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جا�ستني بيرب يغلق ح�سابه
على �إن�ستغرام بوجه �أكثـر
من  77مليون متابع

امل�������دى ����س���ت���ودي���وم
ب��رن��ام��ج ري��ا��ض��ي ُي�ع��ر���ض من
الأح��د �إل��ى الخمي�س ويناق�ش
مختلف الق�ضايا في الريا�ضة
ال �ع��راق �ي��ة وال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
تواجهها م��ع ت�ضييف العبين
وم � ��درب� � �ي � ��ن وغ � �ي� ��ره� ��م م��ن
ال�ضيوف.

رئي�س جمل�س االدارة
رئي�س التحرير

العدد ( )3717ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )17آب 2016

جريدة �سيا�سية يومية

مفت ً
جلنة تقرتح اال�ستغناء عن الهيئات الرقاب ّية وّ 80
�شا عموم ّي ًا

ترا�شق بني العبادي واجلبوري على خلف ّية
ا�ستجواب وزير الدفاع
بغداد  /املدى

هيئة النزاهة :تعاو ّنا مع ّ 3
حمققني �أجانب يف ق�ضية "�أونا �أويل"

بغداد  /املدى
اعتب ��رت لجن ��ة نيابي ��ة متخ�ص�ص ��ة بمتابع ��ة الف�س ��اد ان
ا�س ��تعانة العراق بـ"خبراء دوليين" لك�ش ��ف الف�ساد ،بانها
تمثل "م�سا�سا بال�سيادة" ،وتهدد بف�ضح �أ�سرار البالد.
ور�أت اللجن ��ة ان االتفاق �سيفتح �أبواب م�ؤ�س�سات الدولة
ام ��ام محققين �أجان ��ب ،مبدية خ�شيته ��ا ان يكون ن�شاطهم
م�شابه� � ًا لن�شاط لجان التفتي� ��ش الدولية التي كانت تبحث
عن اال�سلحة المحظورة قبل .2003
لك � ّ�ن الحكوم ��ة العراقي ��ة قللت م ��ن �ش�أن ه ��ذه المخاوف،
م�ؤك ��دة �أن "لجنة الخبراء" لن تدخل في التفا�صيل ،و�إنها
�ستقدم الم�ش ��ورة والدعم في الق�ضاء على الف�ساد ،و�إعادة
االموال المهربة.
وو ّقعت الحكومة العراقية ،م�ؤخرا ،مذكرة تفاهم مع االمم

 اللحظات االخرية يف حياة
�صالح عبد ال�صبور

رئي�س الوزراء متخوّف من "العفو العام" ويتع ّهد بعدم متريره

الربملان ينتقد اال�ستعانة بخرباء دول ّيني:
احلكومة �أهملت متابعة � 16ألف ق�ض ّية
المتح ��دة تت�ضمن اال�ستعانة بمحققي ��ن دوليين للم�ساعدة
في التحقيق بملفات ف�ساد كبرى ،كما قال بيان حكومي.
ب ��دوره انتق ��د النائ ��ب عادل ن ��وري ،ع�ضو لجن ��ة النزاهة
البرلماني ��ة ،ب�شدة ا�ستعانة الحكوم ��ة بـ"خبراء دوليين"،
متهم� � ًا رئي�س الوزراء بالتهرب بعد ف�شل ��ه في �إيفاء وعده
بان يكون " 2016عام الق�ضاء على الف�ساد" .وقال نوري،
ف ��ي حديث لـ(الم ��دى) ان "عم ��ل اللجنة الدولي ��ة �سيم�س
�سي ��ادة الع ��راق كما يمك ��ن ان يطل ��ع على ا�س ��رار الدولة،
ويمثل تدخ�ل ً�ا في الم�ؤ�س�سات الح�سا�سة للتحقيق بملفات
الف�ساد".
وتابع النائب عادل ن ��وري مت�سائال "ما هو دور الحكومة
بعد ان تقدم اللجنة الدولية تقاريرها النهائية التي تخ�ص
المتهمي ��ن بالف�س ��اد .ه ��ل الحكومة قادرة عل ��ى اعتقال اي
م�س�ؤول؟".

 قراءة يف "�أغنية الليل"
ل�صالح عبد ال�صبور

Email: info@almadapaper.net http://www.almadapaper.net
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�صـالح املالكي :الريا�ضة
الربملانية ّ
ت�شكل جلنة
فنية لتقييم نتائج ريو

�شكــوا الإهمال واملعاناة
ذوو االحتياجات اخلا�صة
وحق العي�ش الكرمي

بالمقاب ��ل ي�ؤك ��د ع�ضو لجن ��ة النزاهة �أنه ��ا ح�سمت ،خالل
ال�سنوات الما�ضي ��ة� 16 ،ألف ملف خا�ص بالف�ساد .م�شيرا
ال ��ى تقديم هذه الملفات الى الحكومة .ولفت الى وجود 3
�آالف ملف قيد الدرا�سة.
ويق ��ول النائب ن ��وري ان "الحكومة عاج ��زة عن االم�ساك
بالفا�سدي ��ن ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن انن ��ا قدمنا ملف ��ات جاهزة،
و�ص ��ادرة فيه ��ا �أوامر �إلقاء قب�ض على ع ��دد من المتهمين،
لكن الحكومة التنفذ".
ال ��ى ذلك ،نف ��ت هيئ ��ة النزاهة� ،أم� ��س الثالث ��اء ،ان تكون
اال�ستعان ��ة بمحققين دوليين في ق�ضاي ��ا الف�ساد تعود الى
"�ضعف الأجهزة الرقابية في البالد" ،م�ؤكدا �سعيها لتعزيز
قدرات المراقبين المحليي ��ن والم�ساعدة في الق�ضايا ذات
البعد الدولي.
 التفا�صيل �ص3

�أعرب رئي�س ال ��وزراء حيدر العبادي،
�أم� ��س الثالثاء ،ع ��ن ا�ستغرابه ل�سرعة
ح�س ��م الق�ض ��اء الته ��م الت ��ي وجه ��ت
�إل ��ى رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب �سلي ��م
الجبوري.
وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء ،ف ��ي م�ؤتم ��ر
�صحاف ��ي عق ��ده م�س ��اء �أم� ��س" ،ال
�أ�ستطي ��ع التعلي ��ق على الق�ض ��اء ،لكن
كمواط ��ن ا�ستغرب ��ت �سرع ��ة ح�س ��م
الق�ضية"!
و�أ�ض ��اف العبادي "اطلعت على الملف
و�أرى ان ��ه يحت ��اج الى تكثي ��ف النظر
في ��ه .االتهام ال ��ذي حدث ف ��ي مجل�س

الن ��واب لي� ��س عادي� � ًا فق ��د �ص ��در ع ��ن
وزي ��ر ولي�س ع ��ن �شخ� ��ص مجهول"،
داعي ��ا الى "تتبع االت�ص ��االت الهاتفية
والتحقيق �أكثر".
و�أب ��دى رئي� ��س ال ��وزراء "تخوفه من
قان ��ون العفو الع ��ام" ،متعه ��دا "بعدم
ال�سم ��اح بتمري ��ر القان ��ون دون ان
تكتم ��ل مفا�صل ��ه القانوني ��ة ب�ش ��كل
يتنا�س ��ب م ��ع الو�ض ��ع الع ��ام للبالد".
وكان وزي ��ر الدف ��اع خال ��د العبي ��دي
ق ��د وج ��ه ،خ�ل�ال جل�س ��ة ا�ستجواب ��ه
االخيرة ،اتهامات مبا�شرة بالف�ساد الى
رئي�س البرلمان �سليم الجبوري وعدد
من �أع�ض ��اء اتحاد الق ��وى .وفي وقت
الحق من م�ساء ام�س ،ابدى الجبوري

رئي�س الوزراء� :سنبا�شر �إ�صالح الهيئات
امل�ستق ّلة خالل الأيام املقبلة

ا�ستغراب ��ه م ��ن تدخ ��ل العب ��ادي "في
�ش� ��ؤون الق�ضاء و�إب ��داء ر�أيه في ملف
يخ�ص االجراءات الق�ضائية".
ودعا الجبوري ،في بيان اطلعت عليه
(الم ��دى)" ،الم�س�ؤولي ��ن ف ��ي ال�سلطة
التنفيذي ��ة ال ��ى االهتم ��ام بواجباته ��م
وعدم التدخل في �ش�ؤون الم�ؤ�س�ستين
الت�شريعية والق�ضائية".
ولف ��ت رئي�س البرلمان ال ��ى ان "نظام
الحكم ف ��ي الع ��راق قائم عل ��ى الف�صل
بي ��ن ال�سلط ��ات وه ��و ما يوج ��ب عدم
تدخ ��ل ال�سلط ��ة التنفيذية ف ��ي �ش�ؤون
ال�سلطات االخرى".
 التفا�صيل �ص2
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اعتقال م�س�ؤول نقل االنتحاريني واملفخخات
�إىل النجف وكربالء
بغداد  /املدى
�أفاد م�ص ��در ا�ستخباري مطلع،
�أم� ��س ،ب� ��أن الق ��وات االمني ��ة
اعتقل ��ت قيادي� � ًا ف ��ي تنظي ��م
(داع� ��ش) م�س� ��ؤو ًال ع ��ن نق ��ل
االنتحاريي ��ن والمفخخات من
محافظ ��ة االنب ��ار ال ��ى كربالء
والنج ��ف ،بعملي ��ة �أمني ��ة،
غرب الرم ��ادي110( ،كم غرب
بغداد).
وق� ��ال ال �م �� �ص��در ،ف ��ي ح��دي��ث
ال��ى (ال�م��دى بر�س) ام�س ،ان

"قوة من مديرية ا�ستخبارات
وم �ك��اف �ح��ة اره� � ��اب ال �ن �ج��ف
التابعة لوكالة اال�ستخبارات
وال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات االت� �ح ��ادي ��ة
ت�م�ك�ن��ت� ،أم� �� ��س ،م��ن اع�ت�ق��ال
قيادي في تنظيم داع�ش بعملية
امنية نفذتها في منطقة الكيلو
 ،160غرب الرمادي" ،مبين ًا ان
"المعتقل ا�شترك في عمليات
ارهابية �ضد القوات الأمنية".
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در ،الذي طلب
ع ��دم الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه� ،أن
"المعتق ��ل م�س� ��ؤول ف ��ي خلية
تابع ��ة لتنظي ��م داع� ��ش مهمتها

نق ��ل االنتحاريي ��ن م ��ن االنبار
الى النجف وكرب�ل�اء" ،م�ؤكد ًا
�أن "الق ��وات االمني ��ة نقل ��ت
المعتقل لمركز امني ال�ستكمال
التحقيق معه".
وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل ،ك�ش ��ف
م�صدر في منظومة ا�ستخبارات
ال�شرطة االتحادية ،عن اعتقال
�أحد �أبرز قادة "والية الفرات"
ف ��ي تنظي ��م داع� ��ش بعملي ��ة
ا�ستخباري ��ة ،غرب ��ي بغ ��داد،
فيما ع� � ّد �أن المعتقل من "�أهم"
كوادر التنظيم لعالقته الوثيقة
بقياداته ومعرفته الدقيقة بهم.

حمافظ الأنبار
يواجه اال�ستجواب
للمرة الثانية
ّ
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زبائن "دار ال�سالم" يتظاهرون
�أمام البنك املركزي
بغداد  /املدى بر�س
تظاه ��ر الع�ش ��رات م ��ن المواطني ��ن ،يوم �أم� ��س الثالث ��اء ،قرب مبن ��ى البنك
المرك ��زي و�سط العا�صمة بغداد ،احتجاج ًا على امتناع م�صرف �أهلي ت�سديد
اموالهم في ثاني تظاهرة خالل ا�سبوع ،فيما دعوا الحكومة والبنك المركزي
�إلى "التدخل لحل م�شكلتهم".
وقال محمد جا�سم� ،أحد الم�شاركين في التظاهرة في حديث لـ(المدى بر�س)،
�إن "الع�ش ��رات من المواطنين خرج ��وا� ،صباح ام�س ،في تظاهرة قرب مبنى
البنك المرك ��زي العراقي و�س ��ط العا�صمة بغداد ،للمطالب ��ة ب�إرجاع اموالهم
المودع ��ة ف ��ي م�ص ��رف دار ال�س�ل�ام االهل ��ي بعد ا�سب ��وع عل ��ى التظاهر امام
مبن ��ى الم�ص ��رف" ،مبين ًا ان "المتظاهري ��ن و�صلوا الى طري ��ق م�سدودة مع
يف
الم�ص ��رف ف ��ي ا�ستيفاء اموالهم عل ��ى الرغم من الوعود الكثي ��رة التي لم ِ
بها الم�صرف" .و�أ�ضاف جا�سم ان "و�ضعنا لالموال في الم�صرف كان نتيجة
الو�ضع الأمن ��ي المتردي والخوف من عمليات ال�سطو والنهب لكننا فوجئنا
ب� ��أن الم�صرف هو ال ��ذي ي�سرق �أموالنا" ،م�شيرا ال ��ى �أن "ا�سلوب الم�صرف
كان ف ��ي بداي ��ة الأمر �سه ًال وجيد ًا ج ��دا �إال ان التعامل اختل ��ف من قبل ادارة
الم�ص ��رف التي بد�أت ُتظهر لنا ا�شخا�ص ًا ملثمين ومدججين بال�سالح لمقابلة
المواطنين الذين يرغبون ب�سحب اموالهم المودعة".
 التفا�صيل �ص 7

ويقول الم�صدر في حديث الى
(الم ��دى بر� ��س) ي ��وم الإثنين،
�إن "مديري ��ة ا�ستخب ��ارات
ال�شرط ��ة االتحادي ��ة تلق ��ت
معلوم ��ات دقيقة ب�ش� ��أن وجود
عنا�ص ��ر �إرهابي ��ة ف ��ي مناط ��ق
غرب ��ي بغ ��داد ،م ��ن بينه ��ا �أحد
قياديي التنظي ��م ويدعى �أحمد
ح�سي ��ن عل ��ي الجغيف ��ي ،حيث
�شكلت عل ��ى �أثره ��ا فريق عمل
متخ�ص�ص ًا بمتابعة المعلومات
وتحديد الأهداف الإرهابية".
 التفا�صيل �ص 4

ّ
�ست�ضخ  7ماليني مرت
�إيران
ً
يوميا للعراق
مكعب من الغاز
خالل �أيلول املقبل
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فرقة الفنون ال�شعبية تحتفل بالذكرى  61لت�أ�سي�س ال�سينما العراقية� ..أ .ف .ب

توقع و�صول  2مليون �إيراين خالل زيارة الأربعني
بغداد  /املدى بر�س
توقعت هيئ ��ة ال�سياح ��ة العراقية ،ام�س
الثالثاء ،و�ص ��ول مليوني زائ ��ر �إيراني
خ�ل�ال زي ��ارة �أربعينية الأم ��ام الح�سين
(ع) خ�ل�ال الع ��ام الحال ��ي ،و�أك ��دت عزم
الجه ��ات المعني ��ة "ع ��دم ال�سم ��اح" ب�أي
خرق بدخ ��ول الوافدين للع ��راق ال�سيما

من �إي ��ران ،فيما �أ�شارت ال ��ى �أن الموعد
الأولي لمنحهم �سم ��ات الدخول (الفيزا)
يبد�أ ف ��ي الـ( 23من �شه ��ر �أيلول المقبل)
مقابل  40دوالر ًا لكل زائر.
وكان وزير الخارجية �إبراهيم الجعفري
قد تر�أ�س ،يوم الأحد ،اجتماع ًا للتن�سيق
بي ��ن وزارات الخارج ّي ��ة والداخل ّي ��ة
والثقاف ��ة والأمان ��ة العا ّم ��ة لمجل� ��س

ال ��وزراء ،بخ�صو� ��ص �آليّة من ��ح �سمات
الدخ ��ول للأجان ��ب الراغبي ��ن بزي ��ارة
العتبات المُقدَّ�سة خ�ل�ال مُح َّرم الحرام،
وت�أمي ��ن مُ�ستل َزم ��ات دخوله ��م .وق ��ال
رئي� ��س هيئة ال�سياحة محمود الزبيدي،
في حديث �إلى (المدى بر�س)� ،إن "تنظيم
الزي ��ارة الأربعيني ��ة �أني ��ط بوزارت ��ي
الخارجية والداخلية وهيئة ال�سياحة"،

مبين� � ًا� ،أن "اجتم ��اع يوم الأح ��د ،الذي
تر�أ�س ��ه وزي ��ر الخارجي ��ة �ض ��م هيئ ��ة
ال�سياح ��ة ووزارة الداخلي ��ة ومديري ��ة
المناف ��ذ الحدودي ��ة ،و�شه ��د الت�أكي ��د
على �ض ��رورة عدم ال�سم ��اح بدخول �أي
زائر �أجنب ��ي بدون �سمة دخ ��ول �ضمان ًا
للح�صول على موارد مالية".
 التفا�صيل �ص 5

النم�سا توقف  9الجئني عراقيني بتهمة االغت�صاب
فيينا  /ا ف ب
�أم ��رت محكمة نم�سوية الثالث ��اء بو�ضع ت�سعة من
طالبي لج ��وء عراقيي ��ن قيد التوقي ��ف االحتياطي
متهمي ��ن باغت�ص ��اب �شاب ��ة �ألماني ��ة في فيين ��ا ليلة
ر�أ�س ال�سنة.
واعتق ��ل المتهم ��ون الذي ��ن تت ��راوح اعمارهم بين

 21و 47عاما في امكن ��ة مختلفة في و�سط و�شرق
النم�س ��ا خ�ل�ال عملي ��ة لل�شرط ��ة نهاي ��ة اال�سب ��وع
الفائ ��ت .وه ��م متهم ��ون باالغت�ص ��اب الجماع ��ي
لل�شاب ��ة البالغة  28عاما التي كان ��ت في حالة �سكر
�شدي ��د خالل الوقائع التي ح�صل ��ت ليلة  31كانون
االول/دي�سمبر.
واوق ��ف ع ��دد كبي ��ر م ��ن الالجئي ��ن ف ��ي ق�ضاي ��ا

اعت ��داءات جن�سية او عمليات اغت�صاب في النم�سا
منذ و�صول ه�ؤالء ب�أعداد كبيرة قبل عام ،ما �ساهم
في بروز تيار اليمين المتطرف.
وف ��ي �ألمانيا المج ��اورة� ،شهدت ليل ��ة ر�أ�س ال�سنة
مئات م ��ن االعتداءات الجن�سية في مدينة كولونيا
(غ ��رب) ،م ��ا دف ��ع البرلم ��ان االلمان ��ي ال ��ى ت�شديد
ت�شريعاته على هذا ال�صعيد.

ً
طعنا
الق�ضاء ير ُّد
بقانون مفو�ض ّية
االنتخابات
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بطريرك الكني�سة
الكلدانية يدعو لإقامة
الدولة املدن ّية يف العراق

6
ارتفاع �أُجور الأطباء
والأدوية وتردِّي
اخلدمات ال�صحية
ُ
طب الأع�شاب
ينع�شان َّ
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متخوف من "العفو العام"  . .ورئي�س الربملان يوا�صل حماوالت ت�شريعه
رئي�س الوزراء
ّ
 عدنان ح�سني

ترا�شق بني العبادي واجلبوري على خلف ّية ا�ستجواب وزير الدفاع
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ملاذا عار�ضنا
نظام �صدام �إذن؟

 بغداد  /املدى

واحدة من �أكرب مفارق ��ات النظام ال�سيا�سي القائم يف العراق ،بل
هي من �أو�ضح عالمات ف�شله وانهيار قاعدته الأخالقية والوطنية
�أن ��ه مل يزل يعمل بقوانني نظ ��ام �صدام وق ��رارات الدكتاتور غري
ال�شرعي ��ة ،ب ��ل يتم�سك بها ويدافع عنها ب�ض ��راوة داخل �أهم هيئة
يف الدولة ،جمل�س النواب ،بعد ثالثة ع�شر عام ًا من �إ�سقاطه.
على مدى ال�سنني الع�شر املا�ضية ت�ضمّن جدول الأعمال للعديد من
جل�سات جمل�س النواب مقرتحات بقوانني لإلغاء قرارات �أ�صدرها
جمل�س قيادة الث ��ورة يف العهد ال�سابق .وذاك املجل�س هو نظري ًا
قيادة حزب البعث املك ّلفة ب�إدارة الدولة ،وعمل ّي ًا الهيئة احلكومية
العلي ��ا التي تق ّر ما يق ّرره �ص ��دام حتى لو كان ما يقرره الدكتاتور
�ض ��د امل�صلح ��ة العامة �أو الوطني ��ة ،ب�شهادة قيادي�ي�ن �سابقني يف
حزب البعث و�أع�ضاء يف املجل�س نف�سه .ووجود املجل�س كان من
العالمات الدا ّلة على الطبيعة الدكتاتورية ال�شمولية لذلك النظام،
وله ��ذا كان م ��ن �أول مطال ��ب ق ��وى املعار�ض ��ة الوطني ��ة العربية
والكردي ��ة يف ذلك العهد �إلغاء املجل�س .الكثري من قرارات جمل�س
قي ��ادة الثورة ت�سبّب يف م�آ�سي �شخ�صي ��ة وعامة ملئات الآالف من
العراقيني ،و�سنوي ًا كانت ت�صدر املئات من قرارات ذلك املجل�س.
بالطبع وجود جمل�س قيادة الث ��ورة و�صدور القرارات التع�سفية
عنه كان من�سجم ًا متام ًا مع الطبيعة الدكتاتورية ال�شمولية لنظام
�ص ��دام .واملفرو� ��ض �أنه كان من �أوىل مهام النظ ��ام اجلديد �إلغاء
ق ��رارات جمل� ��س قيادة الث ��ورة وكل القوانني الت ��ي ال تتوافق مع
النظ ��ام الدميقراطي الذي وعدتن ��ا به الطبق ��ة ال�سيا�سية القادمة
مع االمريكي�ي�ن والربيطانيني اىل ال�سلطة بع ��د  ،2003وت�شريع
قوان�ي�ن بديل ��ة تعك� ��س اجلوه ��ر الدميقراط ��ي املفرت� ��ض للنظام
اجلديد.
ال ��ذي ح�ص ��ل �أن هذه املهم ��ة مل تتحق ��ق ،وال�سبب يرج ��ع �إىل �أن
الطبقة ال�سيا�سي ��ة التي تو ّلت احلكم بعد �صدام ح�سني مل تختلف
يف اجلوه ��ر عنه .هي طبقة مفروزة م ��ن �أحزاب �شمولية ،كحزب
البع ��ث ،اّ
تتولها قي ��ادات دكتاتورية ك�صدام ح�س�ي�ن .هذه الطبقة
ال�سيا�سي ��ة مل تهت� � ّم ب�إقام ��ة نظام دميقراط ��ي ،ف�ش ّرع ��ت د�ستوراً
ناق�ص� � ًا هجين� � ًا ربعه دميقراط ��ي وثالثة �أرباعه غ�ي�ر دميقراطي.
القوانني التي �ألزم الد�ستور الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة بت�شريعها
يف غ�ض ��ون �سنة بعد انتخاب �أول جمل� ��س نواب ( مطلع )2006
لبناء الدول ��ة ول�ضمان احلريات واحلق ��وق الدميقراطية مل ُت�سنّ
حت ��ى الآن .هذه الطبقة ال�سيا�سية مل ت�شعر باحلاجة لت�شريع غري
القوان�ي�ن التي تخدمها وتثبّت �سلطتها وحتفظ م�صاحلها القائمة
عل ��ى الف�ساد ونهب ثروة ال�شع ��ب ،وهي وجدت يف قوانني �صدام
وق ��رارات جمل�سه ما يح ّقق لها م ��ا تريد فلم تك ّلف نف�سها اخت�صار
�أوقات مناكفاتها و�صراعاته ��ا ومناف�ساتها وحروبها وم�ؤامراتها
البينية لت�شريع القوانني التي يحتاج اليها ال�شعب.
بالطب ��ع ال �أحد م ��ن �أفراد ه ��ذه الطبقة يجتاحه �شع ��ور بالعار كل
�صباح لأنه مل ي ��زل يحكم بقوانني �صدام وقراراته ،وال �أحد منهم
يعرتي ��ه �إح�سا� ��س بامل� ��أزق االخالق ��ي كل م�ساء كون ��ه يحكم بتلك
القوانني والق ��رارات ...ال�سبب احلقيقي لهذا هو �ضعف الوطنية
والأخالق ،بل انعدامهما .ومن لديه تف�سري �آخر فليفدنا به.
الوطنيّة تقت�ضي والأخالق ُتلزم ب�أن نربّر معار�ضتنا لنظام �صدام
وت�أييدن ��ا لإ�سقاطه .العمل حتى اليوم بقوانني �صدام وقراراته ال
ي�ب ّ�رر لن ��ا وطن ّي ًا و�أخالق ّي ًا م ��ا فعلناه� .ألي�س كذل ��ك؟ من لديه ر�أي
�آخر فليفدنا به �أي�ض ًا.

�أعرب رئي�س الوزراء حيدر
العبادي� ،أم�س الثالثاء ،عن
ا�ستغرابه ل�سرعة ح�سم الق�ضاء
التهم التي وجهت �إلى رئي�س
مجل�س النواب �سليم الجبوري.
وقال رئي�س الوزراء ،في م�ؤتمر
�صحافي عقده م�ساء �أم�س" ،ال
�أ�ستطيع التعليق على الق�ضاء،
لكن كمواطن ا�ستغربت �سرعة
ح�سم الق�ضية"!

و�أ�ضاف العبادي "اطلعت على امللف و�أرى
انه يحت ��اج اىل تكثيف النظر في ��ه .االتهام
ال ��ذي حدث يف جمل�س الن ��واب لي�س عادي ًا
فق ��د �ص ��در ع ��ن وزي ��ر ولي�س ع ��ن �شخ�ص
جمه ��ول" ،داعي ��ا اىل "تتب ��ع االت�ص ��االت
الهاتفية والتحقيق �أكرث".
و�أبدى رئي�س ال ��وزراء "تخوفه من قانون
العف ��و الع ��ام" ،متعه ��دا "بع ��دم ال�سم ��اح
بتمري ��ر القان ��ون دون ان تكتم ��ل مفا�صل ��ه
القانونية ب�ش ��كل يتنا�سب مع الو�ضع العام
للبالد".
وكان وزي ��ر الدفاع خالد العبيدي قد وجه،
خالل جل�سة ا�ستجواب ��ه االخرية ،اتهامات
مبا�ش ��رة بالف�ساد اىل رئي� ��س الربملان �سليم
اجلبوري وعدد من �أع�ضاء احتاد القوى.
وبع ��د �أُ�سبوع من جل�سة اال�ستجواب ،طلب
اجلبوري من الربمل ��ان الت�صويت على رفع
احل�صانة عنه .وتوجه بعد ذلك مبا�شرة اىل
الق�ضاء الذي �أ�ص ��در قرارا �سريعا بالإفراج
عنه "لعدم كفاية االدلة".
ويف وق ��ت الح ��ق م ��ن م�س ��اء ام� ��س ،ابدى

اجلب ��وري ا�ستغراب ��ه م ��ن تدخ ��ل العبادي
"يف �ش� ��ؤون الق�ضاء و�إبداء ر�أيه يف ملف
يخ�ص االجراءات الق�ضائية".
ودع ��ا اجلب ��وري ،يف بي ��ان اطلع ��ت علي ��ه
(املدى)" ،امل�س�ؤولني يف ال�سلطة التنفيذية
اىل االهتم ��ام بواجباته ��م وع ��دم التدخ ��ل
يف �ش� ��ؤون امل�ؤ�س�ست�ي�ن الت�شريعي ��ة
والق�ضائية".
ولفت رئي�س الربمل ��ان اىل ان "نظام احلكم
يف العراق قائم عل ��ى الف�صل بني ال�سلطات
وهو ما يوجب عدم تدخل ال�سلطة التنفيذية
يف �ش�ؤون ال�سلطات االخرى".
�إىل ذل ��ك ،وا�ص ��ل رئي� ��س الربمل ��ان حراك ��ه
للي ��وم الثاين عل ��ى التوايل لتمري ��ر قانون
العف ��و الع ��ام� .إذ �أجرى زي ��ارة اىل جمل�س
الق�ض ��اء االعلى برفق ��ة اع�ضاء م ��ن اللجنة
القانوني ��ة ،ملناق�ش ��ة م�شروع قان ��ون العفو
العام.
ولوّ ح اجلب ��وري ،خالل جل�سة الإثنني ،اىل
وجود �صفقة مع التحال ��ف الوطني لتمرير
قان ��ون العفو الع ��ام ،بعدما �ص ��وت حتالف

القوى على قانون "حظر حزب البعث".
وف�شل ��ت م�ساع ��ي رئي� ��س الربمل ��ان �سلي ��م
اجلب ��وري بتمري ��ر القان ��ون يف جل�س ��ة
الإثن�ي�ن ،رغ ��م ت�أكي ��ده عل ��ى �ض ��رورة
الت�صويت على امل�سودة ،وتر�ؤ�سه اجتماع ًا
بني اللجنتني القانوني ��ة وحقوق االن�سان،
مت عق ��ده يف كافتريي ��ا الربملان بهدف ح�سم
اخلالف ��ات .وا�ضط ��رت رئا�س ��ة جمل� ��س
النواب اىل ت�أجيل الت�صويت على امل�شروع
اىل جل�س ��ة الثالثاء املقب ��ل ،بعد ان�سحاب 3
كت ��ل يف التحال ��ف الوطن ��ي احتجاج ًا على
بع�ض بنود امل�سودة املتداولة.
وي ��دور اخل�ل�اف الربمل ��اين حول امل ��ادة 8
من قانون العفو الت ��ي ت�سمح ب�إعادة النظر
مبلف ��ات املحكومني بامل ��ادة � 4إرهاب �إذا ما
ا ّدع ��وا انتزاع اعرتافاتهم بفع ��ل الإكراه �أو
ب�سبب املخرب ال�سري.
وق ��ال املكت ��ب الإعالم ��ي لرئي� ��س الربمل ��ان
�سلي ��م اجلب ��وري ،يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى
بر� ��س) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "رئي� ��س جمل� ��س
النواب وعدد ًا من �أع�ضاء اللجنة القانونية

مقت��ل  8م��ن حر���س احل��دود بينه��م �ضاب��ط بهج��وم يف الأنبار
 بغداد  /املدى بر�س
�أعلن ��ت قي ��ادة العمليات امل�شرتك ��ة� ،أم�س ،مقتل ت�سع ��ة �أ�شخا�ص
ه ��م �سبعة م ��ن عنا�صر حر�س احلدود و�ضاب ��ط ومدين واحد يف
هج ��وم �شنه تنظي ��م داع�ش فجر الثالثاء على اح ��د مقرات حر�س
احلدود على بعد  50كم من احلدود االردنية.
وقال ��ت القي ��ادة ،يف ت�صري ��ح مقت�ض ��ب ،ان "�سبع ��ة م ��ن حرا�س
احل ��دود و�ضابط ��ا ومدني ��ا قتلوا يف هج ��وم �شنه تنظي ��م داع�ش

عل ��ى مع�سكر حلر�س احلدود قرب مف ��رق طرييبل ( 450كم غرب
بغداد) .وا�ضاف ��ت القيادة ان "الهجوم �ش ��ن بقذائف الهاون على
املع�سكر".
بدورها قالت قيادة عمليات الأنبار ،يف حديث اىل (املدى بر�س)،
�إن "�سي ��ارة مفخخ ��ة يقوده ��ا انتح ��اري انفجرت� ،صب ��اح ام�س،
م�ستهدف ��ة مقر ف ��وج مغاوير حر� ��س احلدود يف منطق ��ة ال�صكار
يف الكيل ��و  ،170غ ��رب الرم ��ادي ،اعقب ��ه هجوم م�سل ��ح لعنا�صر
م ��ن تنظيم داع�ش مما �أ�سفر عن �إ�صاب ��ة �أربعة من عنا�صر الفوج

بجروح متفاوتة".
و�أ�ض ��اف م�ص ��در يف قي ��ادة العملي ��ات ،طل ��ب ع ��دم الك�ش ��ف عن
ا�سم ��ه� ،أن "القوات الأمنية ردت عل ��ى م�صادر النريان با�ستخدام
اال�سلح ��ة املتو�سط ��ة والثقيلة ،مم ��ا �أدى اىل مقت ��ل الع�شرات من
عنا�ص ��ر داع�ش ،فيما متكن البقية من الهروب اىل عمق ال�صحراء
الغربي ��ة" ،م�شري ًا �إىل �أن "قوات حر�س احلدود عززت من تواجد
عنا�صرها يف حمي ��ط املقار الع�سكرية واالمنية يف جميع مناطق
اعايل الفرات حت�سب ًا لوقوع هجمات مماثلة".

التحالف الدويل :البي�شمركة ح َّررت 150كم مربّع قرب املو�صل
بغداد  /املدى بر�س
متكنت قوات البي�شمرك ��ة� ،أم�س الثالثاء ،من
�ص ��د هجوم تبن ��اه تنظيم داع� ��ش يف �أطراف
�سنج ��ار .وي�أتي الهج ��وم يف وقت ا�ستطاعت
البي�شمرك ��ة خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن م ��ن
ا�ستع ��ادة العدي ��د م ��ن الق ��رى يف حم ��وري
اخل ��ازر والكوير ،ق ��رب مدين ��ة املو�صل �آخر
معقل مهم للتنظيم يف العراق.
وذكر م�صدر �أمني يف نينوى لـ"املدى بر�س"،
انّ " 25عن�ص ��ر ًا م ��ن تنظي ��م داع� ��ش بينه ��م
انتحاري ��ان قتلوا بالقرب م ��ن معمل ال�سمنت
يف اط ��راف �سنج ��ار �شم ��ال غ ��رب املو�صل"،
م�ش�ي�را اىل �أن "قوات البي�شمركة دمرت عدد ًا
من �آليات التنظيم خالل �صد الهجوم".
�إىل ذل ��ك ،ق ��ال بيان لقي ��ادة التحال ��ف الدويل

ان املنطق ��ة الت ��ي مت ��ت ال�سيط ��رة عليه ��ا من من اي قدرة على احلركة".
قب ��ل البي�شمركة متت ��د على م�ساح ��ة  150كم و�أ�ض ��اف امل�س� ��ؤول االمريك ��ي ان طائ ��رات
وتبع ��د م ��ا بني  40 - 30ك ��م اىل جنوب �شرق التحال ��ف وف ��رت دعم ��ا للهج ��وم معت�ب�را ان
املو�صل.
الهجم ��ات الكردي ��ة مته ��د للحمل ��ة الك�ب�رى
ونقل ��ت فران� ��س بر�س عن م�س ��رور بارزاين ،ال�ستعادة املو�صل.
امل�س�ؤول الكردي الب ��ارز ،قوله ان هذا التقدم و�أك ��دت القي ��ادة العراقي ��ة ،بح�س ��ب (فرن�س
يجي ��ز للبي�شمرك ��ة "ت�ضيي ��ق اخلن ��اق ح ��ول بر� ��س) ،مقت ��ل � 130إرهابي ��ا يف العملي ��ات،
املو�صل".
لكنه ��ا مل تق ��دم ح�صيل ��ة �شامل ��ة خل�سائ ��ر
�إىل ذل ��ك اكد املتحدث با�س ��م التحالف الدويل البي�شمرك ��ة .غ�ي�ر ان م�س� ��ؤوال يف الق ��وات
ملكافح ��ة االره ��اب الكولوني ��ل كري� ��س غارفر الكردي ��ة ،رف�ض ك�شف ا�سم ��ه ،لفت اىل "مقتل
ان ع�سكري�ي�ن م ��ن التحالف ي�ساع ��دون قوات  7من ق ��وات البي�شمركة خ�ل�ال املعارك" .كما
البي�شمركة ب�صفة م�ست�شارين ميدانيني.
قت ��ل م�ص ��ور �صح ��ايف يعم ��ل ل�صال ��ح "قناة
وق ��ال غارف ��ر ان "التحالف و ّفر دعم ��ا لعملية كرد�ست ��ان" نتيج ��ة �سقوط قذيف ��ة هاون على
البي�شمرك ��ة التي هدف ��ت اىل تو�سيع خطوط موكب للبي�شمركة كان �ضمنه.
االت�صال بني القوات الت ��ي تكافح االرهابيني من جهتها ت�سعى القوات العراقية اىل ت�ضييق
اىل جن ��وب املو�ص ��ل وحرمان تنظي ��م داع�ش احل�ص ��ار عل ��ى املو�ص ��ل وت�ستع ��د للتقدم من

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

اجلنوب عرب وادي دجلة.
ووع ��د رئي�س الوزراء العراق ��ي حيدر عبادي
بط ��رد التنظيم من املو�صل ومن �سائر مناطق
العراق قبل نهاية .2016
ويحاول اجلي�ش العراقي الإطباق على املدينة
م ��ن اجلنوب ،ففي متوز ا�ست ��وىل على قاعدة
جوي ��ة يف الق ّي ��ارة جنوب املو�ص ��ل من �أجل
ا�ستخدامه ��ا كنقط ��ة انطالق للهج ��وم املتوقع
على املو�صل.
وتو ّقع ��ت منظم ��ة ال�صلي ��ب الأحم ��ر الدولية
ن ��زوح ملي ��ون �شخ� ��ص م ��ن منازله ��م �شم ��ال
العراق عن ��د ا�شتداد القتال ح ��ول املو�صل .و
هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن  3.4مليون �شخ� ��ص نزحوا
�أ�سا�س� � ًا م ��ن منازله ��م هرب� � ًا من ال�ص ��راع يف
�أنح ��اء الب�ل�اد و جل� ��أوا اىل مناطق تقع حتت
�سيطرة احلكومة �أو اىل �إقليم كرد�ستان.

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 :

النيابي ��ة زاروا جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
والتق ��وا رئي�س حمكمة التميي ��ز االحتادية
وع ��دد ًا م ��ن الق�ض ��اة فيه ��ا" ،مبين ��ا "جرى
بح ��ث الت�صورات التي ميك ��ن �أن يت�ضمنها
م�شروع قانون العفو العام".
و�أك ��د رئي�س الربمل ��ان ،بح�سب البي ��ان� ،أن
"قان ��ون العف ��و الع ��ام ميثل عالج� � ًا حلالة
جمتمعي ��ة تفاقم ��ت و�أ ّثرت وق ��د �آن الأوان
لرتميمها" .وقال "�إنن ��ا نفهم الإ�صالح على
�أنه �صون حلقوق الإن�سان وحماية لكرامته
ويف �إط ��ار ذل ��ك نق ��دم العفو الع ��ام ك�إحدى
خطوات الإ�صالح الرئي�سة".
بدوره ،انتقد النائب ر�سول �صباح الطائي،
ع�ض ��و كتل ��ة الأح ��رار ،ب�ش ��دة ان�سح ��اب
التحالف الوطني من الت�صويت على قانون
"خمز".
العفو العام ،وو�صفه ب�أنه
ٍ
وق ��ال الطائ ��ي ،يف بي ��ان �صحف ��ي اطلع ��ت
عليه (املدى) ،ام�س" ،ح�س ��ب اتفاق رئا�سة
جمل�س الن ��واب ور�ؤ�ساء الكت ��ل ال�سيا�سية
عل ��ى �إق ��رار م�ش ��روع قان ��ون العف ��و العام،
يف جل�سة الإثنني ،فق ��د ا�ستغربنا ان�سحاب

لقاء العبادي واجلبوري�..أر�شيف
التحالف من جل�سة الت�صويت لإف�شال �إقرار
العف ��و العام و�إطالق �س ��راح معتقلي التيار
ال�صدري من مقاومي االحتالل الأمريكي".
و�أ�ضاف الطائي ان "كتلة الأحرار تريد من
خ�ل�ال القانون �إع ��ادة املحاكم ��ة والتحقيق
بح ��ق املعتقل�ي�ن الأبري ��اء الذي ��ن دخل ��وا
ال�سج ��ن ظلما بتهمة حم ��ل ال�سالح ومقاتلة
املحتل الأمريكي واملخرب الإجرامي" .ولفت
اىل �أن "ق ��رار كتل التحالف باالن�سحاب من
جل�س ��ة الت�صوي ��ت على قان ��ون العفو العام
خم � ٍ�ز وخيانة التفاق رئا�سة جمل�س النواب
والكتل ال�سيا�سية".
و�أو�ض ��ح الطائ ��ي �أن "بع� ��ض قي ��ادات
التحال ��ف �أخرج ��وا ع ��ددا م ��ن الإرهابي�ي�ن
والفا�سدي ��ن و�أ�صحاب ال�شه ��ادات املزورة
بعف ��و خا� ��ص م ��ن رئي�س ��ي اجلمهوري ��ة
بينم ��ا يرف�ضون �إخراج م ��ن قاوم االحتالل
الأمريكي والربيطاين ودافع عن الأرا�ضي
العراقي ��ة" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى رف�ض ��ه "�إط�ل�اق
�سراح من تلطخ ��ت �أيديهم بدماء العراقيني
على ح�ساب الأبرياء".

رئي�س الوزراء� :سنبا�شر �إ�صالح
الهيئات امل�ستق ّلة خالل الأيام املقبلة
 بغداد  /املدى بر�س
�أكد رئي�س جمل� ��س الوزراء� ،أم�س ،ان الفرتة
املقبل ��ة �ست�شه ��د �إ�ص�ل�اح الهيئ ��ات امل�ستقلة،
م�ش�ي�را اىل عدم معار�ضت ��ه الن يكون الوزير
حزبيا ب�شرط ان يكون مهنيا.
وقال العبادي ،رد ًا على �س�ؤال لـ(املدى بر�س)
خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقده يف الق�صر
احلكوم ��ي�" ،سن�ش ��رع يف املرحل ��ة املقبل ��ة
ب�إ�صالح الهيئ ��ات امل�ستقلة" ،مبينا انه "طـُلب
من ��ا �إ�ص�ل�اح الهيئ ��ات امل�ستقلة قب ��ل التعديل
الوزاري لكن وجهة نظري كانت خمتلفة وان
الوقت غري منا�س ��ب يف تلك املرحلة الن نقوم
بهذا التعديل".
و�أ�ض ��اف رئي�س ال ��وزراء "تقدمنا مراحل يف
اال�ص�ل�اح وخالل االي ��ام املقبل ��ة �سنعمل على
تعديل الهيئ ��ات امل�ستقلة" .وتاب ��ع "تخل�صنا
خ�ل�ال التغي�ي�ر ال ��وزاري االخري م ��ن م�س�ألة
ان يك ��ون املر�ش ��ح حزبي ��ا و�شخ�صي ��ا ل�س ��ت
�ض ��د مبد�أ ان يك ��ون الوزير منتمي ��ا اىل جهة
�سيا�سية معينة على �شرط ان يكون مهنيا".
وب�ّي�نّ العب ��ادي ان "االه ��م به ��ذا املو�ض ��وع
هو ح�ص ��ويل على موافق ��ات ان يكون وكالء
ال ��وزارات غري منتمني جلهة معينة او حزبية
وهذا االمر �سي�ساعد الوزراء اجلدد يف تقدمي
العمل االف�ضل".
ويف �سي ��اق حمارب ��ة الف�س ��اد� ،أك ��د العب ��ادي

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

�أن الفا�سدي ��ن اجته ��وا اىل اجلرمي ��ة املنظمة
م ��ن اج ��ل احل�ص ��ول عل ��ى االم ��وال .وتاب ��ع
ان "الع ��راق ب ��د�أ بتعام ��ل اويل م ��ع منظمات
دولي ��ة وجهات متخ�ص�صة يف متابعة وك�شف
ملف ��ات الف�ساد" ،م�ؤكدا �أنه "يعرف الفا�سدين
جيدا".
و�أ�ض ��اف رئي� ��س ال ��وزراء �أن "الفا�سدي ��ن
اجته ��وا اىل اجلرمي ��ة املنظم ��ة م ��ن اج ��ل
احل�صول على االموال" ،متعهدا بـ"مالحقتهم
وجعله ��م يعي�ش ��ون يف قل ��ق ،ومالحق ��ة م ��ن
يحاول اخراج اموال اىل اخلارج او ت�سجيل
عقارات با�سمه او با�سم �شخ�ص �آخر اي�ضا".
�إىل ذلك ،اكد العبادي ان احلكومة �ستحدد من
�سي�شارك بعملي ��ة حترير املو�صل من �سيطرة
تنظي ��م داع� ��ش ،وانه ��ا ال ت�سم ��ح الي جه ��ة
بالتدخل بهذا ال�ش�أن.
وا�ض ��اف القائ ��د الع ��ام "�إنن ��ا �سنخت ��ار م ��ن
ي�ش ��ارك يف عملي ��ة حترير املو�ص ��ل و�أُطمئن
اجلمي ��ع ب� ��أن جميع الق ��وات الت ��ي �ست�شارك
�ستكون من�ضبطة".
و�شدد بالق ��ول "لن ن�سمح لأح ��د بان يتجاوز
عل ��ى العراقيني ول ��ن ن�سم ��ح الي �شخ�ص او
جه ��ة ان تتدخ ��ل يف حتدي ��د الق ��وات الت ��ي
�ست�ش ��ارك يف عملي ��ة التحري ��ر" .واك ��د "اننا
ل ��ن نتقدم اكرث يف حماور القتال ما مل نطمئن
على �سالمة النازحني وو�ضع �آليات يف جميع
املحاور اخلا�صة مبدينة املو�صل".
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سياسة

جلنة نياب ّية تقرتح اال�ستغناء عن الهيئات الرقاب ّية و 80مف ّت�ش ًا عموم ّي ًا اخت�صاراً للنفقات

الربملان ينتقد اال�ستعانة بخرباء دول ّيني ملالحقة الف�ساد :احلكومة �أهملت
متابعة � 16ألف ق�ض ّية ك�شفناها
ّ
الفاري��ن
املهرب��ة وامل ّتهم�ين
متح��دث

ّ
حكوم��ي :الأُمم املتح��دة �ست�ساع��د عل��ى ا�ستع��ادة الأم��وال ّ
ّ
 بغداد  /وائل نعمة
اعتربت جلنة نيابية متخ�ص�ص ��ة مبتابعة
الف�س ��اد ان ا�س ��تعانة الع ��راق بـ"خ�ب�راء
دولي�ي�ن" لك�ش ��ف الف�س ��اد ،بان ��ه ميث ��ل
"م�سا�سا بال�سيادة" ،ويهدد بف�ضح �أ�سرار
البالد.
ور�أت اللجن ��ة ان االتفاق �س ��يفتح �أبواب
م�ؤ�س�س ��ات الدولة امام حمقق�ي�ن �أجانب،
مبدية خ�ش ��يتها ان يكون ن�شاطهم م�شابه ًا
لن�ش ��اط جل ��ان التفتي� ��ش الدولي ��ة الت ��ي
كان ��ت تبحث عن اال�س ��لحة املحظورة قبل
.2003
ّ
لكن احلكومة العراقية قللت من �ش�أن هذه
املخ ��اوف ،م�ؤك ��دة �أن "جلن ��ة اخل�ب�راء"
ل ��ن تدخ ��ل يف التفا�ص ��يل ،و�إنها �س ��تقدم
امل�ش ��ورة والدعم يف الق�ضاء على الف�ساد،
و�إعادة االموال املهربة.
جلنة خرباء دول ّيني
وو ّقع ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة ،م�ؤخ ��را،
مذك ��رة تفاهم م ��ع االمم املتحدة تت�ض ��من
اال�س ��تعانة مبحقق�ي�ن دولي�ي�ن للم�س ��اعدة
يف التحقيق مبلفات ف�س ��اد كربى ،كما قال
بيان حكومي.
وقال برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي ،يف
بيان �ص ��در بعد حفل توقي ��ع مع احلكومة
العراقي ��ة� ،إن ��ه "�س ��يعني حمقق�ي�ن دوليني
لتعلي ��م وتدري ��ب مراجع ��ي احل�س ��ابات
احلكوميني املكلفني بالتحقيق يف ق�ض ��ايا
الف�ساد".
ونقل البيان عن معاون مدير مكتب رئي�س
الوزراء نوفل احل�سن قوله � ّإن "و�ضع ح ّد
للإف�ل�ات م ��ن العق ��اب يف �ص ��لب �أجندتنا
الإ�ص�ل�احية .لق ��د توا�ص ��لنا م ��ع برنام ��ج
الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي لطلب توفري دعم
فن ��ي لتعزي ��ز قدراتن ��ا يف التحقي ��ق يف
ق�ضايا الف�ساد ومالحقتها ق�ضائي ًا".
م ��ن جهته ��ا ،قال ��ت لي ��ز غران ��دي ،املمثلة
املقيم ��ة لربنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائي
ومن�س ��قة ال�ش�ؤون الإن�س ��انية يف العراق،
ّ

�إن الربنام ��ج الإمنائ ��ي "يق ��ف عل ��ى �أهبة
اال�س ��تعداد لدع ��م عملي ��ة الإ�ص�ل�اح يف
كل طريق ��ة ممكن ��ة ،الإ�ص�ل�احات �ص ��عبة
وح�سا�سةّ ،
لكن تعزيز احلوكمة على ر�أ�س
الأولويات مع اقرتاب هزمية داع�ش"
وا�ض ��افت ان "برنام ��ج االمم املتح ��دة
الإمنائ ��ي �س ��وف يعم ��ل ،على وف ��ق بنود
االتفاقي ��ة ،عل ��ى توظيف حمقق�ي�ن دوليني
للم�س ��اعدة يف تدري ��ب حمقق�ي�ن عراقيني
وتق ��دمي امل�ش ��ورة .و�س ��وف يك ��ون مق� � ّر
املحقق الرئي�س يف هيئة النزاهة وجمل�س
الق�ضاء الأعلى".
ويحت ��ل الع ��راق املرتب ��ة  161م ��ن ب�ي�ن
 168دولة على م�ؤ�ش ��ر ال�ش ��فافية الدولية
للف�ساد.
يتهرب
العبادي
َّ
ب ��دوره انتق ��د النائب عادل نوري ،ع�ض ��و
جلنة النزاهة الربملانية ،ب�ش ��دة ا�س ��تعانة

احلكومة بـ"خرباء دوليني" ،متهم ًا رئي�س
ال ��وزراء بالته ��رب بع ��د ف�ش ��له يف �إيف ��اء
وعده بان يكون " 2016عام الق�ض ��اء على
الف�ساد" .وقال نوري ،يف حديث لـ(املدى)
ان "عمل اللجنة الدولية �س ��يم�س �س ��يادة
الع ��راق كم ��ا ميك ��ن ان يطلع على ا�س ��رار
الدول ��ة ،وميث ��ل تدخ�ل ً�ا يف امل�ؤ�س�س ��ات
احل�سا�سة للتحقيق مبلفات الف�ساد".
ويخ�ش ��ى ع�ض ��و جلنة النزاه ��ة بان يكون
عم ��ل جلن ��ة املحقق�ي�ن م�ش ��ابها مل ��ا كان ��ت
تق ��وم به جل ��ان التفتي�ش عن ال�س�ل�اح قبل
االجتي ��اج االمريك ��ي للع ��راق يف .2003
واك ��د ان اللجن ��ة الدولي ��ة "ل ��ن ت�س ��تطيع
حما�س ��بة م�س� ��ؤولني او جه ��ات كب�ي�رة
يف الدول ��ة ،تعج ��ز احلكوم ��ة ا�ص�ل�ا ع ��ن
م�ساءلتها
وتابع النائب عادل نوري مت�سائال "ما هو
دور احلكومة بعد ان تقدم اللجنة الدولية
تقاريره ��ا النهائي ��ة التي تخ� ��ص املتهمني

م�ساعد لرئي�س الوزراء اثناء توقيع االتفاقية مع م�س�ؤولة �أُممية � ...أر�شيف
بالف�س ��اد .هل احلكومة قادرة على اعتقال االم ��وال العراقي ��ة يف العا�ص ��مة االردني ��ة
عمّان" ،م�س ��تدركا بالقول "نواجه �صعوبة
اي م�س�ؤول؟".
يف اقن ��اع اململكة باعادة االموال واملتهمني
ّ
ملفات من�س ّية
ب�سبب اختالف القوانني بني البلدين"
باملقاب ��ل ي�ؤك ��د ع�ض ��و جلن ��ة النزاه ��ة �أنها وا�ش ��ار ع�ضو جبهة اال�صالح اىل ان جلنته
ح�س ��مت ،خالل ال�سنوات املا�ضية� 16 ،ألف "ك�شفت اي�ضا وجود مبلغ قدره  6مليارات
ملف خا�ص بالف�ساد .م�شريا اىل تقدمي هذه دوالر داخ ��ل قب ��و يف ب�ي�روت ق ��ام اح ��د
امللف ��ات اىل احلكومة .ولف ��ت اىل وجود  3العراقيني بتهريبه اىل لبنان" .الفتا اىل ان
�آالف مل ��ف قي ��د الدرا�س ��ة .ويق ��ول النائب "احلكومة �س ��حبت �أيدينا من الق�ضية منذ
ن ��وري ان "احلكومة عاجزة عن االم�س ��اك � 8أ�ش ��هر ،ومل تتم اعادة هذا املبلغ رغم اننا
بالفا�س ��دين ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن انن ��ا قدمن ��ا حددنا حتى �أرقام الدوالرات".
ملفات جاهزة ،و�ص ��ادرة فيه ��ا �أوامر �إلقاء وين�صح النائب الكردي احلكومة العراقية
قب�ض على ع ��دد من املتهمني ،لكن احلكومة بـ"تن�شيط الدبلوما�سية يف املحافل الدولية
التنفذ".وانتقد ع�ضو جلنة النزاهة رئي�س ال�س ��تعادة تلك االموال ،وع ��دم االنتظار"،
احلكوم ��ة حي ��در العب ��ادي لع ��دم جديت ��ه الفت ��ا اىل ان "اخت�ل�اف القوان�ي�ن عرق ��ل
يف متابع ��ة  627مطلوب� � ًا م ��ن امل�س� ��ؤولني ا�س ��تعادة ملي ��ارات ال ��دوالرات م ��ن اموال
املتهمني بق�ضايا الف�ساد خارج العراق.
العراق املهربة".
و�أكد النائب عادل نوري ان "جلنة النزاهة وتتوق ��ع جلنة النزاه ��ة الربملانية �أن تكون
ك�ش ��فت وجود  5مالي�ي�ن دوالر من تبيي�ض ملي ��ارات ال ��دوالرات ق ��د اخ ��ذت طريقه ��ا

خارج العراق عرب الأردن ،الإمارت ،تركيا،
بريطاني ��ا ،االحت ��اد الأوروب ��ي� ،إي ��ران،
و�أمريكا ،و�أ�سرتاليا.
وتق ��در دائ ��رة ا�س�ت�رداد الأم ��وال يف هيئة
النزاه ��ة تهري ��ب نح ��و ترلي ��ون دوالر منذ
 ،2003وت�ؤك ��د ال�س ��عي ال�س ��تعادة ه ��ذه
املبالغ� .إال ان جلنة النزاهة الربملانية تقدر
االموال املهربة من العراق بن�صف ترليون
دوالر فقط.وكانت جلنة النزاهة قد طالبت
العب ��ادي ،خ�ل�ال اجتماعه ��ا مع ��ه مطل ��ع
�ش ��باط املا�ض ��ي ،بت�ش ��كيل غرف ��ة عملي ��ات
ت�ض ��م احلكوم ��ة والبنك املرك ��زي ووزارة
اخلارجي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الدوائ ��ر املعني ��ة
بالرقاب ��ة ملتابع ��ة مل ��ف ا�س�ت�رداد الأموال.
وك�ش ��ف تقري ��ر لهيئ ��ة النزاهة� ،ص ��در عام
 ،2014ع ��ن وج ��ود  250مطلوب� � ًا بته ��م
تهري ��ب االم ��وال بينهم  16وزي ��ر ًا ومدير ًا
عام� � ًا� ،أبرزه ��م وزي ��ر الكهرب ��اء الأ�س ��بق
�أيهم ال�س ��امرائي ،ووزير التجارة ال�سابق
عبدالف�ل�اح ال�س ��وداين ،ووزي ��ر الدف ��اع
الأ�سبق حازم ال�شعالن.
ً
و�ش ��رعت جلنة النزاهة ،م�ؤخرا ،بفتح باب
التع ��اون مع ال�ش ��رطة الدولي ��ة "انرتبول"
ال�س�ت�رداد املطلوب�ي�ن للق�ض ��اء العراق ��ي،
وا�ست�ض ��افت اللجن ��ة �س ��فراء بع� ��ض دول
االحتاد الأوروبي يف بغداد.
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل اعت�ب�ر النائ ��ب هيث ��م
اجلبوري ،ع�ض ��و اللجنة املالية الربملانية،
تعاق ��د الع ��راق م ��ع حمقق�ي�ن دولي�ي�ن ب�أنه
"دليل دامغ على �ضعف الأجهزة الرقابية،
واعرتاف �ضمني من احلكومة بعدم قدرتها
على ك�ش ��ف الف�ساد وحما�س ��بة املف�سدين".
وقال اجلبوري ،يف بيان �صحفي له اطلعت
عليه (املدى)� ،أن "املح�سوبية واملحا�ص�صة
هي التي جعلت من بع�ض القيادات نافذين
بالأجه ��زة الرقابي ��ة وتهمي� ��ش الكف ��اءات
واملتخ�ص�ص�ي�ن �أدى �إىل ه ��ذا الرتاج ��ع يف
�أهم مف�ص ��ل للدولة ورمب ��ا جعل الكثري من
العامل�ي�ن يف الأجهزة الرقابية هم �ش ��ركاء
بالف�س ��اد لينتج الف�س ��اد املنظم الذي ينخر
الدول ��ة بط ��رق وخط ��وات قانوني ��ة عل ��ى

ّ
حمققني يف ق�ضية "�أونا �أويل"
ك�شفت عن تعاونها مع 3

هيئة النزاهة :اقرتحنا اال�ستعانة بخرباء دوليني ملكافحة الف�ساد عام 2015
 بغداد  /املدى
نف ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة� ،أم� ��س الثالث ��اء ،ان تك ��ون
اال�س ��تعانة مبحقق�ي�ن دولي�ي�ن يف ق�ض ��ايا الف�س ��اد
تعود اىل "�ض ��عف الإجه ��زة الرقابي ��ة يف البالد"،
م�ؤك ��دا �س ��عيها لتعزيز ق ��درات املراقب�ي�ن املحليني
وامل�ساعدة يف الق�ضايا ذات البعد الدويل.
وقال ��ت الهيئ ��ة ،يف بي ��ان �ص ��حفي اطلع ��ت علي ��ه
(املدى) ام�س� ،إن "عددا من و�سائل الإعالم املحل َيّة
�ريحات من�سوب ًة �إىل بع�ض امل�س�ؤولني
تناقلت ت�ص �
ٍ
احلكوم ِيّني تتع َّلق مبو�ض ��وع اال�ستعانة مبُح ِ ّقـقني
حملي؛
دول ِيّـني؛ للتحقيق يف ق�ضايا ف�ساد ذات بع ٍد ٍ ّ
ولوج ��ود بع� ��ض الت�ص ��ريحات التي رمب ��ا �أثارت
بع� ��ض اللب� ��س يف املو�ض ��وع" .وا�ض ��افت الهيئ ��ة
�أن "فك ��رة اال�س ��تعانة ببع�ض اخل�ب�راء واملُح ِ ّقـقني
الدول ِ ّي�ي�ن هي فك ��رة هيئة النزاهة بالأ�س ��ا�س ،وقد

تو�صـلها
طرحته ��ا يف امل�ؤمترات الدول َيّة التي �ش ��اركت فيها بداية �ش ��هر ني�س ��ان من العام احلايل عن ُّ
�اق م ��ع بعث ��ة الأمم املُـ َّتـح ��دة لال�س ��تعانة
وال �س ��يما يف اجتم ��اع ال ��دورة ال�ساد�س ��ة مل�ؤمت ��ر �إىل اتف � ٍ
الدول الأطراف يف ا ِ ّتفاق َّي ��ة الأمم امل َّتحدة ملكافحة بخ�ب�رات محُ ِ ّقـق�ي�ن دولي�ي�ن يف بع� ��ض حتقيقاتها
الف�س ��اد املنعقد نهاية عام  2015يف مدينة �س ��انت ذات البعد الدويل وا�س�ت�رداد الأموال واملتهمني".
بطر�س�ب�رغ يف جمهور َّي ��ة رو�س ��يا ،واالجتم ��اع ولفت ��ت هيئ ��ة النزاهة اىل ان "اله ��دف من االتفاق
الراب ��ع جلمع َّي ��ة ال ��دول الأط ��راف يف الأكادمي َّي ��ة يكم ��ن يف امل�س ��اعدة يف الق�ض ��ايا التحقيق َّي ��ة ذات
ِّ
الدويل حتديد ًا ،حيث تطر�أ على عمل الهيئة
الدول َّي ��ة ملكافح ��ة الف�س ��اد املنعق ��د يف العا�ص ��مة البع ��د
النم�س ��او َيّة فيين ��ا ،وقد عر�ض ��ت ه ��ذه الفكرة على بع� ��ض الق�ض ��ايا التحقيق َّي ��ة الت ��ي ت َّتـ�س� � ُم بالبع ��د
ملقرها ،حيث ال � ِ ّ
�دويل؛ ل ��ذا اخت ��ارت الهيئة �س ��ابق ًا ثالثة خرباء
ممُ ِ ّثـل ��ي الأمم امل َّتحدة خالل زياراتهم ِ ّ
ع�َّب�َّرّ ت الأمم امل َّتح ��دة عن ا�س ��تعدادها للتعاون مع دول ِيّـني بالتن�س ��يق مع بعث ��ة الأمم املُ َّتـحدة ملتابعة
الهيئة ،و�أر�س ��لت وفود ًا �إليها لتدار�س املو�ضوع" .التحقيق ��ات يف ق�ض ��ية (�أونا �أويل) ـ� �ـ وهي احدى
و�أ�ش ��ار البيان �إىل �أن "الأمم املتحدة �أبدت رغبتها ال�شركات املتهمة بابتزاز وزارة النفط ــ وقد �أعلنت
ؤمتر
باحل�ص ��ول على موافقة احلكوم ��ة العراق َيّة؛ بغية يف مطل ��ع �ش ��هر �أيار من العام اجل ��اري يف م� ٍ
عقد مذك ��رة تفاهم لهذا الغر�ض؛ عم ًال بال�س ��ياقات
�صحفي ُك ِ ّر َ�س لهذا الغر�ض عن تفا�صيل اجتماعاتها
ٍّ
الربوتوكولي ��ة املتبعة يف عقد مذك ��رات التفاهم" ،مع فريق اخلرباء الدول ِيّني الذي زار العراق ،وعقد
اجتماعات مع رئي�س الهيئة و�أع�ض ��اء اللجنة
مبينة �أنه "يف هذا ال�سياق �أعلنت هيئة النزاهة يف ع� � َدّة
ٍ

عالية امل�س ��توى امل ��وكل �إليه ��ا التحقيق بالق�ض ��ية يف ميدان مكافحة الف�ساد".
وم ��ازال ه� ��ؤالء اخل�ب�راء يتابع ��ون الق�ض ��ية" .وقال ��ت الهيئة �إنها "ت ��و ُّد الإي�ض ��اح و�إزالة اللب�س
العام مما ق ��د يُعت َق ُد
و�أ�ضافت الهيئة يف بيانها ان "االتفاق يهدف �أي�ضا ال ��ذي قد يُ�ش � ِ ّ�و ُ�ش على ال ��ر�أي ِ ّ
�إىل م�ساعدة هيئة النزاهة وبق َيّة م� َّؤ�س�سات الدولة � َّأن اال�س ��تعانة ب�إمكان ��ات اخل�ب�راء الدول ِ ّي�ي�ن �إمنا
الأخ ��رى يف مل � ِ ّ�ف ا�س�ت�رداد الأم ��وال واملدان�ي�ن ،جاءتْ نتيجة �ض ��عف الأجهزة الرقاب َيّة �أو تع ُّر�ضها
�إذ اتفق ��ت هيئ ��ة النزاهة م ��ع بعث ��ة الأمم املُ َّتـحدة لل�ض ��غوط� ،إذ ت� ِ ّؤك ُد الهيئ ��ة � َّأن االتفاق مع اخلرباء
على �أهم َيّة اال�س ��تعانة باخل�ب�راء الدول ِيّني لتقدمي الدول ِيّـني كان للغر�ض املذكور �أعاله".
امل�س ��اعدة �إىل الع ��راق يف ه ��ذا املل � ِ ّ�ف م ��ن خ�ل�ال و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن "ر�أي اخل�ب�راء واملح ِ ّقق�ي�ن
متابع ��ة الإجراءات الدول َيّة وم ��ا يتطلبه هذا امللف الدول ّي�ي�ن من ��ذ الب ��دء كان (ع ��دم �إمكاني ��ة توليه ��م
املحلي)
�اع وجهو ٍد حثيث ٍة؛ من �أجل جتاوز العراق التحقيق يف الق�ض ��ايا الداخل َيّة ذات البعد
ِّ
من م�س � ٍ
العقب ��ات والعراقي ��ل التي ت�ض ��عها بع� ��ض البلدان وهذا م ��ا �أ َّكدوا عليه خ�ل�ال اجتماعاتهم مع رئي�س
التي حتت�ضن املدانني والأموال امله َّربة" .وتابعت هيئ ��ة النزاه ��ة ومحُ ِ ّققيها وم ��ا َّ
مت اال ِ ّتفاق عليه مع
الهيئة ان "االتفاق ي�ساعد يف اال�ستعانة باخلربات اجلانب العراقي ممُ ث�ل� ًا بهيئة النزاهة منذ طرحها
الدول َيّة؛ لتنمية مهارات بع�ض املح ِ ّققني العراق ِيّني للفك ��رة قبل اجتماع رئي�س ال ��وزراء بالأمني العام
دورات
من خالل �إ�ش ��راكهم يف
وزيارات مُع َدّة لهذا ل�ل��أمم املتح ��دة ل ��دى زيارت ��ه بغ ��داد نهاي ��ة �آذار
ٍ
ٍ
تقدّمة املا�ضي".
الغر�ض ،واطالعهم على التجارب العامل َيّة املُ ِ

مهامه
الف ّلوجة ُتنهي �أزمتها ال�سيا�س ّية ..وقائممقامها اجلديد يبا�شر
ّ

حماف��ظ الأنب��ار يواج��ه اال�س��تجواب للم�� ّرة الثاني��ة الأُ�س��بوع املقب��ل
 الأنبار /املدى بر�س

ق ّرر جمل�س حمافظة الأنبار �إعادة ا�ستجواب املحافظ �صهيب
ال ��راوي بعدم ��ا ب ��تّ الق�ض ��اء بع ��دم د�س ��تورية جل�س ��ة �إقالته
ال�س ��ابقة .وحدد جمل�س املحافظة ي ��وم الثالثاء املقبل ،موعد ًا
ال�س ��تجواب املحافظ �ص ��هيب الراوي ب�ش� ��أن ملف ��ات وخروق
قانوني ��ة عدة ،م�ؤكدا �أن اال�س ��تجواب �س ��يتم بح�ض ��ور جلنة
قانونية.وهذا هو اال�س ��تجواب الث ��اين الذي يواجهه حمافظ
االنب ��ار �ص ��هيب ال ��راوي من ��ذ � 6أ�س ��ابيع .و�ص ��وّ ت جمل� ��س
حمافظة االنبار� ،أواخر حزيران املا�ضي ،بالأغلبية على �إقالة
الراوي الذي اعتذر عن ح�ضور اجلل�سة "لأ�سباب �صحية".
وبتّ الق�ض ��اء بعدم د�ستورية اجلل�س ��ة ،لأن جمل�س املحافظة
عق ��د جل�س ��تني خ�ل�ال ي ��وم واح ��د يف مق ��ره البدي ��ل بق�ض ��اء
اخلالدي ��ة ،ال ��ذي يبع ��د  23كم �ش ��رقي الرمادي ،ال�س ��تجواب
املحافظ ،ف�ض�ل�ا عن تعر�ض الأخري لوعكة �صحية �صباح يوم
ا�س ��تجوابه.ويتوىل ال ��راوي �إدارة حمافظة الأنب ��ار منذ 20
�ش ��هر ًا ،خلف� � ًا للمحافظ ال�س ��ابق �أحمد الدليمي ال ��ذي تعر�ض

لإ�ص ��ابة نتيج ��ة ا�س ��تهداف موكب ��ه بقذائف ه ��اون .واتهمت
�أط ��راف مق ّربة من حمافظ الأنبار� ،أحمد ابو ري�ش ��ة بالوقوف
وراء م�س ��اعي الإطاح ��ة بالأول.وقال عذال الفهداوي ،ع�ض ��و
جمل� ��س حمافظ ��ة الأنب ��ار يف حدي ��ث اىل (املدى بر� ��س)� ،إن
"جمل�س املحافظة قرر �إعادة ا�ستجواب حمافظ الأنبار �صهيب
ال ��راوي ي ��وم الثالثاء املقبل ،ب�ش� ��أن ملفات ع ��دة منها خروق
قانونية ود�ستورية وتق�صري يف عمله".و�أ�ضاف الفهداوي �أن
"جمل�س الأنبار و�ضع عدد ًا من اال�سئلة ومت تعديل ق�سم منها
ودمج �أخرى  ،و�س ��تطرح على حمافظ االنبار بح�ض ��ور جلنة
قانونية خمت�ص ��ة للإجابة عن اال�سئلة حول تق�صريه يف عمله
واخلروق القانونية التي ارتكبت خالل توليه املن�صب".
وا�شار ع�ضو جمل�س املحافظة �إىل �أن "جميع م�س�ؤويل االنبار
يف جمل�س املحافظة لن يرتددوا يف ا�ستجواب �أي م�س�ؤول �أو
موظف مق�ص ��ر يف عمل ��ه �أو ارتكب خرق ًا قانوني� � ًا �أو متورط
بعملي ��ات ف�س ��اد اداري ومايل وم ��ا ينفذ من ا�س ��تجواب على
وفق القانون والد�ستور".
ويف تط ��ور �آخر �ش ��هدته االنبار ،فقد ت�س ��لم قائممقام ق�ض ��اء

الفلوج ��ة اجلدي ��د �س ��عدون عبي ��د ال�ش ��عالن� ،أم� ��س الثالثاء،
من�ص ��به بح�ض ��ور اع�ض ��اء جمل�س حمافظة االنب ��ار وقيادات
�أمني ��ة ،بع ��د � 3أي ��ام على رف� ��ض القائممقام ال�س ��ابق ت�س ��ليم
املن�صب.
وق ��ال �أركان خلف الطرموز ،ع�ض ��و جمل�س حمافظ ��ة الأنبار
يف حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س)� ،إن "قائممقام الفلوجة اجلديد
�سعدون عبيد ال�ش ��عالن ت�سلم من�صبه ب�شكل ر�سمي ،بح�ضور
جلنة من جمل�س حمافظة االنبار وقيادات �أمنية".
و�أ�ض ��اف الطرموز �أن "ال�ش ��عالن ت�س ��لم مهام عمل ��ه يف بناية
قائممقامي ��ة الفلوج ��ة وبا�ش ��ر عمله لإع ��ادة الإعم ��ار وت�أهيل
اخلدمات وامل�ش ��اريع" ،م�شري ًا �إىل �أن "هناك جلنة من جمل�س
املحافظة �ست�شرف على �أعماله ب�شكل دوري".
وكان ��ت �إدارة حمافظ ��ة الأنب ��ار ق ��د ق ��ررت ،م�ؤخ ��را� ،إعف ��اء
قائممقام الفلوجة عي�سى �ساير العي�ساوي من من�صبه وتعيني
�سعدون عبيد اجلميلي بد ًال منه.
وذك ��رت �إدارة املحافظة ،يف بيان تلقت (املدى بر�س) ن�س ��خة
منه� ،إنه "ا�ستناد ًا اىل ما جاء مبح�ضر اللجنة امل�شكلة مبوجب

االم ��ر االداري املرقم  3914يف  ،2016 /7 /19ال�ص ��ادر عن
جمل�س حمافظة االنبار وما جاء بقرار جمل�س �ش ��ورى الدولة
حمكمة الق�ضاء االداري املرقم  ،2016/113واملت�ضمن اعتبار
بقاء عي�سى �ساير م�ضعن قائممقام ًا للفلوجة خمالفة للقانون،
فقد تقرر اعفا�ؤه من املن�صب" .و�أ�ضاف البيان ،انه "مت تعيني
�سعدون عبيد �شعالن م�شكور اجلميلي بدي ًال عنه".
ورف� ��ض قائممق ��ام املدين ��ة املقال عي�س ��ى العي�س ��اوي ت�س ��ليم
من�ص ��به للمر�ش ��ح املنتخ ��ب من قب ��ل جمل�س حمافظ ��ة االنبار
�سعدون عبيد �شعالن اجلميلي.
وتدخل اجلي�ش حلل هذا النزاع الذي ح�ص ��ل بني الطرفني يف
�أول تدخل ع�سكري يف الفلوجة بعد حتريرها .وطرد اجلي�ش
قائممقام مدينة الفلوجة احلايل واملقال.
وج ��اء هذا القرار بعد �أكرث من �ش ��هرين على حترير الفلوجة،
�إذ ا�س ��تعادت القوات العراقية �آخر منطقة خا�ض ��عة ل�س ��يطرة
تنظي ��م داع� ��ش يف مدينة الفلوج ��ة �أواخر حزيران املا�ض ��ي.
و�أعلن ��ت القيادة العامة انتهاء املعركة بعد �أكرث من �ش ��هر على
القتال.

الورق عك�س الواقع".
وتطالب جلنة النزاهة احلكومة العراقية،
عقب قرارها با�س ��تقدام "خرباء دوليني"،
باال�س ��تغناء عن الدوائر اخلا�صة مبراقبة
املال والف�س ��اد يف الع ��راق كهيئة النزاهة،
وديوان الرقابة املالية ،ونحو  80مفت�ش ��ا
عمومي ��ا .وت ��رى اللجنة ان ه ��ذه الهيئات
الرقابية تكلف الدولة �سنويا مبالغ طائلة.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة النائب ع ��ادل نوري
ان "ق ��رار التقاع ��د مع اللجن ��ة الدولية مت
من دون ا�ست�ش ��ارة الربمل ��ان او اية جهات
رقابية اخرى يف البالد".
برنامج ملكافحة الف�ساد
ّ
لكن �س ��عد احلديثي ،املتحدث با�سم رئي�س
الوزراء ،نف ��ي تدخل "جلنة املحققني" يف
الق�ض ��ايا التف�ص ��يلية مللفات الف�ساد .واكد
ان اللجن ��ة �س ��تهتم بالق�ض ��ايا االجرائي ��ة،
وترك اجلوانب القانونية للق�ضاء.
واكد احلديثي ،يف ات�صال مع (املدى) ،ان
"االتفاق جاء على وفق مذكرة التفاهم مع
الربنام ��ج االنئمائي التابع لالمم املتحدة،
يف اال�ستعانة مبحققني وخرباء يف جمال
ك�شف الف�ساد".
و�أ�ش ��ار املتحدث با�س ��م املكت ��ب الإعالمي
لرئي� ��س ال ��وزراء اىل ان اللجنة ،التي قال
انه ��ا لها جتارب يف دول اخرى�" ،س ��تقوم
باع ��داد خط ��ة وبرنام ��ج متكام ��ل ملكافحة
الف�س ��اد يف الع ��راق ،وتدري ��ب الك ��وادر
واملحققني العراقيني".
واو�ض ��ح احلديث ��ي ان "جلن ��ة املحقق�ي�ن
�ستقوم بفتح ملفات الف�ساد ذات االولوية،
مثل ق�ض ��ية االموال املهرب ��ة" ،م�ؤكدا انها
"لن حتقق مع �شخ�صيات متهمة بالف�ساد،
وامنا �ستوفر برناجما ملكافحة الف�ساد".
ور�أى املتح ��دث احلكوم ��ي ان "جلن ��ة
اخل�ب�راء �ست�س ��اعد العراق على ا�س ��تعادة
املتهم�ي�ن خ ��ارج البالد ،واالم ��وال املهربة
م ��ن خ�ل�ال �ص�ل�اتها باملنظم ��ات الدولي ��ة
وال�ض ��غط على بع�ض البلدان التي ت�ض ��م
متهمني".

الق�ضاء ير ُّد ً
طعنا بقانون
مفو�ضيّة االنتخابات
بغداد  /املدى بر�س
ردت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا ،الثالث ��اء،
الدع ��وى املقام ��ة م ��ن قب ��ل اح ��دى منظم ��ات
املجتم ��ع امل ��دين بخ�ص ��و�ص ع ��دم د�س ��تورية
عدد من مواد قانون املفو�ض ��ية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات ومن مواد النظام الداخلي ملجل�س
ال ��وزراء لع ��دم وج ��ود خمالفة د�س ��تورية يف
م�ضامينها.
وقال القا�ض ��ي عبد ال�س ��تار بريقدار ،املتحدث
الر�س ��مي لل�س ��لطة الق�ض ��ائية االحتادي ��ة يف
بي ��ان تلق ��ت (املدى بر�س) ن�س ��خة من ��ه ام�س،
�إن "املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا ق ��ررت ،خالل
جل�س ��تها الي ��وم ،رد الدع ��وى املقام ��ة من قبل
اح ��دى منظمات املجتمع امل ��دين طالبة احلكم
بعدم د�ستورية املواد امل�شار اليها".
واو�ض ��ح بريق ��دار ان "املحكم ��ة وج ��دت ان
وا�ض ��ع الن�ص ��و�ص املطعون بها ق ��د راعى يف
و�صفها ما ن�ص ��ت عليه املواد الد�ستورية التي
اعتمده ��ا املدع ��ي باعتباره ��ا خمالف ��ة للمواد
الد�س ��تورية يف ح�ي�ن ان هذه امل ��واد قد راعى
امل�ش ��رع الد�س ��توري فيها خ�صو�صية املجتمع
العراق ��ي كون ��ه متع ��دد الأع ��راق والإثني ��ات
واالدي ��ان واملذاه ��ب ل�ض ��مان حق ��وق جمي ��ع
مكونات ال�شعب العراقي".
وا�ض ��اف املتحدث با�س ��م ال�س ��لطة الق�ض ��ائية
ان "املحكم ��ة ر�أت ان الن�ص ��و�ص املطع ��ون
بعدم د�س ��توريتها مل تكن يف مبناها وحمملها
خمالف ��ة للن�ص ��و�ص الد�س ��تورية" ،الفت ��ا اىل
ان "اخلل ��ل يكم ��ن يف تطبيق ا�ص ��حاب القرار
والقوى املتمكنة لهذه الن�صو�ص".
وتاب ��ع بريقدار ان "هذا اخللل ا�س ��فر عن عدم
حتقي ��ق اه ��داف ه ��ذه الن�ص ��و�ص يف حتقيق
العدال ��ة والت ��وازن وامل�س ��اواة يف حتم ��ل
امل�س� ��ؤوليات وني ��ل احلق ��وق امل�ش ��روعة بني
افراد ومكونات ال�شعب العراقي" ،م�شريا اىل
�أن "املحكم ��ة وج ��دت ان ت�ص ��ويب ذلك اخللل
ال يك ��ون ب�إلغ ��اء الن�ص ��و�ص املطع ��ون بع ��دم
د�س ��توريتها و�إمنا عن طريق ت�ص ��حيح م�سار
التطبيق بالطرق التي ر�سمها القانون".
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قالت ان التنظيم �أ�صبح ينتج �أ�سلحة كيمياوية متطورة يف العراق

�صحيفة بريطانية :خماوف من ا�ستخدام داع�ش لغاز
اخلردل يف معركة املو�صل


ك�������ش���ف���ت ع�����ن ا�����ص����اب����ة  100م�����ن ال���ب���ي�������ش���م���رك���ة يف ه����ج����م����ات ق�������رب خم���م���ور

 بغداد /املدى
ك�شفت �صحفية بريطانية �صور ًا مروعة،
كان الع ��امل ي�أم ��ل �أن ال يراه ��ا مرة �أخرى
بع ��د �أهوال احلرب العاملية الأوىل ،تظهر
�أول �أدل ��ة عل ��ى ا�ستخ ��دام داع� ��ش غ ��از
اخلردل يف العراق.
وت ��رك ا�ستخ ��دام غاز اخلردل �أث ��ار ًا على
�أج�س ��اد مقاتلي البي�شمرك ��ة ،مبا يف ذلك
ظه ��ور بثور م�ؤمل ��ة على اجلل ��د و�أ�ضرار
بالغة يف الرئتني.
ودون �أي اعتب ��ار حلظ ��ر ال�س�ل�اح
الكيمياوي دولي� � ًا ،ا�ستخدم الغاز املميت
مرار ًا وتك ��رار ًا �ضد القوات الكردية التي
تقات ��ل لط ��رد املتطرف�ي�ن ،وفق� � ًا ل�صحيفة
دايلي ميل الربيطانية.
وتقاتل اجلماع ��ة الإرهابية التي ت�سببت
مبقت ��ل املئ ��ات يف فرن�س ��ا و�أوروب ��ا،

لالحتفاظ بالأرا�ضي اخلا�ضعة ل�سيطرتها
يف �سوري ��ا والعراق.و�أ�صيب نحو 100
جن ��دي كردي يف هجمات بغ ��از اخلردل،
التي ينفذها التنظيم مرتني بالأ�سبوع يف
كثري من الأحي ��ان ،وفق ًا لأطب ��اء حتدثوا
علن ًا للمرة الأوىل.
و�أج ��رت �صحيف ��ة "مي ��ل اون �صن ��داي"
مقابالت مع �ضحايا الأ�سلحة الكيمياوية،
املحظورة م ��ن قبل الأمم املتح ��دة .و�أكد
خ�ب�راء م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة و�إيطاليا
�إ�صاب ��ة اجلن ��ود بغ ��از اخل ��ردل ،ال ��ذي
يو�ص ��ف بغي ��وم �صف ��راء حت ��رق اجلل ��د
وتلحق �أذى كبريا بالرئة.
و�أك ��د م�صاب ��ون قناعته ��م �أن املتطرف�ي�ن
�أ�صبح ��وا ينتج ��ون �أ�سلح ��ة كيمياوي ��ة
متطورة على نط ��اق �صناعي يف العراق،
و�سط خماوف من ا�ستخدام التنظيم لهذه
الأ�سلحة يف الدفاع عن مدينة املو�صل.

خرباء يتفح�صون موقعا ملوثا باخلردل قرب مناطق داع�ش
و�أ�ش ��ار جن ��دي ك ��ردي �إىل �سق ��وط � 6أ�ستطي ��ع التنف� ��س" .و�أردف "حاول ��ت
�صواري ��خ لداع� ��ش حتت ��وي عل ��ى غ ��از �أن �أ�ص ��رخ طلب� � ًا للم�ساع ��دة �إال �أنن ��ي مل
اخل ��ردل عل ��ى قري ��ة �سلط ��ان عب ��د الل ��ه �أ�ستط ��ع ،ث ��م ب ��د�أت �أ�شعر بحرق ��ة غريبة
التابعة لناحية الكوير يف ق�ضاء خممور .حول بطني وظهري".
وتنف�س مريماج ح�س ��ن ( 39عام ًا)� ،أب لـ وتاب ��ع ح�سن "�شع ��رت �أن جلدي يتحول
� 6أطف ��ال ،الأبخرة ال�سام ��ة التي ت�سربت �إىل �سائ ��ل ،مل�ست ذلك ،وكان م�ؤمل ًا للغاية،
داخ ��ل زي ��ه الع�سك ��ري ،مم ��ا ت�سب ��ب يف ويف نهاي ��ة املط ��اف ر�آين بع� ��ض �أف ��راد
ظهور بثور كبرية على جلده.
البي�شمركة و�أنقذوين".
وق ��ال اجلندي ،ال ��ذي كان واحد ًا من  13وع ��ن رحل ��ة الع�ل�اج ق ��ال "مل يك ��ن هناك
جندي� � ًا وقعوا �ضحاي ��ا لهجوم كيمياوي ،دواء لن ��ا ،كان جمي ��ع ال�ضب ��اط ير�شون ��ا
"�سمعن ��ا �صاف ��رة ال�صواريخ ،وكنا على بامل ��اء لتربي ��د حروقن ��ا� ،إال �أن احل ��روق
بعد  30قدم ًا من م ��كان �سقوط ال�صاروخ مل تندم ��ل وظه ��رت البث ��ور� ،أن ��ا بال ��كاد
عل ��ى �سط ��ح �أح ��د املن ��ازل ،ث ��م انت�شرت ا�ستطي ��ع �أن �أتنف� ��س ،حت ��ى الي ��وم لدي
رائحة ت�شبه رائحة الب�صل".
�سعال م�ستمر و�أ�شعر باالختناق ،ق�ضيت
ً
و�أ�ض ��اف "مل �أك ��ن �أمل ��ك قناع� �ا للغ ��از� 4 ،أي ��ام يف امل�ست�شف ��ى قب ��ل �أن �أعود �إىل
وغطي ��ت فم ��ي بي ��دي ،لكن ��ي �سرع ��ان ما اخل ��ط الأمامي ،لأنه حت ��ى لو كنا جرحى
�شع ��رت ب� ��أمل يف حلق ��ي و�أن �ص ��دري علينا حمارب ��ة داع�ش ،نح ��ن بحاجة �إىل
ي�ضي ��ق ،وانه ��رت عل ��ى الأر� ��ض ،مل �أعد مزي ��د م ��ن الأقنع ��ة الواقية م ��ن الغازات

و�أغطية".ولإثب ��ات �أن البي�شمركة كانوا
�ضحايا هجمات كيمياوي ��ة ،حلل الأطباء
عينات من الدم والبول للجنود امل�صابني.
ووجدت االختبارات املعملية �آثار املركب
الكيميائي الكربيتي "غاز اخلردل" ،وهي
مادة كيمياوي ��ة �أنتجت لأول مرة من قبل
اجلي�ش الأملاين ع ��ام  1916وا�ستخدمت
�ضد الق ��وات الربيطانية .ووفق� � ًا ملنظمة
حظ ��ر الأ�سلح ��ة الكيمياوي ��ة ،يحظ ��ر
ا�ستخدام غاز اخلردل يف �ساحة املعركة،
مبوج ��ب اتفاقي ��ة الأ�سلح ��ة الكيمياوي ��ة
لعام .1993
وق ��ال رئي� ��س منظم ��ة حظ ��ر الأ�سلح ��ة
الكيمياوي ��ة م�ؤخر ًا �أن هن ��اك "م�ؤ�شرات
مقلق ��ة للغاي ��ة" ،على �أن داع� ��ش ا�ستطاع
ت�صني ��ع �أ�سلح ��ة كيمياوي ��ة .كم ��ا �أك ��دت
وكالة اال�ستخب ��ارات املركزية الأمريكية،
اعتقاده ��ا �أن داع� ��ش ميل ��ك الق ��درة عل ��ى
�إنتاج غاز اخلردل وغاز الكلور.
وق ��ال الطبي ��ب ج ��ودال �أحم ��د "نح ��ن
حمظوظ ��ون �أن اجلنود الأك ��راد مازالوا
عل ��ى قيد احلي ��اة ،كان ميك ��ن �أن يفارقوا
احلي ��اة �إذا مل ينقل ��وا ج ��و ًا �إىل اخل ��ارج
للع�ل�اج ،لأن ��ه لي� ��س لدين ��ا م ��واد كافي ��ة
لعالجهم".
و�أ�ش ��ار �أحم ��د �إىل "ع�ل�اج البي�شمرك ��ة
با�ستخ ��دام �أدوية الرب ��و مل�ساعدتهم على
التنف�س وبع�ض قطرات العني" ،الفت ًا �إىل
�أن اجلنود ي�ستحقون معاملة �أف�ضل.
و�أو�ض ��ح العميد حج ��ر �إ�سماعيل ،رئي�س
ق�س ��م العالق ��ات العام ��ة للبي�شمرك ��ة� ،أن
واحد ًا من كل  10جنود ميلك قناع ًا واقي ًا
للغاز ،الفت� � ًا �أن الأقنعة مفرت�ض �أن تكفي
� 150ألف مقاتل.
وقال �إن "�أملانيا والواليات املتحدة وفرت
لن ��ا � 15أل ��ف قن ��اع ،لكنن ��ا نحت ��اج 500
�ألف قن ��اع ،والإرهابي ��ون �سي�ستخدمون
الأ�سلحة الكيمياوية يف معركة املو�صل"،
الفت� � ًا �إىل �أن "معظ ��م الهجمات بالأ�سلحة
الكيمياوي ��ة حدث ��ت ق ��رب املو�ص ��ل ،مما
ي�ش�ي�ر �إىل �أن قناب ��ل الغ ��از تنت ��ج هناك،
وذك ��رت تقاري ��ر ا�ستخباراتي ��ة �أن ق�س ��م
الكيمي ��اء يف جامع ��ة املو�ص ��ل ي�ستخ ��دم
ل�صنع هذه الأ�سلحة".

الديوانية تر�سل قوات للم�شاركة مبعارك �سامراء

ّ
املثنى ُتطالب بحفر خندق مينع ت�س ُّلل "الإرهابيني" من االنبار

 املثنى– الديوانية /املدى بر�س
االرهابي�ي�ن عن طريق البادي ��ة اجلنوبية" ،مطالب� � ًا "احلكومة املركزية
ب�ض ��رورة الإ�س ��راع ب�إقرار املق�ت�رح ملنع ت�سلل العنا�ص ��ر الإرهابية اىل
طالب ��ت قي ��ادة �شرط ��ة حمافظة املثن ��ى� ،أول من �أم�س الأح ��د ،احلكومة حمافظات الو�سط واجلنوب".
املركزي ��ة بتفعي ��ل م�شروع حفر خندق �أمني يف�ص ��ل �صحراء االنبار عن يذكر �أن املثنى ،مركزها مدينة ال�سماوة ،من املحافظات امل�ستقرة �أمني ًا،
املحافظات اجلنوبية ،فيما �أ�شارت اىل ان اخلندق يعمل على منع ت�سلل �إال �أنه ��ا ت�شه ��د بني احل�ي�ن والآخر عملي ��ات �إرهابية وح ��وادث جنائية
"الإرهابيني" عرب البادية اجلنوبية (180كم جنوب غرب بغداد).
خمتلف ��ة.اىل ذل ��ك� ،أعلن ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف حمافظ ��ة الديوانية،
وق ��ال العميد �سامي �سع ��ود ،قائد �شرطة املثن ��ى ،يف حديث اىل ( املدى االثنني ،ار�سال �أحد �أفواج طوارئه ��ا للم�شاركة يف العمليات الع�سكرية
بر�س)" �إن "امل�ساحة الوا�سعة وكرثة املكامن وقلة التجمعات ال�سكانية بقاطع عمليات �سامراء ،جنوبي تكريت ،فيما �أكدت على تدريب وت�سليح
يف مناطق البادية اجلنوبية ت�شكل حتدي ًا �أمام القوات الأمنية" ،م�ؤكد ًا وجتهيز املقاتلني ب�أحدث املعدات والآليات.
ان "االره ��اب ق ��د يجعل من ه ��ذه املنطقة مكان� � ًا النطالق ��ه وتهديد �أمن وق ��ال حماف ��ظ الديواني ��ة� ،سام ��ي احل�سن ��اوي ،يف حدي ��ث اىل (املدى
املنطقة".
بر� ��س)� ،إن "قي ��ادة ال�شرط ��ة ودّعت ف ��وج الط ��وارئ الأول ،التابع اىل
و�أ�ض ��اف �سع ��ود �أن "�شرط ��ة املحافظ ��ة اقرتح ��ت حف ��ر خن ��دق امن ��ي قيادة �شرطة الديوانية ،للم�شارك ��ة يف العمليات الع�سكرية �ضمن قاطع
يف�ص ��ل �صح ��راء حمافظة االنبار عن املحافظ ��ات اجلنوبية منع ًا لت�سلل �سام ��راء ال ��ذي ت�ش ��رف عليه قيادة عملي ��ات �صالح الدي ��ن" ،م�شريا اىل

"تدري ��ب منت�سبي الفوج بدنيا وتكتيكيا وع�سكريا ،على معارك املدن
وحرب ال�شوارع ،وت�سليحهم وجتهيزهم ب�أحدث الأ�سلحة واملعدات".
و�أو�ضح احل�سناوي� ،أن "املعنويات والهمة العالية لتحقيق الن�صر على
املجاميع الإرهابية ،التي �أرهقت �أخوتنا يف املناطق ال�شمالية والغربية
والرغب ��ة احلقيقي ��ة عل ��ى طرده ��م من �آخ ��ر �ش�ب�ر عراق ��ي ،واال�ستعداد
للت�ضحية بالأرواح من �أجل ذلك �سي�أتي لنا بالن�صر القريب".
و�أك ��د احل�سناوي ،وه ��و رئي�س اللجنة الأمنية العلي ��ا يف املحافظة� ،أن
"�أجهزتنا الأمنية قادرة على تنفيذ جميع مهامها وواجباتها القتالية يف
قواط ��ع العمليات� ،إ�ضافة اىل واجباته ��ا الأ�سا�سية حلفظ �أمن املحافظة
ومواطنيها لفر�ض هيبة القانون و�سيادته".
ولف ��ت اىل �أن "مقاتل ��ي الف ��وج الأول �سي�شاركون مع الق ��وات امل�سلحة
والأجهزة الأمنية ،لرفدهم باملقاتل�ي�ن ورفع معنوياتهم بتجديد الدماء،
لتج�سيد معاين اللحمة الوطنية لأبناء ال�شعب الواحد".

توقع بقيادي كبري يف "والية الفرات"
ال�شرطة االحتادية يف بغداد ِ

مكافحة االرهاب تعتقل م�س�ؤول خلية لنقل االنتحاريني واملفخخات اىل النجف وكربالء
�أفاد م�صدر ا�ستخباري مطلع� ،أم�س ،ب�أن القوات االمنية اعتقلت قيادي ًا في تنظيم
(داع�ش) م�س�ؤول عن نقل االنتحاريين والمفخخات من محافظة االنبار الى
كربالء والنجف ،بعملية �أمنية ،غرب الرمادي110( ،كم غرب بغداد).
 بغداد /املدى بر�س
وق ��ال امل�ص ��در ،يف حدي ��ث اىل ( امل ��دى بر� ��س) ام�س،
ان "ق ��وة م ��ن مديري ��ة ا�ستخب ��ارات ومكافح ��ة ارهاب
النج ��ف التابع ��ة لوكال ��ة اال�ستخب ��ارات والتحقيق ��ات
االحتادية متكنت� ،أم�س ،م ��ن اعتقال قيادي يف تنظيم
داع� ��ش بعملي ��ة امنية نفذته ��ا يف منطق ��ة الكيلو ،160
غرب الرمادي" ،مبين� � ًا ان "املعتقل ا�شرتك يف عمليات
ارهابية �ضد القوات الأمنية".
و�أ�ضاف امل�صدر ،الذي طلب عدم الك�شف عن ا�سمه� ،أن
"املعتقل م�س�ؤول يف خلية تابعة لتنظيم داع�ش مهمتها
نق ��ل االنتحاري�ي�ن من االنب ��ار اىل النج ��ف وكربالء"،
م�ؤك ��د ًا �أن "الق ��وات االمني ��ة نقلت املعتق ��ل ملركز امني
ال�ستكمال التحقيق معه".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ك�ش ��ف م�ص ��در يف منظوم ��ة
ا�ستخب ��ارات ال�شرط ��ة االحتادي ��ة ،ع ��ن اعتق ��ال �أح ��د
�أب ��رز ق ��ادة "والية الف ��رات" يف تنظيم داع� ��ش بعملية

ا�ستخبارية ،غربي بغداد ،فيما ع ّد �أن املعتقل من "�أهم" الذي ا�ستخ ��دم التحقيق العمي ��ق واملواجهة بالأدلة ما
ك ��وادر التنظي ��م لعالقت ��ه الوثيق ��ة بقيادات ��ه ومعرفته �أدى اىل انهي ��ار اجلغيف ��ي واالقرار باالنتم ��اء لداع�ش
الدقيقة بهم.
يف حزي ��ران م ��ن عام  ،2014بع ��د �سيطرته على ق�ضاء
ويق ��ول امل�ص ��در يف حدي ��ث اىل (امل ��دى بر� ��س) ي ��وم القائ ��م ،على يد �شقيقه املال حمي ��دي" ،م�س�ؤول �ش�ؤون
االثن�ي�ن� ،إن "مديرية ا�ستخب ��ارات ال�شرطة االحتادية الع�شائر" يف داع�ش.
تلق ��ت معلوم ��ات دقيقة ب�ش� ��أن وجود عنا�ص ��ر �إرهابية ويبينّ امل�ص ��در ،الذي طلب عدم الك�ش ��ف عن ا�سمه� ،أن
يف مناط ��ق غربي بغداد ،من بينها �أحد قياديي التنظيم "اجلغيفي عمل م�ساعد ًا ل�شقيقه الذي كان يتوىل �أخذ
ويدعى �أحمد ح�سني عل ��ي اجلغيفي ،حيث �شكلت على البيع ��ة للتنظيم من الع�شائر فيم ��ا ي�سمى والية الفرات
�أثرها فريق عمل متخ�ص�ص ملتابعة املعلومات وحتديد يف داع�ش" ،م�ش ً
ريا اىل �أن "االرهابي �أكد �أن ان�ضمامه
الأهداف الإرهابية" ،مبين ًا �أن "الفريق ا�ستدرج الهدف للتنظيم كان حت�صي�ل�ا حا�صال بعد �أن قدم �أغلب �أهايل
الذي كان ي�سك ��ن حي اجلامعة ،غربي بغداد ،اىل كمني املناط ��ق التي �سيط ��ر عليها التنظيم البيع ��ة وان�ضموا
يف منطقة امل�أمون القريبة من منطقة �سكناه".
له" ،لي�ستغ ��ل بذلك العالقات بالع�شائ ��ر وحرية التنقل
اال�ست ��دراج مت بع ��د �أن �أغل ��ق الفري ��ق طري ��ق منطق ��ة ب�ي�ن املناطق جلمع ث ��روة مالية من خ�ل�ال عمليات بيع
العامري ��ة ونف ��ق ال�شرط ��ة و�أج�ب�ر الهدف عل ��ى �سلوك و�شراء غري �شرعية وعمليات تهريب.
طري ��ق ر�سُ م ل ��ه لي�سقط يف قب�ضة الفري ��ق الذي تعرف القي ��ادي الداع�ش ��ي كان ق ��د ح�ضر �أحد �أه ��م م�ؤمترات
عل ��ى الهدف ذي الـ  51عام� � ًا بحرفية رغم �صعوبة ذلك ،داع�ش التي جمعت �شيوخ الع�شائر يف م�ضيف "ال�شيخ
حيث مل يكن انكار الهدف االنتماء لداع�ش مقنع ًا للفريق �صباح ال�سط ��ام ال�شرجي" يف مدين ��ة القائم ،بح�ضور

قادة بارزين من التنظيم منهم "ملة حميدي" وم�س�ؤول
عام والي ��ة الفرات حين ��ذاك "ابو �ضرغ ��ام ال�سعودي"
و�شرعي الوالية "حمود كنو�ش" وع�سكريها "ابو �أن�س
ال�شامي" ،باال�ضاف ��ة اىل املن�سق بني الواليات "في�صل
عبي ��د الرجا" ،حيث وثق التنظيم بيعة �شيوخ الع�شائر
له خالل ذلك امل�ؤمتر.
اجلغيف ��ي وعقب ذل ��ك امل�ؤمتر ،توىل مه ��ام �أخذ التوبة
م ��ن عنا�صر القوات الأمنية ووجه ��اء الع�شائر املوالية
للحكوم ��ة بع ��د جتريده ��م م ��ن �أ�سلحته ��م ،وابالغه ��م
ب�ض ��رورة الأمتثال لأوام ��ر وتعليم ��ات التنظيم وعدم
مغ ��ادرة منازلهم ،قبل �أن يح�ضر م�ؤمت ��ر ًا اخر لداع�ش
لك ��ن يف مدين ��ة الفلوجة هذه املرة ،وال ��ذي �شهد اعدام
�أحد عنا�صر الق ��وات الأمنية ،وم�صادرة الأ�سلحة التي
متتلكه ��ا الع�شائ ��ر ،حيث بث داع� ��ش �شريط� � ًا م�صور ًا
يوثق جرميته تلك.
ويك�ش ��ف امل�ص ��در� ،أن "اجلغيفي كان م ��ن نزالء �سجن
ب ��وكا خ�ل�ال امل ��دة ب�ي�ن عام ��ي  2007 - 2006قبل �أن
يت ��م اطالق �سراحه" ،ع ��اد ًا �أن "القي ��ادي الداع�شي من
�أه ��م عنا�ص ��ر والي ��ة الف ��رات ملعرفت ��ه الوثيق ��ة ب�أغلب
ق ��ادة التنظيم الذي كان حم ��ل ثقتهم بحكم �سنه ووالئه
امل�صطن ��ع ،وهو ما ا�ستغله اجلغيفي جلمع ثروة مالية
خالل العامني املا�ضيني".

رئي�س الوزراء مطالب
باكمال "الكابينة احلكومية"
حبيب الطريف
طال ��ب املتحدث با�سم كتلة املواطن النيابية حبيب الطريف ،رئي�س الوزراء
حي ��در العب ��ادي ب�أ�ستكم ��ال كابينت ��ه الوزارية م ��ن مر�شح ��ي التكنوقراط،
م�ؤكد ًا �ضرورة �شمول الهيئات امل�ستقلة بالتغيري.وقال الطريف �إن "رئي�س
احلكوم ��ة حيدر العبادي مطال ��ب با�ستكمال التعدي�ل�ات الوزارية و�شمول
كاف ��ة ال ��وزراء بحكوم ��ة التكنوق ��راط ،باال�ضافة اىل التوج ��ه اىل الهيئات
امل�س�ستقل ��ة واختي ��ار ا�شخا� ��ص منا�سب�ي�ن ل�شغلها".وا�ض ��اف الط ��ريف �أن
"ت�سنم ا�شخا�ص ذوو خربة ادارة تلك الوزارات �سي�سهم يف انهاء التلك�ؤ
احلا�ص ��ل يف ادارة الدول ��ة من ��ذ � 13سن ��ة ويع ��زز م ��ن امكاني ��ة احلكوم ��ة
باخل ��روج من االزمات الت ��ي تع�صف بالبالد".و�ص ��وت جمل�س النواب يف
جل�ست ��ه الثانية ع�شر من الف�صل الت�شريع ��ي املنعقدة ،الثالثاء ،على خم�سة
وزراء ل�شغل وزارات "النفط والنقل واالعمار واملوارد املائية والتعليم".

خينا العبادي بني قبول
رّ
"االعرجي" او �إعادة الغبان
اىل الداخلية
رزاق حميب�س
خيت رئي�س
�أك ��د ع�ض ��و كتلة بدر النيابي ��ة رزاق حميب�س ،ان كتلته ق ��د رّ
جمل� ��س ال ��وزراء حيدر العب ��ادي بني ع ��ودة حممد �سامل الغب ��ان لوزارة
الداخلية �أو قبول تر�شيح رئي�س كتلتها قا�سم االعرجي ل�شغل الوزارة.
وق ��ال حميب� ��س �إن "كتلة ب ��در النيابية ناق�ش ��ت خ�ل�ال اجتماعها الأخري
تر�شيح رئي�سها يف جمل�س النواب قا�سم االعرجي حلقيبة الداخلية خلف ًا
للوزير املقال حممد �سامل الغبان" ،مبين ًا �أن "العبادي مل يبلغنا حتى الآن
بقبوله تر�شيح الأعرجي حلقيبة الداخلية".
خيت العبادي بني عودة الوزير املقال
و�أ�ضاف حميب� ��س� ،أن "كتلة بدر رّ
حممد الغبان ملن�صب وزارة الداخلية �أو قبول تر�شيح رئي�س كتلتها قا�سم
االعرج ��ي للحقيبة ذاتها" ،مرجح ًا "ت�سن ��م االعرجي حقيبة الداخلية يف
جل�سة الثالثاء من الأ�سبوع املقبل".

دولة القانون رف�ضت
"العفو العام" ب�سبب فقرة
�إعادة التحقيق
ابت�سام الهاليل
ك�شف ��ت ع�ضو اللجن ��ة القانوني ��ة النيابية ابت�س ��ام الهاليل ،ع ��ن ا�ضافة فقرة
اعادة "التحقيق" و"التدقيق" مبلفات املعتقلني يف قانون "العفو العام" ،هي
ال�سب ��ب وراء ان�سحاب ن ��واب ائتالف دولة القانون من جل�سة الت�صويت على
امل�شروع.وقال ��ت الهاليل ان "القانونية النيابية اجتمعت مع الكتل ال�سيا�سية
قبل عقد اجلل�سة ومت االتفاق على جميع فقرات م�شروع قانون العفو العام"،
مبين ��ة ان "التي ��ار ال�ص ��دري مل يعرت� ��ض على القان ��ون ال�ضافة فق ��رة ت�شمل
�سجنائ ��ه بالعفو".و�أ�ضافت ع�ضو اللجنة القانونية ان"ا�ضافة فقرة التحقيق
والتدقيق اىل فقرة املحاكمة ال�سبب الرئي�س يف ان�سحاب نواب ائتالف دولة
القان ��ون من جل�سة الربملان" ،م�ؤكدة يف الوقت نف�سه انه "يف اجلل�سة املقبلة
للربملان �سيتم عر�ض القانون داخل الربملان للت�صويت عليه مرة اخرى".

جمع تواقيع  117نائب ًا
لإقالة رئي�س الربملان
بدر الفحل
�أك ��د النائب ع ��ن كتلة اجلماه�ي�ر الوطني ��ة املن�ضوية حتت حتال ��ف القوى بدر
الفح ��ل ،ع ��ن جم ��ع  117توقيع ��ا لإقال ��ة رئي� ��س الربمل ��ان �سليم اجلب ��وري من
من�صبه.
وقال الفحل �إن "النواب املوقعني هم  117نائبا ميثلون جبهة اال�صالح ،ا�ضافة
اىل ن ��واب من خ ��ارج اجلبهة و�سوف يتم تقدمي الطلب خ�ل�ال اجلل�سات املقبلة
يف اال�سبوع القادم".
و�أ�ض ��اف ع�ض ��و كتلة اجلماه�ي�ر �أن "كتل ��ة اجلماهري الوطنية لي�س ��ت مع �إقالة
اجلب ��وري يف الوقت احل ��ايل ،واملرحلة تتطلب الرتيث نتيجة ان هناك قوانني
مهم ��ة يجب ت�شريعه ��ا ،ف�ضال عن مقاتلة تنظيم داع� ��ش االرهابي يف حمافظات
االنبار واملو�صل وكركوك وحتى يف �صالح الدين".

ندعو الن�شاء حمكمة
خا�صة ملكافحة الف�ساد
ماجد �شنكايل
دع ��ا النائب ع ��ن التحال ��ف الكرد�ستاين ماج ��د �شن ��كايل اىل �إن�شاء حمكمة
خا�ص ��ة ملكافحة الف�ساد يف العراق.وق ��ال �شنكايل "نرى بان هناك �أكرث من
م�ؤ�س�س ��ة تنفيذي ��ة تعم ��ل على حماربة الف�س ��اد مثل هيئ ��ة النزاهة وديوان
الرقاب ��ة املالي ��ة وغريه ��ا ومل نلم�س منه ��م �شيئا عل ��ى �أر�ض الواق ��ع ب�ش�أن
مكافح ��ة الف�ساد".و�أ�ض ��اف النائ ��ب الك ��ردي "نريد ان ن ��رى فا�سدين خلف
الق�ضب ��ان و�أي جانب يتوجه �إىل معاقبة الفا�سدين من خالل ان�شاء حمكمة
خا�صة او اي �ش ��يء اخر نحن ندعمه بقوة".ووقع العراق ،م�ؤخرا ،مذكرة
تفاهم مع الأمم املتح ��دة لإ�شراك حمققني دوليني يف ملفات الف�ساد الكربى
ذات الأولوية.وتت�ضم ��ن املذك ��رة "م�ساع ��دة اجلانب العراق ��ي يف الك�شف
ع ��ن ملفات الف�س ��اد الكربى ،ومالحقة املتورطني بها مم ��ن فر خارج البالد،
و�إمكانية ا�ستعادة الأموال املهربة خالل ال�سنوات املا�ضية".

العراق يتوقع و�صول مليوين زائر �إيراين خالل زيارة الأربعني
الأحد 14( ،من �آب  ،) 2016اجتماع ًا للتن�سيق بين وزارات
 بغداد /المدى بر�س
توقع ��ت هيئ ��ة ال�سياح ��ة العراقية ،ام�س الثالث ��اء ،و�صول الخارج ّي ��ة والداخل ّي ��ة والثقاف ��ة والأمانة العا ّم ��ة لمجل�س
مليون ��ي زائر �إيراني خالل زيارة اربعينية االمام الح�سين ال ��وزراء ،بخ�صو� ��ص �آليّة من ��ح �سمات الدخ ��ول للأجانب
(ع) خالل العام الحالي ،و�أكدت عزم الجهات المعنية "عدم الراغبي ��ن بزيارة العتب ��ات المُقدَّ�سة خالل ُمح� � َّرم الحرام،
ال�سم ��اح" ب�أي خرق بدخ ��ول الوافدين للع ��راق ال�سيما من وت�أمين مُ�ستل َزمات دخولهم.
�إي ��ران ،فيما �أ�شارت الى �أن الموع ��د الأولي لمنحهم �سمات وق ��ال رئي�س هيئة ال�سياح ��ة محمود الزبي ��دي ،في حديث
الدخ ��ول (الفي ��زا) يبد�أ في ال� �ـ( 23من �شهر �أيل ��ول المقبل) �إل ��ى (المدى بر� ��س)� ،إن "تنظيم الزي ��ارة الأربعينية �أنيط
ب ��وزارات الخارجي ��ة والداخلية وهيئ ��ة ال�سياحة" ،مبين ًا،
مقابل  40دوالر ًا لكل زائر.
وكان وزي ��ر الخارجي ��ة �إبراهي ��م الجعف ��ري تر�أ� ��س� ،أم�س �أن "اجتم ��اع ي ��وم الأح ��د ،ال ��ذي تر�أ�سه وزي ��ر الخارجية

�ض ��م هيئ ��ة ال�سياح ��ة ووزارة الداخلي ��ة ومديري ��ة المنافذ
الحدودي ��ة ،و�شه ��د الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة ع ��دم ال�سم ��اح
بدخول �أي زائر �أجنبي بدون �سمة دخول �ضمان ًا للح�صول
على موارد مالية".
و�أ�ض ��اف الزبي ��دي� ،أن "الم�شاركي ��ن طالب ��وا ب�ض ��رورة
الت�شديد على المناف ��ذ الحدودية وعدم ال�سماح ب�أي خروق
بدخ ��ول الوافدين للعراق" ،م�شير ًا �إلى� ،أن "الم�شكلة تكمن
بكيفي ��ة ال�سيط ��رة عل ��ى ال ��زوار الإيرانيي ��ن لأن الوافدين
الآخرين م�سيطر عليهم".
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خمت�صون يدعون لإعادة تنظيم �سوق العمل العراقي بعيد ًا عن "املو�سمية"
 بغداد� /أي�سر جبار

دعا مخت�صون� ،أم�س الثالثاء،
�إلى �إعادة تنظيم �سوق العمل
العراقي و�إيجاد فر�ص جديدة
"غير مو�سمية" تن�سجم مع
متطلبات المجتمع ،فيما عدوا
�أن التو�سع بالتدريب المهني
ومنح القرو�ض للعاطلين
و�أ�صحاب الم�شاريع و�إعادة
ت�أهيل المعامل المتوقفة
وت�شغيلها "خطوات ال بد منها
للحد من البطالة المتف�شية
وتنع�ش االقت�صاد الوطني".
وق ��ال عبد الغن ��ي عي�س ��ى ،وهو يجوب
بعربته اخل�شبية �ش ��ارع الر�شيد ،و�سط
بغ ��داد ،يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن
"ببي ��ع ع�صري اال�سكنجبيل (ي�صنع من
اخل ��ل وال�سكر والنعن ��اع) ،خالل ف�صل
ال�صي ��ف الذي ميتد نح ��و ثمانية �أ�شهر،
ي�ش ��كل عم�ل� ًا مربح� � ًا �صيف� � ًا ال�سيما �أن
كثريين يعرفونني ويق�صدونني ل�شربه
لتطري ��ة قلوبهم م ��ن لهيبه" ،مبين� � ًا� ،أن
"املردود املايل خالل ال�صيف جيد جد ًا
وال ميك ��ن مقارنت ��ه مب ��ا �أح�ص ��ل علي ��ه
�شتاءً".
و�أ�ضاف عي�سى� ،أن "عملي خالل ال�شتاء
يتحول لبي ��ع اللبلبي (حم�ص م�سلوق)،
لقل ��ة الطلب عل ��ى الع�ص�ي�ر برغم حاجة
الأخ�ي�ر جله ��د �أكرب ،م ��ن تهيئ ��ة و�سلق

وغاز ما يتطلب عم�ل� ًا عائلي ًا جماعي ًا قد
ي�ستغ ��رق الليل بطوله" ،م�شري ًا �إىل� ،أن
"وارد �أيام ال�صيف قد ي�صل �إىل خم�سني
�ألف دينار ،الأمر الذي يكفي احتياجات
العائلة والتوفري لل�شتاء".
ويف املنطق ��ة ذاته ��ا يوج ��د حم ��ل (�أبو
ك ��رار) لت�صلي ��ح الكهربائي ��ات ،الذي ال

�شارع اجلمهورية و�سط العا�صمة بغداد والذي ي�صل املنطقة التجارية القدمية (ال�شورجة) بباقي مناطق العا�صمة ت�صوير (حممود ر�ؤوف)
يت�أث ��ر عمله بتغي�ي�ر الف�ص ��ول ،بح�سب املنزلية ف�ض�ل� ًا عن ت�صليحه ��ا" ،م�ضيف ًا الأجهزة الكهربائي ��ة �صيف ًا نتيجة كرثة
�صاحبه ،املن�شغل دائم ًا مبعاجلة خمتلف "�أم ��ا �شت ��ا ًء فنتحول للمداف ��ئ النفطية االنقطاع ��ات الكهربائي ��ة وع ��دم انتظام
�أنواع الأجهزة واملعدات املنزلية.
والغازية والكهربائية".
ت ��ردد التي ��ار وع ��دم �إمكاني ��ة ا�ستغن ��اء
وق ��ال �أبو ك ��رار ،يف حدي ��ث �إىل (املدى و�أي ��د �أب ��و ك ��رار ،كالم بائ ��ع الع�ص�ي�ر املواطن�ي�ن عنه ��ا ،عك� ��س احل ��ال �شت ��ا ًء
بر� ��س)� ،إن "لكل مو�س ��م طبيعته ورزقه عبد الغن ��ي عي�سى ،ب�ش� ��أن "وفرة وارد حيث توفر املدافئ النفطية بدي ًال متاح ًا
فف ��ي ال�صي ��ف نبي ��ع امل ��واد االحتياطية ف�ص ��ل ال�صي ��ف مقارن ��ة بال�شت ��اء" ،لهم عنها ،برغم �أن الرزق بيد الله تعاىل
للمربدات واملراوح وغريها من الأجهزة وعازي� � ًا ذل ��ك �إىل "عط ��ل الكث�ي�ر م ��ن يف الأحوال كلها".

النفط النيابية تدعو لتمرير قانون النفط والغاز حلل
امل�شاكل بني بغداد و�أربيل
� إيران �ست�ضخ  7ماليني م 3من الغاز يوميا للعراق خالل �أيلول املقبل
 بغداد /المدى
دع ��ا ع�ض ��و يف جلن ��ة النف ��ط
والطاقة النيابي ��ة� ،أم�س الثالثاء،
اىل اال�سراع بقراءة قانون النفط
والغ ��از ومتري ��ره خ�ل�ال املرحلة
احلالي ��ة حل ��ل امل�ش ��اكل العالق ��ة
ب�ي�ن املركز واالقلي ��م ،فيما �أعلنت
�شركة الغ ��از الوطني ��ة الإيرانية،
ع ��ن ا�ستعداده ��ا لتجهي ��ز حمط ��ة
كهربائية يف بغداد ب�سبعة ماليني
م�ت�ر مكع ��ب يومي� � ًا خ�ل�ال ايلول
املقبل ،مبينة �أن خط ًا ثاني ًا �سيبد�أ
ب�ض ��خ الغ ��از للب�صرة خ�ل�ال عام
 2017املقب ��ل ،مبا يرف ��ع الكميات
امل�ص ��درة للع ��راق ل�سبعني مليون
مرت مكعب يومي ًا.
وقال ع�ضو جلن ��ة النفط والطاقة
النيابي ��ة عل ��ي في�ص ��ل الفيا� ��ض
يف بي ��ان تلق ��ت "امل ��دى" ،ن�سخة
من ��ه� ،إن "املرحلة املقبل ��ة تتطلب
اال�س ��راع بق ��راءة قان ��ون النف ��ط
والغ ��از واالتف ��اق عليه م ��ن �أجل
متري ��ره لت�صف�ي�ر االزم ��ات ب�ي�ن
املرك ��ز واالقلي ��م وانه ��اء اجل ��دل
املحتدم".
و�ش ��دد الفيا� ��ض عل ��ى "�ض ��رورة
اتب ��اع خط ��وات جدي ��ة م ��ن قب ��ل
االدارة اجلدي ��دة للوزارة املتمثلة
بوزي ��ر النف ��ط وك ��وادره الفني ��ة
واالدارية".
وطالب الفيا� ��ض الكتل ال�سيا�سية
بـ"و�ض ��ع ح ��د للخالف ��ات ح ��ول
قانون النفط والغ ��از خا�ص ًة وان
متريره حتت قبة املجل�س �سينهي
اخلالف العقيم بني بغداد واربيل
ال �سيما مبا يتعلق بت�صدير النفط

والعق ��ود املربمة من قب ��ل االقليم
مع ال�شركات العاملية".
ويف �سياق مت�صل قال مدير �شركة
الغ ��از الوطني ��ة الإيراني ��ة ،حميد
ر�ضا اراغي ،يف ت�صريحات نقلها
موقع بلومبريغ Bloomberg
الأمريك ��ي للأخب ��ار االقت�صادية،
وتابعته ��ا "امل ��دى"� ،إن "�إي ��ران
�ستجه ��ز الع ��راق ب�سبع ��ة ماليني
مرت مكعب من الغاز يومي ًا ملحطة
كهرب ��اء غازي ��ة يف بغ ��داد ،خالل
�أيل ��ول املقبل بع ��د ت�أخر لأكرث من
�سنة ع ��ن املوعد املح ��دد" ،م�شري ًا
�إىل �أن "خط� � ًا ثاني� � ًا ي�ص ��ل �إىل
الب�ص ��رة� ،سيفتت ��ح خ�ل�ال ع ��ام
 2017املقب ��ل ،مب ��ا يرف ��ع كميات
الغاز امل�صدرة �إىل العراق ل�سبعني

مليون مرت مكعب يومي ًا".
وذك ��ر املوق ��ع� ،أن "�شرك ��ة الغ ��از
الوطني ��ة االيراني ��ة ذك ��رت خالل
ع ��ام  2014املا�ضي� ،أنها �ستبا�شر
بت�صدير الغاز للعراق اعتبارا من
العام ."2015
ونق ��ل بلومب�ي�رغ ،ع ��ن املحل ��ل
االقت�صادي ،ريج ��ارد مالين�سون،
من م�ؤ�س�سة اينريجي ا�سبيكت�س،
يف لندن ،قوله �إن "الغاز الإيراين
موج ��ود يف كل الأح ��وال ،و�إن
الع ��راق بحاجة ما�س ��ة له لت�شغيل
حمطات ��ه الكهربائي ��ة" ،مبين� � ًا �أن
"الإيراني�ي�ن يبحث ��ون عن �سوق
لكمية الغ ��از املتزايدة املنتجة من
حقول بار�س اجلنوبية".
وكان ��ت وزارة النف ��ط الإيراني ��ة،

�أعلن ��ت يف (ال� �ـ 13م ��ن �آذار
 )2016جاهزيته ��ا ب ��دء ت�صدي ��ر
الغ ��از الطبيع ��ي للع ��راق خ�ل�ال
�أي ��ار  ،2016مبين ��ة �أنه ��ا تنتظ ��ر
بدء بغ ��داد ن�صب البن ��ى التحتية
ال�ضروري ��ة لتبا�ش ��ر �ض ��خ �سبعة
مالي�ي�ن م�ت�ر مكع ��ب من ��ه يومي� � ًا
خالل الأ�شهر الت�سعة املقبلة.
وكان ��ت �شرك ��ة الغ ��از الوطني ��ة
الإيراني ��ة للت�صدي ��ر� ،أك ��دت يف
وقت �سابق ،عل ��ى ا�ستعداد �إيران
ت�صدي ��ر الغ ��از للع ��راق ،حامل ��ا
ي�ضم ��ن الأخ�ي�ر اجلان ��ب الأمني
خلط االنابيب املمتد يف �أرا�ضيه.
وكان مدي ��ر العالق ��ات اخلارجية
ل�شرك ��ة �صادرات الغ ��از الإيرانية
الوطني ��ة ،عزي ��ز الل ��ه رم�ضاين،

ا�ستبع ��د يف (التا�س ��ع م ��ن كانون
الث ��اين � ،)2016إمكانية املبا�شرة
بتجهي ��ز الع ��راق بالغ ��از وفق� � ًا
للموع ��د املح ��دد الع ��ام 2016
احلايل ،ب�سب ��ب تداعيات الو�ضع
الأمن ��ي ،مرجح ًا الب ��دء بالتجهيز
خالل الربع الأول من العام 2017
املقبل.
يذك ��ر �أن الع ��راق و�إي ��ران وقع ��ا،
يف �آب  ،2013عل ��ى اتف ��اق �أم ��ده
�ست �سنوات ،ين�ص على ا�سترياد
الع ��راق �سبعة مالي�ي�ن مرت مكعب
من الغ ��از الإيراين يومي ًا ،لريتفع
الرق ��م تدريجي� � ًا حت ��ى يبل ��غ 25
ملي ��ون م�ت�ر مكع ��ب بع ��د عامني،
وذل ��ك لال�ستف ��ادة من ��ه يف تغذية
حمطت�ي�ن كهربائيت�ي�ن يف بغ ��داد
وثالث ��ة يف دي ��اىل ،ويبل ��غ ط ��ول
اخل ��ط  270ك ��م ،متتد م ��ن حقول
(بار� ��س) اجلنوبي ��ة الإيراني ��ة
و�صو ًال �إىل العراق.
يذك ��ر �أن وزارة النف ��ط دعت ،يف
ال� �ـ 17م ��ن كان ��ون الأول ،2014
�إىل الإ�س ��راع بت�شري ��ع قان ��ون
النف ��ط والغ ��از ،لتنظي ��م العالق ��ة
ب�ي�ن احلكومت�ي�ن االحتادي ��ة
والكرد�ستاني ��ة و�ضم ��ان توزي ��ع
الواردات النفطية على املحافظات
املنتجة بنحو ي�ضمن حقوقها ،يف
حني جدد جمل�س الب�صرة املطالبة
ب�إ�شراك املحافظة مبلف التعاقدات
النفطي ��ة ل�ضم ��ان ا�ستحقاقاته ��ا
املالي ��ة والإدارية ،عاد ًا �أن العالقة
م ��ع وزارة النف ��ط "ل ��ن تنتظ ��م"
�إال بر�س ��م ال�سيا�س ��ة النفطية على
�أ�سا� ��س م�ش�ت�رك و�إق ��رار قان ��ون
النفط والغاز.

وبعي ��د ًا ع ��ن �أ�صح ��اب امله ��ن ،ي�ؤك ��د
املخت�ص ��ون بدوره ��م �أن ال�صي ��ف ه ��و
"املحرك الأ�سا� ��س" لالقت�صاد والناجت
املحل ��ي ،حيث تنم ��و ال�سياح ��ة و�أعمال
البن ��اء بح�س ��ب اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي
�إح�سان املو�سوي.
وق ��ال املو�سوي ،يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "ال�صي ��ف ي�ساع ��د يف من ��و
االقت�ص ��اد والتحك ��م بالن ��اجت املحل ��ي
وكيفية ر�سم ال�سيا�سة املالية" ،مبين ًا �أن
"�أكرث من  38باملئة من الأيدي العاملة
بالعراق يرتبطون بف�صل ال�صيف الذي
ي�ؤمن ا�ستيعاب ًا جيد ًا للبطالة".
و�أ�ش ��ار اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي �إىل� ،أن
"طبيعة العمالة العراقية ما تزال ذاتية
وغري منظمة لذا ف�إن عمل �أغلبها يقت�صر
عل ��ى ف�ص ��ل ال�صي ��ف م ��ن دون اكرتاث
ب�إن�ضاج �أفكار جديدة تفتح لهم جماالت
جدي ��دة وم ��وارد م�ضاف ��ة� ،شت ��ا ًء عل ��ى
الرغم من ق�صر مدته".
من جانبها �أكدت وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة� ،أنها ت�سع ��ى مل�ساعدة ذوي
الدخ ��ل املح ��دود ال ��ذي يعتم ��دون على
ف�ص ��ل ال�صيف يف ك�سب رزقهم ،بح�سب
املدي ��ر الع ��ام للت�شغي ��ل والقرو�ض فيها
ريا�ض ح�سن.
وق ��ال ح�س ��ن ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى
بر� ��س)� ،إن "ال ��وزارة تنظ ��م العديد من
ال ��دورات والور�ش التدريبية طيلة �أيام
ال�سنة" ،مبين ًا �أن "الوزارة ركزت خالل
العام�ي�ن املا�ضي�ي�ن على تنظي ��م دورات
وور� ��ش للعاطلني ع ��ن العم ��ل لت�صليح
املداف ��ئ و�سخان ��ات املي ��اه والطباخات
مبختل ��ف �أنواعه ��ا ف�ض�ل� ًا ع ��ن دورات
�أخ ��رى لت�صلي ��ح خمتل ��ف الأجه ��زة

الكهربائية ومنظوم ��ات التربيد ،بهدف
متكينه ��م م ��ن �إيج ��اد فر� ��ص عم ��ل غري
مو�سمية و�ضمان عدم مواجهتهم العوز
�شتاءً".
وتابع ح�سن� ،أن "الوزارة �أطلقت حزمة
قرو� ��ض مي�سرة ب ��دون فوائ ��د ،لتمكني
العاطلني من افتت ��اح م�شاريع يح�سنون
من خاللها �أو�ضاعهم وي�سهمون بتعزيز
االقت�صاد الوطني".
عل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل دع ��ا اقت�صادي ��ون
�إىل �ضرورة التو�س ��ع بقرو�ض لل�شباب
و�أ�صح ��اب امل�شاري ��ع ال�صناعي ��ة
والزراعية ،و�إع ��ادة تنظيم �سوق العمل
وت�شغي ��ل املعام ��ل املتوقف ��ة ،للح ��د من
ظاه ��رة البطال ��ة و�إنعا� ��ش االقت�ص ��اد
الوطني.
وقال ع�ضو معهد الإ�صالح االقت�صادي،
ف� ��ؤاد حمي ��د ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى
بر� ��س)� ،إن "البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي
�أطلق نح ��و تريليون و 500مليار دينار
للم�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة متنح
م ��ن خالل امل�صارف الأهلي ��ة ،برغم عدم
وج ��ود م�ؤ�ش ��رات حقيقي ��ة عل ��ى ذلك"،
داعي� � ًا البن ��ك املرك ��زي� ،إىل "توجي ��ه
امل�ص ��ارف الأهلي ��ة ب�ض ��رورة ت�سه ��ل
الإج ��راءات والإ�سراع مبن ��ح القرو�ض
للح ��د م ��ن البطال ��ة و�إنعا� ��ش االقت�صاد
الوطني".
و�أكد حميد ،على �ضرورة "�إعادة تنظيم
�سوق العمل و�إيجاد فر�ص جديدة ،غري
مو�سمية ،تن�سجم مع متطلبات املجتمع
وحتد م ��ن البطالة املتف�شي ��ة فيه" ،عاد ًا
�أن "�إع ��ادة ت�أهي ��ل وت�شغي ��ل املعام ��ل
املتوقفة ميك ��ن �أن تكون خطوة يف هذا
االجتاه".

�إعالن مناق�صة حملية عامة رقم ()2016 /608
بطاريات (� )170أمبري عدد  1200/بطارية
و( )135امبري عدد  600 /بطارية
تعلن شركة توزيع املنتجات النفطية عن حاجتها لشراء (شراء بطاريات ( )170امبير و( )135امبير)
بكلفة تخمينية قدرها ( )250.200.000دينار (مائتان وخمسون مليون ومائتان ألف دينار) وضمن
املوازنة التشغيلية لعام  2016/التبويب ح 323 /أدوات احتياطية وحسب املنشأ والنوعيات والكلف
التالية:
نوع البطارية

املن�ش�أ

العدد

ال�سعر للنوع (�سواليت)
�سعر املفرد

ال�سعر الكلي

ال�سعر للنوع (روكت – انديكو –
اطل�س)
ال�سعر الكلي
�سعر املفرد

170 Ah

كوري

1200

141000

169.200.000

140000

168.000.000

135 Ah

كوري

600

135000

81.000.000

125000

75.000.000

وباالمكان شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب الى مقر الشركة الكائن في بغداد منطقة الدورة –
مجمع مصفى الدورة النفطي – هيأة املواد  /قسم املشتريات احمللية لقاء مبلغ قدره ( )150.000دينار
(مائة وخمسون ألف دينار) غير قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه املناقصة مصاريف نشر اإلعالن
علما ً ان الشركة ستقوم بعقد مؤمتر ليس الزاميا ً ملقدمي العطاءات لإلجابة عن االستفسارات يوم
الثالثاء املوافق .2016/9/6
وان آخر موعد لقطع الوصوالت من شعبة الصندوق يوم الثالثاء املوافق  2016/9/20الساعة ()12
مسا ًء ويليه موعد تسليم العطاءات نهاية الدوام الرسمي الساعة ( )1ظهرا ً من نفس اليوم في
مقر الشركة وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم التالي لتاريخ الغلق بحضور ممثلي
أصحاب العروض وعليه فان أي عطاء يصل بعد الفترة احملددة يعتبر متأخرا ً ويتم رفضه واعادته الى
صاحبه دون فتحه وعلى ان ترفق املستمسكات املطلوبة تفاصيلها ادناه مع العطاء:
 -1هوية غرفة جتارة نافذة لعام ( 2016على إن يراعى التجديد الحقاً).
 -2عقد تأسيس (على ان يكون رأس مال الشركة املقدمة للعطاء ال يقل عن ( )2اثنان مليار دينار).
 -3شهادة تأسيس  /إجازة ممارسة مهنة  /اعمال مماثلة  /حسابات ختامية.
 -4تأمينات أولية ونسبة ( )%3من الكلفة التخمينية وعلى ان يكون السعر املقدم نافذ ملدة ()90
يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 -5كتاب التحاسب الضريبي.
مالحظة:
 يتم بيان شروط املناقصة املفصلة ومبا يتالئم مع طبيعة العقد املطلوب تنفيذه في تعليماتمقدمي العطاءات املرافقة ملستندات املنافصة والتي يتم احلصول عليها عند شراءها من جهة
التعاقد.
مع التقدير
موقع وزارة النفط االلكترونيwww.oil.gov.iq :
موقع الشركة االلكترونيwebmail.podc.oil.gov.iq :
عنوان قسم املشتريات احمللية االلكترونيpurchases_dep@opdc.oil.gov.iq :

علي عبد الكرمي املو�سوي
املدير العام  /وكالة
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
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محليات
نص ردن

معايل �صاحب " الوزرة "

 كركوك  /املدى بر�س

�صحيف ��ة حملي ��ة ن�شرت االثن�ي�ن املا�ضي ت�صريح ��ا الحد اع�ضاء
جمل�س النواب من جبهة اال�ص�ل�اح على ال�صفحة االوىل بالبنط
العري� ��ض (( بي ��ع "ال ��وزرات" احد ا�سب ��اب الف�س ��اد ال�شامل يف
العراق)) وتكرر اخلط�أ يف مفردة وزارات يف ال�صفحة الثالثة ،
ما جعل الباحثني يف الن�سق امل�ضمر يتناولون امل�س�ألة من زوايا
متع ��ددة لك�ش ��ف �سر حتوي ��ل ال ��وزارات اىل وزرات  ،مع طرح
ت�س ��ا�ؤالت للو�صول اىل حقيقة ان كان اخلط�أ �سهوا او مق�صودا
 .يف كل االحوال "الوزرات" و�صلت اىل القراء  ،ولهم احلق يف
ا�ستخدامها الغرا� ��ض �شخ�صية  ،ال�سيما انها مهددة باالنقرا�ض
وانح�س ��ار ح�ضورها يف الوقت احلا�ض ��ر اال ب�شكل حمدود يف
ح ّمامات االحياء ال�شعبية البغدادية ،يرتديها ا�شخا�ص يقدمون
خدم ��ة التدليك للزبائن ،اما احلمامات الن�سائية فاملعلومات عنها
غري متوفرة  ،ل�صعوبة العثور عن م�صادر تتحدث عن تفا�صيل
خمفي ��ة عن "حم ��ام الن�س ��وان" املعروف ل ��دى البغدادي�ي�ن بانه
املكان الوحيد املنا�سب للرثثرة وطرح االقاويل من دون ح�سيب
او رقيب .
يف حلب ��ات الزورخان ��ة ح�ض ��رت "ال ��وزرات" بو�صفه ��ا ال ��زي
املنا�س ��ب للم�صارع�ي�ن قبل دخ ��ول املايوهات الريا�ضي ��ة  ،على
ايق ��اع الطبول وت�شجيع اجلمه ��ور ي�ستعر�ض امل�صارع ع�ضالته
ليبع ��ث بر�سال ��ة مبا�ش ��رة اىل خ�صم ��ه ،بانه �سيق�ض ��ي عليه يف
اجلول ��ة االوىل م ��ع التزامه بقواع ��د اللعبة واح�ت�رام "الوزرة
" بو�صفها ت�سرت اجزاء من اع�ضاء اجل�سم الب�شري  ،لي�س من
امل�ستح�سن الك�شف عنها مهما كانت �شدة املنازلة .
النائ ��ب اال�صالح ��ي يف ت�صريح ��ه للجريدة املحلي ��ة كان يرغب
باال�ش ��ارة اىل ق ��وى �سيا�سي ��ة م�شارك ��ة يف احلكوم ��ة احلالي ��ة
متورط ��ة يف بي ��ع وزاراتها ولي� ��س وزراته ��ا  ،لأ�شخا�ص دفعوا
مالي�ي�ن ال ��دوالرات مقاب ��ل احل�صول عل ��ى "وزارة ام اخلبزة "
عل ��ى حد تعب�ي�ر نائب يف كتلة تدعي انه ��ا �صاحبة احلل والربط
ال�سني على حقوق ��ه  ،وانقاذه من التهمي�ش
يف ح�ص ��ول املكون ُ
واالق�ص ��اء ،فيم ��ا جتاهل ��ت ه ��ذه الكتل ��ة مالي�ي�ن النازح�ي�ن من
ال�سني ��ة  ،لف�شله ��ا يف احل�ص ��ول على
املحافظ ��ات ذات االغلبي ��ة ُ
عق ��د ل�ش ��راء كرفان ��ات ال�س ��كان املهجرين م ��ن مدنه ��م  ،ح�صلت
الكتل ��ة يف احلكوم ��ة ال�سابق ��ة عل ��ى وزارة مهم ��ة  ،جعل ��ت
زعيمه ��ا يقي ��م امرباطورية اعالمي ��ة تتكون م ��ن ف�ضائيات تبث
براجمه ��ا من العا�صم ��ة االردنية عمان  ،ف�ضال ع ��ن وكاالت انباء
ومواقع الكرتونية �سخرت جميعها لت�شجيع الفقراء على ارتداء
"الوزرات"  ،لإحياء �أجماد الأجداد .
ال�شع ��ب العماين ال�شقيق  ،وكذلك اليمن ��ي املن�شغل حاليا بحرب
داخلي ��ة م ��ن ال�شعوب العربي ��ة امل�صرة على االحتف ��اظ بازيائها
ال�شعبي ��ة  ،ارت ��داء "ال ��وزرة " منظر م�أل ��وف  ،فر�ضت ��ه ا�سباب
مناخي ��ة  ،م ��ن الطبيع ��ي ج ��دا ان يرت ��دي امل�س�ؤول ��ون الوزرات
ب ��دءا من كب ��ار امل�س�ؤولني اىل �صغار املوظف�ي�ن  ،التم�سك بالزي
ال�شعبي جزء من احلفاظ على الهوية الوطنية ،لعل اجلريدة يف
عنوانها كانت تريد احياء "الوزرات " يف العراق  ،وال �ضري من
دخولها اىل الربملان او م�ؤ�س�سات الدولة االخرى  ،خ�صو�صا ان
ارتف ��اع درجة احل ��رارة يف بع�ض االحيان يج�ب�ر العراقي على
ن ��زع جلده  ،معلقا �آماله عل ��ى "الوزرات "  ،يق�صد الوزارات يف
الكابينة اجلديدة لعلها حتقق اال�صالح اجلذري .

عزا بطريرك الكلدان يف
العراق والعامل ،مار لوي�س
روفائيل الأول �ساكو،
امل�شاكل الراهنة بالعراق
�إىل غياب الفريق ال�سيا�سي
املن�سجم ،وحالة "ال�شرذمة
والتمزق" التي يعانيها
امل�شهد ال�سيا�سي و�سعي
البع�ض �إىل "متزيق البلد".
ويف ح�ي�ن ع ��د �أن الأه ��م م ��ن
التعدي ��ل ال ��وزاري �إع ��ادة بن ��اء
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة عل ��ى �أ�س� ��س
�سليم ��ة ت�ؤم ��ن قي ��ام دول ��ة مدنية
دميقراطية ،حث م�سيحيي املهجر
عل ��ى العودة والإ�سه ��ام يف �إعادة
بناء مناطقه ��م و�إعماره ��ا كونهم
"�أ�سا�س ت�أريخها".
وق ��ال البطري ��رك �ساك ��و ،خ�ل�ال
حف ��ل افتتاح مزار م ��رمي العذراء
(�سي ��دة ال ��ورد) يف كاتدرائي ��ة
(القل ��ب الأقد� ��س) و�س ��ط مدين ��ة
كركوك( 250كم �شمايل العا�صمة
بغ ��داد)� ،إن "ت�آخ ��ي �أه ��ل كركوك
وت�ساحمه ��م مكننا م ��ن االحتفال
بافتت ��اح ن�ص ��ب ال�سي ��دة العذراء
يف كاتدرائية القلب الأقد�س" .
و�أ�ض ��اف بطري ��رك الكل ��دان يف
العراق والعامل �أن "كركوك ت�شكل

منوذج� � ًا لالنفت ��اح والتعاي� ��ش
امل�ش�ت�رك بف�ض ��ل طبيع ��ة �أهله ��ا
وحكم ��ة �إدارته ��ا ووقوفه ��ا عل ��ى
م�ساف ��ة واح ��دة م ��ن مكون ��ات
املحافظ ��ة كافة من تركمان وعرب
وك ��رد وم�سيحي�ي�ن" ،م�شري ًا �إىل
�أن "الن�ص ��ب ه ��و الأول بالع ��راق
ونف ��ذ يف كرك ��وك ،نظ ��ر ًا للمكانة
املتمي ��زة واخلا�ص ��ة لل�سي ��دة
الع ��ذراء (ع) عن ��د امل�سيحي�ي�ن

مزار (�سيدة الورد) بكاتدرائية القلب الأقد�س يف كركوك
وامل�سلم�ي�ن ،وذكره ��ا يف الق ��ر�آن للع ��راق والإ�سه ��ام يف بن ��اء
الكرمي ،لت�سه ��م يف رعاية املدينة مناطقهم و�إعمارها كونهم �أ�سا�س
ومباركته ��ا وحفظه ��ا م ��ن �أي تاريخها".
مكروه".
واته ��م البطري ��رك ال�سيا�سي�ي�ن
و�أو�ضح �ساكو �أن "رئي�س الرابطة الذي ��ن يتحدث ��ون يف الإعالم عن
الكلداني ��ة العاملي ��ة �صف ��اء �صباح "ع ��دم ا�ستقرار كرك ��وك" ،ب�أنهم
هن ��دي ،ه ��و ال ��ذي ت�ب�رع ب�إقامة "يجهلون واقع املدينة ويفتقرون
الن�صب هدي ��ة منه لأهايل كركوك ملعرفة واقعها وت�أريخها" ،م�ؤكد ًا
من امل�سيحيني وامل�سلمني" ،داعي ًا �أن "كرك ��وك تتمت ��ع بال�س�ل�ام
م�سيحي ��ي املهج ��ر �إىل "الع ��ودة واال�ستق ��رار ال ��ذي جتل ��ى اليوم

بافتت ��اح ن�ص ��ب ال�سي ��دة العذراء
ع."-وع ��زا �ساك ��و امل�ش ��اكل الراهن ��ة
بالع ��راق �إىل "غي ��اب الفري ��ق
ال�سيا�س ��ي املن�سج ��م ،وحال ��ة
ال�شرذم ��ة والتمزق الت ��ي يعانيها
امل�شه ��د ال�سيا�سي و�سعي البع�ض
�إىل متزيق العراق" ،وتابع "لوال
خالف ��ات ال�سيا�سي�ي�ن والطبق ��ة
احلاكم ��ة مل ��ا متكن ��ت ع�صاب ��ات
داع� ��ش الإرهابي ��ة م ��ن احت�ل�ال
�أج ��زاء مهمة وعزيزة من العراق،
م ��ا يتطلب منه ��م مراجع ��ة الذات
و�إ�ص�ل�اح الو�ض ��ع" .وا�ستط ��رد
البطري ��رك �أن "الع ��راق ي�شه ��د
الي ��وم ايجابي ��ات عدي ��دة برغ ��م
امل�أ�س ��اة الناجم ��ة ع ��ن داع� ��ش
ووج ��ود �أربع ��ة ماليني ن ��ازح �أو
مهج ��ر ،تتمث ��ل باالنت�ص ��ارات
الت ��ي حتققها الق ��وات الأمنية من
اجلي� ��ش والبي�شمرك ��ة واحل�ش ��د
و�أبن ��اء الع�شائ ��ر" ،ع ��اد ًا �أن ذلك
"ر�سالة مهمة لعودة الثقة و�إزالة
اخلوف".
وح ��ذر �ساكو م ��ن "مرحلة ما بعد
داع� ��ش الت ��ي قد ت�شه ��د �صراعات
وث ��ارات ع�شائري ��ة وقومي ��ة
وطائفي ��ة ومذهبية" ،م�شدد ًا على
�أن "الدول ��ة املدنية الت ��ي �أ�سا�سها
القان ��ون وامل�ؤ�س�س ��ات هي احلل
الوحيد مل�شاكل العراق".
يف حم ��ور �آخر من حديثه ،تناول
�ساكو التعديل الوزاري الذي �شمل
خم�س وزارات ،ع ��اد ًا �أن "العربة

لي�س ��ت بتغي�ي�ر الأ�شخا� ��ص �إمنا
بتغي�ي�ر العملي ��ة ال�سيا�سية التي
بنيت على �أ�س�س خاطئة" ،م�ؤكد ًا
على �أهمي ��ة "التوج ��ه لبناء دولة
مدنية ح�ضارية دميقراطية".
يذك ��ر �أن االحتفالي ��ة �أقيم ��ت
بح�ض ��ور املئ ��ات م ��ن م�سيحي ��ي
كرك ��وك ،وم�شارك ��ة املط ��ران مار
يو�س ��ف توم ��ا رئي� ��س �أ�ساقف ��ة
كرك ��وك وال�سليماني ��ة ،واملطران
م ��ار با�سيليو� ��س يل ��دا ،املع ��اون
البطرياك ��ي مبنا�سب ��ة عيد انتقال
ال�سي ��دة م ��رمي الع ��ذراء (ع) �إىل
ال�سم ��اء حي ��ث يع ��د ه ��ذا امل ��زار
الأول يف الع ��راق ،وق ��د �صمم ��ه
املهند� ��س الفرن�سي برنارد كيلري،
و�أقي ��م على راحة نف� ��س املرحوم
�صباح نا�صر هندي.
وقد جلب متثال العذراء من مدينة
ل ��ورد الفرن�سي ��ة الت ��ي "ظه ��رت
فيه ��ا العذراء م ��رمي �إىل القدي�سة
برنادي ��ت" ،وي�ض ��م امل ��زار �سبعة
�صلبان ترمز �إىل الأ�سرار ال�سبعة
و�أربعة روابط ترمز �إىل الأناجيل
الأربعة ،وثالث ��ة �أعمدة ترمز �إىل
الثال ��وث الأقد� ��س ،وناف ��ورة ماء
العم ��اد الت ��ي ترم ��ز �إىل م ��اء عني
مغ ��ارة اللورد الأ�صلية يف فرن�سا
وهي عني "عجائبية" .
وتع ��د مدينة ل ��ورد يف فرن�سا من
املدن التي يزورها املاليني �سنوي ًا
لل�ص�ل�اة (لظهور م ��رمي العذراء)
فيها والت�ب�رك مبياهها العجائبية
التي �أ�شفت الكثري.

عراقيان ي�ؤ�س�سان �شركة لت�صدير الأدوية وامل�ستلزمات الطبية الربيطانية للعراق
 بغداد  /املدى بر�س

للم�ستلزم ��ات الطبية والأدوي ��ة يف مقاطعة يورك�شاير
باململكة املتحدة ،بالتعاون مع وكالة للأدوية ومنتجات
الرعاية ال�صحية �ست�ؤمن ت�صدير الأدوية وامل�ستلزمات
الطبية الربيطانية للع ��راق" ،مبينة �أن "الدفعة الأوىل
م ��ن �ص ��ادرات الأدوي ��ة �ستتوج ��ه �إىل بغ ��داد يف وقت
الحق م ��ن العام احل ��ايل بالتع ��اون مع غرف ��ة التجارة
العاملي ��ة الربيطاني ��ة التخ�ص�صي ��ة للتج ��ارة والعق ��ود
اخلارجية".
وذك ��رت ال�صحيف ��ة �أن "كي ��ور فارم ��ا �أ�س�س ��ت من قبل
م�صطف ��ى ال�شاجل ��ي وعل ��ي ال�شم ��ري ،به ��دف تلبي ��ة
احتياج ��ات العراق م ��ن الأدوية وامل�ستلزم ��ات الطبية

�أعلن �شابان عراقيان عن ت�أ�سي�س �شركة لت�صدير الأدوية
وامل�ستلزم ��ات الطبية الربيطانية للع ��راق ،ال�سيما تلك
اخلا�صة بالأمرا�ض املزمنة ،مبينني �أنها "معرتف بها"
من قب ��ل م�ؤ�س�سة الأدوية ومنتج ��ات الرعاية ال�صحية
الربيطاني ��ة ،و�ستعم ��ل مبوج ��ب �ش ��روط التوزي ��ع
املعتمدة لدى وكالة الأدوية الأوروبية.
وقالت �صحيفة "ذي بري�س  "The Pressالربيطانية
يف تقري ��ر له ��ا ،تابعت ��ه (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "عراقي�ي�ن
اثن�ي�ن �أ�س�سا �شرك ��ة كيور فارم ��ا Cure Pharma

جمل�س بابل يقرر يف جل�سة �سرية حتويل
امل�ست�شفى الرتكي لال�ستثمار وال�صحة ترف�ض
قرر جمل�س حمافظة بابل ،ي ��وم �أم�س الثالثاء ،حتويل
امل�ست�شف ��ى الرتك ��ي يف املحافظ ��ة لال�ستثم ��ار .وفيم ��ا
رف�ضت جلن ��ة ال�صحة يف املجل�س القرار كونه �سي�شكل
"عبئ� � ًا على املواطنني"� ،أك ��دت تقدمي ثالثة مقرتحات
الدارة امل�ست�شفى.
وقال رئي� ��س جمل�س حمافظة بابل حيدر جابر الزنبور
يف حدي ��ث اىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "جمل� ��س املحافظة
ا�ست�ض ��اف خالل جل�سته االعتيادي ��ة التي عقدت ،وكيل
وزارة ال�صحة زامل �شياع ب�ش�أن امل�ست�شفى الرتكي يف
بابل" ،مبين ًا �أنه "تقرر بعدها حتويل اجلل�سة �إىل �سرية
ب�سبب ح�سا�سية بع�ض امللفات املتعلقة بامل�ست�شفى".
وا�ضاف الزنبور �أن "الوكيل طرح ثالثة اقرتاحات وهي
عر� ��ض امل�ست�شفى لال�ستثمار بع ��د اكمال ت�سلم الأجهزة
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افتتاح �أول مزار ملرمي العذراء يف العراق ..و�ساكو يدعو
لإقامة الدولة املدنية

 عالء ح�سن

 بابل  /املدى بر�س
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واملع ��دات الطبية واملق�ت�رح الثاين هو ت�أجي ��ل الت�سلم
حلني اكمال املوارد الفنية واملالية للم�ست�شفى واملقرتح
الثالث ه ��و القيام بت�شغيل جتريب ��ي للم�ست�شفى ي�شمل
اال�ست�شارية وال�سونار وغريها من الأجهزة الطبية".
وتاب ��ع الزنب ��ور �أن "املجل� ��س قرر ،بع ��د نقا�شات دامت
ارب ��ع �ساعات� ،إحالة امل�ست�شف ��ى لال�ستثمار ب�سبب عدم
امكاني ��ة ت�شغيل ��ه الأن لع ��دم توف ��ر الك ��وادر وامل ��وارد
املالية" ،وب�ي�ن "نحن نحرتم جمي ��ع الأراء يف املجل�س
وج ��رى الت�صويت بدميقراطي ��ة و�شفافية و�أ�صبح ر�أي
االكرثية مع اال�ستثمار".
م ��ن جهته ��ا ،قال ��ت رئي�س ��ة جلن ��ة ال�صح ��ة يف جمل�س
حمافظ ��ة باب ��ل هب ��ة القرغ ��ويل يف حدي ��ث اىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "جمل� ��س حمافظ ��ة باب ��ل ق ��رر يف جل�س ��ة
�سرية ا�ستم ��رت اربع �ساعات ط ��رح امل�ست�شفى الرتكي
لال�ستثمار".

نعـــي
تنعى مؤسسة املدى لالعالم والثقافة
والفنون املدقق القانوني املرحوم

كرمي حمود فرج

حيث وافته املنية إثر مرض عضال يوم
 /11آب 2016 /والد كل من (مجد وحيدر
وحسني) تغمده اهلل في فسيح جناته.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

الربيطاني ��ة احلديث ��ة ال�سيما تلك اخلا�ص ��ة بالأمرا�ض تكون غالية الثمن ج ��د ًا للعامة من ال�سكان ،و�إن �أغلبها
املزمن ��ة" .و�أو�ضح ��ت "ذي بري� ��س" �أن "�شرك ��ة كيور ذات نوعية رديئة و�شحيح ��ة يف بع�ض مناطق العراق
فارم ��ا ت�أ�س�ست يف منطقة ثورب ارك ا�ستيت  Thorpحي ��ث ال يتمكن ��ون م ��ن احل�صول عل ��ى رعاي ��ة �صحية
 Arch Estateيف مقاطع ��ة يورك�شاير الربيطانية منا�سب ��ة خ�صو�صا الذي ��ن يعانون م ��ن �أمرا�ض مزمنة
ك�شرك ��ة توري ��د وتوزيع �أدوي ��ة خمولة ومع�ت�رف بها مثل ال�سكري ".
من قب ��ل م�ؤ�س�سة الأدوية ومنتج ��ات الرعاية ال�صحية و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري �أن "غرف ��ة التج ��ارة العاملي ��ة كانت
الربيطاني ��ة الت ��ي �ستعمل عل ��ى وفق �ش ��روط التوزيع عون� � ًا لل�شركة بالدعم والن�صيح ��ة لتبا�شرعملها" ،الفت ًا
املعتمدة لدى وكالة الأدوية الأوربية".
�إىل �أن "ال�شرك ��ة �ست�صدر للعراق �أدوية �أمرا�ض القلب
ونقل ��ت ال�صحيف ��ة ع ��ن عل ��ي ال�شم ��ري قوله �إن ��ه على واجلهازي ��ن اله�ضم ��ي والتنف�س ��ي ومعاجل ��ة احلاالت
"الرغ ��م من �أن هن ��اك �شركات �صيدالني ��ة �ضخمة يف الأخرى ،التي ميكن احل�صول عليها من خالل موزعني
الع ��راق �إىل �أن الأدوي ��ة ذات النوعية اجلي ��دة غالب ًا ما تعاقدت معهم يف بغداد لت�أمينها يف �أنحاء العراق".

وزارة النقل
ال�شركة العامة لإدارة النقل اخلا�ص
الق�سم  :ق�سم الأمالك والعقارات

العدد 10942 :
التاريخ2016/8/7 :

اعــالن رقم ()10942

تعلن الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير املشيدات املدرجة ادناه في محافظة (بغداد) في اليوم (الثالثني)
تبدأ اعتبارا ً من اليوم التالي لنشر اإلعالن وفقا ً لقانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم ( )21لسنة  2013والشروط التي ميكن احلصول
عليها من قسم الشركة أعاله لقاء مبلغ ( )5.000دينار غير قابلة للرد .فعلى الراغبني احلضور في الساعة العاشرة في مقر الشركة
إعاله وان يقدم املزايد كتاب كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون الى (الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص) وهوية األحوال املدنية
وشهادة اجلنسية وبطاقة السكن (النسخ االصلية) وبدفع التأمينات القانونية البالغة  %20مضروبا ً في عدد سنني العقد بصك مصدق
وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني في عدد سنني العقد ،علما ً اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية جتري املزايدة في اليوم التالي:
ت

ا�سم العقار

الت�أمينات

املالحظات

1

محل رقم ( )14مرآب حي اجلهاد

 264.000ألف دينار

2

محل رقم ( )15مرآب حي اجلهاد

 349.000ألف دينار

3

مطعم في مرآب حي اجلهاد

 517.000ألف دينار

4

محل رقم ( )5مرآب الكاظمية األول

 1.847.000مليون دينار

5

دورة مياه ( )2مرآب الكاظمية األول

 1.167.000مليون دينار

6

محل رقم ( )10مرآب البراق

 410.000ألف دينار

7

محل رقم ( )3مزدوج خارجي مرآب ابي غريب

 305.000ألف دينار

8

احملالت املرقمة ( )11 /7 /4خارجي مرآب ابي غريب

 166.400ألف دينار

لكل محل

9

احملالت املرقمة ( )10 /9 /5خارجي مرآب ابي غريب

 164.000الف دينار

لكل محل

10

محل رقم ( )12خارجي مرآب ابي غريب

 165.200ألف دينار

11

محل رقم ( )39داخلي مفتوح للخارج مرآب ابي غريب

 217.200ألف دينار

12

احملالت املرقمة ( )49 /43 /42خارجي مرآب ابي غريب

 105.600ألف دينار

13

محل رقم ( )46خارجي مرآب ابي غريب

 106.000ألف دينار

14

احملالت املرقمة ( )59 /50خارجي مرآب ابي غريب

 117.000الف دينار

لكل محل

15

احملالت املرقمة ( )56 /53 /52 /51خارجي مرآب ابي غريب

 107.000ألف دينار

لكل محل

16

محل رقم ( )61خارجي مرآب ابي غريب

 155.000ألف دينار

مدة االيجار سنتان  ..يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل منه

لكل محل

املهند�س ميثاق طالب �إ�سماعيل العلياوي
املدير العام وكالة
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محليات

ارتفاع �أجور الأطباء والأدوية وتردِّ ي اخلدمات ال�صحية
ُ
طب الأع�شاب برغم "خماطره"
ينع�ش َّ
 بغداد /المدى بر�س
يعم ��د كثي ��رون �إلى ط ��ب الأع�شاب
لتخلي�صه ��م م ��ن الأمرا� ��ض الت ��ي
يعان ��ون منها لأ�سباب مختلفة منها
ارتف ��اع �أج ��ور الأطب ��اء والأدوية
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الخ�شي ��ة م ��ن الم ��واد
الكيماوي ��ة ،ما �شجع عل ��ى انت�شار
محال العط ��ارة و"الطب ال�شعبي"
برغ ��م تحذي ��رات المخت�صي ��ن من
المخاطر المترتبة على ذلك ال�سيما
في ظل افتقار العديد منهم للخبرة
الالزمة وجهله ��م نتائج ا�ستعمالها
و�آثارها الجانبي ��ة ،و�سعي وزارة
ال�صح ��ة والبيئ ��ة ل�ضب ��ط الأم ��ور
ح� � ِّد ا�ضطراره ��ا لغل ��ق  68مح�ل ً�ا
�أو عي ��ادة ف ��ي عموم الع ��راق لعدم
ح�صولها على �إجازة.
وق ��ال المواط ��ن ماج ��د ع ��ودة،
ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى بر� ��س) �إن
"ارتفاع �أجور الك�شف عند الأطباء
و�أ�سع ��ار الأدوي ��ة ف ��ي �صيدلي ��ات
القطاع الخا�ص ،وتردِّي الخدمات
ف ��ي الم�ست�شفي ��ات الحكومي ��ة
والخا�صة ،ا�ضط َّرنا لتجربة الطب
ال�شعب ��ي على الرغم من التحفظات
علي ��ه" ،معرب� � ًا ع ��ن اعتق ��اده ب� ��أن
"العالج بالأع�شاب الطبيعية ربما
يكون �أف�ضل من الأدوية الم�ص َّنعة
م ��ن م ��واد كيماوي ��ة قد تك ��ون لها
�أعرا�ض جانبي ��ة ،الأمر الذي �ش َّكل
عام�ل ً�ا م�ضاف� � ًا للتوجه �إل ��ى الطب
ال�شعب ��ي للتخل� ��ص م ��ن ال�سمن ��ة
مث ًال".
و�أ�ضاف عودة �أن ��ه "بد�أتُ بتناول
بع� ��ض الجرع ��ات م ��ن الخلط ��ات
ال�شعبي ��ة الت ��ي و�صفه ��ا ل ��ي
المخت� ��ص بط ��ب الأع�ش ��اب ،ف ��ي
منطقتن ��ا ،زيون ��ة� ،شرق ��ي بغداد،
منذ نح ��و �أربعة �أ�شه ��ر ،لتخفي�ض
وزن ��ي وكان ��ت النتائ ��ج جي ��دة �إذ
فق ��دت  5كغ ��م" ،م�ست ��درك ًا بالقول

"لكن تلك الو�صفات �سببت بع�ض
الم�ضاعفات مثل خفقان القلب و�إن
كان ب�شكل قليل".
ب ��دوره �أب ��دى المواط ��ن ن ��واف
البدري "عدم الثقة بطب الأع�شاب
ب�سبب كثرة الطارئين عليه وغياب
المراقبة".
وقال البدري ،في حديث لـ (المدى
بر� ��س) �إن "مح ��ال ط ��ب الأع�شاب
تنت�ش ��ر بنح ��و مُلف ��ت وغري ��ب"،
معرب� � ًا ع ��ن ا�ستغرابه م ��ن "غياب
الرقابة على تلك المحال التي باتت
تحظى ب�إقب ��ال كبير ب�سبب ارتفاع
�أجور الأطب ��اء والأدوية الكيمائية
ورداءة الخدمات ال�صحية".
وبح�س ��ب الم�ص ��ادر التاريخي ��ة،
ف� ��إن الط ��ب ال�شعب ��ي والت ��داوي

بالأع�شاب طالما رافق الح�ضارات
الرافديني ��ة ،كال�سومرية والأكدية
والبابلية ،حيث عث ��ر علماء الآثار
عل ��ى الكثير م ��ن الكتاب ��ات وال ُرقم
الطيني ��ة التي ت�شي ��ر له في مناطق
مختلفة من البالد.
ب ��دوره قال رحي ��م عا�صي �صاحب
عي ��ادة لبي ��ع وت ��داوي بالأع�ش ��اب
في منطقة بغ ��داد الجديدة� ،شرقي
العا�صم ��ة ،ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى
بر� ��س) �إن "انت�ش ��ار الع�ل�اج
بالأع�شاب ف ��ي العراق بد�أ بعد عام
 1991نتيجة الح�صار االقت�صادي
ومن ��ع دخ ��ول الأدوي ��ة للب�ل�اد ،ما
ا�ضط ��ر البع� ��ض للج ��وء �إليه ��ا"،
عازي ًا اال�سباب �إل ��ى "كثرة وجود
محال وعي ��ادات الأع�شاب بعد عام

�أعلنت �شرطة حمافظة االنبار ،يوم �أم�س الثالثاء،
عن اع��ادة افتتاح مديرية �شرطة ق�ضاء الرطبة على
احلدود العراقية -ال�سورية ،غرب االنبار ،فيما �أكدت
تعزيز عنا�صر ال�شرطة بالأ�سلحة والعجالت الأمنية
كافة.
وقال قائد �شرطة االنبار اللواء هادي رزيج يف حديث
ل �ـ(امل��دى ب��ر���س) �إن "جلنة �أمنية م��ن ق�ي��ادة �شرطة
االنبار ومديرية الأمن الوطني وبح�ضور قيادة امنية
وع�سكرية افتتحت مديرية �شرطة ق�ضاء الرطبة على
احلدود العراقية -ال�سورية وتعزيز القطعات االمنية
من ال�شرطة وف��وج ط��وارئ ع�شرين بكافة الأ�سلحة
والعجالت".
و�أ� �ض��اف رزي��ج �أن "ق�ضاء الرطبة ال��ذي حت��رر من
تنظيم (داع�ش) نعمل على اع��ادة االمن واال�ستقرار
فيه مع توفري اخلدمات واع��ادة امل�شاريع يف جميع
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لموظف في مجل�س الوزراء

ت �ظ��اه��ر ال �ع �� �ش��رات م��ن امل��واط��ن�ي�ن ،ي��وم
�أم�س الثالثاء ،ق��رب مبنى البنك املركزي
و� �س��ط ال�ع��ا��ص�م��ة ب �غ��داد ،اح�ت�ج��اج� ًا على
امتناع م�صرف �أهلي ت�سديد اموالهم يف
ث��اين ت�ظ��اه��رة خ�ل�ال ا��س �ب��وع ،فيما دع��وا
احل�ك��وم��ة وال�ب�ن��ك امل��رك��زي �إىل "التدخل
حلل م�شكلتهم" .وق��ال �أح��د امل�شاركني يف
التظاهرة حممد جا�سم يف حديث لـ (املدى
بر�س) �إن "الع�شرات من املواطنني خرجوا،
�صباح ام�س ،يف تظاهرة قرب مبنى البنك
امل��رك��زي العراقي و�سط العا�صمة بغداد،
للمطالبة ب�إرجاع اموالهم املودعة يف م�صرف
دار ال�سالم االهلي بعد ا�سبوع على التظاهر
امام مبنى امل�صرف" ،مبين ًا ان "املتظاهرين
و�صلوا اىل طريق م�سدودة م��ع امل�صرف
يف ا�ستيفاء اموالهم على الرغم من الوعود
يف بها امل�صرف" .و�أ�ضاف
الكثرية التي مل ِ

�أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
ع��ن �ضوابط القبول املبا�شر و��ش��روط��ه لل�سنة
الدرا�سية املقبلة .وق��ال املتحدث الر�سمي با�سم
ال��وزارة حيدر العبودي ،يف بيان� ،إن "القبول
املبا�شر ي�شمل القبول يف كليات الرتبية البدنية
وعلوم الريا�ضة واق�سام الرتبية والريا�ضية،

الهجرة

�أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين� ،إجالء
ونقل  524نازح ًا من ق�ضاء احلويجة اىل
مدينة كركوك .
وقالت ال��وزارة يف بيان ،تلقت "املدى"،
ن�سخة منه ان "فرع ال ��وزارة يف كركوك
ق��ام ب��إج�لاء ونقل  524ن��ازح� ًا م��ن ق�ضاء
احلويجة �إىل خميم نزراوه" ،مبينا ان
"�إجمايل عدد َمن جرى �إجال�ؤهم منذ بدء
عمليات التحرير و�صل �إىل �أل��ف و573
نازح ًا".
و�أ�ضاف البيان ان "�أجالء النازحني جرى
بوا�سطة با�صات خ�ص�صتها ال��وزارة يف
نقلهم �إىل املخيم يف كركوك" ،الفتا �إىل
توزيع "م�ساعدات غذائية ومنزلية عليهم
فور و�صولهم املخيم".

العمل

�إجالء ونقل ً 524
نازحا
من الحويجة الى كركوك

االمانة

�أ���ص��درت حمكمة اجل �ن��اي��ات املخت�صة
بق�ضايا النزاهة ،حكم ًا يق�ضي ب�سجن
موظف يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
ال�ستغالله الوظيفة العامة.
وق��ال��ت ه�ي�ئ��ة ال �ن��زاه��ة يف ب �ي��ان تلقت
"املدى" ،ن���س�خ��ة م �ن��ه ،ان "حمكمة
خت�صة بق�ضايا النزاهة،
اجل�ن��اي��ات املُ َّ
ا� �ص��درت ح�ك�م� ًا غ�ي��اب�ي� ًا ب�سجن امل��دان
ع�� ��.ص.ع ال ��ذي ك��ان يعمل ُم� َّ
�وظ�ـ�ف� ًا يف
ق�سم العقود وامل�شرتيات بالأمانة العامَّة
ملجل�س ال� ��وزراء؛ ال�ستغالله الوظيفة
العامَّة".
و�أ�ضاف ان "القرار ال�صادر ِّ
بحق املدان
ا�ستند �إىل �أحكام امل��ادَّة { /316ال�شق
العراقي"،
الأول} من قانون العقوبات
ِّ
م�شريا اىل ان "املحكمة وج��دت نتيجة
إثباتات ووقائع
املُتو ِّفـر لديها من �أدل ٍة و� ٍ
ِّ
ت�أيَّـدت ب�أقوال املُم ِّثـل القانوين و�أقوال
ال�شهود والتحقيق الإداريِّ كافية ومقنعة
لتجرميه ا�ستناد ًا �إىل املادَّة احلكميَّة 316
من قانون العقوبات".

التعليم

النزاهة

 بغداد /املدى بر�س

مناطق الرطبة قبل اع��ادة ال�ن��ازح�ين اىل مناطقهم
املحررة" ،م�شري ًا اىل �أن "قوات ال�شرطة يف االنبار
بكافة مفا�صلها ا�صبحت ق��وة �ضاربة �ضد تنظيم
(داع�ش) وفكره الإجرامي".
وتابع رزيج �أن "التنظيم بات يتعمد الهروب وعدم
املواجهة مع افواج طوارئ ال�شرطة والفوج التكتيكي
ال�ق�ت��ايل ل�شرطة الأن �ب��ار املجهز ب ��أح��دث اال�سلحة
والعجالت الع�سكرية و�أجهزة الر�صد واملراقبة".
ي�شار اىل �أن حمافظة االنبار �شهدت معارك عنيفة
�ضد تنظيم (داع�ش) يف نهاية عام  ،2013و�سيطرة
التنظيم على اغلب م��دن االن�ب��ار ون��زوح م��ا يقارب
املليون �شخ�ص اىل املحافظات العراقية املختلفة واىل
اقليم كرد�ستان فيما ا�ستطاعت القوات االمنية يف
مطلع عام  2016من حترير مدينة الرمادي والفلوجة
وه�ي��ت وال��رط�ب��ة وناحية الكرمة وم��دن اخ��رى يف
غرب االنبار ومقتل املئات من عنا�صر التنظيم خالل
املواجهات.

الإعالن عن �ضوابط
القبول لل�سنة
الدرا�سية -2016
2017

 طالب عبد العزيز

اللعيبي واحلمامي ..املهمة ال�صعبة
غري � ٌ�ب ،عجي � ٌ�ب �أمر الب�ل�اد هذه ،فق ��د �أ�صبح كل �ش�أن م ��ن �ش�ؤونها
حم ��ط الريبة وال�شك ��وك ،وباتت احلقائق وامل�سلم ��ات فيها غريبة،
و�شب ��ه م�ستحيلة بنظ ��ر الغالبية ،بالد مل يعد ال�صدق فيها �إال وهم ًا،
ومث ��ل ما فق ��دت النا� ��س الأمن وامل�ستقب ��ل فق ��دت الطم�أنينة ،وحل
ال�ش ��ك حمل اليق�ي�ن يف �أدق مفا�ص ��ل احلياة� .أقول ذل ��ك لأن غالبية
الذي ��ن علقوا عل ��ى ق�ضية الوزيري ��ن الب�صري�ي�ن اجلديدين ( جبار
عل ��ي اللعيب ��ي وكاظم فنجان احلمام ��ي) �شكك ��وا يف ا�ستقالليتهما
!!! وم ��ع يقينن ��ا بان الرجلني من �أك�ث�ر النا� ��س ا�ستقاللية ومهنية،
�أكرثه ��م حر�صا على بناء الب�ل�اد بالطرق ال�صحيح ��ة� ،إال �أننا جند
ال�صعوبة يف �إقناع النا�س� ،إذ مل تعد ق�ضية اال�ستقاللية يف العراق،
مثلما كانت يف العهد امللكي مث ًال ،هنالك ت�صور يتجاوز اليقني حتى
مفادة �أن الدولة العراقية قائمة على �أ�سا�س احلزبية واملحا�ص�صة،
ولن جند وزير ًا ،مدير ًا عام ًا خارج التو�صيف هذا� ،أبد ًا.
والنا� ��س حمق ��ة يف ذلك ،فق ��د متكنت االح ��زاب احلاكم ��ة ،وخالل
ال�سنوات املا�ضي ��ة من التغلغل يف مفا�صل الوزارات ب�شكل غريب،
فه ��ي تقا�سمت منا�ص ��ب مثل وكيل وزير �أق ��دم ووكيل وزير ومدير
عام ومديري دوائر �أخرى وهكذا ،لعلمها بان من�صب وكيل الوزير
مث�ل�ا غري قابل للتغيري ،ل ��ذا �سيكون املن�صب هذا من ح�صتها ،حتى
و�إن تغ�ّي رّ�ر الوزير .من هنا �ستكون مهمة الوزير اجلديد �صعبة ،بل
وغاية يف ال�صعوبة ،وعلينا �أن نت�صور وزارة مثل النفط �أو النقل
وهم ��ا وزارتان كانتا م ��ن ح�صة �أحزاب حاكم ��ة ( الدعوة ،املجل�س
االعلى ،منظمة بدر ،التيار ال�صدري ووووو) وقد ا�ستحكمت فيهما
القوى احلزبية ،التي تعاقب ��ت ومترت�ست وب َنت و�أ�س�ست وف�سدت
ب�ش ��كل ال ميك ��ن ت�ص ��وره! ُترى من �أي ��ن �سي�أت ��ي الوزي ��ر امل�ستقل
بالق ��درة اخلارق ��ة على نزع ال ��وزارة هذه م ��ن قب�ض ��ة املحا�ص�صة
واحلزبية� .أمر �شبه م�ستحيل ،وكان الله يف عون الوزراء اجلدد.
كث�ي�رون قال ��وا ب�أن الوزراء اجل ��دد لن يغريوا م ��ن املعادلة �شيئ ًا،
لأنه ��م لن يجدوا َمن يتع ��اون معهم يف وزاراته ��م ،ولكي نقف على
واح ��دة من هذه ،نتذكر بان وزير النفط اجلديد جبار علي اللعيبي
كان م ��ن �أ�شد املعار�ضني لبن ��ود جوالت الرتاخي� ��ص النفطية� ،أيام
كان مدي ��ر ًا عام ًا ل�شركة نفط اجلن ��وب ،ومت عزله عن �إدارة ال�شركة
م ��ن قبل الوزير ح�سني ال�شهر�ستاين ،وه ��و الذي كان مر�شح ًا قوي ًا
للوزراة ،قبل �أكرث من �ست �سنوات ،وكذلك �سيكون احلال بالن�سبة
لوزي ��ر النقل احل ��ايل كاظم فنج ��ان احلمامي ،كان م ��ن املتحم�سني
مل�شروع بناء ميناء الفاو الكبري ،امل�شروع الذي تع َّر�ض ل�ضغوطات
ال�سيا�سة وتداخل امل�صالح احلزبية ف� ً
ضال عن امل�شاكل االقليمية مع
�إيران والكويت ،وهكذا� ،سيجد الوزيران جدران ًا كونكريتية �صلبة
�أمامهم ��ا� ،إن مل يق ��ف رئي�س ال ��وزراء بجانبهما ،م ��ع ما يحيطه من
م�ش ��اكل ،وهو الذي يعاين من �إحباط من معار�ضي �سيا�سته ،الأمر
الذي ات�ضح يف كلمته التي �ألقاها �أمام الربملان� ،صبيحة الت�صويت
عل ��ى الوزراء اخلم�سة ،وهو الذي قال :يج ��ب �أن يكون ا�ستجواب
الوزراء �سيا�سي ًا ،يف �إ�شارة اىل ا�ستجواب وزير الدفاع.

الع�شرات يتظاهرون قرب البنك املركزي احتجاج ًا على امتناع
م�صرف �أهلي عن ت�سديد �أموالهم

�إعادة افتتاح مديرية �شرطة
الرطبة غرب الأنبار
 الأنبار /املدى بر�س

حمالت بيع االع�شاب تنت�شر يف بغداد واملحافظات ب�شكل الفت
� 2003إلى غي ��اب الجانب الرقابي يتوارث ��ون المهن ��ة �أب� � ًا ع ��ن ِجد"،
وقلة الوعي الطبي عند البع�ض" .م�ضيف� � ًا �أن "الذي ��ن يري ��دون
و�أق� � َّر عا�صي ب� ��أن "الطارئين على التخل� ��ص م ��ن ال�سمن ��ة وت�ساق ��ط
المهن ��ة ال يجي ��دون ت�شخي� ��ص ال�شعر وال�سكري ،ي�شكلون غالبية
الأمرا�ض و�إعطاء العالج المنا�سب زبائ ��ن عي ��ادات ط ��ب الأع�ش ��اب،
له ��ا م ��ا عك� ��س حال ��ة �سلبي ��ة على ف� ً
ضال عن �أولئك الذين يبحثون عن
المهنة" ،الفت ًا الى �أن "المتمر�سين تبيي�ض الب�ش ��رة وتكبير الأع�ضاء
بالمهن ��ة ب ��د�أوا بو�ض ��ع �إج ��ازة �أو ت�صغيره ��ا و�شد الب�شرة و�إزالة
الممار�سة الت ��ي ح�صلوا عليها من الكل ��ف والمقوي ��ات الت ��ي تفت ��ح
وزارة ال�صح ��ة ،ف ��ي مواقع بارزة ال�شهية".
م ��ن محالهم في محاولة لك�سب ثقة من جانبه �أكد الوكيل الفني لوزارة
الزبائن".
ال�صح ��ة والبيئ ��ة جب ��ار ال�ساعدي
م ��ن جهته ق ��ال �صاحب مح ��ل �آخر "عدم ممانعة الوزارة من التداوي
لالع�ش ��اب م�ؤي ��د ج ��ار الل ��ه ف ��ي بالأع�ش ��اب" ،مبين� � ًا� ،أن "الوزارة
منطق ��ة الكاظمية� ،شمال ��ي بغداد ،لديها مرك ��ز مخت�ص بذلك ،بح�سب
ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى بر� ��س) �إن وكيلها الفني جبار ال�ساعدي.
"كثير ًا من ممار�سي طب الأع�شاب وقال ال�ساعدي ،في حديث لـ(المدى

بر�س) �إن "لدى ال ��وزارة �ضوابط
خا�ص ��ة بمن ��ح رخ�صة فت ��ح عيادة
لبيع الأع�شاب ولي�س التداوي بها،
ف� ً
ضال عن لجان متخ�ص�صة للك�شف
الموقعي عليه ��ا و�أخذ عينات منها
لفح�صه ��ا والت�أك ��د م ��ن مطابقته ��ا
للموا�صفات المحددة".
و�أ�ض ��اف ال�ساع ��دي �أن "عي ��ادات
ومحال الأع�ش ��اب انت�شرت بكثافة
ال�سيم ��ا خ�ل�ال الم ��دة م ��ن 2012
�إل ��ى  ،2014و�أغلبه ��ا غي ��ر مجازة
ر�سمي� � ًا م ��ا ا�ضط ��ر ال ��وزارة �إل ��ى
�إغ�ل�اق العديد منها خ�صو�ص ًا التي
يمار� ��س �أ�صحابها عالجات وهمية
ت�سبب م�شاكل �صحي ��ة" ،الفت ًا الى
�أن "اللج ��ان المخت�ص ��ة بال ��وزارة
�أغلق ��ت حت ��ى الآن نح ��و  68مح ًال
�أو عي ��ادة لطب الأع�شاب في عموم
العراق".
وتاب ��ع وكي ��ل وزارة ال�صح ��ة
والبيئ ��ة� ،أن "محافظ ��ة مي�س ��ان
كان ��ت ف ��ي �ص ��دارة المحافظ ��ات
الت ��ي ترك ��زت فيه ��ا تل ��ك المح ��ال
والعي ��ادات ،وبعده ��ا النجف ومن
ث ��م بغ ��داد والمو�ص ��ل وديال ��ى
وبابل".
عل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل �أك ��د طبي ��ب
اخت�صا� ��ص ب�أمرا� ��ض القل ��ب� ،أن
الأع�شاب "ال يمكن" �أن تكون بدي ًال
منا�سب ًا في كل الأحوال.
وق ��ال الدكت ��ور نائل عب ��د اللطيف
ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى بر� ��س) �إن
"الأع�شاب ال يمكن �أن تكون عالج ًا
منا�سب ًا للطب والأدوية ،ال�سيما �أن
العديد من المتعاملين بها يفتقرون
للخب ��رة الالزمة ويجهل ��ون نتائج
ا�ستعماله ��ا و�آثاره ��ا الجانبي ��ة"،
م�ؤك ��د ًا �أن "الم�ست�شفيات العراقية
�شه ��دت في الآونة الأخيرة ارتفاع ًا
كبي ��ر ًا في ع ��دد الم�صابين بحاالت
ت�سمم وم�ضاعف ��ات خطيرة نتيجة
التداوي بالأع�شاب".

قناطـر

جا�سم ان "و�ضعنا لالموال يف امل�صرف كان
نتيجة الو�ضع الأمني املرتدي واخلوف من
عمليات ال�سطو والنهب لكننا فوجئنا ب�أن
امل�صرف هو الذي ي�سرق �أموالنا" ،م�شريا
اىل �أن "ا�سلوب امل���ص��رف ك��ان يف بداية
الأمر �سه ٌل وجي ٌد جدا �إال ان التعامل اختلف

م��ن قبل ادارة امل�صرف التي ب��د�أت ُتظهر
لنا ا�شخا�ص ًا ملثمني ومدججني بال�سالح
ملقابلة امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن يرغبون ب�سحب
اموالهم املودعة" .والتظاهرة هي الثانية
خالل نحو ا�سبوع �إذ تظاهر الع�شرات من
امل��واط�ن�ين ،ي��وم ال�ث�لاث��اء� 9( ،آب )2016

تظاهرة امام م�صرف ال�سالم االهلي ،و�سط بغداد ،يوم الثالثاء 9 (،اب )2016

وكليات الفنون اجلميلة واق�سام الرتبية الفنية،
واق�سام اللغة الكردية يف اجلامعات عدا جامعة
كركوك ،وق�سم اللغة الرتكية يف جامعة كركوك،
وق�سمي ري��ا���ض االط �ف��ال وال�ترب �ي��ة اال��س��ري��ة،
وكليات العلوم اال�سالمية والفقه والدرا�سات
الدرا�سات القر�آنية ،وق�سم االدارة الريا�ضية يف

معهد االدارة الر�صافة" .وا�ضاف العبودي� ،أن
"�شروط القبول املبا�شر ت�ضمنت ان يكون الطالب
ح��ائ��ز ًا على ال�شهادة الإع��دادي��ة العراقية او ما
يعادلها وناجح ًا يف الفح�ص الطبي وفق ال�شروط
اخلا�صة بكل درا�سة ومتفرغ ًا للدرا�سة وال يجوز
اجلمع بني الوظيفة والدرا�سة ال�صباحية".

مراجعة خطط الوزارة كل � 3أ�شهر
�أك��د وزي��ر العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
حم �م��د � �ش �ي��اع ال�����س��وداين� ،أن ظ��روف
التق�شف امل��ايل وح��ال��ة ع��دم اال�ستقرار
االداري �أثرت ب�شكل وا�ضح على جممل
ن�شاطات ال ��وزارة ودوائ��ره��ا وبالتايل
على حتديث اخلطط ومعاجلة املعوقات.
و�أ��ض��اف ان "وزير العمل حممد �شياع

ال���س��وداين اك��د خ�لال ت��ر�ؤ��س��ه اجتماعا
ل�ل�م��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ل���ص�ح��ة وال���س�لام��ة
امل �ه �ن �ي��ة ،ان ه ��ذا االج �ت �م��اع خم�ص�ص
مل�ن��اق���ش��ة خ �ط��ة امل��رك��ز ��ض�م��ن منهجية
الوزارة يف عقد م�ؤمترات ن�صف �سنوية
للوقوف على م�ستوى االجن��از وتنفيذ
اخلطط وامل�شاكل واملعوقات" ،داعيا اىل

"اجراء مراجعة دورية للخطط كل ثالثة
ا�شهر للوقوف على امل�شاكل ومعاجلتها
من دون االنتظار اىل نهاية ال�سنة لتقدمي
خطة منجزة على الورق" .ولفت اىل ان
"ت�شريع قانون العمل اجلديد يحتم على
ك��ل دوائ ��ر ال� ��وزارة ان حت��دث خططها
وتنجز اعمالها بال�شكل ال�صحيح".

منع ا�ستخدام "ال�سكراب" في �إغالق ال�شوارع
ق ��ررت �أمانة بغداد ،منع ا�ستخدام ال�سك ��راب واملواد الكهربائية
امل�ستهلكة لغلق �أجزاء من ال�شوارع الرئي�سة ،واتخاذ الإجراءات
القانونية بحق املخالفني.
وقال ��ت االمانة يف بيان �إن "مالكات دائرة بلدية ال�شعلة با�شرت
بعملي ��ة رف ��ع امل ��واد الكهربائي ��ة القدمي ��ة وال�سك ��راب وحدي ��د
اخل ��ردة امل�ستعمل يف غلق �أجزاء من ال�شوارع الرئي�سة من قبل

املواطنني و�أ�صحاب املحال التجارية واملراكز الطبية والأ�سواق
ملنع وقوف ال�سيارات".
و�أ�شار �إىل ان "و�ضع ه ��ذه املواد على ال�شوارع ت�سبب بت�شويه
جمالية الأحياء ال�سكنية �إىل جانب �إعاقة حركة ال�سري واملرور".
و�أك ��د البيان على "اتخ ��اذ الإجراءات القانوني ��ة بحق املخالفني
الذين يقومون بو�ضع مثل هذه املواد على ال�شوارع".

امام م�صرف �أهلي و�سط العا�صمة بغداد،
للمطالبة ب�أموالهم املودعة فيه ،وفيما دعوا
احلكومة والبنك املركزي واملرجعية الدينية
اىل "التدخل حلل م�شكلتهم" ،هدَّدوا بتنظيم
اعت�صام ام��ام امل�صرف يف حال عدم تلبية
مطالبهم .وك ��ان البنك امل��رك��زي العراقي
ك�شف ،يوم اخلمي�س (� 19آذار  )2015عن
وجود عدد من امل�صارف االهلية املتلكئة يف
عملها خالل املدة املا�ضية ،وفيما عزا �سبب
التلك�ؤ اىل ع��دم دف��ع م�ستحقات املقاولني
واملتعاملني معها نتيجة "قلة ال�سيولة"،
تعهد ب�إعادة �أموال املتعاملني مع امل�صارف
الأه �ل �ي��ة املتلكئة م��ن خ�ل�ال "االحتياطي
القانوين".
يُذكر �أن �سوق العراق للأوراق املالية� ،أكدت
�أن ق�ي��ام البنك امل��رك��زي ال�ع��راق��ي بفر�ض
و�صايته على بع�ض امل�صارف اخلا�صة� ،أدى
�إىل "زعزعة ثقة" املواطنني بها ،وانخفا�ض
�سيولتها النقدية و�سعر تداول �أ�سهمها.

الحج

�إنطالق قوافل
الحجاج بـر ًا
�أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة ،عن
تفويج  3429ح��اج� ًا ج�� ً
وا اىل ال��دي��ار
املقد�سة عرب املطارات العراقية ،م�شرية
�إىل �أن يوم غد اخلمي�س �سي�شهد انطالق
�أوىل قوافل احلج الربي من منفذ عرعر
احلدودي.
وق��ال املتحدث الإع�لام��ي با�سم الهيئة
ح�سن الكناين� ،إن "الهيئة فوّ جت 3429
ح��اج � ًا ج� � ً
وا اىل ال��دي��ار امل�ق��د��س��ة عرب
املطارات العراقية".
و�أ� �ض��اف �أن "الهيئة �ستبا�شر عملية
ال �ت �ف��وي��ج ال��ب��ري ل� �ق ��واف ��ل احل �ج��اج
العراقيني اىل الديار املقد�سة بواقع 611
حاج ًا يومي ًا عرب منفذ عرعر احلدودي،
ح�ي��ث يبلغ ال �ع��دد ال�ك�ل��ي حل�ج��اج ال�بر
 6500حاج و�سط توفري و�سائط النقل
احل��دي�ث��ة وامل�ك�ي�ف��ة ال�ت��ي حت�ت��وي على
جميع ُ�سبل الراحة للحجاج ،ا�ضافة اىل
تقدمي وجبتي طعام االوىل يف مدينة
الزائرين يف كربالء والثانية يف منفذ
عرعر.

�إىل كل َمن يعنيه ال�ش�أن الأوملبي
العراقي:

ريا�ضتنا و�أولمبيتها
وم�ستوجبات التغيير
 د .با�سل عبداملهدي
2-2
�إن �إدارة املل ��ف امل ��ايل والتزامات ��ه يف العم ��ل الأوملب ��ي ه ��ي من �أكرث
املهم ��ات دق ��ة وخط ��ورة وح�سا�س ��ية وال ت�س ��توجب ظه ��ور ًا �إعالمي ًا
متك ��رر ًا ومبالغ� � ًا ،ب ��ل تل ��زم العدالة ال�ص ��ارمة مع خربة تخ�ص�ص ��ية
وعقلية تفهم يف �إدارة وتوزيع ومراقبة املليارات امل�صروفة ومتابعة
جدوى و�س�ل�امة الت�ص� � ّرف بها .م ��ن الأ�ص ��لح يف �أوملبيتنا �أن ت�س� � ِّلم
م�س� ��ؤوليات �إدارة الأم ��وال ومراقبته ��ا اىل مكت ��ب مايل ا�ست�ش ��اري
متخ�ص�ص يرتبط مبا�شرة برئي�س اللجنة مبوجب �إتفاق �أو عقد عمل
�سي�ض ��من جتاوز و�إ�صالح ما ح َّل بهذه الأموال من تالعب و�ضياع كل
ال�سنني املن�صرمة.
 �أمتن ��ى و�أدعو و�أتو�سّ ��ل اىل البع� ��ض ب�أن تراجع النظ ��ر يف تقديرقدراتها احلقيقية وما قدمته وا�ستطاعت عليه خالل تواجدها الطويل
�أو املتو�سط يف مواقعها القيادية احلالية مقابل ما جنته من مزايا �أن
كاف من ال�ش ��جاعة على االعرتاف ب� ��أن املواقع مهما
تكون مب�س ��توى ٍ
عل ��ت �أو �س ��مت ال ميكن �أن ت�ص ��نع منه ��م خرباء �أو حت ��ى عارفني يف
�توف وخ�ب�رة عملية حقيقية
م�س� ��ؤولياتهم من دون م�ؤهل علمي م�س � ٍ
كافية.
 �إن �أع�ض ��اء املكت ��ب التنفي ��ذي من غ�ي�ر الأمينني الع ��ام واملايل ،مناملكلفني برت�أ� ��س اللجان الدائمة و�إدارة املكاتب املتخ�ص�ص ��ة ،ينبغي
�أن ال تنته ��ي مهماته ��م ب�إعالن ذلك ومن دون منهج ُم َقر وعمل م�س ��تمر
ونتائ ��ج معلنة ،مثلم ��ا عليه احلال القائ ��م ،حوّ لتهم مكاتبه ��م الفارهة
وتوابعها اخلدمية اىل مقاهٍ وجل�س ��ات درد�ش ��ة وتواجد عاطل منزف
َّ
ومعطل �أي�ض ًا!!
 �إن قي ��ادة العم ��ل الأوملب ��ي العراق ��ي املالئم ��ة ومكتبه ��ا التنفي ��ذياملنتظ ��ر ال ميكن �أن يُلبي متطلبات جناحه امل�ض ��مون يف بلد كالعراق
ومتواطئ ��ة �أُطلق عليها
�إذا ما مثلت �أغلبيته عرب تو�ص ��يفات �س ��اذجة
ِ
( ال�شخ�ص ��يات الالمع ��ة ) جُ ّلها منتزعة من غري اخت�صا�ص ��ها املعلوم،
كذلك ِعرب ر�ؤ�س ��اء احتادات ريا�ض ��ية ال �ش ��عبية �أو قواعد حقيقية لها
و�ض ��عيفة باجنازاته ��ا كالثالثي احلدي ��ث �أو الري�ش ��ة الطائرة وحتى
الفرو�س ��ية واملب ��ارزة والرماي ��ة �أن ال جت ��د متثي�ل ً�ا يف قي ��ادة العمل
الريا�ض ��ي لالحتادات الأب ��رز يف التاريخ والنتائج الريا�ض ��ية عربي ًا
�أو قاري� � ًا ككرة القدم وامل�ص ��ارعة والأثقال والعاب القوى �أو اجلمباز
وحتى كرة ال�س ��لة �أو الطاولة وال�ش ��طرجن وبناء الأج�س ��ام والقو�س
وال�س ��هم وغريها ،ف� ��إن ذلك يعك� ��س عملي ًا �إف ��رازات النتائج املُ�ض� � ّرة
لأ�س ��اليب التكت ��ل الت ��ي ّ
وظف ��ت يف االنتخاب ��ات ( الدميقراطية ) من
دون اعتبارات حم�س ��وبة ل�ص ��الح م�س�ي�رة التطوّ ر الريا�ضي العراقي
عموم ًا.
�أن تعلم ب�أ�س ��ف ب�أن �أعلى قيادة ريا�ضية يف بلدنا ت�ضم بني جنباتها (
انتخاب ًا ) ثمانية من �أ�ص ��ل �أحد ع�شر ا�ضافة ملديرها التنفيذي ،ممن ال
يحملون �أيَّ حت�صيل (علمي ) ريا�ضي يف بلد قارب عمر الريا�ضة فيه
قرن ًا من الزمن ومنت�ش ��رة فيه الع�ش ��رات من كليات الريا�ض ��ة ،ا�ضافة
آالف عدة من حملة التح�صيل الأكادميي باخت�صا�صاتها املختلفة.
اىل � ٍ
لقد بات �أمر ًا مخُ ج ًال حق ًا �أن نلج�أ اىل تكرار ما يمُ ثل فع ًال �إ�ساءة عامة
لريا�ض ��تنا و�س ��معتها ،لكننا نفعل ذلك ا�ض ��طرار ًا وحتذير ًا خ�شية من
تكرار ذات النهج االنتخابي و�ضوابطه املخ ّربة!!
ب�ل�ا ت ��ردد ومع واف ��ر االح�ت�رام واملع ��ذرة اىل َم ��ن يفهم ذل ��ك ،وعلى
ا�س ��تعداد لإثبات كل م ��ا نعنيه بالوثيقة واحل ��دث والتاريخ والنتائج
وما ا�س ��تنزف مقابلها من مليارات  .ن�ؤك ��د ب�أمل  ،ب�أن القيادة الأوملبية
احلالية ،مل تكن م�ؤهلة �أو حتى من�سجمة لتلبية م�ستوجبات مهماتها
احلقيقي ��ة ،فلق ��د مت ّي ��زت قراراته ��ا وحتركاته ��ا بنزعة م ��ن التوجّ �س
والريب ��ة م ��ن كل ما هو علمي ومفي ��د .فمنذ ال�س ��اعة الأوىل التي تلت
انتخاب ��ات التنفي ��ذي برهن ��ت الوقائع بجالء ب� ��أن الق ��ادة (القدماء -
اجل ��دد) مل يتعلموا يف �أ�ص ��ول القي ��ادة والإدارة �أبجدياتها� .أكرث من
ثالثني قرار ًا مرة واحدة وع�شرات من اللجان امل�شكلة تتخذ وتعلن بعد
انتهاء االجتماع ( الأول ) للتوليفة املنتخبة اجلديدة ،مل تنفذ �أو ترى
النور �أي منها حتى هذه ال�ساعة ..ملاذا؟ الأمني العام الذي يُفرت�ض �أن
يكون مبثابة ( املُخ ) يف ج�سد الأوملبية ووقودها املح ّرك تناز َل طوع ًا
عن مهماته الرئي�سة يف �سعيه ملعاونة االحتادات على حت�ضري و�إقرار
براجمه ��ا ال�س ��نوية وت�أم�ي�ن �س�ل�امة تنفيذه ��ا مبوجب نظ ��ام متابعة
وتقييم يُعد لهذه الأغرا�ض ،وبد ًال من ذلك ،ا�س ��تمر ل�س ��نوات ي�س ��رح
وميرح يف �أرجاء هذه املعمورة  ،مل يلحظ له فع ٌل �أو �أث ٌر يف منظومته
داخل بلده ّ
فف�ضل الطالق من �أمانته والفرار مع ما �أكتنزه من مق�سوم
يكف ��ي حلياة هانئة �أمد العمر يف مهجره .الأ�س ��و�أ م ��ن ذلك �أن تخوّ ل
�إدارة ومت�شية م�س�ؤولياته لأ�شهر م�ضتْ وال زالتْ اىل مَن ال يحمل من
م�ستوجبات املوقع ومهماته ما يُذكر!! نكرر ال�س�ؤال ،ملاذا يح�صل ذلك
وم ��ا هي مربرات ��ه ؟ قيادة �أوملبية اجن ّرت للتالع ��ب يف نظام عالقاتها
م ��ع بع�ض من احتاداتها و�أحدثت �ش ��رخ ًا غري موجب بني ال�ش ��ركاء ،
كم ��ا �أمع َنتْ وملقا�ص ��د معلومة على زعزعة حالة اال�س ��تقرار وعالقات
العمل القائمة يف عدد منها مثلما ح�ص ��ل ويح�ص ��ل يف احتادات الكرة
الطائرة واجلودو واملن�ض ��دة وامل�ص ��ارعة وغريها .مل تلتفت قيادتنا
الأوملبي ��ة بجدية اىل ريا�ض ��ة املحافظات وممثلياته ��ا التي تعد املنبع
احلقيق ��ي الذي ُيغ ��ذي قواعد كل �ض ��روب الريا�ض ��ة يف العراق ويف
عمليات الك�سب وتهيئة امل�شاركني اىل البطوالت االحتادية املقرة ،يف
ح�ي�ن تدفع �أوملبيتنا وفق �إعتبارات غري بريئة اىل ت�أ�س ��ي�س احتادات
وجل ��ان لألع ��اب ال متتلك �أ ّي ًا من مقومات و�ش ��روط جناح ممار�س ��تها
يف ظ ��ل الظ ��روف االجتماعي ��ة للعبة والبني ��ة الفنية الغائب ��ة لها كما
ح�ص ��ل يف الإعالن ( املُ�ض ��حك ) الأمر بت�شكيل جلنة خا�صة لريا�ضة
الغولف ومثيالتها من الريا�ضات .ماليني �أُهدرت ل�سد نفقات �إيفادات
و�س ��فريات متنوعة غ�ي�ر منتجة بتخريج ��ات غري مربرة �أو لت�س ��ديد
كلف ملع�س ��كرات تدريبية ،غالبيتها ترويحية و�س ��ياحية �أو حت�ض�ي�ر ًا
مل�شاركات يف بطوالت وهمية بنتائج مزيفة.
ما دامت كل هذه الأو�ض ��اع املتخلفة �س ��ائدة يف عمل �أوملبيتنا ي�صبح
م ��ن غري ال�ض ��روري يف نهاية هذا الكالم الإ�ش ��ارة ب� ��أن جلنة وطنية
�أوملبي ��ة حتر� ��ص عل ��ى ا�س ��تالم ملياراتها ال�س ��نوية من خزان ��ة املال
العام منزوعة من احلقوق العامة للنا�س ت�س ��تمر على العمل �س ��نوات
متوا�صلة من دون التفكري وال�سعي ( اجلدي ) لتح�ضري غطاء قانوين
عراقي م�ش� � ّرع ر�س ��مي ًا لها حتى اليوم واىل �أمد غ�ي�ر معلوم ولغايات
مق�ص ��ودة وغري بريئة ! ملاذا؟ الإجابة على هذا ال�س� ��ؤال املحيرّ يُث ِبت
فع�ل ً�ا وواقع ًا ب�أن قي ��ادة �أوملبية العراق احلالية يف �أ�س ��لوب تفكريها
ومنهاج عملها املختار ال ت�ص ��لح للعمل كم�ؤ�س�سة منتجة وال تقدَر على
�إ�صالح ما خ ّربته نتائج �أفعالها وتخبطاتها.
الرج ��اء ث ��م الرجاء ،كفاكم م ��ا ا�س ��تنزفتم منها من الوجاه ��ة واملزايا
الكث�ي�ر بع ��د �أن حوّ لت ��م م�س� ��ؤولياتكم و�ص ��راعاتكم وم�ش ��اكل ( كل )
الريا�ض ��ة اىل �أزمة �أموال وخم�ص�ص ��ات و�س ��فر!! �إن م ��ا مل تتعلموه
ول�س ��تم قادرين عليه� ،أن تتيقنوا ب�أن بواب ��ة النجاح نحو االجنازات
الكب�ي�رة يف ع ��امل الريا�ض ��ة احلديث ��ة تفت ��ح ( فقط ) مبفاتي ��ح العمل
العلم ��ي املُ َّ
نظم  ،الذي ال زلتم تعدون ��ه ( تنظري ًا ) ال لزوم له!! عودوا
ب�ش ��جاعة اىل توا�ض ��عكم بدل املكاب ��رة واىل ما امتهنت ��وه من �أعمال
وحرف وجتارة تليق بتاريخكم وتاريخ ريا�ض ��تنا ،فلقد � ِأ�س ��ئتم لكال
ِ
ال�ص ��فحتني الكث�ي�ر!! اتركوها ب�س�ل�ام اىل الأكفاء والأق ��در ع ّله يجد
خمرج ًا مي�ش ��ي بها نحو فجر ريا�ض ��ي جديد يليق به وي�ستحقه وطن
ا�سمه العراق .والله من وراء الق�صد.

آخر خبر
اختتم ��ت البعثة الأوملبية م�ش ��اركتها يف
�أوملبي ��اد ريو دي جان�ي�رو بحلول الرباع
البط ��ل �س ��لوان جا�س ��م عب ��ود باملرك ��ز
التا�س ��ع عاملي� � ًا يف وزن 105كغ ��م بع ��د
�أن �س � ّ�جل جمموع� � ًا يبل ��غ 394كغم حقق
خالل ��ه 180كغ ��م يف اخلط ��ف و214كغم
يف النرت.
ذكر ذلك الزمي ��ل عدنان لفتة موفد احتاد
ال�صحافة الريا�ضية اىل ريو دي جانربو
 ،وا�ض ��اف �أن بط ��ل الع ��امل الأوزبك ��ي
رو�سالن نوردناوف نال املركز الأول كما
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هو متوق ��ع مبجموع يبل ��غ  431حمطم ًا
الرق ��م الأوملبي امل�س � ّ�جل با�س ��مه والبالغ
430كغ ��م .وحل ثاني ًا الأرميني �س ��يمون
مورتا�س ��يان مبجم ��وع يبل ��غ 417كغ ��م
وح�صل على امليدالية الربونزية واملركز
الثالث الكازاخ�ستاين الك�سندر زيجكوف
مبجموع يبلغ 416كغم.
و�أ�ش ��ار لفت ��ة اىل �أن �س ��لوان ت�ص� �دّر
مناف�س ��يه يف املجموع ��ة الثاني ��ة وف ��ق
املخطط الذي و�ضعه مدربه حممد جواد
حممد كاظم متفوق ًا على الرباعني ال�سبعة

الذي ��ن كانوا مع ��ه و�أقربهم الي ��ه الأملاين
يورغان �س ��بي�س احلا�ص ��ل على جمموع
يبلغ 390كغم تاله النم�س ��اوي �سركي�س
ماترو�سيان مبجموع يبلغ 389كغم .
وتاب ��ع  :ك ّر� ��س �س ��لوان تفوق ��ه مبك ��ر ًا
مت�ص ��در ًا املجموع ��ة الثاني ��ة بكف ��اءة
وج ��دارة عل ��ى ح�س ��اب امل�ص ��ري حمم ��د
جاب ��ر (377كغ ��م) والب�ي�رويف هيم ��ان
مو�س ��ي�س ا�س ��بيونزا مبجم ��وع
يبلغ351كغ ��م والرب ��اع كاتوات ��او م ��ن
جمهورية كرييباتي احلائز على جمموع

يبل ��غ 349كغم وثالثة رباعني �آخرين من
الربازيل وجورجيا وبولندا �أخققوا يف
رفعات النرت.
وزاد  :يف رفع ��ات اخلط ��ف رف ��ع
�س ��لوان �أو ًال 175كغ ��م ث ��م رف ��ع
180كغ ��م  ،لكن ��ه مل يتمك ��ن م ��ن
رف ��ع 182كغم يف رفعت ��ه الثالثة
ويف رفعات الن�ت�ر رفع 214كغم
يف الرفع ��ة الأوىل ،لكنه عجز عن
رفع 219كغ ��م يف الرفعتني الثانية
والثالثة.

رياضـــة

تدر�س الإنفاق الباهظ وجدوى التعاقد مع ماركيز

�صــالـح املالكــي :الريا�ضة الربملانية ت�ش ّكل جلنة فنية
لتقييم نتائج ريو
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أعلن خبري القانون الريا�ضي �صالح
املالكي �أن جلنة ال�شباب والريا�ضة
الربملانية �ش ّكلت جلنة فنية لتقييم
م�شاركة البعثة الأوملبية العراقية
يف دورة �ألعاب ري��و دي جانريو
الواحدة والثالثني وما رافقها من
ن�ت��ائ��ج مل ت�ك��ن ملبية لطموحات
ال�شارع الريا�ضي واملراقبني الذين
ك��ان��وا مي � ّن��ون النف�س بت�سجيل
تي�سر
م���ش��ارك��ة منتجة وف��ق م��ا ّ
للبعثة الأوملبية من �أم��وال ودعم
حكومي برغم الظروف التي متر
بها البالد.
خ�ص
و�أ�ضاف املالكي يف حديث ّ
ب��ه (امل� ��دى)� :أن ت�شكيل اللجنة
الفنية مت� ّ�خ��� َ�ض بعد عقد رئي�س
جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية
ج��ا� �س��م حم �م��د ج �ع �ف��ر �إج �ت �م��اع � ًا
ا�ستثنائي ًا لأع�ضاء اللجنة برغم
ان�شغاله بواجب �إ�ضايف  -ع�ضو
جل �ن��ة خ �ب�راء اخ �ت �ي��ار مر�شحي
مفو�ضية حقوق االن�سان  -لأجل
تقييم الريا�ضيني امل�شاركني من
ناحية الأداء والنتائج يف الدورة
الأومل �ب �ي��ة اجل��اري��ة  ،وال��وق��وف
على الأخ �ط��اء التي راف�ق��ت فرقنا
والعبينا وبحث ا�سباب اخلروج
املب ّكر لأل�ع��اب اجل��ودو واملالكمة
والتجديف وكذلك تقييم م�ستوى
ق �ي��ادة البعثة �إداري�� � ًا وال �ظ��روف
التي حالت دون والدة بطل �أوملبي
و�إع���داد خطة مل��دة �أرب ��ع �سنوات
للتح�ضري اىل الدورة املقبلة التي
�ستقام يف طوكيو عام.2020
و�أو��ض��ح �أن اللجنة الفنية ت�ضم
�شخ�صيات �أك��ادمي �ي��ة م��ن جميع
التخ�ص�صات الريا�ضية و�سيتم
الإع�ل�ان ع��ن ا�سمائهم قريب ًا بعد

�صالح املالكي
ا��س�ت�ك�م��ال ب�ع����ض امل �� �س��ائ��ل ذات
العالقة بطبيعة مهامهم وفق ورقة
عمل �شاملة ون �ظ��ام داخ �ل��ي مُعد
م��ن قبلنا ،وتتمتع ال�شخ�صيات
ب �خ�برة ط��وي�ل��ة ع��ا��ص��رت �أج �ي��ا ًال
وحقب ًا �أوملبية عدة ،مُلمّة بجميع
ال��ري��ا��ض��ات ،وك��ان��ت لديها حلول
ومعاجلات كثرية �أف�صحت عنها
يف غ�ير منا�سبة ،وم�ن�ه��ا ظليعة
ب�ش�ؤون الريا�ضة الن�سوية واللجنة
ال �ب��ارامل �ب �ي��ة ،وبينها متخ�ص�ص
ب��ال�ل�ع�ب��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة الأوىل ك��رة
القدم وحما�ضر يف علم التدريب
�سيُ�ضفي ال���ش��يء ال�ك�ث�ير يف ما
يتع ّلق ب�أ�سباب ال ��وداع احلزين
ملنتخبنا الأوملبي من الدور الأول
برغم �إمكانية الت�أهل اىل الأدوار
الأخرى يف امل�سابقة ،و�أي�ض ًا ت�ضم
اللجنة �شخ�صية معروفة بالعلمية
وحُ �سن القيادة االحت��ادي��ة وبطل
��س��اب��ق ��س�ي�ك��ون دوره م �ه � ّم � ًا يف
حتديد ا�سباب �إخ�ف��اق ريا�ضيينا
يف الأل�� �ع� ��اب ال� �ف���ردي���ة ،وم �ع��ه
�شخ�صية �أوملبية �أثبتَ وجوده يف
جلان �سابقة ويعوّ ل عليه لتحديد
�أ�سباب اخل��روج اجلماعي للبعثة
من ريو.
و�أ�� �ش ��ار اىل �أن جل �ن��ة ال���ش�ب��اب
وال��ري��ا� �ض��ة ال�برمل��ان �ي��ة �أع��رب��تْ

الرباع �سلوان جا�سم اثناء حماولته لرفع  105كغم
ا� �س �ت �ع��دادات منتخبنا الأومل �ب��ي الأول لرئي�س احت ��اد ك��رة القدم
جرت يف خم�س مدن  ،ثالث منها رئي�س بعثة املنتخب يف الدورة �أن
�أوروب� �ي ��ة (ب��ر��ش�ل��ون��ة وميونيخ وجوده مل يكن م�ؤثر ًا!
وكاملار) و�أخرى عربية (اجلزائر) وك�شف املالكي �أن جلنة ال�شباب
و�أخ�ير ًا (�ساوباولو) الربازيلية ،والريا�ضة الربملانية �أخذت بنظر
وم��ا يت�صل �أي �� �ض � ًا ب� ُك�ل��ف �إع ��داد احل�سبان الآراء القيّمة التي ُطرحت
ري��ا� �ض �ي��ي اجل � ��ودو وال�ت�ج��دي��ف يف و� �س��ائ��ل الإع�ل��ام بخ�صو�ص
والأثقال واملالكمة ،مع بيان �أ�سباب نتائج البعثة الأومل �ب �ي��ة يف ريو
َرج� ��تْ
التعاقد مع م�ست�شار فني للمنتخب وامل �ق�ترح��ات ال�ل�ازم��ة ،ود َ
الأوملبي الكروي الإ�سباين تينتني ر�أي رئي�س الق�سم الريا�ضي يف
ماركيز ال��ذي تقا�ضى مبلغ ًا لي�س �صحيفة امل��دى املن�شور ي��وم 14
قلي ًال مع ت�أكيد �شرار حيدر النائب �آب احل� ��ايل ب �ع �ن��وان ( ف�ضيحة

ع��ن ر��ض��اه��ا ع � ّم��ا ق � ّدم��ه املنتخب
الأوملبي لكرة القدم يف مبارياته
ال �ث�لاث �ضمن املجموعة الأوىل
�أمام الدمنارك والربازيل وجنوب
�أف ��ري� �ق� �ي ��ا ،وث� � ّب� � َت ��تْ م�لاح �ظ��ات
مهمة �ستتوىل جلنة �أخ��رى  -مل
ت�ش ّكل بعد  -تدقيقها ومراجعتها
بخ�صو�ص ما �أُنفق على منتخب
ك��رة ال�ق��دم خا�صة والبعثة عامة
م ��ن �أم� � ��وال ب��اه �ظ��ة  ،م ��ع ب�ي��ان
�آل �ي��ات ال���ص��رف ه��ل تنا�سبت مع
و�ضع العراق الراهن ال�سيما �أن

مواي تاي النجدة يح�صد  4ذهبيات عربي ًا

 بغداد /املدى

متكن ف��ري��ق ن��ادي النجدة ب��امل��واي ت��اي من
حتقيق �أرب� ��ع م�ي��دال�ي��ات ذه�ب�ي��ة يف بطولة
الأن��دي��ة ال�ع��رب�ي��ة للعبة ال �ت��ي �أخ�ت�ت�م��ت يف
العا�صمة الأردنية عمان ومب�شاركة �أكرث من
( )٣٥٠الع�ب� ًا ميثلون  ٢٨ن��ادي� ًا م��ن خمتلف
البلدان العربية .وقال �أمني �سر نادي النجدة
الريا�ضي حيدر العتابي لـ(املدى)  :لقد �شارك
ن��ادي �ن��ا ب ��أرب �ع��ة لأع �ب�ين ه��م ( ح���س��ن حمزة
وحممد اجلواد وعلي �صدام و�أحمد في�صل )

حتت قيادة املدرب ال�شاب بطل العامل ال�سابق
علي �ساهر وب�أ�شراف رئي�س النادي الكابنت
م�صطفى جبار علك ،مبين ًا ان العبينا جميعهم
خطفوا امليداليات الذهبية يف �أق��وى بطولة
عربية للأندية.و�أ�ضاف :امليداليتان الذهبيتان
اللتان حققهما ح�سن حمزة وحممد اجل��واد
كانتا يف البطولة العربية للهواة ،فيما متكن
البطالن علي �صدام واحمد في�صل من حتقيق
امليداليتني الذهبيتني يف ن�ظ��ام الأح�ت�راف
واحل�صول اي�ضا على لقب وح��زام البطولة
و� �س��ط ت��واج��د ع ��دد ك�ب�ير م��ن ال�شخ�صيات

الريا�ضية.
ولفت اىل �أن امل�شاركة �شهدت جناح ًا كبري ًا
حلكمنا ال��دويل ح�سن ال�سوداين ال��ذي �أدار
عدد ًا كبري ًا من النزاالت النهائية ،م�شري ًا اىل
ان �أجتماعات املكتب التنفيذي لالحتاد العربي
التي �أُقيمت على هام�ش البطولة م ّثل العراق
فيها ع�ضو املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية
امل�شرف على الهيئة امل��ؤق�ت��ة الحت��اد امل��واي
تاي �أثمرت اي�ض ًا عن فوز املا�سرت م�صطفى
جبار علك برئا�سة اللجنة الفنية العليا لالحتاد
العربي.

حت�ضريات الأندية ترتقب قرعة كرة املمتاز
 بغداد  /حيدر مدلول
حتت�ضن ق��اع��ة االج�ت�م��اع��ات يف
مقر احت��اد الكرة الكائن بالقرب
م��ن جم �م��ع ال���ش�ع��ب ال� ��دويل يف
ال�ع��ا��ص�م��ة ب �غ��داد ب��ال���س��اع��ة 11
�صباح ال �ي��وم الأرب �ع��اء امل��ؤمت��ر
ال �ف �ن��ي ل� � ��دوري ال� �ك ��رة امل �م �ت��از
ل�ل�م��و��س��م  2017-2016ال��ذي
�سينطلق ي��وم � 15أي �ل��ول املقبل
مب���ش��ارك��ة  20ف��ري�ق� ًا م��ن ب�غ��داد
واملحافظات.
وق� ��ال ع���ض��و جل �ن��ة امل���س��اب�ق��ات
املركزية يف احت��اد الكرة �صادق
عبداحل�سني لـ(املدى) :انه �سيتم
خالل امل�ؤمتر الفني لدوري الكرة
املمتاز للمو�سم اجل��دي��د �سحب
القرعة بح�ضور ممثلي �أن��دي��ة (
ال ��زوراء ونفط الو�سط والقوة

اجلوية والطلبة والنفط وامليناء
وال�شرطة و�أم��ان��ة ب�غ��داد ونفط
اجلنوب والبحري ونفط مي�سان
وال �� �س �م��اوة وال �ن �ج��ف وك��رب�لاء
و�أرب� � �ي � ��ل وزاخ�� � ��و واحل �� �س�ي�ن
واحل���دود وال �ك��رخ وال�ك�ه��رب��اء )

وك��ذل��ك و��س��ائ��ل الإع �ل�ام املرئية
وامل�سموعة وامل �ق��روءة املحلية
والعربية والعاملية .
و�أ�ضاف �إنه يتوجب على الأندية
الع�شرين امل�شاركة يف مناف�سات
دوري ال �ك��رة �أن ُت���س� ّم��ي ممث ًال

واح ��د ًا فقط عنها بكتاب ر�سمي
يتم ار�ساله اىل احتاد الكرة لكي
يح�ضر امل�ؤمتر الفني الذي �سيتم
فيه مناق�شة ع��دد م��ن املوا�ضيع
التي �سيتم تناولها من قبلها ويقف
يف مقدمتها و�ضع مواعيد مالئمة
لإق��ام��ة مباريات جولتي الذهاب
والإياب يف املناف�سات التي �ستقام
بطريقة الدوري العام تراعى فيها
اال�ستحقاقات املقبلة التي تنتظر
منتخبنا الوطني يف الت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س
العامل  2018يف رو�سيا وكذلك
م�شاركة فريقي ال��زوراء والقوة
اجلوية يف بطولة ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي  2017ونفط الو�سط
يف بطولة ك�أ�س الأندية العربية
 2017وامل �ن��ا� �س �ب��ات ال��وط�ن�ي��ة
والدينية .

مقاويل الريا�ضة ) �ضمن حم�ضر
اجتماعها بعدما وجّ ه الكاتب ندا ًء
اىل رئي�س اللجنة جا�سم حممد
جعفر لي�أخذ دوره امل���س��ؤول يف
ه �ك��ذا ان�ت�ك��ا��س��ة �أومل �ب �ي��ة وك�شف
ملفها مبهنية و�أمانة عاليتني ،وهو
م��ا مت مناق�شته بالفعل ،فاللجنة
حت�ترم �صوت الإع�ل�ام الريا�ضي
و� �س �ي �ك��ون ه� �ن ��اك مم �ث��ل ل ��ه يف
جلان �أخرى لال�ستفادة من الآراء
الناجعة باعتبار �أن جلنة ال�شباب
وال��ري��ا��ض��ة متثل نب�ض ال�شارع
الريا�ضي فالبد من �إ�شراك جميع
التخ�ص�صات الفاعلة.
و�أك� ��د خ�ب�ير ال �ق��ان��ون ال��ري��ا��ض��ي
�أن اللجنة الفنية امل�ش ّكلة �ستعقد
اج �ت �م��اع��ات م��ت��ع��ددة م ��ع جلنة
ال�شباب والريا�ضة الربملانية من
جهة وم��ع �شخ�صيات �أوملبية من
جهة �أخ��رى ،و�ستكتب تو�صيات
متع ّلقة بحقبتني ،الأوىل �آنية ملا
مت� ّر به الريا�ضة العراقية اليوم
من تداعيات ونكو�ص على خمتلف
ال�صعد ،والثانية م�ستقبلية تقدم
ُ
فيها درو���س وبحوث و�آل�ي��ات من
�ش�أنها �إ�صالح موا�ضع اخللل التي
تعيق تقدّم الريا�ضة و�س ُتعمم على
�ال من ال��دول��ة وجميع
م�ستوى ع� ٍ
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة وغ�ير
الريا�ضية.
واخ �ت �ت��م ��ص��ال��ح امل��ال �ك��ي حديثه
بالقول� :سيكون للجنة ال�شباب
وال��ري��ا� �ض��ة م��وق��ف وا� �ض��ح �أزاء
قانون اللجنة الأوملبية الوطنية
املعرو�ض للمناق�شة يف الربملان،
وما يرت ّتب عليه من التزامات مهمّة
يف مقدمتها �إج���راء االنتخابات
املقبلة بعد �إنتهاء الدورة الأوملبية
احلالية و�سنك�شف ذلك بالتف�صيل
قريب ًا.

الآ�سيوي ي ِّ
ُحدد مواعيد
يــد النا�شئني

 بغداد  /املدى
حدَّد االحتاد الآ�سيوي لكره اليد مواعيد مباريات منتخب النا�شئني
يف بطولة ك ��أ���س �آ��س�ي��ا حت��ت  16ع��ام � ًا ال�ت��ي ت�ضيفها العا�صمة
البحرينية املنامة للفرتة من � 27آب احلايل ولغاية � 7أيلول املقبل
مب�شاركة  10منتخبات من �شرق وغرب القارة .
وق��ال الأم�ين امل��ايل الحت��اد اليد عبد ناجي الأ�سدي ل�ـ(امل��دى) � :إن
منتخب النا�شئني لكرة اليد �سيواجه نظريه الياباين يوم � 28آب
احل��ايل يف م�ستهل م�شواره �ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل
ويلتقي مع نظريه ال�سعودي يف اليوم التايل و�سيلعب مباراته
الثالثة مع نظريه البحريني يوم  31ال�شهر ذاته ويختتم م�شواره
بلقاء منتخب هونغ كونغ يوم � 1أيلول املقبل .
و�أو��ض��ح �أن منتخب النا�شئني دخ��ل مع�سكر ًا تدريبي ًا بالعا�صمة
البحرينية املنامة �أم����س ال�ث�لاث��اء وي�ستمر حتى ان�ط�لاق موعد
املناف�سات يتخلله خو�ض  5مباريات جتريبية مع االندية البحرينية
من �أجل زيادة درجة اجلهازية لالعبني ال�ستة ع�شر الذين اختارهم
املدرب ظافر �صاحب التي ي�أمل فيها لتحقيق نتيجة ايجابية تعك�س
امل�ستويات التي و�صلتها كرة اليد العراقية خالل الفرتة االخرية
بعد النتائج اجليدة التي حققتها املنتخبات الوطنية وكان �آخرها
�إح��راز منتخب ال�شباب املركز اخلام�س يف بطولة �آ�سيا حتت 18
عام ًا التي �أُقيمت م�ؤخر ًا يف العا�صمة االردنية عمّان.

�أبرز مباريات اليوم
االربعاء
بوهانغ �ستيلرز �سوون �سام�سونغ

!
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13:30

ال�صفاء

النجمة

16:00

العهـــد

الأن�صار

17:00

الربازيل

الهندراو�س

19:00
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21:45
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موناكو

21:45

نيجرييا

�أملانيــا

22:00

كر���س الكوب ��ي ميخاي ��ن لوبي ��ز نوني ��ز هيمنته
َّ
عل ��ى مناف�س ��ات وزن  130كغ ��م يف امل�ص ��ارعة
اليونانية-الروماني ��ة باح ��رازه الذهبي ��ة
االوملبية للمرة الثالثة على التوايل.
وتغلب نونيز ( 33عاما) الذي �سيطر على
مناف�س ��ات الوزن عامليا اي�ضا بتتويجه 5
م ��رات متتالية ،يف النهائ ��ي على الرتكي
ر�ضا كيالب ،وتقا�سم الأذربيجاين �صباح
�ش ��ريعتي والرو�سي �س�ي�رغي �سيمينوف
الربونزيتني.
ومل ُيه ��زم نونيز منذ فوزه االوملبي االول يف
بكني عام  ،2008وعادل رقم الأ�سطورة الرو�سي
الك�س ��ندر كاريل�ي�ن ال ��ذي ت ��وِّ ج يف  3دورات اوملبي ��ة
متتالية ( 1988و 1992و )1996يف الفئة ذاتها.
واذا �ص ��دقت ت�صريحات نونيز وتوقعاته فانه �سيحاول احراز اللقب االوملبي
الراب ��ع يف طوكيو  ،2020بينما خ�س ��ر كاريلني يف نهائي  2000يف �س ��يدين
واكتفى بالف�ضية.

�أع��رب ح��اف��ظ ال��زواب��ي ،املدير
ال�ف�ن��ي للمنتخب التون�سي لكرة
ال �ي��د ،ع��ن ده�شته وا�ستيائه ،من
حملة االن �ت �ق��ادات ال�شر�سة التي
ت�ع� ّر���ض �إل�ي�ه��ا ال�ف��ري��ق والع �ب��وه،
خالل م�شاركتهم يف دورة الألعاب
الأومل� �ب� �ي ��ة ،م �� �ش�ير ًا �إىل ال��و��ض��ع
امل�ق�ل��وب ال ��ذي يجعل مم��ن ي ��ؤدي

انتقد ال �ف��رن �� �س��ي ري� �ن ��و الف�ي�ي�ن�ي��ه،
ب�شدة اجلمهور ال�برازي�ل��ي ،بعدما �أطلق
�صفارات اال�ستهجان يف مواجهته  ،يف
امللعب الأومل�ب��ي بريو دي جانريو ،خالل
مناف�سات القفز ب��ال��زان��ة ب��دورة الأل�ع��اب
الأوملبية "ريو  ،"2016التي خ�سر لقبها
ل�صالح الربازيلي ،تياغو برا�س دا �سيلفا.
وق��ال الالعب الفرن�سي� ،صاحب الأرق��ام
القيا�سية العاملية" :هذه لي�ست كرة القدم.
ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل ،التي �أرى فيها
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م�ه�م�ت��ه ال��وط �ن �ي��ة ،خ��ائ��ن�� ًا .وق ��ال
الزوابي "الالعبون الذين ح�ضروا
�إىل ه�ن��ا للم�شاركة يف الأومل �ب �ي��اد
وال� �ط ��اق ��م ال��ت��دري��ب��ي والإداري
�أ�صبحوا هم املتهمني باخليانة� ،إنه
�شيء م�ؤ�سف" .و�أ� �ش��ار "�شاهدنا
امل�ن�ت�خ��ب ال�ت��ون���س��ي ،ف��اق��د ال ��روح
وال �ع��زمي��ة والإرادة يف ال���ش��وط

ً
مماثال يف �ألعاب القوى .تلك اللحظة
�شيئ ًا
هي الأهم يف حياتك ،وال ميكنني �أن �أكون
علي �أن �أنتظر
�سعيد ًا بهذا ال�شكل .الآن َّ
�أرب��ع �سنوات �أخ��رى ال�ستعادة اللقب".
ب��د�أت �صفارات اال�ستهجان عندما �أ�صبح
دا �سيلفا والفيينيه املت�سابقني الوحيدين
اللذين يتناف�سان على اللقب ،الذي ح�سمه
الالعب الربازيلي " 22عامًا" بقفزة بلغت
 6.08م ليح�صد امليدالية الأوىل للربازيل،
يف ريا�ضة �ألعاب القوى.

9

الأول ،لعوامل ع��دة منها التعادل
مع منتخب قطر ،كما خ�سرنا العبني
ك�ب�يري��ن م�ث��ل ع���ص��ام ت ��اج ،ووائ��ل
غلوز ب�سبب الإ�صابة" .و�أو��ض��ح
"كانت ه��ذه هي �أ�سباب اخل�سارة
�أم��ام الأرج�ن�ت�ين وف�ق��دان الأم��ل يف
الت�أهل.

و�أ� �ش��ار ال�لاع��ب الفرن�سي ب�إ�صبعه �إىل
اجلماهري ،قبل �أن يقوم بقفزته النهائية
" ،" 6.08كنوع من التعبري عن غ�ضبه
م�ن�ه��م .و�أ� �ض��اف الفيينيه" :هذه لي�ست
�صورة جيدة بالن�سبة للألعاب الأوملبية.
مل �أفعل �شيئ ًا للربازيليني ،يف 1936
قامت اجلماهري بالفعل ذاته مع جي�سي
�أوينز (عداء �أمريكي �أوملبي) ومنذ ذلك
احلني مل يتكرر الأمر على هذا النحو،
�أنا �شخ�ص ي�سعى �إىل الأف�ضل".

رياضة

يــد م�صر تو ِّدع
مناف�سات ريــو

ريو دي جانريو � /أ ف ب

الربازي��ل يبح��ث ع��ن تك��رار �س��يناريو لن��دن
ريو دي جانريو � /أ ف ب
يبحث املنتخب الربازيلي امل�ضيّف وجنمه
وقائ ��ده نيم ��ار ع ��ن تك ��رار �س ��يناريو لندن
 2012عندم ��ا يتواج ��ه ا�صح ��اب ال�ضياف ��ة
م ��ع الهندورا� ��س بال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�ساء
الي ��وم االربع ��اء بتوقيت بغ ��داد على ملعب
"ماراكان ��ا" الأ�سط ��وري يف ال ��دور ن�صف
النهائ ��ي من م�سابقة كرة الق ��دم للرجال يف

اوملبياد ريو .2016
ت�سع ��ى الربازي ��ل اىل بل ��وغ النهائي للمرة
الثانية على الت ��وايل والرابعة يف تاريخها
على �أمل احل�صول على اللقب الوحيد الذي
يغي ��ب ع ��ن خزائنها ولكي حتق ��ق مبتغاها،
عل ��ى نيم ��ار ورفاقه� ،أن مي ��روا بهندورا�س
كم ��ا فعلوا يف  2012حني تخطوها يف ربع
النهائي .2-3
�سج ��ل نيم ��ار حينه ��ا هدف ًا م ��ن ركلة جزاء

دينل�سون :مونديال
� 2022إرث م�ستدام

ريو دي جانريو /خا�ص باملدى
زار الالعب الربازيلي الدويل ال�سابق دينل�سون جناح اللجنة
العليا للم�شاريع والإرث يف "بيت قطر" يف ريو دي جانريو ،
معرب ًا عن م�سروره بالتع ّرف �أكرث على مونديال قطر . 2022
وقال يف ت�صريح للجنة العليا تلقت (املدى) ن�سخة منه " :حظيتُ
با�ستقبال رائع هنا يف بيت قطر يف ريو دي جانريو .و�أده�شني
تنظيم الأمر برمته يف الربازيل التي ت�شهد حلظة يف غاية
الأهمية خالل دورة الألعاب الأوملبية .ي�سود تر ّقب كبري هنا �إزاء
ما �سيكون عليه ك�أ�س العامل يف قطر .ولهذا فقد كان احل�ضور
�إىل هنا �أمر ًا يف غاية الأهمية لتعريف الربازيليني ب�أن هذا ما
�ستكون عليه ن�سخة البطولة �سنة  2022والتي �ستدخل كتب
التاريخ" .وعقب تعريفه ب�أهم م�شاريع الإرث التي ت�ضطلع بها
نوه دينل�سون
اللجنة العليا ،مثل "حتدي  "22و"اجليل املبهر"ّ ،
ربع بق�سم من املدرجات �إىل دول نامية هو
ب�أن خطة قطر بالت ّ
�أمر �سيكون له �أثر م�ستدام على كرة القدم العاملية ،قائ ًال عن ذلك:
ربع بجانب منح املدرجات لدول نامية العمل
" ُتظهر مبادرة الت ّ
املمتاز الذي يتم يف قطر من �أجل ترك �إرث م�ستدام".

كان الثالث له يف امل�سابقة ومرر كرة الهدف
الثاين لليون ��اردو دامي ��او �صاحب الهدفني
الآخرين.
وي�أم ��ل نيمار ان يكون عل ��ى املوعد جمددا
لكن هذه املرة على ع�ش ��ب ملعب "ماراكانا"
اال�س ��طوري ،وذل ��ك بعدم ��ا جن ��ح يف رب ��ع
النهائ ��ي يف االرتق ��اء اخ�ي�را اىل م�س ��توى
امل�س� ��ؤولية والآمال وقاد ب�ل�اده للفوز على
اجلار الكولومبي (.)0-2

الباراملبية الدولية تنفي
�إلغاء الأوملبياد اخلا�ص

و�س ��جل نيمار الهدف االول قبل ان ي�ضيف
لوان الثاين.
و�س ��يخفف هذا الهدف ال�ضغط الهائل الذي
عانى من ��ه نيمار يف اال�س ��بوعني الأخريين
بع ��د ان عج ��ز ع ��ن تق ��دمي �أي �ش ��يء يذك ��ر
يف ال ��دور االول عل ��ى غ ��رار منتخب بالده
خ�صو�صا يف مباراتيه الأوليني �ضد جنوب
�أفريقي ��ا والع ��راق ( )0-0قب ��ل ان يتنف� ��س
ال�صعداء برباعية نظيفة امام الدمنارك.

فـ��وز م�ص�يري ل�سل��ة �إ�سباني��ا عل��ى الأرجنت�ين
ريو دي جانريو � /أ ف ب
ك���ش��ف امل�ن�ت�خ��ب الإ���س��ب��اين و� �ص �ي��ف ال �ب �ط��ل عن
معدنه و�ضمن بطاقته اىل ال��دور رب��ع النهائي من
م�سابقة ك��رة ال�سلة للرجال على ح�ساب الربازيل
امل�ضيفة ،وذلك بعدما ح�سم مواجهته امل�صريية مع
نظريه االرجنتيني  73-92يف اجلولة اخلام�سة
االخ�يرة من مناف�سات املجموعة الثانية .وكانت
ا�سبانيا التي خ�سرت نهائي  2008و 2012على
يــد الواليات املتحدة ا�ضافة اىل نهائي  1984امام
املنتخب ذاته ،مطالبة بالفوز امام االرجنتني التي
كانت �ضامنة لت�أهلها ،من اجل موا�صلة م�شوارها
وجت�ن��ب اخل ��روج م��ن ال ��دور االول للمرة االوىل

ريو دي جانريو  /د ب �أ
نفت اللجنة البار�أملبية ال��دول�ي��ة ما
ت ��ردد ب���ش��أن �أن الأومل �ب �ي��اد اخل��ا���ص
"لذوي االحتياجات اخلا�صة" مهدد
ب ��الإل� �غ ��اء ،ب���س�ب��ب م �� �ش �ك�لات م��ال�ي��ة
كبرية ،م�شرية �إىل �أن التمويل الالزم
��س� ُي�ق� َّدم .وحتت�ضن م��دي�ن��ة ري��و دي
جانريو الربازيلية �أوملبياد  2016يف
الوقت احلايل ،ومن املقرر �أن ُت�ض ِّيف
�أومل�ب�ي��اد ذوي االحتياجات اخلا�صة
خالل �أيلول املقبل.
والتقى فيليب كرافن ،رئي�س اللجنة
الباراملبية وم�س�ؤولون �آخ��رون منها
م��ع م�س�ؤولني باحلكومة االحت��ادي��ة
يف برازيليا و�إدواردو باي�س ،رئي�س
ب�ل��دي��ة ري��و دي ج��ان�يرو ال ��ذي تعهد
بتغطية تكاليف الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص.
وذك ��ر ك��راف��ن يف ب �ي��ان� ،أن امل�شكلة
ال��رئ�ي���س��ة تتمثل يف تعليمات �ضخ
الأموال العامة من احلكومات البلدية
واالحت��ادي��ة لتمويل ال ��دورة ،يف ظل
ع��دم �إع�ل�ان اللجنة املنظمة ع��ن كل
التفا�صيل املتعلقة بالإنفاق.

ميلـر حترم
فيلك�س من
ذهبية 400م

وي�أمل جنم بر�ش ��لونة الذي عانى الأمرين
م ��ن التدخ�ل�ات الكولومبي ��ة ان تتوا�ص ��ل
ال�ص ��حوة من اج ��ل قيادة ب�ل�اده اىل اللقب
لك ��ن الهندورا� ��س لن يكون �س ��هال وق ��د �أكد
ان ��ه فري ��ق ال يُ�س ��تهان ب ��ه بتات� � ًا ببلوغ ��ه
ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي للم ��رة االوىل يف
رابع م�ش ��اركة ل ��ه بعدما تخ ّل� ��ص من كوريا
اجلنوبية� ،ص ��احب برونزي ��ة لندن ،2012
بالفوز عليه (.)0-1

خرجت م�ص ��ر بطلة �أفريقيا خالية الوفا�ض بخ�س ��ارتها �أمام املانيا
 31-25يف اجلول ��ة اخلام�س ��ة االخ�ي�رة من مناف�س ��ات املجموعة
الثانية �ض ��من م�س ��ابقة كرة اليد يف دورة الألعاب االوملبية املقامة
يف ريو دي جانريو حتى � 21آب احلايل.
ف�ش ��ل املنتخب امل�صري يف ا�ستغالل خ�سارة بولندا امام �سلوفينيا
 ،25-20لينتزع منها املركز الرابع امل�ؤهل اىل ربع النهائي ،فخ�سر
بدوره وبقي يف املركز اخلام�س بعدما جت ّمد ر�ص ��يده عند  3نقاط
من فوزه الوحيد على ال�سويد.
وج ��اءت بداية املباراة قوي ��ة من املنتخبني وفر�ض التعادل نف�س ��ه
حت ��ى الدقيق ��ة الثامن ��ة  ،3-3قب ��ل ان تتق ��دم املانيا بف ��ارق هدفني
( )3-5و� 3أه ��داف ( )4-7ث ��م � 5أهداف ( )10-15قبل �أن تق ِّل�ص ��ه
م�صر اىل � 3أهداف يف نهاية ال�شوط االول.
وتابعت املانيا �أف�ضليتها يف ال�شوط الثاين وكادت تكت�سح الفراعنة
يف نهايت ��ه عندما تقدمت بفارق � 7أهداف بعدما �س ��جلت � 4أهداف
متتالي ��ة ( )22-29لك ��ن م�ص ��ر ردت بثالثة اهداف متتالية ق َّل�ص ��ت
به ��ا الف ��ارق اىل � 4أهداف ،ثم �س ��جلت املانيا هدف�ي�ن يف الدقيقتني
الأخريتني وح�سمتها ل�صاحلها .25-31

منذ اوملبياد ميونيخ  .1972جن��ح رج��ال امل��درب
االي �ط��ايل �سريجيو �سكارويلو يف االرت �ق��اء اىل
م�ستوى التحدي وحققوا الفوز امل�صريي الذي كان
الثالث لهم على التوايل بعد ان ا�ستهلوا مناف�سات
املجموعة بخ�سارتني امام كرواتيا والربازيل التي
كانت ت�أمل �سقوطهم لكي حت�صل على البطاقة بعدما
فازت بدورها على نيجرييا  69-86يف وقت �سابق.
و�ضربت ا�سبانيا موعد ًا يف الدور ربع النهائي مع
فرن�سا ثالثة املجموعة االوىل .وق��د حت��دث العب
االرتكاز باو غا�سول عن هذه املواجهة قائال :انها
(فرن�سا) خ�صم �صعب نعرفه متاما .تغلبوا علينا قبل
عامني وفزنا عليهم العام املا�ضي.

فلي�سي ي�سعى لتعوي�ض خيبة بن �شبلة
ريو دي جانريو �/أ ف ب

ي���س�ع��ى اجل ��زائ ��ري حم �م��د ف�ل�ي���س��ي اىل
تعوي�ض خيبة م��واط�ن��ه عبداحلفيظ بن
�شبلة عندما يخو�ض اليوم االربعاء الدور
رب��ع النهائي ل��وزن  52كغم يف املالكمة
ام��ام الفنزويلي يويل �سيغوندو فينول
�ضمن دورة االلعاب االوملبية يف ريو دي
ج��ان�يرو .وك��ان بن �شبلة ف�شل يف حجز
مقعد ع�ل��ى من�صة ت�ت��وي��ج وزن  81كغم
بخ�سارته امام الربيطاين جو�شوا بات�سي
�أول من �أم�س .وكانت اجلزائر وحتديدا
ريو دي جانريو  /رويرتز
ط ��ارت �شوين ميلر ،ع ��داءة الباهاما ،فوق
خط النهاية لتتفوق بفارق �ضئيل للغاية على
الأمريكية �إلي�سون فيلك�س ،وتنال امليدالية
الذهبية ل�سباق  400م لل�سيدات يف �أوملبياد
ري��و دي ج��ان�يرو .وبعد �أن ط��ارت ف��وق خط
النهاية لت�سجل �أف�ضل زمن �شخ�صي لها ،بلغ

ريا�ضة املالكمة تعلق �آماال كبرية على بن
�شبلة لإعادتها اىل من�صة التتويج للمرة
االوىل منذ �سيدين  2000عندما �أح��رز
حممد ع�لال��و ب��رون��زي��ة وزن حت��ت 5ر63
كغم ،بيد انه خ�سر وبالتايل انتقلت الآمال
اىل فلي�سي .ومتلك اجلزائر  6ميداليات
يف املالكمة بينها ذهبية ح�سني �سلطاين
يف وزن حتت  60كغم يف اوملبياد اتالنتا
عام  ،1996و 5برونزيات ل�سلطاين (حتت
 57كغم) عام  1992يف بر�شلونة ،وحممد
زاوي (حت��ت  75كغم) وم�صطفى مو�سى
 49.44ث ،ا�ستلقت العداءة البالغة من العمر
 22ع��ا ًم��ا على امل�ضمار وب��دا �أن�ه��ا تهتز ويف
حالة انهيار تام مع انتظارها لت�أكيد من لوحة
النتائج على �أنها انتزعت �أول �ألقابها الكربى.
وانهارت فيلك�س ،التي �أنهت م�سجلة 49.51
ث ،على امل�ضمار عقب ف�شلها يف الفوز بخام�س
ميدالية ذهبية �أوملبية ،ناهيك عن اجلمع بني
لقبي  ،200و 400م ،وهو ما كانت ُتخطط له

(حت ��ت  81ك �غ��م) يف اومل �ب �ي��اد
لو�س اجنل�س عام  1984وحممد
ب��ح��اري (حت ��ت  75ك �غ��م) يف
ات�لان �ت��ا  1996وع�ل�ال ��و يف
�سيدين.
يف البداية يف رابع م�شاركاتها
الأومل �ب �ي��ة .وامل�ي��دال�ي��ة الف�ضية،
التي نالتها العداءة البالغة من العمر  30عامًا،
واملقيمة يف كاليفورنيا ،هي ال�سابعة لها يف
�أرب��ع دورات �أوملبية وه��و ما يجعلها �أكرث
ريا�ضيات �ألعاب القوى الأمريكيات تتويج ًا
بالألقاب يف الأوملبياد بعد تفوقها على جاكي
جويرن كري�سي ،التي نالت  6ميداليات.
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الإ�س ��راع ب�إجناز معام�ل�ات املعاقني
تنفيذا للمادة  19من القانون املذكور
ليتمكن ��وا م ��ن ا�ستح�ص ��ال حقوقهم
املادية ح�سب ال�ضواب ��ط القانونية.
متابع ��ا :ويف �ضوء درا�س ��ة ر�صينة
ل�سرتاتيجي ��ة العم ��ل الت ��ي تتبعه ��ا
الهيئ ��ة ال�ستكم ��ال م�ضام�ي�ن تل ��ك
ال�سرتاتيجي ��ات واج ��راء خماطبات
لكل ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات املعنية
بتطبيق القانون مبا ي�ضمن ح�صول
امل�ستفيدي ��ن م ��ن ذوي الإعاق ��ة على
االمتي ��ازات والإعف ��اءات التي كفلها
القانون رقم  38ل�سنة . 2013

�شكــوا الإهمــال واملعاناة
ذوو
االحتياجات
اخلا�صة وحق
العي�ش الكرمي
في الكثير من التقاطعات و�إ�شارات المرور ،ثمة �أطفال و�صبيان فقدوا �أيديهم �أو �أرجلهم ب�سبب �أعمال �إرهابية او ت�شوهات خلقية منهم ال�صبي
"�سجاد" الذي فقد يده في �أحد االنفجارات في حي العامل� .سجاد ،وب�سبب الو�ضع المعي�شي ال�صعب لعائلته ا�ضطر للعمل في احد تقاطعات
منطقة المن�صور يبيع علب الكلينك�س على المارة وا�صحاب ال�سيارات ،لكنه اليغ�ض الطرف عن ال�صبيان ممن بعمره خا�صة اولئك الذين كتب
لهم القدر ان يكونوا �أبناء �أغنياء يقودون �سيارات حديثة .رغم كل ذلك ي�صر �سجاد على موا�صلة العمل والدرا�سة والتفوق ،مثلما قال.
 حتقيق� /إينا�س طارق ..عد�سة /حممود ر�ؤوف
�ضياع احللم
يقول طال ��ب كلية الإدارة واالقت�صاد
"ح�سن �ساجد" يف حديثه لـ(املدى):
ب�ت�رت �ساقي اليمنى حني كنت اعمل
يف �س ��وق �ش�ل�ال فانقلب ��ت حيات ��ي
ر�أ�س ��ا عل ��ى عقب وفق ��دت الكثري من
الأ�صدق ��اء ،مبين� � ًا ان ��ه ظ ��ل حبي�س
البي ��ت لع ��دم قدرت ��ه عل ��ى ال�س�ي�ر
مل�سافات بعيدة عن �سكنه .م�ستدرك ًا:
لك ��ن وقف ��ة �أهلي وبع� ��ض �أ�صدقائي
حفزتن ��ي عل ��ى موا�صل ��ة احلياة من
جدي ��د اذ ا�ستطع ��ت التغل ��ب على كل
تل ��ك الظ ��روف القا�سي ��ة والأزم ��ات
النف�سي ��ة .منوه ًا اىل ان ��ه يعمل الآن
مع وال ��ده لبع�ض الوق ��ت يومي ًا يف
حمل لبيع امل ��واد الغذائية ،الفت ًا اىل
انه م ��ازال يحلم باليوم الذي يرتبط
ب ��ه بزوج ��ة كبقي ��ة ال�شب ��اب ،لك ��ن
ال ��ذي يبدو ان احللم ب ��ات ن�سج ًا من
اخليال ،ح�سب و�صفه.
احلروب تزيد الأعداد
ق�صة ال�شاب "ح�سن" لي�ست الوحيدة
يف ظ ��ل تزاي ��د الأعم ��ال الإرهابي ��ة
والعمليات الع�سكري ��ة التي ت�سببت
بفق ��دان �آالف ال�شب ��اب والأطف ��ال
�أطرافه ��م العليا او ال�سفلى .اذ ت�شري
الإح�ص ��اءات اىل ان عدد املعاقني يف
الع ��راق يبل ��غ قراب ��ة  3ماليني معاق
نتيجة احلروب منذ عام  1980واىل
يومنا هذا.
"�سلم ��ان حممد" يعاين من برت يده
الي�س ��رى بعد ان ا�صي ��ب يف انفجار
عب ��وة نا�سف ��ة يف �سي ��ارة اج ��رة
نوع كي ��ا عندم ��ا كان ي ��روم الذهاب
اىل �س ��وق ال�شورج ��ة ع ��ام 2006
حي ��ث كان يعم ��ل يف ل ��ف حم ��ركات
املربدات ،وا�ستم ��ر بعمله رغم عوقه
فه ��و اليح�صل على رات ��ب من وزارة
العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة رغم
ترويجه اكرث من معاملة لكن الي�أ�س
جعله اليعود ملراجعة دوائر الوزارة
املعنية والت ��ي التهتم لهذه ال�شريحة
،مثلما نّبي يف حديثه.
بحاجة للت�أهيل النف�سي
الو�ضع النف�سي للمعاق غالب ًا مايرتك
�أث ��ره ال�سلبي على حي ��اة ال�شخ�ص ،
يقول الطبيب النف�ساين "ح�سن عبد
الواحد" لـ(امل ��دى) :يجب ان تتعدى
نظ ��رة النا� ��س اىل املع ��اق ال�شفق ��ة
والعطف ،وم�ساعدت ��ه على مواجهة
م�صاعب احلياة بدرجة جتعل املعاق
ال ي�شع ��ر بنق�ص داخل ��ى .مو�ضح ًا:
العط ��ف مطل ��وب لل�ش ��د م ��ن �أزره
وم�ساعدت ��ه عل ��ى مواجه ��ة م�صاعب
احلي ��اة وجت ��اوز املحن ��ة .متابع� � ًا:
ي�ص ��اب ال�شخ� ��ص ال ��ذي يتعر� ��ض
اىل الإعاقة ب�ش ��كل مفاجئ اىل حالة
نف�سي ��ة �صعبة تفق ��دة ال�سيطرة على
�أع�صابه.
و�أو�ض ��ح الطبي ��ب النف�س ��ي :جن ��د

املحنة النف�سية الناجمة عن احلرمان
الأ�سري واالهتمام باملعاقني ،منوهة
اىل ح�صول م�ستفيدي معاهد العوق
الب ��دين يف بغداد عل ��ى ن�سب جناح
عالية يف االمتحانات الوزارية للعام
الدرا�سي احلايل والذين بلغ عددهم
 58طالبا.

الكث�ي�ر مم ��ن ال يراع ��ون �أبناءه ��م
و�إخوته ��م م ��ن ذوي االحتياج ��ات
اخلا�ص ��ة الذين ي�صاب ��ون بانتكا�سة
نف�سي ��ة ب�سبب ذلك الإهم ��ال .م�شدد ًا
عل ��ى اهمي ��ة عق ��د دورات توعي ��ة
�صحية خا�صة بحقوق املعاقني �أهمها
العالج والتعلي ��م .م�ؤكدا على النظر
يف حاجاتهم وقدراتهم الكامنة التي
ق ��د ال ميلكها الإن�س ��ان ال�صحيح فهو
ال يحت ��اج اىل الأدوي ��ة والعالج ��ات
فقط ،ومع الأ�س ��ف املراكز الت�أهيلية
للمعاق�ي�ن يف وزارة ال�صحة مل تقدم
اي �ش ��يء للمع ��اق وال للمراك ��ز التي
ت�ؤهل ه�ؤالء املعاقني.
قدرات ذهنية عالية
رمب ��ا تكون فر� ��ص الرجل املعاق يف
احلياة اكرث من فر�ص املر�أة" .ابتهال
ن ��ادر" يف العق ��د الثالث م ��ن عمرها
ول ��دت م�شوه ��ة بقدمه ��ا الي�س ��رى،
لكنها ا�ص ��رت عل ��ى موا�صلة احلياة
والدرا�سة حتى و�صلت اىل اجلامعة
وتخرج ��ت .لكنه ��ا ظل ��ت حبي�س ��ة
البي ��ت دون عم ��ل او تعي�ي�ن .تقول:
مل يكن الع ��وق الوالدي الذي ا�صبت
ب ��ه حاج ��ز ًا �أم ��ام موا�صل ��ة حياتي.
م�ستدرك ��ة :لكن الإهم ��ال احلكومي
لفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة �أكرث
وجع ًا من العوق .داعية اىل �ضرورة
االهتمام به ��ذه ال�شريحة التي ميكن
ان تق ��دم الكث�ي�ر يف قطاعات احلياة
املختلف ��ة .مردفة :خا�ص ��ة ان الوقت
احل ��ايل يعتم ��د ب�ش ��كل كب�ي�ر عل ��ى
القدرات الذهنية والعقلية.
حاالت �إن�سانية
فيما �شكت "ن�ض ��ال داود" من بع�ض
امل�ضايق ��ات االجتماعي ��ة والنظ ��رة
القا�صرة من قب ��ل بع�ض الأ�شخا�ص
له ��ذه ال�شريح ��ة .مو�ضح ��ة :ان
البع�ض يح ��اول االنتقا�ص من ذوي
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ،خا�ص ��ة اذ
دخ ��ل مع احده ��م بنقا�ش ع ��ن ق�ضية
معين ��ة .مطالب ��ة الدول ��ة واجله ��ات
املعني ��ة ب�ض ��رورة ايج ��اد برام ��ج

فقدان احلماية االجتماعية اجل�سه بهذه الطريقة للعي�ش
ت�أهي ��ل وتدريب حديثة تنا�سب ذوي اليمن ��ى �أخربه ��ا بع� ��ض االطب ��اء
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة وتكف ��ل له ��م ب�إمكانية عالج ��ه .متابعة :ورغم كل
املراجعات والتحليالت الطبية نّ
العي�ش الكرمي.
تبي
ام ��ا والدة "�سج ��ى ها�ش ��م" ال�صبية عجز عالجها داخل البلد.
امل�صاب ��ة بت�ش ��وه خلق ��ي فق ��د �أبدت
النهو�ض بواقع املعاقني
امتعا�ضه ��ا من �سلوك بع�ض اجلهات
جتاه ه ��ذه الفئة ،مبين ��ة ان اجلانب مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة رعاي ��ة ذوي
العالج ��ي ا�ستهل ��ك الكث�ي�ر م ��ن االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة الدكت ��ورة
م ��ردودات العائلة املالي ��ة .مو�ضحة "عب�ي�ر اجللب ��ي" قال ��ت يف حديثها
ان ابنته ��ا تع ��اين م ��ن ت�ش ��وه بيدها لـ(امل ��دى) :ان رعاي ��ة ذوي الإعاق ��ة
مل تع ��د م�س�ؤولي ��ة دائ ��رة او وزارة
بعينها وامنا هي مهمة ثقافية ينه�ض
بها املجتمع ب�أ�س ��ره .م�ضيفة :لكون
هذا االن�س ��ان الذي يعي�ش بيننا ،مبا
حلق ��ه م ��ن �ض ��رر ،يف متا� ��س يومي
م ��ع املجتمع ال ميك ��ن جتاهله وامنا
يتوجب على اجلميع قبوله والتعامل
رغم �أن ميزانية
معه .وب�ش�أن ما تقدمه دائرة الرعاية
العراق هائلة والكثري
ب ّين ��ت اجللبي :نق ��دم كل مان�ستطيع
من البلدان حت�سده
م ��ن اج ��ل توف�ي�ر الدع ��م للنهو� ��ض
عليها ،لكنها مل تت�ضمن
بواق ��ع الأيت ��ام وحت�س�ي�ن بيئته ��م
ً
ح�صة للمعاقني
االجتماعية وم�ساعدتهم على جتاوز
با�ستثناء قانون رقم
( )20لتعوي�ض �ضحايا
الإرهاب مببالغ ب�سيطة
ال تتجاوز الثالثة
ماليني دينار عراقي
ال تنفع �شخ�ص ًا برتت
�أطرافه �أو فقد ب�صره
بانفجار �إرهابي مع
غياب مراكز �صناعة
الأطراف يف العراق.
فيما يكلف تركيب
الطرف ال�صناعي ما
بني  9-8ماليني دينار
عراقي واغلب املعاقني
الميلكون مثل هكذا
مبالغ اذ يعمل الكثري
منهم يف اعمال يومية.

معاهد ت�أهيل وتدريب
وا�سرت�سل ��ت اجللب ��ي :لدين ��ا
معاه ��د الع ��وق الفيزي ��اوي ومعاهد
املكفوفني ،يتلقى الطالب فيها مناهج
وزارة الرتبي ��ة للدرا�سة االبتدائية.
بينما تق ��دم معاه ��د الت�أهي ��ل املهني
مناه ��ج تدريبية خا�ص ��ة باملهن التي
يت ��م تدريب املعاقني عليها ملدة ت�سعة
ا�شه ��ر .م�ش�ي�رة اىل تق ��دمي خمتلف
اخلدم ��ات االجتماعي ��ة وال�صحي ��ة
والرتبوي ��ة والتعليمي ��ة اىل
امل�ستفيدي ��ن املعاقني من خالل ()50
معهدا يف بغداد واملحافظات .مردفة:
وم ��ن اه ��م الربام ��ج الت ��ي تهت ��م بها

ال ��وزارة جتاه امل�ستفيدي ��ن املعاقني
ه ��ي الت�أهي ��ل املجتمع ��ي واالهتمام
باجلوانب النف�سية لهم وال�سعي اىل
دجمه ��م يف املجتمع من خالل تنظيم
دورات تدريبي ��ة تتنا�س ��ب مع درجة
عوقه ��م وامكاناته ��م الذهني ��ة ،الفتة
اىل لق ��اءات مع �أولي ��اء الأمور وذلك
لإ�شراكه ��م يف عمل الور� ��ش لغر�ض
الو�ص ��ول اىل اف�ضل �صي ��غ للتعامل
وت�أهي ��ل املعاقني وحت�س�ي�ن حالتهم
النف�سية واالجتماعية .
القانون والد�ستور
واملعاق
على الرغم من اقرار الربملان لقانون
ي�ضم ��ن حق ��وق املع ��اق وح�س ��ب
م ��ا ن� ��ص علي ��ه الد�ست ��ور العراق ��ي
بتوف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل بن�سب ��ة ()%5
م ��ن الوظائ ��ف احلكومي ��ة �إىل ذوي
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة (املعاق�ي�ن)
نظ ��ر ًا �إىل كرثته ��م ،لك ��ن م ��ا يقوله
الد�ست ��ور غ�ي�ر م ��ا يقول ��ه الواق ��ع،

خا�صىة يف ال�سنني االخرية وتزايد
ح ��االت الع ��وق وب�ت�ر الأط ��راف اذ
يق ��ول "مناف مو�سى" ال ��ذي ت�سبب
حادث ارهابي ببرت ي ��ده اليمنى من
الر�س ��غ  :رغ ��م كل املنا�شدات لغر�ض
ايج ��اد فر�ص ��ة عم ��ل حكومي ��ة لك ��ن
للأ�س ��ف �أغلبها ب ��اء بالف�ش ��ل ان كان
ب�سب ��ب الف�س ��اد او لع ��دم االهتم ��ام
باملعاق�ي�ن .فيما ب نّ
�ّي� "�سالم ح�سني"
–ثالثين ��ي -حا�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة
االعدادية :فق ��دت كل امل با�ستمرار
احلي ��اة يف الب�ل�اد يف ظ ��ل الو�ض ��ع
احلايل .مردف ًا :ان االهمال ل�شريحة
املعاق�ي�ن مل يعد ممكن ًا ال�سكوت عليه
خا�ص ��ة يف ظل الأزمة املالية احلالية
وانعكا�سها على �سوق العمل.
تخ�صي�ص  50مليار دينار
رئي� ��س هيئ ��ة رعاي ��ة ذوي الإعاق ��ة
واالحتياج ��ات اخلا�ص ��ة الدكت ��ور
"نا�ض ��ر ال�شمري" ذك ��ر ان موزانة
 2016خ�ص�ص ��ت ( )50ملي ��ار دينار
عراق ��ي للمعين�ي�ن املتفرغ�ي�ن لرعاية
املعاق�ي�ن عل ��ى �ش ��كل روات ��ب لإعانة
املع ��اق وف ��ق القانون رق ��م  38ل�سنة
 . 2013م�ضيف ��ا :ان م�ضام�ي�ن عمل
الهيئة �ستلب ��ي تطلعات ذوي االعاقة
وف ��ق معاي�ي�ر ان�ساني ��ة ته ��دف اىل
خلق بيئ ��ة اجتماعية �آمن ��ة وان اهم
املعطي ��ات الواج ��ب تنفيذه ��ا ه ��ي

معاقة وجدت يف الت�سول م�صدر للعي�ش

تظاهرة �سابقة ل�ضحايا االرهاب للمطالبة بحقوقهم

احلاالت املر�ضية
امل�شمولة
وب�ش�أن احل ��االت امل�شمولة بالقانون
املذك ��ور ب�ي�ن ال�شم ��ري :ان احلاالت
امل�شمول ��ة بالقان ��ون ه ��ي الإعاق ��ة
احلركي ��ة ،والإعاق ��ة الب�صري ��ة،
والإعاق ��ة ال�سمعي ��ة ،والإعاق ��ة
الذهني ��ة ،والإعاق ��ة الع�صبي ��ة،
والأمرا� ��ض اجللدي ��ة ،وامرا� ��ض
الكوالج�ي�ن ،والأورام وامرا� ��ض
ال ��دم ،و�أمرا� ��ض اجله ��از الب ��ويل،
و�أمرا� ��ض نق�ص املناع ��ة ،ف�ضال عن
�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي ،و�أمرا�ض
جهاز الدوران� ،أمرا�ض الكبد .م�ؤكد ًا
عل ��ى ا�ضاف ��ة "متالزم ��ة داون" اىل
احلاالت اخلا�صة امل�شمولة بالقانون
وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال م�صادق ��ة اع�ض ��اء
جمل� ��س ادارة الهيئة ال ��ذي عقد يوم
اخلمي� ��س املواف ��ق 2016-7-28
 ،م�ش ��ددا عل ��ى �ض ��رورة التثقي ��ف
والتن�سي ��ق الإعالم ��ي بعم ��ل الهيئة
والفئ ��ات امل�شمول ��ة باملع�ي�ن املتفرغ
والإج ��راءات الواج ��ب القي ��ام به ��ا
اثناء التق ��دمي .الفت� � ًا اىل ان الفئات
امل�شمولة للمعني املتفرغ باملادة ()19
م ��ن القانون رق ��م  38ل�سن ��ة 2013
يت ��م حتديدها من خالل درجة العجز
الت ��ي حت ��ول دون تلبي ��ة متطلب ��ات
حياته ��م العادي ��ة واحتياجاته ��م من
قب ��ل اللجنة الطبي ��ة املخت�صة بذلك،
وتخ�صي� ��ص معني متف ��رغ لكل حالة
ملالزمة املعاق وق�ضاء حاجاته ب�شكل
م�ستمر.
غياب نظام الت�أهيل
رغ ��م �أن ميزاني ��ة الع ��راق هائل ��ة
والكث�ي�ر من البل ��دان حت�سده عليها،
لكنه ��ا مل تت�ضم ��ن ح�ص� � ًة للمعاق�ي�ن
با�ستثناء قانون رقم ( )20لتعوي�ض
�ضحاي ��ا الإرهاب مببال ��غ ب�سيطة ال
تتجاوز الثالثة ماليني دينار عراقي
ال تنفع �شخ�ص ًا برتت �أطرافه �أو فقد
ب�ص ��ره بانفج ��ار �إرهابي م ��ع غياب
مراك ��ز �صناعة الأطراف يف العراق.
فيما يكلف تركيب الطرف ال�صناعي
م ��ا ب�ي�ن  9-8مالي�ي�ن دين ��ار عراقي
واغلب املعاق�ي�ن الميلكون مثل هكذا
مبالغ اذ يعمل الكثري منهم يف اعمال
يومية.
رئي� ��س جتم ��ع املعاق�ي�ن يف العراق
وع�ض ��و االحت ��اد العامل ��ي للمعاق�ي�ن
موف ��ق اخلفاج ��ي او�ض ��ح ،يف بيان
�صحف ��ي ،ان الع ��راق ال ميتلك نظاما
لت�أهي ��ل املعاق�ي�ن وتوف�ي�ر فر� ��ص
العم ��ل له ��م وجعله ��م ين�سجمون مع
املجتم ��ع ويعي�شون حياته ��م ب�شكل
طبيع ��ي ،م�ش�ي�را اىل �أن الكث�ي�ر من
املعاق�ي�ن لديه ��م مواهب ممي ��زة� ،إال
�أنه ��ا مل ت�ستثم ��ر م ��ن قب ��ل الدول ��ة.
م�ضيف ��ا �أن الكث�ي�ر م ��ن املعاق�ي�ن هم
�أ�صح ��اب �شه ��ادات علي ��ا ،وهن ��اك
ن�س ��اء معاق ��ات يبدع ��ن يف اخلياطة
والتطري ��ز واحلياك ��ة ومه ��ارات
با�ستخ ��دام الكومبيوت ��ر بط ��رق
متطورة ،والكثري من املعاقني لديهم
مه ��ارات عالي ��ة يف احل ��رف اليدوية
كاحلدادة ،لك ��ن فر�ص اال�ستفادة من
هذه الطاقات �ضعيفة.
 3ماليني معاق يف العراق
ا�ض ��اف اخلفاجي :تق ��در �إح�صاءات
جلنة ال�صح ��ة العاملي ��ة ()WHO
ومنظمة (الهن ��در انرتن�شنل) وجود
( )3مالي�ي�ن مع ��اق يف الع ��راق ال
ي�أخ ��ذون دوره ��م يف املجتم ��ع ويف
عملي ��ة �إع ��ادة بناء الع ��راق اجلديد.
منوه ��ا اىل اتفاقي ��ة دولي ��ة للإعاق ��ة
�أقرته ��ا االمم املتح ��دة ع ��ام 2008
والتزم ��ت به ��ا (  ) 175دول ��ة ،وان
الع ��راق ان�ض ��م له ��ا م�ؤخ ��را .م�ؤكدا
حاجة العراق للإ�سراع بقرار ت�شكيل
الهيئ ��ة الوطنية الت ��ي تدر�س حقوق
املعاقني ،والت ��ي �ست�أخذ على عاتقها
متابعة وتوف�ي�ر ما يحتاجه االن�سان
املع ��اق يف العراق من �صحة وت�أهيل
وتعليم و�سكن ونقل وعالج وتوفري
فر� ��ص العم ��ل ومتك�ي�ن الأ�شخا� ��ص
املعاق�ي�ن �إكم ��ال الدرا�س ��ة ،مو�ضحا
ان ه ��ذا ما ن�ص ��ت علية امل ��ادة ()32
م ��ن د�ستور الع ��راق التي تن�ص على
رعاي ��ة املعوقني وتكف ��ل ت�أهيلهم يف
املجتمع.
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عربي ودولي

مو�س��كو :عم��ل ع�س��كري و�ش��يك م��ع الأمريكي�ين يف حل��ب
ل��ل��م��رة الأوىل� ..إي�������ران ت�����س��م��ح ل��رو���س��ي��ا ب��ا���س��ت��خ��دام ق���واع���ده���ا ال��ع�����س��ك��ري��ة
ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا������ :س�����اع�����دن�����ا يف حت�������ري�������ر م�����ن�����ب�����ج م��������ن "داع�����������������ش"
 مو�سكو  -لندن -طهران /
رويرتز  -ا ف ب� -سكاي نيوز

نظريه الأملاين فرانك فالرت �شتاينماير يف
مدين ��ة �إيكاترين�ب�رغ الرو�سي ��ة انه يدرك
�أن اتفاق ��ات وقف القت ��ال «لفرتات وجيزة
يومي ًا املعمول به ��ا حالي ًا لل�سماح بدخول
امل�ساع ��دات ومغادرة املدنيني غري كافية».
لكن ��ه �أ�ض ��اف �أن ��ه «م ��ن ال�صع ��ب متدي ��د
�ساع ��ات التهدئ ��ة حالي� � ًا ،نظ ��را الحتم ��ال
�أن ي�ستغله ��ا املقاتل ��ون يف �إع ��ادة تنظي ��م
�أنف�سهم واحل�صول على �أ�سلحة.
وت�سيط ��ر ق ��وات النظ ��ام ال�س ��وري
وامليلي�شي ��ات الداعم ��ة له ��ا عل ��ى �أحي ��اء
يف حل ��ب ومنه ��ا الأحي ��اء الغربي ��ة ،فيما
ت�سيط ��ر ف�صائ ��ل املعار�ض ��ة ال�سوري ��ة
امل�سلح ��ة واملمثلة بـ «جي� ��ش الفتح» الذي
ي�ض ��م «جبهة فت ��ح ال�شام (جبه ��ة الن�صرة
�سابق� � ًا بعد فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)،
وحركة �أحرار ال�شام الإ�سالمية ،وف�صائل
�أخ ��رى» عل ��ى �أج ��زاء وا�سعة م ��ن جنوب
و�شرقي حلب.
من جه ��ة ثانية ،قال نائب وزير اخلارجية
الرو�س ��ي ميخائي ��ل بوغدان ��وف لوكال ��ة
الإعالم الرو�سية ام� ��س� ،إنه �سيجتمع مع
ممثل�ي�ن للمعار�ضة ال�سورية يف العا�صمة
القطري ��ة الدوحة غ ��د ًا � 16آب (�أغ�سط�س)
اجل ��اري.ويف �سي ��اق مت�ص ��ل �سمح ��ت
�إيران لرو�سيا لأول مرة با�ستخدام �إحدى
قواعده ��ا الع�سكرية ل�ش ��ن هجمات داخل

نقل ��ت وكالة الإع�ل�ام الرو�سي ��ة عن وزير
الدفاع �سريغ ��ي �شويغو قوله � ،إن رو�سيا
والوالي ��ات املتح ��دة على و�ش ��ك البدء يف
عم ��ل ع�سك ��ري م�ش�ت�رك �ض ��د املت�شددين
يف مدين ��ة حل ��ب ال�سورية.ونق ��ل ع ��ن
�شويغ ��و قول ��ه «نح ��ن الآن يف مرحل ��ة
ن�شط ��ة للغاية من املفاو�ض ��ات مع زمالئنا
الأمريكيني»،و�أ�ض ��اف «نق�ت�رب خط ��وة
بخط ��وة من خط ��ة ،و�أنا �أحت ��دث هنا عن
حل ��ب فق ��ط� ،ست�سم ��ح لنا حق� � ًا بالبدء يف
القت ��ال مع ًا لإح�ل�ال ال�س�ل�ام بحيث ميكن
لل�س ��كان الع ��ودة �إىل دياره ��م يف ه ��ذه
املنطقة امل�ضطربة.
وقال �شويغو �إن زه ��اء � 700ألف �شخ�ص
ال يزال ��ون يعي�شون يف حل ��ب ،و�إن الذين
يعي�ش ��ون يف اجل ��زء ال�شرقي م ��ن املدينة
«رهائن للجماعات امل�سلحة.
وكان وزي ��ر اخلارجي ��ة الرو�سي �سريغي
الف ��روف رف� ��ض يف وق ��ت �ساب ��ق ام� ��س،
متدي ��د �ساع ��ات الهدنة يف حل ��ب وحولها
حالي ًا ،نظرا الحتمال �أن ي�ستغلها املقاتلون
يف �إعادة تنظيم �صفوفهم واحل�صول على
�أ�سلحة.
وق ��ال الفروف خالل م�ؤمت ��ر �صحايف مع

�سوري ��ا ،وه ��ي خط ��وة غ�ي�ر م�سبوقة يف
اجلمهورية الإ�سالمية بالع�صر احلديث.
ويحظ ��ر الد�ست ��ور الإي ��راين ،ال ��ذي مت
الت�صديق عليه بعد الثورة الإ�سالمية عام
 ،1979ا�ستخدام �أية دولة �أجنبية لقاعدة
ع�سكرية يف البالد.
وم ��ع ذل ��ك ،ال �ش ��يء مين ��ع امل�س�ؤول�ي�ن
الإيراني�ي�ن م ��ن ال�سم ��اح ل ��دول �أجنبي ��ة
با�ستخ ��دام مهبط للطائرات.ويف طهران،

نقل ��ت وكالة االنباء الر�سمي ��ة "�إيرنا" عن بالن�سب ��ة للإرهابي�ي�ن ،و�سي�ستم ��ر ه ��ذا
عل ��ي �شمخ ��اين � -أم�ي�ن املجل� ��س الأعلى االجتاه حتى تدمريهم ب�شكل كامل".
للأم ��ن القوم ��ي الإي ��راين  -قول ��ه ام� ��س و�أعلن ��ت رو�سيا من جانبه ��ا ،الثالثاء� ،أن
الثالثاء� ،إن طهران ومو�سكو قد يتبادالن قاذفاتها طويلة املدى املتمركزة يف �إيران
"الق ��درات والإمكانيات" يف قتال تنظيم ق�صفت للمرة الأوىل عددا من الأهداف يف
داع�ش.
 3حمافظات �سورية.
و�أ�ض ��اف "ع ��ن طري ��ق التع ��اون الب ّن ��اء وكان ��ت القاذف ��ات الرو�سي ��ة ت�ستخ ��دم
واملتط ��ور بني �إي ��ران ورو�سي ��ا و�سوريا قواع ��د ع�سكرية موجودة داخل الأرا�ضي
وحزب الله� ،أ�صب ��ح الو�ضع �صعبا للغاية ال�سوري ��ة ل�ش ��ن غ ��ارات مث ��ل قاعدت ��ي
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الإكونومي�ست :ترامب �أكرث مر�شح رئا�سي
معاد لل�صحافة فى التاريخ الأمريكي
ٍ
قالت �صحيف ��ة الإكونومي�س ��ت �إن املر�شح
اجلمهوري لالنتخاب ��ات الأمريكية دونالد
ترام ��ب مل يك ��ن الأول يف هجوم ��ه عل ��ى
الإعالم ،ولكن انتقاداته الالذعة هي الأكرث
حدة ،م�ستبعدة كذلك متكنه من "�إخ�ضاعه"
لل�صحاف ��ة �إذا م ��ا ف ��از يف االنتخاب ��ات.
و�ضربت ال�صحيفة الربيطانية ،يف تقرير
له ��ا �أم� ��س الأول االثن�ي�ن ،مث�ل�ا "بج ��ون
ماك�ي�ن" عام  2000وهو يح ��اول الرت�شح
م ��ن خالل احلزب اجلمه ��وري ،مهاجم ًا ما
�أ�سم ��اه "الإعالم اللي�ب�رايل" ،ويف 2008
انتقدت �س ��ارة بالني ،الت ��ي كانت مر�شحة
�إىل جان ��ب ماك�ي�ن يف االنتخاب ��ات �ض ��د
الرئي� ��س باراك �أوبام ��ا "الإعالم ال�سائد".
وحتى �أوبام ��ا كانت لديه نف�س ال�شكاوى،
وق ��ال يف � 2008إن ��ه "مقتن ��ع ب�أن ��ه ل ��وال
فوك� ��س ني ��وز حل�صلت عل ��ى نقطت�ي�ن �أو
ثالث �أعلى يف اال�ستطالعات" ،و�إن القناة
ت�صوره ك�شخ�ص غريب الأطوار.

وق ��ال ع ��ن تغطي ��ة فوك� ��س ني ��وز ل ��ه "�أنا
�أحت�س ��ي الالتيه� ،أق ��ر�أ النيويورك تاميز،
�أق ��ود الفولف ��و ،ال �أمتل ��ك �سالح ��ا ناري ��ا،
واهن� ،أمنق كالم ��ي ،وليربايل متغطر�س
َمن يُريد �شخ�ص ًا كهذا؟ .
�أم ��ا ترام ��ب ،فقد حظ ��ر "بازفي ��د" و"دى
موي ��ن ريجي�س�ت�ر" و"البوليتيك ��و"
و"الوا�شنط ��ن بو�س ��ت" م ��ن تغطي ��ة
فعاليات ��ه ،ويلج�أ لتوي�ت�ر للتقليل من �ش�أن
نيوي ��ورك تامي ��ز واحلدي ��ث ع ��ن "زيف"
الوا�شنط ��ن بو�س ��ت ب�سب ��ب تغطيتهم ��ا
لالنتخابات ،وليكت ��ب �إن "الوول �سرتيت
جورنال مثرية لل�سخرية".
وق ��ال يف كان ��ون االول املا�ضي �إن بع�ض
العامل�ي�ن بالإع�ل�ام "رائع ��ون" ،ولك ��ن
البع� ��ض الآخ ��ر "فا�س ��دون و� 70إىل %75
منهم غ�ي�ر �شرفاء وحثالة" ،كم ��ا وعد ب�أن
اخللفي ��ة القانونية التي تعم ��ل من خاللها
حرية ال�صحافة �ستخ�ضع لعملية حتوّ ل.

التلغراف  :م�أ�ساة اختطاف بوكو حرام للفتيات
النيجرييات تبدو بال نهاية
ح� � ّذر الكات ��ب الربيط ��اين ديفي ��د بل�ي�ر ،من
االنخ ��داع بفيدي ��و بثته جماع ��ة بوكو حرام
الإرهابي ��ة ،لفتي ��ات يُعتق ��د �أنه ��ن التلميذات
الالئي اختطفته ��ن اجلماعة ذاتها من منطقة
"�شيبوك" �شمال �شرق نيجرييا قبل عامني.
وق ��ال بل�ي�ر  -يف �صحيفة التلغ ��راف  -تبدو
الفتي ��ات مذع ��ورات وخا�ضع ��ات لكنه ��ن
�أحياء ...للم ��رة الثانية فق ��ط ،يبث متطرفو
بوك ��و ح ��رام فيدي ��و يظه ��ر بع� ��ض الفتيات
الالئ ��ي اختطفوهن م ��ن �شيب ��وك ...ويُظهر
الفيدي ��و نح ��و  50فت ��اة� ،إحداه ��ن تع� � ّرف
نف�سه ��ا ب�أنها ماي ��دا ياكوب ��و ،مت ال�سماح لها
بالتح ��دث ...وحت ��ت �ضغ ��ط ظاه ��ر ،قال ��ت
ياكوب ��و" :نح ��ن نع ��اين ع ��ن ج� �دّ ،ال طع ��ام
للأكل ،وال مياه �صاحلة لل�شرب هنا".
و�أك ��د الكات ��ب �أن ظه ��ور ه� ��ؤالء الأطف ��ال
املفقودي ��ن على �شا�شة كفي� � ٌل ببث الراحة يف
أ�سف �أن ��ه ال توجد
نفو� ��س �آبائهن ..وم ��ن ال ِ
�أر�ضيات �أخرى للتفا�ؤل.

ور�أى بلري �أن �أوىل املالحظات على الفيديو،
ه ��ي �أن ع ��دد فتيات �شيب ��وك املختطفات ليلة
� 14أبري ��ل  2014كان  276فت ��اة ،فم ��اذا
حدث لل� �ـ  226الالئي مل يظهرن يف الفيديو؟
�إن م�صريه ��ن يظ ��ل جمه ��وال – عل ��ى الرغم
م ��ن حمل ��ة (�أعيدو-فتياتن ��ا) الت ��ي تدعمه ��ا
�شخ�صي ��ات �شهرية بينه ��ا ميت�شيل �أوباما –
عل ��ى الرغم م ��ن �أن حفن ��ة من الفتي ��ات رمبا
ا�ستطع ��ن اله ��رب ،بينهن "�أمين ��ة علي" ذات
ال� �ـ  19عاما والتي هرب ��ت يف وقت مبكر من
العام اجلاري.
ور�أى �صاحب املق ��ال� ،أن ثمة جوانب مثرية
للقل ��ق تكتن ��ف ه ��ذه الرتاجيديا ،ق ��د يخفق
الغرب ��اء يف الوق ��وف عليه ��ا ،فثم ��ة حقيق ��ة
تق ��ول �إن فتي ��ات �شيب ��وك مل مي ّثل ��ن يوم ��ا
�أولوي ��ة للحكومة النيجريي ��ة ..لقد ا�ستغرق
الأمر  19يوما حتى يقول جودالك جوناثان،
رئي�س نيجرييا �إبان عملية االختطاف� ،شيئا
للجماهري عن احلادث.

وا�شنطن بو�ست :ترامب انتقد �سيا�سة �أوباما برغم تكراره لال�سرتاتيجية نف�سها
اهتمت �صحيفة وا�شنطن بو�ست الأمريكية باخلطاب الذي
�ألق ��اه املر�شح اجلمه ��وري دونالد ترامب �أم� ��س ،الثالثاء،
يف م ��ا يتعل ��ق بال�سيا�س ��ة اخلارجية ،وه ��و اخلطاب الذي
�أث ��ار �ضجة كبرية ب�سبب مقرتح ��ات ترامب املثرية للجدل
ومنها �إجراء اختبار �إيديولوجي للمهاجرين امل�سلمني �إىل
الواليات املتحدة.
وقالت وا�شنط ��ن بو�ست �إن ترامب �أم�ض ��ى الن�صف الأول
من خطابه يهاجم الرئي�س �أوباما الذي �ألقى عليه باللوم يف
ع ��دد من امل�شكالت العاملية .ث ��م اقرتح ا�سرتاتيجية لهزمية
مذهل با�سرتاتيجية �أوباما.
داع�ش م�شابهة �إىل ح ٍد ٍ

و�أ�ش ��ار ترام ��ب �إىل �أن ال�سب ��ب يف اال�ضطراب احلايل يف
ال�شرق الأو�س ��ط �سببه قرار الرئي�س ال�سابق جورج بو�ش
بغ ��زو الع ��راق ،لكنه حت ��دث �أي�ضا ع ��ن دور دع ��وة �أوباما
ل�سحب كاف ��ة الق ��وات الأمريكية من العراق قب ��ل ا�ستقرار
البالد ب�شكل كامل.
وتق ��ول ال�صحيف ��ة �إن ��ه و�س ��ط كث�ي�ر م ��ن اله ��راء وتهديد
الآخرين� ،ضرب ترامب وت ��ر حقيقة واحدة ،فعلى العك�س
مم ��ا يق ��ول الآخ ��رون ،ف� ��إن ان�سح ��اب �أوباما ع ��زز فر�صة
داع�ش يف التمدد �شمال الع ��راق ويف �سوريا ،ومل ينح�سر
مـد امل�سلحني �إال الآن فقط.

لكن انح�سار املد هذا �سببه الأ�سا�سي �أن �أوباما قام بخطوات
ي ّدع ��ى ترام ��ب الآن �أن ��ه َم ��ن اخرتعه ��ا .فق ��د وع ��د ترامب
بتدمري داع� ��ش بالدعوة �إىل م�ؤمتر دويل واحل�صول على
م�ساع ��دة �أية دولة راغبة يف حمارب ��ة التنظيم الراديكايل.
واقرتح ا�ستخدام القدرات الإلكرتونية الأمريكية لتقلي�ص
ات�صاالت الإرهابيني ودعايتهم.
وحتدث ��ت ال�صحيف ��ة ع ��ن اق�ت�راح ترام ��ب ب�ش� ��أن اختبار
املهاجري ��ن امل�سلم�ي�ن �إىل الوالي ��ات املتح ��دة ،وقال ��ت �إنه
ميث ��ل �إع ��ادة �صياغة القرتاحه ال�سابق ب�ش� ��أن حظر دخول
امل�سلمني �إىل البالد.

اسم وقضية
امل����������ر�أة ورئ����ا�����س����ة امل���ن���ظ���م���ة ال���دول���ي���ة
�أع��رب الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ،ب��ان كي
مون ،عن رغبته يف �أن تخلفه امر�أة يف هذا
املن�صب.
وقال كي مون �إنه "وقت منا�سب" كي تر�أ�س
امر�أة املنظمة الأممية ،وذلك بعد �أكرث من 70
عاما على �إن�شائها وزعامة ثمانية رجال لها.
وت��ر��ش�ح��ت خ�م����س � �س �ي��دات م��ن �أ� �ص��ل 11
مر�شحا يخو�ضون ال�سباق ل�شغل املن�صب.
ويتعني على الأم�ين العام �أن يح�صل على
ت�أييد  15دولة ت�شكل جمل�س الأمن ،وتنتخبه
 193دولة يف اجلمعية العامة.
وجرت العادة �أن يتداول املن�صب بني مناطق
العامل املختلفة.
وتقول دول �شرق �أوروبا ورو�سيا ،التي مل
يكن لها ممثل قبل ذلك يف هذا املن�صب� ،إنه

يجب �أن يكون ال��دور على �شخ�ص من تلك
املنطقة من العامل.وينحدر املر�شحون من
�أمريكا الالتينية و�أوروبا الغربية واملنطقة
الأ�سرتالية بالإ�ضافة �إىل �أوروبا ال�شرقية.
ومل يعلن كي مون ت�أييد مر�شح بعينه ،لكنه
قال لوكالة �أ�سو�شيتد بر�س للأنباء �إن هناك
"كثريا من القيادات الن�سائية املتميزات
وامل�ج�ت�ه��دات ال�لائ��ي ي�ستطعن تغيري هذا
العامل ،وي�ستطعن التعامل بكل فعالية مع
قادة العامل الآخرين".
و�أ�ضاف �أنه �أيا كان مَن يتوىل الدور يتعني
عليه �أن ميلك "ر�ؤية وا�ضحة لهذا العامل
�إزاء امل�ستقبل" ،والتزاما بال�سالم والتنمية
وحقوق الإن�سان.وقال �إن الأمني العام �سواء
كان رجال �أو امر�أة يتعني عليه �أن يدافع عن

حقوق الفئات ال�ضعيفة ،من بينها الفتيات
و�أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة و�أ�صحاب
امليول اجلن�سية التي جتعل منها �أقلية.
وت�ساءل كي مون�" :إذا مل تكن الأمم املتحدة،
فمن �سيعتني به�ؤالء".
�أ�سماء املر�شحني ملن�صب الأمني العام للأمم
املتحدة ح�سب الرتتيب الأبجدي:
�إري �ن��ا ب��وك��وف ،ب�ل�غ��اري��ا  ،هيلني ك�ل�ارك،
ن �ي��وزي �ل �ن��دا  ،ك��ري �� �س �ت �ي��ان��ا ف �ي �غ�يري ����س،
كو�ستاريكا،ناتاليا غ�يرم��ان ،م��ول��دوف��ا ،
�أن �ط��ون �ي��و غ��وت�يري ����س ،ال�برت �غ��ال  ،ف��وك
يرمييت�ش� ،صربيا �سرجان كرمي ،مقدونيا
 ،م�يرو��س�لاف الج ��اك� ،سلوفاكيا � ،إي�غ��ور
لوك�سيك ،اجلبل الأ�سود� ،سوزانا مالكورا،
الأرجنتني  ،دانيلو تورك� ،سلوفانيا.

�إرينا بوكوف

هيلني كالرك

"حميميم" وقاعدة �أخرى يف حم�ص.
ونقلت وكاالت الأنباء الرو�سية عن وزارة
الدف ��اع الرو�سي ��ة� ،أن قاذف ��ات رو�سي ��ة
ق�صفت الثالث ��اء مواقع للمت�شددين بعدما
�أقلع ��ت للم ��رة الأوىل م ��ن قاع ��دة همدان
اجلوية.
وذك ��رت وزار الدفاع" :يف � 16أغ�سط�س/
�آب �أقلع ��ت قاذفات توبولي ��ف ،22-و�أ�س
يو  34من مطار همدان يف �إيران وق�صفت
�أهداف ��ا للجماعت�ي�ن الإرهابيت�ي�ن داع� ��ش
وجبهة الن�ص ��رة (جبهة فتح ال�شام حاليا)
يف مناط ��ق حل ��ب ودي ��ر ال ��زور و�إدلب"،
وفق وكالة "فران�س بر�س".
يذك ��ر �أن الطائ ��رات الرو�سي ��ة ب ��د�أت يف
�شن غاراته ��ا اجلوية يف �سوريا يف نهاية
�سبتمرب�/أيلول  ،2015انطالقا من قواعد
�سوري ��ة ،وقال ��ت رو�سي ��ا �إنه ��ا ت�ستهدف
عنا�ص ��ر تنظيم ��ي داع�ش والن�ص ��رة ،لكن
معار�ضني اتهموها بق�صف مواقع املناطق
املعتدلة واملدنيني.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر �أعل ��ن ممث ��ل بريطاني ��ا
اخلا�ص ل�سوريا غاري ��ث بايلي� ،أن بالده
�ساع ��دت يف حترير مدينة منبج ال�سورية
م ��ن �سيطرة تنظي ��م "داع� ��ش" الإرهابي،
عرب توجيه �ضربات جوية �ضده.
وق ��ال بايل ��ي يف بي ��ان للخارجي ��ة
الربيطاني ��ة� ،إن هزمي ��ة "داع� ��ش" يف
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منب ��ج ،التابعة لريف حل ��ب ال�شمايل ،هي
الأح ��دث يف �سل�سلة الهزائم التي يتعر�ض
له ��ا ،م�ش�ي�را �إىل �أن بريطاني ��ا �ساع ��دت
ميلي�شيات "�سوريا الدميقراطية" جوا.
و�أ�ض ��اف "هزمي ��ة داع� ��ش يف منب ��ج هي
الأح ��دث يف �سل�سلة الهزائ ��م التي �أحلقت
به ��ذا التنظي ��م الإرهاب ��ي يف �سوري ��ا
والع ��راق .كانت الهزمية عل ��ى يد مقاتلي
�سوريا الدميقراطية بقيادة وحدات عربية
�سورية وبدعم من التحالف الدويل".
وتاب ��ع " قدم ��ت طائ ��رات �س�ل�اح اجل ��و
امللك ��ي الربيط ��اين الدعم اجل ��وي لقوات
�سوري ��ا الدميقراطية من خ�ل�ال الهجمات
ب�صواريخ هيلفاي ��ر على م�سلحي داع�ش،
وقدم ��ت �أي�ض ��ا امل�ساعدة اجلوي ��ة لقوات
التحال ��ف" .و�أبدى بايلي �أمله "�أن ت�سمح
الظ ��روف الآن بع ��ودة �أبن ��اء منب ��ج �إىل
مي�سرة
مدينته ��م ف ��ورا ،وبظروف �أمني ��ة ّ
وبكرام ��ة" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن "بريطاني ��ا
م�ستع ��دة للم�ساعدة حي ��ث ميكنها ذلك يف
املناط ��ق ال�سورية التي تخ�ض ��ع ل�سيطرة
قوات معتدلة".
وحت ��ررت منب ��ج قب ��ل �أي ��ام م ��ن تنظي ��م
"داع�ش" ،بع ��د �أ�شهر من القتال ومعارك
الك ��ر والفـ ��ر م ��ع ميلي�شي ��ات "�سوري ��ا
الدميقراطي ��ة" ،املدعوم ��ة م ��ن الوالي ��ات
املتحدة.

سـاعة

طالبان ت�سيطر على منطقة مهمة �شمال �أفغان�ستان
ق ��ال م�س�ؤول ��ون (االثن�ي�ن) �إن مقاتل ��ي حرك ��ة «طالبان»
�سيط ��روا على منطقة مهم ��ة يف �إقليم بغالن �شمال البالد
بعد ا�شتباكات على مدى �أيام عدة.
وت�صاع ��د القت ��ال يف �أفغان�ست ��ان بينم ��ا امت ��دت �أن�شطة
«طالبان» من معاقلها التقليدية يف جنوب البالد و�شرقها
�إىل مناطق كانت هادئة ذات يوم يف ال�شمال.
وعل ��ى الرغم من الدع ��م اجلوي من الطائ ��رات احلربية
الأمريكي ��ة والأفغاني ��ة ف� ��إن الق ��وات احلكومي ��ة تواجه
�صعوب ��ة للت�ص ��دي لـ«طالب ��ان» ،ويق ��ول م�س�ؤول ��ون
حكومي ��ون كب ��ار �إن املقاتل�ي�ن بات ��وا �أف�ض ��ل تدريب� � ًا
وت�سليح� � ًا .وق ��ال نائ ��ب قائد �شرط ��ة بغ�ل�ان �أمري جول
ح�سينخ ��ل �إن منطق ��ة دهن ��ه غ ��وري حما�صرة من ��ذ �أيام

و�إن «طالبان» متكنت من ال�سيطرة عليها يف وقت مت�أخر
�أم� ��س بينم ��ا نف ��ذ ع�شرات م ��ن �أف ��راد الق ��وات الأفغانية
"ان�سحاب ًا تكتيكي ًا".
وجت ��اور املنطقة ب ��ويل خوم ��ري عا�صم ��ة الإقليم التي
يهددها املقاتلون منذ �شهور.
وق ��ال ح�سينخل «الق ��وات الأفغانية قاتل ��ت لأيام لكن مل
ت�ص ��ل �أي ��ة م�ساع ��دة وا�ضط ��رت لالن�سح ��اب ف�سيطرت
طالبان على املنطقة.
وقال الناطق با�سم «طالبان» ذبيح الله جماهد �إن املقاتلني
�سيطروا على املنطقة ورفعوا علمهم الأبي�ض.
و�أ�ضاف يف بيان «الكثري من الأفغان وقوات امليلي�شيات
ُقتلوا واعتقل  33جندي ًا.

 35م�صاب ًا فل�سطيني ًا ح�صيلة اقتحام �إ�سرائيلي
ارتفع ع ��دد امل�صاب�ي�ن الفل�سطينيني
�إىل  ، 35ام� ��س الثالث ��اء ،م ��ن جراء
اقتح ��ام الق ��وات الإ�سرائيلي ��ة خميم
الف ��وار جنوب ��ي اخللي ��ل يف ال�ضفة
الغربية املحتلة.
ونقل ��ت وكالة "�أ�سو�شيتد بر�س" عن
م�س�ؤولني يف ال�صحة الفل�سطينية �أن
 10فل�سطيني�ي�ن �أ�صيبوا بالر�صا�ص
احل ��ي ،فيم ��ا �أُ�صي ��ب � 25آخ ��رون

ك����اب����ل

بطلقات مطاطية.
وكانت ح�صيلة �أولية حتدثت يف وقت
�ساب ��ق ع ��ن �إ�صاب ��ة  10فل�سطينيني،
وف ��ق ما �أف ��اد مرا�سل �س ��كاي نيوز ،
م�ش�ي�را �إىل �أن اجلي� ��ش الإ�سرائيلي
ال ��ذي اقتح ��م املخي ��م من ��ذ �ساع ��ات
الفج ��ر �ضرب طوق ًا عل ��ى املخيم .من
ناحيت ��ه ،ذكر اجلي�ش الإ�سرائيلي �أن
قواته �شنت عملي ��ة يف املخيم ،بحثا

الخليل

ع ��ن �أ�سلحة وذخائ ��ر ،.و�أ�ض ��اف �أن
اجلن ��ود �أطلق ��وا النار عل ��ى ال�شبان
الذين ر�شقوهم باحلجارة.
وي�شن اجلي� ��ش الإ�سرائيلي حمالت
اقتح ��ام �شب ��ه يومية ملناط ��ق ال�ضفة
الغربية ،ترك ��زت يف الآونة الأخرية
يف حمافظة اخللي ��ل جنوبي ال�ضفة
الغربي ��ة ،بع ��د �أن �شه ��دت �سل�سل ��ة
هجمات �ضد امل�ستوطنني.

واشنطن

�أوباما ّ
يحذر الدميقراطيني من الإفراط يف الثقة ب�ش�أن فوز كلينتون
ح � َّ�ث الرئي�س الأمريكي ب ��اراك �أوباما الدميقراطيني،
�أم� ��س الأول االثن�ي�ن ،عل ��ى ع ��دم االف ��راط يف الثق ��ة
ب�ش� ��أن احتماالت فوز هيالري كلينتون ،يف انتخابات
الرئا�س ��ة على الرغم من ادائها القوي يف ال�س ��باق �إىل
البيت االبي�ض.
واقتط ��ع �أوبام ��ا -ال ��ذي يق�ض ��ي عطل ��ة �أ�سبوع�ي�ن
يف جزي ��رة مارث ��از فيني ��ارد قبال ��ة �ساح ��ل والي ��ة
ما�سات�شو�ست� ��س -بع� ��ض الوقت من ف�ت�رة ا�سرتخائه
جلم ��ع �أم ��وال لكلينت ��ون املر�شح ��ة الدميقراطية التي
ي�أمل ب�أن تخلفه عندما يرتك من�صبه يف يناير /كانون
الثاين املقبل.
وتظه ��ر ا�ستطالعات ال ��ر�أي �أن كلينت ��ون متقدمة على
مناف�سه ��ا اجلمه ��وري دونالد ترامب لك ��ن �أوباما حث

حزبه على احلفاظ على روح اال�صرار حتى االنتخابات
التي �ستجرى يف الثامن من نوفمرب/ت�شرين الثاين.
و�أبل ��غ �أوبام ��ا  60متربع� � ًا ق َّدم كل منه ��م ع�شرة �آالف
دوالر حلفل جمع التربعات الذي ُاقيم يف منزل خا�ص
يف اجلزيرة "�إذا مل ن�ستمر يف العمل بد�أب حتى اليوم
التايل لالنتخابات ف�إننا �سنقع يف خط�أ فادح".
"�إذا �أدين ��ا مهمتن ��ا عندئ ��ذ ف� ��إن هي�ل�اري �ستنتخ ��ب
رئي�س ��ة للوالي ��ات املتح ��دة .لك ��ن �إذا مل ن� ��ؤدِ مهامن ��ا
عندئ ��ذ فم ��ن املحتم ��ل �أن تخ�س ��ر ".و�أو�ض ��ح �أوبام ��ا
غ�ي�ر م ��رة �إ�ستخفاف ��ه برتام ��ب ب� ��أن و�صف ��ه ب�أنه غري
م�ؤهل ل�شغل مقع ��د الرئا�سة يف البيت االبي�ض .و�أبلغ
امل�شارك�ي�ن يف حفل جمع التربعات �أن ��ه �سئم احلديث
عن مناف�س كلينتون.

�سحب اجلن�سية من � 51شخ�ص ًا
�سحب ��ت الكوي ��ت جن�سيته ��ا م ��ن 51
�شخ�ص� � ًا ،ح�سبما �أعل ��ن وزير الدولة
ل�ش� ��ؤون جمل� ��س ال ��وزراء ال�شي ��خ
حمم ��د عبدالله ال�صباح ،بح�سب قناة
"العربية" الثالثاء.
وك�ش ��ف الوزي ��ر الكويت ��ي �أن وزارة
الداخلي ��ة �أحاط ��ت جمل�س ال ��وزراء

بتو�صي ��ة جلن ��ة حتقي ��ق اجلن�سيات
ب�ش�أن �سحب اجلن�سي ��ة الكويتية من
� 51شخ�ص� � ًا حا�صلني عليها بنا ًء على
غ�ش ومعلومات كاذبة و�شهادات غري
�صحيحة.و�ش� �دّد جمل� ��س ال ��وزراء
الكويت ��ي على عدم ته ��اون احلكومة
م ��ع كل م ��ن ح�ص ��ل عل ��ى اجلن�سي ��ة

الكويت

بطريق التدلي�س �أو الغ�ش.
و�سبق للكويت يف العامني املا�ضيني
�أن �سحب ��ت جن�سيتها م ��ن الع�شرات،
بع�ضهم �أع�ض ��اء �سابقون يف جمل�س
الأمة وم�ستثمرون يف البالد ،وقالت
احلكوم ��ة �إنه ��م اكت�سبوه ��ا من دون
وجه حق.

آراء وأفكار
رؤيـــة
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ب�سبب من فو�ضى ايديولوجيات ،فو�ضى مقوالت ،فو�ضى �سياقات كتابية� ،صار �شبه اعتيادي ،ان من يكتب ق�صة
ً
ك�شفا لتف�سخ او لتلف
او رواية عن العوائل الثـرية ،يروي او يفتعل  ،او ي�ستجيب ملا هو �شائع فيكتب ما ي�سميه
القيم االخالقية يف هذه العوائل .وهذا يعني ،بح�سب هذا الق�صور ان كل العوائل الثـرية ،هي ار�ستقراطيات
وبورجوازيات فا�سدة وهي مالذات فجور وخيانات و�سرقات ومال حرام.

� ساطع راجي

جمتمع ع�شائري ومتديّن
يف كل يوم ومبنا�سبات متعددة ،حقيقية �أو مفتعلة ،يقال ان "جمتمعنا
ع�شائري" و"جمتمعنا متديّن" ،والنتيجة التي يراد الو�صول اليها من
هذا التكرار للمقولتني ه ��ي ت�أكيد �ضرورة وجود دور لهذين ال�صنفني
م ��ن الب�ش ��ر يف ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة وادارة املجتم ��ع ،وعملي ��ا ف�إنهما
(�شي ��وخ الع�شائر ورجال الدين) يتمتعان بدور كبري فعال لكنهما �أي�ضا
يف مقدمة املتورطني بادامة ف�شل املجتمع والدولة.
وظيف ��ة كل من الدي ��ن والع�شرية كم�ؤ�س�سات اجتماعي ��ة هي امل�ساعدة
يف حتقيق الأمن واال�ستق ��رار االجتماعيني مبا ي�ؤدي اىل زيادة قدرة
املجتمع على تلبية حاجات �أفراده احلياتية ،ما يحدث هو العك�س متاما
ون ��كاد ن�ص ��ل اىل نتيجة مفاده ��ا ان جمتمعنا يف�ش ��ل يف كل �شيء لأنه
جمتم ��ع ع�شائري ومتد ّي ��ن� ،ستربز الكثري م ��ن االعرتا�ضات امل�ستندة
اىل النقا� ��ش ح ��ول (القي ��م الع�شائري ��ة اال�صيل ��ة) و(الدي ��ن احلقيقي
املنزه) لكننا هنا نتحدث عن الوقائع ولي�س الن�صو�ص واملقوالت.
الوقائ ��ع تقول ان الع�شائر ت�شارك ب�شكل وا�سع ومف�ضوح يف ا�ضعاف
القان ��ون واجه ��زة الدولة ومتار� ��س العن ��ف العلني وال�س ��ري وت�شن
مع ��ارك �ض ��د بع�ضه ��ا البع� ��ض و�ض ��د م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة وتدافع عن
املجرم�ي�ن والقتلة واالرهابيني وكبار الفا�سدي ��ن بينما يعقد �شيوخها
�صفقات �سيا�سية تهم�ش املطالب واحلاجات احلقيقية للمواطنني حتى
بو�صفه ��م "�أبناء ع�شائر" ،من ذلك مثال ان �شي ��وخ الع�شائر ي�سارعون
لعق ��د م�ؤمترات تداف ��ع عن امل�س�ؤول�ي�ن املتهمني بالف�س ��اد �أو املخالفني
للقوانني بينما اليفعلون �شيئ ��ا لأتباعهم الب�سطاء الذين تهدر حياتهم
وحقوقه ��م وكراماته ��م ،يف املقاب ��ل نح�صل عل ��ى الكثري م ��ن التفاخر
الكاذب واللغو الذي يقال عنه "حكمة دواوين" ،ورجال الدين يفعلون
نف� ��س ال�شيء تقريب ��ا االختالف هنا يف ال ��زي ويف جمموعة املفردات
والن�صو�ص التي ت�ستخدم ال �أكرث.
املراوغ ��ة الكربى التي ميار�سها كل من رج ��ال الدين و�شيوخ الع�شائر
ه ��ي انه ��م اليحكمون لكنه ��م يف الواق ��ع يفر�ضون اراءه ��م ومواقفهم
وم�صاحله ��م كل بح�سب ما ميتلكه من قوة دون ان يتحملوا م�س�ؤولية
ر�سمي ��ة ،يف كل ن ��زاع ع�شائ ��ري مثال ومهم ��ا كانت �ضراوت ��ه لن جتد
�شيخ ��ا متهما بالتورط او �شيخا يتقدم لتحم ��ل امل�س�ؤولية ولو بالقول
ان ��ه �شي ��خ لأحد االط ��راف املتقاتل ��ة لكن حلظ ��ة عقد ال�صفق ��ة �سيظهر
ال�شي ��وخ احلقيقيون واالدعي ��اء والطفيليون �س ��واء لتحقيق مغنم او
لإثبات وجود ،رجال الدين يفعلون ال�شيء نف�سه مع بع�ض التغيريات
الطفيفة.
�إن جمتمعا يقر كل يوم بتدينه وع�شائريته بالتزامن مع كل هذا الف�شل
والف�س ��اد والفو�ضى �إمنا يقر ب�شكل غري مبا�شر ب�أن ع�شائريته وتدينه
هم ��ا امل�س�ؤوالن عن حاله لكن ��ه ي�صر على التم�س ��ك بدورهما وفق فهم
حم ��دد وثاب ��ت للع�شرية والدي ��ن رغم ان ه ��ذا الفهم ي� ��ؤدي اىل نتائج
تتناق� ��ض م ��ع االه ��داف الطبيعي ��ة لأي جمتم ��ع (حفظ حي ��اة وكرامة
االن�سان).
�سنبق ��ى بحاجة دائمة لتكرار اال�ش ��ارة اىل ان هيمنة الع�شرية والدين
عل ��ى املجتم ��ع الآن هو تخل ��ف عقلي عام مهم ��ا كانت املناف ��ع الفردية
واجلزئي ��ة له ��ذه الهيمنة ول ��ن تظهر دول ��ة حقيقية م ��ع ا�ستمرار هذه
الهيمنة.

العدد ( )3717ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )17آب 2016

 يا�سني طه حافظ
ه ��ذا كالم غ�ي�ر �سلي ��م متام� � ًا .ال يخل ��و احيان ًا
م ��ن حقائ ��ق و�ص ��واب ر�أي لك ��ن تعميم ��ه على
عق ��ود من ال�سنني والعديد م ��ن العوائل الرثية
او املتنعم ��ة ،م�س�ألة غ�ي�ر �صحيحة فكري ًا وغري
�صحيحة واقع ًا.
وه ��ذا املنظ ��ور -املركب على فه ��م ايديولوجي
غوغائ ��ي – وجدن ��اه يف الق�ص ��ة والرواي ��ة
العراقيت�ي�ن ،وك�أن هذا من مه ��ام ه�ؤالء الكتاب
الثورية الوطنية :ف�ضح الطبقات الفا�سدة .هذا

التفكري مل يف ��ارق ال�سرد العراق ��ي يف االعمال
املهمة وابتدا ًء م ��ن " جيف ّ
معطرة للراحل عبد
امللك نوري وحتى اليوم جند ا�شارات اىل مثل
ذلك.
يا�سادتي ،بني الطبق ��ات الرثية ،البورجوازية
التي تكرهونها واالر�ستقراطية التي تتميزون
غيظ� � ًا منها ،بني هذه عوائ ��ل وجيهة حمرتمة.
تكره احل ��رام وترحم الفقراء وال تت�ساهل يف
جت ��اوز القي ��م االخالقي ��ة وهي عوائ ��ل كرمية

�شريف ��ة .لي� ��س �صحيح� � ًا ان ت�أت ��ي االح ��كام
اخلط� ��أ والظامل ��ة عل ��ى اف�ض ��ل م ��ا يف الب�ل�اد،
قيم� � ًا و�سلوك ًا وحت�ضر ًا .ه� ��ؤالء علموا النا�س
الذوق واال�ص ��ول واللياق ��ات .وكانت العوائل
الفق�ي�رة جتد عنده ��م عون ًا ورحم ��ة وما كانوا
�سراق� � ًا وال ا�ش ��رار ًا .ه ��م عمل ��وا بالتج ��ارة او
ورث ��وا �إرث� � ًا او له ��م مكان ��ات اجتماعي ��ة وهم
يفيدون الدولة والنا�س .ام ��ا الآراء الغوغائية
ان ثرواته ��م من دم ��اء ال�شعب وانه ��م يجب ان
تع�ص ��ف به ��م ث ��ورة ال�شع ��ب ،ف�أق ��ول نع ��م عن
الفا�سدي ��ن والعم�ل�اء وجت ��ار احل ��روب ،ع ��ن
امل�ستغل�ي�ن عموما ،نعم بتعق ��ل ال بهياج .ولكن
لي�س كل العوائل الوجيه ��ة �ضمن ما تكرهون.
العوائ ��ل الكرمية الطيبة ،هم وجهاء املدينة او
املنطق ��ة او احلي .وكان بع�ضهم يُجري رواتب
�شهرية (م�ساعدات) للفقراء.قد يكونون جتار ًا
او ا�صح ��اب مواق ��ع اجتماعي ��ة او مالك�ي�ن.
ل�سن ��ا �ضدهم .نحن �ضد االخ�ل�اق املنحرفة يف

املجتم ��ع كله و�ضد اال�ستغ�ل�ال يف املجتمع كله عقالنية حترتم االن�سان وتبتعد عن الهوج .اما
و�ضد االثراء على ح�ساب النا�س وارواحهم .يف الكتاب ��ة فاظن الوق ��ت منا�سب الن نوقف ما
كان ��وا امثلتن ��ا ،يف اجلل�سة وامل�شي ��ة والكالم .اعتدن ��ا على ترداده� .صحيح ان بع�ض االثرياء
كان للكثريي ��ن منه ��م اخلل ��ق الك ��رمي وال�شرف اثروا على ح�ساب ال�شعب وبطرائق مرفو�ضة.
العائل ��ي يرف�ضون اخلط� ��أ ويتحلون باحلكمة .لك ��ن العديد م ��ن العوائ ��ل الوجيه ��ة املحرتمة
ه ��ذه عوائ ��ل عراقية حمرتم ��ة .اما م ��ا ن�سميه افادت النا� ��س علم ًا وذوق ًا ولياق ��ات اجتماعية
ف�س ��اد الق�ص ��ور ،فه ��ذا الف�س ��اد يف كل م ��كان واقت�صاد ًا.اق ��ول ه ��ذا م ��ع تقدي ��ري لظ ��روف
�سواء كانت جماميع اك ��واخ او �شقق عمارات .اال�ستياء والتحري� ��ض على "البورجوازية" ..
و�س ��واء كانوا فقراء او اغني ��اء .ونحن نعي�ش يا �سادتي ،البورجوازية ر�سمت قيم ًا واوجدت
يف جمتمعات خمتلفة .ر�أينا و�سمعنا مثل هذا ،فنون وازياء واطباق طعام ومو�سيقى وعلمتنا
يف املحل ��ة الفق�ي�رة كما يف احي ��اء التجار ،يف ان نكون مهذبني نبادل النا�س االحرتام! مل يعد
املزرعة ويف الدائرة ويف املنظمة الثقافية!
الزم ��ن مالئم ًا لقول مثل ق ��ول مك�سيم غوركي:
ل�س ��ت �ض ��د احلما�س ��ة الثوري ��ة او م ��ا ي�سم ��ى "نح ��ن نك ��ره البورجوازي ��ة ال النه ��ا متل ��ك
باحلل ��ول اجلذري ��ة .لكنني اريد عق�ل� ًا وحكمة االم ��وال ،ولكنه ��ا متل ��ك الق�ص ��ور واحلدائ ��ق
وتفهم ��ا اخالقي ًا لالم ��ور� .صحيح نحن الفقراء والن�ساء اجلميالت ...
نح�س ��د ونحم ��ل كرها مل ��ن ميتلكون �شيئ� � ًَا وال فهل هو حقد م�شروع؟ اظنه لو حتول اىل امنية
منل ��ك �شيئ� � ًا .ولكنن ��ا يف ع�ص ��ر اك�ث�ر ه ��دوء ًا ب ��ان منل ��ك ق�ص ��ور ًا وحدائق ون�س ��اء جميالت
ونحت ��اج اىل مراجعة الفكارن ��ا من اجل حلول لكان اف�ضل ولكان الكالم جميال...

دور الأ�سرة التعليمية يف بناء جمتمع املعرفة

 د .جناح هادي كبة
ان جن ��اح العملي ��ة الرتبوي ��ة
والتعليمي ��ة من ��وط بجمل ��ة عوام ��ل
متداخل ��ة �سيا�سي ��ة واجتماعي ��ة
واقت�صادي ��ة وثقافي ��ة  ،فق ��د ب ��رز يف
الع ��امل م�صطل ��ح االقت�ص ��اد الوطن ��ي
املبن ��ي عل ��ى الأهتم ��ام بال�سلوكي ��ات
وربطه ��ا بامل�ؤ�س�س ��ات  ،وظه ��ر

م�صطل ��ح جمتم ��ع املعرف ��ة واالبتكار
جت ��اه م�صطلح الطاق ��ة واملوارد  ،لأن
املعرف ��ة يف تزاي ��د والطاق ��ة واملوارد
يف تناق� ��ص  ،فق ��وة منظوم ��ة العم ��ل
التقوم �إال على انتاج املعرفة وتطبيق
املع ��ارف حل ��ل امل�ش ��كالت االن�سانية ،
فاقت�ص ��اد املعرفة اليق ��وم على اجلهد
ال�شاق كاقت�ص ��اد الطاقة واملوارد النه
يقوم على اكت�س ��اب املهارات بالتعلم،
والب ��د من اال�ش ��ارة اىل �أن التقدّم يف
التعلي ��م م ��ن دون اال�ستق ��رار الأمني
و�شيوع الدميقراطية واعطاء احلرية
للف ��رد يف �أداء دوره ورف ��ع دخ ��ل
الأ�س ��رة من طريق توافر فر�ص العمل
 ،واالهتم ��ام بو�سائ ��ل الأعالم املرئية
وامل�سموع ��ة واملق ��روءة كال�صح ��ف
والف�ضائي ��ات والراديو والتلفزيون ،
والتق ��دم يف التعلم ان مل يكن يف هرم
قيادته علماء �أعالم ي�شهد لهم املجتمع
بالكفاي ��ة العلمي ��ة �أو الأدبي ��ة فقب ��ل
امليالد ب ّو�أ �إفالطون العلماء �أعلى هرم
يف جمهوريت ��ه  ،وال تقدّم يف التعليم
حني تقع م�س�ؤوليته على متغيرّ واحد

كالدولة من دون ان متتد يد امل�ساعدة
للتعلي ��م من منظم ��ات املجتمع املدين
والنقاب ��ات واجلمعي ��ات االجتماعية
واخلري ّي ��ة وم ��ا اىل ذل ��ك ،بامل�شاركة
الفعلي ��ة يف النواح ��ي االقت�صادي ��ة
او التوعوي ��ة  ،لق ��د رفع ��ت الوالي ��ات
املتح ��دة �شعار �أمة يف خطر حني ر�أت
اليابان ت�سيطر على ال�سوق التجاري
يف الع ��امل لذلك اهتمت بانتاج املعرفة
وكمث ��ال عل ��ى اهتمامه ��م بالتعلي ��م
جامع ��ة هارف ��ارد االمريكي ��ة الت ��ي
خ ّرج ��ت الكثري م ��ن العلماء يف العامل
و�أعط ��ت ب ��راءة اخ�ت�راع له ��م  ،لأنها
نالت م�ساعدات �أهلي ��ة وحكومية وال
تقب ��ل يف الدرا�سة فيه ��ا �إال املتفوقني
من دول الع ��امل وب�أجور ( )60دوالرا
للطال ��ب  ،فلتك ��ن لدين ��ا �إرادة لرف ��ع
م�ست ��وى التعلي ��م يف بالدن ��ا �أ�س ��وة
ب ��دول الع ��امل املتق� �دّم  ،ف�ل�ا تنق�ضن ��ا
الكفاي ��ات وال الأم ��وال وال امل ��وارد
ب ��ل نحت ��اج اىل مزي ��د م ��ن التخطيط
واالخال�ص والعمل .
وعند ولوجنا هيكيلي ��ة التعليم علينا

�أن نق� � ّرر – كم ��ا ر�أى علم ��اء النف� ��س
– �أن ��ه لي�س هن ��اك طالب غري �سوي
�إال امل�ص ��اب بخل ��ل ف�سيولوج ��ي يف
دماغ ��ه فالطال ��ب املتخل ��ف �إن مل يكن
م�صابا بخل ��ل ف�سيولوجي فهو طالب
�سوي وتقع على البيئة املدر�سية بناء
من� �وّه املع ��ريف  ،فكثري م ��ن العباقرة
ب ��د�ؤوا متخلفني درا�س ّي ��ا مثل الأديب
اال�سكتلن ��دي برناد�ش ��و و�أن�شتاي ��ن
ال ��ذي كان �ضعيف ��ا يف ب ��دء درا�ست ��ه
يف مو�ض ��وع الريا�ضي ��ات و�صار بعد
ذلك من �أب ��رز فوار�سه لذا دعا العالمة
العراق ��ي ن ��وري جعف ��ر اىل �ضرورة
رف ��ع امل�ست ��وى الدرا�س ��ي للطالب من
طري ��ق ادخ ��ال الو�سائ ��ل التعليمي ��ة
اىل ال�ص ��ف كالتلفزي ��ون وال�سينم ��ا
والفيدي ��و وال�سينما مل�ساعدة املدر�س
يف تو�صي ��ل امل ��ادة الدرا�سي ��ة للطلبة
�إن دول الع ��امل اهتم ��ت بالنواح ��ي
املهني ��ة والعملي ��ة منذ ع�ص ��ر النه�ضة
يف �أوروب ��ا اىل جان ��ب االهتم ��ام
بالنواح ��ي النظري ��ة يف التعليم ففي
ال�ص�ي�ن (�أ�صبحت الدرا�س ��ة الثانوية

لليسار در

قضية للمناقشة

الأحزاب ..وانتخابات الرئا�سة
رغ ��م �أن الد�ست ��ور امل�ص ��ري ال�ص ��ادر يف يناي ��ر\
كانون الثاين  2014بعد موافقة ال�شعب امل�صري
علي ��ه بن�سب ��ة ( ،)%98.1ين�ص بو�ض ��وح وح�سم
فى "الباب الأول امل ��ادة اخلام�سة" على �أن "يقوم
النظام ال�سيا�سي على �أ�سا�س التعددية ال�سيا�سية
واحلزبي ��ة والت ��داول ال�سلمي لل�سلط ��ة "..فهناك
جتاه ��ل ت ��ام م ��ن جان ��ب احلك ��م القائ ��م  -رئي�سا
وحكوم ��ة  -للأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة� ،ساعدتها عليه
قي ��ادات بع�ض الأح ��زاب الرئي�سي ��ة ،بل وجتاهل
ت ��ام للد�ست ��ور وال ��ذي يتطل ��ب تفعيل ��ه �إ�ص ��دار
وتعديل  54قانونا ،مل ي�صدر �أي منها حتى الآن!
وق ��د م ّك ��ن ه ��ذا الواق ��ع كل من يري ��د ال�شه ��رة �أو
ي�سع ��ى �إىل نف ��وذ �أو �سلط ��ة ملحاول ��ة �شغ ��ل هذه
امل�ساح ��ة الفارغة نتيجة تغييب �أو غياب الأحزاب
ال�سيا�سية.
و�آخ ��ر ه ��ذه املح ��اوالت� ،إع�ل�ان �شخ� ��ص يدع ��ى
"يا�س ��ر الرتك ��ي" وه ��و ا�س ��م غري مع ��روف يف
ال�ساح ��ة ال�سيا�سي ��ة ،وكل املعلوم ��ات املتوف ��رة
عن ��ه �أنه كان ع�ضوا بح ��زب الوفد وف�صله احلزب
م ��ن ع�ضويت ��ه و�أ�س� ��س "جمعية احلي ��اة حلقوق
الإن�س ��ان" �إعالن ��ه عن "مب ��ادرة احلمل ��ة ال�شعبية
جلم ��ع توقيع ��ات  40ملي ��ون م�ص ��ري مل ��د رئا�سة
ال�سي�س ��ي لت�صبح � 8سنوات بد ًال م ��ن � 4سنوات،
وطبقا ملا �أذاع ��ه "الرتكي" فقد بد�أت احلملة جمع
التوقيعات من ال�صعي ��د ،ومت بالفعل توقيع 120
�أل ��ف مواط ��ن �سيتم توثيق توقيعاته ��م يف ال�شهر
العق ��اري وتقدميه ��ا ملجل� ��س الن ��واب ،و�أ�ض ��اف
الرتكي �أن مبادرته �ستوفر ماليني اجلنيهات التي
يت ��م �إنفاقها م ��ن الدولة على العملي ��ة االنتخابية،
و�ستح ��ول ه ��ذه املاليني ل�صن ��دوق "حتيا م�صر"
ليتم �إنفاقها على ال�صحة �أو التعليم.
وتب ��دو هذه املب ��ادرة غري منطقي ��ة ،فال�سي�سي مل
تنق�ض من واليته كرئي� ��س للجمهورية �إال �سنتان
ومازال �أمامه مثلهما ،وال ميكن تقييم فرتة حكمه
ب�ص ��ورة عادل ��ة يف منت�ص ��ف امل ��دة والقف ��ز �إىل
املطالب ��ة مبد واليت ��ه �أربع �سن ��وات �إ�ضافية دون
�إجراء انتخابات رئا�سية!
كما �أن هذا املد ال �سند له من الد�ستور �أو القانون،
ف�ل�ا يج ��وز طبق ��ا للد�ست ��ور احلايل متدي ��د فرتة
الرئا�س ��ة با�ستفت ��اء �شعب ��ي ،وال ي�ص ��ح اللج ��وء
�إىل تعدي ��ل الد�ست ��ور لي�سم ��ح بامل ��د ع ��ن طري ��ق
اال�ستفتاء ،فهذا عب ��ث بالد�ستور وتف�صيل ملواده

 ح�سني عبدالرازق
لتتوافق مع حالة خا�صة.
عل ��ى ال�ضف ��ة الأخ ��رى نفاج� ��أ مبب ��ادرة "ع�ص ��ام
حج ��ي" ع ��امل الف�ضاء ف ��ى وكالة نا�س ��ا الأمريكية
يف جم ��ال علم ال�صواريخ ،وال ��ذي كان م�ست�شارا
علمي ��ا لرئي� ��س اجلمهوري ��ة امل�ؤق ��ت "امل�ست�ش ��ار
ع ��ديل من�صور" ملدة � 3شهور قدم بعدها ا�ستقالته
م ��ن ه ��ذا املن�ص ��ب ..واملب ��ادرة حتم ��ل عن ��وان
"مب ��ادرة الفري ��ق الرئا�س ��ي  ،"2018وكما �أعلن
حج ��ي ف�سوف تقدم املب ��ادرة بالتن�سيق مع جميع
الق ��وى املدني ��ة القائم ��ة حاليا يف م�ص ��ر للتوافق
خلو� ��ض انتخاب ��ات الرئا�س ��ة ع ��ام  ،2018م ��ن
خالل فري ��ق رئا�سي م ��ع تر�شيح ت�شكي ��ل وزاري
معلن وو�ضع خط ��وات �سريع ��ة لت�صحيح امل�سار
ال ��ذي طالبت به ث ��ورة  25يناير\كانون الثاين..
"وه ��ى مبادرة م�صرية �سلمي ��ة مفتوحة للجميع
بتكات ��ف كل �أع�ضائها حتت راي ��ة موحدة ملحاربة
الفق ��ر واجلهل واملر�ض ،ويكون الع ��دل والتعليم
وال�صح ��ة الأ�سا�س لتحقيق طموح ��ات امل�صريني
ف ��ى �أن ت�صب ��ح م�ص ��ر دول ��ة مدني ��ة ذات اقت�صاد

ق ��وي ت�ستطي ��ع م ��ن خالل ��ه �أن حتف ��ظ كرام ��ة
اجلمي ��ع" وي�ضي ��ف ع�ص ��ام حج ��ي �أن املب ��ادرة
تط ��رح م�شروع ��ا رئا�سي ��ا قوام ��ه التعلي ��م ون�شر
روح الت�سامح ووقف حالتي االنهيار االقت�صادي
واالحتق ��ان االجتماع ��ي ،وه ��ي "ر�ؤي ��ة �شامل ��ة
للتغي�ي�ر يف �سبي ��ل النهو� ��ض مب�ص ��ر م ��ن خالل
خطة متكاملة ،تق ��وم على خم�سة حماور �أ�سا�سية
ه ��ي :تطوي ��ر امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة والتعليمية
والثقافي ��ة ،وتطوي ��ر االقت�ص ��اد وحمارب ��ة الفقر
والبطالة ،وحرية ومتكني امل ��ر�أة وتطوير قانون
الأح ��وال املدني ��ة ،وامل�س ��اواة الديني ��ة الكامل ��ة
وغ�ي�ر امل�شروطة ،وتطوير قطاع ��ات ال�صحة بكل
مرافقها".
ويب ��دو �أن ع�ص ��ام حج ��ي يراهن على م ��ا تروجه
بع� ��ض اجلهات م ��ن حتول الر�أي الع ��ام يف م�صر
وفق ��دان ال�سي�سي للت�أييد ال�شعب ��ي ،وت�ستند هذه
املقوالت �إىل ا�ستطالع ��ات للر�أي من مراكز تفتقد
املو�ضوعية واحلياد وااللتزام باملعايري العلمية،
مث ��ل اال�ستطالع الذى قام به م ��ا ي�سمى بـ "املركز

�صحيح �أن الإجماع الذي ح�صل عليه ال�سي�سي فى انتخابات الرئا�سة
مل يعد قائما ..فقد �أجمع امل�صريون على �شخ�ص ال�سي�سي بعد الدور
املهم ال��ذي لعبه والقيادة العامة للقوات امل�سلحة ا�ستجابة لع�شرات
املاليني الذين نزلوا للميادين يوم  30يونيو\حزيران .2013

تت�ضمن – بجانب الدرو�س التقليدية
املعروف ��ة – التدري ��ب الع�سك ��ري
ودرو�س ��ا زراعي ��ة و�صناعي ��ة عام ��ة
وعملية – بح�سب املناطق – وتدريب ًا
عمل ّي ��ا للط�ل�اب يف احلق ��ول كرتبي ��ة
املوا�ش ��ي وغر� ��س الأ�شج ��ار وزراعة
اخل�ض ��راوات واملحا�صيل وح�صادها
 ،ويف املعام ��ل يتدرب ��ون كذل ��ك عل ��ى
�صناع ��ة بع� ��ض الأدوات والآالت ،
ه ��ذا وان الطلب ��ة ُيج ��رون تدريباتهم
العملي ��ة هذه �أثن ��اء العط ��ل ال�سنوية
 ....وبه ��ذا فاملجتم ��ع اليخ�س ��ر �شيئا
من الطاقات الكثرية لهذا احلدث) .
(التعلي ��م يف ال�ص�ي�ن  ،مولود كامل
عبد � ،ص)16:
وال�شك ان الطريقة التدري�سية مبنزلة
القن ��اة الت ��ي تو�ص ��ل املعلوم ��ات بني
املر�س ��ل وامل�ستق ِب ��ل وال�سيم ��ا ب�ي�ن
ِ
املدر� ��س والطال ��ب فلها �أث ��ر كبري يف
ترجمة �أه ��داف املنه ��ج الدرا�سي اىل
املفاهيم واالجتاهات والقيم والعادات
املرغوب فيها  ،ومن الطرائق التقليدية
يف مدار�سن ��ا وجامعاتن ��ا طريق ��ة

املحا�ض ��رة ()lecture method
وهذه الطريقة جتع ��ل املدر�س ال�سيد
املط ��اع والطال ��ب م�ستق ِب ��ل م ��ن دون
�إبداء الر�أي ف�أ�ستعم ��ال هذه الطريقة
يف تو�صي ��ل امل ��ادة الدرا�سي ��ة اىل
الطلب ��ة �أ�شب ��ه بعملية �إطع ��ام بامللعقة
( )spone Feedingلذلك اجتهت
انظار املرب�ي�ن اىل طرائ ��ق و�أ�ساليب
حديث ��ة يف تو�صيل امل ��ادة اىل الطلبة
وم ��ن ه ��ذه الطرائ ��ق واال�سالي ��ب
�أ�سل ��وب املناق�ش ��ة احل ��رة اجلماعي ��ة
وحلقة املناق�شة (ال�سمبوزم) والتعليم
التع ��اوين �إذ يق�س ��م ال�ص ��ف عل ��ى
جمموع ��ات م�ص ّغ ��رة  :كل جمموع ��ة
ت�أخذ دورها يف تهيئة املادة الدرا�سية
خ ��ارج ال�ص ��ف ث ��م ي�سم ��ع املدر� ��س
اجاب ��ات املجموع ��ات م ��ع الطلب ��ة ،
وبعدها وعن طريق املناق�شة يتو�صل
املدر� ��س اىل عر�ض مركز لأهم الأفكار
و�صل �إليه ��ا فالطالب واملدر�س
التي ُت ِّ
والكت ��اب وطريقة التدري� ��س عنا�صر
العملي ��ة الرتبوية و�أركانها فاالهتمام
بها اهتمام بتقدم التعليم.

امل�ص ��ري لدرا�س ��ات الإع�ل�ام وال ��ر�أي الع ��ام" يف
يوليو\مت ��وز املا�ض ��ي ،وانته ��ى �إىل �أن  %74من
امل�صري�ي�ن يرف�ضون ا�ستم ��رار ال�سي�س ��ي ،مقابل
 %11فقط يريدون ا�ستمراره.
�صحي ��ح �أن الإجم ��اع الذي ح�صل علي ��ه ال�سي�سي
ف ��ى انتخاب ��ات الرئا�سة مل يعد قائم ��ا ..فقد �أجمع
امل�صري ��ون عل ��ى �شخ� ��ص ال�سي�س ��ي بع ��د ال ��دور
امله ��م الذي لعبه والقي ��ادة العامة للقوات امل�سلحة
ا�ستجابة لع�شرات املالي�ي�ن الذين نزلوا للميادين
يوم  30يونيو\حزيران  ،2013وتوجيه ال�ضربة
القا�ضية لإ�سقاط حكم الإخوان وحماربة الإرهاب
املت�س�ت�ر زورا بالدي ��ن ..ولك ��ن �صحيح� � ًا �أي�ض ��ا
�أن الأم ��ور بع ��د ذل ��ك ع ��ادت �إىل طبيعته ��ا ،فهناك
من ي�ؤي ��د ال�سيا�س ��ات االقت�صادي ��ة واالجتماعية
والأمني ��ة وال�سيا�سي ��ة املطبق ��ة الآن ،وهن ��اك من
يعار� ��ض ه ��ذه ال�سيا�س ��ات ويراه ��ا ا�ستم ��رارا
ل�سيا�س ��ات ال�سادات ومبارك والت ��ي �أدت لرتاجع
التنمي ��ة وارتفاع ن�س ��ب الفقر والبطال ��ة و�شيوع
الف�س ��اد وهيمن ��ة الدول ��ة البولي�سي ��ة ،م ��ع اتفاق
اجلمي ��ع عل ��ى �أهمية ال ��دور الذي لعب ��ه ال�سي�سي
يف �إ�سق ��اط حكم الإخوان وحلمه ��م بالق�ضاء على
الدولة املدنية و�إقامة دولة اخلالفة.
والأهم �أن مبادرة "الفريق الرئا�سي  "2018ت�أتي
قف ��زا على الأحزاب والق ��وى ال�سيا�سية ،وتن�صب
فردا زعيما وقائدا يطرح هو الربنامج وي�ستدعي
الأحزاب والقوى ال�سيا�سية �إليه ،دون �أى ت�شاور
م�سبق معها ..وهناك تخ ��وف و�شكوك يف دوافع
"ع�ص ��ام حج ��ي" فكث�ي�رون يتذك ��رون تربئت ��ه
جلماع ��ة الإخ ��وان م ��ن جرمي ��ة الإره ��اب ،عندما
قال ف ��ى �أكتوبر\ت�شرين االول  2015يف برنامج
ممكن عل ��ى ف�ضائية "�سي .بي� .س ��ي"�" ..إذا كان
بع� ��ض �أف ��راد الإخوان ارتكب ��وا العنف وواجهوا
الدولة فيج ��ب �أن يعاقبوا مبفرده ��م دون ت�شويه
باقي �أفراد اجلماعة".
وفى ظني �أن الأحزاب والقوى ال�سيا�سية مطالبة
برف� ��ض املبادرت�ي�ن ،والأه ��م �أن تق ��وم بدوره ��ا
املفرت� ��ض من �أجل حتويل م ��واد وبنود الد�ستور
�إىل قوان�ي�ن و�إجراءات مطبقة على �أر�ض الواقع،
و�أن تتواجد يف ال�ساحة ال�سيا�سية بقوة ،وتطرح
براجمه ��ا ور�ؤاها يف كل الق�ضاي ��ا املوجودة على
ال�ساحة ال�سيا�سية ،وت�سمي مر�شحيها لالنتخابات
الرئا�سية القادمة يف الوقت املنا�سب.

جتاهل البدائل
 فريدة النقا�ش
دع ��ا رئي� ��س ال ��وزراء الجتم ��اع م ��ع ع ��دد م ��ن الكت ��اب
والإعالمي�ي�ن و�أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب والهيئ ��ات
الربملاني ��ة م�ستهدف ��ا �إطالعهم على تفا�صي ��ل املفاو�ضات
الت ��ي متت م ��ع �صندوق النق ��د الدويل وانته ��ت بتوقيع
�إتف ��اق مبدئ ��ي مينح ال�صن ��دوق مبقت�ض ��اه قر�ضا مل�صر
قيمته  12مليار دوالر عل ��ى مدى ثالث �سنوات.وي�صف
رئي� ��س ال ��وزراء دعوت ��ه تل ��ك ب�أنه ��ا تطبيق مل ��ا ت�سميه
احلكوم ��ة بـ "احلوار املجتمع ��ي"� ،أي �أنها تعترب ه�ؤالء
الأف ��راد املختارين ممثلني للق ��وى االجتماعية املختلفة،
بينما هي تتجاهل �أن لهذه القوى االجتماعية م�ؤ�س�سات
متثلها من نقاب ��ات عمالية الحتادات فالحني ،وجمعيات
�أهلي ��ة ،ونقاب ��ات مهني ��ة ،ورواب ��ط لرج ��ال الأعم ��ال
وغ ��رف ،ناهيك عن الأحزاب ومنظم ��ات املجتمع املدين
واحل ��ركات االجتماعي ��ة املختلف ��ة التي كانت ق ��د ن�ش�أت
عل ��ى نطاق وا�سع قبل املوج ��ة الأوىل من الثورة يف 25
يناير\كانون الثاين  ،2011و�أ�سهمت يف بلورة �أهداف
و�شع ��ارات الثورة.يتجنب رئي�س ال ��وزراء �إذن التعامل
م ��ع م�ؤ�س�سات املجتم ��ع يف تناق�ض �ص ��ارخ مع الدعوة
الإن�شائية لبناء دولة امل�ؤ�س�سات وجتديدها ،وهي دعوة
رائج ��ة يف اخلطاب احلكومي ،ويع ��رف رئي�س الوزراء
�أن غالبي ��ة ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات متتل ��ك م�شروع ��ات بديل ��ة
للخ ��روج من الأزمة االقت�صادي ��ة الطاحنة دون االعتماد
على �صن ��دوق النقد الدويل ،لأن اجلمي ��ع يعرف �أن هذا
القر� ��ض الكب�ي�ر �سوف ي� ��ؤدي لزيادة دي ��ون م�صر التي
جتاوزت فعليا ح ��دود الأمان ،و�س ��وف تتحمل الأجيال
القادم ��ة ع ��بء ت�سدي ��ده ،ناهي ��ك ع ��ن الآث ��ار الكارثي ��ة
لت�صفي ��ة ما تبقى من القط ��اع العام حيث ات�ساع قاعدتي
الفقر والبطالة وتفاقم االنق�سام الطبقي يف البالد ب�شكل
�ساف ��ر.ال يجوز يف ه ��ذا املنعطف ال�صع ��ب الذي متر به
الب�ل�اد التي ترتب�ص بها ق ��وى دولية و�إقليمية ،وتراهن
عل ��ى �إف�ش ��ال جتربتها ،ال يج ��وز �أن تعت�ب�ر احلكومة �أن
احل ��وار املجتمع ��ي هو �شع ��ار للزين ��ة ،و�أن تتجاهل كل
البدائ ��ل الت ��ي قدمها الآخرون ،ب ��ل �إنها تتجاه ��ل �أي�ضا
جت ��ارب البل ��دان الآ�سيوية بخا�صة تل ��ك التي وقعت فى
براثن ال�صن ��دوق ،والأهم من ذلك جترب ��ة دولة ماليزيا
ال�صغ�ي�رة والفقرية �شبه املعدومة امل ��وارد حني رف�ضت
رو�شت ��ة ال�صندوق واعتمدت عل ��ى نف�سها ،وعلى طاقات
�شعبه ��ا وخربائها وعلمائها لت�صبح يف �سنوات معدودة
دول ��ة �صناعية متقدمة ت�شكل املنتج ��ات ال�صناعية %85

م ��ن �صادراتها للعامل ،بل �إنها قدم ��ت يف �سياق ال�صراع
الديني ..العلماين حال مبهرا كدولة م�سلمة وعلمانية.
فعل ��ت ماليزيا ذل ��ك يف ظل العوملة ،وتل ��ك حقيقة ينبغي
�أن تك ��ون وا�ضحة �أمام امل�صريني حيث يتبارى مثقفون
وكتاب وخرباء ق�ضى بع�ضهم �أعمارهم املهنية يف خدمة
البن ��ك الدويل و�صن ��دوق النقد ال ��دويل ،لي�ؤك ��د ه�ؤالء
جميعا �أنه يف ظ ��ل العوملة لن يكون هناك مكان لل�سيادة
الوطنية �أو للقرار امل�ستقل ،متجاهلني �أن �إ�ضعاف القاعدة
الإنتاجي ��ة للب�ل�اد ،وتفكي ��ك �صناعاتها و�إفق ��ار فالحيها
�أو ت�سلي ��م قيادته ��ا ل ��وكالء ال�شركات متع ��ددة اجلن�سية
ه ��و الأ�سا�س الأويل لإه ��دار ال�سي ��ادة الوطنية وفقدان
اال�ستقالل.حتتاج البالد ليكون احلوار املجتمعي حقيقيا
وفعا ًال ،ر�ؤية وا�ضحة للتوافق الوطني ،وهو �شيء غري
امل�صاحل ��ة املزعومة واملرفو�ضة م ��ع الإخوان ،وينه�ض
مثل هذا التوافق على بناء نزيه ود�ؤوب لأر�ض م�شرتكة
ب�ي�ن الطبقات والق ��وى االجتماعية تتج ��اوز فيها ق�ضية
العدال ��ة االجتماعي ��ة ح ��دود العمل اخل�ي�ري ،ومنا�شدة
�أ�صح ��اب املليارات وتعود �إىل ط ��رح م�شروع ال�ضرائب
الت�صاعدي ��ة ،وال�ضرائب على �أرب ��اح البور�صة ،و�إعادة
ترتي ��ب �أولويات التنمية لتلبي قبل �أي �شيء احتياجات
املالي�ي�ن الفق�ي�رة ،وتو�سيع قاع ��دة االكتف ��اء الذاتي من
الغذاء ،ومعاقب ��ة مافيا اال�سترياد �أ�شد العقاب ،فذلك هو
احل ��د الأدن ��ى الذي يق ��ود �إىل ت�أ�سي�س م�ش ��روع حقيقى
تنبن ��ي علي ��ه العدال ��ة االجتماعي ��ة ،و�ص ��وال �إىل �إعادة
توزي ��ع ال�ث�روة القومية.تع ّلم امل�صري ��ون عرب موجات
الث ��ورة املتعاقب ��ة خ�ل�ال خم� ��س �سن ��وات �أن مي�سك ��وا
م�صائرهم ب�أيديهم ،وتعامل ��وا بجدية  -رغم كل �شيء -
مع �أهداف و�شعارات ثورتهم التي منحتهم ثقة ال حدود
لها يف قدراتهم ،ولن ي�ستطيع �أحد بعد الآن �أن يروج لهم
م�شروعات مزيفة ،ف�ضال عن �أنهم مل ين�سوا بعد جتاربهم
املري ��رة مع امل�ؤ�س�س ��ات اال�ستعمارية ب ��دءًا من �صندوق
الدين الذي خطط الحتالل م�صر يف القرن التا�سع ع�شر،
وما البدائل التي تقدمها امل�ؤ�س�سات والقوى االجتماعية
�إال تعب�ي�را عن الرتاكم الفك ��ري والثقايف والعملي الذي
�أنتج ��ه العقل اجلماع ��ي والوعي ال�شعب ��ي عرب ال�سنني،
ول ��ن يبلغ ال�شعب امل�صري دون توتر كبري هذا امل�شروع
اجلديد للقوى اال�ستعمارية ولن ي�صدق م�شروع احلوار
املجتمعي الزائف والذي يجري طرحه على ال�شعب بعد
�أن وقع الف�أ�س يف الر�أ�س كما يقال.
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ثقافة

متى ما كانت لديك فكرة تطوف بذهنك وميكن لها �أن تغري ولو جزءاً �صغرياً من العامل
تكون �آنذاك م�شروع ًا لكاتب خيال علمي واعد

منطقة محررة

الق�سم الثاين
 جنم وايل

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي
احلوار

* يف �أي وقت بد�أت الكتابة ؟

* ملاذا تكتب رواية اخليال العلمي؟

 رواي ��ة اخلي ��ال العلم ��ي ه ��ي رواي ��ة �أفكار ،والأف ��كار تث�ي�رين عل ��ى ال ��دوام ومت ��ى ما
بهرتن ��ي فك ��رة م ��ا ،غم ��رين الأدرينالني كما
�أنن ��ي يف الوق ��ت ذات ��ه �أ�ستم ��د طاقت ��ي يف
الكتاب ��ة م ��ن الأف ��كار ذاته ��ا  .رواي ��ة اخليال
العلم ��ي تتناول �أي ��ة فكرة حت ��وم يف الر�أ�س
ولكنه ��ا مل تتحق ��ق عل ��ى الأر� ��ض بع ��د لكنها
�ستفع ��ل يوما ما و�ستغ�ي�ر كل �شيء و�ستغري
كل واح ��د منا ولن يبقى �شيء دون �أن يطوله
التغي�ي�ر ،ومتى م ��ا كانت لديك فك ��رة تطوف
بذهنك وميكن لها �أن تغري ولو جزء ًا �صغري ًا
من العامل تكون �آن ��ذاك م�شروع ًا لكاتب خيال
علم ��ي واعد  .رواية اخليال العلمي هي دوما
رواية املمكن ولي�ست �أبدا رواية امل�ستحيل .
تخيل مثال قبل �ستني �سن ��ة عند بداية مهنتي
الكتابية لو انني فكرت بكتابة ق�صة عن امر�أة
تتن ��اول حب ��ة ( ا�شارة اىل حب ��ة منع احلمل ،
املرتجم ��ة ) �ستهدم واحدا من اركان الكني�سة
الكاثوليكي ��ة اخلا�ص ��ة مبن ��ع التحك ��م يف
الإجن ��اب وت� ��ؤدي اىل �إط�ل�اق موجة حترير
الن�س ��اء فرمب ��ا كان الكثري �سيتهك ��م من هذه
الفك ��رة لكنه ��ا تق ��ع يف حدود ما ه ��و حمتمل
احل ��دوث وميك ��ن له ��ا �أن تك ��ون �أ�سا�س ��ا يف
رواية خي ��ال علمي عظيم ��ة � .أود �أن �أ�ضيف
هن ��ا  :رواية اخلي ��ال العلمي ال تتناول ما هو
ممكن ح�سب بل ما ميكن ح�سابه ،فعندما
ظه ��رت ال�سيارة اىل الوجود كان ميكن لنا �أن
نتنب� ��أ حينها بعدد ال�ضحاي ��ا الذين �ستت�سبب
فيه ��م مثلم ��ا توقع كات ��ب اخلي ��ال العلمي يف
نهاية القرن الثامن ع�شر .
* ه��ل ميك��ن لرواية اخلي��ال العلمي
�أن حتق��ق �أهداف ًا تعج��ز عنها الكتابة
الإبداعية يف جماالت �أخرى ؟

 نع ��م �أرى ذل ��ك ،لأن الكتاب ��ة الإبداعي ��ة يفاملج ��االت الأخ ��رى مل تنتبه جي ��دا للتغريات
الت ��ي طال ��ت ح�ضارتن ��ا يف اخلم�س�ي�ن �سن ��ة
الأخ�ي�رة  :الأف ��كار الرئي�سي ��ة لزمانن ��ا فيم ��ا
يخ� ��ص التط ��ورات الهائل ��ة يف الط ��ب و
ا�ستك�ش ��اف الف�ض ��اء واملج ��االت العلمي ��ة
احليوية التي �أثرت يف ت�شكيل حياتنا ب�شكل
حا�سم .

* ه��ل ت��رى يف نيلك جائ��زة الإجناز
املميز يف الأدب الأمريكي �إ�شارة اىل �أن
رواية اخليال العلم��ي �أ�ضحت مدعاة
للتقدير واالحرتام الالئقني؟

 نع ��م ،لكن اىل حد م ��ا ح�سب ،لقد ا�ستغرقالنا� ��س الكث�ي�ر م ��ن الوقت لك ��ي يعرتفوا بنا
نح ��ن مع�شر كتاب اخلي ��ال العلمي ويتوقفوا
عن ال�سخرية منا  .عندما كنت �شاب ًا لو ح�صل
�أن �أح ��د ًا من ��ا ارت ��اد حفل ��ة و �أخرب �أح ��د ًا من
احلا�ضرين �أنه كاتب رواية خيال علمي لكان
ن�صيبه االزدراء وملا انقطع احلا�ضرون حلظة
عن مناداته ( فال�ش كوردون ) او ( بك روجرز
) بطريقة منفرة � .أذكر قبل �ستني �سنة مل تكن

ثم ��ة رواية �أو روائي يف ميدان
اخلي ��ال العلم ��ي وحت ��ى ع ��ام
 1946مل يكن �أكرث من اثنني من
االنثولوجي ��ات يف ه ��ذا امليدان
والغري ��ب �أنن ��ا كن ��ا فق ��راء اىل
حد مل يكن مبقدورن ��ا �شراء �أي
من ه ��ذه الأنثولوجيات يف تلك
الأوقات لك ��ن احلال تغري كثريا
مع نهاي ��ة اخلم�سين ��ات وبد�أت
مراجعات كت ��ب اخليال العلمي
تظه ��ر بانتظ ��ام يف املج�ل�ات
الأدبية الر�صينة.

فع ��ل اال�ستمتاع هذا
بطريق ��ة غ�ي�ر واعية
و بطريق ��ة هادئ ��ة يكون فيها امل ��رء بعيد ًا عن
* هل ت��رى �أنّ رواية اخلي��ال العلمي ال�شعور املخاتل بالتفوق املفاهيمي الأجوف
توف��ر للكات��ب و�سيل��ة ال�ستك�ش��اف .
فكرة مفاهيمية ما ؟

 خ ��ذ روايت ��ي  ( :فهرنهاي ��ت  ) 451الت ��ي�أتعام ��ل فيها مع مو�ضوعة حرق الكتب ،وهو
مو�ضوع �أجده على درجة ق�صوى من الأهمية
 .ينبغي دوما على الكاتب �أن يكون يف منتهى
احلذر حتى ال ينزلق اىل وعظ النا�س ب�شكل
مبا�شرب ��دل �أن يروي حكايت ��ه يف �شكل ر�ؤية
م�ستقبلي ��ة في�صوغ فك ��رة رجل �إطفاء ي�ضرم
الن ��ار يف الكت ��ب ب ��دل �إطفائها والت ��ي �أراها
فكرة رائع ��ة يف ذاتها حيث يدفع القارئ فيها
يف خ�ض ��م مغام ��رة اكت�ش ��اف � :أن الكت ��ب ال
ينبغي له ��ا �أن حترق �أبدا  ،فيب ��د�أ القارئ يف
ق ��راءة الكتاب الأول ويق ��ع يف �سطوة احلب
وبعده ��ا يندفع يف خ�ضم احلي ��اة يف م�سعى
لتغيريها � ،إنها ق�صة ت�شويق عظيمة حتتوي
بداخلها احلقيقة الثمينة التي تريد تو�صيلها
اىل الآخري ��ن � .أ�ستخ ��دم يف العادة ا�ستعارة
( بري�سيو� ��س ) ور�أ� ��س ( مي ��دوزا ) عندم ��ا
�أحت ��دث ع ��ن رواي ��ة اخلي ��ال العلم ��ي ،فبد ًال
م ��ن النظ ��ر مبا�ش ��رة يف وجه احلقيق ��ة ف�إنك
حتدق يف ال�سط ��ح الربونزي للقناع العاك�س
لل�ض ��وء ثم تع ��ود الحق ًا م�ست�ل ً�ا �سيفك لتقطع
ر�أ�س امليدوزا  .ترم ��ي رواية اخليال العلمي
للنظ ��ر اىل امل�ستقبل عرب النظ ��ر يف الإ�شعاع
املنعك� ��س عما يلوح �أمامن ��ا يف هذه اللحظة،
ل ��ذا �ستكون لن ��ا ر�ؤية باعثة عل ��ى اال�ستمتاع
و�إن كان ��ت مت�شظي ��ة .ويف الع ��ادة يح�ص ��ل

* ه��ل تق��ر�أ رواي��ات خي��ال علم��ي
ملعا�صريك من الك ّتاب ؟

م ��ن �أي ��ن كان للعائالت الذي ��ن جتمعوا يف جمم ��ع الليث يف الك ��رادة يف ليلة
ال�سب ��ت عل ��ى الأحد يوم  2مت ��وز املا�ضي �أن ت ��دري �أن �سفاح� � ًا با�سم الإ�سالم
الوهابي الذي تربى عليه ،هي�أ �صهريج ًا حمم ًال مبا ال يعلم حتى ربه به ،مبادة
�س ��ي فور ،انتظر طوال النه ��ار ،حتى تغيب ال�شم�س ويب ��د�أ النا�س باالحتفال
بع�ش ��اء الإفطار ،لي�سري بحمولته ،هو املفخخ بالكره ،ويفجرها و�سط املجمع
التج ��اري الكب�ي�ر ،لكي ال يقتل �أك�ب�ر عدد ممكن من ال�شيع ��ة وح�سب (كما كان
يظ ��ن) بل لي�ضرب مرك ��ز ًا للراحة واللعب ،مكان ًا لالحتف ��اء باحلياة واجلمال،
مرك ��ز ًا يجم ��ع النا� ��س مبختل ��ف دياناته ��م ،م ��ن كل الأعم ��ار (�أطف ��ا ًال و�شباب ًا
و�شيوخ� � ًا) ،وم ��ن كل جن�س�.أم� ��س باري� ��س م�سرح بات ��اكالن ،مرك ��ز الفنون
وال�سه ��ر ،واليوم حي الكرادة داخ ��ل يف بغداد .لقد و�صل ��ت ر�سالة الإرهاب.
ال م ��كان للحي ��اة يف عاملنا ،ال يهم� ،سواء كنا يف �أوروب ��ا �أم يف العراق� ،سواء
كنا يف باري�س �أم يف بغداد .حينما اقتحم امل�سلحون م�سرح باتاكالن� ،أطلقوا
النار على ال�شباب ب�شكل ع�شوائي ،احتجزوهم رهائن ملدة �ساعات وجه ًا لوجه
م ��ع املوت ،يف جممع الليث ،عندما انفجر ال�صهريج ،حا�صرت النريان النا�س
هن ��اك ملدة ث�ل�اث �ساعات (من ال�ساع ��ة الواحدة لي ًال وحت ��ى الرابعة �صباح ًا)،
يحرتقون يف جحيم �سي فور .باري�س بغداد .جحيم م�سرح باتاكالن وجحيم
جممع الليث .ال مكان للحياة ،تلك هي ر�سلة الإرهابيني ،القتل الع�شوائي ،يف
كل مكان تدب فيه احلياة ،و�إذا مل ت�صل ر�سالتهم يف بغداد ،وقبلها يف باري�س،
فلم ��اذا ال يعيدوا الك ��رة يف ني�س؟ ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه منذ ليلة  2متوز
 ،2016مل ��اذا مل تل� �وَّن ال�ساح ��ات يف باري� ��س وبرلني ،يف بروك�س ��ل ومدريد،
يف فيين ��ا و�أم�س�ت�ردام ،يف لن ��دن ونيوي ��ورك وغريه ��ا م ��ن عوا�ص ��م العامل،
بعل ��م العراق؟ مل ��اذا (با�ستثناء �أمريكا وفرن�سا) مل ت�صدر �أي ��ة �إدانة �أو بيانات
ا�ستنكار �أو ولو �إ�شارة ب�سيطة للحزن يف �أوروبا؟ هل قتلى الإرهاب يف بغداد
ال ينتم ��ون �إىل �صنف الب�شر؟ هل موتهم رخي�ص �إىل هذا احلدّ؟ من ناحيتي ال
�أدي ��ن ال�صمت وح�سب ،ب ��ل للمرة الأوىل �أخجل من ك ��وين �أحد مواطني هذه
القارة� :أوروب ��ا التي تطلق على نف�سها قارة ع�صر الأنوار ،لأنني �سواء �شئت
�أم ابي ��ت �أنتمي �إىل قارة حتولت العن�صرية فيها �إىل روتني يومي ،العن�صرية
ال تط ��ال الأحي ��اء من ��ا وح�س ��ب ،كل �أولئ ��ك الذين هم بل ��ون ب�ش ��رة بواتينغ،
ب�سمرت ��ه واخت�ل�اف درجاتها غمق ًا وانفتاح ًا ،بل تطالن ��ا لعنة العن�صرية حتى
ونح ��ن نواج ��ه امل ��وت.ولأن ال�ش ��ر كما ه ��و القتل غري ��زة� .أما اخل�ي�ر كما هو
ال�س�ل�ام فك ��رة وقناعات ،موقف ،فلك ��ي يدين املرء الإره ��اب يف �أوروبا ،عليه
�أن يرف ��ع �صوت ��ه �أي�ض� � ًا �ضد الإره ��اب يف كل مكان .ماذا لو ق ��ام كل واحد منا
بفع ��ل رمزي لك ��ي يعلن موقفه املنح ��از �إىل جانب اخلري .مل ��اذا ال تقف النا�س
مث�ل ً�ا يف كل العامل دقيقة ح ��داد ملوت �إن�سان ،من غري املهم لأي وطن ينتمي �أو
لأي دي ��ن ،لأي ��ة قومية �أو من �أي لون� .أال نكون عبرّ ن ��ا بهذا ال�شكل عن موقفنا
الراف� ��ض للقتل� ،ألي�س بهذا ال�شكل نكون قد قطعنا اخلطوة الأوىل على طريق
مكافحة الإرهاب ومنع القتل؟ �ألي�ست تلك هي اخلطوة الأوىل لإيقاف احلرب،
�أي ��ة حرب يف كل مكان؟ �ألي�ست تلك هي اخلط ��وة الأوىل لإيقاف الإرهاب� ،أي
�إرهاب كان� ،سواء �أكان �إرهاب دول كربى مثل �أمريكا ورو�سيا ،ودول �صغرى
مث ��ل ال�سعودية و�سوريا ،ت�صنع بدورها �إرهاب الدول ��ة املعمّم وال تقيم �أدنى
احرتام حلي ��اة الب�شر ومقد�ساتهم� ،أو كان �إره ��اب جماعات متطرفة كالقاعدة
والدول ��ة الإ�سالمي ��ة وبوكوحرام وال�شباب� ،إرهاب ��ان يتماهيان حتى ال يعود
م ��ا يفرق بينهما ،االثنان يغامران باحلي ��اة الب�شرية (يف قامو�س الكبار موت
املدني�ي�ن :خ�سائر ثانوي ��ة  -كولوتورال �شادين)  ،رمبا م ��ا يفرقهما هو فقط:
�أن �إره ��اب اجلماع ��ات املتط ّرف ��ة رخي�ص الكلف ��ة وال يحتاج لطائ ��رات مقاتلة
و�صواريخ وطائ ��رات بدون طيّار وميزانيات داخلي ��ة ودفاع وت�صدير �سالح
و�سج ��ون؟ و�إذا مل يتو ّقف �إره ��اب الكبار (االحتالل والقت ��ل واال�ستبداد) فما
هي احتماالت اخلال�ص من �إرهاب ال�صغار؟
والآن؟ بع ��د حادث ��ة الهج ��وم الإرهاب ��ي يف ني� ��س؟ �أمل يح ��ن الوق ��ت لإدان ��ة
الأيديولوجي ��ة الت ��ي ت�سمح با�سمه ��ا للمنظمات الإرهابية به ��در دماء النا�س:
الأيديولوجي ��ة الوهابي ��ة؟ �أم ��ا حان الوق ��ت لأن ت�ضع الأمم املتح ��دة الإ�سالم
ال�سعودي/الوهابي على الئحة الإرهاب؟
�أع ��رف �أنه ��ا يوتوبي ��ا ،لك ��ن �ألي�س ��ت اليوتوبيا هي م ��ا جتعلن ��ا م�صرين على
احلياة؟ نحدق باملوت ونعرف� :أن ال �أمل لنا يف احلياة غري ال�سالم.

ُ ين�شر بالتزامن مع �صحيفة نويرتزوري�شري تاتز الأملانية

صدر عن

"�أتغري" مذكرات النجمة ليف اوملان
متابعة /زينب امل�شاط



�صدرت ع ��ن دار املدى طبع ��ة جديدة
م ��ن كتاب (�أتغ�ي�ر)  ،مذكرات النجمة
"لي ��ف اومل ��ان" .وح ��ده �أدب ال�سري
واملذك ��رات ي�سم ��ح لن ��ا بالتوغل بني
الأ�سط ��ر وتق�ص ��ي ( احلقيقي) حيث
يفرت� ��ض �أن تتح ��ول الورق ��ة �إىل
�ساح ��ة ح ��رب يفرت� ��س به ��ا املزي ��ف
وال�ضباب ��ي مل�صلح ��ة احل ��دث ال ��ذي
حدث بحق يف زمن ومكان حمددين.
من هنا تكت�سب �أجندة الأيام ال�سالفة
�شرعيتها كمرجع �ضروري ملا حتتويه
املذكرات.
املمثل ��ة الرنويجي ��ة "لي ��ف �أومل ��ان"
لي�س ��ت �أول ممثل ��ة تكت ��ب مذكراته ��ا
حيث �سبقتها �أ�شهر جنمات هوليوود
و�أكرثهن �إث ��ارة مثل ج ��وان كولينز
وجني فوندا..
لدى ت�صفحنا ملا كتبته ليف �سيعرتينا
الأ�سف ب�ش� ��أن الإث ��ارة حيث ي�صعب
التقاطه ��ا �أو �أن "لي ��ف" تعم ��دت عدم
الإ�ش ��اره له ��ا وحافظ ��ت عل ��ى طبعها
اال�سكندن ��ايف الب ��ارد واملتحف ��ظ
والذي جنده ذاته يف مذكرات زوجها
املخرج الدامناركي انغمار برغمان(:
امل�صب ��اح ال�سح ��ري) لك ��ن م ��ع �شرح
�أك�ث�ر وتفا�صي ��ل �أدق ,فيم ��ا "لي ��ف"

ت�ضعن ��ا من ��ذ البداية بج ��و مذكراتها كوين كائن ًا ب�شري ًا  -عن العزلة  -عن
ع�ب�ر توطئ ��ة ق�ص�ي�رة بع ��د �أن تهدي كوين امر�أة� -أري ��د �أن �أكتب عن لقاء
الكت ��اب �إىل ابنتها الوحي ��دة ( لني) :ح�صل يف �إحدى اجلزر مع رجل غري
(�أحيانا �أعطي �أ�سماء للأ�شخا�ص يف حياتي  -تق�صد انغمار برغمان� -أريد
ه ��ذا الكتاب لكني يف الغالب ال �أفعل� ,أن �أكتب عن تغري عر�ضي وتغري �آخر
�أحيانا �ستظهر ال�شخ�صيات ب�أ�سمائها كان متعمدا �أريد �أن �أكتب عن حلظات
وتارة بدونها لكنها جميعها �صحيحة �أعتربه ��ا هب ��ات ،ع ��ن حلظ ��ات طيبة
وم ��ا �أكتب ��ه عنه ��ا ي�ش ��كل ج ��زء ًا م ��ن و�أخ ��رى �سيئة،
حياتي).
لق ��د حققت حلم ًا
كذل ��ك ت�ضعنا على تخ ��وم �شخ�صيتها واحد ًا  -ومللمت
وغراب ��ة قدره ��ا ع�ب�ر ذك ��ر احلادث ��ة ع�ش ��رة �أخ ��رى
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( �أتغ�ي�ر) عنوان موف ��ق وذكي و�
أنقذ وق ��وف الكاتب ��ة -

 الكتاب ال ��ذي
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الكت ��اب على ه ��ذه املف ��ردة ور�صدت مث ��ل� (:أح ��اول

نف�سها عربها� (:أجل� ��س هنا حتملني ط ��وال الوق ��ت �أن
�أف ��كاري وتط ��وف ب ��ي الع ��امل كل ��ه �أتغ�ي�ر� ،إن الت ��ي
�أح ��اول �أن �أ�سج ��ل وقائ ��ع الرحل ��ة  -يف داخل ��ي و(
داخلي �أري ��د �أن �أكتب عن احلب ،عن ترف� ��ض �أن متوت)

ومازال ��ت ت�صب ��و �إىل �ش ��يء خمتلف
ف�ل�ا النج ��اح ير�ضيه ��ا وال ال�سع ��ادة
ت�سكته ��ا) �سندرك �أن تدوينها حلالة (
التغ�ي�ر) مت عرب �سطور تبدو جمتز�أة
م ��ن مفكرتها بعناية .( �صورت �أفالما
يف انكل�ت�را وفرن�س ��ا والدامن ��ارك













�صالح الدين ،دياىل
ب��الإ���ض��اف��ة لكلية
وم� �ع� �ه ��د ال� �ف� �ن ��ون
اجلميلة يف بغداد
وم��ن��ت��دى امل �� �س��رح
وم �� �ش��ارك��ة �شرفية
ل �ل �ف��رق��ة ال��وط �ن �ي��ة
للتمثيل.
ومت االتفاق م�ؤخر ًا
ع� �ل ��ى �أن ت �ن �ط �ل��ق
ف �ع��ال �ي��ات امل �ه��رج��ان
خ�لال ال�شهر ال�ق��ادم
وت�ت�خ�ل�ل�ه��ا جل�سات
ن � �ق� ��دي� ��ة ل �ل��أع � �م� ��ال
امل� ��� �ش ��ارك ��ة ي �� �س��اه��م
ف �ي �ه��ا جم �م��وع��ة م��ن
ذوي االخت�صا�ص .وعن �أ�سباب ت�أخر عقد
امل�ه��رج��ان ال�ث��اين ال��ذي ك��ان م��ن املفرت�ض
�أن ينطلق يف ال�شهر ال�ساد�س املا�ضي قال
�صاحب الفكرة ومدير املهرجان ،مدير ق�سم
امل���س��ارح ،الفنان غ��امن حميد ب ��أن �أ�سباب
الت�أخري هي �أ�سباب تتعلق بالدرجة االوىل
بالظروف الأمنية ،بالإ�ضافة �إىل درج��ات
احلرارة العالية والبحث امل�ستمر عن جهات
داعمة للمهرجان.
وعن �شعار املهرجان لهذا العام� ،أجاب حميد
�أن املهرجان �سيعقد حتت نف�س ال�شعار الذي
و�ضع للمهرجان الأول وهو( :فر�ساننا هناك
ونحن هنا ننعم بالن�صر)؛ لأنه ما زال يحمل
نف� ��س الأهمية وي�ؤدي نف� ��س الغر�ض ،ويع ّد
تكرمي� � ًا للقوات امل�سلحة و�أبناء احل�شد وكل
الغيارى الذي ي�ضحون بدمائهم من �أجل �أن
نعي�ش نحن ب�أمان.
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مازالت اال�ستعدادات جارية يف
دائرة ال�سينما وامل�سرح لتنظيم
مهرجان امل�سرح العراقي الثاين
�ض ��د الإره ��اب ،وال ��ذي م ��ن املق ��رر انطالقه
ال�شهر املقبل.
�إذ ع ��ادت �إىل بغ ��داد م�ؤخر ًا جلن ��ة م�شاهدة
العرو� ��ض امل�سرحي ��ة بع ��د جول ��ة يف ِّ
كل
حمافظ ��ات الع ��راق الو�سط ��ى واجلنوبية.
وكانت هذه اللجنة قد �شكلتها دائرة ال�سينما
وامل�سرح ب�إ�ش ��راف مبا�شر من ق�سم امل�سارح
يف الدائ ��رة ،وبرئا�س ��ة الفنان ��ة �آ�سي ��ا كمال
وع�ضوي ��ة الفنان�ي�ن :كاظ ��م ن�ص ��ار واي ��اد
الطائي وعالوي ح�سني وماجد درند�ش.
و�ستق ��وم جلنة امل�شاهدة بزي ��ارة ثانية لتلك
املحافظ ��ات لالطمئنان عل ��ى امل�ستوى الفني
للعرو�ض التي �ست�ساهم يف املهرجان.
ومن امل�ؤمل �أن ت�شارك يف مهرجان امل�سرح
ال �ع��راق��ي ال �ث��اين ��ض��د الإره�� ��اب ك � ّ�ل م��ن:
الديوانية ،بابل ،النجف ،كربالء ،الكوت،
ال�سماوة ،العمارة ،النا�صرية ،الب�صرة،

 ب ��د�أ الأمر معي منذ ق ��ر�أت ( �أدغار �أالن بو )الذي اعتدت تقليد منطه الكتابي منذ �أن كنت
يف الثاني ��ة ع�ش ��رة وحت ��ى بلغ ��ت
الثامن ��ة ع�شرة  ،و ق ��د فعلت الأمر
ذات ��ه م ��ع ( �أدغار راي� ��س بوروز )
وكن ��ت �أكت ��ب يف الغال ��ب ق�ص�ص
رع ��ب تقليدي ��ة م ��ن الن ��وع ال ��ذي
ي�سته ��وي املبتدئ�ي�ن يف الع ��ادة .
كانت �سن ��ة  1932هي ال�سنة التي
اختم ��ر فيه ��ا كل �شيء ل ��دي عندما
بلغت الثانية ع�شرة ،عندها اعتدت
الإن�ص ��ات اىل الكث�ي�ر م ��ن برامج
املذي ��اع املث�ي�رة للخي ��ال وكان من
الأم ��ور املعتادة وقتذاك �أن �أ�ستمع
اىل �أح ��د الربام ��ج كل ليل ��ة ،وبعد
انتهائ ��ه �أجل� ��س و�أكت ��ب امل�سودة * واحدة من �أكثـر �أقا�صي�صك �شعبية
الكامل ��ة للربنام ��ج معتم ��د ًا عل ��ى يف جمموعتك (ال�سج�لات املريخية)
ذاكرتي وحدها  ،وقد كان يل اي�ضا ه��ي ( ثمة مطر ناعم �سيهطل There
�اغ يف الر�سم وكن ��ت مياال  ) Will Come Soft Rainحتكي فيها
ول ��ع ط � ٍ
لر�س ��م ال�شخ�صي ��ات الكارتوني ��ة ع��ن من��زل ممك�نن mechanized
وكنت �أعد جملداتي اخلا�صة من طرزان ت��دوم فعاليات��ه بع��د الق��اء قنبل��ة
م�شفوعة بر�سوماتي اخلا�صة بالتزامن ذرية ولي�س ثمة م��ن ب�شر يف الق�صة
مع ظهور جمل ��د ( طرزان ) �أ�سبوعيا كل  .كيف راودتك هذه الق�صة ؟
يوم احد  .كنت �أعرف منذ �صباي املبكر انني  -بع ��د ق�ص ��ف هريو�شيم ��ا ر�أي ��ت �ص ��ورة
�س�أنخ ��رط يف واحد من جماالت الفنون  :فقد فوتوغرافي ��ة لأح ��د جوان ��ب من ��زل مهدم مع
ظالل لأج�ساد ب�شرية احرتقت وتركت �آثارها
كنت وقتها �أر�سم و�أمثل و�أكتب .
* تبدو يف �صباك منفتح ًا على جملة عل ��ى اجل ��دار من ه ��ول فع ��ل القنبل ��ة ،وكما
من امل�ؤثرات؟
ت ��رى فق ��د تال�ش ��ى النا� ��س لكن ظالله ��م ظلت
 كن ��ت �أرى نف�س ��ي كوم ��ة مل�صوق ��ة م ��ن باقي ��ة وهذا ما �أثر يف كث�ي�را ودفعني لكتابةالنفاي ��ات ميكنها دوما �أن تلتهب بوهج عظيم الق�صة.
!!  ،كان ل ��دي �شغف ��ي الأدب ��ي و�أتخيل نف�سي * بع���ض املقاط��ع م��ن ق�ص�ص��ك يف
قطار ًا يتنق ��ل عرب �أم�ي�ركا يف منت�صف الليل ال�سج�لات املريخي��ة وبع���ض كتب��ك
ويدي ��ر ح ��وارات م ��ع ك ّتاب ��ي املف�ضل�ي�ن  ( :الأخ��رى �أي�ض ًا تب��دو غنائية الطابع
جورج برنارد�شو ) الذي كان مولع ًا بالرواية  lyricalبقوة  .من �أين جاءتك تلك
امل�ؤ�س�س ��ة عل ��ى الأف ��كار و ق ��د كتب ه ��و ذاته النزعة الغنائية؟
ب�ضع روايات ميكن �إدراجها يف خانة اخليال  -جاءتن ��ي م ��ن ق ��راءة الكثري م ��ن ال�شعر يف
العلم ��ي  .كن ��ت وك ّتاب ��ي املف�ضل ��ون نت�سامر كل ي ��وم تقريب ًا من �أيام حيات ��ي  .كان ك ّتابي
حت ��ى منت�ص ��ف اللي ��ل ونح ��ن نقل ��ب الأفكار املف�ضل ��ون دوم� � ًا وال يزال ��ون ه ��م القادري ��ن
ونت�ساءل مث�ل�ا �" :إذا كان هذا هو حال املر�أة عل ��ى قول الأ�شياء بطريقة جيدة ،وقد اعتدت
يف ع ��ام  1900فعلى �أية حال �ستبدو �إذن عام درا�سة ما تفعله ( يودورا ويلتي ) التي متتلك
قدرة مده�ش ��ة على و�ضع ��ك يف �أجواء الفعل
 2050؟ " .
* من ذا الذي �سيكون على منت القطار وال�شخ�صي ��ات و ف�ض ��اء احلرك ��ة م ��ن خ�ل�ال
جنب ًا اىل جنب مع برنارد�شو؟
�سطر واحد من الكتابة .
 كث�ي�ر من ال�شعراء  :هوبكنز  ،فرو�ست  * ،وماذا عن برو�ست وجوي�س وفلوبري�شك�سب�ي�ر  ،ومثلهم م ��ن الكتاب � :شتاينبك  ،ونابوك��وف  :الك ّت��اب الذي��ن مييلون
اىل التفك�ير يف الأدب مب�ؤث��رات
هك�سلي  ،و توما�س وولف .

 لطامل ��ا اعتق ��دت �أن علي ��ك ق ��راءة القلي ��لوح�سب يف ميدان ا�شتغالك متى ما انخرطت
في ��ه ،ولك ��ن م ��ن اجلي ��د يف نقط ��ة �شروع ��ك
مب�ش ��وارك �أن تعرف ما الذي يفعله املربزون
في ��ه  .عندم ��ا كن ��ت يف ال�سابع ��ة ع�ش ��رة م ��ن
عم ��ري قر�أت جميع �أعم ��ال ( روبرت هينلني
) و ( �آرثر كالرك ) والكتابات املبكرة لـ كل من
( ثي ��ودور �سرتكي ��ون ) و ( ف ��ان فوكت ) غري
�أن الأ�سم ��اء الكب�ي�رة لدي ظلت عل ��ى الدوام
( هريب ��رت ج ��ي .ويل ��ز ) و ( ج ��ول ف�ي�رن )
و�أرى نف�سي على الدوام ميا ًال اىل منط فرين
يف الكتاب ��ة ع ��ن املث ��ل الأخالقي ��ة واالرتقاء
بالإن�ساني ��ات ،فقد كان فرين ي�ؤمن �أن الكائن
الإن�ساين حالة غريب ��ة يف عامل غريب للغاية
و�أن بو�سعنا االنت�صار يف م�شوارنا الب�شري
بال�سل ��وك طبق� � ًا مل ��ا متلي ��ه علين ��ا موجب ��ات
احل�سا�سي ��ة الفائق ��ة ل�ضمائرنا الت ��ي تقودها * كي��ف �ساعد ه���ؤالء الك ّتاب الذين الأ�سلوب وال�شكل ؟ هل �أثر هذا اللون
من التفكري فيما تكتب؟
ذكرت يف ارتقائك الأدبي؟
الأمثوالت الأخالقية الرفيعة .
* هل تقر�أ عادة ُ
لك ّتاب �أ�صغر منك؟  -كان توما� ��س وول ��ف رومانتيكي� � ًا عظيم� � ًا  -ال مل ي�ؤث ��ر .حاولت �أن اقر�أ برو�ست و�أدرك
 �أف�ض ��ل يف الع ��ادة �أن ال اق ��ر�أ لكتاب �أ�صغر وعندما تكون يف التا�سعة ع�شرة يفتح وولف جم ��ال �أ�سلوب ��ه لكن ��ه يدفعني دوم ��ا للنوم المني يف ذات احلقل الإبداعي الذي نكتب فيه� ،أب ��واب الع ��امل ونح ��ن دوم ��ا نفيد م ��ن ك ّتاب حمالة يف كل مرة �أقر�أ عم ًال له ونف�س ال�شيء
فق ��د يح�ص ��ل غالب� � ًا �أن ت�ص ��اب ب�إحباط كبري حمددين يف �أوقات حمددة من حياتنا ورمبا ين�سح ��ب على جوي�س ال ��ذي ال �أرى له �أفكار ًا
الكت�ش ��اف �أنه ��م يعاجلون الفك ��رة ذاتها التي ال نع ��اود الرج ��وع اليه ��م بع ��د مغادرتنا تلك عدي ��دة فيما يكت ��ب و�أنا بطبيعت ��ي ميال اىل
تعم ��ل عليه ��ا ،لذا م ��ن الأف�ضل ل ��ك �أن مت�ضي الأوقات ،و�أرى �أن وولف كاتب مثايل ملن هو ع ��امل الأف ��كار وال �أطيق وج ��ودي يف عامل ال
قدم ًا يف عملك وال ت�شو�ش على ذاتك .
يف التا�سعة ع�شرة  .عندما تقع يف هوى ( �شو �أنده�ش مبا يدور فيه من �أفكار .

توا�صل اال�ستعدادات ملهرجان امل�سرح
العراقي الثاين �ضد الإرهاب
بغداد /املدى

) و�أنت ابن الثالثني ف�سينتهي هذا الهوى يف
الغال ��ب لأن يكون هوىً �أبدي ًا ،وي�صدق الأمر
ذات ��ه م ��ع كتب بذاتها ل� �ـ ( توما�س م ��ان ) فقد
قر�أت ( موت يف البندقية ) و�أنا يف الع�شرين
وما زل ��ت �أراه اف�ضل يف كل مرة �أقر�أه فيها .
الأ�سل ��وب هو احلقيقة  .عندما تقرر �أن تدون
ما تريد قوله عن ذاتك وخماوفك وحياتك ف�إن
هذا �سيك ��ون �أ�سلوبك و�سيتعني عليك العودة
مل ��ن ذكرت من الكتاب لإر�شادك كيف ت�ستخدم
الكلم ��ات لتتناغ ��م مع احلقيق ��ة  .تعلمت من (
�شتاينبك ) كيف �أكت ��ب مبو�ضوعية ومع ذلك
�أم ��رر ر�أي ��ي ب�سال�سة وبال تعليق ��ات �إ�ضافية
ثقيلة  .تعلمت الكثري من ( جون كولبري ) و (
جريالد هريو ) �أي�ضا وع�شقت �أعمال عدد من
الن�ساء الكاتبات وبخا�صة ( يودورا ويلتي )
و ( كاترين �آن بورتر ) .

ال�سبت الدامي لبغداد

وروماني ��ا وال�سوي ��د ورافقتني لني.
زرن ��ا بقاع ��ا كث�ي�رة من الع ��امل ولكن
كان ل ��دي بيت ��ي ال ��ذي �أح ��ب وكتبي
وا�سطواناتي واال�شج ��ار الراتنجية
يف اخل ��ارج ونب ��ات اخللن ��ج ال ��ذي
يف ام ��كان لني �أن جت ��ري عليه حافية
القدمني ومن ��زل دماها ومئات من
�أزه ��ار التولي ��ب الت ��ي زرعناها
ول ��دي �أ�صدقائ ��ي والعائل ��ة...
كان لدين ��ا الكث�ي�ر لن�شت ��اق اليه
م ��ن غ ��رف الفن ��ادق املتع ��ددة
التي ننزل فيه ��ا وحني كنا نتلو
�صلواتن ��ا يف اللي ��ل كن ��ت �أذكر
ذلك كل ��ه .قابل ��ت �أنا�س� � ًا من كل
الأن ��واع  :م�شهوري ��ن وحمقى
وحكماء وفقراء و�أثرياء)..
ال�صيغة االعرتافية جاءت عرب
ج ��ر�أة الب�ساط ��ة مربهن ��ة على
قدرتها اجلميلة على فهم نف�سها
وم ��ن حوله ��ا وق ��راءة الواق ��ع
عل ��ى نح ��و �سلي ��م وا�ست�شفاف
احلقائ ��ق املخب� ��أة رغ ��م هال ��ة
اللمعان التي عا�شتها كنجمة.
(بعث ��ت ر�سائ ��ل �إىل وطن ��ي
الرنوي ��ج �أق ��ول فيه ��ا ك ��م �أنا
م�ستمتع ��ة بالعمل يف اخلارج
لك ��ن ال�شكوك كانت ت�ساورين
و�أن ��ا �أكت ��ب ،ما �أحل ��ى تخيل
نف�سي و�أنا يف مطبخي �أ�صنع
ال�شاي و�أقلي بي�ضا وجتل�س
ل�ي�ن عل ��ى طاولته ��ا تقلب يف
�أوراق كتاب م�صور).

ترجمة
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هوفمان :كنت المباليا وفيلم "اخلريج"
اطلقني جنم ًا من الدرجة الأوىل
ودا�سنت هوفمان حتى بزوغه جنم ًا من الدرجة الأوىل ،كان يرى نف�سه م�ضحك ًا ،ويتطلع اىل
ال�شهرة .ومنذ خم�سة عقود ،يتحدث عن العن�صرية ،كما جعله فيلم "توت�سي" منا�صراً للمر�أة
واالنوثة ،وملاذا يتمنى لو انه كان جاك نيكول�سون.
وهو كان قد فاز بجائزتي او�سكار الف�ضل
ممث ��ل عن فيل ��م "كرمير �ض ��د كرمير" عام
 1980وكان الفيل ��م الث ��اين "رجل املطر"
يف ع ��ام  1989وق ��ال هوفم ��ان" ،مل اك ��ن
مدعو ًا ومل اكن مر�شح ًا للجائزة ،وهو من
�أ�س ��و�أ فعاليات هوليوود ،فهو �إ�ستعرا�ض
وفعاليات ��ه تتوق ��ف با�س ��تمرار م ��ن اج ��ل
الإعالنات املتقطعة .ويقول عن نف�سه" :ال
�أ�ستطيع حذف الأعوام الع�شرة الأوىل من
حياتي ،النها �أعوام تبقى مع املرء".
بالن�س ��بة لفيل ��م "اخل ّري ��ج" واي�ض� � ًا،
"ل ��كل رج ��ال الرئي� ��س" ،و"كالب م ��ن
ق� ��ش" و"توت�س ��ي" فه ��ي من �أف�ل�ام فرتة
اخلم�س ��ينيات ام ��ا فيلم "كون ��غ فوباندا"
فه ��و �س ��ينظم اىل قائمة �أف�ل�ام "اخلريج،
كاب ��وي منت�صف الليل" ه ��ي جميع ًا �أفالم
ت�سر ال�صغ ��ار ،وحققت جناح ًا يف ال�صني
وهوفمان حالي ًا يف الثامنة وال�سبعني من

العمر ويحبه النا�س – فهو ق�صري القامة،
وق ��د تغريت مالحمه مع التق ��دم يف ال�سن
ويتح ��دث ع ��ن املرحل ��ة ال�سابق ��ة ويقول،
"كان ��وا يف�ضلون" ممثل�ي�ن من نوع تاب
هن�ت�ر وت ��وين دوناه ��و ..وهوفم ��ان من
مواليد لو�س اجنلو�س ،وكان يدرك انه يف
امل ��كان املنا�سب ،ولكن ال�سن ��وات الع�شرة
التالية كم ��ا يقول كانت قا�سية ،وقد تطلب
خم�سة �أعوام وحماوالت عدة ،وكانت تلك
املرحل ��ة �شاقة ،كي يقب ��ل يف "�إ�ستديو يل
�سرتا�س�ب�رك ،ليتعل ��م التمثي ��ل ،وكان معه
�آنذاك روبرت دوف ��ال ،وجني هاكمان وقد
مار�س هوفم ��ان اعماال �سيئة ومنها العمل
يف م�ست�شف ��ى االمرا� ��ض العقلي ��ة .وبائع
العاب يف ق�سم الألعاب.
وهك ��ذا ترك هوفم ��ان �آمال ��ه يف الأ�ضواء
(فيم ��ا يخ� ��ص التمثي ��ل او البح ��ث ع ��ن
الأدوار وب ��د�أ ي� ��ؤدي م ��ع روب ��رت دوفال

بع�ض الأدوار على خ�شبة امل�سرح ،وكانت
مالحمه ��ا ال تتنا�س ��ب م ��ع الأدوار الأوىل
وهك ��ذا ت ��رك هوفم ��ان �أي �أم ��ل يف ميدان

 عن :الغارديان

هل جنابه ع�صر ًا جديد ًا من كاتبات روايات اجلرائم!

القراء يختارون �أف�ضل  10كتب
يف عام 2015
بعد ان اختار الكتاب
كتبهم املف�ضلة لهذا
ال� �ع ��ام ،ح ��ان ال��وق��ت
ل � �ق� ��راء ال� �غ���اردي���ان
للحديث – وهنا جند
كتبهم املف�ضلة يف عام
.2015
* اف�ض ��ل االعم ��ال
الأدبية للعام املا�ضي،
من ّر عل ��ى اختي ��ارات
الكت ��اب والنق ��اد،
ومنها :تاريخ خمت�صر ل�سبع جرائم
قت ��ل – ملارل ��ون جيم� ��س والعمالق
املدفون ،م ��ن قب ��ل كازو �إي�شيغورو
ونقاء من قب ��ل جوناث ��ان فرانزين.
وتختار الغارديان من كتب ()2015
ومنها كتاب مارل ��ون جيم�س "رجل
قوي" ،ال ��ذي فاز بجائزة "البوكر"،
وه ��و عن العن ��ف يف جاماكا وهناك
اي�ض� � ًا �سل�سل ��ة الكتب ع ��ن نابليون
كتبتها �إيلينا .كما ان قراء الغارديان
كان ��ت �إختياراته ��م جي ��دة و�ست�أتي
قائمة الكتب التي ح�صلت على اعلى
الأ�صوات.
 -1ان الكت ��اب ال ��ذي ج ��ذب اعل ��ى
الأ�ص ��وات كان وثيق ��ة تث�ي�ر الف ��زع
وتتح ��دث ع ��ن انته ��اك الأطف ��ال يف
مرحلة مبكرة.
 -2ق�ص ��ة طف ��ل مفق ��ود ،اليلين ��ا
فريانت ��ي كان الق ��راء ينتظ ��رون،
ال�سل�سل ��ة الت ��ي عن نابلي ��ون والتي
كتبته ��ا �إيلين ��ا فريانت ��ي ،وه ��ي عن
عالقات �شبه نقية ،وكان جني او�سنت
كتبتها ،او فريغ ��ا ،دي�ستوف�سكي او
�ستن ��دال .وقد �أ�شاد النق ��اد ب�سل�سلة
حي ��اة نابلي ��ون وحروب ��ه ،خا�ص ��ة
وان الكاتبة اهتمت بتفا�صيل حياته
وتفا�صيلها.
�" -3آله ��ة يف حط ��ام" – ل� �ـ "كي ��ت
اتكين�س ��ون"  :اتكين�س ��ون ،تابع ��ت
كت ��اب اف�ض ��ل اعمالها وه ��ي "حياة
ما بعد حي ��اة" وهي هنا تتحدث عن

اجلاذبي ��ة وكذل ��ك دوف ��ال – م ��ع ان ��ه بد�أ
ي�ؤدي ادوار ًا م�سرحية جيدة على م�سارح
برودواي.وفيل ��م "اخل ّريج" ،قدم النجاح

لهوفم ��ان وق ��ال عنه" :اجل ان ��ه كان دور ًا
�صعب� � ًا وبد�أ يري ��د االبتعاد ع ��ن ال�سينما،
الن ��ه وجد �أدوار ًا ال تنا�سبه فيها ،وقرر ان

ال يعمل يف الأفالم وان يعود اىل امل�سرح،
وانتظر هوفمان عام ًا قبل ان يح�صل على
دور يف فيلم "كاوبوي منت�صف الليل".
وج ��اء فيلم �آخ ��ر كال�سيكي ،دف ��ع هوفمان
اىل ال�شه ��رة ،ويقول" :ان ممثلني معينني
له ��م �شخ�صيات قوية ،وكن ��ت دائم ًا �أمتنى
ان �أك ��ون ممث�ل�ا ل ��ه توقيع ��ه ،متام� � ًا مثل
جاك نيكول�سن ،وانا ارغب ان �أكون جنم ًا
مثله.وهوفم ��ان بعد جتاوزه ال�سبعينيات
وا�صبح يف منت�ص ��ف الثمانينات ،ا�صبح
�شهري ًا ،عندم ��ا �أدى دور ًا يف فيلمه "رجل
املاراثون".وهوفم ��ان م ��ا ي ��زال نقط ��ة،

مل تف�سّ ��ر جي ��دا وكذل ��ك لورن� ��س اوليفر.
وق ��د مث ��ل اعوام� � ًا طويل ��ة يف هوليوود،
ويق ��ول ان هولي ��وود تفتق ��ر اىل ممثالت
يف م�ستوى املمثلني.
وهن ��ا يب ��زغ �س� ��ؤال" :من هو ممث ��ل هذا
الع�صر؟" قيا�س ًا ملقدرته على التمثيل!
ويجي ��ب" :ان ��ه الأوىل ال ��ذي يب ��زغ يف
الذهن او انه قبل ف�ت�رة نال االو�سكار ،او
ان ��ه جذب عددا كبريا من النا�س لال�ستماع
الي ��ه ول ��ه مق ��درة عل ��ى ن�سي ��ان الأ�سم ��اء
و�سيكون هو ممثل الع�صر.

خم�س روائيات لق�ص�ص اجلرائم
وحتى الي ��وم ،يوجد عدد كبري م ��ن الكاتبات
ب ��اري فور�ش ��و يف روايته ��ا "روث وي ��ر" ،اللوات ��ي يف�ضلن قراءة الق�ص� ��ص البولي�سية
و"امل ��ر�أة يف الكابين ��ة  ، "10و"ميغ ��ان واجلرائ ��م� .إذن لنلق ��ي نظرة عل ��ى الكاتبات
�آب ��وت" يف رواي ��ة "�ستعرفن ��ي"� ،ش ��ارون اخلم� ��س ومواهبهن ،فان املكتب ��ات تتحدث:
بول�ت�ن يف "دي ��زي يف ال�سال�س ��ل" و�سيي ��ل "ان الن�س ��وة ه ��ن يف مقدم ��ة م ��ن ي�ستهل ��ك
�إكبك يف "يف ال�شهر الذي تبزغ ال�شم�س يف روايات اجلرائم".
منت�ص ��ف الليل" ،واخري ًا هيل�ي�ن كاغان يف * ام ��ا مواهبه ��ن وتعن ��ي بالكاتب ��ات الالت ��ي
رواية "عزيزتي �إميي".
دخلن ه ��ذا امليدان علما انه ��ن ميثلن اجلن�س
يف الع�ص ��ر الذهب ��ي لرواي ��ات اجلرائم قبل الناع ��م ،ل�ن�رى ما هي مع ��امل ا�سلوبهن ،وهن
عقود من الزمن .وعل ��ى الرغم من التنا�سب كما نرى ال ميثلن النعومة يف اعمالهن.
او الت ��وازن بني اجلن�سني ،ق ��د بد�أ يتقل�ص * .وتكت ��ب روث يف روايته ��ا" :ح ��روب يف

الظالم" با�سلوب فران ��ك لويد اذ انها تتناول
من ��ز ًال يف الغاب ��ة املنعزلة ،وه ��و هدف جيد.
وهي تربهن على جديتها.
اما يف رواي ��ة "كابينة  "10لكاتبتها هارفيل،
�سيكر ،فانها تباع مببلغ ( 9.99دوالر).
ويف اح ��دى اللي ��ايل ت�شاه ��د جث ��ة تق ��ذف
اليه ��ا عرب الكابين ��ة املجاورة ،وان ��ه اليوجد
من ه ��و مفقود اي�ض� � ًا ،وهل انه ��م ي�شاهدون
�شخ�ص� � ًا ما ،يعود اىل كابينت ��ه ان العقدة هنا
تب ��دو واهية ،وقد حتدث ��ت الواليات املتحدة
متباهية بكاتبتها يف جمال روايات اجلرائم.

وروايتها احلديث ��ة ،تركتب اجلرمية يف قدر
كهربائ ��ي .ووالدته ��ا كيتي ت�شاه ��د ما يجري
بفزع ،ويبدو لها ان ابنتها قد تغريت.
واخ�ي�ر ًا ،نذك ��ر باخت�ص ��ار "الغزي ��زة �آم ��ي"
للكاتبة هيل�ي�ن كاالغان .وم ��رة اخرى جنابه
�إم ��ر�أة تختطف يتم اختطافه ��ا ،ولكن الكاتبة
كااله ��ان ،جنح ��ت يف �إحداث تغي�ي�رات على
اختط ��اف بطل ��ة ق�صته ��ا .وقب ��ل ان نختت ��م
املو�ض ��وع نت�سائ ��ل ه ��ل ان ��ه ع�ص ��ر ذهب ��ي
للكاتبات يف جمال الرواية اجلرائم؟
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�أل����ي���������س ف���ـ���ي ب���ل��اد ال���ع���ج���ائ���ب
حي ��اة تي ��دي
ت ��ود – ثاين طيار ي�ستخدم الطائرة
اللق ��اء القناب ��ل – يف خ�ل�ال احلرب
العاملية الثانية.
 -4ت�أري ��خ خمت�ص ��ر ل�سبع ��ة قتل ��ى
– ملارل ��ون جيم� ��س :لق ��د ف ��از هذا
الكتاب بجائزة ه ��ذا العام "للبوكر"
وه ��ي تق� ��ص حماول ��ة �إغتي ��ال
"ب ��وب م ��اريل" يف جاماي ��كا يف
ال�سبعينيات والثمانينيات ،من قبل
 ،CIAوالكت ��اب حاف ��ل بع ��دد من
ال�شخ�صي ��ات وي�صفه ��ا ب�شكل جيد،
�إذ ان االغتي ��االت م ��ن قبل  CIAال
يقت�ص ��ر على ال�شرق الأو�سط بل يف
جاماي ��كا ه ��ذه املرة ،والكت ��اب جيد
و�صادق.
 -5بكرة باللون الأزرق – لـ"�آن
تيلري"  :انها رواية تيلري الع�شرين
وتتحدث فيها عن احلياة العائلية
يف امريكا ،ومت تر�شيحها جلائزة
"بوكر للرجال" �إذ ان ال�شخ�صيات
وا�ضحة ،وهناك يف بع�ض الأحيان
جمل ا�شبه ما تكون باال�شعار.
" -6نقاء" لـ"جواناثان فرانزن:
ان�ه��ا رواي ��ة ج��دي��دة ل�ف��ران��زن وقد
خيبت �أمل القراء ولكنها مل تخيب
الكرثة منهم.
" -7العم�ل�اق املدف ��ون" ل� �ـ "كازو

�إ�شيغ ��ورو" ه ��ذه
عودة �إ�شيغورو ،وق ��د �أحبه القراء
يف ه ��ذه الع ��ودة .ويكت ��ب ق�ص ��ة
ملحمي ��ة ع ��ن االخط ��ار .والرواي ��ة
مثرية ودرامية اي�ض ًا وهي تتحدث
عن قوة الذكريات.
�" -8إكلي ��ل الراع ��ي" لـ"ت�ي�ري
برجتي ��ت" :بع ��د ف�ت�رة ق�ص�ي�رة
لرواي ��ة "تويف يف ه ��ذا العام وهو
يكتب عدة رواي ��ات يف هذا العام..
وه ��ذه ه ��ي الأخ�ي�رة الت ��ي انته ��ى
منها.
� -9أر�ض م�شرتكة لـ"بوب كاوين":
يف ه ��ذا الع ��ام تفج ��رت االعم ��ال
الروائي ��ة ،بع ��د جناحه ��ا ،وه ��ذه
الرواية تتح ��دث عن جيل ال يرتبط
بالأر�ض .وهذا الكتاب يتيح للقارئ
كيف يتعلم التعلق بالأر�ض.
� -10آخ ��ر رج ��ل يرح ��ل لـ"م ��ات
لويز" :انها حتك ��ي ق�ص�ص ًا �صادقة
عن احلي ��اة وهو ي�ستعي ��د جتربته
يف ع ��ام  .1998انه ��ا رواية جميلة
وهي حتكي حي ��اة مات لويز ،وعن
الكارث ��ة الت ��ي حدث ��ت يف رحلت ��ه
البحرية وو�صف دقيق للعاملني يف
ال�سفين ��ة التي كان ��ت تق ّلهم  ،وك�أنك
تعرفهم جميع ًا.
 عن :الغارديان

�أول ن�سخ ��ة م ��ن "�ألي� ��س يف ب�ل�اد
العجائ ��ب" ط ��رح يف امل ��زاد مببلغ
 3 – 2ماليني وه ��ذه الن�سخة التي
توج ��د منها حالي� � ًا ( )22ن�سخة من
الن�س ��خ الأوىل الت ��ي طرح ��ت يف
الأ�س ��واق ،وذلك بعد ان �سحبت من
قب ��ل لوي� ��س كارول وه ��ي الن�سخة
التي ا�ستخدمت يف الطبع.
وكان لوي� ��س كارول ،ق ��د �سحب ��ت
كافة الن�سخ الأوىل وكانت (.)22
�إن ه ��ذه الرواي ��ة ،له ��ا م ��ن الطبعة
( )22ن�سخة ،بقيت حتى اليوم ،بعد
ان �سحب ��ت من قب ��ل لوي�س كارول،
الن�سخة التي ميك ��ن ا�ستعمالها يف
الطبع.
وم ��ن املفرو� ��ض ان يقام م ��زاد يف
مدينة نيويورك ويعتقد البع�ض ان
النتيج ��ة �ستكون ح ��وايل مليونني
او ثالثة مالي�ي�ن دوالر وهي تعادل
يف �إنكل�ت�را م ��ا يع ��ادل (مليون�ي�ن)
باوند.
وق ��د مت طب ��ع �ألف ��ي ن�سخ ��ة م ��ن
البداية من ه ��ذه الق�صة التي كتبت
للأطف ��ال ،يف ع ��ام  1865يف دار
طب ��ع ماكميلي ��ان ،ومطبع ��ة (كو)،
وكان الغر� ��ض م ��ن ذل ��ك ،ان توزع
يف البداي ��ة يف الراب ��ع م ��ن متوز،
 50ن�سخة او ًال علم ًا انها ذهبت اىل

الكاتب ليوزعها ح�سبما يريد.
وبعد فرتة قليلة ،قال م�صمم الكتاب
(جون تينيل) لكارول "انه كان غري
را� ٍ��ض بالت�صمي ��م .وهك ��ذا التق ��ى
بامل�س� ��ؤول عن الطبع ،وطلب �إعادة
و�سح ��ب االعداد الت ��ي مت بيعها يف
ال�س ��وق وظل ��ت كارول حتثهم على
ال�سرع ��ة ،م ��ن اج ��ل �إر�ساله ��ا اىل

نيويورك الن موعد املزاد قد ّ
حل.
وكان املوع ��د قد ح � ّ�ل يف نيويورك
يف ال�شهر التايل ،حيث مت التوقيع
و احل�صول على مليونني دوالر او
ثالثة ماليني ،ومت طبع الفي ن�سخة
من الطبع ��ة الأوىل لكتاب الأطفال،
التي ظهرت للم ��رة الأوىل ()1865
وكان العم ��ل يف املطبعة �سريع ًا� ،إذ

ان اخلط ��ة كانت و�ضعت كي ينتهي
الطبع يف الرابع من متوز ،الر�سال
 50ن�سخة منه ��ا مقدم ًا اىل الكاتبة،
وم ��رة �أخ ��رى قال امل�صم ��م انه غري
را�ض عن الطبعة القادمة و�صورها
ٍ
ومرة ثالثة ،التقى بامل�صمم ،وطلب
بعدئذ الن�سخ املنتهية.
ان ق�صة كارول الكال�سيكية للأطفال

طبع ��ت يف حزي ��ران ع ��ام ()1865
ومت �إر�ساله ��ا يف الث ��اين م ��ن �آب
وكت ��ب يف يومياته "واخري ًا قررت
�إع ��ادة طب ��ع "�ألي� ��س" ،والطبع ��ة
الأوىل ( )2.000ن�سخ ��ة �ستب ��اع
كورق ال فائدة منه".
ويف املقدم ��ة الت ��ي كتبه ��ا الح ��دث
ن�سخ ��ة م ��ن "�ألي� ��س يف ب�ل�اد
العجائب" حتدث ع ��ن �إعادة الطبع
وكان كوه�ي�ن يق ��ول ان كارول كان
يعاين م ��ن �إع ��ادة طب ��ع الق�صة مع
كلفة قدرت بـ ( )600باوند.
وق�ص ��ة "الي�س يف ب�ل�اد العجائب"
الت ��ي طبعت اخ�ي�ر ًا يف مت ��وز عام
( )1865يف نف� ��س دار الن�ش ��ر
الأوىل ،ويف مذكرات ��ه كت ��ب" :ان
مت بيع  2000ن�سخ ��ة ،فان الوجبة
القادم ��ة منها �ستبيع اك�ث�ر وتقريب ًا
( )2000ن�سخة �أي  500دوالر.
وق ��د �أ�صبح ��ت "�ألي� ��س يف ب�ل�اد
العجائ ��ب" اح ��ب الكت ��ب بالن�سب ��ة
للأطف ��ال ،والي ��وم يطم ��ح دور
الن�ش ��ر بالكتاب الذي جذب الأطفال
وبي ��ع الكتاب وفي ��ه �صورة (مطبخ
الك�سن ��درا) والتي التقطه ��ا كارول
نف�س ��ه� ،إذ كان ��ت �شخ�صي ��ة حمببّة
اليه.
 عن :الغارديان

الرجل الذي �إخرتع الرواية ..والذي نحن مدينون له بدون كي�شوت
دون كي�شوت هي الرواية الأوىل
التي جتاوزت كافة القوانني،
وكانت لغتها اال�صلية ادبية.
وقد و�ضع قانون ًا جديداً للق�صة
او الرواية ،وقد حققت دون
كي�شوت ،جناح ًا للرواية ،وبيعت
منها عدة �ألوف من الن�سخ،
وطبعت مرات عدّ ة ،واجلزء
الأول من الرواية متت ترجمته
ب�شكل وا�سع عرب اوروبا ولقيت
جناح ًا كبرياً ،قبل ان ي�صدر
اجلزء الثاين منها.

وم ��ع ذلك فان حياة ميغويل دي �سريفات�س
كان ��ت بعي ��دة ع ��ن ال�سهولة� .إذ نف ��ى نف�سه
ع ��ن ب�ل�اده ،ومل يكن ذلك ي�س�ي�را .ان ينفي
�شخ�ص نف�سه عن بالده  ،وكان ذلك لرغبته
يف االبتعاد عن ال�سلطة.
�إذ ان ��ه ُ�سج ��ن م ��رات ع ��دة م ��ن ال�سلطات،
وغالب� � ًا ب�ل�ا �سب ��ب م ��ا ،كم ��ا �أر�س ��ل اىل
اجلي� ��ش ،وهناك فق ��د قدرته عل ��ى حتريك
قدمه الي�س ��رى .وكان يف الغال ��ب ،خمالف ًا
لأ�سرته (وكل تلك املبيعات لكتابه مل جتعله
غني ًا).
ان الرج ��ل الذي اخ�ت�رع الرواي ��ة ،مل يكن
يتح ��دث عن نف�س ��ه او ي�سرد ق�ص ��ة حياته.
ومل يك ��ن ويلي ��ام اغينت ��ون مرتاح� � ًا ،مما
ي�س ��رده �سريفانت� ��س ع ��ن دون كي�ش ��وت
وكي ��ف ُيثبت �شجاعت ��ه ولقب ��ه� .إذ ان دون
كي�ش ��وت مل يك ��ن كم ��ا كان يو�ص ��ف ،او ،
كم ��ا يق ��ال غالب� � ًا ،اول رواي ��ة ع�صري ��ة ّ
مت

االع�ت�راف به ��ا ،وهي تق ��دم اي�ض� � ًا و�صف ًا
ملا ه ��و خيايل�.أما �سريفانت�س ف ��كان جندي ًا
�شجاع ��ا ،ي�ؤم ��ن بالقيم الأخالقي ��ة  :ال�شرف
وال�شجاع ��ة والتع ّلق بالوط ��ن .ومع ذلك فان
حيات ��ه العملية يف اخلدم ��ة الوطنية مل تنته
مبج ��د ،ولك ��ن با�صابت ��ه بج ��روح وو�صف ��ه
بع ��دم ال ��والء للبالد .وه ��ذا االم ��ر دفعه اىل
الكتاب ��ة اىل ب�أ�سل ��وب �ساخ ��ر .وه ��ذا الأمر
�أدى اىل �ش ��يء جيد وخمتلف ،وهو حت�سني
�شخ�صيات رواياته واىل الطموح اي�ض ًا.
وبالن�سب ��ة لكات ��ب مث ��ل �سريفانت� ��س ،ف ��ان
الطم ��وح مل يك ��ن حتقيق ��ه �سه�ل ً�ا ،ب ��ل ع�ب�ر
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي يخلقه ��ا يف �أعماله ومع
ذل ��ك تب ��دو حقيقي ��ة ،ومنها �شخ�صي ��ة "دون
كي�شوت" و�سان�شو بانزا .ومن خاللهما يبث
�سريفانت� ��س " مب ��ادئ الت�ضام ��ن ،ال�ش ��رف،
الوطنية ،وخدمة الوطن.".
وال�شخ�صي ��ات ت�ساع ��د الكات ��ب – وبعده ��ا

الق ��راء  -يف ان يع�ب�روا ع ��ن الأف ��كار الت ��ي
يبثه ��ا يف اعماله ويجعلها مو�ضع املناق�شات
والرواية من خاللها.
والرواي ��ة بالن�سبة اليه هي خلق �شخ�صيات
يقلدهم القراء .وهذا الأ�سلوب متيز به الحق ًا
الكات ��ب كولرييج ومنها مث�ل ً�ا (ان يكتب عن
ال�ش ��ك يف ع ��دم االقتن ��اع ب�شيء) وق ��د تعلم
�سريفانت� ��س بع� ��ض عاداته يف العم ��ل وبد�أ
يكت ��ب للم�س ��رح� ،إذ ان املمثل�ي�ن يدرك ��ون
انه ��م لي�س ��وا �شخ�صي ��ات حقيقية ،ب ��ل انهم
ميثلونه ��ا� ،أي ان ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات تخدع
نف�سها لتمثيل تلك املختلفة.
ومث ��ال عل ��ى ذل ��ك ،ف ��ان ،دون كي�ش ��وت قال
"ان �إ�سباني ��ا تتدهور تدريجي� � ًا اقت�صادي ًا،
و�سيا�ستها اخلارجية ت�ضعف".
وه ��ي مل تكت ��ب يف الرواية ،ب ��ل انتقلت اىل
ممثلي امل�سرح.
 عن :الغارديان
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جا�ستني بيرب يغلق ح�سابه على ان�ستغرام
بوجه �أكرث من  77مليون متابع
 نيويورك  /رويرتز
ال�ص ��ور جتمع ��ه بحبيبت ��ه �صوفي ��ا،
خ�ل�ال رحلتهم ��ا �إىل مدين ��ة طوكيو
يب ��دو �أن النج ��م العامل ��ي جا�ست�ي�ن بالياب ��ان ،و�أرف ��ق �إحداه ��ا بتعلي ��ق
بيرب مل يتمكن من حتم ��ل التعليقات كتب في ��ه�" :س�أغل ��ق ح�ساب ��ي �إذا مل
ال�سلبي ��ة بح ��ق حبيبت ��ه اجلدي ��دة تتوقف ��وا ع ��ن �إهان ��ة �صديقت ��ي�..إذا
�صوفيا ريت�ش ��ي  ،Sofia Richieكنتم من املحبني يل حق ًا فال تهاجموا
خ�صو�ص ًا بعد ّ
تدخل حبيبته ال�سابقة َم ��ن �أح � ّ�ب" ،فجاء ال ��ر ّد الق ��ويّ من
�سيلينا البالغة من العمر  23عاماً.
�سيلينا غوميز واحتدام النقا�ش.
فقد �أغل ��ق النجم البالغ من العمر  22وكتبت النجم ��ة ب�سخرية �" :إن كنت
عام� � ًا �صفحت ��ه يف موق ��ع التوا�ص ��ل ال تتح ّم ��ل هذا الكره جت ��اه حبيبتك،
االجتماع ��ي ان�ستغ ��رام متجاه�ل ً�ا فتوق ��ف ع ��ن ن�ش ��ر �صوره ��ا ،فم ��ن
الـ 77.8مليون متابع له.
تخ�صكما
املفرت� ��ض � ّأن هذه ال�ص ��ور ّ
والالف ��ت �أن جا�ست�ي�ن قب ��ل �أن يغلق �أنتما فقط".
ح�ساب ��ه حوّ له �إىل خا� �ّ�ص ،فتع ّر�ض و�أ�ضاف ��ت النجم ��ة" :ال تغ�ضب على
احلب...وهم
لهجوم من متابعي ��ه ،الذين �أ ّكدوا له حمبيك فهم يك ّن ��ون لك ّ
أ� ّن ��ه �سيخ�سر حم ّبي ��ه بهذه اخلطوة ،من كانوا �إىل جانبك من الأ�سا�س".
ف�أعاده �إىل طبيعته ليغلقه متام ًا بعد وعل ��ى ما يبدو ف� ��إن ه ��ذا التعليق مل
دقائق.
ين ��ل ر�ضا جا�ست�ي�ن ال ��ذي ر ّد قائ ًال:
وكان النج ��م ق ��د ن�ش ��ر جمموعة من "م ��ن امل�ضح ��ك �أن �أ�سمع هكذا كالم

روابط بني امل�سافة �إىل
متجر بيع ال�سجائر وزيادة
الإقالع عن التدخني

15

أضواء
برامج قناة

الف�ضائية لهذا اليوم
من االحد الى
الخمي�س 10:00
ويعاد 01:00

من �أ�شخا�ص ا�ستغ ّلوين لل�شهرة وما
زالوا�...أن ��ا ال �أك ��نّ الكراهي ��ة لأحد،
أحب جمهوري".
وبالطبع � ّ
وبدوره ��ا �سيلينا �أجابت على تعليق
جا�ست�ي�ن باتهامه بخيانته ��ا لها عدة
م ��رات ،يف الوق ��ت ال ��ذي كان ��ت فيه
مت�ساحمة ،كما �أ ّكدت �أنها ال ت�ستغرب
غ�ضب جمهوره منه.
والالف ��ت � ّأن ر ّد جا�ستني الأخري جاء
كال�صاعق ��ة عل ��ى معجبي ��ه ومعجبي
�سيلين ��ا� ،إذ ق ��ال" :تتح ّدث�ي�ن ع ��ن
اخليانة...وم ��ا ال ��ذي ح�ص ��ل بين ��ك
وب�ي�ن زي ��ن مال ��ك " .وعل ��ى �إث ��ر
ذل ��ك ا�شتعل ��ت مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي.
يُذكر � ّأن بيرب كان على عالقة عاطفية
من قب ��ل باملغنية �سيلين ��ا غوميز من
 2010حتى انف�صال يف كانون الأول
.2015

�صباحك غري

تعر�ض
يوميا 15:00
ن�شرة اخبار الظهرية

تعر�ض
يومي ًا 17:00
الن�شرة الريا�ضية

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

نا�س وحكومة

ال�������ق�������راء ي����ع����ي���������ش����ون �أط��������ول
 ميامي � /سكاي نيوز
لطاملا حتدث الب�شر ع ��ن الفوائد التي يجنونها من مطالعة
الكت ��ب ،الت ��ي يب ��دو �أنه ��ا متت ��د الي ��وم �إىل �أم ��ر يف غاي ��ة
الأهمية� :أعمارهم.و�أظه ��رت درا�سة جديدة �أن الأ�شخا�ص
الذي ��ن يواظب ��ون على الق ��راءة يعي�شون لف�ت�رة �أطول من
�أولئ ��ك الذي ��ن ال يق ��ر�أون ،وفق موق ��ع "ذا ندف ��ر بو�ست".

و�أو�ضح ��ت الدرا�س ��ة التي �أعدها باحث ��ون يف جامعة ييل
يف والي ��ة كنتيكت الأمريكية� ،أن القراءة تقلل خطر الوفاة
بن�سب ��ة  20للقراء مقارنة بالذين ال يقر�أون وذلك خالل 12
�سنة من املقارنة بينهما.
ودر�س الباحثون  3625حالة لأ�شخا�ص تزيد �أعمارهم عن
 50عام ��ا ،وجرى تق�سيمهم �إىل  3جمموعات ،ت�ضم الأوىل
الذين ال يقر�أون والثانية يقر�أون مبعدل � 3.5ساعة يوميا،

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

والثالثة ت�ضم من يقر�أ � 3.5ساعة �أ�سبوعيا.
واعت�ب�ر الباحث ��ون �أن نتائ ��ج الدرا�سة ا�ستثنائي ��ة ،بعدما
�أو�ضح ��ت �أن القراء يعي�شون عام�ي�ن �أكرث من �أولئك الذين
ال يقر�أون.
وخل� ��ص الباحث ��ون �إىل �أنه مثل النظ ��ام الغذائي املتوازن
والتماري ��ن الريا�ضية ،ف�إن القراءة تع ��د ميزة ت�ساعد على
البقاء لفرتة �أطول.

م�سل�سل بني ال�سرايات

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

�أق����دم �أه���رام���ات يف ال���ع���امل ..يف ك��ازاخ�����س��ت��ان
 هل�سنكي  /رويرتز
�أظه ��رت درا�سة فنلندي ��ة �أن م�شي املدخن م�ساف ��ة �أطول من
منزل ��ه �إىل بائ ��ع ال�سجائ ��ر ،يزي ��د م ��ن احتم ��ال �إقالعه عن
التدخني.
ووجد باحثون �أن احتمال �إقالع ال�شخ�ص عن التدخني يزيد
مبا يرتاوح بني  20و 60يف املئة مع كل  500مرت زيادة يف
امل�سافة لأقرب بائع �سجائر.
وق ��ال كب�ي�ر مع� �دّي الدرا�س ��ة الدكت ��ور مي ��كا كيفيماك ��ي،
م ��ن جامع ��ة «كولي ��دج لن ��دن» و«املعه ��د الفنلن ��دي لل�صح ��ة
املهني ��ة» يف هل�سنكي" :توقعنا �أن تلع ��ب امل�سافة �إىل متجر
ال�سجائ ��ر دور ًا يف عادات التدخني .لكن م ��ا فاج�أنا هو قوة
ه ��ذه ال�صلة" .ودم ��ج الباحث ��ون نتائج درا�ست�ي�ن �سابقتني
�شملت ��ا مع ًا �أكرث م ��ن � 20ألف مدخن ح ��ايل و�سابق .و�أكمل
امل�شارك ��ون ا�ستطالع ��ات تتعل ��ق ب�سل ��وك التدخ�ي�ن مرتني
تف�صل بينهما فرتة زمنية من ثالث �إىل ت�سع �سنوات ،و�ض ّم
الباحثون عناوين �سكن امل�شاركني و�أماكن �أقرب متجر لبيع
ال�سجائر لبيوتهم.
ويف بداية الدرا�ستني ،كان هناك  6259مدخن ًا يف الدرا�سة
الأوىل و 1090يف الدرا�سة الثانية .وبحلول املوجة الثانية
م ��ن اال�ستطالعات ،كان  28يف املئة ق ��د �أقلعوا عن التدخني
يف الدرا�سة الأوىل و 29يف املئة يف الدرا�سة الثانية.
ويف م ��ا ب�ي�ن اال�ستطالعني ،غيرّ  39يف املئ ��ة من امل�شاركني
يف الدرا�س ��ة عناوي ��ن م�ساكنهم .وبالن�سب ��ة اىل من انتقلوا
اىل م�سافة �أبعد  500مرت على الأقل من مكان بيع ال�سجائر،
زاد لديه ��م احتمال الإقالع عن التدخ�ي�ن بن�سبة  16يف املئة
تقريب� � ًا عم ��ن ظل ��ت امل�سافة الت ��ي تف�صله ��م عن متج ��ر بيع
ال�سجائ ��ر كم ��ا هي.وق ��ال كيفيماكي �إن االبتع ��اد عن م�صدر
ال�سجائ ��ر �أو �إزال ��ة �أقرب م�صدر لها يزي ��د من احتمال �إقالع
ال�شخ� ��ص عن التدخ�ي�ن ،ورمب ��ا ي�ستطيع �صن ��اع ال�سيا�سة
ا�ستغ�ل�ال هذه ال�صل ��ة .و�أ�ضاف :نتائجن ��ا تتوافق مع مبد�أ
�أك�ث�ر عمومية وهو "�إجعل اخلي ��ار الأكرث �إفادة لل�صحة هو
اخليار الأ�سهل".
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� أ�ستانة /ا.ف.ب
�أو زعي ��م قبيل ��ة حملية قوي ��ة يف �أواخر
الع�صر الربونزي.
اكت�ش ��ف العلم ��اء هرم� � ًا م�شابه ��ا له ��رم
و�أ�ضاف �أن عملية اال�ستك�شاف �ست�ستمر
�سقارة امل�صري على بعد �أكرث من 6200
يف غ�ض ��ون �أي ��ام قليل ��ة و�أن موجودات
كيلوم�ت�ر من م�صر ،وي�شب ��ه الهرم الذي
اله ��رم �ستنق ��ل �إىل جامع ��ة كاراغان ��دا
اكت�ش ��ف يف كازاخ�ست ��ان �إىل ح ��د بعيد
احلكومية.
هرم زو�سر ،لكنه �أقدم منه بنحو 1000
وت�شري املكت�شف ��ات الأثرية يف املنطقة،
عام.
التي كان ��ت منفى للن�شط ��اء ال�سيا�سيني
ويعتق ��د علم ��اء الآث ��ار م ��ن معه ��د
�إب ��ان احلقب ��ة ال�سوفيتي ��ة� ،إىل �أن
�سارياركين�سك ��ي للآث ��ار يف كاراغان ��دا
كاراغاندا ،الواقع ��ة و�سط كازاخ�ستان،
بقيادة ع ��امل الآثار �إيغ ��ور كوكو�شكني،
كان ��ت يف املا�ض ��ي ،ذات ح�ض ��ارة غنية
�أن اله ��رم الكازاخي ،الذي اكت�شف العام
وثرية.
املا�ض ��ي وظل �أمره ط ��ي الكتمان ،يعود
ي�شار �إىل �أنه قد جرى اكت�شاف �أهرامات
لزعي ��م قبلي.و�سوف يبد�أ علم ��اء الآثار
يف مناط ��ق �أخ ��رى م ��ن الع ��امل ،مث ��ل
يف غ�ضون �أي ��ام قليلة عملية ا�ستك�شاف
املك�سي ��ك والبو�سنة وال�ص�ي�ن ،غري �أنها
غرف ��ة الدفن املغلقة يف الهرم الذي يعود �شب ��ه مدمر ،لكن يعتقد �أنه ي�شبه �إىل حد وق ��ال عامل الآثار فيكت ��ور نوفوجينوف مل تكن �شبيه ب�أهرامات م�صر ،بينما يعد
�إىل الع�صر الربونزي.
بعي ��د ت�صمي ��م ه ��رم زو�س ��ر ،بح�سب ما �إن اله ��رم �شيد قبل �أكرث م ��ن  3000عام اله ��رم املكت�ش ��ف يف كازاخ�ستان الأكرث
ووفق ��ا لل�صور ،ف� ��إن ه ��رم كازاخ�ستان ذكرت �صحيفة الديلي ميل الربيطانية .يف منطقة �سارياركي لـ"فرعون" حملي� ،شبها بهرم زو�سر.

رح��ي��ل غ��ائ��ب ط��ع��م��ة ف��رم��ان
ر�سم معمارية رائع ��ة �ضمن عامل خا�ص حرك �أبطاله
�إىل درج ��ة التالح ��م نتيج ��ة نف ��اذه �إىل عمق احلدث
ال�ستجالء جوهر احلقائق الرئي�سة بلغة ابتعدت عن
الرته ��ل والإن�شائية والتقريري ��ة  ،وانتهجت منهجا
خا�صا بها ن�ستطيع �أن نطلق عليه منهج غائب طعمة
فرم ��ان .ما يثري اال�ستغراب �أن الكاتب كان بعيدا عن
وطن ��ه عندم ��ا كت ��ب معظم �أعمال ��ه ،لك ��ن الوطن كان
ل ��ه ح�ضور ق ��وي يف كل �أعمال ��ه املبدع ��ة  .بعد �سنة
واحدة من �صدور ( النخلة واجلريان ) كتب رواية (
خم�سة �أ�صوات ) وتوقف حتى عام 1973حيث كتب
روايت ��ي ( املخا� ��ض )  ،والـ� �ـ ( القرب ��ان ) عام 1975
تلتهم ��ا رواية "ظالل على النافذة" عام  ، 1979ويف
ع ��ام  1980عاد ليكت ��ب جمموعت ��ه الق�ص�صية ( �آالم
ال�سيد مع ��روف ) .ويف ع ��ام  1986ظهرت له رواية
( املرجت ��ى وامل�ؤج ��ل ) وينتهي برواي ��ة ( جزيرة �أم
اخلنازي ��ر ) ع ��ام  . 1989بع ��د االنتهاء م ��ن درا�سته
ع ��ام  1954خرج ثاني ��ة �إىل �سوريا ولبنان بحث ًا عن
عم ��ل هناك بع ��د �أن رف�ض التعي�ي�ن يف العراق وعاد
�إىل ار� ��ض الوطن منت�صف ال�سبعين ��ات وبقي فرتة
ق�صرية بعدها غادر �إىل مو�سكو وا�ستقر هناك حتى
وفاته حيث دفن هناك .

حظك
هذا اليوم

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

املدى ا�ستاديوم

حكايه اليوم

الن�شرة الريا�ضية

 لندن  /رويرتز

م�سرحية
"هاري بوتر"
تكافح ال�سوق
ال�سوداء

حدث في مثل هذا اليوم

يف مث ��ل ه ��ذا الي ��وم  ،ال�ساب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �آب م ��ن
ع ��ام ، 1990غ ّي ��ب امل ��وت الأديب والكات ��ب العراقي
الكبري غائب طعمة فرم ��ان بعد حياة حافلة بالإبداع
الأدبي املت�أل ��ق .يف حي فقري من �أحياء بغداد  ،ويف
ع ��ام  1927ول ��د الروائي الرائد غائ ��ب طعمة فرمان
يف �أ�سرة فقرية و�أنهى درا�سته االبتدائية والثانوية
فيها� .أ�صيب مبر�ض ال�سل الرئوي ما دفعه لل�سفر �إىل
القاه ��رة  ،وهناك عكف على درا�سة اللغة الإنكليزية،
وا�ستط ��اع التع ��رف ع ��ن قرب عل ��ى امل�شه ��د الثقايف
امل�صري و�أن يلتقي ب�أدباء م�صر الكبار �أمثال جنيب
حمف ��وظ و�أحمد ح�سن الزي ��ات لين�شر نتاجه الأدبي
يف جملة "الر�سالة" امل�شهورة .كان ال�شعر ي�ستهويه
من �صباه فكتب الكثري من الق�صائد �إال �أنه تركه وبد�أ
يكتب الق�صة التي دخلت اهتمامه.
ومن ��ذ الأربعين ��ات وه ��و يكت ��ب بن�ش ��اط متجاه�ل ً�ا
مر�ضه حتى �إذا �أطل عام � 1954أطلت معه جمموعته
الق�ص�صية ( ح�صيد الرحى )  ،ويف عام  1959ظهرت
�إىل النور جمموعته الق�ص�صية الثانية ( مولود �آخر
) .وبع ��د ع�شر �سنوات كان ��ت ( النخلة واجلريان ) ،
ه ��ذه الرواية هي الأوىل له والتي تعد بحق الإجناز
الأه ��م يف ت�أري ��خ الرواي ��ة العراقي ��ة  ،فقد جنح يف

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

يبذل منتج ��و م�سرحية "هاري بوتر
�أن ��د ذاكري�س ��د ت�شايل ��د" ،جه ��ودا من
�أج ��ل حمارب ��ة ارتف ��اع �أ�سع ��ار تذاكر
امل�سرحي ��ة يف ال�س ��وق ال�سوداء ،بعد
�أن و�صل �سعر التذك ��رة يف بريطانيا
�إىل �آالف اجلنيهات الإ�سرتلينية.
وح�سب م ��ا �أوردت وكالة "رويرتز"،
ف� ��إن امل�سرحية القت رواج ًا كبري ًا بني
الربيطاني�ي�ن وتعر� ��ض حالي ��ا عل ��ى
م�سرح "باال�س" يف لندن ،وهو الأمر
ال ��ذي فت ��ح املج ��ال لل�س ��وق ال�سوداء

الحمل ( 21آذار  19 -نيسان)

يتميز هذا الي ��وم بعالقات ودية مع املحيط،
وب�صداق ��ات مميزة تلعب دور ًا يف توجهاتك
واتزان ��ك العاطف ��ي .تعي� ��ش تواط� ��ؤ ًا م ��ع
احلبي ��ب وتقارب ًا وتفاهم ًا ،و�إذا كنت وحيد ًا
فقد يلفت انتباهك �شخ�ص يلوح يف الأفق.

الثور ( 20نيسان 20 -أيار)

خف ��ف النم ��ط و�س ��ر بتكت ��م وه ��دوء ق ��د ال
يك ��ون االمر دراماتيكيا لك ��ن التوتر قد يطر�أ
وي�ضعف م ��ن مقاومتك الفكري ��ة واجل�سدية
على ال�س ��واء ن�صيحتي اليك ه ��ي يف اعتماد
الروتني وعدم م�صارعةالأقدار لأن النتائج .

الجوزاء ( 21ايار  21 -حزيران)

تعر�ض من ال�سبت
الى الخمي�س
23:30يعاد من
االثنين الى
الجمعة 09:30

تعر�ض
يومي ًا 00:45
يعاد 05:30

للدخول عل ��ى خط بي ��ع التذاكر التي
و�ص ��ل �سع ��ر بع�ضه ��ا �إىل � 8آالف
دوالر.
ورف� ��ض منتجو امل�سرحي ��ة تذاكر 60
�شخ�ص� � ًا بعد �أن تبني �أنه ��م ا�شرتوها
من جت ��ار ال�س ��وق ال�س ��وداء ،وقالوا
�إنه ��م ل ��ن ي�سمح ��وا حلامل ��ي التذاكر
املع ��اد بيعها م ��ن ح�ض ��ور امل�سرحية،
داع�ي�ن اجلمه ��ور �إىل توخ ��ي احلذر
عند �شراء التذاكر.
وتتحدث امل�سرحية عن �آخر كتاب من
�سل�سلة "هاري بوت ��ر" ،ومتتد �إىل 5
�ساعات مق�سمة على ف�صلني.

السرطان (22حزيران 22 -تموز)

تعي�ش يوما ً
حاميا لكن انتظار هبوب العا�صفة �أمر تخ ��اف عل ��ى عالق ��ة م ��ا او تعي� ��ش بع� ��ض
غري مقبول على االطالق وي�ضر مب�صاحلك لذلك الهواج� ��س �،أطلب من ��ك التحف ��ظ والتعامل
يتوج ��ب عليك التح�ض�ي�ر ً
م�سبقا ملن ��ع ح�صول اي برقة ودقة مع احلبيب ب ��دون اثارة امل�شاكل
تراجع ولتدارك اخلطر واح�سب كل خطوة تقوم وال النع ��رات ،ت�ص ��رف بوع ��ي وه ��دوء
وا�ستقامة اذ قد تف�سر كلماتك .
بها .
الميزان ( 23ايلول 23 -تشرين )1

العقرب (24تشرين 22- 1تشرين)2

وج ��ود كوك ��ب مار� ��س يف البي ��ت الث ��اين
والقم ��ر يف ب ��رج القو� ��س يتحدث ��ان ع ��ن
ممتلكات وعائدات وظروف منا�سبة حيث
تب ��د�أ االت�ص ��االت ب�إعط ��اء النتائ ��ج وتبد�أ
عجلة العمل بالدوران ال�سريع.

و�ص ��ول كوك ��ب مار� ��س اىل برج ��ك ليلتق ��ي
بفينو� ��س ه ��ذا احل ��دث اال�ستثنائ ��ي ق ��د يتيح
ل ��ك فر�ص ��ا كب�ي�رة اذا كن ��ت تعم ��ل يف املج ��ال
التج ��اري ,ق ��د حتق ��ق ارباح ��ا ت�أت ��ي بطريقة
�سريعة او ت�شعر ب�أنك ت�سيطر اكرث.

القوس( 23تشرين 21 - 2كانون)1

الجدي ( 22كانون19–1كانون)2

الدلو ( 20كانون 18 - 2شباط)

الحوت ( 19شباط  20 -آذار)

يتحدث القمر يف برجك عن جواب وحل
فان ��ت تتمتع ب�سرع ��ة خاط ��ر وذكاء حاد
وتع�ب�ر ع ��ن �أف ��كارك بف�صاح ��ة و�سهولة
 ،تفاو� ��ض مبه ��ارة وحتق ��ق جناح� � ًا
دبلوما�سي� � ًا �أو علمي ًا لن تر�ضى باحللول
الو�سط ف�أنت تريد االف�ضل.

تتج ��اوب مع ��ك ال�سم ��اء وتب ��د�أ بتحلي ��ل
ّ
وتتو�ض ��ح ل ��ك ال�ص ��ورة
و�ضع ��ك املهن ��ي
تدريجي ًا فتكت�شف نقاط ال�ضعف وتتجلىّ
ل ��ك احلل ��ول تلقائي� � ًا .تف ��رح الكت�شافات ��ك
وت�ص ّم ��م عل ��ى اتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزم ��ة
لتح�سينو�ضعك.

ق ��د تختلط الأمور عليك يف ه ��ذا اليوم لتجد نف�سك
ً
�ضائعا بني اختالف املعطيات والواقع .تع ّلق
اهمي ��ة كبرية عل ��ى ت�ص ��رف احلبيب و�آرائ ��ه لكنك
ت�صطدم ببع�ض الأفكار التي تفر�ض عليك ً
قيودا
ً
و�شروطا ،وقد ي�صل الأمر بينكما اىل اجلدال وعدم
التوافق على ر�أي م�شرتك .

ي�ساف ��ر مار� ��س وفينو�س معا يف العق ��رب ما يعني
انفع ��االت �شدي ��دة واحداث ��ا ا�ستثنائي ��ة ت�شع ��رك
بالقوة
والنفوذ حي ��ث يجعلك اجلو العام مرتاحا ومنطلقا
ت�ستعيد ثقتك بالنف�س وجتتاز العراقيل ب�سرعة
هائلة .

االسد ( 23تموز  22 -آب)

العذراء ( 23اب  22 -أيلول)

ترتف ��ع املعنوي ��ات وحت�صل عل ��ى فر�صة لتلطيف خفف م ��ن العدائية يف كالم ��ك وتعابريك,
الأجواء بينك وبني الأحباء ،وجه دعوة للقاء �أو ع ��زز الناحي ��ة االبداعي ��ة لديك م ��ا يجعلك
للتعارف �إنها فرتة �إيجابية ومثمرة .احلب يحتل �أكرث قدرة على فهم ما يجري على ال�صعيد
الرومان�سي ,ال ت�ضعف امام ال�ضغوط وال
املقام االول على الئحة اهتماماتك.
ت�شرتك مبناف�سة .

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
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اقــــرأ
حكايات الأخوين غرمي
�صدرت عن دار املدى حكايات الأخوين
غ ��رمي يف جمل ��د كب�ي�ر �ض ��م احلكايات
ال�شعبية اخليالية والأ�ساطري ال�ساحرة
الت ��ي جمعه ��ا الأخ ��وان غ ��رمي و�أع ��ادا
كتابتها من جديد �سنة .1812
ُتع� � ّد احلكاي ��ات الت ��ي جمعه ��ا الأخ ��وان
غرمي �أ�شه ��ر ما ُجمع م ��ن الأدب ال�شعبي
الأمل ��اين �إطالق ًا ،بل رمبا �إنه ��ا تمُ ّثل درة
الأدب ال�شعب ��ي يف الدني ��ا كلها .فمن يف
�أملاني ��ا �أو النم�س ��ا �أو �سوي�س ��را �أو يف
الع ��امل مل يقر�أ �أو ي�سمع ه ��ذه احلكايات

(احلوادي ��ت) :بيا� ��ض الثل ��ج والأق ��زام
ال�سبعة وذات ال ��رداء الأحمر و�سندريال
والقط ذو احلذاء الطويل؟!!
�صدر اجلزء الأول من حواديت الأخوين
غ ��رمي يف �أملاني ��ا ع ��ام  ،1812ون�ش ��ر
اجل ��زء الث ��اين �سن ��ة  1814ث ��م تبعهم ��ا
اجلزء الثال ��ث �سنة  ،1816وبذلك يكون
قد م ��ر على �صدور هذا ال�ت�راث ال�شعبي
الأمل ��اين نح ��و قرنني من الزم ��ان .وهذه
ه ��ي الرتجم ��ة العربي ��ة الكامل ��ة الأوىل
للحكايات.

العمود الثامن
وجه ��ت الفنان ��ة �آي�ت�ن
ّ 
عامر تغريدة �ساخرة للغاية
�إىل زميله ��ا املمث ��ل �أحم ��د
حلم ��ي ،بعدم ��ا ن�س ��ب �إليه
�أك�ث�ر م ��ن ت�صري ��ح ،ي�ؤك ��د
تر�شيحها لبطولة فيلم "�أكل
عي�ش" ،وكتب ��ت عامر ،عرب
ح�سابها الر�سمي على موقع
التغري ��دات توي�ت�ر ،قائلة:
"�أحمد حلمي ي�ستعد لإنتاج
فيل ��م جدي ��د بعن ��وان (�أكل

 علي ح�سني

عي� ��ش) وير�ش ��ح �آينت عامر
لبطولت ��ه ،طي ��ب م� ��ش كنت
تعرفني الأول �أين مر�شحة
�أوىل من ال�سياح "..
� أطلق ��ت الفنانة اللبنانية
�سريي ��ن عب ��د الن ��ور فيديو
كليبه ��ا اجلدي ��د لأغني ��ة
"بحب ��ك ي ��ا مه� � ّذب" ع�ب�ر
قناته ��ا الر�سمي ��ة عل ��ى
�أح ��د مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،ال ��ذي تعاملت

فيه مع املخ ��رج ح�سن غ ّدار
ومت ت�صوير م�شاهد الكليب
يف البرتون.
وتدور �أحداث الكليب حول
فت ��اة م ��ن الطبق ��ة ال�شعبي ��ة
تغ ��رم ب�شاب لفته ��ا ب�أخالقه
وحمايته لها عندما تع ّر�ضت
للتح ّر�ش من �أحد ال�شبان.
نذك ��ر �أنّ الأغني ��ة من كلمات
و�أحلان �سليم ع�ساف.
 ن�ش ��رت الفنان ��ة اللبنانية

مرييل �سرتيب� :إميي �شومر هي
ج�سد �شخ�صيّتي
�أف�ضل مَن ُي ِّ
 نيويورك� /سكاي نيوز

قالت النجم ��ة الأمريكية مرييل
�سرتيب احلائزة على  3جوائز
�أو�س ��كار يف م�ؤمتر مع جريدة
The Huffington Post
�إن النجم ��ة �إمي ��ي �شوم ��ر التي
تبل ��غ م ��ن العم ��ر  35عام ��ا هي
�أف�ض ��ل م ��ن يج�س ��د �شخ�صيتها
يف فيلم عن

�ساندرا
بولوك
تنوي
الزواج

�سريتها الذاتية.
وتفاج� ��أت كثريا �إمي ��ي �شومر
بت�صري ��ح �سرتي ��ب ال ��ذي جاء
�صادما لها حيث كتبت "تويتة"
عل ��ى موق ��ع توي�ت�ر قائل ��ة "يا
�إلهي"!.
وا�شته ��رت �شوم ��ر ب�سل�سل ��ة
براجمها الكوميدية Inside
amy shumerالتي كانت
تعر� ��ض عل ��ى قن ��اة كوميدي
�سن�ت�رال من ��ذ  ،2013ف ��ازت
بجائ ��زة بيب ��ودي وتر�شحت
 5م ��رات لني ��ل جوائز الإميي
ب ��رامي ت ��امي لرباجمه ��ا ،يف
 2015مثل ��ت يف �أول �أفالمها
 Trainwreckالذي كان
من ت�أليفها وبطولتها .

 عبد عون الرو�ضان
املحافظة ،لإقامة �أول مهرجان
القا�ص الراحل ،ي�ؤبّنه االحتاد م�سرحي يف املحافظة والعراق،
ال� �ع ��ام ل �ل��أدب� ��اء وال� �ك� � ّت ��اب يف للأق�ضية وال �ن��واح��ي ،وال��ذي
العراق ،مع ال�شاعر الراحل دينار �سينطلق يف الع�شرين من ال�شهر
ال�سامرائي ،بعد
اجلاري وي�ستمر
م��رور  40يوم ًا
ل �غ��اي��ة اخل��ام����س
ع �ل��ى رح�ي�ل�ه�م��ا
والع�شرين منه.
وذل � � ��ك � �ص �ب��اح
برهان �شاوي
ي� ��وم االرب� �ع ��اء
ال�� � � � �ك� � � � ��ات� � � � ��ب
امل �ق �ب��ل يف مقر
وال��روائ��ي ،يُعلن
االحتاد.
ع��ن ق��رب �صدور
 حيدر د�شر
متاهته ال�سابعة
م��دي��ر امل�ه��رج��ان
ال� � � �ت � � ��ي حت� �م ��ل
امل� � ��� � �س�� ��رح�� ��ي
برهان �شاوي ع �ن��وان " متاهة
للأق�ضية والنواحي يف الب�صرة ،العميان " والتي تعد ال�سابعة
يُعلن عن �إقامة نقابة الفنانني من بني متاهاته والعا�شرة من
يف الب�صرة بالتعاون مع ديوان بني الروايات.

ت ��رددت معلوم ��ات �أكي ��دة لإحدى
و�سائ ��ل الإع�ل�ام الأجنبي ��ة �أن
�سان ��درا  51عام� � ًا منفتح ��ة عل ��ى
احتمال الزواج من حبيبها امل�صور
الفوتوغ ��رايف براي ��ن ران ��دال 49
عام ًا.
ً
وانتق ��ل براين ر�سميا للإقامة يف منزل
حبيبته �ساندرا بـ بيفريل هيل.
الثنائي يتمتعان بكل حلظة من حلظات
ال�صيف مع ًا مع �أوالدهما �إىل �أن يحني
موعد دخول الأوالد �إىل املدار�س.
و�أكدت بع�ض امل�ص ��ادر �أن االمور
�أ�صبحت جدية بني احلبيبني.
بول ��وك الأم لولدي ��ن بالتبني هما
لوي� ��س �ست ��ة �أعوام وليل ��ى �أربعة
�أع ��وام مل تك ��ن يوم ًا �أك�ث�ر �سعادة
بطريقة معاملة براين لأوالدها.

�آديل :ال �أُ ّ
غني يف مباراة الـ "ركبي "
فهي لي�ست للغناء بل للإثارة

�سلمى حايك تدعم ابنة عمّ ها
امل�شاركة يف �أوملبياد ريو دي
جانريو
 مك�سيكو� /أيف
�أعلن ��ت النجم ��ة العاملي ��ة �سلم ��ى حاي ��ك ع ��ن دعمه ��ا
البن ��ة عمها امل�شارك ��ة يف �أوملبياد ري ��و دي جانريو
بالربازيل خالل مناف�سات لعبة الوثب الطويل.
ون�ش ��رت �سلم ��ى �صورا لها عرب �صفحته ��ا الر�سمية
مبوق ��ع تب ��ادل ال�ص ��ور "�إن�ستج ��رام" معلق ��ة عليها
�":سعي ��دة ومتحمّ�سة لر�ؤية ابنة عمي �إيفون حايك
التي مل �أقابلها من قبل والتي ت�شارك با�سم املك�سيك
يف لعبة الوث ��ب الطوي ��ل يف �أوملبياد ريو
 ٢٠١٦الأ�سبوع القادم".
وتعترب �إيفون �أول امر�أة متثل املك�سيك يف
م�سابقات الوثب الطويل ،منذ عام ،1968
و�أعلنت �أنها تهدف �إىل �صنع تاريخ للمر�أة
املك�سيكية يف هذه الأوملبياد ،واحل�صول
على امليدالية الذهبية.

ن ��وال الزغب ��ي �ص ��ورة على
�صفحته ��ا ال�شخ�صي ��ة ع�ب�ر
موق ��ع "�إن�ستج ��رام" م ��ع
الإعالم ��ى اللبن ��اين ني�ش ��ان،
وكتب ��ت معلقة" :م ��ن ال�صور
الل ��ي كت�ي�ر بحبها�..سف ��رة
�ست ��ارز اون ب ��ورد م ��ع
�صديقي".
 ع�ّب�رّ ت املمثل ��ة هن ��د
�صربي عن ع�شقه ��ا للقراءة
ومتابعتها للأدب العاملي من

خ�ل�ال ها�شت ��اغ �أطلقته عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي
يحمل ا�سم "كتبجية" ،وهي
مبادرة تهدف من خاللها �إىل
م�شارك ��ة متابعيها م ��ا تقر�أ
ويقر�أونه ،يف حماولة منها
لفتح �آفاق �أخرى للتوا�صل،
وعم ��ل ن ��ا ٍد �أدب ��ي عل ��ى
�صفحاته ��ا لتدعي ��م القراءة
وزي ��ادة التفاعل بينها وبني
القراء.
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 لندن /يو بي �أي
�أعلن ��ت املغنية الربيطانية «�آديل » �أنه ��ا رف�ضت عر�ضا لإحياء حفل
فني يف املب ��اراة املخ�ص�صة لريا�ضة الرجب ��ي ،التي غالبا ما ت�شهد
متابع ��ة مكثف ��ة يف الواليات املتح ��دة ،واملقرر عقده ��ا يف فرباير/
�شباط املقبل ،وبررت «�آديل» رف�ضها �إحياء احلفل امل�صاحب للمباراة
قائل ��ة :لأن هذه احلفالت ال تقام من �أجل املو�سيقى ،وال �أجد نف�سي
فيه ��ا ،بل بهدف الإثارة التي تتزامن م ��ع حما�سة املتابعني للمباراة
الريا�ضية ،يف �إ�شارة منها
لع ��دد م ��ن جنم ��ات الغناء
مم ��ن �أحي�ي�ن مث ��ل ه ��ذه
احلف�ل�ات وعل ��ى ر�أ�سهن
بيون�سي ��ه نول ��ز وجنيفر
لوبيز.
وذكرت �صحيفة «ذا �صن»
�أن منظمي احلفل يبذلون
جه ��دا خارق ��ا للح�صول
على موافقة «�آديل» على
�إحياء مب ��اراة Super
 ،Bowlويفكرون يف
املقاب ��ل امل ��ادي ال�ضخم
لعر�ضه عليها.

س��ؤال
وسؤال

�أب ��دع يف جم ��ال التمثي ��ل �س ��واء التلفزي ��وين
�أو امل�سرح ��ي ،فه ��و دقي ��ق يف اختي ��ار �أدواره،
و�صاح ��ب م�س�ي�رة طويل ��ة يف م ��ا ق ��دم م ��ن �أهم
الأعم ��ال الدرامي ��ة العراقي ��ة �آخره ��ا " البنف�سج
الأحم ��ر " كما ق ��دم �أعما ًال م�سرحي ��ة كثرية لكبار
املخرجني العراقيني و�آخرها م�سرحية " خيانة "
التي ج�سد خاللها دور �أهم �شخ�صيات �شك�سبري.
الطائ ��ي الي ��وم يطل عل ��ى جمه ��وره للك�شف عن
زوايا جدي ��دة ليتعرف عليها جمه ��وره من خالل
� 12س�ؤا ًال و�س�ؤال طرحتها " املدى " عليه :
 )1من �أنت بجملة ق�صرية؟

قلق رئيس الوزراء
ي ��دور ه ��ذه الأيام كالم كث�ي�ر حول قانون العف ��و العام ،
احلكوم ��ة �أول َمن حتدثت على ل�س ��ان حيدر العبادي عام
 ، 2014ثم �أق ّرته يف جل�ستها املنعقدة يوم 2015/5/16
 ،الآن يتحدث ال�س ��يد رئي�س جمل�س الوزراء عن خماوف
ت ��راوده يف ح ��ال �إق ��رار القانون الذي يب ��دو ان حكومة
بوركين ��ا فا�س ��و هي الت ��ي ق ّدم ��ت م�س ��ودته �إىل الربملان
العراق ��ي  ،اليه ��م مادمن ��ا نتح ��دث عم ��ا يج ��ري يف هذه
الب�ل�اد  ،فهن ��اك حتم ًا الكثري م ��ن املفاج� ��آت التي تتحول
مب ��رور الزمن اىل نكات ثقيل ��ة مثل ما قاله �أم�س ال�س ��يد
حيدر العبادي من �أنه " :يعرف الفا�س ��دين جيد ًا"  ،وقبل
�أن ت�س�أل ��ه مل ��اذا اليت ��م �إلق ��اء القب�ض عليه ��م وحما�سبتهم
يجيب ��ك ب�أريحيّة معهودة عنه �إنه يريدهم �أن " يعي�ش ��وا
يف قل ��ق " ه ��و قل ��ق رمب ��ا يري ��د �أن يناف�س ب ��ه " قلق "
ال�س ��يد بان كي مون  ،واالخري �س ��عى منذ مدة ملناف�س ��ة
امل�ست�ش ��ار الأمني لرئي�س الوزراء ال�سيد عدنان الأ�سدي
 ،الذي �أبدى هو �أي�ض ��ا قلقه من القانون  ،و�أتذكر �أن هذه
املرة االوىل التي يقلق بها �س ��يادة امل�ست�ش ��ار ،فعلى مدى
�سنوات ادار بها ملفا خطريا مثل ملف االمن ،مل نره يوما
يقلق وهو ي�شاهد ال�سيارات املفخخة تتجول يف �شوارع
العا�صم ��ة لتح�صد ارواح املئ ��ات ،ومل يقلق حني �صرفت
ع�ش ��رات املليارات على ام ��ن " ف�ضائي " واالهم مل ي�صب
بالقلق وهو يقرا �صباح كل يوم عن م�سل�سل هروب عتاة
االهابي�ي�ن ،وكانت النا�س ت�سال كل ي ��وم ،ملاذا ينجو من
العق ��اب الأ�شخا�ص املتورطون يف تهري ��ب الإرهابيني؟،
مل ��اذا يعي� ��ش �آمن ��ا امل�س�ؤول ال ��ذي يعبث ب�أم ��وال الدولة
ويعده ��ا م ��اال خا�ص ��ا؟ ،مل ��اذا يعي� ��ش املف�س ��دون �آمن�ي�ن
مطمئن�ي�ن يتمتعون مبا �أغدقت عليه ��م منا�صبهم من مال
ورفاهية؟� ،أ�سئلة يطرحها النا�س كل يوم لكنهم اليجدون
امامهم من جواب �س ��وى عبارة واحدة " اطمئنوا فنحن
ن�شعر بالقلق "
كل م ��ا ن ��راه اليوم ،هو الع ��ودة اىل القلق  ،ال ��ذي انتاب
ال�سيد نوري املالكي ذات يوم  ،قلق الت�سلط ،واال�ستفراد
واق�ص ��اء االخ ��ر ومطاردت ��ه واعتب ��ار الب�ل�اد مقاطع ��ة
ميك ��ن ان توزع عل ��ى اال�صحاب واالحب ��اب ،وا�سيتبدال
م�ؤ�س�سات الدولة ،باالح ��زاب الناهبة ،والقانون مبنطق
الطوائف والقبائل .
الظلم ايها ال�سادة �شديد الإيالم مهما بدا مغلفا بالقانون،
و�شخ�صي ًا كنت امتنى ان نعي�ش ع�صر القانون القوي يف
دولة ترفع �شعار الت�سامح يف الر�أي ،وال�صالبة يف االمن
ومواجهة االرهاب واجلرمية والف�ساد واخلراب
�س ��دت ال�شع ��ارات املزيف ��ة وخط ��ب الث ��ار ط ��رق التق ��دم
واال�ستق ��رار يف الع ��راق .و�أ�شاع ��ت اخل ��وف ب ��دل
الطم�أنين ��ة ،و�أثارت النا� ��س بع�ضها على بع�ض ،و�أحالت
القان ��ون اىل املحاكم املزيفة ،و�أهبط ��ت م�ستوى التعليم
وال�صحة واخلدمات وغيبت االمن واالمان.
حت�ص ��د دول القان ��ون احلقيق ��ي الي ��وم ثم ��ار تطبيقه ��ا
للعدال ��ة عل ��ى جميع املواطن�ي�ن بالت�س ��اوي  ،يف املقابل
ح�صدن ��ا نح ��ن م ��ع جماع ��ة " دول ��ة القان ��ون " �سنوات
م ��ن اخليبات والأزمات وبل ��دا مري�ضا تفتك ب ��ه �أمرا�ض
الر�شوة والتزوير واالنتهازية واملح�سوبية والطائفية.

قوتي ثقتي العالية بنف�سي
الفنان �إياد الطائي :نقاط ّ

 بغداد  /املدى

�-إياد الطائي فنان عراقي عاطل.

ali.H@almadapaper.net

 )2هل لديك موهبة مل تكت�شف بعد ؟

 )8ملن ت�سمع؟

 )3ما هي نقاط القوة وال�ضعف لديك ؟

�أ�سمع ن�صيحة اجلميع حتى من كان �أ�صغر مني�سن ًا .

-النق�ش على اخل�شب.

نقاط القوة تكمن بثقتي العالية بنف�سينقاط ال�ضعف �أوالدي.
 )4ما ال�شيء الذي تتفاءل به؟

ح�سب حرك ��ة الكواكب والنج ��وم �أحيان ًا �أكونمتفائ ًال و�أحيان ًا ال.

 )5موقف حمرج ال تن�ساه؟

� )9أمنية مل حتققها ؟

الأم ��اين كث�ي�رة ،الكث�ي�ر منه ��ا حتقق لك ��ن بعدفوات الأوان.
� )10آخر كتاب قر�أته ؟

فرنك�شتاين بغداد لأحمد ال�سعداوي.� )11أف�ضل اخرتاع بالن�سبة لك ؟

حني �أدخل العر�ض و�أنا �أبحث عن �شيء يخ�صالعر�ض وقد �أ�ضعته� ،س�أحتار ماذا �أفعل.

 )12تاريخ لن تن�ساه ؟

-حني يرمي �أحدهم النفايات من نوافذ ال�سيارة.

 )13روحك الداخلية ماذا ت�شبه من
الطبيعة ؟

 )6ت�صرف يزعجك ؟
 )7متى تعتذر؟

-حني �أكون خمطئ ًا فع ًال.

�أغلب االخرتاعات التكنولوجية مفيدة . 20من ت�شرين الثاين يوم ميالدي .-النمر املاليزي.

