت احل ��رج ولنا جتارب مريرة م ��ع مثل هذه احلاالت
يف بطوالت �سابقة ال نريد تكرارها بالت�أكيد.
�إن امل�س�ؤولي ��ة ال تق ��ع عل ��ى عاتق امل ��درب عبدالغن ��ي �شهد ومالكه
التدريب ��ي ،بل عل ��ى �إدارة البعث ��ة متام ًا يف احلف ��اظ على روحية
االنت�ص ��ار يف اللق ��اء املقب ��ل ،وهو لن يك ��ون �سه ًال  ،ب ��ل رمبا زاد
يف �صعوبت ��ه ع ��ن لقاء الربازيل لأن ��ه مفتاح الت�أه ��ل ولأن الفريق
اجلن ��وب �أفريقي قدّم �أم ��ام الربازيل �أي�ض ًا مب ��اراة كبرية بع�شرة
العب�ي�ن انتهت بالتع ��ادل ال�سلبي و�سيدخ ��ل يف مواجهتنا جريح ًا
من لقاء الدمنارك الذي خ�سره دون ا�ستحقاق.
امل�س�ؤولي ��ة الي ��وم تكمن يف �إبع ��اد الالعبني عن ال�ضغ ��ط النف�سي
ال ��ذي ي�سببه كرثة االت�صال واملطالبة بتق ��دمي الأف�ضل واالحتفاء
به ��م مبكر ًا عل ��ى اننا �ضمن ��ا الف ��وز والت�أهل وهذا خ�ل�اف الواقع
طبع ًا ،ويقين ًا �إن الكاب�ت�ن �شهد الذي عرف �إدارة الظروف ال�صعبة
وتكييفه ��ا ل�صاحله بحزم الب ��د له �أن يكون ق ��د �ألمّ بجميع ظروف
البطول ��ة واملب ��اراة املقبل ��ة و�أع ّد الع� �دّة جيد ًا للمواجه ��ة املرتقبة
الت ��ي ال تعرتف �إال بالف ��وز امل�ستحق لنكون قط ��ب العرب الوحيد
يف املناف�س ��ات بعد خ ��روج املنتخب اجلزائري منه ��ا والأخري هو
�أح ��د ا�سباب ال�ضغط امل�ضافة الت ��ي يجب �إبعاد منتخبنا عن جم ّرد
التفك�ي�ر به ��ا واملقبل بعد ذلك تفوّ ق م�ستح ��ق ونتائج م�ش ّرفة رمبا
�ستكم ��ل م�ش ��وار �أوملبي ��اد �أثين ��ا  2004الذي ظ َّل ينتظ ��ر التتويج
الأوملبي مبيدالية ملونة.

عويطة ير�شح
الأوملبي لنيل
امليدالية

انتهجن ��اه يف �سبعينيات الق ��رن املن�صرم وال نري ��د ان ن�صحو ونتذكر
اننا �صرنا ُنهزم بلعبتنا االوىل على �أر�ضنا و�أمام جماهرينا "  ،متوقع ًا
" ان يخرج منتخب الربازيل الأوملبي من الت�صفيات الأوىل ال ل�شيء
يذك ��ر ولكن الكتمال عقد خيبات الأمل ليك ��ن ثالثة بالتمام"! و�أمتدحت
�صحيف ��ة (�سي بي ا� ��س �سبورت� ��س) �أداء منتخبنا الأوملب ��ي يف مباراة
الربازي ��ل قائل ��ة " انه فري ��ق يلعب بثق ��ة وا�ستقرار ويع ��رف ماذا يريد
كمجموع ��ة ولي�س كفري ��ق يلعب با�سم نيم ��ار دا �سيلف ��ا " وانتقد كاتب

التقري ��ر منتخ ��ب بالدهم بلغة الأرقام مبين� � ًا " �إن  180دقيقة من اللعب
يف مبارات�ي�ن مل يعرف الربازيليون طريقهم اىل املرمى"  ،م�ضيفا " انه
ال عجب يف ذلك  ،هذا هو ا�ستحقاقهم حتى لو خرجوا من البطولة �صفر
اليدي ��ن ،فالدمنارك فري ��ق متما�سك ه ��و الآخر وك�سب جن ��وب �أفريقيا
بهدف يف الدقيقة  69وي�سعى لالطاحة بنا خارج الأوملبياد" .وتوقعت
�صحيفة (ابالدي�ستا) �أن يرتفع �أداء املنتخب العراقي يف املباراة املقبلة
بع ��د �أن جت ��اوز العقب ��ة الأوروبي ��ة والأمريكي ��ة الالتيني ��ة ّ
ليك�شر عن

مطالبون بالروحية القتالية �أمام جنوب �أفريقيا

اللي��وث يه��وون بال�س��امبا م��ن �س��حاب الغ��رور!

 بغداد� /إياد ال�صاحلي

قلب منتخبنا الأومل�ب��ي لكرة القدم طاولة
َ
اجل��ول��ة الثانية م��ن ت�صفيات املجموعة
الأوىل مب�سابقة كرة القدم لدورة الألعاب
الأومل �ب �ي��ة يف ري��و عندما �أح ��رج مناف�سه
املنتخب الأومل �ب��ي ال�برازي�ل��ي  100دقيقة
مدافع ًا �أم��ام��ه بانتظام ت��ارة ون��د ًا �شر�س ًا
لتهديد مرمى ال�سامبا  ،وكاد ي�ضاعف حمنة
ا�صحاب الأر�ض لوال تربّع القائم برد ر�أ�سية
مهند عبدالرحيم بعد م�ضي  12دقيقة فقط.
وبرغم الهجوم الكا�سح الذي انتهجه مدرب
ال�برازي��ل روج�ي�رو ميكايل منذ الدقائق
الأوىل من املباراة لتعوي�ض ما فاته �أمام
جنوب �أفريقيا يف لقاء االفتتاح وتهدئة
اجلماهري الغا�ضبة� ،إال �أن الدقائق (  2و8
و 21و 30و  32و  35و  36و 40و)44
�أف�صحت عن �صالبة دفاعنا ويقظة احلار�س
املتميّز حممد حميد الذي لن تربح ذاكرته
هذه املباراة بعدما كان عام ًال رئي�سي ًا فيها
لإح�ب��اط معنويات ال�سامبا قبل الت�صدّي
ملحاوالتهم اخلطرية يف الدقائق املذكورة،
وه��و �سالح جديد للكرة العراقية نراهن
عليه م�ستقب ًال بعد �أن بقي دور احلرا�س
ل�سنني ط ��وال م��ن دون ت ��أث�ير ب�إ�ستثناء
الأداء الأ�سطوري للحار�س نور �صربي يف
نهائيات �أمم �آ�سيا عام .2007

ب ��ا�� �س� �ل ��وب ج �م �ي��ل
وم�ؤثر مل�ساعدة
زمالئه.
�إنه ان�شغل
م�شكلةدفاعنا
جن � � � � � � � ��م
ب ��إي �ق��اف خ�ط��ورة
(ن� �ي� �م ��ار)
الرب�شا وال�سيلي�ساو
ال�� � ُع�� �م� ��ق،
وم�ت��اب�ع��ة حت��رك��ات��ه يف
بينما ُترك املهاجم غابرييل باربو�سا طليق ًا
ميار�س التهديد وامل�شاغلة يف �أي��ة حلظة
ومل تطله ح�ل��ول �شهد ! خ��روج الأومل �ب��ي
ال�برازي �ل��ي م��ن ال���ش��وط الأول ب�لا ه��دف
يُكافئ فر�صه الت�سع املتباينة واملبا�شرة
ن�ح��و م��رم��ى ح�م�ي��د �أرب� ��ك ح���س��اب��ات��ه وم��ا
يدّخره يف ال�شوط الثاين ،وكان يفرت�ض
�أن ي�ستثمر �شهد ت�صاعد الأداء القتايل
لالعبينا بزيادة فاعليتهم الهجومية بد ًال من
الإبقاء على ا�سلوب التوازن ،هذه احلالة
�ساعدت �صاحب الأر�ض على تكرار زياراته
املنطقة الدفاعية حيث حتمّل عالء مهاوي
و�أحمد �إبراهيم وزر الأخطاء الناجمة عن
غلق امل�ساحة يف منطقة العمليات،
ال�سيما جهة مهاوي حيث �شهدت
�ضغط ًا هائ ًال يف ظل تركيز الفريق

�أريحية �أثينا
مقابل الرغبة اجلاحمة لرفاق نيمار بهز
�شباك منتخبنا بفر�ص ج��ادة مل ميهد
لها با�ستعرا�ضات مهارية كما يُعرف
عن املدر�سة الربازيلية ،نال ليوث
ال��راف��دي��ن جُ ��رع��ات ال�ث�ق��ة م�ب� ّك��ر ًا
وتنقلوا ب�أريحية مل ن�شهدها منذ
مباراتنا مع برتغال رونالدو يف
دورة �أومل �ب �ي��اد �أث�ي�ن��ا ع��ام 2004
التي ح�سمتها كتيبة املهاجم البارع يون�س
حممود ب�أربعة اهداف لهدفني ،فبان عليهم
التما�سك والتحرر من �ضغوط الفارق الفني
وال�سمعة العاملية التي يتمتع بها راق�صو
ال�سامبا بحكم ح�صول منتخبهم الأول
على خم�س ك�ؤو�س مونديالية �ش ّكلت رقم ًا
قيا�سي ًا مل يك�سر بعد ،وكذلك عدم االهتمام
ل�صخب اجل �م �ه��ور ،ف�ت�م�ك�ن��وا م��ن تهديد
احلار�س ويفرتون مرتني (12و )25عرب
مهند عبدالرحيم و�أجم��د عطوان والأخ�ير
�أك��د �صحة تنب�ؤ امل��درب ع��دن��ان حمد ب�أنه
�سيكون جن��م ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة م�ستقب ًال
ال�ستمتاعه باحلركة م��ع ال�ك��رة وامل�ن��اورة

 بغداد /املدى
ر�شح جنم الريا�ضة املغربية ال�سابق �سعيد عويطة
منتخبنا الأوملبي للمناف�سة بقوة على نيل �إحدى
امليداليات املخ�ص�صة مل�سابقة كرة القدم يف �أوملبياد
ريو بعد امل�ستوى املتميز الذي قدمه �أمام املنتخب
الربازيلي ونيله نقطة ثمينة برغم وقوف عاملي
الأر�ض واجلمهور مع الأخري يف ملعب غارين�شيا
وك�سب يف النهاية احرتام النقاد واملتابعني من
جميع بلدان العامل .و�أ�ضاف عويطة يف ت�صريح

تلفازي  :كنت قد �أكدت قبل �إنطالق مناف�سات الدورة
ب�أن املنتخب الأوملبي العراقي يعد �أف�ضل منتخب
عربي م�شارك يف م�سابقة كرة القدم و�سيذهب نحو
�أدوار متقدمة بفعل وجود نخبة متميزة من الالعبني
يف �صفوفه ،ي�ؤدون كرة جماعية متيزوا يف تطبيق
فنون كرة القدم ولهم القدرة يف �أن يكون منتخبهم
فعّا ًال برغم الظروف ال�صعبة التي مير بها بلدهم يف
البطوالت والدورات �سواء كانت عاملية �أم �آ�سيوية.
و�أو�ضح عويطة �أن املنتخب الربازيلي قد فقد هيبته

برغم �أنه يلعب على ار�ضه وبني جماهريه وي�ضم يف
�صفوفه العبني حمرتفني وعلى ر�أ�سهم الهداف نيمار
حيث ف�شل يف ت�سجيل هدف على املنتخب العراقي
ومل ي�ستطع فك �شفرة املدرب عبدالغني �شهد لالعبيه
والتي طبقها بحرفنة من �أجل خطف نقطة واحدة
من البلد املنظم للدورة وتتطلع جماهريه اىل
م�صاحلتهم بنيل امليدالية الذهبية حيث قامت تلك
اجلماهري بالت�صفيق والهتاف (عراق عراق) لتحية
الالعبني .

ح�����ازم ح�����س�ين ي���داف���ع ع���ن ����ص���ف���ارة ه��ات��ي��غ��ان
 بغداد  /حيدر مدلول
�أكد ع�ضو جلنة احلكام املركزية يف
احتاد الكرة حازم ح�سني �أن الوقت
الإ�� �ض ��ايف ال���ذي �أح�ت���س�ب��ه احلكم
الروماين �أوفيديو هاتيغان ملباراة
منتخبنا الأوملبي والربازيل والبالغ
 7دقائق كان �صحيح ًا ال غبار عليه
�إ�ستناد ًا للتعليمات اجلديدة التي
ط� ��ر�أت م� ��ؤخ ��ر ًا ع �ل��ى ق��ان��ون ك��رة
ال �ق��دم نتيجة لقيام العبينا بهدر
الوقت اىل جانب تبديالت قام بها
امل��درب��ان عبدالغني �شهد وميكايل
ودخول �أحد امل�شجعني الربازيليني
اىل �أر���ض ملعب ماتي غارين�شيا
الوطني .و�أ�ضاف ح�سني لـ(املدى):

ان احلكم هاتيغان جنح يف قيادة
امل� �ب ��اراة اىل ب� � ّر الأم� � ��ان وك��ان��ت
ق� ��رارات� ��ه ��ص�ح�ي�ح��ة ط � ��وال وق��ت
امل� �ب ��اراة ب��رغ��م �أن �ه��ا ك��ان��ت املهمة
الر�سمية الأوىل ال�ت��ي ت��وك��ل اليه
وجتاوز حالة ال�ضغط التي مار�سها
الع�ب��و املنتخب ال�برازي �ل��ي ويقف
يف مقدمتهم القائد نيمار من �أجل
التعاطف معهم ،لكنهم ف�شلوا يف
ذلك وخا�صة يف املحاولة االخرية
ال�ت��ي جل ��أ ال�ي�ه��ا ال�لاع��ب غابرييل
باربو�سا يف التحايل بعد احتكاكه
ب�أحد مدافعينا يف اللحظات الأخرية
من الوقت الإ��ض��ايف .و�أو��ض��ح �أن
االنذارات ال�صفر التي ح�صل عليها
ثالثة من العبي منتخبنا الأاوملبي

( حممد حميد وهمام طارق وعالء
م��ه��اوي) ك��ان��ت م�ستحقة بحقهم
لكونهم �أرتكبوا �أخطاء دفعت احلكم
اىل تطبيق التعليمات اجلديدة من
قانون كرة القدم التي مت تعميمها
من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم
اىل جميع االحت��ادات الأهلية 208
املن�ضوية حتت لوائه ومنها احتاد
الكرة والتي ال يعرف عنها العبو
املنتخب الأومل�ب��ي �أي �شيء والتي
�أعزو ال�سبب اىل املدرب عبدالغني
� �ش �ه��د ال � ��ذي مل ي �ط �ل��ب م ��ن جلنة
احل�ك��ام تخ�صي�ص ع�ضو فيها من
�أجل تو�ضيحها لالعبيه قبل خو�ض
مناف�سات م�سابقة ك��رة ال�ق��دم يف
�أوملبياد ريو .2016

ال�برازي�ل��ي على القائد نيمار الن �ق��اذه من
عُقم الأ�سلوب ،فا�صبحت تلك اجلهة حمط
انظار اجلميع و�سط مطالبة اجلمهور له
باال�سراع يف ح�سم املباراة ،فظهر اندفاع
مهاوي بطريقة مثرية لالعجاب مت�سلح ًا
بذكائه وقوته و�شعوره ب�أن تطويع مهارته
ولياقته البدنية العالية وحما�سته الكبرية
�ستم ّكنه من القب�ض على نيمار يف امتار
االحتدام بينهما كلما ج ّرب املرور منه وهذا
م��ا ح�صل ،حيث ا�سهم ب��إاب�ط��ال فاعليته
وتلقينه در�س ًا مه ّم ًا ب�أن النجومية ال تعني
ممار�سة الكرة فوق ال�سحاب ،بل التعامل
بواقعية على ار�ض امللعب مهما كانت هوية
املناف�س.
خيار حمادي
التبديالن اللذان جل�أ اليهما �شهد بدخول
همام طارق وحمادي �أحمد بد ًال عن �شريكو
كرمي ومهند عبدالرحيم ي�ؤكدان �أن املدرب
مل ي��زل يتعامل م��ع ورق��ة التبديل لتبديد
الإرهاق عن املهاجم الأوحد وتدعيم و�سط
امليدان ،ومل يُظهر حمادي احمد م�ستواه
امل�ع�ه��ود ،ومل يكن اخل�ي��ار املنا�سب ملزيّة

ف��وق �سن  ، 23ثم م��اذا ك��ان ي�أمل �شهد �أن
يقدم �أحمد خالل  6دقائق قبل نهاية الوقت
الأ�صلي للمباراة وكان قد عجز عن تقدمي
نف�سه يف اللقاء الأول �أم��ام الدمنارك؟ �أما
بالن�سبة لطارق يحتاج اىل م�ساحة �أكرب
لالنطالق بيد �أن دف��اع املنطقة ي�أ�سره عن
لعب الدور احلقيقي يف الأط��راف  ،ف�سقط
يف �أخ�ط��اء ع��دة وتالحمات ال يقوى على
�إنهائها ب�سالم ليتج ّنب الكارت الأ�صفر.
 100دق�ي�ق��ة ح��رق��ت اع �� �ص��اب اجل�م��اه�ير
الربازيلية و�أفقدت �صواب املدرب ميكايل
ليتحدث بده�شة كبرية عمّا فعله منتخبنا
عال
بال�سامبا مُبعرث ًا تركيز العبيه باندفاع ٍ
مع حُ �سن الأداء ،الأمر الذي ي�ستوجب على
�شهد �أن يعجّ ل ب�إخراج العبي منتخبنا من
�أج��واء املديح والزهو ،لي�ستعدوا للجولة
الثالثة امل�صريية �أمام جنوب �أفريقيا القادم
من هزمية جت ّرع مرارتها على يد الدمنارك!
الفوز هو ال�شعار الوحيد الذي ينبغي العمل
به فجر اخلمي�س املقبل ل�ضمان موا�صلة
الرحلة اىل دور الثمانية ،والطريق �سالكة
�إذا ما حافظ املنتخب على الروحية القتالية
بال هوادة.

�شهد :انتزعنا نقطة ذهبية �أمام زعيم
الكرة العاملية
 برازيليا/عدنان لفتة
قدّم املدرب عبدالغني �شهد �شكره
وتثمينه ل�ك��ل الع �ب��ي منتخبنا
الأوملبي بكرة القدم على �أدائهم
امللحمي يف م �ب��اراة ال�برازي��ل
ال�ت��ي خطفوا فيها نقطة ب��وزن
الذهب من زعيمة الكرة العاملية
غ�ص
ويف امللعب الوطني الذي ّ
مب�شجعيهم ممن مل ينقطعوا عن
م�ساندة العبيهم.
وقال �شهد يف امل�ؤمتر ال�صحفي
ال� ��ذي �أع��ق��ب امل � �ب� ��اراة :ن�شعر
بالفخر والإع �ت��زاز بجيل جديد
م��ن ال��ك��رة ال �ع��راق �ي��ة � �س� ّ�ط��روا
اجن� ��از َا الف �ت � َا ب��ال�ت�ع��ادل الفائز
الذي ك�سبوه .كل الالعبني كانوا
ابطا ًال بكل معاين الكلمة ،نفذوا
م��ا ط�ل�ب�ن��اه م�ن�ه��م وحت� � �دّوا كل
الظروف ال�صعبة التي واجهوها
يف مباراة من  100دقيقة.
وا�� �ض ��اف � �ش �ه��د :ل �ق��د ق �ل��ت قبل
املباراة �إذا �أردن��ا الت�أهل فعلينا
ك�سب نقطة من الربازيل وتقدمي

امل�ستوى الذي ي�ؤهلنا للمناف�سة
وه��ذا م��ا ح��دث مبواجهة فريق
من�صب
متخم بالنجوم ،تفكرينا ّ
الآن على مباراة اجلولة الثالثة
التي البد من الفوز فيها كي نبلغ
ربع النهائي ،ونحن نثق بالعبينا
يف تتويج جهودهم ب�أف�ضل �أداء
�أم ��ام ف��ري��ق جيد وم �ه��اري مثل
جنوب �أفريقيا.
ور ّد � �ش �ه��د ع �ل��ى �� �س� ��ؤال �أح ��د
ال���ص�ح�ف�ي�ين ال�ب�رازي��ل��ي�ي�ن �إن
ك��ان ق��د �شعر ب��إم�ك��ان�ي��ة ال�ف��وز
ع�ل��ى ال�ب�رازي��ل م��ع م ��رور وق��ت

املباراة بقوله :نعم بعد الدقيقة
 10ا�ستق ّر �أدا�ؤن��ا كان ميكن �أن
ُن�سجل من حماوالت عـدة.
اح��د ال�صحفيني ال�برازي�ل�ي�ين
�أب� ��دى اع �ج��اب��ه ال���ش��دي��د ب� ��أداء
ال�شاب عالء مهاوي الذي �أوقف
خ �ط��ورة ال�ن�ج��م ال�ك�ب�ير نيمار
وا�ستطاع �إخراجه عن الرتكيز
يف عموم املباراة ف�س�أل املدرب
�شهد عن كيفية جناح العب �شاب
�أم���ام الع��ب ه� �دّاف ول��ه خربته
وفنونه يف �إيقاف خطورته؟
ف �ق��ال ��ش�ه��د :ن�ي�م��ار الع ��ب كبري
ركزنا على كيفية �إيقاف خطورته
يف تدريباتنا وع��دم ال�سماح له
يف اللعب ب�ح��ري��ة ..احل�م��د لله
مهاوي ق��دم مباراة كبرية لي�س
يف �إيقاف خطورة نيمار فقط،
بل يف �أدائه املن�ضبط وم�ستواه
العايل و�شجاعته طوال املباراة
يف الت�صدي لنيمار ويف م�ساندة
املهاجمني وتوفري غطاء دفاعي
حم َكم والت�ص ّرف بالكرة بطريقة
جيدة متام َا.

�أبرز مباريات اليوم
الثالثاء
غوانغزو ايفرغراند

بكني غوان

14:34

ال�صفـاء

النبي �شيت

17:00

النجمـة

الأن�صار

17:00

بورو�سيا دورمتوند

�أتلتيك بيلباو

19:45

ريال مدريد

�أ�شبيلية

21:45

�سيدات �أملانيا

�سيدات كنــدا

22:00

�سيدات �أ�سرتاليا �سيدات زميبابوي

22:00

!

Shooot

ت�أهل املالكم اجلزائري ،ر�ضا بن بعزيز �إىل
ثم ��ن نهائي مناف�س ��ات وزن  60كغم ،بعد
ف ��وزه على امل�صري حمم ��ود عبدالعال
خ�ل�ال مناف�س ��ات دورة الألع ��اب
الأوملبية ،املقامة حاليا يف ريو دي
جانريو بالربازيل.
تف� �وَّق ب ��ن بعزي ��ز ،عل ��ى املالك ��م
امل�صري ،بنتيج ��ة (-29 ،28-29
 )28-29 ،28يف اجلوالت الثالث.
وق ��ال ب ��ن بعزي ��ز يف ت�صريح ��ات
ل ��ه عق ��ب الت�أه ��ل :الن ��زال الأول،
ع ��ادة ما يكون �صعب ًا خ�ل�ال الألعاب
الأوملبي ��ة ،لكن ��ي �سريت اللق ��اء جيد ًا،
ومتكن ��ت م ��ن الف ��وز ،و�أ�شك ��ر الل ��ه على
ذل ��ك .و�أ�ضاف "�صحيح �أنن ��ي تلقيت لكمة قوية،
�إال �أنن ��ي جت ��اوزت الأمل ،لكنن ��ي مل �أفقد ال�سيط ��رة و�سريت النزال
كم ��ا ينبغي" .و�سيواجه املالكم ر�ضا بن بعزيز يف وزن  60كغم،
بالدور ثمن النهائي املالكم الرو�سي �أبورا�شيدوف �أدالن.

ا�ستمتع هوغو كالديرانو ،الع��ب تن�س الطاولة
املولود يف ريو دي جانريو ب�أجواء ت�شبه ملعب كرة
القدم ،ليهزم تاجن بينج العب هونغ كونغ امل�صنف
 15عامليا  2-4ويت�أهل للدور الرابع يف مناف�سات
ب��اومل �ب �ي��اد ري ��و دي ج��ان�يرو.
ف��ردي الرجال
و� �س �ي �ل �ت �ق��ي ك��ال��دي��ران��و
البالغ عمره  20عاما،
امل �� �ص �ن��ف  54ع��امل �ي��ا

حاليا ،الياباين جون ميزوتاين الذي هزم اليوناين
باناجيوتي�س جيوني�س  .1-4وارتكب تانغ مناف�س
كالديرانو �سل�سلة من الأخطاء حتت �ضغط الت�شجيع
احلما�سي من اجلماهري الذين �أطلقوا �صيحات كلما
��س�دَّد �ضربة الإر� �س��ال .وق��ال كالديرانو �إن��ه �سعيد
باال�ستفادة من مزية اللعب بني جماهريه .و�أ�ضاف
"مل �أ�ضع حدودا لنف�سي� ..أعرف �أنني �أمتلك القدرات
لذا �أحاول احلفاظ على تركيزي يف كل مباراة.

ت�ضامنت العبة التن�س الإ�سبانية
م��وغ��وروزا م��ع مواطنها راف��اي��ل ن��ادال
يف � �ش �ك��واه م��ن �إح� ��دى ال�لاف �ت��ات
الإل �ك�ت�رون �ي��ة � �ش��دي��دة الإ�� �ض ��اءة
داخ��ل امللعب رق��م ( )1يف جممع
التن�س باملتنزه الأوملبي اخلا�ص
ب� ��دورة الأل� �ع ��اب الأومل �ب �ي��ة يف
"ريو  ."2016وقالت موغوروزا
ب� �ع ��د ت �غ �ل �ب �ه��ا ع� �ل ��ى ن �ظ�يرت �ه��ا
ال��روم��ان �ي��ة �أن��دري��ا

العدد ( )3710ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )9آب 2016
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ميتو مبجموعتني نظيفتني  2 / 6و2 / 6
يف م�ستهل م�شوارها يف مناف�سات الفردي
لل�سيدات" ،امل�شكلة موجودة يف هذا امللعب".
و�أو�ضحت موغوروزا �أن امللعب الذي �ضيّف
مباراتها �أمام الالعبة الرومانية ال يعاين من
امل�شكلة املذكورة ،م�ؤكدة يف الوقت نف�سه �أن
امللعب رقم ( )1يعاين من هذه امل�شكلة بالفعل،
وقالت "يف ذلك امللعب توجد م�شكلة بالفعل".
واعرتفت الالعبة الإ�سبانية �صاحبة الأ�صول
الفنزويلية �أنها كانت ت�شعر ببع�ض التوتر

يف م�ب��ارات�ه��ا الأوىل باملناف�سات الفردية
ب�سبب الأج ��واء امل�ث�يرة ل�ل��دورة الأومل�ب�ي��ة.
و�أ�ضافت قائلة "�أ�شعر بال�سعادة لتواجدي
ه �ن��ا ،ال �ت��واج��د م��ع �أك�ث�ر م��ن ع���ش��رة �آالف
ريا�ضي �أم ٌر رائعٌ" .و�أكدت موغوروزا �أنها
�سعيدة بخو�ض مناف�سات الزوجي املختلط
بجوار ن��ادال ،حيث ت�سعى من خاللها �إىل
حتقيق فوزها الثالث يف الأوملبياد ،بعد �أن
فازت مبباراتها الأوىل يف مناف�سات الزوجي
لل�سيدات بجوار مواطنتها كارال �سواريز.

رياضة
دياز ُتهدي الفلبني �أول
ميدالية منذ  20عام ًا
 ريودي جانريو /رويرتز
احتفلت الفلبني ب�إحراز �أول ميدالية لها يف مناف�سات ال�سيدات بدورات
الألعاب الأوملبية ،بعد �أن �أحرزت هيديلني دياز ،امليدالية الف�ضية ،يف
م�سابقة رفع الأثقال لوزن  53كيلوغراما لل�سيدات يف �أوملبياد ريو دي
جانريو  .2016كذلك �أهدت دياز " 25عاما" ،بالدها �أول ميدالية �أوملبية
لها على الإطالق خالل  20عاما ،بعد �أن �سجلت �إجمايل  200كيلوغرام،
يف امل�سابقة لتحتل املركز الثاين .وقال مارتني �أندانار امل�س�ؤول مبكتب
االت�صاالت الرئا�سي "الق�صة امللهمة لدياز هي ق�صة لكل الفلبينيني".
بد�أت دياز ،وهي ابنة ل�سائق ريك�شة (عربة هندية ب�سيطة) ممار�سة
اللعبة يف عام  2002بعد �أن ر�أت �أقارب لها يرفعون �أثقا ًال بالقرب من
منزلها يف مدينة زامبوانغا التي تبعد  875كيلومرتا جنوب مانيال.
ومتثل ريو  2016ثالث م�شاركة �أوملبية لدياز ،حيث بد�أت م�شاركتها
الأوملبية يف بكني  2008عندما كانت يف ال�سابعة ع�شرة من عمرها.
�سجلت دي��از  88كيلوغراما يف رفعة اخلطف و 112كيلوغراما يف
الثاين بفارق  12نقطة
رف� �ع ��ة ال� �ن�ت�ر ل �ت �ح �ت��ل امل��رك��ز
ال��ذه �ب �ي��ة ه���س��و
خلف املتوَّجة بامليدالية
ت � ��اي� � �ب� � �ي � ��ه،
�شو -ت�شينغ من ال�صني
ا جلنو بية
بينما ج��اءت الكورية
يف
ي � � ��ون ج �ي��ن ه��ي
ل �ت �ح��رز
امل��رك��ز الثالث
الربونزية.

فيلب�س يح�صد الذهبية  19يف يوم حتطيم الأرقام
 ريو دي جانريو �/أ ف ب
�أحرز الأمريكي مايكل فيلب�س ذهبيته التا�سعة ع�شرة
وا��س�ت�م��ر ت��دح��رج الأرق� ��ام ال�ع��امل�ي��ة يف م�سابقات
ال�سباحة ب�ألعاب ريو دي جانريو االوملبية .
��ش��ارك فيلب�س فريق ال�سباحة الأم�يرك��ي يف اح��راز
ذهبية التتابع  100 × 4م حرة ،فيما حطمت مواطنته
كايتي ليديكي رق��م  400م ح��رة ،وال�سويدية �سارة

�سيو�سرتوم رقم  100م فرا�شة ،والربيطاين �آدم بيتي
رقم  100م �صدر.
ك��ان فيلب�س ث��اين املنطلقني يف الفريق الأم�يرك��ي،
وط� ��وّ ق ع�ن�ق��ه ب��ال��ذه��ب م��ع ك��ال�ي��ب دري �� �س��ل وراي ��ن
هيلد ون��اث��ان �أدري ��ان (92ر09ر 3د) متقدمني على
فرن�سا ،بطلة اومل�ب�ي��اد ل�ن��دن  ،2012ممثلة مبهدي
ميتيال وفابيان جيلو وف �ل��وران م��ان��ودو وجريميي
�سرتافيو�س (53ر10ر 3د) فيما نالت ا�سرتاليا مع

فـوز كبري
ليـد قطر على
كرواتيا

 ريو دي جانريو �/أ ف ب
حقق منتخب قطر و�صيف بطل العامل
بداية نارية يف دورة االلعاب
االومل� �ب� �ي ��ة يف ري� ��و دي
جانريو بفوزه الكبري
على منتخب كرواتيا
 23-30ب��اجل��ول��ة

مدرب اجلزائر يلوم احلظ واخلربة للخروج املبكر
ريو دي جانريو� /أ ف ب
الم ال�سوي�سري ب�ي��ار ان��دري��ه ��ش��ورم��ان م ��درب منتخب
اجلزائر احلظ واخلربة بعد خروج فريقه من الدور االول
يف م�سابقة كرة القدم للرجال �صمن اوملبياد ريو .2016
و�صرح �شورمان لقناة االلعاب االوملبية "ال ميكنني قول
�أي �شيء لالعبني .اعتقد ب�أنهم لعبوا جيدا امام االرجنتني
وه �ن��دورا���س (اخل�م�ي����س) .ك�ن��ا غ�ير حم�ظ��وظ�ين جم��ددا.
حار�سنا ف��ري��د �شعال ك��ان غ�ير م��وف��ق يف الطريقة التي
�سجلت فيها االرج�ن�ت�ين ه��دف الفوز" .خ�سرت اجلزائر
امام االرجنتني  2-1على ملعب غواو هافيالنغ يف ريو دي

جانريو ،فمنيت بالهزمية الثانية على التوايل بعد االوىل
امام هندورا�س  3-2وفقدت �آمالها ح�سابي ًا بالت�أهل اىل ربع
النهائي .وتابع �شورمان "جمدد ًا �أهدرنا طاقة كبرية على
ار�ض امللعب ،ويحتاج الالعبون ملزيد من التفكري ،خلقنا
الفر�ص جمدد ًا ،لكن مل نحافظ على هدوئنا لال�ستفادة منها".
تقدمت االرجنتني عرب �أنخل كوريا مطلع ال�شوط الثاين ،ثم
عادل �سفيان بن دبكة قبل نحو ن�صف �ساعة على النهاية،
لكن جوناثان كالريي �سارع بت�سجيل هدف الفوز .وعما
تعلمته اجلزائر من االلعاب ،ا�ضاف "تويل تدريب اجلزائر
كان حتدي ًا كبري ًا ،لكني �سعيد لطريقة لعبنا اجليدة.

نيجرييا حت�سم بطاقتها �إىل ربع النهائي

 ريو دي جانريو� /أ ف ب
ح�سمت نيجرييا بطلة  1996وو�صيفة ،2008
بطاقتها اىل الدور ربع النهائي من م�سابقة كرة القدم
للرجال يف اوملبياد ري��و  2016وذل��ك بفوزها على

جيم�س روبرت�س وكايل ت�شاملرز وجيم�س ماغنو�سون
وكامريون ماكيفوي الربونزية (37ر11ر3د).
ونال فيلب�س يف الدورات ال�سابقة  6ذهبيات يف اثينا
 2004و 8ذهبيات يف بكني  2008و 4ذهبيات يف
لندن  ،2012وف�ضيتني يف لندن  2012وبرونزيتني
يف �أثينا .2004
ي�شارك فيلب�س ( 31ع��ام��ا) ب�أوملبياده اخلام�س يف
م�سريته و�سيخو�ض اي�ضا � 3سباقات فردية هي 100

ال�سويد ( )0-1يف ماناو�س �ضمن اجلولة الثانية
من مناف�سات املجموعة الثانية.
وت��دي��ن نيجرييا بفوزها ال�ث��اين ،بعد ذل��ك ال��ذي
حققته يف اجلولة االفتتاحية على اليابان ()4-5
اىل عمر �صادق الذي �سجل هدف املباراة الوحيد يف
الدقيقة  40بعد ان كان اي�ضا �صاحب الهدف االول
لبالده يف اجلولة االوىل .رفع املنتخب االفريقي
ر�صيده اىل  6نقاط يف ال�صدارة بفارق  4نقاط
ع��ن كولومبيا و 3عن اليابان وال�سويد .وحلقت
نيجرييا بالربتغال التي كانت �سبقتها اي�ضا اىل ربع
النهائي .وتختتم نيجرييا الدور الأول ليلة اخلمي�س
�ضد كولومبيا ،فيما تلعب ال�سويد مع اليابان.

م و 200م فرا�شة و 200م متنوعة.
قبل ذل��ك ،منحت كايتي ليديكي ال��والي��ات املتحدة
ميداليتها االوىل يف ال�سباحة عندما حطمت الرقم
العاملي يف  400م حرة ،اذ �سجلت 46ر56ر 3د ماحية
رقمها ال�سابق الذي �سجلته يف �آب  2014ب�أ�سرتاليا
والبالغ 37ر58ر 3د .وللمرة الثانية يف يومنيّ ،
حطم
الربيطاين �آدم بيتي الرقم العاملي يف  100م �صدر
حمرز ًا الذهبية بتوقيت 13ر 57ثا.

االوىل من مناف�سات املجموعة االوىل يف
م�سابقة كرة اليد.
ح�سم املنتخب القطري نتيجة املباراة يف
�شوطها االول بعدما �أن�ه��اه يف �صاحله
ب �ف��ارق � 7أه���داف ( )8-15قبل ان
يفر�ض ال�ت�ع��ادل نف�سه يف الثاين
.15-15
وك ��ان زارك���و ماركوفيت�ش اف�ضل

م�سجل للقطريني وامل �ب��اراة بر�صيد 10
�أه��داف ،وا�ضاف رافايل كابوت � 6أهداف
وبا�سل الري�س � 5أهداف.
وك��ان مانويل �سرتليك اف�ضل م�سجل يف
�صفوف منتخب كرواتيا بر�صيد � 5أهداف.
ويعوِّ ل منتخب قطر على نتيجته الرائعة
يف مونديال  2015على �أر�ضه ،حيث بلغ
النهائي وخ�سر امام فرن�سا  ،22-25وهو

�ضمن بطاقة الت�أهل اىل االوملبياد بتتويجه
يف الت�صفيات الآ�سيوية يف الدوحة بعد
فوزه على �إيران يف النهائي .19-28
ويف امل�ج�م��وع��ة ذات��ه��ا� ،أح� ��رج املنتخب
التون�سي ن�ظ�يره الفرن�سي بطل العامل
وح��ام��ل ال�ل�ق��ب االومل��ب��ي يف الن�سختني
الأخ�يرت�ين وخ�سر �أم��ام��ه ب�صعوبة -23
.25

طائرة كندا تهزم �أمريكا بثالثة �أ�شواط

 ريو دي جانريو /رويرتز

حقق منتخب كندا مفاج�أة كبرية يف مناف�سات
ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة للرجال ب��أومل�ب�ي��اد ري��و دي
جانريو ،حني هزم منتخب الواليات املتحدة
املر�شح مليدالية بثالثة �أ�شواط متتالية.
فاز منتخب كندا  23-25و17-25و-25
يتح�سر على
 23ليرتك املنتخب الأمريكي
ّ
�ضربات �إر��س��ال��ه ال�سيئة خا�صة يف
املجموعة الأوىل مع م�ساندة

موراي ي�ستهل
حملة دفاعه عن
لقب التن�س

اجلماهري للفريق الكندي غري املر�شح.
وه��ذه �أول م�شاركة لكندا يف مناف�سات الكرة
ال �ط��ائ��رة الأومل �ب �ي��ة يف  24ع��ام��ا ،ومل يكن
منتخبها ال��ذي ي���ش��ارك يف امل�ستوى الثاين
للدوري العاملي ،مر�شح ًا لتحقيق �أي جناح.
وقال املُعد تايلر �ساندرز بعد املباراة "�إنها �أول
م�شاركة لنا يف الأوملبياد� ..إنه �إجناز �أن تكون
كندا هنا".لكن االنت�صار املقنع �سيبدِّل على
الأرجح من التوقعات.
و�أ��ض��اف �ساندرز "�سن�ستكمل البطولة رمبا

ريو دي جانريو� /أ ف ب
ا�ستهل الربيطاين �أندي موراي بنجاح حملة
الدفاع عن لقبه بفوزه ال�سهل على ال�صربي
فيكتور تروي�سكي  3-6و 2-6يف الدور االول
من مناف�سات ك��رة التن�س يف دورة الألعاب
االوملبية يف ريو دي جانريو .الفوز هو الثامن
ملوراي على تروي�سكي يف  8مباريات جمعت
بينهما حتى الآن ،و�سيلتقي يف الدور املقبل
مع الأرجنتيني خوان موناكو .وهي املباراة
االوىل مل� ��وراي م�ن��ذ تتويجه بلقب بطولة
وميبلدون ،ثالث البطوالت االرب��ع الكربى،
مطلع مت��وز امل��ا��ض��ي .وي��داف��ع م ��وراي عن
الذهبية التي نالها قبل ارب�ع��ة اع��وام بني

بطريقة خمتلفة� ..سنحاول اللعب ب�أ�سلوب
هجومي" .وب��دت خيبة الأم��ل وا�ضحة على
ج��ون �سبريو م��درب ال��والي��ات املتحدة .وقال
"كنا ندرك �أننا �سنخو�ض معركة حقيقية ..ال
�أعتقد �أننا واجهنا م�شاكل مثل التي كانت يف
جانبنا من ال�شبكة".
و�سيلتقي منتخب كندا مع منتخب الربازيل
املر�شح للفوز بالذهبية اليوم الثالثاء بينما
يلعب منتخب ال��والي��ات املتحدة �ضد منتخب
�إيطاليا.

جماهريه بفوزه يف النهائي على ال�سوي�سري
روجيه فيدرر� ،أب��رز الغائبني يف ريو ب�سبب
الإ�صابة ،ب�سهولة تامة  2-6و 1-6و.3-6
وحت �� َّ��ض��ر م� ��وراي ج �ي��د ًا لأل��ع��اب ري ��و لأن��ه
مل ي�شارك يف �أي��ة دورة منذ تتويجه بط ًال
لوميبلدون قبل ث�لاث��ة ا�سابيع ،وق��د �سافر
الالعب اال�سكتلندي الذي نال ف�ضية الزوجي
املختلط مع الورا روب�سون يف العاب ،2012
اىل ا�سبانيا من اجل التمرن ب�صحبة اال�سباين
رافايل ن��ادال بطل اوملبياد بكني  2008الذي
مل يجد ب��دوره �أي��ة �صعوبة يف تخطي عقبة
االرجنتيني فيديريكو ديلبوني�س وفاز عليه
 1-6و.1-6
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وزور
م�ش��ادّ ة كالمي��ة بين ام��ر�أة اكت�ش��فت �أن زوجه��ا تزوج عليه��ا ّ
توقيعه��ا بالموافق��ة عل��ى ال��زواج ،وطرف �آخ��ر هو مب ّل��غ المحكمة
ال��ذي ُك ّلف من قبل قا�ض��ي محكمة االحوال ال�شخ�ص��ية في محافظة
ال�س��ماوة حي��ث ابرز توقيع�� ًا با�س��تالم الزوجة التبليغ وه��ي لم تفعل
ذلك .الق�ض��ية تختلف عن باقي الق�ض��ايا في العا�ص��مة حيث ان هناك
التزام ًا ع�ش��ائري ًا اكثر مم��ا هو قانوني  ،والزوجة بحكم البيئة الأ�س��رية
تمنع من الذهاب وال�ش��كوى �ض��د زوجه��ا .لكن "ب�ش��رى" كانت �أكثر
جر�أة بت�ص��رفاتها وح�ص��لت عل��ى حكم من القا�ض��ي بالتفريق
بناء على طلبها .ب�ش��رى في العق��د الرابع من عمرها
والنفقة
ً
تزوجت من رجل يكبرها بـ � 10أعوام و�أنجبت منه ابنتين لزواج
ا�س��تمر اربعة �أعوام وح�ص��لت بعد وفاة والدها على م�س��احة من
الأرا�ض��ي الزراعية لكنها لم تنجب "ال�ص��بي" وكان ه��ذا عذر الزوج �أمام
القا�ض��ي .رغم ان زوجها قد د ّبر مكيدة حين �أعطى عنوان بيت �أخته
على �أنه عنوان بيت زوجته الأولى من �أجل الح�ص��ول على �إذن بالزواج
كي يتجنب الم�ساءلة القانونية..
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 حتقيق � /إينا�س طارق

االن�سجام وبناء العائلة
الزواج من زوجة ثانية ترف �أم متعة،
حاجة ب�سبب ظ��روف معينة مي��ر بها
ال� ��زواج ام � �ض��رورة ل �ت �ج��اوز بع�ض
الظروف .هل يكون الزوج هو ال�سبب
يف تدمري الأ�سرة الأوىل وعدم �إعطاء
الزوجة حقها� ،أو ب�سبب �أنه مل يح�سن
الت�صرف يف �إخ�ب��اره��ا ب��أم��ر زواج��ه.
يقول موفق علي –موظف -لـ(املدى):
من حق الرجل الزواج بامر�أة ثانية اذا
كان متمكن ًا مادي ًا وي�ستطيع ان يوفق
ب�ين ال��زوج��ات .م�ستدرك ًا :لكن وفق
�شروط اجتماعية مبنية على العدالة
واالن�صاف بني الزوجتني .مردف ًا :مع
�أه�م�ي��ة م��واف�ق��ة ال��زوج��ة االوىل التي
يفرت�ض انها تتفهم الأمر ب�شكل طبيعي
م��ن اج��ل ا��س�ت�م��رار االن���س�ج��ام وبناء
عائلة اخ ��رى�� .ش��رط ان الت�ك��ون على
ح�ساب العائلة االوىل.
�أطراف خا�سرة يف الزيجة
الثانية
بينما قالت "فاطمة زياد" يف حديث
ل �ـ(امل��دى) :من حق الرجل ال��زواج من
ام��ر�أة ثانية فيما لو كانت مق�صرة يف
واج�ب��ات�ه��ا او �أن �ه��ا ال ت ��ؤم��ن باحلياة
الزوجية .مو�ضحة :ان مواقع التوا�صل
االجتماعي �ساعدت يف ذلك من خالل
حت��وي��ل ال���ص��داق��ات االل�ك�ترون�ي��ة اىل
اعجاب وعالقات غرامية انتهى البع�ض
منها بالزواج  ،اذ ارت�ضت الكثري منهن
ان تكون زوج��ة ثانية بال�سر واخ��رى
بالعلن .م�ستطردة :وب�سبب احلروب
والهجرة تزايدت اعداد الن�ساء مقارنة
ب��ال��رج��ال ،الأم���ر ال ��ذي �شجع الكثري
على االرت�ب��اط بالزوجة الثانية منهم
للتظاهر والتباهي بني زمالئه ومنهم
لظروف معينة مع الزوجة االوىل.
وا�سرت�سلت فاطمة بحديثها :ماحل
بالكثري م��ن العوائل ج��راء العمليات
االره��اب��ي��ة وت ��زاي ��د �أع�� ��داد الأرام � ��ل
والأي� �ت���ام ج �ع��ل ال �ك �ث�ير م��ن ال��رج��ال
يفكرون بالزوجة الثانية .م�ستدركة:
لكن رغم ذلك ف�شل العديد من الزيجات
الثانية وع��اد ال ��زوج اىل بيته االول
وعائلته االوىل .مو�ضحة :ان البع�ض
منهم اع �ت�بر امل��و� �ض��وع ن ��زوة ع��اب��رة
و�آخ � ��ر ت �� �ص��ور ان ال ��زوج ��ة ال�ث��ان�ي��ة
،خا�صة املوظفة ،م�صرف يعود اليه
وق��ت احل��اج��ة .م�ن��وه��ة :يف ك��ل ح��ال
هناك اكرث من طرف خا�سر يف الزواج
الثاين.
الطرفان يتحمالن
امل�س�ؤولية
وب���ش��أن م��ن يتحمل م�س�ؤولية ف�شل
العالقة بني ال��زوج�ين ،بينت الباحثة
االجتماعية "مرمي احمد" يف حديثها
ل �ـ(امل��دى) :ان امل ��ر�أة وال��رج��ل كليهما
يتحمالن امل�سو�ؤلية الكاملة عن جناح
العالقة الزوجية او ف�شلها م��ن حيث
االختيار والعمر والفارق االجتماعي
وال�ع�ل�م��ي .مبينة :ان خ�ي��ان��ة ال��زوج
لزوجته تعتمد على امور كثرية تكون
الزوجة �أحيانا طرف ًا فيها و�سبب ًا لها
ب�سبب ع��دم االهتمام ب��ال��زوج ب�أغلب
الأمور الزوجية او عدم الوعي والإدارك
وحت �م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة .م �� �ش�يرة اىل :
ان هناك ازواج� � ًا التتجاوز �أعمارهم
الثامنة ع�شرة للرجل والرابعة ع�شرة
ل�ل��زوج��ة ف���أي �إدراك ووع��ي ميكنهما
ان�ضاج واجناح مثل هكذا عالقة.
�أ��ض��اف��ت الباحثة االجتماعية :تكتظ
امل�ح��اك��م ب��دع��اوى ال �ط�لاق والتفريق
نتيجة معرفة الزوجة ب��زواج زوجها

للمرة ال�ث��ان�ي��ة .مو�ضحة :ان الكثري
من تلك الزيجات ت�أتي �ضمن امل�صالح
ال�شخ�صية او االقت�صادية ان كانت
الزوجة موظفة او ممن ُت��رك لها �إرث
عائلي او زوجي اي من زوجها االول.
م��ردف��ة :ان الكثري م��ن ه��ذه الزيجات
ت�صل اىل طريق م�سدود بفرتة ق�صرية
ول �ع��دة ا��س�ب��اب ي�ك��ون ال ��زوج الطرف
االول فيها.

واال�ستقبال .مردف ًا :ان بع�ض الن�ساء
ممن فقدن فر�صة الزواج االوىل يجدن
�آمالهن يف الزواج الثاين ورمبا الثالث
او الرابع.
زواج الأقرباء
وا��ض��اف ال��زب�ي��دي :الأم��ر املهم ال��ذي
�أث��ر ب�شكل �سلبي على مفا�صل احلياة
يف جمتمعنا هو احلروب التي رافقت
ح�ي��اة ال�ع��راق�ي�ين منذ ع�ق��ود و�آخ��ره��ا
بعد ع��ام  2003و�أح��داث االنفجارات
وال�ك��وارث التي ع�صفت بالبلد والتي
ذهب �ضحيتها الكثري من الرجال ف�ض ًال
عن هجرة جماعية لل�شباب .مبين ًا :ان
هذا االمر ادى اىل زيادة �أعداد الأرامل
واملطلقات ما ا�ضطر ع��دد من الرجال
اىل اتخاذ قرار بالزواج منهن للحفاظ
ع �ل��ى اوالد وب��ن��ات اخ��وت �ه��م وح�ت��ى
اقربائهم من ال�ضياع و�سط الأح��داث
املت�سارعة التي من��ر بها .م�ستدرك ًا:
يجب ان ال نن�سى العامل امل��ادي الذي
يعد من الأعمدة احلقيقية للبحث على
ثان لأن اغلب الرجال املتزوجني
زواج ٍ
يبحثون عن امر�أة موظفة تتحمل جزء ًا
من اعباء احلياة املعي�شية ولهذا يف�ضل
الرجل ان تكون الزوجة الثانية موظفة
او �صاحبة مال من اجل ان ت�سنده يف
تكملة حياتهما.

�إح�صاءات اجلهاز املركزي
اجلهاز املركزي للإح�صاء التابع لوزارة
التخطيط ويف �إطار التقرير الرابع عن
ق�ضايا التنوع االجتماعي ودور كل من
املر�أة والرجل يف التنمية  ،والذي بني
فيه ان عدد ال�سكان يقدر بـــ( )35مليون
ن�سمة ،وان ن�سبة الذكور ( ،)%51فيما
بلغت ن�سبة االن��اث ( )%49وق��د بلغت
دعاوى التفريق يف املحاكم تتزايد
ن�سبة ال�سكان يف املناطق احل�ضرية
( )%69واملناطق الريفية ( ،)%31وبلغ
الفنان ناظم زاهي كان له ر�أي بهذا الأمر الظروف ال�صعبة ووقفت بجانبه �ضد
معدل متو�سط عدد �أفراد الأ�سرة وعلى
اذ ق��ال ل �ـ(امل��دى) :اذا كانت الظروف م�صاعب احل�ي��اة .م�شدد ًا على اهمية
م�ستوى ال�ع��راق ( ،)6.2منها ()5.9
ت�سمح للرجل بالزواج من امر�أة ثانية تقدي�س ع�ش الزوجية واالهتمام ببناء
يف املناطق احل�ضرية و( )6.2فرد يف
ف�لا ب��أ���س بذلك �شرط ان تكون هناك م�ستقبل العائلة االوىل و�ضمان حياة
املناطق الريفية .متابعا :ان الفجوة
ظ ��روف ودواف� ��ع خ��ا��ص��ة ل��ذل��ك ،منها �سليمة لأوالدها.
ب�ين اجل�ن���س�ين ب�ل�غ��ت ( )1.8وت�ب��دو
م��ر���ض ال��زوج��ة االوىل او التق�صري
ثابتة لل�سنوات االخرية و�أن العوامل
بواجباتها الزوجية .م�ستدرك ًا :لكن
القانون ي�سمح يف بع�ض
ال�ت��ي �أث ��رت يف ت�ف��وق �أع���داد ال��رج��ال
يف حالة ع��دم توفر تلك الأ�سباب ف�إن
احلاالت
على الن�ساء هي ح�صيلة م�ؤثرات منها
زواج��ه يعترب بطرا ول��و ك��ان ال�شرع املحامي �أمنار ال�ساعدي نّ
بي لـ(املدى):
الوالدات والوفيات والهجرة فتتفاوت
قد حلل الزواج من اربع ن�ساء .مردف ًا :ان جل��وء ال��رج��ال ل �ل��زواج م��ن ام ��ر�أة
هذه الفجوة باختالف تلك امل�ؤثرات.
�أرف�ض فكرة زواجي
فال ميكن العدل بني الزوجات الختالف ث��ان�ي��ة ي��رت�ب��ط ب ��أ� �س �ب��اب ك �ث�يرة منها
م��و� �ض �ح � ًا :ان ن���س�ب��ة ال �� �س �ك��ان على
من ثانية
الظروف.
افتقار الزواج االول اىل عوامل عديدة
�ّي� زاه� ��ي :ل�ك�ن��ي وب �ك��ل ��ص��راح��ة  ،فعلى �سبيل املثال قد تكون الزوجة
م�ستوى احل�ضر �أعلى من الريف لكن الكثري من الرجال يبحثون عن الزوجة وب� نّ
ن�سبة الرجال والن�ساء مت�ساوية �سواء الثانية او يو�صون بع�ض الن�ساء من �ضد زواج الرجل من ام��ر�أة ثانية لأن االوىل غري قادرة على اجناب االطفال.
يف احل�ضر �أو الريف.
قريباتهم بالبحث لهم عن زوجة ثانية  .الزوجة االوىل هي الأم والأخت وهي مو�ضحا :ان القانون العراقي �أج��از
احل �ب �ي �ب��ة وحت��م��ل��ت ك��ل تعدد الزوجات .كما ان قانون الأحوال
الزواج الثاين والثالث
ال�شخ�صية العراقي ويف
الإعالمي نبيل الزبيدي ذكر يف حديثه
حالة عدم متكن الزوجة من
لـ(املدى) :هناك �أ�سباب عديدة �أدت اىل
االجناب وتوفر الإمكانية
انت�شار ظاهرة تعدد الزيجات ،ومن
ل� ��دى ال� � ��زوج ف �ت �ح �ك��م له
�أبرز الأمور التي �شجعت الرجل للبحث
املحكمه (بحجه �إذن زوجة
عن زوجة ثانية هو موافقة املر�أة على
ثانية) .م�ضيف ًا :يف حالة
ان تكون زوج��ة ثانية .م�ضيف ًا :هذا
اخ ��رى ق��د ت�ك��ون ال��زوج��ة
الأمر كان مرفو�ض ًا يف الفرتة ال�سابقة
م �� �ص��اب��ة مب ��ر� ��ض نف�سي
اذ كان من ال�صعب ان تقبل اية امر�أة ان
او ج�سدي وت�صبح بذلك
تكون زوجة ثانية او ثالثة بل حتب ان
احل �ي��اة ال��زوج �ي��ة ل �ل��زوج
تدخل بيت الزوجية لأول مرة ،والآن
غري ممكنه اال�ستمرار.
عندما يتقدم ال��رج��ل لطلب ي��د امل��ر�أة
الثانية من اهلها ف�إنه يجد الرتحيب
احتيال �شرعي على
القانون
ا� �س �ت �ط��رد ال�����س��اع��دي :يف
ب �ع ����ض احل� � ��االت ا� �ش�ت�رط
قانون الأح��وال ال�شخ�صية

الأمر املهم الذي �أثر
ب�شكل �سلبي على مفا�صل
احلياة يف جمتمعنا هو
احلروب التي رافقت حياة
العراقيني منذ عقود
و�آخرها بعد عام 2003
و�أحداث االنفجارات
والكوارث التي ع�صفت
بالبلد والتي ذهب �ضحيتها
ً
ف�ضال
الكثري من الرجال
عن هجرة جماعية
لل�شباب

اذا كانت الظروف ت�سمح
للرجل بالزواج من
امر�أة ثانية فال ب�أ�س
بذلك �شرط ان تكون
هناك ظروف ودوافع
خا�صة لذلك ،منها
مر�ض الزوجة االوىل
او التق�صري بواجباتها
الزوجية

ان قبول املو�ضوع �صعب،
ان غفرت لزوجي
فلن ميكنني ان �أن�سى
اجلرح .مو�ضحة :ان
بع�ض الرجال ال يكتفي
ّ
وحظي كان
بواحدة
عاثرا بزواجي من هذا
النموذج

تظاهرة �سابقة تطالب بحقوق املر�أة ومنها منع تعدد الزوجات

ح�ضور ال��زوج��ة االوىل يف املحكمة
وموافقتها على الزواج الثاين .الفت ًا:
يف ح��ال الرف�ض يلج�أ بع�ض الرجال
اىل الزواج خارج املحكمة او ماي�سمى
"عقد ال�سيد" دون علم الزوجة االوىل.
م �ن��وه � ًا :يف ه ��ذه احل��ال��ة ل�ي����س من
ال�ضروري ح�ضور الزوجة االوىل �أمام
املحكمة  ،وبعد ذلك يقوم الزوج ب�إقامة
دعوى �أمام املحكمة لت�صديق الزواج
الثاين فتكون املحكمة جمربة على ذلك
وت�ق��وم فقط بتحويله وح�سب امل��ادة
( )40من قانون الأح��وال ال�شخ�صية
بتحويلة اىل املحاكم املخت�صة وحتكم
بغرامة مالية.
�� امل��ح��ام��ي اي�����ض��ا :يف بع�ض
وب �ّي نّ
�ام
الأح �ي��ان يقوم ال��زوج بتوكيل حم� ٍ
يقوم بدوره باالتفاق مع مب ّلغ املحكمة
لتزوير حجة اذن ال��زواج ال�ث��اين ،اذ
يقوم املب ّلغ بتبليغ بيت �آخ��ر جمهول
غ�ير ب�ي��ت ال��زوج��ة االوىل ال�صحيح
ووفق ذلك تقوم املحكمة ب�إ�صدار حجة
�إذن الزواج الثاين .متابع ًا :ويف �أحيان
اخ��رى ورغ��م كمالية ال��زوج��ة االوىل
ي��رغ��ب ال��رج��ل ال���زوج بثانية نتيجة
تعارف او اعجاب ح�صل بينهما ولأن
الزوجة االوىل ترف�ض املوافقة يتجه
ال��رج��ل اىل ط��رق اخ ��رى منها م��اذك��ر
�آنفا.
الظروف املرافقة للزواج
الأول
املوظف �سمري البدري ذكر لـ(املدى):
ه �ن��اك ع��دة ا��س�ب��اب ت �ق��ود ال��رج��ل اىل
ال�ت�ف�ك�ير ب ��ال ��زواج م ��رة ث��ان�ي��ة بع�ض
منها يعود اىل طبيعة ال�شخ�ص نف�سه
وعدم قدرته على معاجلة العقبات التي
ت��واج�ه��ه او ح�ب��ه للتجديد والتغيري
اوتعلقه املتجدد ب��امل��ر�أة والبحث عن
عالقات جديدة .م�ضيفا :كما ان هناك
ا��س�ب��اب��ا اخ���رى تتمثل يف ال �ظ��روف
املحيطة بزواجه االول او لعدم �إجنابه
لأط�ف��ال م��ن زوج�ت��ه االوىل او ب�سبب
تدخل اهلها او ح�صول خالفات نتجت
عن تدخل الآخرين يف حياته الزوجية.
مو�ضح ًا :ان عمليه تراكم اخلالفات يف
احلالتني تقوده للتفكري ب��ال��زواج من
امر�أه اخرى ويف بع�ض الأحيان جند
ان الفكرة طبيعية بالن�سبة لإقدامه على
الزواج مرة اخرى.
اخل�ضوع للأمر الواقع
�أم �سجاد  ،احدى الن�ساء التي خ�ضعت
لإدارة ال��زواج الثاين ب ّينت :ان قبول
املو�ضوع �صعب ،ان غفرت لزوجي فلن
ميكنني ان �أن�سى اجلرح .مو�ضحة :ان
بع�ض الرجال ال يكتفي بواحدة ّ
وحظي
كان عاثرا بزواجي من هذا النموذج.
م �� �س �ت��درك��ة :ل �ك �ن��ي واج� �ه ��ت ق ��دري
ب�صالبة وق��وة مكنتني م��ن املحافظة
على اوالدي وبيتي مردفة :لكن عيون
النا�س وهم�ساتهم موجعة هي االخرى
خ��ا��ص��ة ح�ين ت�ط��رق م�سامع ال��زوج��ة
االوىل جملة "لو بيها خري ماكان تزوج
عليها".
يف حني ذكرت �سلمى قا�سم :خرب املر�أة
الثانية لزوجي كان مبثابة زل��زال هز
البيت  .مو�ضحة :ان �أ�سا�س م�شكلتنا
هي "الفلو�س التي تخرب النفو�س"،
فزوجي حديث النعمة بالرثوة ،وبكل
ب���س��اط��ة ت� ��زوج ب� ��أخ ��رى وب �ن��ى بيتا
و�أ��س����س عائلة وه��دم �أخ ��رى .مبينة:
ان �أبناءهما على عالقة �سيئة ب�أبيهم،
فهو يجود على تلك بالكماليات ويبخل
علينا بال�ضروريات ،ف�ساءت الرابطة
بل �ألغيت لو �صح ذلك.
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عربي ودولي

يلتق��ي الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتي��ن نظيره التركي رجب طيب
�أردوغان في �سان بطر�سبرغ ،في قمة هي الأولى بين الزعيمين ،بعد
حادثة �إ�سقاط تركيا الطائرة الرو�سية ،وهي �أي�ضا الزيارة الخارجية
االولى لأردوغان بعد محاولة االنقالب الفا�شلة في  15تموز.
 مو�سكو -انقرة  /رويرتز-
افب
وي�سع ��ى البل ��دان اىل تنمية العالق ��ات البينية رغم
امل�ي�راث التاريخ ��ي م ��ن اخلالف ��ات بينهم ��ا ح ��ول
ال ّتناف� ��س عل ��ى نق ��ل نف ��ط �آ�سي ��ا الو�سط ��ى وبح ��ر
قزوي ��ن ،واملوق ��ف من ق�ضي ��ة النزاع ح ��ول منطقة
ناغ ��ورين كاراب ��اخ ،ب�ي�ن �أذربيج ��ان و�أرميني ��ا،
والق�ضي ��ة القرب�صي ��ة ،والدع ��م الرو�س ��ي لليونان،
وم�شكلة ال�شي�ش ��ان واملوقف الرتكي منها.كما ميثل
امللف ال�سوري نقطة خالفية بني العا�صمتني.،
وانطلق ��ت ام�س االثنني حمادث ��ات تركية – رو�سية
على م�ستوى نائب ��ي وزراء خارجية البلدين لبحث
امللف ال�سوري ال ��ذي �سيكون حا�ضرا �ضمن امللفات
الرئي�سية على جدول �أعمال لقاء الرئي�سني الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن والرتكي رج ��ب طي ��ب �إردوغان،
الي ��وم يف مدين ��ة بطر�سبورغ ،حي ��ث تعول رو�سيا
على تغيري يف املوقف الرتكي �إزاء الأزمة ال�سورية،
ال �سيم ��ا بعد الو�ض ��ع املتوتر جدا حالي ��ا يف مدينة
حلب.و�أ�شارت م�صادر رو�سية متقاطعة مع م�صادر

تركي ��ة� ،إىل �أن ياجل�ي�ن وبوغدان ��وف �سيعر�ض ��ان
نتائ ��ج حمادثاتهما على رئي�س ��ي البلدين ،حيث من
املتوقع �أن يوا�صل بوتني و�إردوغان بحث الق�ضايا
املتعلق ��ة بالت�سوي ��ة ال�سوري ��ة ،وال�سع ��ي للتو�صل
�إىل تفاهم ��ات حول اخلطوات الت ��ي ميكن �أن يقوم
به ��ا اجلانب ��ان يف ه ��ذا املجال.وا�ستبق ��ت �أنق ��رة
حمادث ��ات بوتني –�إردوغ ��ان وو�ضعت النقاط على
احلروف ب�ش� ��أن �إمكانية تغي�ي�ر املوقف الرتكي من
امللف ال�س ��وري ،وو�ضعت ذلك على ل�س ��ان �إبراهيم
قال�ي�ن املتحدث ال�صح ��ايف با�سم الرئي� ��س الرتكي،
ال ��ذي نقل ��ت عن ��ه وكال ��ة روي�ت�رز ت�صريح ��ات قال
فيه ��ا �إن “عالق ��ات تركيا م ��ع رو�سيا تدخ ��ل مرحلة
التطبي ��ع .موقفنا م ��ن ال�ش�أن الأوك ��راين ،و�سوريا
والق ��رم لن يتغ�ي�ر ،ونحن ل�سنا متفق�ي�ن مع رو�سيا
يف ه ��ذه الق�ضاي ��ا ،لكنن ��ا �سنوا�ص ��ل بحثه ��ا م ��ع
اجلان ��ب الرو�سي”.وذكرت �صحيف ��ة "�إيزفي�ستيا"
�أن وزارة الدف ��اع الرو�سية ق ��د تقرتح على نظريتها
الرتكي ��ة �إقام ��ة قنوات ات�ص ��ال مبا�ش ��رة بينهما من
�أج ��ل احليلولة دون وقوع حوادث على غرار حادثة
�إ�سق ��اط "�س ��و "24-الرو�سية.ونقل ��ت ال�صحيف ��ة

ع ��ن م�ص ��در مطل ��ع يف وزارة الدف ��اع الرو�سي ��ة �أن
اجلان ��ب الرو�سي ق ��د �أعد حزمة م�س ��ودات اتفاقات
بهذا ال�ش�أن ،وهو م�ستعد لت�سليمها للجانب الرتكي
ف ��ور "اتخ ��اذ الق ��رار املبدئ ��ي" به ��ذا ال�ش� ��أن خالل
اللق ��اء املزم ��ع ب�ي�ن الرئي�س�ي�ن الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر
بوت�ي�ن والرتك ��ي رج ��ب طي ��ب �أردوغ ��ان يف �س ��ان
بطر�سبورغ الثالثاء.و�أو�ضح امل�صدر �أن اقرتاحات
وزارة الدف ��اع الرو�سية ت�ضم �إن�ش ��اء قنوات لتبادل
املعلوم ��ات بني الع�سكريني الرو�س والأتراك ،وعقد
بروتوكوالت تنظم ت�صرف الطائرات احلربية �أثناء
التحليق.ومن بني تلك الوثائق التي �أعدها اجلانب
الرو�سي ،كتيب تعليم ��ات للطيارين حول الت�صرف
لدى ن�ش ��وب و�ضع خطري ،من �أج ��ل احليلولة دون
تكرار ح ��وادث على غرار �إ�سق ��اط قاذفة "�سو"24-
الرو�سي ��ة يف �أج ��واء �سوريا من قب ��ل مقاتلة تركية
يوم / 24ت�شرين الثاين.
و�أعل ��ن الرئي� ��س الرتك ��ي رج ��ب طي ��ب �أردوغ ��ان.
ان"ال�شخ� ��ص الذي ت�سبب مبقت ��ل الطيار الرو�سي،
يقب ��ع حاليا يف ال�سج ��ن .وت�ستمر عملي ��ة التحقيق
معه وهذا �أمر �أود الإ�شارة له ب�شكل خا�ص".

24

صحافة عالمية

العالم في

International Press

نيويورك تاميز ٨٨ :مليون ناخب �أمريكي ال
ي�صوتون يف �أي انتخابات
ن�ش ��رت �صحيف ��ة "نيوري ��ورك تامي ��ز"
الأمريكية تقريرا ح ��ذرت فيه من �ضعف
ن�سبة �إقبال الأمريكي�ي�ن على الت�صويت
يف �أي انتخاب ��ات جت ��ري يف الوالي ��ات
املتح ��دة مب ��ا يف ذل ��ك االنتخاب ��ات
الرئا�سية.وقال ��ت ال�صحيف ��ة �إن ع ��دد
�س ��كان الوالي ��ات املتح ��دة يبل ��غ ٣٢٤
مليون �شخ�ص من بينهم  ١٠٣ماليني من
الأطف ��ال وغري احلا�صلني على اجلن�سية
الأمريكي ��ة �أو م ��ن �أ�صح ��اب ال�سواب ��ق
الذي ��ن ال يح ��ق له ��م الت�صويت.و�أ�ش ��ار
التقري ��ر �إىل �أن  ٨٨ملي ��ون �شخ� ��ص من
الذي ��ن يح ��ق له ��م الت�صوي ��ت ال يدل ��ون
ب�أ�صواته ��م ف ��ى �أي انتخاب ��ات جت ��ري
يف الوالي ��ات املتحدة حت ��ى االنتخابات

لو�س اجنلو�س تاميز :مقاومة االتفاق النووي
الإيراين ما تزال قوية يف وا�شنطن

الرئا�سية.وا�ستندت ال�صحيفة �إىل ن�سبة
الإقب ��ال على الت�صوي ��ت يف االنتخابات
الرئا�سي ��ة الت ��ى ج ��رت ع ��ام .٢٠١٢
و�أو�ضح التقري ��ر �أن  ٧٣مليون �أمريكي
مل ي�صوت ��وا يف االنتخاب ��ات التمهيدية
الت ��ي جرت هذا الع ��ام الختيار مر�شحي
احلزب�ي�ن الدميوقراط ��ي واجلمهوري.
ووفقا للتقرير ،ف�إن ن�صف عدد الناخبني
الذين �صوتوا يف االنتخابات التمهيدية
�صوت ��وا ل�صال ��ح مر�شح�ي�ن �آخري ��ن
غ�ي�ر املر�شح ��ة الدميوقراطي ��ة هيالري
كلينت ��ون او مناف�سه ��ا اجلمه ��وري
دونال ��د ترام ��ب �أي �أن  ٩باملائة فقط من
الأمريكي�ي�ن هم الذين اخت ��اروا هيالري
�أو ترامب يف االنتخابات التمهيدية.

ر�ص ��دت �صحيف ��ة لو�س اجنلو�س تامي ��ز انخراط
الرئي� ��س �أوبام ��ا يف ح ��رب كالمية م ��ع جمهوريني
الأ�سب ��وع املا�ضي حول مزاعم ب�أن ��ه دفع �س ًرا مبلغ
 400ملي ��ون دوالر فدي� � ًة لإي ��ران يف وق ��ت �ساب ��ق
من العام اجلاري لت�أم�ي�ن الإفراج عن � 4أمريكيني،
بينه ��م مرا�س ��ل الـوا�شنط ��ن بو�س ��ت ،جي�س ��ون
ر�ضائي ��ان.ور�أت ال�صحيف ��ة –يف افتتاحي ��ة عل ��ى
موقعه ��ا الإلك�ت�روين بعن ��وان (املدف ��وع لإي ��ران
مل يك ��ن فدي ��ة)� -أن �أوبام ��ا �أبل ��ى ب�ل�اء ح�سن ��ا فى
تلك احل ��رب (الكالمي ��ة) الت ��ي �إمنا ك�شف ��ت عن �أن
املقاوم ��ة يف وا�شنط ��ن لالتفاق الن ��ووي مع �إيران
م ��ا تزال قوية رغم مرور عام على �إبرامه.وو�صفت
"لو� ��س اجنلو� ��س تاميز" ه ��ذه املقاوم ��ة لالتفاق،
ب�أنه ��ا حمبط ��ة ،لأنه ما يزال يعت�ب�ر الطريقة املثلى
للحيلول ��ة دون تطوي ��ر �إي ��ران لأ�سلح ��ة نووي ��ة

و�إ�ضرام �شعل ��ة �سباق ت�سلح نووي �إقليمي.ولفتت
ال�صحيف ��ة �إىل �أن �صيح ��ات اجلمهوري�ي�ن ب�ش� ��أن
"فدي ��ة" �أطلقه ��ا تقري ��ر ن�شرت ��ه م�ؤخ ��را �صحيفة
ال� �ـ"وول �سرتي ��ت جورن ��ال" مف ��اده �أن الوالي ��ات
املتحدة �أر�سل ��ت "�صناديق خ�شبية مكتظة بعمالت
اليورو والفرنك ال�سوي�سري وغريهما" �إىل �إيران
عرب طائ ��رة ب�ضائ ��ع يف �شهر يناير\كان ��ون االول
املا�ض ��ي يف نف� ��س الوق ��ت ال ��ذي �أطلق في ��ه �سراح
الأمريكيني.ونقل ��ت ال�صحيفة ق ��ول رئي�س جمل�س
النواب الأمريكي بول رايان �أن املدفوع النقدي كان
"ف�ص�ل�ا �آخر يف ملحمة الت�ضليل امل�ستمرة لل�شعب
الأمريكي ب�ش�أن ال�صفق ��ة النووية اخلطرية".ويف
م�ؤمتر �صحفي ،ف ّند �أوباما مزاعم الفدية ،م�ؤكدا �أن
الـ  400مليون دوالر كانت جزءا من ت�سوية ل�صفقة
�أ�سلحة تعاقبت على �إبرامها عقود مع �إيران.

وا����ش���ن���ط���ن ب���و����س���ت :دون����ال����د ت����رام����ب ي���ق���و����ض ح���رب���ن���ا ����ض���د داع�������ش
ن�ش ��رت �صحيفة "وا�شنط ��ن بو�ست"
الأمريكي ��ة مق ��اال للكاتب لديه ��ا ديفيد
�إغناتيو� ��س ،ق ��ال في ��ه �إن "الأزم ��ات
ع ��ادة م ��ا ت�ب�رز �أجم ��ل و�أ�س ��و�أ م ��ا
بداخ ��ل النا� ��س" ،م�ضيف ��ا بقول ��ه �إن
ذل ��ك كان وا�ضح ��ا الأ�سب ��وع املا�ضي
يف ت�صرف الرئي� ��س الأمريكي باراك
�أوبام ��ا ومر�شح احل ��زب اجلمهوري
دونالد ترامب.وقال �إن "�أوباما �أظهر
جانبه الأف�ض ��ل يف امل�ؤمتر ال�صحفي
ال ��ذي عق ��ده م ��ع الرئي� ��س الفرن�س ��ي
الزائ ��ر فران�سوا هوالن ��د ،فكان هادئا

و�ضابط ��ا لنف�س ��ه ،ويحل ��ل بو�ضوح
و�سيا�س ��ي عندما حتدث كيف �ستعمل
�أم�ي�ركا م ��ع فرن�سا على ح ��رب تنظيم
الدول ��ة ،وجتن ��ب �ص ��ب الزي ��ت على
الن ��ار فيم ��ا يتعل ��ق ب�إ�سق ��اط تركي ��ا
للطائ ��رة الرو�سية".واعت�ب�ر الكاتب
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يو�ص ��ف باملق ��رب
م ��ن البي ��ت الأبي� ��ض �أن "�أه ��م ما قام
ب ��ه �أوبام ��ا هو جت�سي ��د �أح�سن ما يف
�أمريكا من مكافح ��ة للم�شاعر ال�سلبية
نح ��و امل�سلم�ي�ن ،الت ��ي انت�ش ��رت يف
الب�ل�اد بع ��د هجم ��ات باري� ��س ،ويف

ا�ست�شه ��اده بالرتحي ��ب باملهاجري ��ن
املنقو� ��ش على متث ��ال احلري ��ة ذكرنا
مب�ص ��در الق ��وة احلقيقي ��ة لأمريكا".
وتابع �إغناتيو� ��س قائال" :لكن لننظر
�إىل ت�صرف ��ات ترامب على مدى الأيام
القليل ��ة املا�ضي ��ة ،لقد �أظه ��ر م�ستوى
من الالم�س�ؤولية الت ��ي ت�صل �إىل حد
الته ��ور ،فهذا وقت يك ��ون فيه جوهر
القي ��ادة الو�ض ��وح و�ضب ��ط النف� ��س،
حيث ي�ضع حتى ال�سيا�سيون التبجح
ومتجي ��د الذات جانب ��ا لأجل م�صلحة
بلده ��م" .و�أو�ض ��ح الكات ��ب يف

مقاله،ب�أن "ترامب فعل العك�س ،حيث
ظهر عل ��ى �أن ��ه ي�شعل الو�ض ��ع ب�شكل
متعم ��د لأجل دعم حملت ��ه االنتخابية،
وقلي ��ل م ��ا ن ��رى ه ��ذا امل�ست ��وى م ��ن
الدمياغوجي ��ة املخيف ��ة يف ال�سيا�سة
الأمريكي ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن تعليقاته
ت�ص ��ب مبا�ش ��رة يف �سرتاتيجي ��ات
اال�ستقط ��اب لأعدائن ��ا الإرهابي�ي�ن
والذين ي�أمل ��ون �إثارة الكراهية بنيامل�سلم�ي�ن والغرب -لدرج ��ة �أنه ميكن
الق ��ول ب�أن ��ه و�ض ��ع الب�ل�اد يف موقع
اخلطر".ويعل ��ق قائال" :يقوم ترامب

برم ��ي قناب ��ل الإ�شاع ��ة والت�شه�ي�ر
والالت�سام ��ح ،وي ��ديل بالت�صريحات
الناري ��ة دون االعتم ��اد عل ��ى حقائق،
ومث ��ال على ذلك قول ��ه يف  14ت�شرين
ث ��اين �إن رئي�سنا يري ��د ا�ستقبال 250
�أل ��ف الج ��ئ م ��ن �سوري ��ا� ،أو ادعا�ؤه
ي ��وم ال�سب ��ت �أن �آالف امل�سلم�ي�ن يف
نيوجريزي كانوا يهللون :يوم �سقط
الربجان" ،م�شريا �إىل �أن "هذه لي�ست
فقط مبالغات �سيا�سي ��ة� ،إنها فربكات
خط�ي�رة يق�صد منها ب ��ث اخلوف يف
وقت نحتاج فيه �إىل الهدوء".

دي������ب������ي ..ال����رئ����ا�����س����ة ل����ل����م����رة اخل���ام�������س���ة

وج ��رى حف ��ل التن�صي ��ب يف فن ��دق كبري يف
جنامينا يف ح�ضور ر�ؤ�ساء حواىل ع�شر دول
�أفريقي ��ة ومدعوين �آخرين ،م ��ن بينهم وزير
الدفاع الفرن�سي جان �إيف لودريان .و�أعلنت
املعار�ض ��ة التي دعت �إىل تظاهرات يف الأيام
الأخ�ي�رة� ،أن يك ��ون اليوم ي ��وم «مدينة ميتة
يف جميع �أنحاء الأرا�ضي» الت�شادية ملنا�سبة
تن�صيب ديب ��ي .وكان ديبي ال ��ذي و�صل �إىل

اكثـر من مئة قتيل وجريح يف اعتداء
داخل م�ست�شفى
قت ��ل � 53شخ�ص� � ًا على الأقل وا�صي ��ب  50بجروح،يف انفجار قنبلة و�س ��ط ح�شد من ال�صحافيني
واملحامني جتمعوا داخل م�ست�شفى كويتا يف جنوب غربي باك�ستان احتجاج ًا على اغتيال رئي�س
نقابة املحامني يف بلو�ش�ستان.و�أظهرت لقطات فيديو جثث ًا متناثرة على الأر�ض ،بع�ضها متفحم،
و�سط الدماء و�شظايا الزجاج املحطم ،فيما كان ناجون يبكون ويوا�سي احدهم الآخر .وكان كثري
م ��ن القتل ��ى يرتدون بزات �سود وي�ضعون ربطات عنق.وقال وزي ��ر ال�صحة يف اقليم بلو�ش�ستان
امل�ضط ��رب رحمة �صالح بلو�ش «هناك  53قتي ًال عل ��ى االقل وفق االرقام امل�ؤكدة وحواىل خم�سني
جريح ًا».وبه ��ذه احل�صيلة يكون هذا ثاين اكرث االعت ��داءات دموية يف باك�ستان هذه ال�سنة ،بعد
مقت ��ل � 75شخ�ص� � ًا يف انفجار قنبلة خالل عطلة نهاية ا�سب ��وع الف�صح يف الهور.وقال الوزير ان
اجلي�ش انت�شر داخل م�ست�شفيات املدينة ويف حميطها.

طهران

ال�سعودية اف�شلت املفاو�ضات اليمنية
حم ��ل امل�ست�ش ��ار اخلا� ��ص لرئي� ��س جمل� ��س
ال�شورى الإ�سالم ��ي ح�سني �أمري عبد اللهيان
ال�سعودي ��ة "م�س�ؤولي ��ة ف�ش ��ل املفاو�ض ��ات
اليمنية وقتل ال�شعب اليمني الفتا �إىل ب�سالة
ال�شعب اليمني �أمام العدوان ال�سعودي".
وق ��ال �أم�ي�ر عب ��د اللهي ��ان� ،إن"ال�سعودي ��ة
بت�شجيعه ��ا (عب ��د رب ��ه من�صوره ��ادي) على
اال�ستقال ��ة ،ق ��د �أطلق ��ت �سيا�س ��ة اليم ��ن ب�ل�ا
حكوم ��ة ،والي ��وم ويف �سي ��اق موا�صل ��ة
�أخطائه ��ا ق ��د �أدرج ��ت يف ج ��دول �أعماله ��ا
�سيا�سة �إ�شعال وت�صعي ��د احلرب الأهلية يف
اليمن".و�أ�ض ��اف عب ��د اللهيان منوه ��ا ب�أحد
لقاءاته مع وزير اخلارجي ��ة ال�سعودي عادل

دمشق

اجلب�ي�ر" لقد قل ��ت له يف ذلك اللق ��اء �صراحة
�إن الع ��دوان عل ��ى اليم ��ن خط� ��أ ا�سرتاتيجي
جدي ��د لل�سعودية ومن �ش�أنه �أن ي�ؤدي للمزيد
من زعزعة الأم ��ن يف املنطقة وال�سعودية �إال
�إنه حت ��دث بتكرب عن االنت�ص ��ار يف اليمن".
م�ؤك ��دا ب�أن احلل الوحي ��د يف اليمن �سيا�سي
حم� ��ض "�إن م�ستقبل هذا البل ��د يعود جلميع
املجموع ��ات والأح ��زاب وال�شع ��ب اليمني".
ولفت امل�ست�ش ��ار اخلا� ��ص �إىل �أن ال�سعودية
ال ت�سم ��ح ملنظم ��ة الأمم املتح ��دة بالقي ��ام
بواجباتها جتاه احلق ��وق الأ�سا�سية لل�شعب
اليمن ��ي و"بطبيع ��ة احل ��ال تلت ��زم �أم�ي�ركا
ال�صمت وتواكب ال�سعودية بهذا ال�صدد".

تعديل على الفتوحات العثمانية

اسم وقضية

تولى الرئي�س الت�شادي �إدري�س
ديبي �أم�س (االثنين) ،مهامه
ر�سمي ًا لوالية خام�سة ،في �أجواء
من التوتر ال�شديد في البالد غداة
مقتل متظاهر �أم�س في نجامينا،
بعد انتخابات و�صفتها المعار�ضة
ب�أنها (عملية خطف انتخابية).

إسالم آباد

سـاعة

ال�سلط ��ة بعد انقالب يف العام  ،1990انتخب
رئي�س� � ًا لوالي ��ة خام�س ��ة م ��ن ال ��دورة الأوىل
بحواىل  60يف املئة من الأ�صوات،
 ولد �إدري�س دبي ،وهو ابن راعي ما�شية منفرع البديّات من قبيلة الزغاوة الكبرية وهي
ف ��رع من جمموع ��ة قبائل «غ ��وران» املنت�شرة
عل ��ى جانبي احل ��دود الت�شادي ��ة ال�سودانية،
العام .1952
 بعدما �أنهى درا�ست ��ه االبتدائية فالثانوية،دخ ��ل معهد ال�ضب ��اط يف العا�صمة اجنامينا.
وم ��ن ثم �أر�سل يف بعث ��ة �إىل فرن�سا التي عاد
منها العام  1976ب�شهادة يف الطريان.
 �إب ��ان فرتة اال�ضطرابات الت ��ي تلت �سقوطالرئي� ��س اال�ستقاليل فرن�سوا تومبلباي ،كان
ديبي يف �ص ��ف الرئي� ��س الع�سكري اجلرنال
فيليك� ��س مال ��وم ،حت ��ى انهيار حك ��م الأخري
الع ��ام  .1979وعل ��ى الأث ��ر ح ��وّ ل والءه �إىل
ح�سني حربي �أحد ق ��ادة الأجنحة املت�صارعة
عل ��ى حك ��م ت�ش ��اد ،وال�سيما يف وج ��ه غرميه
الل ��دود غوك ��وين عويدي .ومل ��ا جنح حربي
يف �إطاح ��ة عوي ��دي الع ��ام  1982قدّر حربي

�إخال�ص دبي ووالءه له فعيّنه قائدا للجي�ش .كان ��ون الأوّ ل  1990بدخ ��ول ه ��ذه الق ��وات
 الع ��ام  ،1984ارتفع ��ت �أ�سه ��م ديبي بف�ضل العا�صم ��ة اجنامينا م ��ن دون مقاومة وت�سلمجناح ��ه يف �ضرب الق ��وات املدعومة من قبل ديبي احلكم العام .1991
ليبيا يف �شمايل ت�شاد ،غري �أنّ حربي ق ّرر يف  -حك ��م ديبي ت�شاد مبوجب د�ستور جديد �أق ّر
العام التايل �إعفاءه من من�صبه ،و�إر�ساله �إىل بعد ت ��ويل حكومة م�ؤقت ��ة ال�سلطة ملدة ثالثة
فرن�سا؛ ليلتحق بكلية احلرب بباري�س -.لدى �أ�شهر .وقد �أبرم الد�ستور يف ا�ستفتاء �شعبي
عودة ديبي من فرن�سا عيّنه حربي م�ست�شارا العام  ،1996تلت ��ه انتخابات رئا�سية فاز بها
ديب ��ي بعد ال ��دورة الثاني ��ة .و�أعي ��د انتخابه
رئا�سيا لل�ش�ؤون الع�سكرية.
دب اخلالف بينه وبني الرئي�س حربي العام من ��ذ ال ��دورة الأوىل رئي�سا الع ��ام .2001
 ّ ،1989ب�ش� ��أن مو�ضوع ال�سلط ��ات املتزايدة  -يف الع ��ام  2005جرى خالل
لق ��وات احلر� ��س الرئا�س ��ي� ،إذ اته ��م ح�ب�ري ا�ستفت ��اء �إلغ ��اء حاج ��ز
ديب ��ي بالتح�ض�ي�ر النق�ل�اب ع�سك ��ري �ضده ،الواليتني الرئا�سيتني ،ما
ما ح ��دا بالأخ�ي�ر �إىل الف ��رار �إىل ليبيا ،ومن �سم ��ح للرئي�س بالرت�شح
هن ��اك انتق ��ل �إىل ال�س ��ودان� ،إذ �أ�س�س «حركة للم ��رة الثالث ��ة ،غ�ي�ر
االنق ��اذ الوطن ��ي» بدع ��م ليب ��ي و�س ��وداين� ،أنّ ه ��ذه االنتخاب ��ات
وبا�شر التحرك �ضد نظام حربي يف �أكتوبر /الت ��ي �أجري ��ت الع ��ام
 2006قاطعته ��ا ق ��وى
ت�شرين الأوّ ل .1989
 جاءت ال�ضرب ��ة القا�ضية التي وجهها ديبي املعار�ضة.لنظام حربي يف الهجوم الكا�سح الذي �شنته
ق ��وات «احلركة» ي ��وم  10نوفم�ب�ر /ت�شرين
الثاين  ،1990والذي ت ��وّ ج يوم  2دي�سمرب/

اج ��رت احلكوم ��ة ال�س ��ورية تعديال على م ��ادة التاري ��خ املتعلقة ب� �ـ" الدولة العثمانية" ون�ش ��رت
�صفح ��ة "دم�ش ��ق الآن"،على موقع التوا�ص ��ل االجتماعي" في�سبوك"،التعدي ��ل .وح�سب ال�صفحة
الت ��ي ن�ش ��رت ال�ص ��ورة ،ف�إن التعدي ��ل اجلديد �سيدخ ��ل حيز التنفي ��ذ يف الع ��ام الدرا�سي اجلديد
 ،2017-2016وي�شم ��ل ا�ستخ ��دام م�صطلح "اال�ستي�ل�اء" على الق�سطنطيني ��ة عو�ضا عن "فتح"
الق�سطنطينية.و�أك ��د املوقع الإلك�ت�روين لوزارة الرتبية والتعليم ال�سوري ��ة الأمر ،التي اعتربت
�أن "التعدي�ل�ات " يف عبارات كت ��اب التاريخ لل�صف الثامن جاءت لت�صويب "الأخطاء" يف الكتب
املدر�سي ��ة ،ويتح ��دث الكتاب عن "ن�ش� ��أة الدولة العثمانية وتو�سعه ��ا يف �أوروبا".ومل يعد حممد
الف ��احت� ،سابع ال�سالطني العثماني�ي�ن ،حممد الفاحت ،ف�أطلقت عليه التعديالت اجلديدة يف املنهاج
ال�س ��وري ا�سم "حمم ��د الثاين"،و�شملت التغيريات الفتوحات املرتبط ��ة بالعثمانيني يف البلقان،
وبات ا�سمها "دخول البلقان".

طوكيو

امرباطور اليابان ميهد العتزاله

�أب ��دى �إمرباط ��ور الياب ��ان �أكيهيت ��و ،قلقه من
�أن و�ضعه ال�صح ��ي مينعه من موا�صلة القيام
مبهماته ،يف خطاب يوحي ب�أنه قد يتنازل عن
العر� ��ش .وق ��ال الإمرباطور يف كلم ��ة متلفزة
ن ��ادرة�« :أ�شع ��ر بالقل ��ق م ��ن �صعوب ��ة قيام ��ي
مبهمات ��ي رمز ًا للدولة» ،م�شري ًا �إىل �أنه ينتظر
�إدخ ��ال تعدي�ل�ات عل ��ى القوانني الت ��ي تلزمه
البقاء �إمرباطور ًا حتى نهاية حياته .و�أ�ضاف
�أكيهيتو (� 82سنة) �أن «هناك �أوقاتا �أ�شعر فيها
ب�صعوب ��ات مرتبطة بلياقت ��ي اجل�سدية.وولد
اكيهيت ��و يف  23كان ��ون االول  1933بينم ��ا
كان ��ت الياب ��ان يف اوج حمالته ��ا الع�سكري ��ة
يف �آ�سي ��ا .وكان يف احلادي ��ة ع�شرة من العمر

عندم ��ا نزع ��ت �صف ��ة االلوهية عن وال ��ده بعد
اال�ست�س�ل�ام الياب ��اين يف �آب .1945وعندم ��ا
اعتل ��ى العر� ��ش خلف ��ا ل ��ه يف  ،1989الت ��زم
االمرباطور بتوا�ضع وحكمة "وظائف متثيل
الدول ��ة" ب�صفته "رمز االمة ووحدة ال�شعب"،
كم ��ا ين� ��ص علي ��ه الد�ست ��ور ال�سلم ��ي مل ��ا بعد
احلرب الذي يح ��رم االمرباطور من "�سلطات
احلكم".وجن ��ح اكيهيت ��و امرباط ��ور اليابان
اخلام� ��س والع�ش ��رون بعد املئ ��ة ،يف حتديث
النظ ��ام االمرباط ��وري الياب ��اين املت�صل ��ب،
بخط ��وات �صغ�ي�رة ون�ش ��ر يف الوق ��ت نف�سه
ر�سال ��ة �س�ل�ام ،راف�ض ��ا النزعة القومي ��ة التي
�سادت يف احلرب العاملية الثانية.

مسرح
كواليس
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�أربعة �أيام �شهدتها كلية الفنون اجلميلة مب�سرحها وف�ضائها ليبث طالب جامعاتنا العراقية �سل�سلة من العرو�ض
جو من ال�سباق والت�شويق واملناف�سة �ضمن مهرجان امل�سرح الطالبي للجامعات
امل�سرحية �صباح ًا
ً
وم�ساء خللق ٍ
العراقية االول (دورة اال�ستاذ الفنان املرحوم د .عبداملر�سل الزيدي) اذ �شاركت كل من (كلية الفنون اجلميلة/
بابل ,كلية الفنون اجلميلة /بغداد ,كلية جامعة احللة ,جامعة امل�ستقبل ,الديوانية ,الكوت ,القا�سم ,كربالء),
وكانت على هام�ش املهرجان م�سرحية للدكتور زهري كاظم "غريب الدار".

من عرو�ض املهرجان امل�سرحي اجلامعي الأول

)

ق ��ام (�شك�سب�ي�ر بر�س ��م �شخ�صي ��ات م�سرحياته بدق ��ة وعناية فائقة
وبابعادها الثالثة :الع�ضوية واالجتماعية والنف�سية.
(كليوبات ��را) مث�ل ً�ا يف (انطوين وكليوباترا) ملك ��ة م�صرية جميلة
حمب ��ة لوطنها وخمل�ص ��ة له ويحبه ��ا انا�سها ولكنها تق ��ع يف غرام
عدوه ��ا وحمتل بالدها (انط ��وين) واحلب عاطف ��ة �إن�سانية تتغلب
احيان� � ًا على جمي ��ع العواطف وينتهي بامللكة احل ��ال اىل ان متوت
ب�س ��م افع ��ى اخال�ص� � ًا حلبيبه ��ا وت�ضحي ��ة لوطنه ��ا يف هزميته يف
معركته مع جي�ش الرومان( .عطيل) املغربي الأ�صل والقائد املحنك
وامل�ؤمتن م ��ن قبل حكومته الإيطالية التي تختلف عنه يف العن�صر
ويف الدي ��ن واملوطن واملحبوب من قبل اه ��ل وطنه الثاين ايطالي ًا
حي ��ث مل يعرت�ض عل ��ى زواجه من فت ��اة جميلة �إيطالي ��ة �إال غرميه
احلاق ��د (ياغو) الذي يوغل يف د�س �سم الغرية يف نف�س ذلك البطل
اىل درج ��ة تقوده اىل خنق زوجت ��ه الربيئة وهي يف �سرير نومها.
و(ريج ��ارد الثالث) الذي دفعه عيب ��ه اجل�سماين (حدبته) اىل �سفك
دماء من اعتقد انهم يقفون يف طريقه اىل العر�ش.
ثالث� � ًا -بالغة حوارات ��ه حيث راح ير�سم ال�ص ��ور بوا�سطة الكلمات
فال حاجة لأي خمرج لأن ير�سم ال�صور امل�سرحية بوا�سطة اال�شكال
والكتل والألوان ولدينا امثلة كثرية على ذلك نختار منها ما يلي:
من (عطيل) ن�أخذ اجلمل التالية" :يا لها من �شاطرة �آخذه بااللباب،
احب ��ك ول ��و �سامني حب ��ك عذاب االخ ��رة .فاذا ان�صرف ��ت عن هواك
يوم� � ًا ،فهناك تعاودين الفو�ضى والظلم ��ات" و"لو كانت تلك املر�أة
بازي� � ًا عالقة به الياف قلبي الطلقته وتركته حتت العوا�صف يبحث
ع ��ن �صيد يت�صي ��ده" و"تلك هي العلة ،تلك ه ��ي العلة يانف�سي ،علة
اعت ��ذر اليك ع ��ن ت�سميتها ايتها النج ��وم الطاهرة ،وم ��ع هذا ل�ست
عازم� � ًا عل ��ى �سف ��ك دمه ��ا وال عل ��ى متزي ��ق ب�شرته ��ا النقي ��ة كالثلج
ال�صقيل ��ة كمرم ��ر الق�ب�ر ،غ�ي�ر ان موته ��ا متحتم واال خان ��ت رجا ًال
اخري ��ن .لنطفئ امل�صابيح ،وبعد ان اطفئك يا وزير النور ثم ندمت
اعدت ��ك اىل ا�ضاءت ��ك الأوىل ،ولك ��ن متى اطفئ منك الن ��ور يا ابدع
مثال من �صنع الطبيعة املاهرة فما اعلم �أي �ضرب من املذكيات التي
يدخرها �إله النار ي�ستطيع ان يعيد اليك ذلك الرونق والبهاء".
ومن (هامل ��ت) نقتطف اجلمل البليغة التالية" :ليت هذا اجلثمان ،
وم ��ا ا�صلبه على الرزايا والك ��وارث ليته يذوب وي�سيل وينحل اىل
ندى ،ب ��ل ليت بارئ االن�سان مل يُحرم عليه قت ��ل نف�سه ..قبحا لهذه
الدني ��ا وتب ًا لها .انها حلديقة غري مهذب ��ة ،ينمو فيها النبات فطري ًا،
وت�ست ��ويل عليه الأع�شاب ال�سمجة" .و"ويحي من هز�أة بليد الي�س
عجيب� � ًا ان ذلك املمث ��ل الذي كنت اختربه منذ هنيه ��ة ي�ستطيع على
كونه امنا ي�صوّ ر حادثا مكذوب ًا ،ويهيئ اح�سا�س ًا لي�س من احلقيقة
يف �ش ��يء ان ي�ضيع وجهه وي�شكل حركاته على النحو الذي يوحيه
الي ��ه خاطره فهو ميتقع حزن� � ًا وي�ستدر جفنيه دمع ��ا ويظهر الند ّلة
ويجه� ��ش ب�صوت ��ه يف التول ��ه .كل ذل ��ك يف �سبيل ح�سن ��اء مل يرها
ومل يعرفه ��ا فما ال ��ذي كان يفعله لو كان مكاين؟ اذن الغرق م�سرحه
بعرباته  ،و�صدّع اذان اجلمهور بكلماته الرهيبة"..
وهل هناك ابلغ من املقطوعة ال�شهرية "اكائن انا ام غري كائن؟ تلك
ه ��ي امل�س�أل ��ة� ،أي احلالتني امث ��ل بالنف�س؟ احتمل الرج ��م باملقاليع
وتلقي �سهام اخل ��ط االنكد ام النهو�ض ملكافحة امل�صائب ولو كانت
بحر ًا عجاج ًا وبعد جهد ال�صراع �إقامة ح ٍد دونها ،املوت ،املوت نوم
ثم ال �شيء."..
وم ��ن (ماكب ��ث) نقتطف "�أي يدين هنا؟ انهم ��ا تقلعان عيني ،او هل
تغ�سل بح ��ار نبتون العظيمة كلها هذا الدم عن يديّ فتنظف؟ ال ،بل
ان ي ��ديَّ هذه ل�سوف ت�ض ّرج البحار العارمة وجتعل الأخ�ضر احمر
قاني� � ًا"" ،اخنجر هذا الذي اراه امام ��ي ومقب�ضه جتاه يدي؟ تعال،
دعني ام�سكك! مل انلك ولكني مازلت اراك ..وعلى �شفرتك ومقب�ضك
قطرات دم مل تكن من قبل لي�س ثمة �شيء كهذا ،امنا الفعلة الدموية
ه ��ي التي تتخذ �شك ًال كهذا امام عيني" .و"هنا مازالت رائحة الدم،
عطور بالد العرب كلها من تطيّب هذه اليد ال�صغرية� ..آه� ..آه".
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"النهايات" واللعبة امل�سرحية

د .زينة كفاح ال�شبيبي

تنوع ��ت العرو� ��ض امل�سرحي ��ة
الطالبية لهذا املهرجان بني انتماء
الكلي ��ات ل ��ذوي االخت�صا� ��ص �أي
كلي ��ات الفنون ,واالخرى اعتمدت
عل ��ى �شعبه ��ا الفني ��ة .ل ��ذا ج ��اءت
العرو�ض خمتلفة يف جودة �أدائها
وا�ساليب �إخراجها ومو�ضوعاتها
الت ��ي حاول ��ت م ��ن خالله ��ا نق ��ل
ت�صوره ��ا الذات ��ي حلق ��ب زمني ��ة
ولك ��ن ب ��ر�ؤى اخراجي ��ة خمتلف ��ة
احداها عن االخرى.
وم ��ن ب�ي�ن اجلامع ��ات والكلي ��ات
امل�شارك ��ة �شعب ��ة الن�ش ��اط الفني/
جامع ��ة بغ ��داد بعر� ��ض (نهايات)
�إخ ��راج (�أمري �أبو الهي ��ل)  .وبدء ًا
م ��ن العنوان (نهايات) التي عربت
وللوهلة االوىل ع ��ن نهايات لعدة
دالالت منه ��ا االح�ل�ام ,االم ��اين,
واحلي ��اة العام ��ة ,وج ��اءت دالل ��ة
(نهايات) موج ��ز ًا او نهايات لعدة
م�سرحي ��ات لن�صو� ��ص عاملية مثل
(غاليغوال ,هاملت .)....
وه ��ذه النهايات اعتمده ��ا املخرج
ثيم ��ة للعر� ��ض امل�سرح ��ي ,كونها
تتوافق مع نهايات الواقع املعا�ش
ومنظومة تلك الثيمات.
كم ��ا انها (نهايات) متث ��ل بالن�سبة
اىل العرو� ��ض امل�شارك ��ة االخرى
نهاية لبداياتها.
�ش ��ارك يف العر� ��ض ثالث ��ة طلب ��ة
�أ�سهم ��وا مع� � ًا يف جت�سي ��د ثيم ��ة
العر� ��ض (النهاي ��ات) اذ تناوب ��وا
وت�شارك ��وا يف �أداء االدوار
املختلف ��ة لنهاي ��ات ع ��دة ,حي ��ث
�أف�ص ��ح كل واح ��د منهم ع ��ن نهاية
مل�سرحي ��ة ما ,لذا ج ��اءت ادوارهم
متنوع ��ة يف نهاياته ��ا ومرتاوحة
ب�ي�ن التقم�ص وبني االداء امللحمي

الذي ميتد اىل الكوالي�س.
ب ��د�أت اح ��داث امل�سرحي ��ة بوجود
ثالث ��ة ممثل�ي�ن بزيه ��م العمل ��ي
(االبي� ��ض ,اال�س ��ود) اخلا� ��ص
بالتماري ��ن امل�سرحي ��ة وفق� � ًا
لطبيع ��ة االدوار الت ��ي جتم ��ع بني
اخل�ي�ر وال�ش ��ر ,ا�ضاف ��ة اىل كونه
زي� � ًا يتنا�س ��ب م ��ع طبيع ��ة العم ��ل
(بروفات) لعدة نهايات م�سرحية.
�إذ يقاب ��ل كل منه ��م كر�س ��ي وه ��م
يتو�سطون اعل ��ى امل�سرح� ,آخذين
بالتح ��رك نح ��و ا�سف ��ل امل�س ��رح
حام ًال كل منهم كر�سي ًا موجه ًا �إياه
نح ��و اجلمه ��ور (ا�شب ��ه بال�س�ل�اح
املوج ��ه) نحوه ��م م ��ع حرك ��ة
(الهرول ��ة واملراوح ��ة الع�سكرية)
باجتاه ��ات خمتلفة بحث ًا عن حلم.
وين�ص ��ح �أحده ��م الآخ ��ر �ضم ��ن

حوارات حت ��دد فيه �سلوك وم�سار
هذا الطريق او ًال:
االول :اين راح اروح به ��ذا
الطريق.
الثاين ,ال  ... ,احللم بيه م�سدود.
وتق ��دم احده ��م بتو�ضي ��ح طبيعة
العمل:
االول:مرحب� � ًا باحل�ض ��ور الك ��رام
راح انق ��دم جمموع ��ة م�شاه ��د
متث ��ل نهاي ��ات لع ��دة م�سرحيات.
عنده ��ا يت ��م الك�ش ��ف ع ��ن (اللعبة
امل�سرحي ��ة) ,و�شروع� � ًا م ��ن ه ��ذا
احل ��وار املوج ��ه اىل اجلمهور قام
ذات املمثل بتحدي ��د منطقة اللعب
الت ��ي �سوف تدور فيه ��ا النهايات,
وذلك با�ستخدام ال�شريط الال�صق
حمدد ًا ب ��ه م�ساحة مربع ��ة ال�شكل
اذ ا�صبح ��ت �أ�شب ��ه باحللب ��ة لأن

متثالت الواقعية الرمزية يف م�سرحية "حذائي" للكاتب علي العبادي
متابعة املدى

يع ��د امل�س ��رح يف بع ��ده الإجرائ ��ي لغ ��ة ناطق ��ة
ومتحرك ��ة ،كما �أنه ��ا لغ ��ة �إن�سانية حي ��ة دائما،
كونه ��ا لغ ��ة متجددة ومتع ��ددة بتع ��دد ال�شعوب
واملرجعيات  ،ومبا �أن امل�سرح يف عمقه الوجودي
ي�شكل احلياة يف �صورتها الأكرث قوة وعنفا ،لذا
فه ��و معار�ضة لل�سكون واملوت واجلهل والعجز
والنفي والغربة وكما ي�صفه (بلزاك) هو الوجه
الأكرث ت�أث ��را وتفاعال وتقاطعا م ��ع ما هو �سائد
.تع ��د املونودراما فنا من الفن ��ون الدرامية التي
ظه ��رت بقوة مع ظهور امل�س ��رح التجريبي الذي
تطور ون�ض ��ج يف بداية الق ��رن الع�شرين ،ومن
�أهم �سم ��ات ه ��ذا امل�س ��رح � ،أن امل�سرحية تعتمد
عل ��ى ممث ��ل واحد ي�س ��رد احل ��دث ويدي ��ره عن
طريق احل ��وار ،كم ��ا وتت�أل ��ف امل�سرحي ��ة غالبا
م ��ن م�شهد مط ��ول يتحدث خالل ��ه �شخ�ص واحد
والبقي ��ة �صامتون ،كما وتعني كلمة (مونو) يف
اللغ ��ة اليوناني ��ة واحدا فق ��ط �أو �شخ�صا.تقوم

امل�سرحي ��ة عل ��ى جدلي ��ة العالقة ماب�ي�ن الواقع
والرم ��ز� ،أي الواقع كوج ��ود خارجي م�ستقل له
مرجعيت ��ه االجتماعية ،وال�سيا�سي ��ة – والرمز
كمك ��ون جمايل وفني وقيمي  ،ل ��ذا ت�شكلت هذه
العالق ��ة ع�ب�ر حتوالتها م ��ن تولي ��د وخلق حقل
داليل خمتل ��ف من ��ح الن� ��ص امل�سرح ��ي عمق ��ا
جمازيا وداللي ��ا عميقا ت�ب�رز �أهميته يف جتاوز
اجلزئي ال�ضيق باملطلق ال�شامل لتجنب الوقوع
باملبا�شرة الفج ��ة للواقع (ال�سائد)  ،تتجلى هذه
العالق ��ة يف عنوان امل�سرحية كعتبة �أوىل للن�ص
(حذائي) بكل حموالته الن�سقية ،املبا�شرة وغري
املبا�ش ��رة  ،فاحل ��ذاء كوظيفة مبا�ش ��رة ي�ستخدم
حلماي ��ة الأقدام �أما كوظيفة غ�ي�ر مبا�شرة ميثل
بع ��دا اجتماعي ��ا وطبقي ��ا خمتلف�ي�ن ،لك ��ن ه ��ذه
اجلدلية ت�أخذ بع ��دا �أكرث عمقا وداللة من بنيتها
ال�سطحي ��ة ( ال�ش ��كل) حني نتغلغ ��ل عميقا داخل
الن� ��ص ،فاللغ ��ة والثيم ��ات والأ�سالي ��ب املتبعة
تتجاوز حدودها البالغية واجلمالية �إىل التوغل
يف مدلوالتها املعرفية والفكرية من خالل احلفر
عميقا للبحث عن بنيات م�ضمرة خلف �شكل هذه

البنيات� ،أي البحث يف ال�سيا�سي  ،واالجتماعي
،وامليتافيزيق ��ي �أي�ض ��ا وه ��و ما يعك� ��س التنوع
وال�ث�راء يف ه ��ذه الدالل ��ة داخ ��ل الن� ��ص (تفتح
ال�ست ��ارة  ...بع ��د �أن �ضاق ��ت به ال�سب ��ل وجد له
م�ل�اذا �آمنا يف حذائ ��ه الذي �أ�صب ��ح �شاهدا حيا
على خارطة الوجع الذي �أ َّمل به).
ي�ضعنا الن�ص �أمام حت ٍد وجودي �ضد كل �أ�شكال
الإق�ص ��اء من خالل مترك ��ز الن�ص خل ��ف ثنائية
امل ��وت /احلي ��اة وذل ��ك ع�ب�ر م�سرح ��ة الواق ��ع
والأح ��داث برمزي ��ة اللغ ��ة كو�سي ��ط توا�صل ��ي
تداويل قادر على �إح ��داث خرق للنظم املرجعية
ال�سائ ��دة  ،ل ��ذا كان ��ت اللغ ��ة عن ��د الكات ��ب تعج
مبف ��ردات التم ��رد والإدانة �ضد الواق ��ع املعي�ش
لك�سر حالة التهمي�ش والإق�صاء التي يعاين منها
الإن�س ��ان العراقي �ضمن ما ه ��و كائن ،ما يعك�س
اختي ��ار الكاتب جلمل حموري ��ة ومركزية متثل
مرك ��ز ثقل الن�ص مثل :متى يبقى حذائي عاقرا؟
�إىل مت ��ى �أتخف ��ى من نب ��اح الأيام؟ م ��ا �أق�سى �أن
يك ��ون قاتلك ا�سمك  ،معززا ذل ��ك بدالالت رمزية
مكثف ��ة و�صادم ��ة ،فدالل ��ة احل ��ذاء �أخ ��ذت بعدا

رمزي ��ا ناقما عل ��ى الواقع الإن�س ��اين املزري لذا
كان ��ت رمزي ��ة احلذاء تت�ش ��كل من قع ��ر املعاناة
الواق ��ع كمعادل مو�ضوعي لوط ��ن منتهك بفعل
ال�صراع الطائفي ،و�شاه ��دا على وح�شية العامل
(�س ��وف اتخ ��ذ من زنزان ��ة حذائ ��ي �سوطا يجلد
�أ�صواتكم ) .
�سعى الكاتب اىل جعل الن�ص ينفتح على �أحداث
تاريخية متعددة متتد على ج�سد الن�ص امل�سرحي
م ��ن خ�ل�ال تكثيف ال�ص ��ورة – التنا�ص ��ات التي
حتي ��ل �إىل �أح ��داث تاريخي ��ة ديني ��ة و�سيا�سية
قدمي ��ة وحديثة يف وق ��ت واحد ( يه ��زون جذع
الع ��راق بدمعه ��م فيت�ساق ��ط القت ��ل عليه ��م جنيا
) الغر� ��ض م ��ن ه ��ذه التنا�ص ��ات دم ��ج العقالين
بغ�ي�ر العق�ل�اين والواقع ��ي بالرم ��زي والزمان
بامل ��كان ع�ب�ر املتخيل الفن ��ي للفت نظ ��ر املتلقي
�إىل ق ��دم الوج ��ع يف ذاك ��رة الإن�س ��ان العراق ��ي
حت ��ى بتنا �شعوبا بال زمن ،وه ��و ما يك�شف عن
خيب ��ة الأمل من تداعي الواق ��ع الإن�ساين املثقل
بالأعب ��اء التاريخية الثابتة مع ثبات مرجعياته،
ل ��ذا كان ال�س� ��ؤال اجلوهري ل ��دى البطل �س�ؤاال
وجوديا خال�صا وهو البحث عن معنى اخللود،
�س�ؤاال حتى الأ�ساطري ال متتلك الإجابة عليه (يا
كلكام� ��ش ّ
مت ومل تخربين ه ��ل هناك حقا ع�شبة
اخلل ��ود ؟)  .ومبا �أن البح ��ث عن اخللود يندرج
يف �أط ��ار البحث ع ��ن الذات مبفهومه ��ا الرمزي
والذي ي�ستدعي بدوره موقفا من العامل الواقعي
ب ��كل مرجعياته الثقافية ،لذا كانت الإجابة دائما
تذهب باجتاه البحث عن وعي جديد للذات �أكرث
قرب ��ا من الواقع لإنتاج هوي ��ة �إن�سانية ووطنية
ب�ل�ا انتماءات عرقي ��ة ومذهبي ��ة وحزبية ثابتة
(كم �أمتنى �أن احتفل و�أنا خارج حذائي بجفاف
ذل ��ك النهر الأحم ��ر ...ولد ب�ص ��ورة غري �شرعية
على �أر�صف ��ة ال�شوارع ) وهو م ��ا يدعم توجهنا
يف �إيجاد عالقات جديدة تر�سم مالمح الواقعية
الرمزية كخيار �أكرث قربا من الأحداث.

الأداء فيه ��ا ي�شم ��ل كل االجتاهات
الأربع ��ة ,اما خارجه ��ا ( �أي داخل
امل�سرح) فيع ��د كوالي�س لها �ضمت
(ال�سلم وبع� ��ض امللحقات االخرى
الت ��ي يعتمدونها يف لعبتهم (امليتا
م�سرحية).
كان ��ت اول نهاي ��ة ,ه ��ي نهاي ��ة
م�سرحي ��ة (غاليغ ��وال) ,وبه ��ا اخذ
املمثل بتقم�ص حال دخوله املنطقة
املح ��ددة /احللب ��ة الت ��ي �سب ��ق
وان ح ��ددت بال�شري ��ط الال�ص ��ق
م�ستخدم� � ًا امل�سد� ��س ,ليطلق النار
على نف�سه ثم نح ��و الف�ضاء مردد ًا
احل ��وارات االخ�ي�رة ,به ��ذا خل ��ق
االيه ��ام بتج�سي ��ده لل ��دور امل�سند
اليه ,وح ��ال خروجه م ��ن احللبة,
�أخ ��ذ بتن ��اول علب ��ة امل ��اء والتكلم
م ��ع زميل ��ه يف الكوالي� ��س (خارج

احللب ��ة /ك�سر االيه ��ام) ب�أحاديث
�شخ�صية.
ويت ��م دخ ��ول ممث ��ل اخ ��ر ب ��دور
(هامل ��ت) وتك ��رار ذات احلال ��ة
ال�سابق ��ة � ,أي (خل ��ق حال ��ة
ايه ��ام) ومبغادرته احللب ��ة (ك�سر
االيه ��ام) ,وبقية احل ��ال عليه بقية
نهاي ��ات امل�سرحي ��ات بالتن ��اوب
ب�ي�ن (االيهام/ك�س ��ر االيه ��ام) �أي
داخل /خارج احللبة ,و�صو ًال اىل
امل�شه ��د ما قبل االخري ,اذ ا�ستخدم
في ��ه اكيا�سا من امل ��اء اخذت ترمى
عل ��ى املمث ��ل يف داخ ��ل احللبة من
الكوالي�س وك�أنهم ير�شقونه بالدم,
�أي ان هناك حتو ًال داللي ًا كان املاء
في ��ه بدي ًال لل ��دم (اخت�ل�اف اللون)
مع بقاء الت�أثري الذي يحدثه الدم,
وكانت ه ��ذه الت�صويبات /اكيا�س
امل ��اء دقيق ��ة بتوجهه ��ا �إىل ج�س ��م
املمثل م�سببة بلله بلون دموي.
ثم يتم قطع امل�شهد باحلوار التايل
للتح ��ول م ��ن (االيه ��ام /اىل ك�سر
االيهام).
املمثل :ميعودين كايف موبللتوين
 ,كايف �شقه.
وجاء ا�ستخ ��دام امل�ؤثرات الذاتية
التي يتم ا�صدارها من قبل املمثلني
ذاتهم ,وه ��ي ا�ص ��وات ال�ضجيج,
�ص ��وت طائرة� ,ص ��وت اطالق نار
ومداف ��ع� ,أي ان الرتكي ��ز كان على
امل�ؤثر الذي يحدثه املمثل اكرث مما
هو م�سجل يف جهاز فني.
كم ��ا كان لدخول (املخ ��رج) املمثل
الراب ��ع ,اىل خ�شب ��ة امل�س ��رح او
احللبة التي يتم حتديدها للتمثيل,
ميث ��ل حلظ ��ة وق ��وف املمثلني يف
داخله ��ا ,وبخروجه يتم ا�ستكمال
م ��امت قطعة او ايقافه م ��ن امل�شهد,
وه ��و اي�ض� � ًا ميث ��ل التن ��اوب بني
االيه ��ام وك�س ��ر االيهام �س ��وا ًء من
حيث التمثيل داخل وخارج احللبة
بالن�سب ��ة للممثلني او بالن�سبة اىل
ح ��االت دخول وخ ��روج (املخرج)
واملمثل الرابع.
يق ��وم العر� ��ض عل ��ى نوع�ي�ن م ��ن
االداء ,احدهم ��ا يخ� ��ص التوا�صل
مع اجلمهور داخل القاعة ,واالخر
يخ� ��ص املمثل�ي�ن واداءه ��م داخ ��ل
الف�ض ��اء الذي يعتمد عل ��ى تق�سيم
الف�ضاءي ��ن اي�ض� � ًا مان ��وع طبيعة
امليزان�ي�ن واحلرك ��ة اخلا�ص ��ة

باملمثلني ,حيث يحدد احد املمثلني
ف�ضاء العر� ��ض /اللعبة امل�سرحية
�شريط ال�صق فيف�صل الف�ضاء اىل
�ساحة مربعة للعب امل�سرحي واخر
ميث ��ل ف�ضاء للتوا�صل او التعقيب
م ��ن قب ��ل املمثل�ي�ن ذاته ��م ,يعتم ��د
االداء عل ��ى اداء تقم�ص ��ي داخ ��ل
املرب ��ع ,حي ��ث امل�س ��رح للم�س ��رح
ال ��ذي تعرف ��ه الناق ��دة باتري� ��س
بايف ب�أن ��ه (نوع من امل�سرح تكون
اال�شكالي ��ة في ��ه كاف ��ة يف امل�س ��رح
عينه ,مبعنى ان ��ه ((يتكلم)) نف�سه
ويعر�ض نف�سه).
وتت ��وزع اح ��داث امل�سرحي ��ة على
ا�سلوب�ي�ن متثيلي�ي�ن هم ��ا االيهام
وك�س ��ر االيه ��ام ,ميث ��ل الالايه ��ام
ف�ض ��اء امل�س ��رح ويتح ��دد الث ��اين
االيهام داخل املربع والتي تعر�ض
في ��ه ن�صو� ��ص عاملي ��ة يت ��م فيه ��ا
اختيار ثيمة النهاية ,مثل �شخ�صية
(غاليغ ��وال) لـ(البريكام ��و) حينما
ينتهي احللم لديه نهاية م�أ�ساوية.
ويل ��ي ذل ��ك ح�ض ��ور ل�شخ�صي ��ة
(هامل ��ت) لـ(لولي ��ام �شك�سب�ي�ر)
بنهايته الرتاجيدية.
وتت�صل النهاية امل�سرحية ببدايتها
حني يتم ان ��زال امل�سرحية على كل
االحالم التي حتملها ال�شخ�صيات
الثالث معلنة عن موت كل االحالم
ونهايته.
واعتمد املخرج (ابو الهيل) �سمات
اللعبة امل�سرحي ��ة ومفهوم امل�سرح
للم�س ��رح يف دخ ��ول �شخ�صي ��ة
املخ ��رج وتنظيم ��ه للم�شه ��د ,وهو
م ��ا ي�ؤك ��د مقوم ��ات ه ��ذا النم ��ط
امل�سرحي (وهكذا فعملية االخراج
ال تكتف ��ي ب�س ��رد تاري ��خ او ق�ص ��ة
امنا تهتم اي�ض� � ًا مبوا�ضيع تتعلق
بامل�س ��رح او تعر� ��ض افكاره ��ا
�ص ��وب امل�س ��رح ,وذل ��ك ب�إدخاله ��ا
نوع ًا ما ع�ضوي ًا يف العر�ض) .كما
تراه بافي�س اي�ض ًا .
ويط ��رح املمثل ��ون افعاله ��م
ال�شخ�صية و�آراءهم جتاه بع�ضهم
البع� ��ض وك�أنه ��م يف لعب ��ة يومية
او يف �ش ��ارع احلي ��اة .ان عر� ��ض
(نهاي ��ات) ي�سع ��ى اىل االخت�ل�اف
ع ��ن العرو� ��ض التقليدي ��ة الت ��ي
تعتمد على توايل امل�شاهد بع�ضها
لبع� ��ض .و�ص ��و ًال اىل النهاي ��ة او
احلل.

ج .ك .رولينغ تودع هاري بوتر خالل
م�سرحية "كري�سد ت�شايلد"
لندن /رويرتز
قال ��ت الكاتب ��ة جيه.كيه رولين ��ج م�ؤلفة
روايات هاري بوتر �إن م�سرحية "هاري
بوت ��ر" اجلديدة التي اف ُتتحت للجمهور
يف لن ��دن اال�سبوع املا�ض ��ي متثل نهاية
رحلة ال�صبي ال�ساحر املحبوب.
و�ساع ��دت م�سرحي ��ة "هاري بوت ��ر �أند
ذا كري�س ��د ت�شايل ��د" والت ��ي وُ�صف ��ت
ب�أنها اجلزء الثام ��ن من �سل�سلة هاري
بوت ��ر بالإ�ضافة �إىل كت ��اب اعتمد على
ال�سيناري ��و اخلا� ��ص بها عل ��ى �إيقاظ
موجة جديدة م ��ن الولع بهاري بوتر
بعد خم� ��س �سنوات من ظهور الق�صة
ال�سابقة يف فيلم �سينمائي.
وتزاحم ��ت جموع م ��ن املعجبني عند
متاجر الكت ��ب للح�صول على ن�سخة
من الكتاب عند ظهوره عند منت�صف
اللي ��ل وذلك بع ��د �ساعات م ��ن �إبهار
امل�سرحي ��ة يف ح ��ي امل�س ��ارح يف
و�س ��ت �إن ��د يف لن ��دن رواد امل�س ��رح
بالأ�شب ��اح املتزاحم ��ة الت ��ي تط�ي�ر
ف ��وق الر�ؤو� ��س واحلي ��ل اخليالية
ملمثل�ي�ن يختف ��ون يف اله ��واء على
م ��ا يبدو.و�سئلت رولينجز عما �إذا
كان الكت ��اب وامل�سرحي ��ة يب�شران
مبرحل ��ة جدي ��دة م ��ن الرواي ��ات
فقالت لرويرتز "ال".
"�إن ��ه يذه ��ب يف رحل ��ة كب�ي�رة ج ��دا
خ�ل�ال تل ��ك امل�سرحيت�ي�ن وبع ��د ذل ��ك
نع ��م �أعتق ��د �أنن ��ا ق ��د انتهين ��ا .ه ��ذا هو
اجليل املقب ��ل� ،أنت ��م تعرفون".وظهرت

رولينج ��ز فيما بعد عل ��ى خ�شبة امل�سرح
خ�ل�ال ت�صفيق حاد يف نهاي ��ة العر�ض .
وقال ��ت "�إنني �سعيدة لر�ؤية ذلك يتحقق
مبثل هذا اجلم ��ال لكن ال ..هاري اكتمل

الآن".وا�ستنادا لق�صة لرولينجز
يخت ��ار الكات ��ب امل�سرح ��ي ج ��اك
ث ��ورن واملخ ��رج ج ��ون تيف ��اين
رواية " كري�سد ت�شايلد" بعد 19
عاما وهي ت�ص ��ور بوتر كموظف
منهك يف وزارة ال�سحر عمره 37
عام ��ا و�أب لثالث ��ة �أطفال.وبيعت
تذاك ��ر امل�سرحية حت ��ى مايو �أيار
 2017وه ��ي م�سرحي ��ة طويل ��ة
متت ��د خلم�س �ساع ��ات وم�ؤلفة من
ف�صل�ي�ن .وا�صط ��ف ع�ش ��اق لهاري
بوتر من �شت ��ى �أنحاء العامل خارج
امل�سرح اللق ��اء نظرة على رولينجز
وطاق ��م االنتاج.وق ��ال كث�ي�رون
مم ��ن ح�ض ��روا امل�سرحي ��ة �إنه ��ا
جاءت عل ��ى م�ستوى الإعالن ��ات التي
�سبقته ��ا كعر�ض م�سرحي مثري ب�صناعة
م�سرحي ��ة باه ��رة جعل ��ت امل�شاهدي ��ن
يحب�سون �أنفا�سهم يف بع�ض الأوقات.
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ثقافة
حرف ّ
علة

"حلم غاية ما" ..الوجود ر� ًؤى وولع ًا وجما ًال
�سعد حممد رحيم

2-2
من جهة ثانية ترجم
ولعه اجلن�سي �إىل
فل�سفة يف اجلن�س حيث
ٌ
حتقق
ذروة املتعة هي
مادي النفتاح العامل
العقلي يف خالل حلظات
م�شعة ،رابط ًا
ق�صرية
ّ
"الفعل الإيروتيكي
مع كل من العنا�صر
الت�صوفية والإجرامية
ّ
يف النف�س الإن�سانية"
�ص .35مف�صح ًا عن
هذه الفكرة يف رواياته
الأوىل( :طقو�س يف
الظالم� ،إله املتاهة،
احلامل ،وغريها)
ف�ض ً
ال عن كتابه املثري
للجدل؛ (�أ�صول الدافع
اجلن�سي).

وبلغ �إميانه ب�أهمية الفعل اجلن�سي
�إىل درج ��ة ت�صوي ��ره ،م ��ن خ�ل�ال
�أح ��د �أبط ��ال روايات ��ه (م�صا�ص ��و
الدم ��اء الف�ضائي ��ون Space
 )Vampiresب�أن ��ه �ش ��كل م ��ن
�أ�ش ��كال تبادل الطاق ��ة احليوية حني
يُفه ��م "�أن الرج ��ل وامل ��ر�أة عندم ��ا
يتطارح ��ان احل ��ب ف�إنهم ��ا يتبادالن
الطاق ��ات بينهم ��ا ،وب ��ات (بطل ��ه)
مقتنع ًا �إىل حد بعيد �أن كل الكائنات
الب�شري ��ة ميك ��ن له ��ا �أن تتق ��ن حيلة
انتق ��ال الطاقة ه ��ذه ومتى ما حتقق
ه ��ذا الأم ��ر ف� ��إن �أغل ��ب م�شاكلن ��ا
امل�ستع�صي ��ة عل ��ى احل ��ل �ستختفي:
احل ��روب ،جرائ ��م القت ��ل� ،أفع ��ال
االنتحار ،الأمرا� ��ض العقلية لأن كل
الفعاليات الب�شري ��ة ال�سلبية تقريب ًا
تن�ش� ��أ ع ��ن الإحب ��اط امل�ل�ازم لنق�ص
الطاقة احليوية"�ص.557 ،556
كان عل ��ى كول ��ن ول�سن �أن يكت�شف
منذ البدء التكاف�ؤ بني ن�شوة الكتابة
ووعوده ��ا ،وال�شه ��وة اجلن�سي ��ة،

وذرى املت ��ع العالي ��ة الت ��ي يخربها وه��ذا م��ا وع��اه يف �أواخ ��ر حياته،
امل ��رء ،كم ��ا ح�ص ��ل ،و�إن بطريق ��ة وع � � �دّه ن �ق �ي �� �ص��ة .وح � ��دد �أب� �ط ��ال
ناق�ص ��ة ،م ��ع رومانتيكي ��ي الق ��رن رواياته واختارهم من الالمنتمني
التا�سع ع�ش ��ر مبعونة التخييل .فقد وال���روم���ان� ��� �س� �ي�ي�ن وامل� �ث ��ال� �ي�ي�ن
كان ��ت تلك جت ��ارب خاطف ��ة �سرعان ال��ر�ؤي��وي�ين يف املدينة احلديثة..
ما تبخ ��رت ليح ��ل حمله ��ا �إح�سا�س يقول" :ور�أيت �أن املدينة احلديثة
بالعدمي ��ة قاده ��م �إىل االنتح ��ار .ـ م��ن خ�لال �آليتها الرتيبة ـ تخلق
و�أدرك �أن املطل ��وب ه ��و اخل ��روج ال منتمني �أك�ثر من �أي وقت �سابق
من حمدودي ��ة الوع ��ي الب�شري �إىل وتعجّ بالأ�شخا�ص الذين يعانون
�آفاقه ��ا ال�شا�سع ��ة لتتغ�ي�ر النظ ��رة �إ�شكالية وج��ودي��ة رهيبة"�ص.95
�إىل احلياة ،ويت ��م القب�ض على فرح ويف م ��رة ،م��ع ال �ث��ورة اجلن�سية
الوجود .وف�ض ًال عن حلظات امل�س ّرة التي عمّت الغرب يف عقد ال�ستينات
ال�سامق ��ة التي ينالها املرء من طريق و�صف عاملنا ب�أنه يقف على برميل
ال�شع ��ر واملو�سيق ��ى يبق ��ى لديه �أمر ب��ارود جن�سي .وب��ذا غ��دت الرغبة
�آخ ��ر هو ،وبح�سب منظ ��ور ول�سن :اجلن�سية ،واجلرمية املن�شبكة مع
"قدرة ه ��ذه الكائن ��ات (الإن�سانية) الدافع اجلن�سي ،ثيمتان �أ�سا�سيتان
على بل ��وغ قم ��ة الن�ش ��وة اجلن�سية يف ع�م�ل��ه ال� ��روائ� ��ي ..وع �ل��ى حد
يف غي ��اب وج ��ود �أي م�ؤثر جن�سي ،تعبريه "يبدو �أن املجتمع احلديث
ولي� ��س ثم ��ة كائن غ�ي�ر الإن�سان من يخلق حافز ًا جن�سي ًا ينمو ويتكاثر
ي�ستطي ��ع الإتي ��ان به ��ذا الفع ��ل عن كالطفح اجللدي ـ لأ�سباب جتارية
طري ��ق تخلي ��ق �أمن ��اط معق ��دة م ��ن حم�ضة ـ ومن ثم يكون املتوقع حتم ًا
اال�ستجاب ��ات العقلي ��ة بو�ساطة فعل زي��ادة رهيبة يف معدالت اجلرائم
اخلي ��ال وح ��ده ،وب ��ذات الطريق ��ة املرتبطة باجلن�س"�ص .96ويف
�سبب مين ��ع الإن�سان �ضمن م�ؤ�شرات مرحلته تلك وجد
لي� ��س ثمة م ��ن ٍ
م ��ن تع ّل ��م �إزاح ��ة حُ جُ ��ب الالمباالة �أن ال��دي��ن ي�ت�راج��ع �أم� ��ام امل��ادي��ة
والتع ��وّ د البلي ��د الت ��ي حتج ��ب عنه العقالنية .وه��ذه مو�ضوعة �أث�يرة
احلقيقة" �ص.312 ،311
�أخ��رى يف �إط��ار اهتماماته الفكرية
تلبّ�ست فل�سفته حول الالمنتمي والأدب �ي��ة .وبطبيعة احل��ال ه��و مل
مب�سحة كثيفة م��ن الرومانتيكية ،ي َ
ُعن بالدين الطقو�سي ،و�إمن��ا مبا
ي�� �خ�� �ت� ��زن م��ن
ط��اق��ة روح �ي��ة،
وبع ٍد كوين.
ي� �ن� �ت� �م ��ي
ك ��ول ��ن ول �� �س��ن
للنزعة املثالية
ال � ��ذات� � �ي � ��ة يف
الفل�سفة ،معوِّ ًال
ع� �ل ��ى اجل ��ان ��ب
ال� � ��روح� � ��ي يف
الإن� � � ��� � � �س � � ��ان،
وع � ��اد ًا ال�ف�ك��رة
ال� � �ت � ��ي ت� �ق ��ول

�أن الإن� ��� �س ��ان وح��ي��د يف ال �ك��ون
ه ��را ًء �سخيف ًا وال معنى ل�ه��ا ،و�أن
الالمنتمي الذي �أراده هو "�أن يكون
حجة لتع�ضيد احل�س الديني املب�شر
باخلري ال�ك��وين يف مقابل النزعة
الإن�سانية التي تقود �إىل التخاذل
وال�سوداوية" ���ص .325وبالت�أكيد
ف�إن مثل هذه النزعة تعتمد احلد�س
من غري �أ�سا�س منطقي يف الواقع.
ع ��وّ ل كول ��ن ول�سن عل ��ى ممكنات
ف ��ن الرواية ،وعل ��ى ال�شحنة الهائلة
للخي ��ال الت ��ي �أطلقه ��ا .فالرواي ��ة
بح�س ��ب وجه ��ة نظ ��ره ه ��ي الت ��ي
�أحدث ��ت االنعطاف ��ة العظيم ��ة الت ��ي
مه ��دت للخروج من ظلم ��ات القرون
الو�سط ��ى يف �أوروب ��ا �إىل �أن ��وار
الع�ص ��ر احلدي ��ث ،وم ��ن ث ��م ولوج
ع�ص ��ر العلوم والتكنولوجي ��ا .عا ّد ًا
الرواية "االخ�ت�راع الب�شري الأكرث
�أهمية بعد اخرتاع العجلة"�ص.531
فرب�أي ��ه �أن ت�أث�ي�ر الرواية فاق ت�أثري
دارون ومارك�س وفرويد على الرغم
م ��ن الت�أث�ي�ر العظي ��م له� ��ؤالء عل ��ى
احل�ض ��ارة الأوروبي ��ة .والرواي ��ة
هي التي ت�ساع ��د يف ازدهار الوعي
الإن�س ��اين �إذ يطم ��ح الروائ ��ي �أن
ي�صب ��ح "م ��ر�آة مت�سع ��ة الزاوية �أو
الأ�ص ��ح عد�س ��ة مت�سع ��ة الزاوية �إذا
�شئنا الدقة الت�صويرية ،و�إن الهدف
من وراء ه ��ذه العد�سة لي� ��س �إظهار
العامل ب�صدق �أك�ب�ر بل جعل القارئ
واعي� � ًا بتجربته"� ��ص .82هنا تغدو
الرواي ��ة "�أداة مث ��ل امليكرو�سكوب
�أو التل�سك ��وب ت�ساعدن ��ا يف زي ��ادة
قوّ ة ملكاتن ��ا املحكومة مبحدوديات
فيزيائي ��ة طبيعية"� ��ص .84ويف
روايات ��ه خل ��ق �شخ�صي ��ات �أراده ��ا
معبرِّ ة عن �أفكاره تلك.
يب ��د�أ كولن ول�س ��ن �سريته الذاتية
(حل ��م غاية م ��ا) من حلظ ��ة مف�صلية
حا�سمة من حياته ،وهي عزمه على
االنتحار مع بلوغه ال�ساد�سة ع�شرة

من عمره .وك�أن ��ه بهذا ي�ؤ�شر حلظة
والدت ��ه الوجودي ��ة �إذ �شع ��ر ب�أن ��ه
م�سكون بكائن�ي�ن متمايزين؛ �أحمق
يحث ��ه عل ��ى قت ��ل نف�س ��ه لأن احلياة
�أكذوب ��ة فيدير ظهره ل ��ه ،وحقيقي،
يعرب به ذلك امل�أزق �إىل ب ّر اخلال�ص..
يق ��ول" :ويف تلك اللحظة الغرائبية
كان يف و�سع ��ي �أن �أ�ست�شع ��ر الغنى
ال�سح ��ري العمي ��ق والهائ ��ل ال ��ذي
يحوزه الع ��امل احلقيقي مما مل يكن
بو�سعي ر�ؤيته �أو حت�س�سه من قبل،
ث ��م امت ��د ذل ��ك الإح�سا� ��س اجلارف
لي�أخ ��ذين معه بعي ��د ًا نح ��و �آفاق مل
�أعهده ��ا �أب ��د ًا م ��ن قبل"� ��ص.168
و�سيفاجئ ��ه ب ��زوغ ذل ��ك الإح�سا�س
وه ��و واق ��ف يف و�س ��ط مكتب ��ة
بريمنغه ��ام عارف ًا ما ال ��ذي يبغي �أن
يفعله يف حياته القادمة.
يكت ��ب كول ��ن ول�س ��ن �سريت ��ه ع ��ن
�سابق ن ّي ��ة وت�صمي ��م ،ال كما ح�صل
مع �س ��وان بطل رواي ��ة (البحث عن
الزمن املفق ��ود) لربو�س ��ت م�ستح َّث ًا
بنكه ��ة كع ��ك املادل�ي�ن املغمو� ��س يف
ال�ش ��اي طعم� � ًا ورائح ��ة تعي ��ده �إىل
املحتج ��ب واملن�س ��ي م ��ن ذكريات ��ه،
وتفتح له �أبواب ما�ضيه التي �أغلقها
وراءه ..م ��ع كول ��ن ول�س ��ن يختلف
الأمر ،فقد ظلت تفا�صيل حياته حيّة
مع ��ه يتعاطاه ��ا يومي ًا عاجن� � ًا �إياها
بفك ��ره وفل�سفت ��ه� ،أو يزجّ ه ��ا متبّلة
باخلي ��ال الإبداع ��ي يف روايات ��ه.
بالرغ ��م م ��ن تطرق ��ة ،وه ��و يتحدث
ع ��ن يقظة الوع ��ي ،ومالم�سة تخوم
احلقيقة� ،إىل برو�ست لي�صوغ عبارة
(حلظ ��ات التوه ��ج الربو�ستي ��ة)،
والتي عنت عنده ّ
الكف" :عن اعتبار
ً
ُ
ذات ��ك كائن� � ًا بائ�س� � ًا �شقي� �ا خلق يف
حلظ ��ة �صدفة عبثي ��ة وينتظر الفناء
املح ّت ��م ،وم�ضي ��ت يف نح ��ت مفردة
لهذه امللك ��ة العقلي ��ة و�أ�سميتها فع ًال
( امللك ��ة  ) X, Faclty, Xالت ��ي
�ستحت ��ل مرك ��ز الثق ��ل يف معظ ��م

 عواد نا�صر

كتاباتي الالحقة"�ص.449
الثل ��ث الأول من حيات ��ه هو الأهم
لأن ��ه حاف ��ل بالإث ��ارة واملغام ��رات
والالا�ستق ��رار وق�ص� ��ص احل ��ب
والعالق ��ات والأ�سف ��ار والفق ��ر
وخطوات النجاح الأوىل ،و�سل�سلة
�إحباط ��ات مريع ��ة ،ول ��ذا ف� ��إن كتاب
�سريت ��ه يتح ��رى يف تل ��ك ال�سنوات
�أك�ث�ر مم ��ا يفعل مع م ��ا تالها .وهي
�أح ��داث تنب ��ئ وت�ؤطر ع ّم ��ا �سيكون
علي ��ه الفت ��ى كولن ،واالجت ��اه الذي
�ستتخذه حياته يف قابل ال�سنوات.
بع ��د �أن يط ��رده �أب ��وه م ��ن البي ��ت
لأن ��ه قرر امتهان الكتابة ،وال يود �أن
عمل �آخر� ،سي�ضطر �إىل
ينخرط ب�أي ٍ
االنتقال بني �أ�شغال عديدة يف م�صانع
خمتلف ��ة� ..سين ��ام يف �أماك ��ن عام ��ة
داخل حقيبة ن ��وم ،و�سيعا�شر ب�ضع
فتي ��ات ،وي� ��ؤم املكتب ��ة الربيطانية
على مدار �ساع ��ات طويلة يف اليوم
الواح ��د ،و�سيغ ��ادر �إنكل�ت�را م�ؤقت ًا
�إىل فرن�س ��ا لب�ضع ��ة �أ�سابي ��ع ،ومن
ث� � ّم �سريافق جمموع ��ة الفو�ضويني
يف لندن ،يف ح ��ي �سوهو حتديد ًا..
و�سينعت النظرية ال�سيا�سية لأولئك
الفو�ضويني بال�سخف لكنه �سيعجب
ب�أهدافهم املعلنة ع ��ن "خلق جمتمع
م ��ن الأرواح احل� � ّرة الت ��ي يحن ��و
بع�ضه ��ا عل ��ى البع� ��ض الآخ ��ر بكرم
روح و�سخاء"� ��ص .253و�ستك ��ون
القف ��زة الدراماتيكي ��ة حليات ��ه م ��ع
�ص ��دور كت ��اب (الالمنتم ��ي) ال ��ذي
�سيخلق له ال�شهرة الوا�سعة ،وعداء
كرث من النقاد يف � ٍآن مع ًا.
دع ��ا ول�س ��ن �إىل خو� ��ض التجربة
الب�شري ��ة اال�ستثنائي ��ة ،متو�س�ل ً�ا
باال�سرتخ ��اء وتو�سيع ب�ؤرة الوعي
وق ��درة اخلي ��ال اخل�ل�اق واحتي ��از
البهجة الفائقة واحلرية وال�سعادة.
وتلك �صورة الالمنتمي التي تهي�أت
ل ��ه .وبقيت حلوله يف نطاق امل�سعى
الذاتي؛ ذلك ال ��ذي تطيح به �شروط
الواق ��ع وق�سوت ��ه ومعوقات ��ه الت ��ي
ال حت�ص ��ى .برتجم ��ة ه ��ذا الكت ��اب
�إىل العربي ��ة ،واملت�ضم ��ن ل�س�ي�رة
ول�س ��ن (حلم غاية م ��ا) وف�صول من
بع� ��ض كتبه الأخرى ،وح ��وار معه،
ومق ��االت عن ��ه� ،أع ��ادت الروائي ��ة
لطفي ��ة الدليم ��ي االعتب ��ار لواح ��د
م ��ن �أكرث ك ّت ��اب الن�ص ��ف الثاين من
القرن الع�شرين �إ�شكالية وغزارة يف
الإنت ��اج ،لي�ستعيده ق� � ّرا�ؤه القدامى
يف ف�ضائنا الثقايف ثانية ،وليتعرف
عليه قراء اجليل اجلديد.
*(حلم غاية م ��ا� :سرية ذاتية) كولن
ول�س ��ن ..ترجمة :لطفي ��ة الدليمي..
دار امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة
والفنون ..بريوت ..ط.2015 /1

ع���ف���ط���ة!
العفطة :ف�صيحة ،هي ا�سم لل�صوت اخلارج من بني ال�شفتني ،ويف
"ل�سان العرب"" :عفط :يعفط عفط ًا وعفطان ًا ،فهو عافط وعفط:
�ضرط".
وعن ��د البغداديني هي ل ��ون من �ألوان ال�شتيم ��ة� ،أو �ضمن درجاتها
مث ��ل ال�سخري ��ة واله ��زء واالعرتا� ��ض والتحقري ،عل ��ى �أنها تعبري
�شعب ��ي موج ��ز جد ًا ،وميث ��ل موقف ال�ض ��د من �شخ� ��ص �أو جماعة
�أو موقف� � ًا �أو ظاه ��رة ،وه ��ي �أي�ض ًا من لغ ��ة ال�شارع الع ��ام وبالغة
اجلمه ��ور املحا�صر الذي يخت�ص ��ر الكثري من الكالم بذلك ال�صوت،
وي�سميه ��ا �أه ��ل بغ ��داد "الزيك" �أي�ض� � ًا ،لكنني مل �أ�ص ��ل �إىل �أ�صلها
و�سبب ت�سميتها "الزيك".
ولأنه ��ا لغة املقهورين فال نكاد "ن�سمعه ��ا" يف جمال�س و�صالونات
"علي ��ة القوم" املتظاهرين بالوق ��ار والكيا�سة والتهذيب ،رغم �أن
بينه ��م الكثري م ��ن القتلة والل�صو� ��ص والفا�سدين الذي ��ن يفعلون،
�سر ًا �أو جهر ًا ،ما يندى له جبني حتى �أراذل العامة.
وردت ،لغ� � ًة ،يف خطب ��ة الإم ��ام عل ��ي بن �أب ��ي طالب ،الت ��ي �سميت
"ال�شق�شقية" يف قوله�" :أما والذي فلق احلبة وبر�أ الن�سمة ،لوال
ح�ضور احلا�ض ��ر وقيام احلجة بوجود النا�صر ،وما �أخذ الله على
العلماء �أن ال يقاروا على كظة ظامل وال �سغب مظلوم ،لألقيت حبلها
على غاربها ،ول�سقيت �آخرها بك�أ� ��س �أوّ لها ،ولألفيتم دنياكم ،هذه،
�أزهد من عفطة عنز".
ومل ي�سبق �أحد عل ��ي بن �أبي طالب يف و�ضعها �ضمن ن�ص خطابي
�أو �أدبي ،ح�سب بحثي ال�سريع ،يف �أكرث من قامو�س.
وبع ��د ،ملا مدح �أبو بكر حممد بن الروح ال�شلبي الأمري �إبراهيم بن
يو�س ��ف بن تاف�شني (الدول ��ة الفاطمية) بق�صيدة منه ��ا�" :أنا �شاع ُر
الدني ��ا و�أن ��ت �أمريُها/فم ��ا يل ال ي�س ��ري �إيل �سرو ُره ��ا" وهي من
ق�صائ ��د الت�س ��ول التي يزخر به ��ا ال�شعر العربي� ،أ�ش ��ار الأمري �إىل
م�ضح ��كٍ له كان حا�ضر ًا �أن يعفط ل ��ه لقوله "�أنا �شاع ُر الدنيا" ففعل
امل�ضحك (عفط).
فق ��ال له ابن ال ��روح :على من عفط ��ت؟ يعني �أنه يحتم ��ل �أن يكون
لقوله "�أنا �شاع ُر الدنيا" �أو لقوله "�أنت �أمريها".
ففطن الأمري ملق�صده و�ضحك وتغافل")*( .
وم ��ن تاريخنا العراقي القريب ،يروي املرحوم عبود ال�شالچي يف
كتاب ��ه القيم "مو�سوعة العذاب" ع ��ن املرحوم عبد املجيد ال�شاوي،
عمي ��د �أ�س ��رة � ِآل ال�ش ��اوي� ،أن ��ه اتخذ يف جمل�س ��ه ،ببغ ��داد ،ببغاء
درب ��ت على �أنها �إذا �سمعت �صرخة �أو �صوت ًا عالي ًا ،نف�ضت �صاحب
ال�صوت بـ "زيك" قوي ،وحدث �أن ح�ضر يف جمل�س ال�شاوي رجل
يلقبه النا�س ببطل الفتنة ،وكان �سليط الل�سان ،ومن عادته �أن يرفع
�صوت ��ه عالي ًا �إذا حتدث ،فما �أن ب ��د�أ بالكالم حتى قاطعته الببغاء بـ
"زيك" حاد قطع عليه كالمه ،ف�سكت مغتاظ ًا ،لكنه عاود الكالم بعد
دقائق ،وم ��ا �أن رفع �صوته حتى فاج�أته الببغاء بـ"زيك" حاد �آخر،
فا�شت ��د غيظه ،ليعتذر �إليه املرح ��وم ال�شاوي قائ ًال� :إن هذه الببغاء
حريتن ��ي .هي ت�سم ��ع �أذان امل�ؤذن يف اجلام ��ع القريب ،منذ �سنني،
فل ��م تتعلم منه �شيئ� � ًا ،ولكن ال�سيد حممد �سعي ��د اقرتب من قف�صها
وعفط ثالث مرات فتعلمت منه العفاط ،و�أ�صبحت تكرره دائم ًا.
ومن تاريخنا العراقي الأقرب ،بداية �سبعينات القرن املا�ضي� ،ألقى
�صديقن ��ا املرحوم وليد جمعة ق�صيدة ،يف �أم�سية من �أما�سي احتاد
الكت ��اب والأدب ��اء ،ب�ساحة الأندل�س ،جاء فيه ��ا" :لوزير الداخلية/
عفط ٌة قبل �صباح اخلري حتى!".
وهي �أ�شهر عفطة يف ال�شعر العراقي احلديث.
ومن امل�ستغرب �أنه مل يتعر�ض لأية م�ساءلة �أو توقيف �أو م�ضايقة،
لكنه كان ،قبل الق�صيدة� ،أحد �ضحايا حملة خري الله طلفاح ووزير
الداخلي ��ة �آنذاك �صالح مه ��دي عما�ش ،عندما �شرع ��ا ب�صبغ �سيقان
الفتيات وحلق �شعور الفتيان وفق مو�ضة "اخلناف�س".
�أكرر :لوزير الداخلية/عفط ٌة قبل �صباح اخلري حتى!.
(*) ال�شالچي ،عبود ،مو�سوعة العذاب ،اجلزء الأول-الدار العربية
للمو�سوعات ،بال تاريخ.

"خيول ،خيول ،ويبقى ال�ضوء"...

لإبقاء ذكرى م�أ�ساة زلزال ً 2011
حية يف الأذهان

ب�������ش���ك���ل �أدق
ال����ك����ت����اب����ة ع��ب��ر ع�����ي�����ون ح�����ي�����وان�����ات ل���ت�������ص���وي���ر ال������واق������ع
ٍ
ترجمة :عادل العامل

بع ��د زل ��زال ع ��ام  2011املدم ��ر يف �ش ��رق
الياب ��ان ،عا� ��ش الكات ��ب الياب ��اين هيدي ��و
في ��وروكاوا Hideo Furukawa
"ان�صه ��ار ًا خيالي ًا" م�ضطرب� � ًا .وهو يقول
عن جتربت ��ه تل ��ك�" ،إن الروائي�ي�ن فنانون،
وعاد ًة ما ي�أتي اخلي ��ال بينهم وبني الواقع.
لكن حني يتجاوز الواقع خيالنا ،ف�إننا نكون
مك�شوفني ،عارين وي�صري الواقع �أقرب �إىل
الفن .وعلينا عندئ ٍذ مواجهة الواقع مبا�شر ًة
" ،كم ��ا ورد يف مق ��ال كري� ��س كو�ساكا عن
الكاتب ونهجه الفكري والأدبي.
وق ��د َّ
تقط ��ر "ان�صه ��ار" في ��وروكاوا �إىل
( خي ��ول ،خي ��ول ،ويبق ��ى ال�ض ��وء يف
النهاي ��ة �صافي� � ًا ) ،وهو كتاب ميك ��ن القول
�إن ��ه رواي ��ة مذك ��رات م ��ا وراء ـ� �ـ ق�ص�صي ��ة
 metafictionalو�أطروح ��ة فل�سفي ��ة
عن الزمن ،والإن�ساني ��ة ،وعامل غري الب�شر.
بتعب�ي�ر �آخ ��ر ،رواية تتحدى الن ��وع؛ �شيء
ما حاول ��ه فيوروكاوا على امت ��داد م�سريته
الأدبية .وكان يف عام  2002قد "�أعاد مزج"
ق�ص ��ة الكاتب املع ��روف هاروكي موراكامي
الق�ص�ي�رة لع ��ام " ،1980زورق بطيء �إىل
ال�ص�ي�ن" ،وق ��ام ،يف رواي ��ة ع ��ام ،2015
"كت ��اب  300امر�أة خائنة" ،ب�إعادة تف�سري
كال�سيكي ��ة الق ��رن احل ��ادي ع�ش ��ر" ،حكاية
جينج ��ي" ،م�ص ��ور ًا م�ؤلفه ��ا ،ميورا�ساك ��ي
�شيكيبو ،كروح انتقامية.

وقد �أ�صب ��ح في ��وروكاوا ،بتحدي ��ه التقاليد
نحو ثابت ،جنم� � ًا �أدبي ًا مت�ألق ًا
الأدبية عل ��ى ٍ
يف الياب ��ان .ففي ع ��ام ُ ،2002من ��ح جائزة
ك ّت ��اب الغمو� ��ض وجائ ��زة اخلي ��ال العلمي
يف اليابان ،ويف ع ��ام  2006جائزة يوكيو
مي�شيم ��ا عل ��ى ق�صت ��ه "حب" ،وه ��ي رواية
معق ��دة ي�صفها الكاتب ب�أنه ��ا "ق�صة ق�صرية
عمالقة واحدة" .و�إجم ��ا ًال ،ف�إن فيوروكاوا
�أ�ص ��در �أك�ث�ر م ��ن  35كتاب ًا .وم ��ع �أن بع�ض
ق�ص�ص ��ه الق�صرية ،ومقاالت ��ه ،وف�صو ًال من
كت � ٍ�ب له ق ��د ُترجم ��ت �إىل االنكليزية ملجالت
�أدبي ��ة ،ب�ضمنه ��ا ( �شغ ��ل ق� � َردة يف الياب ��ان
،) Japan’s Monkey Business
ف� ��إن ( خي ��ول ،خيول  ) ...هي ث ��اين رواية
كاملة ُترتجم له �إىل االنكليزية.
وهي �سرية حياة ،تب ��د�أ كمذكرات مبا�شرة،
لتنزل ��ق �إىل "م ��ا وراء ق�ص ��ة" ح�ي�ن تع ��ود
فيه ��ا �شخ�صي ��ات م ��ن رواي ��ة في ��وروكاوا
 2008املتم ��ددة" Seikazoku( ،العائلة
املقد�س ��ة" )� ،ضم ��ن ال�س ��رد .ث ��م يتمح ��ور
الكت ��اب �إىل تاري ��خ ع�سك ��ري ياب ��اين قب ��ل
الع ��ودة �إىل مذك ��راتُ ،تكت ��ب م ��ن منظ ��ور
�ضحاي ��ا ك ��وارث  2011م ��ن غ�ي�ر الب�ش ��ر.
منظ ��ور حيوان ��ات تخ ��ادع في ��وروكاوا
بانتظام.
يقول فيوروكاوا� " ،إن الروائيني ال ميكنهم
�أن يكتب ��وا عل ��ى نح � ٍ�و واقعي ع ��ن املجتمع
الب�ش ��ري وه ��م يف داخل ��ه .وله ��ذا �أكت ��ب
م ��ن خ�ل�ال عي ��ون كالب ،قط ��ط� ،أو خي ��ول
ـ� �ـ حيوان ��ات تعتم ��د عل ��ى الب�ش ��ر م ��ن �أجل
وجوده ��ا ــ ك ��ي �أ�ص ��ور الواقع بدق� � ٍة �أكرب.

كم ��ا �أنني ك ��ي �أكتب بواقعية ع ��ن احلا�ضر،
�أرى �أنن ��ا بحاجة للنظر �إليه من خالل عيون
املا�ضي .فلو كتب �شخ�ص ياباين عن حروب
الق ��رن الع�شرين ،ف�س ��وف يكتب من منظور
ياباين .و�سوف يكتب الأمريكي من منظور
�أمريك ��ي والرو�سي من منظور رو�سي .وقد
� ُ
أردت حتا�ش ��ي ذلك ،نظ ��ر ًا لكون الواحد يف
هذه احلالة ال يرى ال�صورة الكاملة ".
�أما رواية فيوروكاوا الأخرى التي ُترجمت
�إىل االنكليزي ��ة ( ،بيلكا ،مل ��اذا ال تنبحني؟ )،
ف�ت�روي التاري ��خ احلديث م ��ن وجهات نظر
كالب مت تدريبه ��م وا�ستخدامه ��م يف معارك
احل ��رب .وعل ��ى كل ح ��ال ،ف�إن في ��وروكاوا
لي� ��س مهتم� � ًا فق ��ط بوجه ��ات النظ ��ر غ�ي�ر
الب�شري ��ة ،بل وبوجهات النظر التي �أ�سكتها
منت�ص ��رو التاري ��خ �أي�ض ًا .وه ��و يقول�" ،إن
الأدب ج ��زء م ��ن تاري ��خ البل ��د .وق ��د ُكت ��ب
التاري ��خ من �أج ��ل �أن يك ��ون بو�س ��ع �أولئك

ن�صه ��م
الذي ��ن يف مواق ��ع ال�سلط ��ة رواي ��ة ّ
املتعل ��ق بالكيفي ��ة التي ظهر به ��ا بلدهم �إىل
الوج ��ود .لك ��ن هن ��اك �آخرون كث�ي�رون لهم
�ص ��وت �إ�ضاف ًة لأولئ ��ك الذي ��ن يف ال�سلطة.
و�أعتقد ب�أن من الأ�سا�سي ت�ضمني الأدب عند
كتاب ��ة تاريخ اليابان ،لإعطاء وجهات النظر
الأخرى �صوت ًا".
وبروايت ��ه ( خي ��ول  ) ...ه ��ذهُ ،يق ��ر
في ��وروكاوا ب�أن ��ه يري ��د �أن يحافظ على
ذك ��رى م�أ�س ��اة زل ��زال  3 /11حي� � ًة يف
الأذه ��ان ،قائ�ل� ًا " وكل ما كن ��ت �أريده،
بعد الزلزال مبا�شرة� ،أن يختفي الوظع
الفظيع ب�أ�سرع ما ميكن� .أما الآن ،وبعد
�أن م ��ر �أك�ث�ر من خم� ��س �سن ��وات وبد�أ
النا� ��س ين�س ��ون ،ف� ��إين �أري ��د �أن �أذ ّك ��ر
الق ��راء مبا ح ��دث� .أري ��د �أن ي�شارك يف
معاي�شت ��ه كل القراء� ،س ��واء جاءوا من
�أمريكا� ،أم من �إنكلرتة� ،أم من �أ�سرتاليا

�أو م ��ن �أي م ��كان �آخ ��ر .فب�إحيائن ��ا مع ًا تلك
التجرب ��ة ،مر ًة �أخرى ،رمب ��ا �سيخرج �شيء
ما طيب من مثل تلك الكارثة املرعبة ".
وم ��ن ال�سه ��ل �أن ين�س ��ل امل ��رء داخ ��ل ر�ؤية
في ��وروكاوا العاملي ��ة يف (
خي ��ول  ) ..ب�أو�صافها غري

العاطفية ،الواقعية للكارثة:
[ �آل ��ة ت�سجي ��ل حمطم ��ة مطروح ��ة عل ��ى
الأر� ��ض؛ ال �ص ��وت يُ�سم ��ع منه ��ا كم ��ا ه ��و
وا�ضح .وقد انت�شرت �سيديات يف كل مكان،
�صامت ��ة �أي�ض� � ًا.
واثنت ��ا ع�ش ��رة
ع�ص ��ا غول ��ف
هن ��ا وهن ��اك

تب ��دو �أ�شب ��ه بع ��كازات م�ش � ٍ�ي زرق ـ� �ـ خ�ضر
ال �أك�ث�ر .ونبات ��ات مقتلع ��ة م ��ن جذوره ��ا ــ
جذور وفروع ،ان ُتزع ��ت جميع ًا ــ ذبلت� .أو،
�إن مل تك ��ن ذبلت ،ملوثة بوح � ٍ�ل ب ّني اللون.
و�إىل �أين ينبغ ��ي �أن �أذهب يف و�صفي لهذه
الآالف ،ع�ش ��رات الآالف ،من الأجزاء .وهي
فقط البداية ].
وهناك ،بالإ�ضافة لأعماله ال�شخ�صية ،نقاط
تع ��اون م ��ع فنانني �آخري ��ن .وهي
طريقة �أخ ��رى ،كما ي ��رى ،لتغيري
وجه ��ة النظر " :ف�إذا �أنت ال تت�صل
ب�أنا�س �آخرين ،ي�ستحيل �أن تكتب
بطريق ��ة واقعي ��ة ع ��ن الق�ضاي ��ا
املعا�ص ��رة .وذل ��ك ه ��و ال�سبب يف
�أين �أ�شعر ب�أن من املهم التفاعل مع
الفنان�ي�ن الآخري ��ن؛ �أن تكون على
امل�سرح مع مو�سيقيني ،وراق�صني،
ور�سام�ي�ن .فم ��ن خالل ه ��ذا تفهم
ماذا يعني �أن تكون كاتب ًا ،وي�صري
ه�ؤالء يفهمون ماذا يعني �أن يكون
الواحد روائي ًا".
وبالرغ ��م م ��ن املعاجل ��ة املبا�ش ��رة
لالن�شغ ��االت االجتماعي ��ة مث ��ل الطغي ��ان
والف�س ��اد ،ي�ؤم ��ن في ��وروكاوا ،كم ��ا ه ��و
وا�ض ��ح ،بق ��وة الف ��ن التحريري ��ة .فلي�س ��ت
هن ��اك من غاية يف ت�أليف كتاب من دون �أمل
 ..و�أنا �شخ�صي� � ًا �أ�ؤمن ب�أن لي�ست هناك من
حاجة لت�ألي ��ف كتاب ال يرتك الق ��ارئ ي�شعر
بالت�شجي ��ع �أو الأم ��ل يف النهاي ��ة " ،كم ��ا
يقول.
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�����������س�����ي����رة ال������ف������ا�������س������د
�أالحق الف�ساد ويالحقني حيث ما اجتهت و�أينما ذهبت� .أح�سه مثل زجاج ناعم بني �أ�سناين و�أنا �أكزهما من الغ�ضب� .أح�سه
ً
للمرة الثانية �أو الثالثة ثم عاد
حتت قدمي يف هذه ال�شوارع التي بلطت قبل �أيام ثم عراها املطر  .يف اجل�سر الذي ُعبد
فانك�شف زلقا وخطرا للمرة الثانية �أو الثالثة  .تتلوى قدمي من كثـرة احلفر وانا ام�شي على الر�صيف الذي جدد للمرة
الثانية دون �أن ي�س�أل �أحد عن املقاول الذي جدد الأوىل ورمبا هو نف�سه وراء انخ�سافات الثانية.

 زهري اجلزائري

الف�س ��اد مندف ��ن حت ��ى يف اجلم ��ال
املفرت� ��ض ،موج ��ود يف الزه ��ور التي
زرع ��ت حديث ��ا عل ��ى جانب ��ي ال�ش ��ارع
و�أع ��رف �أنها �ستذب ��ل وت�ستحيل حطبا
مم ��ا يتطل ��ب مقاولة جدي ��دة ال�ستبدال
احلطب بزهور جديدة �ستتحول حطبا
 .بني الزه ��ور والزهور يختفي الف�ساد
الذي يف�سد متعتي باجلمال .
يختف ��ي الإح�سا�س بالف�س ��اد وال يعود
يف حلظ ��ة تقبل ��ه كقدر .ط ��وال حياتي
يف �سوري ��ا كنت �أمانع يف دفع الر�شوة
املعه ��ودة عن ��د كل دخ ��ول للبل ��د .هذه
الر�ش ��وة املعت ��ادة �سماه ��ا الدكت ��ور
�ص ��ادق ج�ل�ال العظ ��م( �إع ��ادة توزي ��ع
الدخ ��ل) .مل يك ��ن متنع ��ي مقاوم ��ة �أو
رف�ض ��ا للف�س ��اد ،فه ��و واقع ح ��ال � ،إمنا
حي ��اء �أم ��ام كرام ��ة الآخ ��ر � .أ�شعر اين
�أتع ��اىل عل ��ى املرت�شي و�أه�ي�ن كرامته
حني �أد�س ب�ضع دوالرات يف يده .لدي
ت�صور دائ ��م �أن الآخر �سي�صرخ بي :مل
تهينني؟
ذات م ��رة خرج ��ت ل�صال ��ة اال�ستقب ��ال
منت�ص ��را لأنن ��ي جنح ��ت يف الدخ ��ول
دون �أدف ��ع الر�ش ��وة  .يف ال�سيارة كان
�صديق ��اي يكتم ��ان �ضحكتهم ��ا و�أن ��ا
�أروي لهم ��ا ق�صة انت�ص ��اري :ي�ستطيع
الأن�سان بالتمنع �أن ي�صل حقه الطبيعي
 .الإثنان كانا يتب ��ادالن ال�ضحك لأنهما
دفع ��ا الر�ش ��وة ب ��د ًال عني عندم ��ا خرج
ال�شرط ��ي لهم ��ا يف �صال ��ة الأ�ستقب ��ال
جزعا لأنني مل �أفهم �أ�صول اللعبة.
يف امل ��رة الثانية وجهن ��ي عقيد عراقي
التح ��ق باملعار�ض ��ة �أن �أهي ��ئ املبل ��غ
١٠دوالرات  .تعرق ��ت ي ��دي من احلرج
و�أنا �أقرتب من ال�ضابط .بنف�س احلرج
�س�ألت العقيد :
هل لك �أن تقدمها نيابة عني؟بحزم الع�سكري دفع يدي و�أمرين:
تعلم ان تقدمها بنف�سك!قبل ��ت ن�صيحت ��ه ب� ��أن اتع َّل ��م الثق ��ة
بالنف�س ،وبذل ��ك ك�سرت احلاجز الأول
و�صرت �أقدم املبل ��غ مرفقا مع �صورتي
يف جواز ال�سفر.
ح�ي�ن نفق ��د الإح�سا� ��س بالف�س ��اد يحل
القرف حم ��ل الغ�ضب.القرف �شخ�صي
للتحول
و�ساك ��ن بينم ��ا الغ�ضب قاب ��ل
ّ
اىل فع ��ل  .ح�ي�ن تتع ��ود عل ��ى الف�س ��اد
يح ��ل نوع من الأريحية يف العالقة بني
الرا�شي واملرت�شي.
اتذك ��ر �سائ ��ق ال�سي ��ارة حي ��در ،ي�شعر
دائم ��ا ب� ��أن عمره �سرق من ��ه ،مل ي�صبح
كا�سب ��ا وال تعل ��م يف مدر�سة .مع ذلك ال
يلوم �أح ��د ًا غري نف�سه .لدي ��ه ،كما تعلم
م ��ن مهن ��ة احلي ��اة ،فرا�س ��ة عجيبة يف
معرف ��ة �آث ��ار الف�س ��اد  .من ��ر يف �شارع
فل�سط�ي�ن في�ش�ي�ر ب�إ�صبع ��ه دون ان
يلتفت " ه ��ذه العمارة اجلديدة ميلكها
ثالثة �ضب ��اط يعملون يف اجلوازات"،
ويف �ش ��ارع اب ��و نوا� ��س ي�ش�ي�ر اىل
عم ��ارة �أخرى " ه ��ذه ل�صاحبك الناطق
الر�سم ��ي" يف اجلادرية " ه ��ذا الفندق
للحزب الفالين" .ال ي ��دري وال يتق�صد
تعذيبي  .كان يقدم يل خدمة ك�صحفي.
يحدد الأماك ��ن ومالكيها كحق مكت�سب
باعتب ��ار الف�س ��اد نوع ��ا م ��ن ال�شط ��ارة
مقتديا باملثل ال ��ذي يقول "ال�شاطر من
يخل ��ي بال�سل ��ة عنب" .يق ��ول هذا املثل
كم ��ن يلومني لأن بع�ضا م ��ن �أ�صدقائي
و�ضعوا يف ال�سلة عنب ،بينما بقيت بال
�سلة وال عنب .مل يعد الف�ساد وقد اعتاد
�أن ي ��رى عماراته تتم ��دد على اجلانبني
رذيل ��ة� ،إمنا �صفة يف العقل .هناك عقل
�أخالقي راك ��د ،مقابل عقل عملي يعرف
كيف يكذب وكيف ينهب  .العقل الثاين
هو الذي يقود الدولة ويحركها  ،بينما
الأول يب ��دو راكد ًا يف زم ��ن م�ضى كان
للأخالق فيه قيمة.
االعتياد والرتاكم يخلق حقائق جديدة.
هذه احلقائق تقرر ،وهي على الأر�ض،
ماهو خط�أ وما هو �صحيح ،ماهو مفيد
وما هو غ�ي�ر �صالح لال�ستعمال .يعرف
الفا�س ��دون ه ��ذا فيعمل ��ون عل ��ى جعل
الف�ساد حقيقة م ��ن �إ�سمنت على جانبي
الط ��رق التي ن�س�ي�ر فيه ��ا ،فنقبلها كلما
اعتدنا وجودها.

الف�ساد ي�أكل التاريخ
يف جمع ��ة م�شم�سة تركت �ش ��ارع املتنبي
و�س ��رت يف �ش ��ارع الر�شي ��د يف طريق ��ي
اىل املظاه ��رة� .أتلم�س خطواتي القدمية
يف ه ��ذا ال�ش ��ارع ال ��ذي ح�سب ��ت نف�س ��ي
�أع ��رف دكاكين ��ه و�سطوح فنادق ��ه .كدت
�أحف ��ظ ت�سل�سلها ،من حم�ل�ات جقماقجي
يف �ساح ��ة التحري ��ر حت ��ى كع ��ك ال�سي ��د
عن ��د املي ��دان � .أ�سري يف ال�ش ��ارع فتقطع
م�س ��اري عم ��ارة نغل ��ة للوق ��ف ال�س ّن ��ي ،
بناي ��ة حم ��راء براقة و�سط �ش ��ارع غطاه
ت ��راب الزم ��ن .لون �ص ��ادم وف ��ج يك�شف
روحا نغلة ال تابه للع ��ام وال�سياق .النها
ال تع ��رف ال�ش ��ارع وال تاريخ ��ه ،ال ت ��رى
ماحولها� ،إمنا ترى نف�سها مبر�آة نف�سها،
كما ج ��ار �سي ��ئ ال�سمعة ،ق ��وي وخميف
دخ ��ل املحل ��ة فج� ��أة يف زم ��ن احليت ��ان ،
يعرف قل ��ة ذوقه ويدرك ازدراء جريانه ،
لكن ��ه يعرف �أي�ضا �أن ��ه الأقوى  .كائن من
الأ�سمن ��ت امل�سل ��ح ،يف حزام ��ه م�سد�س ،
بني جريان من الطابوق اله�ش .ب�أ�سناين
�أو�شك �أن �أمزق هذه البناية  ،لكن ال �أمزق
غري نف�سي.
ت�سقط الدمع ��ة الأوىل و�أن ��ا �أرى واجهة
ال�سينم ��ا الت ��ي ر�أي ��ت فيها فل ��م (من الآن
واىل الأب ��د) متثي ��ل روب ��رت مونتكمري
وخرجت من ��ه باكيا � .أحت�س� ��س التاريخ
وراء البي ��وت املتداعي ��ة وعيني تخ�ضل
بالدم ��ع  .ثم ��ة �ص ��وت خاف ��ت وبعي ��د
ي�ستنج ��د بي من البي ��وت التي تو�شك �أن
تهوى وال �أ�ستطيع جندتها.
�أو�صل ��ت �شك ��وى البي ��وت وا�ستنجادها
لوزي ��ر الثقاف ��ة بالوكال ��ة ال ��ذي دع ��اين
ملناق�ش ��ة م�شروع بغداد عا�صمة للثقافة .
قلت له و�أنا �أمني غ�ضبي :
قب ��ل �أن جتعلوه ��ا عا�صم ��ة للثقاف ��ة�أعيدوها �أوال عا�صمة .
حدثته عن �شارع الر�شيد فقرب �أذنه مني
دون �أن ينظ ��ر �إيل ور�أيت رع�شة جفونه
خل ��ف النظارة الداكنة وه ��و يتهي�أ للرد .
تغ�ي�رت لهجت ��ه من الوزي ��ر املخطط �إىل
املواطن ال�شاكي من �إهمال الدولة للثقافة
واملثقفني:
حتدث ��ت طوي�ل�ا وقدمت املذك ��رات ،هلتع ��رف ماذا خ�ص�ص ��وا يل لأعادة احلياة
له ��ذا ال�ش ��ارع؟… ق ��در ك ��م؟  ٨مالي�ي�ن
دوالر فق ��ط  .ت�ص ��ور! م ��اذا �أ�صلح بها ؟
بيت  ،بيتني ؟!
يف منطق الوزير ال ي�ساوي �شيئا ت�صليح
بي ��ت �أو بيت�ي�ن  ،وهو �إحي ��اء لتاريخ .ما
ق�ص ��ر الوزير ف�أحال املبلغ لوزارة الدفاع
ل�شراء ا�سلح ��ة لن تفعل �شيئ ��ا فيما بعد،
والأ�سو�أ انها �صارت بيد العدو.
�أ�س�ي�ر يف متاه ��ة �أروق ��ة ال ��وزارة ف�أرى
ح�ش ��دا طوي�ل�ا م ��ن موظف�ي�ن ال اعرفه ��م
وال �أع ��رف �صلتهم بالثقاف ��ة� ،ضاقت بهم
الغ ��رف والط ��اوالت فخرج ��وا للممرات
يرتقبون انته ��اء الوق ��ت دون �أن يفعلوا
�شيئا  ،يف نهاية املم ��ر �صديقي ال�ستيني
�زو يف غرفت ��ه و�أمام ��ه عل ��ى الطاولة
من � ٍ
ن�ضدة من كت ��ب فرن�سية يرتجمها .ر�أ�سه
منك ��ب عل ��ى الكتب ك�أن ��ه يري ��د ان ينفي
وج ��وده هن ��ا .يرف ��ع وجه ��ه ال�شاح ��ب
ويغل ��ق الكت ��اب .لدى �صديق ��ي هذا �سيل
م ��ن املالحظات املريرة عن عمل الوزارة،
مع ذلك لديه �سي ��اق مت�صل من مقرتحات
لتطوي ��ر عمله ��ا� .أ�س�أل ��ه مل ال ترفعه ��ا او
تن�شره ��ا؟ لدي ��ه ج ��واب قاط ��ع ال ي�سم ��ح
بالتكرار :
الاااا ينفع !ح�ي�ن يرتاك ��م الف�س ��اد يكت�س ��ب �صالب ��ة
القدر.الغ�ض ��ب يب ��د�أ بالتال�شي ويتحوّ ل
اىل �أ�س ��ى .و ح�ي�ن نفق ��د الإح�سا� ��س ب ��ه
يتح ��وّ ل اىل بديهي ��ة  .البديهي ��ة تكم ��ن
يف تربئ ��ة الفا�س ��د �ضمنيا بالق ��ول (الكل
فا�س ��دون ) في�ضي ��ع الواح ��د يف ال ��كل.
يعرف الفا�سد ه ��ذه البديهية فيعمل على
حتوي ��ل الف�س ��اد اىل م�ؤ�س�سة من طبقات
تب ��د�أ م ��ن القم ��ة ن ��زو ًال ل�شريح ��ة او�سع
م ��ن الفا�سدين ال�صغ ��ار الذين يتحكمون
باملواطنني .املواطنون يتجاهلون حقهم
الطبيع ��ي توافق ��ا مع الف�س ��اد الذي �صار
واقع ��ا ،ي�صبحون فا�سدي ��ن ومف�سدين .
حني ي�صبح الف�ساد قدرا تتحول النزاهة
�إىل حلم غري قابل للتطبيق.

الف�ساد والروتني
ال يتم�س ��ك الفا�س ��دون بالروت�ي�ن حب ًا به
 ،فه ��و يتعبه ��م قدر م ��ا يتع ��ب املراجع .
اعج ��ب وانا �أراجع ب�صرب املوظف الذي
يتكد�س حوله املراجعون وهم ي�صرخون
وتتقاط ��ع ا�صواته ��م ويف�س ��دون علي ��ه
اله ��واء  .ثم اكت�ش ��ف ان الروتني القاتل
هو التعذيب املن�ش ��ط لل�صفقات اخللفية
يف املقه ��ى القري ��ب م ��ن الدائ ��رة حي ��ث
ي�أتي ��ك ج ��واز ال�سفر ب�سهول ��ة ومبنتهى
املمنوني ��ة بعد دف ��ع الر�ش ��وة .مرة كنت
يف دائ ��رة هج ��رة �أحاول الدخ ��ول على
املدي ��ر مبا�شرة ف�صدمتن ��ي �صورة فالح
جنوبي جال�س على تخت االنتظار حتت
�سق ��ف م ��ن ال�صفي ��ح ال�ساخ ��ن ،جال� ��س
ب�ص�ب�ر عجيب ،قدم على التخت و�آخرى
عل ��ى الأر� ��ض ،يحرك خ ��رزات م�سبحته
وينظ ��ر للأفق �أمام ��ه ب�صرب عجيب دون
�أن ي�ستعج ��ل الوق ��ت �أو ي�أب ��ه بالزم ��ن.
و�أن ��ا انظ ��ر �إلي ��ه ذاب غ�ضب ��ي وطويت
اعرتا�ضات ��ي على الروتني القاتل وخيل
يل ان هذا الرجل ينتظر امل�ستحيل.
�أنه ��ى مدي ��ر الدائ ��ر ًة اجتماع ��ه وطل ��ب
ح�ض ��وري .ا�ستقبلني باح�ت�رام بعد �أن
ق ��ر�أ ورق ��ة التو�صي ��ة م ��ن الوكي ��ل .مع
ذل ��ك بقي يقلب اوراق ��ي ببطء .ال حاجة
لال�ستعجال فلي�س للوكيل حزب ي�سنده.
خ�ل�ال انتظ ��اري و�أن ��ا ا�سم ��ع �ص ��وت
الأوراق دخ ��ل ثالث م ��رات �شاب يرتدي
نعال ويف ط ��رف فمه �سي ��كارة .مل ي�سلم
ومل يعت ��ذر وه ��و يقتح ��م غرف ��ة املدي ��ر
متجها مبا�ش ��رة للطابعة .يطبع الأوراق
وه ��و يدن ��دن .ي�أخ ��ذ اخلت ��م م ��ن �أم ��ام
املدير ،يخت ��م الأوراق ويخرج مبا�شرة
للمراجعني:
هذا هو �ضالتي!قل ��ت لنف�سي و�سحب ��ت نف�سي كما احلية
من غرفة املدير ابح ��ث عن هذا الثعلبان
ال ��ذي يخت�ص ��ر الزم ��ن والروت�ي�ن .هو
املدي ��ر احلقيقي وما ه ��ذا الذي كنت يف
غرفته �سوى �صنم.
�صدام و�أحفاده
مل يك ��ن �صدام ح�س�ي�ن فا�سدا ومل ي�سرق
امل ��ال الع ��ام لأنه وب ��كل ب�ساط ��ة ر�أى �أن
الدول ��ة وما فيها من خ�ي�رات ملكه وملك
عائلت ��هُ .يع�ي�ر رعاي ��اه ب�أنه ��م كان ��وا
حف ��اة قب ��ل �أن ميتلك البل ��د ونا�سه  .لقد
�صاروا يلب�س ��ون الأحذية،وي�ستحمون
بال�صاب ��ون بف�ض ��ل ( املكرم ��ات) الت ��ي
يغدقه ��ا عليهم من �أريحيت ��ه .كان يفاخر
ب� ��أن احل�ص ��ار ال ي�ؤذيه هو بال ��ذات لأنه
ي� ��أكل حلم غ ��زال .مل يحت ��ج النا�س على
ذل ��ك لأنه ��م اعت ��ادوا عل ��ى ان يعت�ب�روا
خ�ي�رات البل ��د ،و�أوله ��ا النف ��ط مل ��ك
احلكومة ،ال حاجة به ��م ملعرفة مداخيله
و�أي ��ن تذهب ،فتل ��ك من �أ�س ��رار الدولة.
يعرف ��ون فقط القليل ال ��ذي يرت�شح منها
ل�صاحلهم كمكرمات من الدولة الريعية.
مل يخ ��ف �صدام ثروته � ،إمنا يتباهى بها
ك�أطار للهيبة .ق�صوره املوزعة يف املدن
معرو�ض ��ة للنا�س كمظه ��ر للهيبة .قريبا
م ��ن العمادي ��ة ر�أي ��ت واح ��دا منه ��ا على
قم ��ة جبل  .يح ��ب الرج ��ل �أن يعي�ش يف
�أع�شا�ش الن�سور  .يراه امل�سافر من بعيد
كقلع ��ة من املهاب ��ة والغمو�ض  .يحب �أن
ي�ستعر� ��ض مظاه ��ر ثرائه �أم ��ام رعاياه
 .بعرب ��ة م ��ن الذه ��ب م ��ر ب�ي�ن جمهوره
اجلائع وهو يهتف له ( بالروح ،بالدم).
ر�ض ��وخ اجلمه ��ور ع ��زز اعتق ��اده ب� ��أن
�سلطته ابدية� ،سي�أتي بعده �أوالده.
عقاب ��ه للفا�سدي ��ن يف دولت ��ه كان �شديدا
ح ��د القت ��ل وب�ت�ر �أع�ض ��اء اجل�س ��م .يف
عينكاوه تعرفت �صدفة على رجل �أعمال
كان بعثيا .الأناقة الرثة تفوح من مكتبه
وم ��ن قيافت ��ه  .حركات ��ه كان ��ت �سريع ��ة
كط�ي�ر قل ��ق .مل اتنب ��ه ل�ش ��يء غريب يف
وجه ��ه حت ��ى غاب عن ��ا للحظ ��ات .خالل
ذل ��ك انحنى ابن �أختي جعفر ليهم�س يف
�أذين:
هل الحظت �أذنه؟... قطعها �صدام...مل يلح ��ق ليخ�ب�رين ال�سبب .عندما عاد
الرجل والحظ نظرتي �أدار �أذنه وقربها
يل:
نع ��م قطعه ��ا �ص ��دام  ،وكان على حق ،لأين مل �أعرف حدودي.
مل يكم ��ل احلكاي ��ة ع ��ن ح ��دوده� ،إمن ��ا
ان�شغل مبكاملة هامة.
يحب هذا البعث ��ي جالده وي�شعر بالعار
لأن ��ه جت ��اوز عل ��ى ح ��دود دول ��ة القائد
و�أمالك ��ه .هذا ه ��و املواط ��ن املثايل يف
الدولة الريعية.
عل ��ى عك�س �ص ��دام ي�شع ��ر الذين خلفوه

حني يقرتب مني �أختنق برائحة عطر
ثقيلة ال �أ�ستعيدها ب�أنفي �إمنا تهجم
علي وتغت�صب حوا�سي .الأ�شياء
مزدحمة وتبعث ملعانا ،ومامن فراغ
يوحي بالت�أمل واملراجعة  ،كل
الأ�شياء كبرية وب َّراقة تداهم عيني
وال حتتويها.

ب�أن �سلطتهم ق�صرية ،وعما قريب �سي�أتي
م ��ن �سي�أخذه ��ا منه ��م� .ضي ��م احلرم ��ان
الطوي ��ل مل يول ��د عنده ��م �شع ��ورا ب� ��أن
الدولة دولتهم ،عل ��ى العك�س تبدت هذه
الدول ��ة غنيمة موقت ��ة ينطبق عليها قول
الكرخي ( بغداد مبنية بتمر ،فل�ش و�أكل
خ�ست ��اوي!) .عليه ��م �إذا ان ي�ستعجل ��وا
بالو�ص ��ول على اكرب لقمة ممكنة قبل �أن
تتفل�ش دولة التمر بكاملها.
الرجل ال ��ذي ا�ست�ضافتي يف بيته ي�شعر
ان �صفق ��ة مالب� ��س اجلنود الت ��ي �أفلتت
من ��ه كانت على طرف الل�س ��ان ثم �أفلتت
منه يف حركة التناهب ال�سريعة.
لغة الف�ساد
معامل ��ة اخل ��روج م ��ن �سوري ��ا بالن�سبة
للعراقي�ي�ن �أ�صعب م ��ن معاملة الدخول.
حتت ��اج ملوافق ��ة دائرت�ي�ن ،الأم ��ن
واملخاب ��رات .قب ��ل �سف ��ري بي ��وم واحد
كن ��ت اتاب ��ع معاملة اخل ��روج وقد بقيت
�ساع ��ة واحدة على نهاي ��ة الدوام .ادخل
و�أخ ��رج وامل�س� ��ؤول م�شغ ��ول مبكامل ��ة
طويلة او بالتدقي ��ق يف معاملة �أخرى .
�إذا رفع ر�أ�سه �سيجيبني باخت�صار:هاه،
بعدك هنا؟
ر�أين فرا� ��ش �ش ��اب يعم ��ل ق ��رب مكتبه،
وبعد �س � ْ�وال وجواب قال يل وهو يفرك
�أ�صابعه:
حرك �إيدك �شويه!كيف؟ اجلارور؟للم ��رة الأوىل �أ�سم ��ع كلم ��ة (اجل ��ارور)
ب ��واو م�ش ��ددة كواح ��دة م ��ن مف ��ردات
الف�ساد  .وللجارور هذا فل�سفته اخلا�صة
يف دهالي ��ز الف�س ��اد .فاملرت�شي مل ي�ستلم
الر�ش ��وة بي ��ده  ،وه ��ذا يخف ��ف خماطر
القانون عليه  .ال �أحد �شهد عملية الت�سليم
را�ش
واال�ست�ل�ام  ،وحتى لو �شهد ،هناك ٍ
فق ��ط �أ�سقط النق ��ود يف �صندوق حمايد
هو �شيء ولي�س �شخ� ��ص ،لذلك ال ميكن
احلكم عل ��ى �شيء .ذهب ��ت للغرفة للمرة
العا�ش ��رة وال اع ��رف كيف امت ��دت يدي
العرقانة لت�سق ��ط اللريات يف اجلارور.
م ��ا �أن �سقط ��ت حت ��ى �سقط اخلت ��م على
جوازي.
تطل ��ب الأم ��ر ف�ت�رة طويل ��ة لأفه ��م لغ ��ة
الف�س ��اد ورم ��وزه� .ص ��رت ج ��زءا من ��ه ،
�أ�س�أل قب ��ل دخول الدوائر ع ��ن الو�سيلة
الأ�س ��رع لإجن ��از املعامل ��ة دون الدخول
يف الطوابري الطويلة.
اجل ��ارور واح ��د م ��ن مف ��ردات قامو�س
الف�س ��اد .بعد �سنوات �ص ��رت اتع َّلم هذه
املف ��ردات .وهي مف ��ردات م�شتقة من كل
جوانب احلي ��اة .من امليكاني ��ك مفردة (
�إدهن القاي�ش!) تعب�ي�ر عن ماكنة قدمية
هي جه ��از الدولة التقلي ��دي الذي يعمل
بب ��طء كما الروتني  ،حتتاج للمال كزيت
ي�س ��رع املحركات .وم ��ن امليكانيك �أي�ضا
مف ��ردة ( املحروق ��ات ) وه ��ي الر�شاوى
الت ��ي �أ�صبحت جزء ًا م ��ن تكاليف �إجناز
معاملة.
م ��ن الطبيع ��ي  ،ي�ستخ ��دم الفا�س ��دون
مفردت ��ي (الط ��ري والياب� ��س) �سمع ��ت
الثاني ��ة و�أن ��ا �أغ ��ادر واحدة م ��ن دوائر
الدولة بع ��د �أن اكمل ��ت معاملتي فخورا
ب�إجنازه ��ا .املوظ ��ف ال ��ذي ( �ساعدن ��ا)

يف �إجن ��از املعاملة رك�ض خلفنا وهم�س
يف �أذن �صدي ��ق رافقن ��ي ( ه ��ذا �صاحبك
ياب� ��س) ،ويعنين ��ي بال ��ذات ،ويف ه ��ذه
امل ��رة عل ��ى م ��ا �أتذك ��ر �سمع ��ت الكلم ��ة
املرافقة ( �إكرامية) .
هن ��اك مف ��ردة غني ��ة وح�سا�س ��ة ( ه ��ذه
املعامل ��ة يرناد لها ناط ��وح �أو �سابوح).
الناط ��وح ه ��و رج ��ل الدول ��ة او احلزب
الذي يقتحم الدوائر فيهب اجلميع لتلبية
طلبات ��ه ،وال�سابوح ه ��و املحرتف الذي
يتح ��رك كال�سمكة ب�ي�ن املوظفني وينجز
املعاملة باملزج بني املديح والرتفيه .هو
ال ��ذي ي�ستخدم عبارة (�إن ��ت خو�ش ولد
و�إحن ��ا ن�ستاهل) .وقد ر�أيت يف واحدة
من الدوائر �سابوحا بعمامة �سوداء.
ط ��وال طفولتي و�صب ��اي كن ��ت �أقبل يد
ال�سي ��د و�أرف ��ع وجه ��ي لأرى هالة النور
حول وجهه .مل �أ�صدق والدي �أبد ًا وهو
يتح ��دث ع ��ن �أحابي ��ل بع�ضه ��م ( حت ��ت
العمام ��ة �شيطان) .مل �أقر�أ �آنذاك ق�صيدة
ال�شرق ��ي وه ��و ي�ص ��ف م�سبح ��ة واحد
منهم ( �شيطان ��ه كخيطها بني الثقوب قد
�سلك) .لدي اعتق ��اد ثابت ب�أن الله ي�شكل
لهم �ضم�ي�را �إ�ضافيا .كيف يقر�أون كتاب
الل ��ه وو�صاي ��اه ثم يرتكب ��ون املعا�صي،
وكي ��ف يواجه ��ون ربه ��م عن ��د ال�صالة،
وكي ��ف يقبل ��ون �شب ��اك ال�صري ��خ وال
يقتدوا باملدفون فيه؟
العمام ��ة  ،وهي رمز للمقد� ��س و�صارت
رمزا لل�سلطة� ،سلط ��ة املقد�س ،ي�ستخدم
العمام ��ة لإجناز املعامالت ال لوجه الله ،
�إمنا مقابل ثمن .
�أحيان ��ا يت ��ذرع املف�س ��د ب�أن ��ه جمرب على
الر�شوة فيحيلها ملن هو �أعلى يف الدولة
واحلزب في�سميها( ح�صة ال�سيد) .الدين
نف�س ��ه ي�صبح غطاء �شرعيا للف�ساد ،حني
ي�سمي الفا�س ��دون الر�شوة ( هدية)( ،ما
بها؟ ٠نبينا حممد قبل الهدية) .
هن ��اك مفردات م�شتقة من حركة التعامل
اليوم ��ي بني اثن�ي�ن ال ثالث لهم ��ا ،مثل (
في ��دين و�أفي ��دك) وق ��د حورته ��ا الطبقة
الديني ��ة احلاكم ��ة اىل ( �إخدمني موالنا
و�أخدمك) .
يف ع ��امل الف�ساد ت ��زداد الكلم ��ات رمزية
وتتوال ��د كل ي ��وم كلم ��ات جدي ��دة  ،كما
تتكي ��ف الكلم ��ات القدمي ��ة ملعام�ل�ات
الف�س ��اد .مارك�س و�صف الكلم ��ات ب�أنها
(نق ��ود الذهن) .يف عاملنا احلايل ،وكلما
تطور الف�ساد حتل الكلمات وهي وعود،
حمل النق ��ود كو�سيلة تعامل� ،أما النقود
نف�سه ��ا فتغي ��ب كدلي ��ل ملمو� ��س �إمن ��ا
تتح ��ول اىل حتوي�ل�ات بنكي ��ة ال يراها
الإثنني.
الف�ساد واملحا�ص�صة
هناك لغ ��ة خمتلفة اكرث رمزي ��ة و�إيحاء
خ�ل�ال ال�صفق ��ات الك�ب�رى ب�ي�ن الطبقة
ال�سيا�سية الدينية .املالكي حتى وهو يف
احلك ��م ا�ستخدم كلم ��ة ( امللفات) بكرثة
كن ��وع من التهديد خل�صوم ��ه وحلفائه .
لديه ملفات كما ي�صرح دائما ( لو ك�شفها
�ستقلب العملي ��ة ال�سيا�سية برمتها ر�أ�سا
عل ��ى عق ��ب) .امللف ��ات  ،كم ��ا يفرت� ��ض،
�أدل ��ة قانونية على �أ�شخا� ��ص ا�ستثمروا
منا�صبه ��م يف الدول ��ة للح�ص ��ول عل ��ى
مناف ��ع �شخ�صية من مال ع ��ام .ولكنها ال
تذه ��ب للق�ض ��اء �إمن ��ا تبق ��ى يف الأدراج
خ ��ارج �أُط ��ر الدول ��ة الر�سمي ��ة لتتحول
اىل اداة تخوي ��ف .ففي �أج ��واء ال�سرية
حيث تخفى املعلومة عن النا�س وجتري
ال�صفق ��ات فوق يف اج ��واء مغلقة .و يف
حميطات غري م�ستق ��رة  ،خالل  ،قبل �أو
بع ��د ح ��رب �أهلية .وترتكز ه ��ذه امللفات
عن ��د الكوادر الت ��ي تقود العم ��ل الأمني
يف ال�سلط ��ة .ا�ستخ ��دم املالك ��ي امللفات
لتهدي ��د خ�صوم ��ه الفعلي�ي�ن واملحتملني
 .وح�ي�ن ي�شيع الف�س ��اد وي�صبح القاعدة
ولي� ��س الإ�ستثناء ي�صب ��ح كل واحد يف
اجهزة الدولة  ،خا�صة يف املراتب العليا
متورط� � ًا  ،ب�شكل �أو ب�آخر بق�ضية ف�ساد،
وب ��دال م ��ن �أن ت�ستخ ��دم امللف ��ات كدليل
قان ��وين  ،يوظفها احلاكم املطلق �ضمنيا
كو�سيل ��ة �ضغط لك�س ��ب والء امل�س�ؤولني

الفا�سدي ��ن وتوحيده ��م حت ��ت �سلطت ��ه
بوا�سطة اخلوف.
وب�ي�ن الفرق ��اء الذي ��ن يوحده ��م الف�ساد
تتعمم مقولة ( طمطملي واطمطملك� ،أو
�إ�سك ��ت و�آنه �أ�سك ��ت ) وهي املفردة التي
ت ��كاد ت�ش ��كل ال�شعار امل�ش�ت�رك للأحزاب
احلاكمة .كلنا �شركاء يف الف�ساد ،ولذلك
ينبغ ��ي للملف ��ات ان تبق ��ى يف الأدراج
لتخف ��ى ع ��ن الط ��رف املت�ض ��رر ،وه ��و
املواطن .وقد �أر�س ��ل يل ال�صديق الناقد
جا�سم العايف حوارا طريفا يجري بني
�أط ��راف يف العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة يك�شف
التبا�سات ه ��ذه العالق ��ات التبادلية بني
الفا�سدين:
( انت ��و دزوا امل�س ��ودة م ��ال القان ��ون
..ا�شل ��ون ما ت�صري ..وان ��ه اكيفهه الكم
د�ستوري ًا)(،معود هاي ال�صفقة ما ر�ست
علين ��ه واحن ��ه دفعن ��ه ال ��ك نق ��دي رجع
املدف ��وع؟ :..ميخال ��ف املدفوع اعتربوه
عرب ��ون املحب ��ة ..اجلايه عليك ��م  ..ب�س
اجلديد ب�سعر �أعلى) .
حتول ��ت املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة اىل
حما�ص�ص ��ة يف ام�ل�اك الدولة وخرياتها
ول ��كل ط ��رف ح�صت ��ه ووج ��وده  .وكل
ط ��رف يع ��رف ح ��دوده وح ��دود الآخر.
وعبارة (هذي مالتنه) هي لتذكري طرف
�آخر بان هذه ح ��دود مملكته وال ينبغي
التج ��اوز عليه ��ا ،لأنه ��ا حممي ��ة ب�سالح
ملي�شياته.
الفا�سد وابنه
كثري من الأ�سئل ��ة تداعت يف ذهني و�أنا
ادخ ��ل بيت احد الفا�سدي ��ن .ب�إحلاح منه
ووع ��د ب� ��أن يق ��ول �شيئا يهمن ��ي .الوعد
ينط ��وي على �إجن ��از .والإجن ��از هو �أن
يعطيني معلومات تكمل مقاال كتبته.
�أع ��رف ب� ��أن ال ��ذي دعاين ه ��و واحد من
منظوم ��ة الف�ساد الت ��ي تتحول اىل دولة
داخل الدولة ،بل هي الدولة نف�سها .كان
ق ��د �أ�ضاف لبيوت ��ه العدي ��دة بيتا جديدا
يف �شارع الأم�ي�رات  .كمن عرف تداعي
الأ�سئل� � ًة وهي ت�سرع رم� ��ش عيني .قبل
ان �أ�س�أل بد�أ هو اجلواب:
لقط ��ة! ا�شرتيته يف زم ��ن الرخ�ص من�صدي ��ق ا�ضطرت ��ه الظ ��روف للهج ��رة.
و ق ��ال �إن ��ه ب ��اع حزم ��ة ب�سات�ي�ن ورثها
عن �أج ��داده لي�ش�ت�ري هذا البي ��ت الذي
ي�ؤطره يف لوحة الف�ساد  .البيت يك�شف
مالك ��ه حدي ��ث النعم ��ة  .الل ��ون الذهبي
الذي يغلف الأث ��اث ي�شعرك ب�أنك جال�س
فوق كن ��ز م�س ��روق ،والتيج ��ان العالية
خل ��ف ر�أ�سك توحي بال�سلط ��ة .مل ا�شعر
بالراح ��ة �أبدا خ�ل�ال ال�ساع ��ة والن�ص .
افتق ��دت اخلمرة يف غرفة ت�صدرتها �آية
ذهبية على قما�شة من حرير (نعوذ بالله
من �شرور �أنف�سنا ومن �سيئات �أعمالنا).
مبهارة الثعلبان كان يتابع نظري ويهتم
ب� ��أن يج ��د حكاية ل ��كل قطعة م ��ن �أثاثه .
نعم حديثة  ،هك ��ذا يريد �أن يقول
م�أم ��ن ٍ
 ،هناك حكاية خلف كل قطعة.
عدا القطعة املكتوبة لي�س على احليطان
لوحة تك�سر البيا� ��ض� .أعرف �أن الرجل
غ�ي�ر متدي ��ن ،لكن ��ه ا�ستبع ��د اللوح ��ات
املج�س ��دة مداهن ��ة للطبقة الت ��ي تزوره
والت ��ي تعترب الر�سم من املحرمات .حني
�سقطت عيني على الرف ��وف الفارغة يف
مكتبته �أراد ر�أيي بالكتب التي �ست�ضاف
ملكتبت ��ه  ،بع�ضها موجود هنا  .مولع كما
ر�أيت باملجموعات الكاملة ذات التغليف
الأني ��ق والتنا�س ��ق يف احلج ��م  ..كت ��ب
للزينة �ستبق ��ى �صامتة عل ��ى الرفوف و
ل ��ن تفتح �أبدا .الكتب تفت ��ح الأحا�سي�س
واملخيل ��ة ،وال يري ��د الفا�س ��د �أحا�سي�س
تفت ��ح ثغ ��رة يف �ضم�ي�ره  ،وم ��ا حاجته
للمخيل ��ة وق ��د تكر� ��س كل وقت ��ه لأم ��ور
عملية مربحة '.م�أمن ق�ص�ص عن الكتب ،
لقد وجدت هكذا.
ح�ي�ن يقرتب من ��ي �أختن ��ق برائحة عطر
ثقيلة ال �أ�ستعيدها ب�أنفي �إمنا تهجم علي
وتغت�صب حوا�س ��ي .الأ�شي ��اء مزدحمة
وتبع ��ث ملعان ��ا ،ومام ��ن ف ��راغ يوح ��ي
بالت�أم ��ل واملراجع ��ة  ،كل الأ�شياء كبرية
وب َّراقة تداهم عيني وال حتتويها .حتى

يف منطق الوزير ال ي�ساوي �شيئا ت�صليح بيت �أو بيتني ،
وهو �إحياء لتاريخ .ما ق�صر الوزير ف�أحال املبلغ لوزارة
الدفاع ل�شراء ا�سلحة لن تفعل �شيئا فيما بعد ،والأ�سو�أ انها
�صارت بيد العدو.

الع�صري الذي قدم يل جارح احلالوة.
ق�صة الف�ساد موج ��ودة حولنا يف ف�ضاء
البي ��ت وكل قطعة فيه  ،م ��دالة من �سقف
الغرف ��ة مع حبات الكر�ست ��ال يف الرثيا،
يحركه ��ا اله ��واء فتبع ��ث دينن� � ًا خافت ��ا
ومت�ص�ل�ا ك�أن ��ه يك ��رر ح ��رف ال�سني يف
كلم ��ة ( ف�س�س�س�س�س ��اددد)  ،يف الو�سائد
الكث�ي�رة التي �أتكيء عليها فتخد�ش جلد
ي ��دي وانا انقلها من قل ��ق وجودي هنا ،
يف ال�سج ��ادة الإ�صفهاني ��ة التي تدغدغ
قدم ��ي " م ��اذا تفع ��ل هن ��ا!؟" يف الآي ��ة
املط ��رزة .ه ��ل حتم ��ل الأ�شي ��اء فعال كل
ه ��ذه املعاين� ،أم خميلت ��ي اخلبيثة التي
ترت�سم الف�ساد فيما تراه؟
ه ��و الذي فت ��ح مو�ض ��وع الف�س ��اد الذي
ي� ��أكل الدولة وم�ستقب ��ل اوالدنا .يهاجم
الف�س ��اد وي ��روي يل بع� ��ض وقائع ��ه من
موقع امل�س� ��ؤول .كان يتح ��دث بتف�صيل
ع ��ن �صفق ��ة مالب� ��س اجلن ��ود  ،ويعن ��ي
بالتحدي ��د زوج ��ة م�س� ��ؤول �أعرفه دون
�أن نذك ��ر ا�سم ��ه .وراء حما�س ��ة ال�صوت
�إح�سا�سا بالغنب لأن ال�صفقة �أو�شكت �أن
تر�س ��و عليه .يف داخل ��ي يرتدد ال�س�ؤال
عل ��ى طرف ل�س ��اين كطعم م ��ر �أو�شك �أن
�أب�صق ��ه" و�أنت!؟" �شع ��رت �إين ب�صمتي
هذا م�ش ��ارك يف الكذب لأن ال�صرخة يف
داخل ��ي و�إين �أخونه ��ا بال�صمت� .صرت
ا�شع ��ر انني �سجين ��ه� ،سجني هذا البيت
ال ��ذي يف�ضحن ��ي قدر م ��ا يف�ضحه ملجرد
�إين هن ��ا� .أردت ان �أرى وجه ��ي و�أن ��ا
انظ ��ر �إليه :الف�ضول � ،أم القرف؟ وجهي
�صار يف�ضحني " هل يعرف وهو يالحق
كلمات ��ه �أو ي�ستح�ضره ��ا �إن ��ه يك ��ذب؟"،
وه ��ل يدرك انه يكذب عل ��ى ذاته بقدر ما
علي  ،هل ميكن للأن�سان ان ي�ؤذي
يكذب ّ
بالكذب ذاته وهي ما �أكرث ما يحب!
ال ��كاذب يع ��رف احلقيق ��ة ،و�إن كان
اليعرفها كلها ،فهو يعرف بع�ضها ،يعرف
م ��ا يفكر في ��ه وما يعت ��زم قول ��ه .يعرف
الف ��رق بينهما� ،أي �إنه يع ��رف �أنه يكذب
 .لكن ه ��ذا الكذوب فق ��د البو�صلة� .صار
يتح ��دث بال فوا�صل ،ولك�ث�رة ما حتدث
يقود نف�سه اىل �أخطاء �سيحا�سب نف�سه
عليها� ،سيقاد اىل االعرتاف بكذبه،
ال اع ��رف كي ��ف يحتمي ه ��و نف�سه عارفا
�إين �س�أذه ��ب بع ��د قليل للمظاه ��رة  .لقد
ت ��درع جلده مثل �سلحف ��اة تخفي ر�أ�سها
حت ��ت م ��ادة متغ�ضن ��ة  .يتح ��دث دون
توقف ونادر ًا ما يتنف�س  ،لي�س يف ذهنه
مو�ض ��وع حمدد� ،إمنا تق ��وده التفا�صيل
والهوام� ��ش  ،مع ذل ��ك ال يتوقف لي�سمع
ر�أي ��ي ك�أن ��ه بتوا�ص ��ل حديث ��ه يطف ��ئ
�أ�سئلتي  .يرى ملل وجهي فريفع �صوته
�أعل ��ى فاعل ��ي .التفا�صي ��ل �أدخلت ��ه يف
متاهة ال يعرف كيف اخلروج منها .
وه ��و يتح ��دث لف ��ت انتباه ��ي الإبن يف
الغرف ��ة الأخ ��رى ولي� ��س ب�ي�ن الغرفتني
باب  .كنت اعتقد �أن الأبن ي�شكل �ضمريا
�إ�ضافيا للوالد  .تذكرين به ق�صيدة بلند
احليدري توبة يهوذا:
يا �صغاري
�أنا �أدري
كلما التف �شتاء حول ناري
ذكروا �إ�سمي و�إثمي
خنجر يوغل يف قلب �صغاري
ام ��ام الأبن ��اء ينبغ ��ي للوال ��د �أن يخف ��ي
ذنوب ��ه َويك�شف ما هو مثايل فيه .فكرت
كيف يفكر االبن بوالده  .الع�شرون هي
�سنوات املثل  .من امل�ؤكد انه �سمع �سيل
الكذب هذا م ��رارا ولذلك ال يبدو منتبها
لكلم ��ات الوال ��د .ال ي�ص ��دق �أم ابتع ��د
مل�ل�ا م ��ن حديث مك ��رور .يقل ��ب قنوات
التلفزي ��ون بقل ��ق ك�أن ��ه يطف ��ئ بال�صور
�سي ��ل الكلمات  .امله ��م اي امر ي�شغله عن
احلدي ��ث والتدقيق فيم ��ا وراء الكلمات.
ر�أي ��ت يف حركات ��ه قلق ��ا مكبوت ��ا .ه ��ل
�س�أل ��ه واحد من �صحابه ع ��ن �سر الرثاء
ال�سري ��ع  ،ام �سم ��ع و�شو�ش ��ة زمالئ ��ه
خلف ��ه .املتظاه ��رون يف �ساحة التحرير
يف عم ��ره متاما  ،هو ال ��ذي �سيو�صلني
بال�سي ��ارة اليه ��م � .س�أل ��ت نف�س ��ي كيف
يواجه الفا�سد �أ�سئلة �إبنه؟ هل يخجل �أو
يتحرج من احتمال معرفة ابنه بتفا�صيل
�صفقاته القذرة؟ فيما بعد عرفت �أن الأب
يطفئ اعرتا�ض ��ات الأبن قبل �أن تتحول
اىل �أ�سئل ��ة .لي�س هن ��اك �أي حوار جدي
ب�ي�ن الإب ��ن والأب  ،لي�س ��ت هن ��اك هناك
ن�صائ ��ح ابوية للإبن لفق ��دان امل�صداقية
 ،ال�صفق ��ة حل ��ت حمل احلب ب�ي�ن الإبن
والوال ��د  .الوالد يغ ��دق على الإبن �سي ًال
م ��ن الأ�شياء � ،أح ��دث موديالت املوبايل
مع �أك�س�سواراتها � ،أحدث ال�سيارات مع
�إك�س�سواراته ��ا � ،أحدث الب ��دالت بحيث
يب ��دو الإبن ج ��زءا م ��ن ديك ��ور البيت ،
بع�ضا من املظهرية املعلنة للف�ساد.
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أضواء
الأملان �أكرث تفا�ؤ ًال بامل�ستقبل
من �أغلب الأوروبيني

� سيدين  /ا .ف.ب

 برلني /د.ب�.أ

متك ��ن باحث ��ون يف �أ�سرتالي ��ا م ��ن الك�ش ��ف ع ��ن لوح ��ة بورتريه
خمفية حتت �أخرى �شهرية تعرف با�سم "بورتريه امر�أة" للر�سام
الفرن�س ��ي الراح ��ل �إدغ ��ار ديغ ��ا ،وذلك با�ستخ ��دام �أ�شع ��ة �سينية
قوية.
ويرج ��ح الباحثون �أن امل ��ر�أة املر�سومة  -الت ��ي مت الك�شف عنها-
يف اللوح ��ة تعود �إىل "�إميا دوبنيه" ،وقد ظهرت يف �أعمال �أخرى
للر�سام ديغا �أكرث من مرة.
وبرغم معرفة الباحثني �أن لوحة "�صورة امر�أة" ،التي ر�سمها ديغا
يف �سبعيني ��ات القرن التا�سع ع�شر ،حتته ��ا ر�س ٌم �آخ ٌر ،ف�إنها كانت
بحاج ��ة �إىل تقنية دقيقة لإظهارها ،بدل الأ�شعة ال�سينية التقليدية
التي �أخفقت يف وقت �سابق يف �إظهار التفا�صيل التحتية للوحة.
ويرج ��ح الباحث ��ون �أن اللوحة ترك ��ت �أعواما عـدة قب ��ل �أن ير�سم
ديغ ��ا لوحت ��ه الأخرى فوقه ��ا ،على الرغ ��م من �أن باحث�ي�ن �آخرين
قال ��وا �إن اللوح ��ة املخفية كانت وا�ضحة مبا في ��ه الكفاية للتعرف
على مالحمها الرئي�سة.
وتعد تقني ��ة الفح�ص بالأ�شعة ال�سينية �أداة مهمة لفح�ص الأعمال
الفني ��ة ،بع ��د �أن كان الباحث ��ون يلج� ��ؤون �إىل �أخ ��ذ عين ��ات م ��ن
الر�سومات وفح�صها يف املخترب للت�أكد من تاريخها

�أظه ��رت درا�س ��ة حديث ��ة �أن الأملان
ينظ ��رون �إىل امل�ستقب ��ل عل ��ى نحو
�أكرث تف ��ا�ؤال من �أغلب الأوروبيني.
و�أو�ضح ��ت الدرا�سة الت ��ي �أجرتها
�شرك ��ة «نيل�س ��ن» للدرا�س ��ات
والأبح ��اث الت�سويقي ��ة �أن
امل�ستهلك�ي�ن الأوروبيني مل يقيموا
الو�ضع يف �س ��وق العمل على نحو
جيد مثلما مت تقييمه يف جمهورية
�أملانيا االحتادية.
وج ��اء يف اال�ستط�ل�اع الذي �أُجري
ل�صال ��ح الدرا�س ��ة �أن تقيي ��م الأملان
لتح�س ��ن الو�ضع امل ��ايل ال�شخ�صي
له ��م خ�ل�ال ال� �ـ � 12شه ��را القادم ��ة
يفوق املعدل املتو�سط.
وقال رئي�س ال�شركة يف �أملانيا �إجنو
�شري�« :إنه منذ ع ��ام  2011ازدادت

�سيلني ديون الأم لثالثة �أبناء
ّ
تفكر فى تبني طفلة
� سيدين � /أيف
حتدث ��ت النجم ��ة العاملية �سيل�ي�ن ديون
ملجل ��ة "  " Elleع ��ن حياته ��ا الأ�سري ��ة
وع ��ن �أبنائها ،حيث �أك ��دت املطربة ذات
الـ 48عاما و الأم لثالثة �أبناء �أنها تعترب
ابنه ��ا الأك�ب�ر ريني ��ه ت�شارل ��ز البالغ من
العم ��ر 15عاما ه ��و الآن " رائ ��د العائلة
" بع ��د وفاة زوجها رينيه �أجنليل الذي
تعت�ب�ره "ح ��ب عمره ��ا" وحزن ��ت على
وفات ��ه حزن ��ا �شديدا لدرجه انه ��ا �أعلنت
من ��ذ فرتة ق�ص�ي�رة انه ��ا تفكر ف ��ى عمل

العالج بالفـن" ..دواء" جديد يف لبنان
 بريوت� /سكاي نيوز

"تاتو" خا�ص به على ذراعها.
وف ��ى حواره ��ا م ��ع جمل ��ة " " Elleفى
طبعته ��ا الفرن�سي ��ة �أك ��دت �سيل�ي�ن �أنه ��ا
نادم ��ة �أن لي� ��س لديه ��ا طفلة حت ��ى �أنها
م ��ن املمك ��ن �أن تفاجئ اجلمي ��ع بتبنيها
طفل ��ة ،وقالت� " :أعتق ��د �أن حياتي كتاب
مفت ��وح للجمي ��ع و مازال ب ��ه الكثري من
ال�صفح ��ات لنكتبها" .وبع ��د � 6أ�شهر من
وف ��اة زوج �سيلني دي ��ون رينيه �أجنليل
ق ��ررت النجمة ال�شه�ي�رة �أن تب ��د�أ حياة
جديدة من دونه �إال �إنه �سيبقى دائما فى
ذاكرتها.

انت�شر يف لبنان م ��ا يُعرف بـ "العالج بالفن"،
وه ��و �ش ��كل جدي ��د م ��ن الع�ل�اج ،يرك ��ز عل ��ى
ال�صح ��ة اجل�سدي ��ة والنف�سي ��ة ،وذلك يف ظل
تدفق الالجئني ال�سوري�ي�ن على البالد ،الذين
يحتاجون للم�ساعدة يف التعامل مع ال�صدمات
التي تعر�ضوا له ��ا .ونظم مركز هونا يف حي
احلم ��را بب�ي�روت ،دورة جماعية ته ��دف �إىل
حت�س�ي�ن وتعزيز احلال ��ة اجل�سمية والنف�سية
واالجتماعي ��ة ،من خالل عم ��ل �إبداعي ،حيث
�أن جميع املوجودين م�ستعدون للقيام ببع�ض
الأعمال الفني ��ة والتلوين يف �إطار العالج عن
طريق الفن.ويق ��ول املعاجلون يف املركز� ،إن

هن ��اك زيادة يف عدد اللبنانيني الذين ي�سعون
للح�ص ��ول عل ��ى ه ��ذا الن ��وع م ��ن الع�ل�اج يف
بريوت.
وقال ��ت الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة اللبناني ��ة نادي ��ن
قنوات ��ي� ،إن لديه ��ا خ�ب�رة متتد ل� �ـ � 8سنوات
يف ه ��ذا املج ��ال ،و�إنه ��م يعكف ��ون يف ه ��ذه
اجلل�س ��ات العالجي ��ة عل ��ى الر�سم ،ث ��م قراءة
ر�سمات بع�ضهم البع� ��ض ملعرفة ما تعبرّ ه عن
م�شاع ��ر وانفع ��االت امل�شارك�ي�ن .وتعمل هذه
اجلل�سات بالن�سبة لبع�ض امل�شاركني ،كو�سيلة
للم�ساع ��دة يف االنفت ��اح عل ��ى الآخري ��ن ،كما
ت�شم ��ل الدورات تقني ��ات التنف�س ،مبا ي�سمح
للم�شارك�ي�ن ب�إغالق عيونه ��م وتثبيت حالتهم
الذهنية.

ُحرم لعبة
مفتي ماليزيا ي ِّ
"بوكيمون غو"" ..فيها الإقرار
بالآلهة والقوى اخلارقة "
كواالملبورCNN/
ق ��ام م�ف�ت��ي الأق��ال��ي��م االحت��ادي��ة
املاليزية ب�إ�صدار فتوى حت ِّرم لعبة
"بوكيمون غو" من �أجل "امل�صلحة
العامة وعواقبها الوخيمة ،وفق ًا
ملا نقلته وكالة االن�ب��اء املاليزية،
اجلمعة املا�ضية .و�أ�شار املفتي يف
بيان ،اجلمعة� ،إن الفتوى �صدرت
بعد اجتماع اللجنة اال�ست�شارية

لأح� �ك ��ام ال �� �ش��ري �ع��ة الإ� �س�لام �ي��ة
بالأقاليم االحتادية يف الأول من
�شهر �أغ�سط�س�/آب احلايل.
وق��ال املفتي ،وف�ق� ًا للبيان ال��ذي
نقلته ال��وك��ال��ة" :اتفقنا على �أن
ل�ل�ف�ت��وى �أدل� ��ة و�أ� �س �� �س � ًا متينة،
وي �ن �ب �غ��ي االب� �ت� �ع���اد ع� ��ن ل�ع�ب��ة
" ا لبو كيمو ن  -غو "  ،و جميع
��ش�خ���ص�ي��ات ال �ب��وك �ي �م��ون ،لأن�ه��ا
تلحق �ضرر ًا "،م�ضيف ًا" :و�أو�ضح

�أن يف هذه اللعبة نوع ًا من الإقرار
بالآلهة والقوى اخلارقة ،وكذلك
قد ت�ؤدي �إىل القمار".
و�أ�شار املفتي �إىل وج��ود �أ�سباب
تقنية من وراء حترمي "بوكيمون
غو" ،ق��ائ� ًلا يف ب�ي��ان��ه� " :أثبتت
اللعبة �أنها ت�سمح بتن�صت اجلهات
اخل��ارج�ي��ة ،واخ�ت�راق املعطيات
ال�شخ�صية ،وك��ذل��ك ت � ��ؤدي �إىل
تقوي�ض الأمن وال�سالمة.

ثق ��ة امل�ستهلك ب�شكل وا�ضح -وذلك
بف�ضل ا�ستق ��رار االقت�صاد الأملاين
يف فرتات الأزمات.
وق ّي ��م  59باملئ ��ة من الأمل ��ان الذين
�شمله ��م اال�ستط�ل�اع و�ض ��ع �س ��وق
العم ��ل يف جمهوري ��ة �أملاني ��ا خالل
ال� �ـ � 12شه ��را القادمة �أن ��ه �سيكون
جي ��دا �أو جيدا جدا ،ويزيد ذلك عن
تقييم عام  2011مبقدار ت�سع نقاط
مئوية.
وتوق ��ع  51باملئ ��ة م ��ن الأمل ��ان �أن
و�ضعهم املايل ال�شخ�صي �سيتطور
على نح ��و جيد �أو جي ��د جدا خالل
الأ�شهر الـ  12القادمة.
و�شم ��ل ه ��ذا اال�ستط�ل�اع نح ��و
� 17009أ�شخا� ��ص يف كث�ي�ر م ��ن
ال ��دول عل ��ى م�ست ��وى �أوروبا ،من
بينهم � 500شخ�ص يف �أملانيا ،ومت
�إجرا�ؤه عرب الإنرتنت.

كم مرة ك�سرت "كيم كارد�شيان"
حاجز املليون like؟
 نيويورك � /أيف
اعت ��ادت جنم ��ة تليفزيون الواق ��ع ال�شهرية كيم كارد�شي ��ان " 35عاما" على
ح�ص ��اد عب ��ارات الثن ��اء والإ�ش ��ادة من قب ��ل مرت ��ادي �صفحتها عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،وخا�ص ��ة عل ��ى موق ��ع "�أن�ستغ ��رام"� ،إذ �أ�صبح رقم
امللي ��ون لي�س له قيمة عند كيم ،فتح�صد �صوره ��ا املاليني ،فقد ن�شرت اليوم
فيدي ��و ق�ص�ي�را البنه ��ا "�سان ��ت" ح�صدت م ��ن خالل ��ه �أكرث م ��ن  5.5مليون
م�شاه ��دة ،بينم ��ا ح�صد  1.2ملي ��ون "  " likeوذلك خ�ل�ال � 10ساعات فقط
بتدليله.
حي ��ث ظه ��ر �سان ��ت وه ��و ي�ضح ��ك بع ��د �أن كان ��ت تقوم
"
�أم ��ا فيديو قبالت نورث وي�س ��ت التى ظهرت ب�شعر
ك�ي�رىل " لوالدته ��ا كي ��م كارد�شي ��ان ح�ص ��د ن�سبة
م�شاه ��دة تخطت ال� �ـ  8.1مليون م ��رة �أه الـlike
فو�صلت �إىل املليون .
وم ��ن �أ�شه ��ر �ص ��ور كي ��م الت ��ى تخط ��ت امللي ��ون
 likeه ��ي ال�ص ��ورة التي ن�شرتها عل ��ى �صفحتها
ب� �ـ "�أن�ستغ ��رام " من عي ��د مي�ل�اد �صديقتها جنيفر
لوبي ��ز فظه ��رت كي ��م وه ��ي حماط ��ة بع ��دد من
�صديقاته ��ا ،وح�ص ��دت ال�ص ��ورة �أك�ث�ر من
 1.2مليون . like
بينم ��ا تخط ��ت �صورته ��ا ف ��ى حف ��ل "
 " Hakkasanبال� ��س فيجا� ��س
مرتدي ��ة ف�ستانا من الل ��ون الأ�سود،
�أكرث من  1.1مليون اليك ،و ب�صورة
�أخرى ظهرت وهي ت�سري بني عدد من
املوجودين وح�صدت ال�صورة املليون
اليك ب�سرعة جنونية.
وب�صورتها التي جتل�س فيها على الأريكة
مرتدي ��ه ف�ستانا ق�صريا بالل ��ون البيج و
ح ��ذاء جين ��ز بالل ��ون الأزرق وح�صدت
ه ��ذه ال�ص ��ور  1.3ملي ��ون like
.وتخط ��ت �أغلب ال�ص ��ور التى جمعت
كيم كارد�شيان بزوجه ��ا كاين وي�ست
املليون ،وكذلك ال�صور مع عائلتها.

برامج قناة
الف�ضائية لهذا اليوم
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�صباحك غري

ن�شرة اخبار الظهرية

يعر�ض 10:00
يعاد 01:00

تعر�ض
يوميا 15:00

حدث في مثل هذا اليوم

�ش��وكت با�ش��ا والي�� ًا عل��ى بغداد
يف مث ��ل هذا اليوم م ��ن عام  1909و�صل
اىل بغداد ال ��وايل �شوكت با�ش ��ا لي�صبح
والي ًا على بغداد .
ُو ِل� �دَ! �شوك ��ت با�ش ��ا يف �أ�س ��رة كوملندية
�سكن ��ت بغداد من ��ذ �أواخر الق ��رن الثامن
ع�ش ��ر  ،و�أ�صبح ��ت مب ��رور ال�سن�ي�ن من
الأ�سر البغدادية الكبرية  ،بد�أ جمدها من
احل ��اج طالب كهية ال�شخ�صية الثانية يف
عه ��د والية داود با�ش ��ا  ،وهو جد حممود
�شوك ��ت  ،ام ��ا �أب ��وه فه ��و �سليم ��ان فائق
ال�شخ�صي ��ة الإداري ��ة وامل� ��ؤرخ العراقي
�صاح ��ب كتاب ( تاري ��خ املماليك الكوملند
) و ( تاري ��خ بغ ��داد ) و ( تاري ��خ املنتفك
) و�سواه ��ا  ،وقد �أجنب ع ��دد ًا من الأبناء
الذي ��ن ا�شته ��ر �أمره ��م فيم ��ا بع ��د ومنهم
ال�سي ��د حكم ��ة �سليم ��ان رئي�س ال ��وزراء
العراقي عام . 1936
در� ��س العل ��وم الع�سكري ��ة يف اال�ستان ��ة
وترقى يف الرتب الع�سكري ��ة �إىل �أرفعها
 ،وانتم ��ى اىل جمعية االحت ��اد والرتقي

الن�شرة الريا�ضية
تعر�ض
ً
يوميا 17:00

حظك
هذا اليوم

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

م�سل�سل بني
ال�سرايات

ن�شرة اخبار امل�ساء

ً
يوميا
يعر�ض
19:00
ً
يوميا
يعاد
12:00

يوميا 20:00
وتعاد 00:00

الحمل ( 21آذار  19 -نيسان)

يعر�ض
الثالثاء 22:00
يعاد االربعاء
17:30

الجوزاء ( 21ايار  21 -حزيران)

مهني ًا� :أن ��ت �شخ�ص ممي ��ز يف العمل ،يعزز
جناح ��ك �أولويت ��ك عل ��ى زمالئ ��ك وتف ّوق ��ك
عليهم.عاطفي� � ًا :احل ��بّ الذي تبح ��ث عنه قد
اكتف مب ��ا لديك وكن
ال يك ��ون موج ��ود ًا ،لذا ِ
واقعي ًا.

مهني� � ًا :اجمع كل املعلومات واملعطيات �أمامك
قبل �أن تقدم على �أية خطوة.عاطفي ًا� :أنت تعني
الكث�ي�ر للحبي ��ب ،اطرد ال�شك ��وك والهواج�س
م ��ن تفك�ي�رك ،لأن ��ه خمل� ��ص لك.اجتماعي ًا :ال
تقلل من تقدير النا�س املهتمني بك .

مهني ًا :مكاف� ��أة وجائزة معنوية حت�صل
عليه ��ا قريب� � ًا بف�ض ��ل عمل ��ك الناج ��ح
وال�صادق.عاطفي� � ًا :تع�ث�ر عل ��ى فت ��اة
�أحالم ��ك ،ال ترتدد يف االرتباط بها لأنها
حب حياتك.

العذراء ( 23اب  22 -أيلول)

الميزان ( 23ايلول 23 -تشرين )1

العقرب (24تشرين 22- 1تشرين)2

ً
تدريجا
مهني � ً�ا :ال تتوتر وتقلق ،حت� � ّل الأمور
وتك ��ون النتيج ��ة النهائي ��ة ل�صاحلك.عاطفياً:
ال ت�ب�رر ف�شلك العاطف ��ي بحجج غري مقنعة ،ال
ً
ال�شر.اجتماعيا :اهتم ب�ش�ؤونك
�أحد ي�ضمر لك
اخلا�صة وال تتدخل يف �ش�ؤون الغري .

مهني ًا :ثق بقيادتك مل�شروع كبري يعر�ض
علي ��ك ،ف�أن ��ت عل ��ى ب ��اب جن ��اح باه ��ر.
عاطفي� � ًا :يف احلب �أنت ملك الرومن�سية
والعواط ��ف اجليا�ش ��ة ،توِّ ج� � ُه بال�شكل
املنا�سب.

مهني� � ًا :تكت�شف �أم ��ور ًا يف العمل تكون
لغري م�صلحت ��ك ،ت�ص ّرف بذكاء ورويّة.
عاطفي� � ًا :ح � ّ�ب جدي ��د يط ��رق باب ��ك ،قد
يتط ��ور �إىل عالق ��ة جدي ��ة ت� ��ؤدي �إىل
زواج.

مهني � ً�ا :فر�صة ذهبي ��ة تعر�ض علي ��ك ،فاعرف
كي ��ف ت�ستغلها لتتق ��دم وتربهن ع ��ن كفاءتك.
عاطفي � ً�ا :عالقة عاطفية جدي ��دة ت�سعد �أوقاتك
�إذا كنت ً
خاليا قد ت�ؤدي �إىل االرتباط.

القوس( 23تشرين 21 - 2كانون)1

الجدي ( 22كانون19–1كانون)2

الدلو ( 20كانون 18 - 2شباط)

الحوت ( 19شباط  20 -آذار)

مهني � ً�ا :تبحث عن الأمل يف العمل ،ال تكن مت�سر ً
ّعا
وادر� ��س خطوات ��ك جي � ً
�دا وبت� ٍأن.عاطفي � ً�ا :عالق ��ة
�صداق ��ة تتح ��ول �إىل ح ��ب م ��ا ي�ضع ��ك يف و�ض ��ع
عاطف ��ي جمي ��ل ومريح.اجتماعي � ً�ا� :صدي ��ق قدمي
يذك� �رّك ب�أم ��ور كن ��ت ن�سيتها تعي ��د �إىل قلبك حنني
الذكريات.

مهني� � ًا :ال ت�ستعج ��ل يف القي ��ام بعم ��ل م،
�أدر�س التفا�صيل جي ��د ًا وا�ستغرق وقتك.
عاطفي� � ًا :غ�ّي�رّ بع�ض الأ�شي ��اء يف عالقتك
باحلبي ��ب� ،إذ ي�شع ��رك الروت�ي�ن باملل ��ل.
اجتماعي� � ًا :تطل ��ب منك الأ�س ��رة �أن تكون
�إىل جانبها و�أن تتفهم م�شاكلها �أكرث.

االسد ( 23تموز  22 -آب)

ال�سري ��ة الت ��ي �أطاح ��ت بال�سلط ��ان
عبداحلمي ��د الث ��اين و�أعلن ��ت الد�ست ��ور
 ،وق ��اد �شوك ��ت اجلي� ��ش ال ��ذي احت ��ل
العا�صمة �إ�سطنب ��ول وعزل ال�سلطان عن
العر�ش  .ثم �أُختري ليكون رئي�س ًا للوزراء
او �ص ��در ًا �أعظم ًا للدول ��ة  ،غري انه ق�ضى
بعملية اغتيال يف احد �شوارع ا�سطنبول
ووجه ��ت م�س�ؤولي ��ة ذل ��ك اىل خ�ص ��وم
االحتادي�ي�ن من ح ��زب الإئت�ل�اف انتقام ًا
ملقت ��ل ناظ ��م با�شا .وقد انت�ش ��ر يف بغداد
عام  1913خرب اغتياله .

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

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

تعر�ض
ً
يوميا 00:45
يعاد 05:30

السرطان (22حزيران 22 -تموز)

مهني ًا :م�شكل ��ة يف العمل تت�أزم وجتد نف�سك
غري قادر على ح ّلها� .أطلب امل�ساندة.عاطفي ًا:
عالقت ��ك م�ستقرة مع احلبيب ،الوفاق بينكما
على �أف�ضل حال كذل ��ك الإن�سجام.اجتماعي ًا:
لقاء مع �شخ�صيات اجتماعية مهمة .

الثور ( 20نيسان 20 -أيار)

العراق هذا امل�ساء

م�شاهدات

املدى ا�ستاديوم

الن�شرة الريا�ضية

مهني � ً�ا :امل�شروع الذي بد�أت ب ��ه � ً
أخريا �سيكون مهني ًا :تف ��ا َد امل�شاريع واال�ستثم ��ارات املالية ،ال
ً
ً
ً
ً
وناجحا �إذا اق�ت�رن بالدقة.عاطفيا :حبّ تغام ��ر يف بيع و�ش ��راء الأ�سهم.عاطفي� �ا :يطلب
موفقا
عا�ص ��ف يف طريق ��ه �إلي ��ك م ��ن �ش�أن ��ه �أن يقلب منك احلبي ��ب القيام ببع�ض الأم ��ور ،كن متفهماً
حياتك ً
ل ��ه وال تعامله بازدراء.اجتماعي� � ًا :قم بن�شاطات
كليا ،ا�ستع ّد له.
اجتماعي � ً�ا :كذبة �صغ�ي�رة تتح ��ول �إىل م�شكلة وحمادث ��ات تبن ��ي الثق ��ة وتق� �وّي العالق ��ات
واالرتباطات.
كبرية مع �أحد الأ�صدقاء� ،صارحه باحلقيقة.

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
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اقــــرأ
الق�صة الق�صرية الرو�س ّية ال�ساخرة
ُيق� �دّم لن ��ا املرتج ��م ال�س ��وري ن ��وار عي ��ون
ال�س ��ود يف كتابه اجلديد الق�صة الق�صرية
الرو�س ��ية ال�س ��اخرة ال�ص ��ادر عن دار املدى
حديث ��ا جمموع ��ة م ��ن الق�ص ���ص الرو�س ��ية
ال�س ��اخرة واملمتعة ،التي مل تقت�صر �أهدافها
عل ��ى الت�س ��لية فق ��ط ب ��ل تعدتها؛ ليب ��ث فيها
معارف كثرية .ففي ق�صة «القروية احل�سناء»
ن ��رى ق�ص ��ة احل ��ب ب�ي�ن «�أليك�س ��ي» و«ليزا»،
ويف �إطار الق�ص ��ة يعر�ض الأبعاد االقت�صادية
واالجتماعي ��ة والتغ�ي�رات الثقافية يف الريف
الرو�س ��ي؛ تل ��ك الأبعاد التي كادت �أن تق�ض ��ي

على ق�ص ��ة حب� .أما يف ق�ص ��ة «ل َّي ��ا» فيتداخل
فيه ��ا احلب وال�سيا�س ��ة والدين؛ حيث تتجلى
الآثار االجتماعية للحرب العاملية الأوىل ،كما
�أكد على كره اليهود لرو�س ��يا .ويقدم يف ق�صة
«�أحد ملوك اجلمهورية» احلياة الأمريكية كما
يراها ثري �أمريكي؛ فيعر�ض م�ساوئ املجتمع
و�س ��بل عالج ��ه .ويق ��ول املرتجم ثم ��ة ظاهرة
مي ��زت االدب الرو�س ��ي ه ��ي روح ال�س ��خرية
التي كان فيها االدب ق�ص ��ة ورواية وم�سرحية
ونق ��د ًا �أ�ش ��به بالعد�س ��ة املكربة التي ت�س ��لط
ال�ضوء على كل م�شاكل املجتمع وال�سيا�سة.

العمود الثامن
 علي ح�سني

 ن�ش ��رت الفنان ��ة اللبنانية نوال الزغبي �ص ��ورة لها
على �ص ��فحتها ال�شخ�ص ��ية ع�ب�ر موقع "�إن�س ��تجرام"
وهي تتنزه ب�ش ��وارع مدينة "كان" الفرن�سية ،وكتبت
معلق ��ة �أعي�ش حلظات جميلة يف �ش ��وارع باري�س
�أمتنى لكم ان تق�ضوا �أيامكم جميعها ب�سعادة .
 ك�شفت الفنانة ال�س ��ورية �أ�صالة عن ا�ستيائها
م ��ن بع� ��ض النا�ش ��طني عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي.

والد ليند�سي لوهان ي ّ
ُهدد خطيبها
 نيويورك  /ايف
يب ��دو �أن �أزم ��ة النجم ��ة العاملي ��ة
ليند�سي لوهان وخطيبها امللياردير
الرو�س ��ي �أيج ��ور تارابا�س ��وف�ش
يف ت�ص ��اعد م�س ��تم ّر� ،إذ قام والدها
مايكل لوهان بتهديد �إيجور ب�ش ��كل
علني.
وقد و�صف والد النجمة البالغة من
العم ��ر  30عام� � ًا خطيبه ��ا باجلب ��ان
وكي� ��س الزبال ��ة ،وه� �دّده قائ�ل ً�ا:
"�أنتظ ��ر بفارغ ال�ص�ب�ر مقابلتي له
وجه ًا لوجه".

كم ��ا ح ّذر الوالد �ص ��هره مل� � َ�س ابنته
م ��رة �أخرى ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه يتم ّنى
مواجهته رج�ل ً�ا لرجل �إال �أ ّنه ي�ش � ّ�ك
يف �أن يكون الأخري رج ًال.
وختم مايكل لوهان حديثه بالت�أكيد
�أ ّنه ال يخطط لالعت ��داء على �إيجور
بعدما فعله بابنته قائ ًال" :ال ي�ستحق
�أن �أدخل ال�سجن ب�سببه".
وكان ايج ��ور تاراب�س ��وف ق ��د ق ��ام
باالعت ��داء عل ��ى خطيبت ��ه ليند�س ��ي
لوهان بال�ض ��رب بطريقة وح�ش ��ية،
�أمام اجلميع.

وكتبت �أ�ص ��الة عرب ح�س ��ابها اخلا�ص على �أحد مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي التايل" :ك ّنا نقي�س الإن�سان ّيات
عل ��ى من حولن ��ا فكان امل�ؤ�ش ��ر ّ
يدل على طيبة الب�ش ��ر،
واليوم ومن خالل التوا�ص ��ل االجتماعي اكت�ش ��فنا �أنّ
لي�س كل من يتكلم ب�شرا".
 بعد �س ��نوات على احلادثة ك�ش ��فت املمثلة امل�صرية
لبلبة عن �س ��بب انف�ص ��الها عن زوجها ال�س ��ابق املمثل
امل�صري ح�سن يو�سف.

 مازن حممد م�صطفى
الثقافة ،حيث ي�ضم ه��ذا العدد
املمثل العراقي ،يُ�ضيّفه ملتقى مو�ضوع "الأدب ال�صربي لبناتُ
الإذاع� �ي�ي�ن وال�ت�ل�ف��زي��ون�ي�ين يف الت�أ�سي�س و� �ص��روح احلا�ضر"
االحت � � � ��اد ال� �ع ��ام
ومما جاء فيه �أن
ل�ل�أدب��اء وال�ك� ّت��اب
الأدب ال�صربي
يف ال�ع��راق �ضمن
ب � � � ��د�أ ت ��اري� �خ ��ه
ج��ل�����س��ة خ��ا� �ص��ة
م � � ��ن االع � � �م� � ��ال
ل�� �ل�� �ح� ��دي� ��ث ع ��ن
ال�ل�اه ��وت� �ي ��ة يف
م �� �س�يرت��ه ال�ف�ن�ي��ة
ال�ق��رن�ين العا�شر
وذلك م�ساء اليوم
واحلادي ع�شر.
الثالثاء على قاعة
مازن حممد م�صطفى �شاكر الأنباري
اجل� � ��واه� � ��ري يف
ال ��روائ ��ي ال��ع��راق��ي� ،ست�صدر
مقر االحتاد.
 حت�سني رزاق عزيز
ل��ه رواي ��ة بعنوان " م�سامرات
رئ �ي ����س حت��ري��ر جم �ل��ة ال�ث�ق��اف��ة ج�سر بزيبز" التي تتطرق �إىل
الأج �ن �ب �ي��ةُ ،ي �ع �ل��ن ع ��ن � �ص��دور ه��ج��رة ال �ع��راق �ي�ين اجل�م��اع�ي��ة
العدد الثاين من املجلة عن دار من ق��رى الأن�ب��ار ب�سبب �إره��اب
ال�ش�ؤون الثقافية التابعة لوزارة داع�ش.

وكتبت يف �ص ��فحتها على موقع ان�س ��تغرام �أن املمثل
ح�س�ي�ن فهمي هو ال�س ��بب الرئي�س ��ي وراء انف�ص ��الها
ب�سبب تقبيلها �إياه يف فيلم بنت بديعة
 طرح ��ت الفنان ��ة جولي ��ا بطر� ��س عل ��ى موق ��ع
ان�س ��تغرام �أغني ��ة جديدة م ��ن �ألبومها املقب ��ل "جوليا
 "2016املتوق ��ع �ص ��دوره يف الف�ت�رة
املقبلة.الأغني ��ة اجلدي ��دة بعنوان
"دِ بلو عيونو".

َ
العبيد
الجبور غاضبون،
ينتقمون ،الكرابلة ُ ِّ
يحذرون

�سراييفو متنح "قلبها" لروبرت دي نريو
� سراييفو  /ا.ف.ب

ي�س ��تعد املمثل الأمريكي املخ�ضرم
روب ��رت دي ن�ي�رو للح�ص ��ول على
جائزة "قلب �س ��راييفو" ال�شرفية،
عن جممل �أعماله ،وذلك يف افتتاح
مهرجان �سراييفو ال�سينمائي يوم
اجلمعة.
وقال املخرج مري�س ��اد بوريفاترا:
"ي�شرفنا �أن يكون دي نريو �أول من
يح�ص ��ل على جائزة قلب �سراييفو

ال�شرفية عن جممل �أعماله".
و�أ��ض��اف �أن دي ن�يرو �سيقدم يف
املهرجان فيلم "تاك�سي درايفر"
ل�ل�م�خ��رج م��ارت��ن ��س�ك��ور��س�ي��زي،
الذي مت حتويله �إىل التكنولوجيا
الرقمية يف ذكرى مرور  40عاما
على �إنتاجه ،ح�سب ما �أو�ضحت
وكالة روي�ترز.وخ�لال املهرجان،
� �س �ي �ع��ر���ض امل� �خ ��رج ال�بري �ط��اين
�ستيفن فريرز ،الذي �سيح�صل على
جائزة عن �إ�سهامه اال�ستثنائي يف

�صناعة ال�سينما� ،أح ��دث �أف�لام��ه
"فلوران�س ف��و��س�تر جنكينز".
و�� �س� �ي� �ع ��ر� ��ض م� �ه ��رج ��ان
��س��راي�ي�ف��و ،ال ��ذي �أط�ل��ق
ك�ن��وع م��ن ال�ت�ح��دي يف
نهاية ح�صار �سراييفو
ب �ي�ن ع ��ام ��ي -1992
 1995خ �ل��ال ح ��رب
البو�سنة 222 ،فيلما
م��ن  61دول � ��ة ،لنحو
� 100ألف م�شاهد.

تويرت يُه ّنئ �إلي�سا
قيا�سي
برقم
ّ

ذكرى ميالد دوروثي
�آ�شبي ..ال�سمراء التي
غيرّ ت مو�سيقى اجلاز
 لو�س اجنيل�س /رويرتز
ً
قب ��ل يوم�ي�ن احتف ��ل الع ��امل ،وحتدي ��دا حمب ��ي
مو�س ��يقى اجلاز بالذكرى الـ 84ل ��والدة دوروثي
�آ�ش ��بي (� 6أغ�س ��ط�س�/آب من الع ��ام  .)1932يف
�ستتحول
�أح�ضان املو�س ��يقى ولدت العازفة التي
ّ
�إىل �إحدى ايقونات عامل اجلاز ،حيث كان والدها
وايلي توم�سون يلعب على الغيتار.
وباك ��ر ًا ج ��د ًا ،انخرطت دوروثي يف ه ��ذا العامل،
حي ��ث كان ��ت تع ��زف وه ��ي طفل ��ة برفقة �أ�ص ��دقاء
والده ��ا يف املن ��زل و�أثن ��اء
�سهراتهم.
حاربت دوروثي تلك الأفكار
امل�س ��بقة وذهبت لتدعم �آلتها
ب�إقام ��ة العرو� ��ض املجانية
واللعب يف حفالت الرق�ص
والزفاف.
متكنت من الت�سجيل �أوائل
اخل �م �� �س �ي �ن �ي��ات و�أواخ�� ��ر
ال�ستينيات  ،ويعود ب�شكل
�أ�سا�سي الف�ضل لدوروثي
�آ���ش��ب��ي يف حت��وي��ل �آل ��ة
ال �ه��ارب �إىل �آل��ة مرافقة
ملو�سيقى اجلاز.

ali.H@almadapaper.net

 بريوت  /ا� .ش.ا
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�أ�ص ��در املكت ��ب الإقليم ��ي ملوق ��ع التغري ��دات
الأ�ش ��هر "توي�ت�ر" ت�ص ��نيفه اجلدي ��د لأك�ث�ر
امل�ش ��اهري متابعة بال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وقدم
حتية خا�ص ��ة للفنانة اللبنانية �إلي�س ��ا بعدما
ت�ص ��درت القائم ��ة بع�ش ��رة مالي�ي�ن متاب ��ع،
بفارق �ض ��ئيل عن مواطنتها نان�س ��ي عجرم،
والالف ��ت �أن القائم ��ة �ض ��مت جن ��وم لبن ��ان
فق ��ط! احل�س ��اب الر�س ��مي ملوقع التوا�ص ��ل
االجتماعي "تويرت" بال�ش ��رق الأو�سط� ،أكد
ر�سميا �أن الفنانة اللبنانية �إلي�سا� ،أ�صبحت
�أك�ث�ر فنانة عربية متابعة ،و�أ�ض ��اف :نهنئ
�إلي�س ��ا عل ��ى تخطيه ��ا  ١٠مالي�ي�ن متاب ��ع،
لت�ص ��بح الفنانة العربية الأكرث متابعة على
تويرت.
بينما احتلت املركز الثاين الفنانة نان�س ��ي
عج ��رم ب� �ـ 9.7ملي ��ون متابع عل ��ى تويرت،
بينما جاءت جن ��وى كرم يف املركز الثالث
ب� �ـ 5.4ملي ��ون متاب ��ع ،بف ��ارق � 400أل ��ف
متابع عن هيفاء وهبي باملركز الرابع على
ح�س ��اب راغ ��ب عالم ��ة الذي احت ��ل املركز
اخلام� ��س ب�أق ��ل من  5مالي�ي�ن متابع ،تليه
النجمة كارول �سماحة.

س��ؤال
وسؤال

يكتب يل العديد من الق ّراء الأعزاء معاتبني م�س ��تغربني
من �إ�ص ��راري على متابعة يومي ��ات ال�سا�سة العراقيني،
البع� ��ض منه ��م يق ��ول يارجل� :أال ت�ش ��عر بامللل � ،س� ��ؤال
وجيه حتم ًا ،وجواب ��ه يجب �أن يكون �أكرث وجاهة ،ف�أنا
يا�س ��ادة ياكرام كات ��ب يبحث عن اجلدي ��د والغريب يف
ع ��امل الدميقراطية العراقي ��ة املثرية ،ورغ ��م �أنّ البع�ض
منك ��م ي ��رى "بط ��ر ًا" يف مث ��ل ه ��ذه املتابع ��ات ،لكن ��ي
�أح ��اول �أن �أنق ��ل لك ��م �آخ ��ر �أخب ��ار البالد الت ��ي حتولت
من دولة م�ؤ�س�س ��ات اىل قبائل ومناط ��ق ومذاهب� ،أقر�أ
يف �أحي ��ان كثرية يف كت ��ب ال�سيا�س ��ة  ،و�أُتابع على قدر
طاقت ��ي ما يج ��ري يف بل ��دان العامل التي طوت �ص ��فحة
اجله ��ل والتخلف ،لكن ��ي �أقف عاجز ًا عن فه ��م طبيعة ما
يج ��ري يف الع ��راق ،رئي�س اجلمهورية �ص ��امت ،رئي�س
الوزراء حم ّلك ِ�س ْر بالإ�صالح ،الربملان قدّم �أ�سو�أ منوذج
للعرو�ض الطائفية ،و�أ�ص� � ّر �أع�ضا�ؤه على �إعادة العراق
�إىل النظ ��ام القبلي ،بعد ان اعتقدنا �أننا جتاوزنا مرحلة
�شيوخ " الت�سعينيات! "
ماذا نقر�أ يف ال�ص ��حف يا�سادة ،رئي�س الربملان احلا�صل
على دكتوراه يف القانون ،ي�ستعني بقبيلته التي �أ�صدرت
بيان� � ًا ناري ًا  ،حذرت فيه من �أنها �س ��تتخذ موقف ًا حا�س ��م ًا
من جميع الذين يتعر�ض ��ون البنها البار �سليم اجلبوري
 ،راف�ض� � ًة امل�سا�س بكر�س ّيه .قبيلة الع َبيد تعقد م�ؤمتر ًا "
طارئ ًا " يف فندق املن�ص ��ور ميليا يخرج بنتائج حا�سمة،
طرد ال�صحفيني باعتبارهم يناف�سون ابنهم وزير الدفاع
على من�صبه ،والإعالن عن حالة الطوارئ الق�صوى بني
�أفراد القبيلة  ،حتى تنتهي �أزمة ال�سيد خالد العبيدي.
ال تبتئ�س ��وا فهن ��اك خ�ب�ر مفرح �آخ ��ر :ع�ش ��ائر الكرابلة
�أعلن ��ت النف�ي�ر الع ��ام،لأن �أبناءه ��ا جم ��ال الكرب ��ويل
وال�ش ��قيق الوزي ��ر �أحم ��د الكرب ��ويل وال�ش ��قيق الآخر
النائ ��ب حمم ��د الكرب ��ويل يتع ّر�ض ��ون حلمل ��ة "ظاملة"
ين�س جمل�س
ب�س ��بب "مواقفهم الوطنية ال�شجاعة ،ومل َ
الكرابلة �أن يح ّذرنا من خ�سارة ه�ؤالء ال�سا�سة " الأفذاذ
" ،لكنهم للأ�سف يف زحمة الت�صريحات املتوالية �أُفقي ًا
وعمودي� � ًا ،ن�س ��وا �أو تنا�س ��وا ق�ض ��ية اله�ل�ال الأحم ��ر
ومابعدها ما جرى من �ص ��فقات على ح�س ��اب ا�س ��تقرار
البالد.
ماذا تعني الدميقراطية يف بلد يلج�أ ّ
كل م�س�ؤول فيه �إىل
�أهله وع�ش�ي�رته و�أقربائه ،لكنه يف الف�ض ��ائيات ي�صدح
ب�أفخ ��م العبارات عن الدول ��ة املدن ّية واملواطنة؟ .يف كل
يوم ي�سيء �سا�س ��تنا اىل الدميقراطية ،عندما يعتقدون
�أنه ��ا تعن ��ي بناء دول ��ة القبائ ��ل واالحزاب املت�ص ��ارعة
والطوائف املتقاتلة.
يا �سادتنا �أبناء قبائل اجلبور والعبيد والكرابلة  ،وبعد
�أن رفعتم �شعار " احلفاظ على كرا�سي �أبنائنا � ،أو املوت
ال ��ز�ؤام "� ،أرجو من ح�ض ��راتكم �أن ترتكونا يف حالنا،
و�إذا كان ه ��ذا ه ��و مفه ��وم الدميقراطية ل ��دى قبائلكم،
فالل ��ه امل�س ��تعان ،النريده ��ا ،و�إذا كان ��ت الدميقراطي ��ة
م�س ��تمدّة من م�ؤمترات امل� ��ؤازرة ،ف�أرجوكم اعفونا من
الدخول يف نعيمها.

ليلى حممد � :أمت ّنى ركوب الدراجة الهوائ ّية

 بغداد  /املدى

ينا�س ��بها لق ��ب النفان ��ة ال�ش ��املة ،ذل ��ك لأنه ��ا
در�س ��ت املو�س ��يقى وكان ��ت متي ��ل لأن تك ��ون
مطربة وعازفة ،ث ��م انتقلت للتمثيل يف الفرقة
القومي ��ة للتمثي ��ل العراقي ،قدم ��ت عددا كبريا
من امل�سل�سالت ،واالفالم ،والأدوار امل�سرحية،
حت ��ى فاج�أتن ��ا ب� ��أن لها قلم ��ا ممي ��زا يف كتابة
الن�ص ��و�ص امل�س ��رحية املث�ي�رة واجلميل ��ة
واجلريئ ��ة ،ومل تكت � ِ�ف بذل ��ك ب ��ل ظه ��رت له ��ا
مواه ��ب �إخراجي ��ة ،قريب ��ة للم�ش ��اهد هي يف
طلته ��ا عل ��ى �شا�ش ��ة التلف ��از ،وتب ��دع ب�أدائه ��ا
امل�س ��رحي ،كما تركت �أثر ًا وا�ض ��ح ًا يف امل�شهد
الفني العراقي.
الفنان ��ة ليل ��ى حمم ��د ُتع ��د م ��ن النخ ��ب الفنية

العراقية الغنية عن التعريف� ،إال �أن جمهورها
يرغ ��ب دائم� � ًا مبعرف ��ة املزي ��د عنه ��ا وه ��ذا ما
�س ��تقدمه لهم " املدى" اليوم من خالل فقرة 12
�س�ؤا ًال و�س�ؤال طرحتها عليها :

 )1من �أنت بجملة ق�صرية؟

� -أنا �إن�سانة ذكية.

 )2هل لديك موهبة مل تكت�شف بعد ؟

 الكث�ي�ر م ��ن املواه ��ب طبع ��ا ،لك ��ن م�ؤخر ًااكت�شفت الكتابة والإخراج.
 )3نقاط القوة وال�ضعف لديك؟
-نقاط القوة هي ال�صرب.

ونقاط ال�ضعف الع�صبية

 )4ما هو ال�شيء الذي تتفاءلني
به ؟

-القمر.

 )5ت�صرف يزعجك؟

 -لنف�سي.

 -الكذب

 )6موقف حمرج مل تن�سيه؟

 مواق ��ف كثرية ال ميكن ن�س ��يانها لكنها ال ُتعدمواق ��ف حمرج ��ة بالن�س ��بة يل� ،أذكر
منه ��ا يف م�ش ��هد متثيلي �أن
ح�ص ��ان ًا �س ��حبني و�ألقى
بي عل ��ى بعد � 10أمتار
ومواقف �أخ ��رى كادت
تت�س ��بب مبوت ��ي �إال �أن
الله �أجناين منها.
 )7متى تعتذرين؟

ح� �ي ��ن �أج�� � � ��د ن �ف �� �س��يخمطئة.
 )8ملن ت�سمعني؟

 )9امنية مل حتققيها؟

ركوب الدراجة الهوائية.� )10آخر كتاب قر� ِأته؟

 كت ��اب �ض ��من تخ�ص ���ص امل�س ��رح بعن ��وان "حركة املمثل على امل�سرح "

� )11أف�ضل اخرتاع بالن�سبة لك؟

 الكهرباء فهي �سيدة االخرتاعات. )12ت�أريخ ال ميكن �أن تن�سيه؟

  1988/8/8و  ،2012 /8/8الأول ه ��وتاريخ مع ��روف لدى اجلميع �،أم ��ا الثاين فهو
تاريخ مناق�شتي ر�سالة الدكتوراه.

 )13نف�سك الداخلية ماذا ت�شبه من
الطبيعة؟

� -أ�شبه احلمامة.

