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جريدة �سيا�سية يومية

�أقليّة نيابيّة من مزدوجي اجلن�سية ُيعرقلون عر�ض القانون للت�صويت

وا�شنطن واجلامعة العربية تطالبان باحرتام ال�سيادة العراقيّة

الربملان يدر�س ا�ستثناء �أع�ضائه من "التخ ّلي
عن اجلن�س ّية املكت�سبة"
بغداد  /املدى

تقت ��رب جه ��ود برلماني ��ة ،تقوده ��ا كت ��ل
مختلف ��ة ،م ��ن عر� ��ض قان ��ون مزدوج ��ي
الجن�سية على الت�صويت البرلماني ،االمر
الذي من �ش�أنه ان يحرج الرئا�سات الثالثة
وكبار ال�ضباط والم�س�ؤولين التنفيذيين،
وي�ضعه ��م بي ��ن خي ��اري اال�ستقال ��ة او
التخلي عن الجن�سية المكت�سبة.
ويتحم� ��س الن ��واب ،مم ��ن ال يتمتع ��ون
بجن�سيات اخ ��رى ،الذين ي�شكلون غالبية
اع�ضاء البرلمان ،لتقديم م�شروع القانون
للت�صوي ��ت بع ��د ان م�ض ��ى عل ��ى قراءت ��ه
للمرة الثانية �أكثر من � 5أ�شهر.

و�أع ��ادت ا�ست�ضاف ��ة البرلم ��ان لوزي ��ر
الخارجي ��ة �إبراهي ��م الجعف ��ري ،ق�ضي ��ة
الم�س�ؤولي ��ن والدبلوما�سيي ��ن مزدوجي
الجن�سي ��ة ال ��ى الواجهة م ��رة اخرى بعد
ع ��ودة لأدراج البرلم ��ان ب�سبب الخالفات
ب�ش�أن بنوده.
وي�ؤك ��د ع�ض ��و ف ��ي لجن ��ة المرحّ لي ��ن
والمهجّ ري ��ن النيابي ��ة ،الم�س�ؤول ��ة ع ��ن
درا�س ��ة القان ��ون" ،وج ��ود اقتراح ��ات
�أ�ضيفت على الم�سودة قد ت�ستثني اع�ضاء
مجل�س النواب".
وك�شف النائب ماجد �شنكالي ،في ت�صريح
لـ(الم ��دى) �أم�س ،ان "اللجن ��ة �أر�سلت في
وق ��ت �ساب ��ق ت�س� ��أل المحكم ��ة االتحادية

ع ��ن تف�سيره ��ا للمنا�ص ��ب ال�سيادي ��ة".
الفت ��ا ال ��ى ان المحكمة �أع ��ادت م�س�ؤولية
تحديد المنا�صب ال ��ى اللجنة المعنية في
البرلم ��ان .وبح�سب م�صادر برلمانية فان
مزدوجي الجن�سية في البرلمان ي�شكلون
ن�سبة � %20أو �أقل بقليل.
وت�ؤكد الم�صادر لـ(الم ��دى) �أن " %80من
�أع�ض ��اء مجل� ��س النواب ،مم ��ن اليملكون
جن�سي ��ة ثاني ��ة ،متحم�س ��ون ج ��دا لإقرار
القان ��ون" .وت�سل ��م البرلم ��ان قان ��ون
(مزدوجي الجن�سية) من الدورة الما�ضية
�ضمن ع�شرات الت�شريعات الم�ؤجلة.
ويقول النائب ح�سن توران ،ع�ضو اللجنة
القانونية ،ان "القانون ُقرء للمرة االولى

نهاي ��ة العام الما�ض ��ي ،والثانية كانت في
�شباط الما�ضي".
ويلفت ت ��وران ،ف ��ي حديث م ��ع (المدى)
ام� ��س ،الى ان قان ��ون مزدوجي الجن�سية
ه ��و جزء م ��ن �سلة الت�شريع ��ات التي ورد
ذكرها في الد�ستور وذيلت بعبارة (وينظم
ذلك بقانون) ،لكن لم يتم ت�شريعها.
وتن� ��ص الم ��ادة (/18رابع ًا) م ��ن د�ستور
الع ��راق عل ��ى "من ��ع َم ��ن يتول ��ى من�صب ًا
�سيادي ًا او �أمني ًا رفيع ًا �أي جن�سية مكت�سبة
غي ��ر الجن�سي ��ة العراقي ��ة ولغر� ��ض بيان
المنا�صب ال�سيادية واالمنية الرفيعة".
 التفا�صيل �ص3

بغداد ت�شكو �أنقرة �إىل جمل�س الأمن
والعبادي ُي ِّ
جدد رف�ضه لتواجد اجلي�ش الرتكي
بغداد  /املدى
�صعّد العراق من اعترا�ضه على التدخل
التركي الع�سكري في �أرا�ضيه ،طالب ًا من
مجل�س االمن عقد جل�سة طارئة لمناق�شة
المو�ضوع.
وج ��اء الطل ��ب بع ��د ي ��وم واح ��د م ��ن
ا�ستدع ��اء الخارجي ��ة العراقي ��ة ال�سفير
الترك ��ي احتجاج� � ًا عل ��ى ت�صريح ��ات
�أردوغان االخي ��رة ،وت�صويت البرلمان
التركي الذي �أجاز لجي�ش بالده التدخل
في االرا�ضي العراقية وال�سورية.
ف ��ي ه ��ذه االثن ��اء دع ��ت الخارجي ��ة
االميركي ��ة والجامع ��ة العربي ��ة �أنق ��رة
الحت ��رام ال�سيادة العراقي ��ة ،واالمتناع
ع ��ن الت�صريح ��ات �أو الت�صرف ��ات التي
تزيد من تعقيد الموقف.
وال�سب ��ت الما�ض ��ي �أج ��از البرلم ��ان

الترك ��ي للجي� ��ش موا�صل ��ة مهمات ��ه في
العراق و�سوريا لعام �إ�ضافي ،ما ي�سمح
ل ��ه بالتح ��رك حتى نهاي ��ة ت�شرين االول
 2017خ ��ارج حدود ب�ل�اده وخ�صو�صا
في هذين البلدين.
ورد البرلم ��ان العراقي بالت�صويت على
ق ��رار يل ��زم الحكومة باتخ ��اذ �إجراءات
رادع ��ة بح ��ق تركي ��ا ،وا�صف� � ًا الق ��وات
التركي ��ة الموجودة في قاع ��دة بع�شيقة
ب�أنه ��ا "ق ��وات احتالل" ،فيم ��ا ا�ستدعت
الخارجي ��ة العراقي ��ة ال�سفي ��ر الترك ��ي
لت�سليمه مذكرة احتجاج.
وك�ش ��ف �أحمد جم ��ال ،المتح ��دث با�سم
الخارجية العراقية� ،أن "مندوب العراق
الدائم ف ��ي الأمم المتحدة ال�سفير محمد
عل ��ي الحكيم ق ��دم طلب ًا ر�سمي� � ًا لرئي�س
مجل�س الأمن الحالي فيتالي ت�شوركين
لعق ��د جل�سة طارئ ��ة للمجل� ��س لمناق�شة

تج ��اوزات وتدخ�ل�ات الجان ��ب التركي
�إ�ضافة الى ق ��رار البرلمان التركي الذي
ج ��دد بموجبه ا�ستمرار وج ��ود القوات
التركية المت�سللة داخل العراق".
وزع ��م م�س�ؤول ��ون ات ��راك ،اال�سب ��وع
الما�ض ��ي ،ان تواجد قواتهم في مع�سكر
بع�شيقة كان بعلم الحكومة العراقية.
ّ
لكن رئي�س الوزراء حيدر العبادي نفى،
الخمي� ��س الما�ضي ،االدع ��اءات التركية
بوج ��ود طلب عراقي لدخول قواتها الى
المو�صل.
�إل ��ى ذل ��ك ،دع ��ت الخارجي ��ة الأميركية،
ي ��وم الخمي� ��س ،دول ج ��وار الع ��راق
الى احت ��رام �سيادته وكرام ��ة �أرا�ضيه،
واك ��دت ان �أي دور ترك ��ي ف ��ي معرك ��ة
المو�صل تحدده الحكومة العراقية.
 التفا�صيل �ص2

جمل�س الن ّواب يفتح �أبواب جل�ساته �أمام "�شرائح املجتمع" 3
ّ
هددت با�ستجوابه وطالبت مبراجعة عقود تك�سي وفالي بغداد

الأحرار ت ّتهم وزير النقل باال�ستجابة
لإمالءات ائتالف احلكيم

بغداد  /املدى بر�س
اتهمت كتل ��ة الأحرار وزي ��ر النقل بـ"عدم
معالج ��ة �شبه ��ات ف�س ��اد" ف ��ي وزارت ��ه،
واال�ستجابة لـ"�إمالءات �أحزاب �سيا�سية"
كان ��ت تدي ��ر ال ��وزارة ،مه ��دد ًة الوزي ��ر
باال�ستجواب.
و�ص ��وت البرلمان ،منت�صف �آب الما�ضي،
على تولي الحمامي وزارة النقل.
وواج ��ه وزي ��ر النق ��ل ،م�ؤخ ��را ،موج ��ة
انتق ��ادات و�سخري ��ة الذع ��ة عل ��ى خلفي ��ة
ت�صريحات ��ه المثي ��رة للج ��دل ح ��ول

احت�ضان مدين ��ة النا�صرية �أقدم مطار في
التاريخ ليعود لحقب ��ة ال�سومريين قبل 5
�آالف �سنة .وف ��ي م�ؤتمر �صحفي ح�ضرته
(المدى بر� ��س) الخمي�س ،قال ع�ضو كتلة
الأح ��رار النائ ��ب علي �شويلي ��ة �إن "وزير
النق ��ل كاظم فنج ��ان لم يعال ��ج الكثير من
�شبه ��ات الف�ساد في وزارت ��ه وتم ت�سجيل
مالحظ ��ات بحق الوزي ��ر ،منها ا�ستجابته
لإم�ل�اءات �أح ��زاب �سيا�سي ��ة كان ��ت تدير
الوزارة �سابق ًا".
وتحدث ��ت لجنت ��ا النزاه ��ة والخدم ��ات
النيابيت ��ان عن وج ��ود �شبه ��ات ف�ساد في

تدربت
ق ّوة تحرير المو�صل ّ
على حرب المدن لمدة 8
�أ�سابيع
3

م�شاري ��ع وزارة النق ��ل خالل فت ��رة تولي
الوزير باقر الزبيدي عبر التعاقدات التي
ابرمتها وزارته مع بع�ض ال�شركات.
و�أ�ض ��اف النائ ��ب �شويلي ��ة �أن "من �ضمن
المالحظ ��ات �أي�ض� � ًا تثبي ��ت ال�شخ�صيات
التي تح ��وم حوله ��ا �شبهات الف�س ��اد عبر
ات�ص ��االت هاتفية من تلك الأحزاب ،ف�ض ًال
عن �شبهات كثيرة �أخرى في عقود الإطعام
وال�صيان ��ة والموان ��ئ" ،م�ؤك ��د ًا "وجود
م�شاكل مت�أزمة في الموانئ العراقية".
 التفا�صيل �ص3

�إقليم كرد�ستان َّ
�صدر 16
مليون برميل من النفط
خالل �أيلول

5

�سيدة تجل�س عند ب�سطة لبيع الكتب في �شارع المتنبي ..ت�صوير /محمود ر�ؤوف

العمل ّيات امل�شرتكة :معلومات خاطئة م�صدرها املقاتلون

احل�شد يدعو للتحقيق مبقتل  21من مقاتليه يف القيارة
بغداد  /املدى بر�س
ف ��ي وق ��ت �أعلن ��ت هيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي
ا�ستياءه ��ا لق�ص ��ف التحال ��ف الدول ��ي اح ��د
مقاره ��ا جن ��وب المو�ص ��ل ،ع ��زت العمليات
الم�شتركة ال�ضربة ال ��ى "احداثيات خاطئة"
قدمها بع�ض المقاتلين للتحالف.
و�أ�ض ��اف الفيا� ��ض ،في بيان تلق ��ت (المدى)
ن�سخ ��ة منه" ،في الوقت الذي نعزي فيه �أ�سر

ال�شه ��داء االبط ��ال الذين لبوا ن ��داء الواجب
والم�س�ؤولي ��ة وحمل ��وا معان ��ي النخ ��وة
والفرو�سي ��ة ليتقدم ��وا اخوانه ��م من ��ذ اكث ��ر
م ��ن عام في �س ��وح المواجه ��ة ولي�سهموا في
تحري ��ر قراه ��م ومدنه ��م المغت�صب ��ة ،فانن ��ا
نعرب عن بال ��غ ا�ستيائنا وا�ستغرابنا لتكرار
وقوع مثل هذه الحوادث".
وطال ��ب رئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د الم�س�ؤولي ��ن
والق ��ادة ف ��ي التحال ��ف الدول ��ي بـ"�إج ��راء

التحقيق ��ات المطلوبة في الحادثة والوقوف
عل ��ى ا�سبابها ومالب�ساته ��ا واعالمنا النتائج
بمو�ضوعي ��ة و�شفافي ��ة والعم ��ل عل ��ى ع ��دم
تكرارها م�ستقبال".
ف ��ي ه ��ذه االثن ��اء ،ك�شف ��ت قي ��ادة العملي ��ات
الم�شترك ��ة ان الغ ��ارة الخاطئ ��ة الت ��ي نفذها
التحال ��ف الدول ��ي �ض ��د الح�ش ��د الع�شائري،
جن ��وب المو�ص ��ل ،ا�ستن ��دت ال ��ى معلومات
قدمها مقاتلون من الح�شد الع�شائري.

وقالت قي ��ادة العمليات الم�شترك ��ة ،في بيان
تلقت (المدى بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن "ال�ضربة
الجوي ��ة التي نفذها التحال ��ف الدولي �ضمن
قاطع عمليات تحرير نينوى جاءت بنا ًء على
معلوم ��ات قدمت من الح�ش ��د الع�شائري تفيد
بوج ��ود ني ��ران معادية من �أح ��د المنازل في
قرية خرائب جبر ،جنوب المو�صل".
 التفا�صيل �ص4

املركزي يتعهَّد بت�سوية �أزمة ودائع م�صرف دار ال�سالم
المودعي ��ن بعد الت�أك ��د من �سالمة بياناته ��م ،فيما اتهم خبراء
بغداد  /املدى
اقت�صادي ��ون جه ��ات �سيا�سي ��ة بمحاول ��ة اف ��راغ ال�س ��وق من
عزا البن ��ك المركزي ،ام�س الجمعة ،ا�سباب تعثر م�صرف دار ال�سيول ��ة المالية ل�ضرب االقت�ص ��اد العراقي وتحقيق اهداف
ال�سالم في �إرجاع اموال المودعين لديه الى غياب الت�شريعات ت�صب ف ��ي م�صلحة تنظي ��م داع�ش .وقال مدير ع ��ام اال�صدار
الخا�صة بعمل الم�صارف العراقية.
والخزائ ��ن في البنك المرك ��زي ،عبد العبا� ��س �سلطان ،خالل
و�أك ��د ت�شكيل هيئة خا�صة لت�سديد المبالغ الى  %70من اعداد ا�ست�ضافت ��ه ف ��ي برنام ��ج (نا� ��س وحكوم ��ة) ،ال ��ذي يعر� ��ض

عل ��ى قن ��اة (الم ��دى)� ،إن "م ��ا حدث ف ��ي م�ص ��رف دار ال�سالم
ب�ش� ��أن مبال ��غ المودعي ��ن يرتبط ب�ش ��كل وثي ��ق باالفتقار الى
الت�شريع ��ات الم�صرفية التي توفر بيئة عم ��ل �آمنة وعلمية"،
مبين� � ًا انه "تم ت�شكيل هيئة خا�ص ��ة برئا�سة معاون مدير عام
مراقبة ال�صيرفة واالئتمان".
 التفا�صيل �ص5

�أهايل الب�صرة يلعبون الـ"هوكي" بعد
افتتاح قاعة للتز ّلج
الب�صرة  /املدى بر�س
توقع ��ت �إدارة اول �صالة للتزلج ف ��ي الب�صرة �أن ت�سهم في
ت�شكي ��ل ناد لريا�ض ��ة هوكي الجليد ليكون ن ��واة لم�شاركة
الع ��راق في الم�سابقات العالمية باللعبة بعد �ستة ايام على
افتتاحها.
و�أك ��دت �أن ن�س ��اء الب�ص ��رة طالب ��ن بتخ�صي� ��ص وقت لهن
لممار�س ��ة ه ��ذه الريا�ض ��ة ا�س ��وة بال�شب ��اب حفاظ� � ًا عل ��ى
"خ�صو�صيته ��ن" ،وفيم ��ا ع ��د �شباب �أن التزل ��ج ممار�سة
"ترفيهي ��ة وريا�ضية ومتنف�س جديد لهم" ،رجحوا زيادة
الإقب ��ال على اللعبة ال�سيما بع ��د ا�ستقدام مدربين خا�صين
بها.
وقال رم�ضان الب ��دران� ،صاحب �صالة التزل ��ج الم�ستثمر،
ف ��ي حدي ��ث �إلى (الم ��دى بر� ��س)� ،إن "ال�صال ��ة واحدة من
ع�ش ��ر قاع ��ات ترفيهية ف ��ي م�ش ��روع ميني ب�ص ��رة الواقع

ف ��ي مركز الب�ص ��رة التجاري( ،تاي ��م �سكوي ��ر)" ،مبينا �أن
"م�ساحة �صالة التزلج تبلغ  400متر مربع وتعتمد الجليد
اال�صطناع ��ي تما�شي ��ا م ��ع البيئ ��ة المحلية وتجنب ��ا لفرط
ا�ستهالك الطاقة ،و�ضمان� � ًا ل�سهولة ممار�سة هذه الريا�ضة
من قبل الهواة المبتدئين".
و�أ�ض ��اف الب ��دران� ،أن "�صال ��ة التزل ��ج ف ��ي الب�ص ��رة تعد
الأولى ف ��ي العراق بعد �إغالق تل ��ك الموجودة في ماجدي
م ��ول بمدينة �أربيل ب�سبب فرط ا�ستهالك الطاقة وتكاليفها
االدارية" ،مبين� � ًا �أن "الب�صريات يطالبن بتخ�صي�ص وقت
له � ّ�ن لممار�سة ه ��ذه الريا�ضة ا�سوة بال�شب ��اب حفاظ ًا على
ّ
خ�صو�صيتهن".
وتوق ��ع البدران� ،أن "ت�سهم ال�صالة في ت�شكيل ناد لريا�ضة
هوكي الجليد في الب�صرة يكون نواة لم�شاركة العراق في
الم�سابقات العالمية باللعبة".
 التفا�صيل �ص6
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بغداد ت�شكو �أنقرة �إىل جمل�س الأمن ..والعبادي ُي ِّ
جدد
رف�ضه لتواجد اجلي�ش الرتكي

 عدنان ح�سني
adnan.h@almadapaper.net

ً
مهزلة
كرر تاريخها
بغداد ُت ِّ
وم�أ�ساة!..

 بغداد  /املدى

"ح ّدثني جماعة من �شيوخ بغداد:
�إن���ه كان به���ا يف طَ ��� َريفْ اجل�س���ر �سائ�ل�ان �أعمي���ان،
عل���ي عليه ال�سالم،
يتو�سّ ���ل �أحدهما ب�أمري امل�ؤمنني
ّ
والآخر مبعاوية ،ويتع�صّ ب لهما النا�س ،وجتيئهما
القطع [النقدية] دا َّرةً.
ف����إذا ان�صرف���ا جميع ًا ،اقت�سم���ا القط���ع ،و�إنهما كانا
�شريكني ،يحتاالن بذلك على النا�س".
رواه فار�س بن ح ّرام ،ال�شاعر النجفي ،يف �صفحته
عل���ى موق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي " في�سبوك" يف
الي���وم ال�ساد����س م���ن ت�شري���ن الأول للع���ام 2016
املي�ل�ادي ،ع���ن كت���اب (ن�ش���وار املحا�ض���رة للقا�ضي
التنوخي ،اجلزء الثاين � -ص.)٣٥٨
ّ
مل يذكر ابن ح ّرام يف روايته الغاية والغر�ض منها،
يعول على �أنّ اللبيب من الإ�شارة يفهم.
لكنّه الب ّد ّ
والقا�ض���ي التنوخ���ي ،مل���ن ال يعرف���ه ،مول���ود يف
الب�ص���رة الت���ي �أم�ضي ق�سم ًا من حيات���ه فيها قبل �أن
يق�ض���ي الق�س���م الآخ���ر يف عا�صمة الدني���ا يومذاك،
القرن الرابع للهجرة العا�شر للميالد ،بغداد.
التاري���خ  ،بح�سب مارك�س ،يكرر نف�سه مرة كم�أ�ساة
و�أخ���رى كمهزل���ة  ،وتاريخ بغ���داد يك���رر نف�سه منذ
ث�ل�اث ع�ش���رة �سنة على نح���و فريد من نوع���ه � ..إنه
يجمع بني امل�أ�ساة واملهزلة.
ميكنن���ا الآن �أن ن�ستعي���د ب���كلّ رياح���ة اللقطة التي
اقتن�صه���ا القا�ض���ي التنوخي عند ج�س���ر بغداد منذ
�أكرث من �ألف �سنة ..ففريق �أحزاب اال�سالم ال�سيا�سي
ال�شيع���ي وفريق �أحزاب اال�س�ل�ام ال�سيا�سي ال�سنّي
يرابط���ان يف طريف اجل�سر ال�سيا�س���ي البغدادي ..
ال�سائلني الأعميني يف زمن التنوخي،
ولكن بخالف
ِ
يتقات���ل فريقا الإ�سالم ال�سيا�سي املتحكّمني بج�سور
بغ���داد وطرقاتها ودرابني �أحيائها و�ضواحيها ،بكلّ
�أنواع ال�سالح التي ميوت بها عوام ال�شيعة وعوام
ال�سنّة ،ويف نهاية النه���ار يجتمع الفريقان ليقت�سما
املال وال�سلطة والنف���وذ التي تقاتال عليها و ُقتال يف
�سبيله���ا ع���وام ال�شيعة وعوام ال�سنّ���ة � ...ألي�س هذا
ما يج���ري يف بغ���داد و�سائر مناطق الع���راق لل�سنة
الرابعة ع�شرة على التوايل؟
الف���رق ب�ي�ن بغ���داد يف عه���د القا�ض���ي التنوخ���ي
ويف عهدن���ا الراه���ن�،أنّ عا�صمتن���ا كان���ت يف �أزهى
ع�صوره���ا ،فيما هي اليوم يف عه���د ال يعرف للزهو
معنى ومبنى  ..والفرق �أي�ض ًا ان الفريقني املا�سكني
بط���ريف اجل�سر ال�سيا�سي هذه االي���ام لي�سا �أعميني
� ..إنّ لهم���ا عيون ًا ب�سعة رقعة الع���راق مفتوحة على
الآخر يف اللي���ل والنهار � ..إنهما ال يكلاّ ن وال ميلاّ ن
م���ن ال�سل���ب والنه���ب للمال الع���ام واخلا����ص ،وقد
�أ�صاب���ا خزائن اخللي���ج ولبنان و�أوروب���ا بالتخمة،
فيم���ا ن�ص���ف العراقي�ي�ن ال يج���د م���ا ي�س��� ّد الرم���ق
بكرامة.

�ص ّع ��د الع ��راق م ��ن اعرتا�ض ��ه على
التدخ ��ل الرتك ��ي الع�سك ��ري يف
�أرا�ضيه ،طالب ًا من جمل�س االمن عقد
جل�سة طارئة ملناق�شة املو�ضوع.
وج ��اء الطل ��ب بع ��د ي ��وم واحد من
ا�ستدعاء اخلارجية العراقية ال�سفري
الرتك ��ي احتجاج ًا عل ��ى ت�صريحات
�أردوغ ��ان االخ�ي�رة ،وت�صوي ��ت
الربمل ��ان الرتكي ال ��ذي �أجاز جلي�ش
بالده التدخل يف االرا�ضي العراقية
وال�سورية.
يف ه ��ذه االثن ��اء دع ��ت اخلارجي ��ة
االمريكي ��ة واجلامع ��ة العربي ��ة
�أنق ��رة الح�ت�رام ال�سي ��ادة العراقية،
واالمتن ��اع ع ��ن الت�صريح ��ات �أو
الت�صرف ��ات الت ��ي تزي ��د م ��ن تعقيد
املوقف.
وال�سب ��ت املا�ض ��ي �أج ��از الربمل ��ان
الرتك ��ي للجي� ��ش موا�صل ��ة مهماته
يف الع ��راق و�سوريا لع ��ام �إ�ضايف،
م ��ا ي�سمح ل ��ه بالتحرك حت ��ى نهاية
ت�شري ��ن االول  2017خ ��ارج حدود
ب�ل�اده وخ�صو�ص ��ا يف هذي ��ن
البلدين.
ورد الربمل ��ان العراق ��ي بالت�صوي ��ت
عل ��ى ق ��رار يل ��زم احلكوم ��ة باتخاذ
�إجراءات رادعة بحق تركيا ،وا�صف ًا جمل�س الأم ��ن بتحم ��ل م�س�ؤولياته
القوات الرتكية املوجودة يف قاعدة جت ��اه الع ��راق واتخ ��اذ ق ��رار م ��ن
بع�شيقة ب�أنها "قوات احتالل" ،فيما �ش�أن ��ه و�ض ��ع ح ��د خل ��رق الق ��وات
ا�ستدعت اخلارجية العراقية ال�سفري الرتكي ��ة لل�سي ��ادة العراقي ��ة وع ��دم
الرتكي لت�سليمه مذكرة احتجاج.
اح�ت�رام اجلان ��ب الرتك ��ي ملب ��ادئ
وك�شف �أحمد جمال ،املتحدث با�سم ح�س ��ن اجل ��وار م ��ن خ�ل�ال �إطالق ��ه
اخلارجي ��ة العراقي ��ة� ،أن "من ��دوب للت�صريحات اال�ستفزازية".
الع ��راق الدائ ��م يف الأمم املتح ��دة وخ�ل�ال جل�س ��ة ا�ست�ضافت ��ه ق ��ال
ال�سفري حممد علي احلكيم قدم طلب ًا �إبراهيم اجلعفري ،وزير اخلارجية،
ر�سمي ًا لرئي�س جمل�س الأمن احلايل "بع ��د الت�صريح ��ات الأخ�ي�رة،
فيت ��ايل ت�شورك�ي�ن لعق ��د جل�س ��ة وال ��كالم غ�ي�ر امل�س�ؤول ال ��ذي �صدر
طارئ ��ة للمجل� ��س ملناق�شة جتاوزات ع ��ن امل�س�ؤول�ي�ن الأت ��راك طالبنا يف
وتدخ�ل�ات اجلانب الرتك ��ي �إ�ضافة (اخلام�س م ��ن ت�شرين الأول 2016
اىل ق ��رار الربملان الرتكي الذي جدد احل ��ايل) ،جمل�س الأمن بعقد جل�سة
مبوجب ��ه ا�ستم ��رار وج ��ود القوات طارئ ��ة ملناق�شة االنته ��اكات الرتكية
الرتكية املت�سللة داخل العراق".
املُتك� � ِّررة ،و�أن ي�أخ ��ذ جمل�س الأمن
و�أ�ض ��اف جم ��ال ،يف بي ��ان تلق ��ت دوره يف حف ��ظ ال�س�ل�ام والأم ��ن
(امل ��دى) ن�سخ ��ة منه اخلمي� ��س� ،أن الدولي�ي�ن ُخ ُ�صو�ص� � ًا عندم ��ا اخت� � َّل
"الطلب املقدم ت�ضمن �أي�ض ًا مطالبة �إجم ��اع الأع�ضاء اخلم�سة الدائمني،

وكانت احلج ��ة �أنه يحتاج لها وقت،
من ��ذ العام املا�ض ��ي �إىل الآن املوقف
مم ��ا كان علي ��ه �سابق ًا".
ج ��اء �أ�ش� � َّد َّ
و�أك ��د الرئي� ��س الرتك ��ي ،يف مقابلة
تلفزيوني ��ة ل ��ه االح ��د املا�ض ��ي ،ان
اجلي�ش الرتك ��ي �سيكون له دور يف
عملي ��ة ا�ستع ��ادة املو�ص ��ل .ورف�ض
اردوغ ��ان ال�سم ��اح مل ��ا و�صفه ��ا
بـ"امللي�شي ��ات ال�شيعي ��ة وح ��زب
العم ��ال الكرد�ستاين" بامل�شاركة يف
العملية.
وزع ��م م�س�ؤولون ات ��راك ،اال�سبوع
املا�ض ��ي ،ان تواج ��د قواته ��م يف
مع�سك ��ر بع�شيقة كان بعلم احلكومة
العراقية.
لك � ّ�ن رئي�س ال ��وزراء حيدر العبادي
نفى ،اخلمي�س املا�ض ��ي ،االدعاءات
الرتكية بوجود طلب عراقي لدخول
قواتها اىل املو�صل.

وج ��دد العب ��ادي ،رف�ض ��ه لـ"تواجد
الق ��وات الرتكي ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
"هن ��اك ت�صريح ��ات متناق�ض ��ة من
اجلانب الرتك ��ي وال يوجد �أي طلب
من احلكومة لدخولهم".
�إىل ذلك ،دعت اخلارجية الأمريكية،
يوم اخلمي� ��س ،دول ج ��وار العراق
اىل اح�ت�رام �سيادت ��ه وكرام ��ة
�أرا�ضي ��ه ،واك ��دت ان �أي دور تركي
يف معركة املو�صل حتدده احلكومة
العراقية.
وقال م ��ارك تون ��ر ،املتح ��دث با�سم
اخلارجي ��ة االمريكية� ،إن ��ه "اذا كان
هن ��اك �أي دور ترك ��ي يف حتري ��ر
املو�صل ف�إن من املهم �أن يتم حتديده
من قبل احلكومة العراقية".
و�أ�ض ��اف تونر� ،أن "على دول جوار
الع ��راق اح�ت�رام �سيادت ��ه وكرام ��ة
�أرا�ضيه".

اعتقال متو ّرطني بتفجريات عني متر بينهم �أع�ضاء يف ال�صحوات
 كربالء  /املدى بر�س

"الأجه ��زة االمني ��ة واال�ستخباري ��ة قامت خ�ل�ال الأيام
الأخ�ي�رة بعم ��ل متمي ��ز ونف ��ذت عملي ��ة نوعي ��ة بعم ��ق
ال�صح ��راء الغربية ملحافظة كرب�ل�اء� ،أ�سفرت عن اعتقال
ثالث ��ة م ��ن عنا�صر تنظي ��م داع�ش مهمتهم نق ��ل العجالت
املفخخ ��ة م ��ن قاط ��ع اجلزي ��رة اىل حمافظ ��ات الف ��رات
الأو�س ��ط" .و�أ�ضاف املحم ��داوي �أن "التحقيقات بق�ضية
االنتحاري�ي�ن الذي ��ن دخل ��وا اىل ق�ضاء ع�ي�ن التمر ،غرب
كربالء يف لـ( 28من �آب  ،)2016م�ستمرة وتو�صلنا اىل
نتائ ��ج كب�ي�رة ب�ش�أنها ،حيث مت اعتقال ع ��دد من املتهمني
بينه ��م �أربعة م ��ن عنا�صر �صح ��وة الق�ض ��اء ،وامل�س�ؤول
عن نق ��ل االنتحاريني" ،م�ؤك ��د ًا "التو�صل اىل معلومات

�أعلنت قيادة عمليات الفرات الأو�سط عن اعتقال عنا�صر
من تنظي ��م (داع�ش) بينهم متورط ��ون بالتفجريات التي
�شهده ��ا ق�ضاء عني التمر يف الـ 28م ��ن �شهر �آب املا�ضي،
خالل عملية "نوعية" نفذتها قواتها يف �صحراء كربالء.
وك�شف ��ت �أن من بني املعتقلني عنا�ص ��ر ينتمون لل�صحوة
وامل�س�ؤول عن نق ��ل االنتحاريني اىل الق�ضاء ،فيما �أكدت
التو�صل اىل نتائ ��ج "مهمة" ب�ش�أن انتحاريي عني التمر.
وق ��ال اللواء الركن قي�س املحمداويـ قائد عمليات الفرات
الأو�س ��ط  ،يف حدي ��ث اىل (امل ��دى بر� ��س) اخلمي�س� ،أن

مهمة ب�ش�أن االنتحاريني الذين دخلوا اىل عني التمر ومن
�ساعد يف �إدخالهم".
وكان تنظي ��م (داع�ش) قد تب ّن ��ى ،يف  29من �آب املا�ضي،
الهج ��وم االنتحاري الذي ا�ستهدف حفل زفاف يف ق�ضاء
ع�ي�ن التمر ،غرب كربالء ،والذي ا�سفر عن مقتل و�إ�صابة
الع�ش ��رات� .إىل ذل ��ك� ،أعلن ��ت مديري ��ة �شرط ��ة كرب�ل�اء،
اخلمي� ��س ،العث ��ور عل ��ى خملف ��ات حربية خ�ل�ال عملية
�أمنية غربي املحافظ ��ة واعتقال  18مطلوب ًا بتهم جنائية
خمتلفة بينهم متهم بالإرهاب .وقال اللواء �أحمد زويني،
مدي ��ر �شرطة كرب�ل�اء ،يف حديث اىل (امل ��دى بر�س)� ،إن
"عنا�صر االجهزة االمنية نفذت خالل اليومني املا�ضيني

عمليات �أمنية يف مناطق متفرقة من املحافظة" ،مبينا �أن
"القوات االمنية عرثت على خملفات حربية ت�ضمنت 70
قنربة هاون عيار  60ملم و 12قنربة هاون عيار  82ملم
وثماين رمانات يدوية و� 97صاعقا خمتلف االنواع".
و�أ�ش ��ار زوين ��ي اىل "العث ��ور على ه ��ذه املخلفات خالل
عملي ��ة م�س ��ح مي ��داين نف ��ذت يف منطق ��ة الرفي ��ع غربي
كربالء" ،مو�ضح� � ًا �أن "مفارزنا متكنت اي�ضا من اعتقال
 18مطلوب ��ا للق�ضاء على وفق اوام ��ر قب�ض وحت ّر بتهم
جنائي ��ة خمتلفة بينهم اربعة متهمني بالقتل العمد ومتهم
بالإره ��اب ح ��اول الت�سل ��ل للمحافظة عرب اح ��د مداخلها
الرئي�سة".

خطيب جمعة اخلالد ّية يدعو �إىل حماربة عقيدة داع�ش

ح�شد ع�شائر الأنبار :جهات داخل ّية وخارج ّية ت�سعى ال�ستغاللنا لأغرا�ض حزب ّية
 الأنبار/املدى بر�س

دع ��ا جمل� ��س ع�ش ��ائر حمافظ ��ة
االنبار احلكومة املركزية اىل دمج
مقاتلي احل�شد ال�شعبي الع�شائري
م ��ع �أجه ��زة ال�ش ��رطة واف ��واج
الط ��وارئ لتوحي ��د ال�صفوف يف
مواجه ��ة تنظي ��م داع� ��ش .م�شددا
على �ض ��رورة حتويلهم اىل قوات
نظامي ��ة وجتهيزه ��م باال�سلح ��ة
للم�شارك ��ة يف ب�س ��ط االم ��ن يف
املحافظة.
وقال تركي العايد ال�شمري ،ع�ضو
جمل� ��س ع�شائر االنبار ،يف حديث
اىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "االنب ��ار

عل ��ى اب ��واب التحري ��ر الكامل من
تنظي ��م داع�ش وال حاج ��ة لوجود
مئ ��ات اجلهات التي تق ��ول وتعلن
متثيلها للح�شد ال�شعبي الع�شائري
يف االنب ��ار" ،م�ش ��دد ًا �أن "املرحلة
احلالي ��ة ي�ستوج ��ب فيه ��ا دم ��ج
مقاتل ��ي الع�شائر بجه ��از ال�شرطة
وب�أف ��واج طوارئه ��ا لتك ��ون ق ��وة
�ضاربة موحدة �ضد االرهاب".
وا�ض ��اف ال�شم ��ري ان "جمي ��ع
الع�شائ ��ر يف االنب ��ار قدم ��ت
ت�ضحي ��ات وقاتلت االره ��اب بكل
ا�شكال ��ه ونح ��ن الآن يف مرحل ��ة
حرج ��ة باق�ت�راب �إع�ل�ان االنب ��ار
حم ��ررة م ��ن التنظي ��م وعل ��ى

احلكومة والقي ��ادات االمنية دمج
او حتوي ��ل احل�ش ��د الع�شائ ��ري
اىل ق ��وات نظامي ��ة عل ��ى ان يت ��م
تدريبه ��م وجتهيزه ��م باال�سلح ��ة
ل�ضمان االمن واال�ستقرار يف مدن
االنبار".
وتاب ��ع القي ��ادي يف احل�ش ��د
الع�شائ ��ري ان "بع� ��ض اجله ��ات
ال�سيا�سي ��ة وحت ��ى جه ��ات م ��ن
خ ��ارج الع ��راق حت ��اول ا�ستغالل
احل�ش ��د الع�شائري مل�صالح حزبية
ومنافع �شخ�صية" ،مت�سائ ًال "�أين
كان بع� ��ض ق ��ادة ح�ش ��د الع�شائ ��ر
ومقاتليه ��م خ�ل�ال احل ��رب عل ��ى
(داع� ��ش) منذ ع ��ام  2014والذين

مل تظه ��ر ا�سما�ؤه ��م �إال قب ��ل اي ��ام
مع ��دودة"� .إىل ذل ��ك ،دع ��ا �إم ��ام
وخطي ��ب جمع ��ة ق�ض ��اء اخلالدية
اىل حماربة عقي ��دة تنظيم داع�ش
وف�ضح من ي�ساند التنظيم .وفيما
ب� نّّي� �أن واج ��ب املواط ��ن الإب�ل�اغ
ع ��ن �أيّ حت ��رك مري ��ب والتعاون
م ��ع الق ��وات الأمنية م ��ن اجلي�ش
وال�شرط ��ة� ،أك ��د �ض ��رورة توعية
ال�شب ��اب بالعلم واملعرف ��ة حتى ال
يكونوا "فري�سة" �أمام الإرهاب.
وقال ال�شيخ حممد العبيدي� ،إمام
وخطي ��ب جام ��ع الواح ��د القه ��ار
و�س ��ط اخلالدي ��ة ، ،خ�ل�ال خطبة
اجلمع ��ة الت ��ي ح�ضرته ��ا (امل ��دى

املدير العام
غادة العاملي

رئي�س التحرير التنفيذي

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

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

عدنان ح�سني

بر� ��س)� ،إن "املرحل ��ة احلالية هي
�أخط ��ر مم ��ا م�ض ��ى وعل ��ى جميع
�أه ��ايل الأنبار وبع ��د تطهري اغلب
مناطقه ��ا م ��ن ع�صاب ��ات داع� ��ش
االرهاب ��ي �أن يكون ��وا يف درج ��ة
عالية من الوع ��ي واحلذر ملحاربة
عقي ��دة التنظي ��م وف�ض ��ح م ��ن
ي�سان ��ده وك�شف �أف ��كاره والطرق
الت ��ي ا�ستخدمه ��ا يف غ�سل عقول
�ضع ��اف النفو�س يف الأنبار خالل
ال�سنوات الثالث املا�ضية".
و�أ�ض ��اف العبي ��دي �أن "اجلمي ��ع
م�س� ��ؤول يف ه ��ذه املرحل ��ة ع ��ن
حماربة عقي ��دة التنظيم من خالل
عق ��د دورات ون ��دوات توعي ��ة

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

تك�ش ��ف حقيق ��ة االره ��اب وكي ��ف
ي�أت ��ي ب�أ�ش ��كال خمتلف ��ة لتدم�ي�ر
الب�ل�اد وقت ��ل العب ��اد" ،مبين� � ًا �أن
"واج ��ب املواط ��ن يف االب�ل�اغ
ع ��ن �أي حت ��رك مري ��ب والتعاون
م ��ع الق ��وات االمنية م ��ن اجلي�ش
وال�شرطة".
وتاب ��ع العبي ��دي �أن "�شريح ��ة
ال�شب ��اب والفتي ��ة الأك�ث�ر تعر�ض ًا
للأف ��كار الغريب ��ة مم ��ا يتطل ��ب
ت�سليحه ��م بالعل ��م واملعرف ��ة
وتوعيته ��م وفت ��ح اب ��واب املعرفة
والريا�ضة �أمامهم حتى ال يكونوا
فري�سة ام ��ام االره ��اب وعقيدتهم
االجرامية الفا�شلة".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

حمافظ نينوى ال�سابق يف مع�سكر حترير نينوى
�إىل ذل ��ك ،دعا الأمني الع ��ام جلامعة ب�ش� ��أن الأم ��ر قائ�ل�ا �إن ت�صريح ��ات
ال ��دول العربي ��ة� ،أحمد �أب ��و الغيط ،بغ ��داد ب�ش� ��أن مع�سك ��ر بع�شيق ��ة
اخلمي� ��س ،تركي ��ا �إىل اح�ت�رام "خطرية وا�ستفزازية".
ال�سي ��ادة العراقي ��ة ،واالمتن ��اع عن وق ��ال يلدرمي لل�صحفي�ي�ن يف �أنقرة
الت�صريح ��ات �أو الت�صرف ��ات الت ��ي "جنودنا ينفذون عمال مفيدا للغاية
تزيد من تعقيد املوقف.
يف الع ��راق .لي� ��س لدين ��ا موق ��ف
وق ��ال حمم ��ود عفيف ��ي ،املتح ��دث عدائي جتاههم".
الر�سم ��ي با�س ��م �أمني ع ��ام اجلامعة ب ��دوره ق ��ال مول ��ود ت�شاوو� ��ش
العربي ��ة ،يف بي ��ان له اجلمع ��ة�"،إن �أوغلو ،وزير اخلارجية الرتكي� ،إن
�أب ��و الغي ��ط يتاب ��ع بقل ��ق تطورات م�شارك ��ة مقاتلني �شيع ��ة ،يف ا�شارة
املوقف املت�أزم بني العراق ،وتركيا ،اىل ف�صائ ��ل احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،يف
مذكرا بالقرارات ال�صادرة عن القمة عملية لطرد تنظيم داع�ش من مدينة
العربي ��ة يف نواك�ش ��وط واالجتماع املو�ص ��ل" ل ��ن حتق ��ق ال�س�ل�ام لك ��ن
ال ��وزاري الأخ�ي�ر يف � 8سبتم�ب�ر م�شاركة القوات الت ��ي دربتها تركيا
املا�ض ��ي" .واعرب اب ��و الغيط ،عن مهمة لنجاح العملية".
�أمله يف عدم ت�صاعد الأزمة.
وقال ت�شاوو�ش �أوغلو خالل م�ؤمتر
و�أ�ضفى رئي� ��س الوزراء الرتكي بن �صحف ��ي �إن تركي ��ا م�ستع ��دة لتدعم
عل ��ي يلدرمي ،ام� ��س اجلمعة ،مزيدا ب�ش ��كل كامل عملية ط ��رد املت�شددين
م ��ن الت�صلب على اخلط ��اب الرتكي الإ�سالميني من معقلهم يف العراق.

تطهري "تل �أ�سود" يف جزيرة هيت
ورفع العلم العراقي و�سط القائم
 الأنبار  /املدى بر�س
�أعلن ��ت قي ��ادة عملي ��ات االنبار� ،أم� ��س اجلمعة ،تطه�ي�ر منطقة ت ��ل �أ�سود يف
جزيرة هيت غربي الرمادي 110( ،كم غرب بغداد) ،ورفع العلم العراقي فوق
مبانيها ،فيما �أكدت مقتل الع�شرات من عنا�صر داع�ش مبعارك التطهري .وقال
قائ ��د عمليات االنبار اللواء الرك ��ن �إ�سماعيل املحالوي ،يف حديث اىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "القوات امل�شرتكة متكن ��ت ،اليوم ،من تطهري منطقة تل �أ�سود يف
جزي ��رة هي ��ت 70( ،كم غربي الرم ��ادي) ،ورف ��ع العلم العراقي ف ��وق مبانيها
بع ��د معارك �شر�سة ،ا�سف ��رت عن مقتل الع�شرات من عنا�ص ��ر تنظيم داع�ش".
و�أ�ضاف املحالوي� ،أن "القطعات القتالية �شرعت مبعاجلة املخلفات احلربية
الت ��ي خلفها تنظي ��م داع� ��ش يف املنطقة وتفكي ��ك العبوات واملن ��ازل املفخخة
وت�أم�ي�ن عبور ودخول ال ��دروع والدبابات لتطهري ما تبقى من مناطق جزيرة
هي ��ت غربي الرم ��ادي" ،م�ؤكد ًا �أن "ال�ساع ��ات القليلة املقبل ��ة �ست�شهد اقتحام
منطق ��ة الزوية وحي البكر و�سط اجلزي ��رة ،مب�شاركة جميع �صنوف القوات
االمني ��ة بدعم م ��ن طريان التحالف الدويل" .يذك ��ر �أن القوات الأمنية متكنت
م ��ن حترير غالبية مدن الأنب ��ار ومناطقها الرئي�سة ،و�أهمه ��ا مركز املحافظة،
الرم ��ادي ،والفلوجة �أك�ب�ر �أق�ضيتها وق�ضاء الرطبة وهي ��ت من تنظيم داع�ش
الإرهابي .
�إىل ذل ��ك� ،أفاد م�صدر �أمني يف االنبار ،يوم اخلمي� ��س ،ب�أن �أربعة من عنا�صر
تنظيم (داع�ش) قتلوا بهجوم م�سلح نفذه جمهولون و�سط ق�ضاء القائم ،غرب
املحافظة ،مركزها الرمادي .و�أكد �أن امل�سلحني متكنوا من �إ�سقاط راية التنظيم
ورفع العلم العراقي يف مكانها .وقال امل�صدر يف حديث اىل (املدى بر�س)� ،إن
"م�سلحني جمهولني هاجموا ،ظهر اليوم ،باال�سلحة اخلفيفة جتمع ًا لعنا�صر
تنظي ��م (داع� ��ش) و�س ��ط ق�ضاء القائ ��م440( ،كم غ ��رب الرمادي) ،مم ��ا �أ�سفر
ع ��ن مقت ��ل �أربعة من عنا�ص ��ر التنظيم" .وا�ض ��اف �أن "امل�سلح�ي�ن متكنوا من
اال�ستي�ل�اء على الأ�سلحة و�أجهزة االت�ص ��ال التي كان يحملها عنا�صر التنظيم
و�إ�سق ��اط راية التنظيم ورفع العلم العراق ��ي بد ًال منها" .وتابع امل�صدر ،الذي
طل ��ب عدم الك�شف عن ا�سمه� ،أن "تنظي ��م (داع�ش) منع عنا�صره من االقرتاب
من جتمعات املدنيني ومنع عجالتهم من املرور بالقرب من الأ�سواق والأحياء
ال�سكنية تخوف ًا من ا�ستهدافهم من قبل العنا�صر امل�سلحة الذين مل يتم التعرف
على هوياتهم ومكان تواجدهم".
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سياسة

�أقل ّية نياب ّية من مزدوجي اجلن�سية ُيعرقلون عر�ض القانون للت�صويت

الربملان يدر�س ا�ستثناء �أع�ضائه من "التخ ّلي عن اجلن�س ّية املكت�سبة"
النيابي ��ة ،امل�س�ؤول ��ة عن درا�س ��ة القانون� ،أكد
"وجود اقرتاح ��ات �أ�ضيفت على امل�سودة قد
ت�ستثني اع�ضاء جمل�س النواب".
وك�ش ��ف النائب ماج ��د �شن ��كايل ،يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أم�س ،ان "اللجن ��ة �أر�سلت يف وقت
�سابق ت�س�أل املحكم ��ة االحتادية عن تف�سريها
للمنا�ص ��ب ال�سيادي ��ة" .الفت ��ا اىل ان املحكمة
�أعادت م�س�ؤولي ��ة حتديد املنا�صب اىل اللجنة
املعنية يف الربملان.
و�أ�ضاف النائب �شن ��كايل ب�أن "جلنة املرحلني
قام ��ت بو�ض ��ع قائم ��ة للمنا�ص ��ب ال�سيادي ��ة،
�أبرزه ��ا :الرئا�س ��ات الثالث ��ة ،رئي� ��س جمل�س
الق�ض ��اء ،ال�سف ��راء ،ال�ضب ��اط حت ��ى املرات ��ب
الدنيا ،االدع ��اء العام ومعاونوه ،املحافظون،
ور�ؤ�ساء جمال�س املحافظات".
وب�ش�أن �شمول �أع�ضاء جمل�س النواب بالتخلي
ع ��ن اجلن�سي ��ة املكت�سب ��ة� ،أ�ش ��ار ع�ض ��و جلنة
املرحل�ي�ن اىل "وج ��ود مقرتح�ي�ن ،االول م ��ع
عدم �شمول النواب بالقانون ،لأنهم منتخبون
ب�ش ��كل مبا�شر من ال�شعب ،ومقرتح �آخر يدعو
ل�شمول النواب ولكن من الدورة املقبلة".

ن�سبة مزدوجي اجلن�س ّية

قادة كتل ونواب خالل افتتاح الدورة الربملانية

تقرتب جهود برملانية ،تقودها كتل خمتلفة ،من عر�ض قانون مزدوجي اجلن�سية على الت�صويت الربملاين ،االمر
الذي من �ش�أنه ان يحرج الرئا�سات الثالثة وكبار ال�ضباط وامل�س�ؤولني التنفيذيني ،وي�ضعهم بني خياري اال�ستقالة
او التخلي عن اجلن�سية املكت�سبة.
ويتحم���س النواب ،ممن ال يتمتع��ون بجن�سيات اخرى ،الذي��ن ي�شكلون غالبية اع�ضاء الربمل��ان ،لتقدمي م�شروع
القانون للت�صويت بعد ان م�ضى على قراءته للمرة الثانية �أكثـر من � 5أ�شهر.
 بغداد  /وائل نعمة
و�أع ��ادت ا�ست�ضافة الربمل ��ان لوزير اخلارجية
�إبراهي ��م اجلعف ��ري ،ق�ضي ��ة امل�س�ؤول�ي�ن
والدبلوما�سي�ي�ن مزودج ��ي اجلن�سي ��ة اىل
الواجهة مرة اخرى بعد عودة لأدراج الربملان
ب�سبب اخلالفات ب�ش�أن بنوده.

وكان ��ت م�سودة �سابقة للقانون ،ح�صلت عليها
(امل ��دى) ،قد �صنفت  14فئة يحظر عليها تويل
املنا�ص ��ب ال�سيادية يف ح ��ال متتعها بجن�سية
غري اجلن�سية العراقية .لكن اللجان الربملانية
قامت بعد ذلك بتعديل بع�ض الفقرات وا�ضافت
عليها بع�ض االقرتاحات.
وتن� ��ص (امل ��ادة �أوال) من قان ��ون (التخلي عن
اجلن�سي ��ة املكت�سب ��ة) "عل ��ى كل عراقي يتوىل

من�صبا �سيا�سيا او �أمنيا رفيعا التخلي عن اي
جن�سية �أجنبية مكت�سبة".
باملقاب ��ل او�ضح ��ت (امل ��ادة ثاني ��ا) املنا�ص ��ب
ال�سيادي ��ة او االمني ��ة الرفيع ��ة ،امل�شمول ��ة
بن�ص امل ��ادة االوىل ،و�أبرزها :رئي�س جمل�س
الن ��واب ونائب ��اه و�أع�ضاء املجل� ��س ،ورئي�س
اجلمهوري ��ة ونوابه،و رئي�س جمل�س الوزراء
وال ��وزراء ،وحمافظ البن ��ك املركزي،ورئي�س

جمل�س الن ّواب يفتح �أبواب جل�ساته
�أمام "�شرائح املجتمع"
 بغداد  /املدى بر�س
ي�ستع ��د جمل�س النواب لفتح الب ��اب �أمام "�شرائح
م ��ن املجتم ��ع" حل�ض ��ور جل�سات ��ه الت ��ي تعقد يف
املنطقة اخل�ضراء ال�شديدة التح�صني.
وق ��ال رئي�س جمل�س الن ��واب �سليم اجلبوري ،يف
جل�س ��ة اخلمي� ��س� ،إن "اجلل�سات املقبل ��ة للربملان
�ست�شه ��د و�ض ��ع جدول حل�ض ��ور عدد م ��ن �شرائح
املجتمع املختلفة جل�سات جمل�س النواب".
ومل يو�ضح اجلبوري طبيعة ال�شرائح االجتماعية
التي �سي�سمح لها بح�ضور اجلل�سات ،وهل �سيكون
ذلك عاما للجميع ،ام ان يقت�صر على بع�ض الفئات
امل�ستهدفة من بع�ض الت�شريعات.
ويمُ ن ��ع ال�صحفي ��ون والنا�شط ��ون  ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
املواطنني العاديني ،من دخ ��ول املنطقة اخل�ضراء
ومبن ��ى الربمل ��ان �إال بع ��د احل�صول عل ��ى هويات
خا�ص ��ة تمُ ن ��ح بع ��د اخل�ض ��وع لفح� ��ص امن ��ي او
مبرافقة خمولني مع ّرفني لدى اجلهات املعنية.
�إىل ذلك� ،أعلن م�صدر برملاين عن اجتماع �ستعقده
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب ،ال�سب ��ت (الي ��وم) ،م ��ع
ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل ملناق�ش ��ة بع� ��ض القوان�ي�ن املهم ��ة
و�إقرارها خالل الفرتة املقبلة.
وقال امل�ص ��در املطل ��ع لـ(املدى بر� ��س) �إن "رئي�س
جمل� ��س النواب �سليم اجلب ��وري قرر خالل جل�سة
الربمل ��ان ال� �ـ 22م ��ن الف�ص ��ل الت�شريع ��ي االول
لل�سن ��ة الت�شريعية عقد اجتماع م ��ع ر�ؤ�ساء الكتل
الربملاني ��ة ،ال�سب ��ت ( 8ت�شري ��ن االول ،)2016

ملناق�ش ��ة بع� ��ض القوان�ي�ن املهم ��ة و�إقرارها خالل
الفرتة املقبلة".
ويف �سياق �آخ ��ر ،دعا رئي�س الربملان جلنة خرباء
اختيار املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقلة لالنتخابات اىل
عقد اجتماع لها.
وا�ض ��اف امل�ص ��در الربمل ��اين ب ��ان اجلب ��وري دعا
جلنة خ�ب�راء اختي ��ار املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقلة
لالنتخاب ��ات ،البال ��غ عددهم  21اىل عق ��د اجتماع
يوم ال�سبت ،ملناق�شة �آلية اختيار اع�ضاء مفو�ضية
االنتخابات.
كم ��ا وج ��ه رئي� ��س الربمل ��ان جلن ��ة التعدي�ل�ات
الد�ستوري ��ة عقد اجتماع ،ي ��وم االربعاء امل�صادف
 19ت�شرين االول اجلاري ،ملناق�شة عملها.
يف ه ��ذه االثن ��اء ،اعل ��ن النائ ��ب عم ��اد يوخنا ان
الربملان �سيعطل جل�ساته ملدة ع�شرة �أيام مبنا�سبة
العا�شر من حمرم.
وقال يوخن ��ا لـ(املدى بر� ��س) �إن "جمل�س النواب
�سيعق ��د جل�ست ��ه القادم ��ة ،بع ��د ي ��وم ال�سب ��ت8( ،
ت�شري ��ن الأول  ،")2016م�ش�ي�را اىل ان "الربملان
�سيعطل بعدها جل�ساته مل ��دة ع�شرة ايام مبنا�سبة
العا�شر من حمرم" ،م�شريا �إىل �أن "العطلة �ستبد�أ
من ،يوم االح ��د املقبل ،وحتى يوم الثالثاء الـ(18
من ت�شرين الأول .")2016
لك � ّ�ن م�صدرا برملانيا �أكد ان رئي�س جمل�س النواب
وجّ ��ه اللجان الربملاني ��ة اال�ستم ��رار بعملها خالل
عطلة الربملان التي �ست�ستمر لع�شرة ايام مبنا�سبة
عا�شوراء".

مبعوث يونامي يح�ضر اجتماع ًا
للتحالف الوطني
 بغداد  /املدى بر�س
�أعل ��ن التحال ��ف الوطن ��ي ع ��ن ا�ست�ضاف ��ة هيئت ��ه
ال�سيا�سي ��ة ممث ��ل الأمني الع ��ام ل�ل��أمم املتحدة يف
الع ��راق ،ي ��ان كوبي� ��ش ،ملناق�ش ��ة م�س ��ودة وثيق ��ة
التحالف للت�سوية الوطنية وال�سلم الأهلي.
وق ��ال التحال ��ف ،يف بي ��ان ت�سلمت (امل ��دى بر�س)
ن�سخة منه اخلمي�س� ،إن "الهيئة ال�سيا�سية للتحالف
الوطن ��ي اجتمعت اليوم ،ملناق�ش ��ة م�سودة الوثيقة

اخلا�ص ��ة بالت�سوي ��ة الوطني ��ة وال�سل ��م الأهل ��ي"،
مبين ًا �أن "الهيئة ال�سيا�سي ��ة ا�ست�ضافت باالجتماع
ممث ��ل الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة يف الع ��راق،
ي ��ان كوبي� ��ش" .وكانت الهيئ ��ة القيادي ��ة للتحالف
الوطني قد ناق�ش ��ت ،يف (الثالث من ت�شرين الأول
 2016احل ��ايل) ،وثيقة ال�سلم الأهلي واالنتخابات
املقبلة واال�ستجوابات يف جمل�س النواب ،وقررت
ت�شكيل جلنة خمت�ص ��ة من قوى التحالف متخ�ضت
عنها جلنة م�صغرة ب�ش�أن ح�سم تلك املوا�ضيع.

و�أع�ض ��اء جمل� ��س الق�ضاء االعل ��ى .باال�ضافة
اىل ال�سف ��راء واملحافظ�ي�ن ور�ؤ�س ��اء جمال�س
املحافظ ��ات ،وامل ��دراء العام ��ون فم ��ا فوق يف
اجلي� ��ش وق ��وى االم ��ن الداخل ��ي واالجه ��زة
االمنية وجهاز املخابرات.

حتديد املنا�صب ال�سياديّة

واملهجري ��ن
املرحل�ي�ن
لك ��نَّ ع�ض ��و ًا يف جلن ��ة ّ
ّ

وبح�س ��ب م�ص ��ادر برملاني ��ة ف ��ان مزدوج ��ي
اجلن�سية يف الربمل ��ان ي�شكلون ن�سبة � %20أو
�أقل بقليل.
وت�ؤكد امل�صادر لـ(املدى) �أن " %80من �أع�ضاء
جمل�س النواب ،ممن الميلكون جن�سية ثانية،
متحم�سون جدا لإقرار القانون".
وت�سل ��م الربملان قان ��ون (مزدوجي اجلن�سية)
من الدورة املا�ضية �ضمن ع�شرات الت�شريعات
امل�ؤجلة .ويق ��ول النائب ح�سن توران ،ع�ضو
اللجن ��ة القانوني ��ة ،ان "القان ��ون ُق ��رء للم ��رة
االوىل نهاية العام املا�ضي ،والثانية كانت يف
�شباط املا�ضي" .وي�ؤكد توران ،يف حديث مع
(امل ��دى) ام�س ،ان قان ��ون مزدوجي اجلن�سية
ه ��و جزء من �سلة الت�شريعات التي ورد ذكرها
يف الد�ست ��ور وذيل ��ت بعب ��ارة (وينظ ��م ذل ��ك
بقانون) ،لكن مل يتم ت�شريعها.
وتن�ص امل ��ادة (/18رابع ًا) من د�ستور العراق
على "منع َمن يتوىل من�صب� � ًا �سيادي ًا او �أمني ًا
رفيع� � ًا �أي جن�سي ��ة مكت�سب ��ة غ�ي�ر اجلن�سي ��ة
العراقي ��ة ولغر� ��ض بي ��ان املنا�ص ��ب ال�سيادية
واالمنية الرفيعة".
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة حي ��در العب ��ادي ق ��د

�أدرج قانون "مزدوج ��ي اجلن�سية" يف قائمة
اال�صالحات التي �أعلن عنها يف �آب .2015

ا�ستقالة �أو �إ�سقاط اجلن�سية؟

وينتقد النائب ماجد �شنكايل ت�ضمني القانون
فقرة توجب التخلي عن اجلن�سية ،وا�صفا هذا
الإجراء بانه "غري واقعي".
وا�ضاف �شنكايل بالقول "التعطي دول العامل
ت�صريح ��ا ب�إ�سق ��اط اجلن�سي ��ة �إال يف ح ��االت
حم ��دودة جدا .فرن�سا ،مث�ل�ا ،تواجه جد ًال يف
�إ�سقاط اجلن�سية حتى ع ّمن ُيتهم بالإرهاب".
ويلفت ع�ضو جلنة املرحلني اىل ان "امل�س�ؤولني
الذين �سي�شملهم القانون �سيكونون �أمام خيار
واحد وهو ترك املن�صب".
وبح�س ��ب النائب �شنكايل ف ��ان القانون مينح
امل�س�ؤول�ي�ن التنفيذيني مهلة م ��ن � 4 – 3أ�شهر
لإح�ض ��ار "ق ��رار �إ�سقاط اجلن�سي ��ة" ،و�إال ف�إن
عليهم ترك منا�صبهم.
وك�شف وزي ��ر اخلارجية �إبراهي ��م اجلعفري،
خالل جل�س ��ة ا�ست�ضافته يف الربملان ،ان نحو
ن�ص ��ف �سف ��راء الع ��راق يحمل ��ون جن�سي ��ات
اخ ��رى .واو�ض ��ح اجلعف ��ري ،يف معر� ��ض
جواب ��ه عن �س� ��ؤال النائب ��ة حن ��ان الفتالوي،
ان "� 32سف�ي�را عراقيا م ��ن ا�صل  66يحملون
جن�سية مزدوجة".
ون�ص ��ت (امل ��ادة ثالثا)  ،من م�س ��ودة القانون،
على يق ��دم امل�شم ��ول ب�أحكام القان ��ون "تعهدا
خطي ��ا اىل وزارة الداخلي ��ة يعل ��ن في ��ه ع ��دم
اكت�ساب ��ه جن�سي ��ة اخ ��رى او تخلي ��ه ع ��ن اي
جن�سي ��ة مكت�سب ��ة غ�ي�ر اجلن�سي ��ة العراقي ��ة،
ويتحم ��ل التبع ��ات القانوني ��ة يف حالة ثبوت
خمالفته الحكام القانون".
ب ��دوره �أك ��د النائ ��ب كاظ ��م ال�شم ��ري ،رئي�س
كتل ��ة الوطني ��ة وع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة،
ان "القان ��ون كام ��ل ومه ّي� ��أ للت�صوي ��ت ،لكن ��ه
�سي�ضرب م�صالح كتل و�شخ�صيات عديدة ،يف
حال �إقراره".
وق ��ال ال�شم ��ري لـ(امل ��دى) "نع�ت�رف بوج ��ود
م�صاعب تعرت�ض �إقرار وتطبيق القانون نظر ًا
ل�شمول ع ��دد كبري من امل�س�ؤولني ب�أحكامه� ،إال
ان هناك رغبة برملانية كبرية يف �إقراره".
لكنّ رئي�س كتلة ائتالف الوطنية ،بزعامة �إياد
ع�ل�اوي� ،شدد على ان "الربملان �سي�ضغط على
رئا�سته لكي ت�ضع القانون على جدول االعمال
يف �أقرب وقت".

احلمامي
طالبت مبراجعة عقود تك�سي وفالي بغداد وهدّ دت با�ستجواب
ّ

الأحرار ت ّتهم وزير النقل باال�ستجابة لإمالءات ائتالف احلكيم

 بغداد  /املدى بر�س

اتهم ��ت كتل ��ة الأح ��رار وزي ��ر
النق ��ل بـ"ع ��دم معاجل ��ة �ش ��بهات
ف�س ��اد" يف وزارت ��ه ،واال�س ��تجابة
لـ"�إم�ل�اءات �أح ��زاب �سيا�س ��ية"
كانت تدير ال ��وزارة ،مهدد ًة الوزير
باال�ستج ��واب .و�ص ��وت الربمل ��ان،
منت�ص ��ف �آب املا�ض ��ي ،عل ��ى ت ��ويل
احلمامي وزارة النقل.وقدمت كتلة
املواط ��ن ،برئا�س ��ة عم ��ار احلكي ��م،
اخلب�ي�ر البح ��ري كاظ ��م فنج ��ان
احلمام ��ي كـ"مر�ش ��ح تكنوق ��راط"

لت ��ويل حقيب ��ة النقل خلف� � ًا للقيادي
يف املجل� ��س االعل ��ى الوزي ��ر
املخ�ض ��رم باقر ج�ب�ر الزبيدي الذي
ق ��دم ا�ستقالت ��ه عل ��ى خلفي ��ة موجة
الإ�صالح ��ات احلكومية التي �أطلقها
العبادي مطلع العام اجلاري.
وواجه وزير النقل ،م�ؤخرا ،موجة
انتق ��ادات و�سخري ��ة الذع ��ة عل ��ى
خلفي ��ة ت�صريحات ��ه املث�ي�رة للجدل
ح ��ول احت�ض ��ان مدين ��ة النا�صري ��ة
�أقدم مطار يف التاريخ ليعود حلقبة
ال�سومريني قبل � 5آالف �سنة.
ويف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي ح�ضرت ��ه
(املدى بر� ��س) اخلمي�س ،قال ع�ضو
كتلة الأح ��رار النائب عل ��ي �شويليه
�إن "وزي ��ر النق ��ل كاظ ��م فنج ��ان مل

يعال ��ج الكث�ي�ر م ��ن �شبه ��ات الف�ساد
يف وزارت ��ه ومت ت�سجيل مالحظات
بح ��ق الوزي ��ر ،منه ��ا ا�ستجابت ��ه
لإم�ل�اءات �أح ��زاب �سيا�سي ��ة كان ��ت
تدير الوزارة �سابق ًا".
وحتدثت جلنتا النزاهة واخلدمات
النيابيتان عن وج ��ود �شبهات ف�ساد
يف م�شاريع وزارة النقل خالل فرتة
ت ��ويل الوزي ��ر باق ��ر الزبي ��دي عرب
التعاق ��دات التي ابرمتها وزارته مع
بع�ض ال�شركات.
و�أ�ض ��اف النائ ��ب �شويلي ��ه �أن "من
�ضم ��ن املالحظ ��ات �أي�ض� � ًا تثبي ��ت
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي حت ��وم حوله ��ا
�شبه ��ات الف�س ��اد ع�ب�ر ات�ص ��االت
هاتفي ��ة م ��ن تل ��ك الأح ��زاب ،ف� ً
ضال

ع ��ن �شبهات كث�ي�رة �أخرى يف عقود
الإطع ��ام وال�صيان ��ة واملوان ��ئ"،
م�ؤك ��د ًا "وجود م�ش ��اكل مت�أزمة يف
املوانئ العراقية".
وتاب ��ع ع�ضو كتلة االح ��رار بالقول
"مت توجي ��ه تنبيه لوزير النقل عن
الكث�ي�ر من ه ��ذه اخل ��روق" ،مهدد ًا
بـ"جم ��ع تواقيع ال�ستجواب الوزير
يف ح ��ال مل نلم� ��س حت ��رك ًا وا�ضح ًا
ملعاجلة هذه الإ�شكاالت".
و�أك ��د �شويليه �أن "جلن ��ة اخلدمات
والإعمار النيابية نبّهت وزير النقل
ب� ��أن املحا�ض ��رات الت�أريخي ��ة و�إن
كانت فيها املعلومات �صحيحة �إال �أن
الزم ��ان واملكان غري منا�سبني لطرح
ه ��ذه الأمور يف حماف ��ل �أكادميية"،

مطالب� � ًا االدع ��اء الع ��ام وهيئ ��ة
النزاه ��ة بـ"مراجعة جمي ��ع العقود
اخلا�ص ��ة ب�شرك ��ة �سريك ��و و�شركة
النبيل وف�ل�اي بغداد وتك�سي بغداد
وال�صيان ��ة والعق ��ود للوق ��وف على
واقع الف�ساد".
وكان احلمامي قد اتهم ،مطلع �أيلول
املا�ض ��ي ،ال�شركة امل�شغلة لـ"تاك�سي
بغداد" بالتعامل بطريقة ج�شعة مع
م�سافري مطار بغداد الدويل ،مهددا
بف�سخ العقد معها.
واتهمت �شركة تاك�سي بغداد ،الحقا،
وزير النقل "بخرق" العقد امل�شرتك
املربم ب�ي�ن ال�شركة والوزارة ب�أمره
�إدخ ��ال البا�ص ��ات ذات الطابق�ي�ن
للعمل جمانا داخل املطار.

التحالف الدويل ي�ؤكد � ّأن ا�ستعادة املدينة ال تعني هزمية داع�ش يف العراق

وا�شنطن تاميز :ق ّوة حترير املو�صل تدرّبت على حرب املدن والإ�سعافات ملدة � 8أ�سابيع
 ترجمة املدى
يقول م�س�ؤولون �أمريكان ومن قوات التحالف
الدويل ان التدريبات النهائية للقوات العراقية
�ستنته ��ي بحل ��ول منت�ص ��ف ه ��ذا ال�شه ��ر ،مما
ميهد الطريق حلملة ط ��ال انتظارها ال�ستعادة
ال�سيطرة على املو�صل ،ثاين �أكرب مدن العراق
ومعقل داع�ش الرئي�سي.
و�أعل ��ن اجل�ن�رال الكن ��دي ديفي ��د �أندر�س ��ون،
م�س�ؤول عمليات تدري ��ب القوات يف التحالف
ال ��دويل ،ان اال�سبوع�ي�ن املقبل�ي�ن �سي�شه ��دان
التدري ��ب على ما و�صف ��ه "الربوف ��ة النهائية"
للهجوم .وقدر م�س�ؤولون ع�سكريون ان هناك
حاجة اىل ما ب�ي�ن  35.000و 40.000جندي
ال�ستعادة املو�صل من �سيطرة داع�ش.
وق ��ال اجل�ن�رال اندر�س ��ون لل�صحفيني ،خالل
م�ؤمت ��ر �صحف ��ي من مق ��ر ق ��وات التحالف يف
بغ ��داد ،ان "املو�ص ��ل �ستتح ��رر ،ولي�س هناك
�شك يف ذلك".
ولك ��ن الن�ص ��ر يف املو�ص ��ل ال يعن ��ي هزمي ��ة
داع�ش يف الع ��راق .وا�ستعادة املدينة ال تعني
يف نهاي ��ة املط ��اف �س ��وى ان "داع� ��ش قد هزم

يف �صيغته احلالية" كقوة مقاتلة على الأر�ض
"ولكن ذلك بالت�أكيد اليعني ان كل �شيء انتهى.
فهناك معارك قادمة �ستواجه القوات الأمريكية
وقوات التحالف والق ��وات العراقية و�ستكون
�أكرث �صعوبة بعد ا�ستعادة املو�صل".
ويتزام ��ن كل ذل ��ك م ��ع ت�صاع ��د التوت ��رات
الإقليمي ��ة ب�ي�ن الع ��راق وتركي ��ا حي ��ث طالبت
بغ ��داد باالن�سح ��اب الكام ��ل جلمي ��ع الق ��وات
الرتكية من البالد ،بع ��د �أيام من موافقة �أنقرة
عل ��ى خط ��ط لتمدي ��د ن�ش ��ر جنوده ��ا وعددهم
 2000جندي يف �شمال العراق.
الوالي ��ات املتح ��دة وم�ست�ش ��ارون م ��ن ق ��وات
التحالف يعملون ب�شكل مكثف لتدريب القوات
العراقية عل ��ى مواجهة ما ميكن ان يكون قتاال
�شر�سا للق�ض ��اء على بقايا داع� ��ش يف العراق،
يف الوقت الذي تعد فيه العدة ملعركة ا�ستعادة
املو�ص ��ل التي تل ��وح يف الأفق واي�ض ��ا ملا بعد
تلك املعركة.
وقد مت ن�شر ما يقارب من  12من �ألوية اجلي�ش
العراقي  -ب�ي�ن  10.000و  20.000جندي -
ا�ستع ��داد ًا ملعركة املو�ص ��ل بعد ان تدربوا على
يد قوات التحالف خ�صي�صا للهجوم القادم.
ووفق ًا للجرنال اندر�سون فقد تنوعت عمليات

تدري ��ب القوات العراقية ،التي تقوم بها قوات
الوالي ��ات املتح ��دة وق ��وات التحال ��ف ،ب�ي�ن
�سل�سلة من برامج تدريب منوذجية ملدة ثمانية
�أ�سابيع رك ��زت ب�شكل خا�ص عل ��ى حرب املدن
ومعاجل ��ة العب ��وات النا�سف ��ة وبرام ��ج �أق�صر
عن الإ�سعافات الأولية القتالية والتدريب على
الرماية املتقدمة.
وق ��د �ساهم فق ��دان تلك املهارات ل ��دى املقاتلني
يف هزمي ��ة اجلي� ��ش العراقي ام ��ام داع�ش قبل
عام�ي�ن .ويقول اجل�ن�رال �أندر�س ��ون "مل يكن
اجلي�ش العراقي م�ستعدا لهجوم داع�ش ولكن
التدري ��ب ال ��ذي قام ��ت ب ��ه الوالي ��ات املتحدة
وم�ست�ش ��ارو التحال ��ف �سي�ضم ��ن �أال يتك ��رر
ذل ��ك �أبدا".وو�صف العب ��ادي ن�شر تلك القوات
–ال ��ذي رفع عدد القوات الأمريكية يف البالد
اىل اكرث م ��ن  5000فرد للمرة الأوىل منذ عام
 – 2011بـ"الزي ��ادة النهائية" الالزمة قبل �أن
يبد�أ ح�صار املو�صل.
ورف�ض اجلرنال �أندر�سون مرة �أخرى التعليق
عل ��ى املوع ��د الذي ميك ��ن �أن تبد�أ في ��ه القوات
العراقي ��ة وق ��وات البي�شمرك ��ه بالتحرك داخل
املدين ��ة ،م�ؤك ��دا �أن القرار �سيك ��ون بيد بغداد
التي �ستحدد موعد انطالق العملية.

وانتق ��د املر�ش ��ح الرئا�سي اجلمه ��وري دونالد
ترام ��ب �إدارة �أوباما ومناف�ست ��ه الدميقراطية
هيالري كلينتون عما و�صفه بالإدالء ب�أحاديث
علني ��ة و�صريحة عن �س�ي�ر املعارك مما يك�شف
ملقاتلي داع�ش خطط الواليات املتحدة املتعلقة
بتل ��ك املعركة .ويق ��در م�س�ؤول ��ون يف الإدارة
الأمريكي ��ة �أن � 3000إىل  4000م ��ن مقاتل ��ي
داع� ��ش يختبئ ��ون داخل املو�ص ��ل ،وهذه جزء
من قوة �أكرب م ��ن  10.000ع�ضو يف اجلماعة
الإرهابية يتواج ��دون على طول الطريق نحو
مدينة الرقة ال�سورية.
وم ��ن �ش�أن هزمي ��ة داع� ��ش يف املو�ص ��ل �إنهاء
مهم ��ة الوالي ��ات املتحدة الت ��ي ا�ستغرقت مدة
عام�ي�ن يف العراق .وكم ��ا قال املتح ��دث با�سم
البنتاغ ��ون الكابنت جي ��ف ديفي�س لل�صحافيني
"ال توجد �أهداف رئي�سية �أخرى".
لكن اجلرنال �أندر�سون �أو�ضح انه بعد معركة
املو�ص ��ل ،لن تكون احلرب عل ��ى داع�ش قريبة
م ��ن نهايته ��ا ،بينم ��ا يخ�ش ��ى الكث�ي�رون م ��ن
ان تع ��اود تل ��ك املجموع ��ة االرهابي ��ة اللجوء
�إىل تكتي ��كات ح ��رب الع�صاب ��ات والهجم ��ات
االرهابي ��ة �إذا ما فق ��دت االرا�ض ��ي التي كانت
ت�سيطر عليها.
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العمليات امل�شرتكة :معلومات خاطئة م�صدرها املقاتلون ت�س ّببت باحلادث

احل�شد يدعو للتحقيق مبقتل  21من مقاتليه يف القيارة
ب�ضربة للتحالف الدويل

 بغداد /املدى بر�س
يف وق ��ت �أعلن ��ت هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعبي
ا�ستياءه ��ا لق�صف التحال ��ف الدويل احد
مقاره ��ا جنوب املو�صل ،ع ��زت العمليات
امل�شرتك ��ة ال�ضرب ��ة اىل "احداثي ��ات
خاطئة" قدمها بع�ض املقاتلني للتحالف.
وكان م�س� ��ؤول امريك ��ي ق ��د اعل ��ن ان
التحال ��ف �ض ��د تنظي ��م داع� ��ش �أق ��ر ب�أنه
قت ��ل عل ��ى الأرج ��ح ع ��ن طري ��ق اخلط� ��أ
عنا�ص ��ر يف احل�ش ��د الع�شائ ��ري امل�ؤي ��د
للحكومة العراقية يف غارة االربعاء قرب
املو�صل.
و�أف ��اد م�س�ؤول ��ون عراقي ��ون ان الغ ��ارة
اجلوي ��ة ا�سفرت عن مقت ��ل  21مقاتال من
احل�ش ��د الع�شائري ال�س ّن ��ي قرب املو�صل
التي ت�شكل معقال لتنظيم داع�ش.

وقبل ا�سبوع�ي�ن �أقر التحالف بانه ق�صف
عن طريق اخلط�أ موقعا للجي�ش ال�سوري
م ��ا ا�سفر ع ��ن مقت ��ل �ست�ي�ن جندي ��ا على
االقل.
وت�أتي ه ��ذه الغارة فيم ��ا ت�ستعد القوات
العراقي ��ة ل�ش ��ن هج ��وم وا�س ��ع النط ��اق
ال�ستع ��ادة املو�ص ��ل م ��ن االرهابيني .ومل
تعل ��ن احلكوم ��ة العراقي ��ة ،حت ��ى االن،
موع ��دا حمددا لبدء العملي ��ة ،لكن العديد
من امل�س�ؤولني الغربيني حتدثوا عن �شهر
ت�شرين االول.
ووعد رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،يوم
الثالث ��اء� ،سكان املو�صل ثاين مدن البالد
بن�صر "قريب" يف مواجهة اجلهاديني.
وبع ��د يوم م ��ن ال�ضرب ��ة الغام�ض ��ة ،قال
فال ��ح الفيا�ض ،رئي�س هيئ ��ة احل�شد ،انه
"يف مت ��ام ال�ساع ��ة  ١١٥م ��ن فجر يوم

االربع ��اء املواف ��ق اخلام�س م ��ن ت�شرين
االول احلايل ،تعر�ض موقع تابع لقوات
احل�ش ��د ال�شعبي يف جن ��وب املو�صل اىل
�ضربة جوي ��ة من قبل طائ ��رات التحالف
ال ��دويل م ��ا ا�سف ��ر ع ��ن مقت ��ل  ٢١مقاتال
وجرح � ٥آخرين".
و�أ�ضاف الفيا�ض ،يف بيان تلقت (املدى)
ن�سخ ��ة منه" ،يف الوق ��ت الذي نعزي فيه
�أ�س ��ر ال�شه ��داء االبطال الذين لب ��وا نداء
الواج ��ب وامل�س�ؤولي ��ة وحمل ��وا مع ��اين
النخ ��وة والفرو�سية ليتقدم ��وا اخوانهم
من ��ذ اك�ث�ر م ��ن ع ��ام يف �س ��وح املواجهة
ولي�سهم ��وا يف حتري ��ر قراه ��م ومدنه ��م
املغت�صب ��ة ،فاننا نعرب عن بالغ ا�ستيائنا
وا�ستغرابن ��ا لتك ��رار وق ��وع مث ��ل ه ��ذه
احلوادث".
وطال ��ب رئي�س هيئة احل�ش ��د امل�س�ؤولني

مقاتلو ع�شائر اجلبور�( ..أر�شيف)
والق ��ادة يف التحال ��ف ال ��دويل بـ"�إجراء
التحقيق ��ات املطلوب ��ة يف احلادث ��ة
والوق ��وف عل ��ى ا�سبابه ��ا ومالب�ساته ��ا
واعالمنا النتائ ��ج مبو�ضوعية و�شفافية
والعمل على عدم تكرارها م�ستقبال".
يف ه ��ذه االثناء ،ك�شفت قي ��ادة العمليات
امل�شرتكة ان الغ ��ارة اخلاطئة التي نفذها
التحالف الدويل �ضد احل�شد الع�شائري،
جن ��وب املو�صل ،ا�ستن ��دت اىل معلومات
قدمها مقاتلون من احل�شد الع�شائري.
وقال ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة ،يف
بي ��ان تلقت (املدى بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن
"ال�ضرب ��ة اجلوية الت ��ي نفذها التحالف
ال ��دويل �ضم ��ن قاط ��ع عملي ��ات حتري ��ر
نينوى جاءت بن ��ا ًء على معلومات قدمت
م ��ن احل�ش ��د الع�شائ ��ري تفي ��د بوج ��ود
ن�ي�ران معادية م ��ن �أحد املن ��ازل يف قرية

خرائ ��ب ج�ب�ر ،جن ��وب املو�ص ��ل ،ومت
تدقيق املعلومات م ��ع م�صدرها الذي �أكد
املعلومات".
و�أ�ضاف ��ت قي ��ادة العملي ��ات ان "ال�ضربة
اجلوي ��ة نفذت عل ��ى الهدف املح ��دد وفق ًا
للمعلوم ��ات ،وتب�ّي�نّ بع ��د ذل ��ك ا�ست�شهاد
ع ��دد من �أبناء احل�ش ��د الع�شائري وجرح
�آخري ��ن" ،م�ؤك ��د ًة �أن ��ه "مت فت ��ح حتقيق
فور ًا ملعرفة املق�صر".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك �أعلن ��ت اخلارجي ��ة
الأمريكي ��ة فت ��ح حتقيق باحل ��ادث .وقال
م ��ارك تون�ي�ر ،املتح ��دث با�س ��م وزارة
اخلارجي ��ة االمريكي ��ة ،خ�ل�ال �إيج ��از
�صحف ��ي ،تابعت ��ه (امل ��دى بر� ��س)� ،إن
"حتقيق ًا يجري الآن للنظر يف مالب�سات
الغ ��ارة الت ��ي ت�سبب ��ت مبقت ��ل ع ��دد م ��ن
عنا�صر القوات التابعة للح�شد الع�شائري
يف القيارة".
ً
وا�ض ��اف تون�ي�ر ان "الغ ��ارات غالب� �ا ما
جتري بتن�سيق ا�ستخباري بني اجلانبني
الأمريك ��ي والعراق ��ي ويت ��م التحقق من
املعلومات قبل �شن الغارة لتاليف حدوث
خط�أ يف �ضرب الهدف".
و�أو�ض ��ح املتحدث االمريك ��ي �أن "الغارة
اذا ت�سببت ب�إ�صاب ��ة الهدف اخلط�أ فنحن
نق ��وم ب�إج ��راء حتقي ��ق �شام ��ل و�سنكون
على �أعلى قدر من ال�شفافية يف �إجرائه".
م ��ن جهته ��ا قال ��ت القي ��ادة الع�سكري ��ة
االمريكي ��ة الو�سط ��ى (�سنتك ��وم) ،يف
بيان له ��ا ،ان "الغارات مت ��ت بطلب" من
الق ��وات العراقي ��ة ونف ��ذت "بالتن�سي ��ق
م ��ع" احلكومة العراقي ��ة ،م�شرية اىل انه
من �ش� ��أن "حتقيق م�ش�ت�رك" بني القوات
العراقي ��ة والتحالف ان يك�شف مالب�سات
ما جرى.
واو�ض ��ح البي ��ان ان الغ ��ارة ا�ستهدف ��ت
"مبن ��ى ي�ستخدمه تنظي ��م داع�ش" حيث
كان جهادي ��وه "يطلق ��ون الن ��ار منه على
القوات العراقية".
وق ��ال وزير وم�س�ؤول عراقيان ان الغارة
ا�ستهدف ��ت املقاتل�ي�ن عن ��د ال�ساعة االوىل
فج ��ر االربعاء �ش ��رق بلدة القي ��ارة ،التي
مت ��ت ا�ستعادتها من تنظيم داع�ش يف �آب
املا�ضي.
وقال ال�شيخ نزهان ال�صخر اللهيبي ،قائد
مقاتلي احل�شد الع�شائ ��ري ،انهم متكنوا
م ��ن �ص ��د هج ��وم �شن ��ه عنا�ص ��ر تنظي ��م
داع� ��ش يف املنطق ��ة وتعر�ض ��وا للق�صف
اثناء جتمعهم عند انتهاء القتال.
م ��ن جهته قال وزي ��ر الزراعة فالح ح�سن
الزي ��دان ،الذي تقي ��م ع�شريته يف منطقة
القي ��ارة ،ان  21مقات�ل�ا م ��ن احل�ش ��د
الع�شائري قتلوا و�أكد توقيت ال�ضربة.

�شرطة دياىل تطارد عنا�صر داع�ش يف العظيم
 دياىل /املدى بر�س
�أعلن ��ت قيادة �شرطة دياىل ،اخلمي�س ،تنفي ��ذ عملية امنية لتفتي�ش عدد
من مناط ��ق ناحية العظيم� ،شمال غرب دي ��اىل ،وفيما بينت ان العملية
ج ��اءت ملط ��اردة فل ��ول تنظيم داع� ��ش وتزامنا م ��ع خطة �شه ��ر حمرم،
اك ��دت العثور على عدد من العبوات النا�سفة وتدمري امل�ضافات التابعة
للتنظيم.وق ��ال العقي ��د غالب العطي ��ة ،الناطق با�س ��م �شرطة دياىل ،يف
حدي ��ث ل� �ـ (املدى بر� ��س) �إن "ق ��وة �أمنية م�شرتك ��ة نفذت عملي ��ة امنية

لتفتي� ��ش مناط ��ق متفرقة م ��ن ناحية العظي ��م بد�أتها م ��ن منطقة طريق
االمام�ي�ن وباجتاه مع�ب�ر البوطلحة داخ ��ل ،واملنطق ��ة املح�صورة بني
ح ��اوي العظي ��م والطري ��ق الرئي�س من ناحي ��ة العظيم وكذل ��ك تفتي�ش
مناطق البوجلبي واخللفاء والهيتاوين والطالعة و�شظيف والبوعواد
وح�سن ال�ضايع وام الكرامي".
وا�ض ��اف العطية �أن "ه ��ذه العمليه ت�أتي �ضمن العملي ��ات االمنية التي
تقوم بها �شرطة دياىل ملطاردة فلول ع�صابات داع�ش االرهابية وتزامنا
مع تنفيذ خطة �شهر حم ��رم احلرام لب�سط االمن واال�ستقرار يف جميع

مناط ��ق دي ��اىل" ،الفتا اىل "العثور عل ��ى العديد من العب ��وات النا�سفة
وتدمري عدد من م�ضافات داع�ش على حافه �سد العظيم الغربية من جهة
حمافظة �صالح الدين".
ي�ش ��ار �إىل �أن تنظي ��م داع�ش �سيطر على �أج ��زاء وا�سعة من دياىل بينها
بل ��دات ال�سعدية وجلوالء والعظيم و�أج ��زاء من املقدادية واملن�صورية
بع ��د �شهر حزي ��ران  ،2014قبل �أن تبادر الق ��وى الأمنية �إىل تطهريها،
لكن ذلك �أدى �إىل نزوح �أعداد كبرية من الأ�سر خوف ًا من بط�ش التنظيم
وخوف ًا من العمليات الع�سكرية واال�شتباكات املتبادلة.

قالوا �إن التنظيم �سيبقى ي�شكل تهديداً حتى لو ُهزم يف املو�صل

حمللون :داع�ش �سي�ستغل حتالفاته الع�شائرية للبقاء يف جيوب
بني العراق و�سوريا
 ترجمة :املدى
اذا م ��ا متكن ��ت الهجم ��ات الع�سكري ��ة م ��ن ط ��رد
جمموعة داع�ش من معاقلها يف �سوريا و العراق،
ف ��ان حملل�ي�ن ع�سكريني وق ��ادة ك ��رد يقولون من
املحتمل ان ي�ؤ�س�س املتطرفون قواعد يف املناطق
الريفية ملوا�صلة �إرهابهم.
ويقول ر�ضوان باديني� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
يف جامعة �صالح الدي ��ن يف �أربيل" ،عندما تنفد
خي ��ارات مقاتلي داع�ش ،وه ��ذا �سيح�صل قريب ًا،
فانه ��م �سيمار�سون املزيد م ��ن العنف يف املناطق
الت ��ي تقع خارج �سيطرتهم حيث �سي�ستمرون يف
فر�ض نفوذهم يف املحافظات الريفية يف �سوريا
و الع ��راق ،و�سيحاول ��ون �إ�ستخدام هذه املناطق
كمراكز عمليات ل�شن هجماتهم".
ومن ��ذ ع ��ام � 2014إ�ستخدم ��ت جمموع ��ة داع�ش
الع ��راق و �سوري ��ا كمراك ��ز لت�أ�سي� ��س وتو�سي ��ع
خالفته ��ا املزعومة من �أجل تغي�ي�ر خارطة هذين
البلدين اللذين دمرتهما احلرب.

الأط ��راف التي تقاتل داع� ��ش  -مبا فيها التحالف
ال ��دويل والق ��وات احلكومية واملحلي ��ة  -جعلت
املجموعة ترتنح ومتكنت من �إ�ستعادة ال�سيطرة
على �أجزاء من العراق و�سوريا ب�شكل بطيء.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،ق ��ال �أنت ��وين بلنك ��ن ،وكيل
وزير اخلارجية الأمريكي خ�ل�ال جل�سة �إ�ستماع
يف الكونغر�س" ،لقد ج ّردنا داع�ش من نحو %25
من الأرا�ضي التي كانت ت�سيطر عليها يف �سوريا
و�أكرث من  % 50منها يف العراق".
ففي حمافظة الأنبار غرب العراق عانت املجموعة
م ��ن �سل�سل ��ة �إندحارات خ�ل�ال الأ�شه ��ر املا�ضية،
ويف ال�شمال تق ��وم املجموعة بتعزيز معقلها يف
املو�ص ��ل وتخطط ل�صد هجوم كب�ي�ر من القوات
العراقية لإ�ستعادة املدينة.
ويق ��ول حملل ��ون ان خ�س ��ارة داع� ��ش للمو�ص ��ل
�ست�شتت املتطرفني يف �أنحاء املنطقة ال�صحراوية
يف الغالب.
ويق ��ول خال ��د عكا�ش ��ة ،مدي ��ر املرك ��ز الوطن ��ي
للدرا�س ��ات الأمني ��ة يف القاه ��رة ،ان "حتري ��ر

تو�س ��ع جمموع ��ة داع� ��ش
املو�ص ��ل �سيوق ��ف ّ
يف الع ��راق وي�ضم ��ن زوال خالفته ��ا املزعوم ��ة
تدريجي ًا".
بينم ��ا يقول �آخ ��رون �أنها �ستبقى ت�ش ��كل تهديد ًا
يف الع ��راق حتى بعد خ�سارتها املو�صل .فداع�ش
مدعوم ��ة من بع�ض الع�شائ ��ر ال�سنيّة يف الأنبار،
ح�س ��ب ال�سرتاتيجي الع�سك ��ري �آرا�س دزئي من
�أربيل الذي يقول "�ستبق ��ى داع�ش ت�شكل تهديد ًا
ما دامت حتظى بدعم �شعبي يف هذه املناطق".
ال�سني ��ة بالإ�ستياء من
وت�شع ��ر بع� ��ض الع�شائ ��ر ُّ
حكوم ��ة بغ ��داد ،والبع� ��ض ي ��رى يف جمموع ��ة
داع� ��ش ق ��وة بديل ��ة ،بينم ��ا ي�ستفيد �آخ ��رون من
العم ��ل معها من خ�ل�ال تهريب النف ��ط والب�ضائع
من املناطق التي ت�سيطر عليها.
ويق ��ول دزئ ��ي "�ست�ستم ��ر داع�ش بالتع ��اون مع
ه ��ذه الع�شائر لأن ذلك مينحها �شرعية بني النا�س
ونوع ًا من التحالف الع�سكري".
وي�ضيف انه من ال�صعب الق�ضاء على نفوذها لأن
�أفرادها مبعرثون بني ال�س ّكان وميكنهم من هناك

�إ�ستخ ��دام التكتي ��كات القدمي ��ة "يعلم ��ون ب�أنهم
�سيخ�س ��رون املناط ��ق يف �أية حلظ ��ة لذلك قاموا
بتدريب الكثري من الإنتحاريني – الأطفال ب�شكل
خا�ص – لتنفيذ الهجمات".
وم ��ن املحتم ��ل ان ميتد نفوذ داع� ��ش يف املناطق
ال�سن ّي ��ة اىل �سوري ��ا ،ويق ��ول �أح ��د ق ��ادة قوات
البي�شمرك ��ة ق ��رب املو�صل "ل ��دى مقاتلي داع�ش
الكث�ي�ر م ��ن اجلي ��وب القوية على ط ��ول احلدود
العراقي ��ة ال�سوري ��ة ومن املحتم ��ل ان يتمركزوا
يف تلك املناطق بعد طردهم من املو�صل".
لك ��ن م ��ن �سيق ��ود داع� ��ش يف الع ��راق و�سوري ��ا
يف امل�ستقب ��ل .من ��ذ �أ�شه ��ر واجلي� ��ش الأمريك ��ي
ي�ستهدف قي ��ادات داع�ش ،حيث قتل  13منهم يف
املو�صل خالل �شهر �أيلول ومن املحتمل ان تخ�سر
املجموعة الكثري منهم يف معركة املو�صل.
ويقول املحلل عكا�ش ��ة "معظم قادة داع�ش الذين
�إ�ستهدفته ��م ال�ضربات اجلوي ��ة الأمريكية كانوا
ميتلك ��ون مهارات ال ميتلكها بدال�ؤهم ،لكن ذلك ال
يعني انها �ضعفت متام ًا".

ً
اقت�صاديا رد ًا
مقاطعة تركيا
على بقاء قواتها يف �أرا�ضينا
عدنان الأ�سدي
دع ��ا ع�ض ��و جلنة الأمن والدف ��اع النيابية عدنان ه ��ادي اال�سدي ،جمل�س
ال ��وزراء اىل الت�صوي ��ت على قرار ايق ��اف ادخال الب�ضائ ��ع الرتكية اىل
العراق.وق ��ال اال�سدي "على جمل�س الوزراء حماربة التدخل الرتكي يف
الع ��راق م ��ن خالل و�سائل ع ��دة واهمها اجلانب االقت�ص ��ادي على اعتبار
ان الع ��راق ه ��و من اك�ث�ر الدول التي ت�ست ��ورد من تركي ��ا" داعي ًا جمل�س
ال ��وزراء اىل "الت�صويت على ق ��رار ايقاف ادخ ��ال الب�ضائع الرتكية اىل
العراق مامل ت�سحب احلكومة الرتكية قواتها".و�شدّد اال�سدي على "عدم
�ض ��رورة ا�ستخدام �سيا�سة النف�س الطوي ��ل مع اجلانب الرتكي" ،م�شريا
اىل "اهمي ��ة ح�سم االحتالل الرتكي قب ��ل حترير املو�صل وادخال احل�شد
ال�شعب ��ي اىل املعركة الن ��ه هو القوة الوحيدة الت ��ي �ستمنع التق�سيم بعد
حترير املو�صل".

"ا�ستجوابات ف�ضائية" يف
الربملان حلماية وزراء
عالية ن�صيف

ح ّذرت النائبة عن جبهة اال�صالح عالية ن�صيف ،من وجود "ا�ستجوابات
ف�ضائية" يف جمل�س النواب حلماية بع�ض الوزراء.
وقال ��ت ن�صيف �إن "هناك ا�ستجواب ��ات ح�صلت لبع�ض الوزراء ،و�أخرى
مقبل ��ة كا�ستجواب هيئة االت�صاالت وطلبات ال�ستجواب وزيري الرتبية
والزراع ��ة" ،م�شرية اىل �أن "هناك بدعة جدي ��دة ميار�سها بع�ض النواب
م ��ن اجل حماي ��ة بع�ض ال ��وزراء مبا ي�سم ��ى "اال�ستج ��واب الف�ضائي".
واو�ضح ��ت ع�ض ��و جبهة اال�ص�ل�اح ان "اال�ستجواب الف�ضائ ��ي يعني �أن
النائب يق ��دم ا�ستجوابا �شكليا لقطع الطريق امام اال�ستجواب امل�ستكمل
لل�ش ��روط القانوني ��ة" ،داعية "هيئ ��ة رئا�سة جمل�س الن ��واب التي اثبتت
نزاهته ��ا وعملها التنظيمي للمرحلة ال�سابق ��ة يف اال�ستجوابات اىل عدم
قب ��ول اي ا�ستج ��واب ف�ضائ ��ي يح ��اول قط ��ع الطريق ام ��ام اال�ستجواب
احلقيقي".

امتالء �ســد الي�سو الرتكي
�سي�ؤثر على العراق كثرياً
ح�سن اجلنابي
�أكــد وزير امل ��وارد املائية ح�سن اجلنابي ،ان �سد الي�سو الرتكي �سيكتمل
ان�ش ��ا�ؤه قريب ��ا ،م�ش�ي�را اىل ان الع ��راق �سيتاثر عند م ��لء ال�سد من دون
اتفاق.
وق ��ال اجلناب ��ي ان "�س ��د الي�سو الرتك ��ي يج ��ري ان�شا�ؤه من ��ذ �سنوات،
و�سيكتمل قريبا" ،مبينا انه "�سيتم بعد ذلك ملء ال�سد".
وا�ضاف وزير املوارد املائية ان "العراق �سيت�أثر عند ملء ال�سد اذا مت من
دون اتفاق" ،م�شريا اىل انه "مت عقد اجتماعات فنية مع االتراك و�سنعقد
مع خرباء اتراك للتو�صل اىل اتفاقات تر�ضي الطرفني".

اخلدمات النيابية تتابع
�أعمال وعقود وزارة النقل
عواطف نعمة
�أك ��دت ع�ضو جلنة اخلدمات النيابي ��ة عواطف نعمة� ،أن جلنته ��ا �ستتابع اعمال
وزارة النقل يف تنفيذ م�شاريع وعقود �أُبرمت يف زمن وزراء �سابقني.
وقال ��ت نعم ��ة "ا�ست�ضفنا يف جلنة اخلدم ��ات النيابية وزير النق ��ل كاظم فنجان
ال ��ذي ا�ستعر�ض خطته لتطوير قطاعات وزارة النق ��ل والتي ات�سمت باملهنية"،
مبين ��ة �أن ��ه "مت التط ��رق �إىل م�ش ��اكل ه ��ذا القط ��اع وا�ستعر� ��ض جمموع ��ة من
الإ�شكاالت التي كانت منذ عهد الوزراء ال�سابقني".
و�أ�ضاف ��ت ع�ض ��و جلنة اخلدم ��ات �أن "الوزير تعهد با�ستكم ��ال م�سرية الإ�صالح
الت ��ي ب ��د�أت يف عه ��د احلكومة احلالي ��ة ،وخا�ص ��ة يف بع�ض املفا�ص ��ل والعقود
والتي من خالل بحثنا عن توقيتاتها وجدنا �أنها �أبرمت يف عهد الوزير الأ�سبق
عام ��ر عبد اجلب ��ار" ،م�ؤكدة �أن "اللجنة �ستبقى تتابع م ��ع الوزارة تنفيذ اخلطة
الإ�صالحية".

العبادي �ألغى مادة يف
املوزانة تقيـّد عمل
املحافظات
علي التميمي
�أعلن حمافظ بغداد علي التميمي ،ان رئي�س الوزراء حيدر العبادي وافق
على الغاء مادة من قانون املوازنة كانت تقيد عمل املحافظة.
وق ��ال التميم ��ي ان "اجتماع الهيئ ��ة التن�سيقية العليا م ��ا بني املحافظات
طال ��ب العبادي بالغ ��اء املادة  17من تعليمات تنفي ��ذ املوازنة التي منعت
وكبل ��ت املحافظ ��ة م ��ن قيامها بفر� ��ض ر�سوم وف ��ق املادة  25م ��ن قانون
املوازنة" ،م�شريا اىل ان "رئي�س الوزراء ا�ستجاب اىل الغاء هذه املادة،
ووافق على فتح ح�ساب ت�شغيلي وا�ستثماري للمحافظة".
وتاب ��ع حمافظ بغداد ان "العبادي وافق اي�ضا على اطالق التخ�صي�صات
املالية مل�شروع ن�صب احدث منظومة للكامريات يف العراق ،حيث �ست�صل
ن�سبة اجناز امل�شروع  %100بعد ت�سلم تلك املبالغ ،باال�ضافة اىل ان هناك
مبالغ يرتتب على املحافظة دفعها اىل ال�شركة املنفذة لإكمال امل�شروع".

كرد�ستان تعلن ت�صدير �أكثـر من  16مليون برميل نفط يف �أيلول املا�ضي
 بغداد /المدى

�أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في
�إقليم كرد�ستان ،يوم ام�س الجمعة،
�أن حج ��م ال�ص ��ادرات النفطية خالل
�شهر �أيل ��ول الما�ضي بلغت �أكثر من
 16مليون برميل ،مبينة �أنها حققت
�أكث ��ر م ��ن  611ملي ��ون دوالر م ��ن
مبيعات النفط.

وقال ��ت ال ��وزارة ف ��ي بي ��ان اطلعت
عليه "المدى" ،ان ��ه "تم ت�صدير 16
ملي ��ون و� 944ألف برميل من النفط
الخ ��ام خ�ل�ال �شه ��ر �أيل ��ول 2016
عب ��ر خط جيهان ،بمع ��دل � 565ألف
برميل يومي ًا" ،مو�ضحة "�سعر بيع
البرميل الواحد بلغ  36دوالر ًا و10
�سنتات".
و�أ�ضافت الوزارة �أنها "حققت خالل

ال�شه ��ر الما�ضي  611مليونا و764
�أل ��ف دوالر م ��ن مبيع ��ات النف ��ط،
م�شيرة الى "دف ��ع  75مليون و773
�أل ��ف دوالر كم�ستحق ��ات ال�ش ��ركات
ودف ��ع  188مليون ��ا و� 376أل ��ف
دوالر كدي ��ون لل�ش ��ركات ،و�ص ��رف
 20ملي ��ون دوالر للبت ��رودوالر
والم�صاري ��ف الأخ ��رى م ��ن المبلغ
المذكور".

وتابعت الوزارة" ،بقي  327مليونا
و� 614ألف دوالر فقط لحكومة �إقليم
كرد�ستان من مبيعات النفط".
وكان ��ت وزارة الث ��روات الطبيعي ��ة
ف ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان اعلن ��ت �إنتاج
�أكثر من  15مليون برميل من النفط
خ�ل�ال �شه ��ر �آب الما�ض ��ي ،م�ؤك ��دة
تحقيق �أكثر م ��ن  413مليون دوالر
من مبيعات نفطها الم�صدر.
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املركزي يعزو تعرث امل�صارف الأهلية لغياب الت�شريعات االقت�صادية
 خ�براء يتهم��ون جه��ات �سيا�سي��ة مبحاول��ة �إف��راغ ال�س��وق م��ن ال�سيول��ة النقدي��ة
 بغداد /المدى

يعر� ��ض عل ��ى قن ��اة (امل ��دى)� ،إن "ما
ح ��دث يف م�ص ��رف دار ال�سالم ب�ش�أن
مبال ��غ املودعني يرتب ��ط ب�شكل وثيق
باالفتق ��ار اىل الت�شريع ��ات امل�صرفية
التي توفر بيئة عم ��ل �آمنة وعلمية"،
مبين� � ًا ان ��ه "مت ت�شكيل هيئ ��ة خا�صة
برئا�س ��ة مع ��اون مدي ��ر ع ��ام مراقبة
ال�صريفة واالئتمان" ،مبينا ان "هذه
الهيئ ��ة زارت امل�ص ��رف واخذت معها
االحتياط ��ي القان ��وين م ��ن الأم ��وال
اخلا�صة بالبنك".
وا�ضاف �سلط ��ان ان "الهيئة امل�شكلة
التقت املتظاهري ��ن ا�صحاب الودائع
ودر�ست ا�سب ��اب تلك الأزمة" ،م�ؤكد ًا
انه "�ستتم تغطية مبالغ املودعني يف
امل�صرف بن�سب ��ة ،%70بعد التاكد من
�سالمة البيانات".

عزا البنك المركزي ،يوم
ام�س الجمعة ،ا�سباب تعثر
م�صرف دار ال�سالم في ارجاع
اموال المودعين لديه الى
غياب الت�شريعات الخا�صة
بعمل الم�صارف العراقية،
واكد ت�شكيل هيئة خا�صة
لت�سديد المبالغ الى  %70من
اعداد المودعين بعد التاكد
من �سالمة بياناتهم ،فيما اتهم
خبراء اقت�صاديون" ،جهات
�سيا�سية بمحاولة افراغ ال�سوق
من ال�سيولة المالية ل�ضرب
االقت�صاد العراقي وتحقيق
اهداف ت�صب في م�صلحة
تنظيم (داع�ش)".

اتهام لجهات �سيا�سية ب�إفراغ
ال�سوق من ال�سيولة النقدية
م ��ن جهته ��ا ،ا�ش ��ارت اخلب�ي�رة
االقت�صادي ��ة �س�ل�ام �سمي�س ��م ،خ�ل�ال
ا�ست�ضافته ��ا يف برنام ��ج (نا� ��س
وحكوم ��ة) ،ان "هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
اجلهات ال�سيا�سية ذات النفوذ تتحكم
ب� ��إدارات امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة وه ��ي
حت ��اول اف ��راغ ال�س ��وق العراقية من
ال�سيول ��ة النقدي ��ة ل�ض ��رب االقت�صاد
العراق ��ي خدم ��ة ل�صال ��ح تنظي ��م
(داع�ش)".
وتابع ��ت �سمي�سم ان "هنالك خل ًال يف

المركزي يتعهد بت�سديد اموال
 %70من مودعي م�صرف دار
ال�سالم
وق ��ال مدير عام اال�ص ��دار واخلزائن
يف البن ��ك املرك ��زي ،عب ��د العبا� ��س
�سلط ��ان ،خ�ل�ال ا�ست�ضافت ��ه يف
برنام ��ج (نا� ��س وحكوم ��ة) ،ال ��ذي

ال�صناعة تعيد النظر بعقودها ال�سابقة يف جمال ال�شراكة واال�ستثمار ب�سبب "الف�ساد"
 بغداد /المدى
اعل ��ن وزي ��ر ال�صناع ��ة واملع ��ادن وكال ��ة حمم ��د �شي ��اع
ال�س ��وداين ،ي ��وم ام� ��س اجلمع ��ة ،ت�شكي ��ل جلن ��ة الع ��ادة
النظر بجمي ��ع عقود امل�شارك ��ة واال�ستثمار الت ��ي ابرمتها
ال ��وزارة خ�ل�ال ال�سن ��وات ال�س ��ت املا�ضية ،واك ��د ان تلك
العق ��ود ت�شوبها "عمليات ف�ساد ف�ض ًال ع ��ن اعتماد �شركات
غري خمت�ص ��ة" ،فيما �شدد على �ض ��رورة دعم ال�شخ�صيات
النزيهة والقادرة على الت�صدي ملواقع امل�س�ؤولية.
وق ��ال حممد �شي ��اع ال�س ��وداين يف بي ��ان ،تلق ��ت "املدى"
ن�سخ ��ة منه� ،إن ��ه "مت ت�شكيل جلن ��ة العادة النظ ��ر بجميع
عق ��ود امل�شاركة واال�ستثم ��ار التي ابرمته ��ا الوزارة خالل
ال�سن ��وات ال�س ��ت املا�ضي ��ة" ،مبين� � ًا ان "اللجن ��ة �ستجري
تقييم ��ا جلميع العقود ويف �ضوء ه ��ذا التقييم �سيتم انهاء
العق ��ود املتلكئة واال�ستم ��رار بالعقود الت ��ي نفذت �شروط

التعاقد مع الوزارة" .وا�ض ��اف ال�سوداين ان "هناك نحو
 170عقد م�شاركة وا�ستثمار ابرمتها الوزارة �سابقا �ستتم
مراجعتها وتقييمها من قبل اللجنة" ،مو�ضحا انه "كان من
املفرت�ض ان ت�ؤدي هذه العقود الغر�ض املطلوب يف ت�أهيل
امل�صان ��ع واملعامل الت ��ي تعاقدت الوزارة الع ��ادة ت�أهيلها،
اال ان ال�سب ��ب يع ��ود اىل اختيار �شركات غ�ي�ر متخ�ص�صة
وابرام عقود غري ر�صينة ما ادى اىل تلك�ؤ معظمها".
واك ��د ال�س ��وداين ان "تلك العقود مل ت�أخ ��ذ بنظر االعتبار
تطوي ��ر املنت ��ج او ا�ضافة خطوط انتاجي ��ة جديدة ،ف�ضال
عن �شبهات الف�ساد التي رافقت ابرام تلك العقود".
وتاب ��ع ال�س ��وداين ان "مكافح ��ة ظاه ��رة الف�س ��اد يف
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة بحاج ��ة اىل دعم كب�ي�ر ال يقت�صر على
ك�ش ��ف الفا�سدي ��ن بقدر ما يحت ��اج اىل توجي ��ه الدعم اىل
اال�شخا� ��ص النزيه�ي�ن ممن ميتلك ��ون القدرة عل ��ى ت�صدر
مواق ��ع امل�س�ؤولي ��ة للخال� ��ص م ��ن ه ��ذه الظاه ��رة الت ��ي

ا�صبحت خطرا يهدد املجتمع".
وا�ش ��ار وزي ��ر ال�صناع ��ة اىل وجود "�أعم ��ال ف�ساد كبرية"
يف خملف ��ات احلدي ��د "ال�سكراب" امل�ستلمة م ��ن قبل �شركة
الإ�سن ��اد الهند�س ��ي ،وفيم ��ا وج ��ه بت�شكي ��ل جلن ��ة لتدقيق
املخلفات ،لفت اىل �أن العملية �أ�شرتك بها موظفون وجتار
و�ش ��ركات مدعومة م ��ن جهات ع ��دة ل�سرقة ه ��ذه "الرثوة
الوطنية" وتهريبها.
وذك ��ر ال�س ��وداين �إن ��ه "وج ��ه بت�شكي ��ل جلنة فني ��ة جلرد
وتدقي ��ق خملفات احلدي ��د (ال�سك ��راب) امل�ستلم ��ة من قبل
�شرك ��ة الإ�سن ��اد الهند�سي يف ال ��وزارة ،وتخوي ��ل اللجنة
�صالحيات وا�سعة وربط عملها مبكتبه".
وب�ي�ن ال�س ��وداين �أن "اللجنة الفنية �ستعم ��ل على مفاحتة
دوائر الوزارة والوزارات كافه لغر�ض تزويدها بالكميات
والنوعي ��ات الت ��ي مت ت�سليمه ��ا اىل مواقع �شرك ��ة الإ�سناد
الهند�سي من عام  2007ولغاية  ،"2016الفت ًا اىل �أن "هذا

امللف �شهد �أعمال ف�ساد كبرية ،حيث ا�شرتك فيها موظفون
مف�س ��دون وجتار و�شركات مدعومة من جهات عدة ،هدفها
الف�س ��اد و�سرق ��ة هذه ال�ث�روة الوطني ��ة وتهريبه ��ا خارج
العراق".
ولفت اىل �أن "التدقيق �سي�شمل ملف ال�شركات املتعاقدة مع
الإ�سناد الهند�سي (عقود امل�شاركة) ملعاجلة خملفات احلديد
ب�أنواعه كافة يف املحافظات اجلنوبية والفرات الأو�سط"،
مبين ًا "مت توجي ��ه مكتب املفت�ش العام يف الوزارة بتدقيق
الإجراءات املتخ ��ذة لهذه العقود ومطابقته ��ا مع القوانني
وال�ضواب ��ط ومدى حتقيق اجل ��دوى االقت�صادية من هذه
التعاقدات".
وكان وزي ��ر ال�صناع ��ة واملع ��ادن وكال ��ة حمم ��د �شي ��اع
ال�س ��وداين �أعل ��ن يف وقت �سابق عن ت�شكي ��ل جلنة لإعادة
النظر بجمي ��ع عقود امل�شارك ��ة واال�ستثمار الت ��ي �أبرمتها
الوزارة خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية.

اجلميلي يدعو لـ"التعاون وال�شراكة" مع �إيران والأخرية تعتزم ت�صدير �سيارات
جديدة للعراق
 بغداد /المدى
�أكد وزي ��ر التج ��ارة العراقي وكالة
�سلمان اجلميلي ،يوم ام�س اجلمعة،
�أن الأر�ضي ��ة "مهي� ��أة" للتع ��اون
وال�شراك ��ة م ��ع �إي ��ران يف املجاالت
كاف ��ة ب�ضمنه ��ا ال�صناعية ،يف حني
�أب ��دت �شرك ��ة �إيراني ��ة متخ�ص�ص ��ة
ب�صناع ��ة ال�سيارات ا�ستعدادها رفد
ال�س ��وق العراق ��ي ب�أن ��واع جدي ��دة
م ��ن منتجاتها ،مب ��ا فيه ��ا البا�صات
وال�شاحنات ال�صغرية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي ��ارة وزي ��ر
التخطي ��ط الع ��راق ،ال ��ذي ي�شغ ��ل
حقيبة التج ��ارة وكالة� ،إىل م�صانع
�شرك ��ة ايك ��و  IKCOالإيراني ��ة
ل�صناع ��ة ال�سي ��ارات ،يف �إط ��ار
الزي ��ارة الت ��ي ق ��ام به ��ا �إىل طهران
 ،وفق� � ًا مل ��ا �أوردته� ،صحيف ��ة �إيران
ديل ��ي  ،Iran Dailyوتابعت ��ه

"املدى" .وقال الوزير اجلميلي �إن
"الأر�ضية مهي�أة للتعاون وال�شراكة
مع �إيران يف املجاالت كافة ب�ضمنها
ال�صناعي ��ة" ،معت�ب�ر ًا �أن "نوعي ��ة
�سيارات �شركة ايكو الإيرانية تالئم
ال�س ��وق العراقي ��ة و�أن العراقي�ي�ن
يرغب ��ون بقيادته ��ا ،ال�سيم ��ا �أنواع
رونا ودينا".
م ��ن جانبه ،قال نائ ��ب رئي�س �شركة
ايك ��و  IKCOالإيراني ��ة ل�صناعة
ال�سي ��ارات ،حم�س ��ن ناق ��دي ،خالل
ا�ستقبال ��ه الوزي ��ر العراق ��ي برفقة
ال�سف�ي�ر العراق ��ي يف طهران راحج
املو�س ��وي �إن "ال�شرك ��ة م�ستع ��دة
لتطوي ��ر �س ��وق �سياراته ��ا يف
الع ��راق" ،كا�شف ًا عن "ق ��رب �إدخال
�أنواع �إنتاجها اجلديد� ،سيارة دينا،
�إىل العراق".
و�أ�ض ��اف نائ ��ب رئي� ��س �شرك ��ة
ايك ��و �أن "�سي ��ارة دينا ق ��د �صممت

و�أنتج ��ت بالكام ��ل من قب ��ل خرباء
�إيراني�ي�ن ،و�أنه ��ا منا�سب ��ة لل�سوق
العراقية" ،مبدي ًا "ا�ستعداد ال�شركة
تزويد ال�سوق العراقي بنوعني من
با�ص ��ات �شرك ��ة خ ��ودور الإيرانية
الت ��ي تعم ��ل بالدي ��زل ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن
�شاحن ��ات �صغ�ي�رة� ،إذا طل ��ب منها
ذل ��ك ،ال�سيم ��ا �أن موا�صفاتها تفوق
الأن ��واع املوج ��ودة يف ال�س ��وق
حالي ًا".
وكان وزي ��ر التخطي ��ط العراق ��ي،
الذي يت ��وىل وزارة التجارة وكالة،
قد زار والوفد املرافق له ،يف (الـ29
من �أيلول  ،)2016مقر �شركة �إيران
خ ��ودور ل�صناع ��ة ال�سي ��ارات ،يف
طهران.
وكان اجلميلي قد توجه �إىل طهران
بزي ��ارة ر�سمي ��ة يف(،ال� �ـ 23م ��ن
�أيل ��ول  ،)2016لبحث �سبل تطوير
العالقات التجارية بني البلدين.

نظ ��ام هيئ ��ة االوراق املالي ��ة و�آليات
الرقابة امل�صرفية التي ت�سمح بوجود
تلك الثغرات واملنافذ للتحكم باالموال
والت�ص ��رف به ��ا جله ��ات خا�ص ��ة"،
مطالب ��ة "ب�س ��ن القوان�ي�ن اخلا�ص ��ة
بعم ��ل القط ��اع امل�ص ��ريف مب ��ا ي�سهل
عملها وي�ضمن حقوق امل�ساهمني".
يذكر ان البنك املركزي العراقي �أعلن
االربع ��اء 5(،ت�شري ��ن االول ،)2016
ت�شكيل جلن ��ة للإ�ش ��راف على توزيع
املبال ��غ عل ��ى مودع ��ي م�ص ��رف (دار
ال�س�ل�ام) االهل ��ي ،مبين ًا �أن ��ه �سيتابع
عمل امل�صرف ب�شكل مكثف.
وكان ��ت جمموع ��ة م ��ن املودع�ي�ن يف
م�ص ��رف دار ال�س�ل�ام اعلن ��وا عزمهم
تنظي ��م تظاهرة ،ام ��ام البنك املركزي
للمطالب ��ة بامواله ��م املودع ��ة ل ��دى
امل�ص ��رف ،ب�سب ��ب تقاع� ��س ادارة
امل�صرف عن �صرفها.
وكان الع�ش ��رات م ��ن عم�ل�اء م�صرف
دار ال�س�ل�ام االهل ��ي ،تظاه ��روا ،يوم
اخلمي� ��س ال� �ـ( 6م ��ن ت�شري ��ن االول
� ،)2016أم ��ام مبن ��ى البن ��ك املركزي
و�س ��ط بغ ��داد ،للمطالب ��ة بـ"ك�س ��ر
�صندوق ودائع امل�ص ��رف ال�سرتجاع
�أموالهم منه" ،وفيما اتهموا املركزي
بـ"التواط� ��ؤ" مع امل�ص ��رف من خالل
"املماطل ��ة" يف االجراءات القانونية
بحق ��ه ،ه ��ددوا برفع دع ��وى ق�ضائية
�ضد امل�صرف والبنك املركزي يف حال
"عدم اال�ستجابة ملطالبهم".
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النفط يرتاجع ب�سبب تخمة املعرو�ض
تراج ��ع �سعر برن ��ت يف العق ��ود الآجل ��ة ،ام�س اجلمع ��ة ،بعدما
اقرتب لفرتة وجي ��زة من �أعلى م�ستوياته يف  2016حيث بددت
وف ��رة املعرو� ��ض يف ال�سوق احلا�ضرة �أثر ثق ��ة �أ�سواق املال يف
موجة �صعود اخلام.
وبحل ��ول ال�ساع ��ة  1000بتوقي ��ت جرينت�ش نزل خ ��ام القيا�س
العامل ��ي مزيج برنت � 40سنت ��ا �إىل  52.11دوالر للربميل بعدما
الم� ��س  52.84دوالر للربمي ��ل يف وقت �ساب ��ق ليقل �سنتني فقط
عن �أعلى م�ستوى له يف .2016

جنيف

الذهب يرتاجع ويتجه لتكبد �أكرب
خ�سارة

انخف�ض الذه ��ب ،ام�س اجلمعة ،للجل�س ��ة التا�سعة على التوايل
بفع ��ل �صع ��ود الدوالر قب ��ل �صدور بيان ��ات مهمة ع ��ن الوظائف
الأمركية ويتجه املع ��دن الأ�صفر لكتبد �أكرب خ�سائره الأ�سبوعية
يف �أك�ث�ر م ��ن ثالث �سن ��وات م ��ع تزاي ��د التوقعات برف ��ع �أ�سعار
الفائدة الأمريكية بنهاية العام.
وتراجع الذهب يف املعامالت الفورية  0.2باملئة �إىل 1252.38
دوالر للأوقي ��ة (الأون�ص ��ة) بحل ��ول ال�ساع ��ة  0647بتوقي ��ت
جرينت� ��ش .وكان املعدن الم�س �أدن ��ى م�ستوى له يف �أربعة �أ�شهر
عند  1249.68دوالر للأوقية يف اجلل�سة ال�سابقة.

لندن

�أ�سهم �أوروبا تفتح منخف�ضة
تراجعت �أ�سواق الأ�سهم الأوروبية يف م�ستهل التعامالت ،ام�س
اجلمع ��ة ،وكان ��ت �شركتا �إديرني ��د و�إيزي جيت من ب�ي�ن الأ�سهم
الأ�ضع ��ف �أداء و�إن كان م�ؤ�ش ��ر فاينن�شال تاميز  100الربيطاين
قد وجد دعما يف هبوط جديد للجنيه اال�سرتليني.
وانخف� ��ض م�ؤ�شر �ستوك� ��س  600للأ�سهم الأوروبية  0.6باملئة.
ونزل امل�ؤ�شر نحو �سبعة باملئة منذ بداية .2016
وهبط �سهم �إديرنيد  3.4باملئة بعدما خف�ض يو.بي�.إ�س ت�صنيفه
لل�سه ��م �إىل "حمايد" من تو�صية بال�ش ��راء بينما نزل �سهم �إيزي
جيت للطريان  3.9باملئة بعد خف�ض ت�صنيف ال�سهم عقب حتذير
من ال�شركة ب�ش�أن الأرباح يف ال�ساد�س من ت�شرين الأول.
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�سيادة بالتق�سيط املريح
م ��ع ارتف ��اع اال�صوات املطالب ��ة بال�ضغط على احلكوم ��ة  ،العتماد كل
ال�سبل املتاح ��ة لإجبار تركيا على �سحب قواتها من االرا�ضي العراقية
 ،ح�صل ��ت بغداد بح�سب م�س� ��ؤول يف وزارة اخلارجية على تطمينات
دولية ت�ؤكد ان انقرة �ست�سحب قواتها مع و�صول اجلي�ش العراقي اىل
منطقة بع�شيقة  ،اثن ��اء تنفيذ عملية حترير املو�صل من �سيطرة تنظيم
داع� ��ش  ،م ��ع توجيه ر�سالة اىل القوى ال�سيا�سية تت�ضمن الدعوة اىل
التعاطي مع هذا امللف مبا ي�ضمن حتقيق امل�صالح الوطنية .
النخ ��ب ال�سيا�سي ��ة امل�شاركة يف احلكوم ��ات العراقي ��ة املتعاقبة ،التي
و�ضع ��ت حتقي ��ق ال�سيادة الوطني ��ة �ضمن اولوي ��ات اهتماماتها  ،تندد
وت�ستنك ��ر ،و تلوح بعواقب وخيمة �ضد من يح ��اول انتهاك ال�سيادة ،
الت�صريح ��ات يف هذا ال�ش�أن تكاد تك ��ون �شبه يومية  ،ي�صاحبها �إطالق
عب ��ارات حتذير مع خلط احلاب ��ل بالنابل  .رئي�س كتل ��ة نيابية لطاملا
�أعل ��ن رف�ض م�شاركة قوات �أجنبي ��ة يف عمليات حترير املدن اخلا�ضعة
ل�سيط ��رة تنظي ��م داع�ش  ،ا�ش�ت�رى م�ؤخ ��را طائرت�ي�ن و�سخرهما لنقل
امل�ست�شارين االمريكيني بني القواعد اجلوية يف املحافظات .
العراقي ��ون �أك�ث�ر �شع ��وب املنطق ��ة جرب ��وا خو� ��ض ح ��روب ا�ستمرت
�سنوات  ،من اجل حتقيق ال�سيادة فخرجوا منها مباليني ال�ضحايا من
القتلى واملعاقني  ،وديون مبليارات الدوالرات مازالت تدفع لال�صدقاء
واال�شق ��اء  ،يف حلظة غياب احلكمة تن�ساق البالد اىل م�صري جمهول ،
ال ام ��ل يف العودة اىل العق ��ل فغبار ال�ضجيج يحج ��ب الر�ؤية يختفي
االفق ثم يتال�شى امام اال�ستجابة اىل نزعات املزايدين .
عالم ��ة ا�ستفاهم كبرية بق ��در حجم حمنة العراقيني تبح ��ث عن اجابة
ل�س� ��ؤال اين كان دعاة ال�سيادة يوم احتل الدواع�ش ثلث م�ساحة البالد
؟ الع ��راق اليوم مهدد مبخاطر امني ��ة واقت�صادية  ،ال ميكن تفاديها او
جتاوزها �إال عرب موقف وطني موحد  ،بعيدا عن املزايدات واملهاترات
و�إب ��راز الع�ض�ل�ات  ،ال�سيادة مبعناها ال�شامل تعن ��ي حتقيق التنمية ،
الق�ض ��اء على البطالة � ،إقامة عالقات دبلوما�سية تخدم م�صالح ال�شعب
العراقي  ،فعلى �إيقاع اخلطب النارية  ،احتل العراق املرتبة االوىل يف
قائمة الدول االكرث ف�سادا يف العامل  ،وبغداد اكت�سبت �صفة �أقذر مدينة
يف املنطق ��ة  ،الب�صرة تع ��اين احل�سرة  ،ونينوى حتت قب�ضة داع�ش ،
واالنبار تنتظر عودة نازحيها اىل مناطق �سكنهم .
الق ��وى ال�سيا�سية العراقية �صاحبة النفوذ يف احلكومة احلالية تنظر
اىل ال�سيادة من زاوية نظر حمددة برف�ضها اي تواجد ع�سكري اجنبي
�سواء كان تركي ًا �أو �أمريكي ًا  ،وال اعرتا�ض على موقفها هذا ،خ�صو�صا
ان هناك قوى وطنية تعمل يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،رف�ضت هي االخرى
كل مظاه ��ر التدخل اخلارجي بال�ش�أن العراقي  ،احلكومة تعرف �أعداد
امل�ست�شاري ��ن االمريكيني يف القواعد الع�سكرية يف عني اال�سد والتقدم
باحلباني ��ة ومع�سك ��ر التاج ��ي  ،مقابل ذل ��ك هناك من يرغ ��ب يف جعل
ال�سيادة ميدان ًا ال�ستعرا�ض قوة �أوتار حنجرته ال�صوتية .
�س ��وء الأداء ال�سيا�سي واحلكومي على مدى ال�سنوات املا�ضية  ،جعل
القوات الرتكية تت�سلل �إىل االرا�ضي العراقية  ،ودول اجلوار االخرى
تتدخ ��ل يف ال�ش�أن ال�سيا�سي واالمني  .رحم الله املنولوج�ست الراحل
عزيز علي يوم قال "�سياجها مفل�ش مهدم واحلرامية حتوف ".
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اجلنابي ي ِّ
ُحذر من خطر زهرة النيل . .وجمل�س
الوزراء يدعم املوارد املائ ّية ملكافحتها
 بغداد/املدى بر�س

ح ��ذر وزير امل ��وارد املائي ��ة ح�سن
اجلناب ��ي ،من خط ��ر زه ��رة النيل
عل ��ى املوارد املائية للب�ل�اد ،و�أ�شار
اىل �ض ��رورة �إيق ��اف النبت ��ة
خ�ل�ال ه ��ذا ال�شه ��ر ،وفيم ��ا دع ��ا
اىل تخ�صي� ��ص الأم ��وال لإنعا� ��ش
الأه ��وار ،ك�شف عن ع ��زم الوزارة
فت ��ح البوابة ال�سفلية ل�سد املو�صل
اليوم �أو غد ًا.
وق ��ال اجلناب ��ي خ�ل�ال م�ؤمت ��ر
�صحف ��ي م�ش�ت�رك م ��ع اع�ض ��اء
جلن ��ة الزراعة واملي ��اه عقد مببنى
الربملان وح�ضرت ��ه (املدى بر�س)،
�إن "وب ��ا ًء مرعب� � ًا ح ��ل مبواردن ��ا
املائي ��ة ال ��ذي يتمثل بزه ��رة النيل
الت ��ي انت�شرت يف قن ��وات ومبازل
الع ��راق ونه ��ر دجل ��ة وم ��ن ث ��م
انتقل ��ت اىل نهر الفرات" ،مبين ًا �أن ه ��و تكثي ��ف �أعم ��ال التح�شي ��ة التوزي ��ع يف وزارة الكهرب ��اء اىل
"املعاجلة املتبعة حالي ًا لذلك الوباء وتعزي ��ز العملي ��ة بتكنولوجي ��ا اال�ستثمار ،فيما ت�ضمنت القرارات
تتمثل باملعاجل ��ة امليكانيكية ،دون جدي ��دة وا�ستخدام مكائ ��ن �أحدث املوافقة على تنفيذ م�شروع حمطة
ا�ستخ ��دام املبي ��دات �أو احل�شرات وتدري ��ب الكادر العراقي على ذلك ،املي ��اه اخلا� ��ص مبحط ��ة كهرب ��اء
ل�ضي ��ق الوق ��ت ال ��ذي ال ي�سم ��ح ف�ض ًال عن العم ��ل على فتح البوابة ب�سماي ��ة .وذكر بيان ،ملكتب رئي�س
ب�إجراء جتارب".
ال�سفل ��ى الي ��وم �أو غ ��د ًا لتعزي ��ز جمل� ��س ال ��وزراء ،تلق ��ت (امل ��دى
و�أ�ض ��اف اجلناب ��ي� ،أن "م ��ن �سالمة ال�سد".
بر� ��س) ،ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "رئي� ��س
ال�ض ��روري �أن يت ��م �إيق ��اف النبتة و�أ�ش ��ار الوزي ��ر ،اىل �أن "ال�سع ��ة جمل� ��س ال ��وزراء حي ��در العبادي،
يف ه ��ذا ال�شه ��ر ليت ��م بعدها و�ضع اخلزني ��ة لل�س ��دود العراقية تفوق تر�أ� ��س ،الي ��وم ،اجتماع ��ا للجن ��ة
معاجل ��ات لها يف ال�شت ��اء املقبل" ،كمية املي ��اه التي ت�ص ��ل اىل نهري الطاق ��ة الوزاري ��ة" ،مبين� � ًا �أن ��ه
داعي� � ًا الربمل ��ان اىل "ر�ص ��د مبالغ دجل ��ة والف ��رات وروافدهم ��ا"" ،ج ��رت خ�ل�ال االجتم ��اع املوافقة
لإنعا� ��ش االه ��وار يف املوازن ��ة م�ؤك ��د ًا "عدم وجود خط ��ة لإن�شاء عل ��ى متويل وزارة امل ��وارد املائية
العامة لعام ."2017
�سدود جديدة".
مببل ��غ  450مليون دين ��ار ملكافحة
و�أكد وزي ��ر املوارد املائية" ،و�ضع ويف �سي ��اق مت�ص ��ل وافق ��ت جلنة ظاه ��رة انت�شار �آفة زهرة النيل يف
قائم ��ة م ��ن امل�شاري ��ع لإنعا� ��ش الطاق ��ة الوزاري ��ة ،اخلمي�س ،على االهوار العراقية".
االه ��وار خا�ص ��ة �أن اج ��زا ًء مهم� � ًة متويل وزارة املوارد املائية مببلغ وا�ض ��اف البي ��ان ،ان ��ه "ا�ستكم ��اال
منه ��ا �أ�صبحت عل ��ى الئحة الرتاث  450مليون دين ��ار ملكافحة ظاهرة مل�ش ��روع تزوي ��د املواطن�ي�ن
العاملي وبقا�ؤها فيها ميثل التزام ًا انت�شار �آفة زهرة النيل يف االهوار بالكهرباء � 24ساعة عرب املقيا�سات
وطني� � ًا" ،كا�شف� � ًا �أن "م ��ا يج ��ري العراقي ��ة ،وا�ش ��ارت اىل موافقتها الذكي ��ة فق ��د ح�صل ��ت املوافقة على
حالي ًا ملعاجل ��ة م�شكلة �سد املو�صل عل ��ى �إحال ��ة ع ��دد م ��ن قطاع ��ات تو�صي ��ات اللجن ��ة امل�شكل ��ة يف

االح ��االت لال�ستثم ��ار يف قط ��اع
التوزيع لعدد من املناطق يف بغداد
واملحافظات".
وح�صلت املوافقة ،بح�سب البيان،
"عل ��ى طل ��ب هيئ ��ة اال�ستثم ��ار
بتنفي ��ذ امل�ستثم ��ر مل�ش ��روع حمطة
املي ��اه ملحط ��ة كهرب ��اء ب�سماية كما
مت ت�شكي ��ل جلن ��ة ملناق�ش ��ة م�شكلة
ال�سيول ��ة املالي ��ة وا�ستمراري ��ة
جتهي ��ز وزارة النف ��ط ل ��وزارة
الكهرباء باملنتجات النفطية".
يذكر �أن نبات زهرة النيل ذو �شكل
جمي ��ل ويحم ��ل �أزه ��ار ًا ذات ل ��ون
�إرج ��واين ،ويطف ��و يف امل ��اء على
كتلة من اجل ��ذور ،وي�صنف �ضمن
النباتات الع�شبية اال�سفنجية ،وال
فائ ��دة منه �إطالق� � ًا ،ب ��ل العك�س له
خماطر كثرية جد ًا.
وكان ��ت منظم ��ة الأمم املتح ��دة
للرتبي ��ة والثقاف ��ة والعل ��وم

بلدية كربالء حُت ِّذر من "كارثة بيئيّة" خالل َ
زيارتي عا�شوراء والأربعني وترف�ض امل�ساعدة الإيرانية
 كربالء /املدى بر�س
�أعلن ��ت بلدي ��ة كرب�ل�اء ،مبا�شرته ��ا بخط ��ة
زي ��ارة العا�ش ��ر م ��ن حم ��رم مب�شاركة 304
�آلي ��ات تخ�ص�صي ��ة ،ويف ح�ي�ن ح ��ذرت من
"كارثة بيئية" خالل زيارة الأربعني املقبلة
�إذا مل حت�ص ��ل عل ��ى التخ�صي�صات الكافية،
رف�ض ��ت �أي م�ساع ��دة خارجي ��ة ال�سيما من
�إيران يف �أعمالها.
وق ��ال مدير البلدية وكال ��ة� ،أمنار الرفيعي،
يف حدي ��ث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "املديرية
با�شرت اخلطة اخلا�صة بزيارة العا�شر من
حمرم من خالل ن�ش ��ر � 202آلية تخ�ص�صية
تابعة لها للقيام ب�أعمال النظافة يف مناطق
مركز املدينة وحماورها الرئي�سة" ،م�شري ًا
�إىل �أن "� 102آلي ��ة تخ�ص�صي ��ة �سان ��دة من
وزارة البلدي ��ات �ستبا�شر العمل يف كربالء
اعتب ��ارا من ال�سابع لغاي ��ة الثالث ع�شر من
حمرم احلرام".
وتوقع الرفيع ��ي� ،أن "يتم ت�شغيل  750من
جمهورية العراق
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اعــــالن
م  /تعميم �أو�صاف

عم ��ال النظافة مبوج ��ب خط ��ة البلدية� ،إن
توافرت لهم التخ�صي�صات املالية الالزمة"،
مبين ًا �أن "البلدي ��ة �ست�سحب عمال النظافة
كاف ��ة م ��ن خمتل ��ف �أق�سامه ��ا باملحافظة من
ال�ساب ��ع من حم ��رم للعمل يف مرك ��ز مدينة
كربالء نتيج ��ة �شح �إمكاناتها ب�سبب الأزمة

حمكمة االحوال ال�شخ�صية
يف الفلوجة
رقم ال�سجل453 :
التاريخ2016/10/5 :

حضرت اخملبرة (رس��مية طه فرحان) وافادت بانه وبتاريخ
 2016/6/16فقد زوجي (حامت محمود حس��ن) في مدينة
الصقالوية مواليد ( )1977متوسط القامة اسود الشعر
أس��مر البش��رة بدين اجلس��م ،عليه قررت هذه احملكمة
تعمي��م أوصاف��ه ونش��ره ف��ي صحيفت�ين محليتني ..
للتفضل بالعلم  .مع التقدير

القا�ضي جمال خليف رجب
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حمكمة حتقيق الفلوجة
العدد5521 :
التاريخ2016/10/5 :

�إىل  /عدنان حبيب زيدان

قدم��ت زوجتك (صبيحة نوري ابراهيم) اخبارا ً بفقدانك في
مدين��ة العامرية لذا تق��رر االعالن عن فقدان��ك بجريدتني
يوميتني رسميتني وفي حالة وصول التبليغ عليك مراجعة
احملكم��ة الثب��ات حيات��ك وبعكس��ه يت��م االج��راءات وفق
القانون.
القا�ضي �صالح خملف عبيد

املالي ��ة" .ودع ��ا الرفيع ��ي ،احلكومت�ي�ن
االحتادية واملحلية� ،إىل �ضرورة "معاجلة
م�ست ��وى خدم ��ات النظاف ��ة �ضم ��ن قاط ��ع
مديرية بلدي ��ة كربالء ،كون املديرية تعاين
�أزم ��ة مالي ��ة خانق ��ة ميك ��ن �أن ت�ؤث ��ر �سلب ًا
يف �أدائه ��ا" ،ع ��اد ًا �أن "اجله ��د الآيل وحده

ال يكف ��ي لإجناز �أعم ��ال النظاف ��ة يف مركز
املدينة ،ما يتطلب ت�شغيل املزيد من العمال
لإجناز مهامها خالل حمرم احلرام".
وحذر مدي ��ر البلدية ،م ��ن �إمكانية "حدوث
كارث ��ة بيئية خالل زي ��ارة الأربعني املقبلة،
�إذا م ��ا حدث �أي تلك�ؤ يف �أعمال النظافة يف
زي ��ارة العا�شر من ال�شه ��ر احلرام" ،راف�ض ًا
�أي "م�ساع ��دة خارجية بهذا ال�ش�أن ،ال�سيما
م ��ن �إيران ،لأن �أهل كرب�ل�اء هم الأقدر على
النهو�ض بواقع مدينتهم املقد�سة".
وكانت مديرية بلديات كربالء ،قد �أعلنت يف
(الثاين من �شباط  ،)2016عدم ت�سلم نحو
 1500عامل بالأجور اليومية رواتبهم منذ
�شهري ��ن ،ويف حني ح ّمل ��ت �إدارة املحافظة
وزارة املالي ��ة امل�س�ؤولية� ،أك ��دت �أن وزارة
البلدي ��ات تعهدت بت�سلي ��ف املحافظة مليار
دين ��ار لت�سديد رواتب �أولئ ��ك العمال حلني
و�صول الرواتب من املالية.
وكان ��ت بلدي ��ة حمافظة كربالء ،ق ��د اعلنت
يف (ال� �ـ 25م ��ن ت�شري ��ن الث ��اين 2015

حمكمة حتقيق الفلوجة
العدد5421 :
التاريخ2016/10/5 :

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف االنبار
�إىل  /يا�سني عبيد عجاج
واوالده طه يا�سني عبيد ويو�سف يا�سني عبيد

قدمت زوجتك (فضيلة علي طوفان) طلبا ً تروم فيه اصدار حجة
حجر وقيمومة لها لكي تدير ش��ؤونك خالل فترة فقدانك عليه
ق��ررت احملكمة االعالن عن فقدانك بجريدتني يوميتني رس��ميتني
وفي حالة وصول التبليغ اليك عليك ان تراجع محكمتنا لالعالن
عن حالتك وبخالفه ستصدر احلجة وفق القانون.
القا�ضي �صالح خملف عبيد

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف االنبار

حمكمة حتقيق الفلوجة
العدد5429 :
التاريخ2016/10/5 :

�إىل  /عبد اهلل فيا�ض جا�سم

قدمت زوجتك (حكيمة حسن فرحان) طلبا ً تروم فيه اصدار حجة
حجر وقيمومة لها لكي تدير ش��ؤونك خالل فترة فقدانك عليه
ق��ررت احملكمة االعالن عن فقدانك بجريدتني يوميتني رس��ميتني
وفي حالة وصول التبليغ اليك عليك ان تراجع محكمتنا لالعالن
عن حالتك وبخالفه ستصدر احلجة وفق القانون.
القا�ضي طالب امري ر�شيد العبيدي

املن�ص ��رم) ،م�شارك ��ة  1400عام ��ل �إيراين
ب�أعم ��ال التنظيف يف املحافظة خالل زيارة
الأربع�ي�ن ،ويف حني و�صف ��ت �إدارة كربالء
امل�شارك ��ة االيراني ��ة بـ "الإعالمي ��ة"� ،أكدت
�أن م ��ا يقدم ��ه العمال الإيراني ��ون "ال ميثل
�شيئ ًا" �أمام ما يقدمه العمال من كربالء.
وت�شهد حمافظة كربالء خالل �شهري حمرم
احل ��رام و�صفر م ��ن كل عام تواف ��د ماليني
الزائري ��ن م ��ن داخ ��ل الع ��راق وخارج ��ه،
لإحي ��اء ذك ��رى ا�ست�شه ��اد الإم ��ام احل�سني
ب ��ن علي بن �أب ��ي طالب ،يف الي ��وم العا�شر
م ��ن حمرم احل ��رام واربعينيت ��ه التي حتل
يف الع�شري ��ن من �شهر �صف ��ر ،وتعد زيارتا
عا�ش ��وراء واالربع�ي�ن من �أك�ب�ر املنا�سبات
الديني ��ة لدى امل�سلمني ال�شيع ��ة� ،إذ يحيون
فيه ��ا ذكرى مقت ��ل الإمام احل�س�ي�ن بن علي
(علي ��ه ال�س�ل�ام) ،يف �أج ��واء يخي ��م عليه ��ا
احل ��زن ،وترف ��ع الراي ��ات ال�س ��ود و�س ��ط
املجال�س التي تروي ال�سرية "الرتاجيدية"
للحدث.
حمكمة حتقيق الفلوجة
العدد5505 :
التاريخ2016/10/5 :

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف االنبار
�إعــــالن
املو�ضوع  /تعميم او�صاف

حض��ر ال��ى محكمتنا اخملب��ر (جنم عبد اهلل عب��د) وافاد بانه بتاري��خ 2016/6/3
فق��د اوالده املدعوين (حيدر جنم عبد اهلل) في ناحية الصقالوية مواليد ()1989
متوس��ط القامة اسود الشعر اسمر البش��رة متوسط اجلسم و(صهيب جنم
عبد اهلل) ( )1991قصير القامة اس��ود الش��عر ابيض البش��رة سمني اجلسم
علي��ه ق��ررت احملكمة تعمي��م اوصافهم ونش��رهم في صحيفت�ين محليتني.
للتفضل باالطالع  ..مع التقدير..

القا�ضي �صالح خملف عبيد
حمكمة حتقيق الفلوجة
العدد5452 :
التاريخ2016/10/5 :

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف االنبار
�إعـــــالن
املو�ضوع  /تعميم او�صاف
حضرت الى محكمتنا اخملبرة (بسعاد داود عطا اهلل) وافادت انه وبتاريخ
 2015/9/5فقد زوجها املدعو (ابراهيم عبد احلميد ابراهيم حسني) تولد
( )1976متوس��ط القامة اسود الشعر اسمر البشرة متوسط اجلسم
ول��م يعرف مصيره عليه قررت ه��ذه احملكمة تعميم اوصافه بجريدتني
يوميتني ولغرض اكمال االجراءات القانونية.
القا�ضي طالب امري ر�شيد العبيدي

(اليون�سك ��و) وافق ��ت ،الأحد 17( ،ال�س ��د �ستبا�ش ��ر عملها خ�ل�ال �شهر
من متوز  ،)2016على �ضم الأهوار �أيلول املقبل.
واملناط ��ق الآثارية فيها� ،إىل الئحة وكان ال�سف�ي�ر الأمريكي يف بغداد،
الرتاث العاملي بعد ت�صويت جميع �ستي ��وارت جون ��ز ،ك�ش ��ف يف
الأع�ضاء باملوافقة.
(الع�شري ��ن م ��ن �آذار  ،)2016ع ��ن
ومبوجب قرار منظمة اليون�سكو ،تطوير منظوم ��ة الإنذار املبكر يف
ف�إن الأهوار واملواقع الآثارية التي �سد املو�صل للتنبيه يف حال وقوع
�أدرج ��ت على الئحة الرتاث العاملي �أي خط ��ر ،ويف ح�ي�ن �أكد على عدم
ه ��ي �أور و�أري ��دو وه ��ور احلم ��ار امت�ل�اك معلومات ع ��ن وقت انهيار
واحلوي ��زة والأه ��وار الو�سط ��ى ال�س ��د ،ح ��ذر م ��ن احتم ��ال وق ��وع
يف ذي ق ��ار ومي�س ��ان ،الوركاء يف "كارثة" نتيجة انهياره.
املثن ��ى ،وه ��ور احلم ��ار ال�شرق ��ي ووقع ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة ،يف
يف الب�ص ��رة .وكان وزي ��ر املوارد (الث ��اين م ��ن �آذار  2016احلايل)،
املائي ��ة ح�س ��ن اجلناب ��ي �أك ��د ،يف عقد ًا مببلغ  273مليون يورو ،مع
 28م ��ن �آب � ،2016أن �سد املو�صل �شركة (تريف ��ي) االيطالية ل�صيانة
من "اولوي ��ات الوزارة خالل املدة �سد املو�صل.
احلالي ��ة" ،وفيم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن يذكر �أن جمل�س ال ��وزراء العراقي
ال ��وزارة ال تخف ��ي �أي ��ة معلوم ��ات �صادق يف (الأول من �آذار ،)2016
ب�ش� ��أن �صيان ��ة ال�س ��د� ،أو�ض ��ح �أن عل ��ى الإج ��راءات االحتياطي ��ة
ال�شرك ��ة التي �ستنفذ اعمال �صيانة املتخذة ل�صيانة �سد املو�صل.

الب�صريّون يتع ّلمون التز ّلج
ّ
وي�ستعدون
على اجلليد
ناد خا�ص باللعبة
لت�شكيل ٍ
 الب�صرة /املدى بر�س
توقعت �إدارة اول �صالة تزلج على اجلليد يف حمافظة الب�صرة� ،أن
ت�سه ��م يف ت�شكيل ن ��اد لريا�ضة هوكي اجلليد ليك ��ون نواة مل�شاركة
الع ��راق يف امل�سابقات العاملية باللعبة بعد �ستة ايام على افتتاحها،
واك ��دت �أن ن�ساء الب�صرة طالنب بتخ�صي�ص وقت لهن ملمار�سة هذه
الريا�ض ��ة ا�س ��وة بال�شباب حفاظ ًا عل ��ى "خ�صو�صيتهن" ،وفيما عد
�شباب �أن التزلج ممار�سة "ترفيهية وريا�ضية ومتنف�س جديد لهم"،
رجح ��وا زي ��ادة الإقبال عل ��ى اللعب ��ة ال�سيما بعد ا�ستق ��دام مدربني
خا�صني بها.
وقال �صاح ��ب �صالة التزلج امل�ستثمر رم�ض ��ان البدران ،يف حديث
�إىل (امل ��دى بر�س)� ،إن "ال�صالة واحدة من ع�شر قاعات ترفيهية يف
م�ش ��روع ميني ب�ص ��رة الواقع يف مرك ��ز الب�صرة التج ��اري( ،تامي
�سكوي ��ر)" ،مبين ��ا� ،أن "م�ساحة �صالة التزلج تبل ��غ  400مرت مربع
وتعتم ��د اجللي ��د اال�صطناع ��ي متا�شيا م ��ع البيئة املحلي ��ة وجتنبا
لفرط ا�ستهالك الطاقة ،و�ضمان ًا ل�سهولة ممار�سة هذه الريا�ضة من
قبل الهواة املبتدئني".
و�أ�ض ��اف الب ��دران� ،أن "�صال ��ة التزلج يف الب�صرة تع ��د الأوىل يف
الع ��راق بع ��د �إغالق تلك املوج ��ودة يف ماجدي م ��ول مبدينة �أربيل
ب�سب ��ب ف ��رط ا�سته�ل�اك الطاق ��ة وتكاليفه ��ا االداري ��ة" ،مبين� � ًا �أن
"الب�صري ��ات يطالنب بتخ�صي�ص وقت لهنّ ملمار�سة هذه الريا�ضة
ا�سوة بال�شباب حفاظ ًا على خ�صو�صيتهنّ ".
وتوق ��ع البدران� ،أن "ت�سهم ال�صال ��ة يف ت�شكيل ناد لريا�ضة هوكي
اجللي ��د يف الب�ص ��رة يك ��ون ن ��واة مل�شارك ��ة الع ��راق يف امل�سابقات
العاملية باللعبة".
بدوره ��م ع ��د ب�صري ��ون �أن التزلج عل ��ى اجلليد ممار�س ��ة ترفيهية
وريا�ضي ��ة حمببة برغم �صعوبتها للوهل ��ة الأوىل ،مرجحني زيادة
الإقبال على اللعبة ال�سيما بعد ا�ستقدام مدربني خا�صني بها.
وق ��ال املواط ��ن �إ�سماعي ��ل عم ��ر �إ�سماعي ��ل ،يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "الكث�ي�ر من �شب ��اب الب�صرة ب ��د�أوا بتعل ��م التزلج على
اجللي ��د كهواي ��ة وريا�ضة يف الوقت نف�سه برغ ��م �صعوبة تعلمها"،
ع ��ادا� ،أن "وجود �صال ��ة التزلج على اجلليد متنف� ��س جديد لأهايل
املدينة".
م ��ن جانبه قال املواطن م�أم ��ون �أحمد يف حديث �إىل (املدى بر�س)،
�إن "التزل ��ج عل ��ى اجللي ��د اال�صطناعي ي�ساع ��د املبتدئ�ي�ن ،ال�سيما
الأطفال ،على التعلم ب�سرعة" ،مرجح ًا "زيادة الإقبال على ممار�سة
التزلج على اجلليد وت�أ�سي�س ناد ريا�ضي خا�ص بهذه الريا�ضة بعد
�أن ا�ستقدمت ال�صالة مدربني لها من تركيا".
يذكر �أن حمافظة الب�صرة �شهدت يف الـ 29من �أيلول  ،2016افتتاح
�أول �صال ��ة للتزل ��ج على اجلليد يف املحافظة ب ��كادر تدريبي تركي،
فيما �سجلت ال�صالة �إقباال كبريا من املواطنني.

العدد ( )3753ال�سنة الرابعة ع�شرة  -ال�سبت ( )8ت�شرين الأول 2016
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محليات
مجرد كالم

متظاهرو التحرير :التيار املدين غري مرتبط ب�أية كتلة
�سيا�سية او برملانية
� سجى ها�شم  /املدى بر�س

غري مرتبط ب�أية كتلة يف الربملان
وحفاظا على ا�ستقاللية احل��راك
ل ��ن ن� ��زج ان �ف �� �س �ن��ا ب� � ��أي حت��ال��ف
��س�ي��ا��س��ي .م� ��ؤك ��د ًا :ان ��ش�ع��ارات
امل �ت �ظ��اه��ري��ن امل �ط��ال �ب��ة ب��ا��ص�لاح
الق�ضاء وانهاء حكم املحا�ص�صة
وت��وف�ير اخل��دم��ات مل تتغري منذ
انطالق االحتجاجات ول��ن تتغري
مامل تتحقق هذه املطالب .منوها
اىل ان التيار املدين او�ضح موقفه
من م�شاركة كتلة الأح��رار التابعة
ل�ل�ت�ي��ار ال �� �ص��دري ال �ت��ي ��ش��ارك��ت
باجتماعات التحالف الوطني وقد
او�ضحنا موقفنا من هذا التحالف
من خ�لال بيانات التظاهرات يف
اجلمع ال�سابقة.
و�أو� �ض��ح عبد احل�سني ان التيار
امل��دين ي�صر على اهمية م�شاركة
ال �� �ش �ب��اب ب��االح �ت �ج��اج م��ن خ�لال
ا� �ش��راك �ه��م ب �ف �ع��ال �ي��ات��ه ،وال �ي��وم
�سي�شهد م�شاركه ل�شعراء �شباب
يقر�أون ق�صائد و�أغ��اين حما�سية
لتجديد ن�شاطات االحتجاج.
ي��ذك��ر ان ال�ع��ا��ص�م��ة ب �غ��داد و10
حم��اف �ظ��ات ع��راق �ي��ة ه ��ي (ب��اب��ل
وك��رب�ل�اء وال �ن �ج��ف وال��دي��وان �ي��ة
وامل� �ث� �ن ��ى وذي ق � ��ار ووا�� �س ��ط
وم �ي �� �س��ان وال �ب �� �ص��رة ودي � ��اىل)
ت�شهد تظاهرات حا�شدة منذ اب
 2015ت �ن��دي��د ًا ب���س��وء اخل��دم��ات
والف�ساد يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
وال�ق���ض��اء ،نتج عنها ال�ع��دي��د من
الإ��ص�لاح��ات التي �أعلنها رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حيدر العبادي،
فيما ي�ق��ول امل�ت�ظ��اه��رون �إن هذه
الإ�صالحات "هام�شية وغري مهمة
ومل حتقق" �أهدافهم

اكد متظاهرو �ساحة
التحرير موا�صلتهم
االحتجاج واملطالبة
بالإ�صالح حلني حتقيق
جميع مطالب ال�شعب،
والتي يقف يف مقدمتها
الق�ضاء على الف�ساد
وحماكمة املف�سدين .كما
�شددوا على �ضرورة الق�ضاء
على نظام املحا�ص�صة الذي
عدوه احد ا�سباب الف�ساد.
كما واكدوا ان التيار املدين
غري معني ب�أي حتالف
�سيا�سي تدخله الكيانات
والتيارات امل�شاركة معه يف
التظاهرات.

تقول النا�شطة املدنية (ب�شرى ابو
العي�س) يف حديثها لـ(املدى) :ان
ال�ت�ي��ار امل ��دين مل ي���ص��در ع�ن��ه اي
ب�ي��ان يف م��ا يخ�ص االنتخابات.
م�شرية اىل ان بيانه االخري ي�ؤكد
ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ظ��اه��رات اىل حني
حتقيق مطالب ال�شعب .منوهة
اىل ان ال �ت �ي��ار � �ض��د اي حت��ال��ف
ير�سخ املحا�ص�صة والطائفية لأن
اول مطالب االحتجاج هو الق�ضاء
على نظام املحا�ص�صة.
وع��ن ا�ستجابة احلكومة ملطالب
املتظاهرين تو�ضح اب��و العي�س:

ال �ت �غ �ي�يرات احل�ك��وم�ي��ة االخ�ي�رة
وال��ت��ي دخ ��ل م��ن خ�لال �ه��ا بع�ض
ال ��وزراء االك�ف��اء ج��اءوا م��ن بنية
م�ؤ�س�ساتهم .م�ستدركة :لكن هذا
ال مينع القول ان نظام املحا�ص�صة
ات��ى بالبع�ض منهم  .م�ستطردة:
ان ال �ت �ظ��اه��رات ل�ه��ا ت ��أث�ير كبري
على الربملان واحلكومة والدليل
ال� ��� �ص ��راع ال �ك �ب�ير ال � ��ذي ي �ح��دث
االن ب�ين امل�ؤ�س�ستني التنفيذية
وال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة .م� �ب� �ي� �ن ��ة :ان
التظاهرات �ست�ستمر حتى حتقيق
املطالب التي ي�ن��ادي بها ال�شعب

 ذي قار /املدى بر�س

�أعلن ��ت مفت�شي ��ة الآث ��ار يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار العثور على ع ��دد من القطع
الأثري ��ة تع ��ود اىل العه ��د البابلي الق ��دمي ،غرب ��ي النا�صرية ،فيم ��ا �أكدت
ت�سلي ��م القط ��ع اىل �إدارة متح ��ف النا�صري ��ة لغر�ض �إر�ساله ��ا اىل خمازن
الهيئ ��ة العام ��ة للآث ��ار يف العا�صمة بغداد .وق ��ال مفت�ش �آث ��ار وتراث ذي
ق ��ار (�أجمد نعمة) ،يف حدي ��ث اىل (املدى بر�س)� ،إن "مفت�شية �آثار ذي قار
وخالل اجلولة التفتي�شية التي قامت بها مع �شرطة حماية الآثار يف موقع
املدين ��ة الأثري مبنطقة الكطيعة عرثت عل ��ى عدد من القطع الأثرية عبارة
ع ��ن �أجزاء وك�سر من �أل ��واح ومتاثيل ومنحوتات �أثري ��ة تعود اىل ع�صر
فجر ال�سالالت �أو العهد البابلي القدمي" .و�أ�ضاف نعمة �أن "القطع الأثرية
مت ت�سليمه ��ا اىل متحف النا�صري ��ة ليقوم بدوره ب�إر�ساله ��ا اىل العا�صمة
بغ ��داد وت�سليمها اىل خمازن هيئة الآثار" ،م�ستبعد ًا �أن "يكون وجود تلك
الآث ��ار ناجم� � ًا عن عمليات نب� ��ش �أو حفر تعر�ض لها املوق ��ع الأثري بهدف
ال�سرق ��ة من قبل �سراق الآثار" .وتابع نعمة �أن "موجودات املوقع الأثري
قريب ��ة من �سط ��ح الأر�ض وهو ما يجعل القطع الأثري ��ة تظهر اىل ال�سطح
ب�ي�ن احلني والآخر" ،الفت ًا اىل �أن "مفت�شية الآث ��ار �سبق و�أن �أجرت ك�شف ًا
على موقع املدينة بالتن�سيق مع بعثة تنقيبية املانية لغر�ض حتديد �إمكانية
التنقي ��ب يف املوق ��ع" .وت�ضم حمافظ ��ة ذي قار نح ��و  1200موقع �آثاري
يعود معظمها �إىل احل�ض ��ارات ال�سومرية والأكدية والبابلية والأخمينية
والفرثية وال�سا�سانية والع�ص ��ر الإ�سالمي ،وهي من �أغنى املدن العراقية
باملواق ��ع الآثارية املهم ��ة� ،إذ ت�ضم بي ��ت النبي �إبراهي ��م (ع) وزقورة �أور
التاريخية ،ف�ض ًال عن املقربة امللكية ،وق�صر �شولكي ومعبد (دب الل ماخ)
الذي يعد �أقدم حمكمة يف التاريخ.

 ذي قار  /املدى بر�س
تظاهر املئات يف حمافظة ذي قار ،يوم ام�س اجلمعة ،جمددين مطالبهم
بالإ�صالح وحماربة الف�ساد بالتزامن مع "الثورة احل�سينية" ،وفيما
طالبوا احلكومة العراقية بالتعامل بـ"حزم" مع تركيا و�إجبار قواتها
على االن�سحاب ،دعوا ال�سيا�سيني اىل اتخاذ موقف موحد مع اقرتاب
معركة حترير املو�صل.
وقال النا�شط كرمي ر�ؤوف يف حديث اىل (املدى بر�س)� ،إن "املئات

ج��ددوا يف �ساحة احلبوبي ،و�سط النا�صرية ،تظاهراتهم مطالبني
بتج�سيد اال� �ص�لاح��ات احل�سينية وحم��ارب��ة الف�ساد" ،مبين ًا �أن
"املتظاهرين طالبوا احلكومة املركزية بالتعامل بحزم مع احلكومة
الرتكية ،واجبار قواتها على االن�سحاب".
و�أ�ضاف ر�ؤوف �أن "املتظاهرين دعوا ال�سيا�سيني اىل توحيد موقفهم
بالتزامن مع انطالق معركة حترير مدينة املو�صل" ،م�شري ًا اىل �أن
"املتظاهرين دع��وا اىل تعديل قانون االنتخابات وتغيري هيكلية
املفو�ضية مبا ي�ضمن ا�ستقالليتها".

ت�صريحات� ..صلفة
بع ��د ذيوع خ�ب�ر ا�ست�ي�راد وزارة التجارة ل�شحنة م ��ن الرز الهندي
الفا�س ��د منتهي ال�صالحية وغري ال�صالح لال�ستخدام الب�شري  ،نفت
ال ��وزارة يف البدء عائدي ��ة البواخر املحملة بالرز اليه ��ا مبينة انها
ق ��د تعود ال�شخا�ص لديهم النية يف اال�ساءة للتعاقدات التي جتريها
ال ��وزارة مع منا�ش ��ئ عاملية معروفة ور�صين ��ة ..وبعد زيادة جرعة
االنتقادات على مواقع التوا�صل االجتماعي وحتميل جلنة النزاهة
يف حمافظة الب�صرة وزارة التجارة م�س�ؤولية ا�سترياد الرز الفا�سد
 ،واعتب ��ار بع� ��ض املنتقدين م ��ن الن ��واب واملحلل�ي�ن االقت�صاديني
ماتقول ��ه وزارة التجارة ت�سويفا ومماطل ��ة للتغطية على ف�ساد عقد
اال�ست�ي�راد  ،خرج م�س�ؤول من وزارة التجارة ليدافع عنها قائال ان
ال ��وزارة عملت على ع ��زل الكميات املت�ضررة والت ��ي طالها املاء يف
الباخ ��رة وادى اىل تلفها بينما مت توزي ��ع ماتبقى من ال�شحنة على
املواطنني م�ؤكدا على انه تناول الرز بنف�سه ومل يجد فيه �أية عفونة
او �ضرر ..
م ��ن جهتهم  ،اك ��د بع�ض املواطنني الذين ت�سلم ��وا ح�صتهم من الرز
الهن ��دي انه متعف ��ن والي�صلح لال�سته�ل�اك الب�شري ..كي ��ف تناوله
امل�س�ؤول اذن و�ضمن �أي ��ة و�صفة طبخ ليخفي رائحة وطعم التعفن
ث ��م ظه ��ر للتفاخ ��ر ام ��ام امل�شاهدي ��ن بتناول ��ه طبقا م ��ن رز احل�صة
التمويني ��ة بينما نحن نعلم جي ��دا ان اغلب املي�سورين او املتمكنني
ماديا م ��ن املواطنني وحتى بع�ض متو�سط ��ي الدخل الي�ستخدمون
رز احل�ص ��ة التمويني ��ة ويف�ضل ��ون الرز االمريكي بحبت ��ه الطويلة
املغري ��ة  ،فه ��ل تناول ��ه ليدح�ض اتهام جلن ��ة النزاه ��ة ام لينزل اىل
م�ستوى املواطنني العاديني ممن يعتربون احل�صة التموينية حتى
هذه اللحظ ��ة مكرمة من احلكومة رغم تقل� ��ص مفرداتها وتر�شيقها
؟...
لن نناق�ش هنا ان كان ��ت ال�شحنة امل�ستوردة قد تعفنت بعد عبورها
البحر ام انها كانت فا�سدة ا�صال طاملا ان العقد الذي وردت مبوجبه
فا�س ��د  ،لكني اود اال�ش ��ارة اىل جر�أة امل�س�ؤولني عل ��ى اال�ستخفاف
مب�شاعر وعقول املواطنني ..فلماذا يظن امل�س�ؤول ان املواطن يجب
ان ي�ص ��دق كل ماي�ص ��در عنه من ت�صريحات وك�أنه كالم الهي  ،وهل
بقي هناك مواطن اليعي حجم الكذب والنفاق يف كلمات امل�س�ؤولني
عل ��ى اخت�ل�اف منا�شئه ��م والق�ضايا الت ��ي ي�صرح ��ون ب�شانها  ،لكن
امل�س� ��ؤول العراق ��ي -كما اظ ��ن -ميار�س لعبة (ال�صالف ��ة ) اكرث من
لعب ��ة الكذب فهو يواجه اجلميع بكذباته ب�صالفة نادرة وينتظر من
املواطنني ت�صديقه وه ��ذه املرحلة اخطر بكثري من مرحلة ممار�سة
الكذب ..
هن ��اك م�س� ��ؤول �آخ ��ر –عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال – ين�شغل ه ��ذه االيام
بالتح�ض�ي�ر لالنتخاب ��ات املقبل ��ة وبق ��وة ول ��ذا مل يج ��د �ض�ي�را يف
الت�صري ��ح قائال  ":عل ��ى اجلمي ��ع امل�شاركة باالنتخاب ��ات كي نغري
ال�سراق ومريدي ال�سلطة الذين نهبوا اموال املواطنني " ..الغريب
ان ه ��ذا امل�س� ��ؤول �ض ��رب رقم ��ا قيا�سيا ل ��دى العراقي�ي�ن يف اتهامه
بالكذب و�سرقة اموال املواطنني والت�شبث بال�سلطة ،لكنه اليتورع
ع ��ن اطالق ت�صريحاته الداعية اىل ت�أييد اعادته اىل �صدارة امل�شهد
ال�سيا�س ��ي ليمار�س لعبة (ال�صالف ��ة) هذه املرة بعد الكذب وال�سرقة
والت�شبث بال�سلطة ..
يقول موريف  ":لن ي�صغي اليك �أحد حتى تقول �شيئ ًا خاطئ ًا "  ،فهل
يتعمد امل�س�ؤولون املغاالة يف كذبهم لي�صغي اليهم الآخرون �أم انهم
بلغوا مرحلة ت�صديق كذبهم فقروا فر�ضه على النا�س كحقائق دامغة
..يف كل االح ��وال  ،الأمر خطري جدا ويعني متريركل ماي�صدر عن
امل�س�ؤول�ي�ن من اخط ��اء وف�ساد بحفنة من الك ��ذب (امل�سفط) واملزيد
من (ال�صالفة )...

�صحة النجف تتلف  40طن ًا من املواد الغذائية "الفا�سدة" وتغ ّرم املخالفني  6.5ماليني دينار
 النجف /املدى بر�س
�أعلنت دائرة �صحة النجف ،اخلمي�س ،عن اتالف
�أكرث من  40طن ًا من املواد الغذائية ال�صلبة و�أكرث
م ��ن ثماني ��ة �آالف ل�ت�ر من امل ��واد ال�سائل ��ة "غري
ال�صاحل ��ة" لال�سته�ل�اك الب�شري خ�ل�ال ال�شهرين
املا�ضي�ي�ن ،مبين ��ة �أن �إجم ��ايل الغرام ��ات املالية
الت ��ي فر�ضته ��ا عل ��ى املخالف�ي�ن بلغ �ست ��ة ماليني
وخم�سمئة �ألف دينار.
وق ��ال مدي ��ر �شعب ��ة الرقاب ��ة ال�صحي ��ة يف ق�س ��م
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وفاة رئي�س وم�ؤ�س�س
منتدى المخترعين
العراقيين حازم
الدراجي

ال�صح ��ة العام ��ة (يحي ��ى املو�س ��وي) يف حدي ��ث
�إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "�شع ��ب الرقاب ��ة التابعة
لقطاع ��ات الرعاي ��ة ال�صحي ��ة الأولي ��ة ال�ستة يف
املحافظ ��ة قام ��ت خ�ل�ال حمالته ��ا الدوري ��ة يف
�أ�س ��واق اجلمل ��ة وحم ��ال بي ��ع امل ��واد الغذائي ��ة
بالتعاون مع فرق مكافح ��ة اجلرمية االقت�صادية
والأم ��ن الوطني ،مب�ص ��ادرة ما جمموعه  40طن ًا
من املواد الغذائية ال�صلبة و�أكرث من ثمانية �آالف
لرت من املواد ال�سائلة ،خ�ل�ال ال�شهرين املا�ضيني
لع ��دم �صالحيتها لال�ستهالك الب�ش ��ري �إما ل�سوء

ت ��ويف رئ�ي����س وم��ؤ��س����س م�ن�ت��دى املخرتعني
العراقيني حازم الدراجي ،اثر اختناقه نتيجة
حريق �أت��ى على �أج ��زاء م��ن منزله يف بغداد،
ب�سبب متا�س كهربائي .وق��ال جعفر الدراجي
�أح ��د �أق � ��ارب ال�ف�ق�ي��د ،يف ح��دي��ث اىل (امل ��دى
بر�س)� ،إن "الدكتور حازم الدراجي كان قد عاد

األنــواء

توقعت الأن��واء اجلوية والر�صد الزلزايل،
�أن ي�ك��ون طق�س اليومني املقبلني �صحو ًا
مع ارتفاع يف درجات احل��رارة .وذكر بيان
للهيئة ،تلقت املدى ن�سخة منه� ،أن "طق�س
ال �ي��وم ال�سبت �سيكون � �ص �ح��و ًا ،ودرج��ة
احل��رارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد
 39م.°
و�أ�ضاف �أن "طق�س يوم غد االح��د �سيكون
يف املناطق كافة� ،صحو ًا ،ودرجات احلرارة
مقاربة لليوم ال�سابق" .وتابع البيان ان
"طق�س االثنني املقبل �سيكون يف املناطق
كافة �صحو ًا ،م��ع انخفا�ض قليل لدرجات
احل ��رارة ع��ن ال�ي��وم ال�سابق" .و�أ� �ش��ار اىل
ان "طق�س يوم الثالثاء املقبل �سيكون يف
املناطق كافة �صحوا يتحول تدريجيا اىل
غائم جزئي يف املنطقة ال�شمالية ،وانخفا�ض
قليل بدرجات احلرارة عن اليوم ال�سابق".

االنبار

طق�س �صحو والحرارة ترتفع
الى ْ 39م في اليومين المقبلين

وزارة النقل

ت�ظ��اه��ر ال�ع���ش��رات م��ن ع�م�لاء م���ص��رف دار
ال�سالم االهلي ،اخلمي�س� ،أم��ام مبنى البنك
امل��رك��زي و� �س��ط ب �غ��داد ل�ل�م�ط��ال�ب��ة بـ"ك�سر
�صندوق ودائع امل�صرف ال�سرتجاع �أموالهم
منه" ،وفيما اتهموا املركزي بـ"التواط�ؤ" مع
امل�صرف من خالل "املماطلة" يف االجراءات
القانونية بحقه ،هددوا برفع دعوى ق�ضائية
�ضد امل�صرف والبنك املركزي يف حال "عدم
اال�ستجابة ملطالبهم" .وق��ال احد امل�شاركني
يف التظاهرة يدعى (ها�شم علي) ،يف حديث
اىل (امل��دى بر�س)� ،إن "الع�شرات من عمالء
م �� �ص��رف (دار ال �� �س�لام) االه �ل��ي خ��رج��وا،
�صباح اليوم(اخلمي�س) ،يف تظاهرة �أم��ام
مبنى ال�ب�ن��ك امل��رك��زي يف � �ش��ارع ال��ر��ش�ي��د،
و�سط بغداد ،للمطالبة بك�سر �صندوق ودائع
امل�صرف واعادة الأم��وال لعمالئه" .و�أ�ضاف
علي �أن "املتظاهرين اتهموا البنك املركزي
ب��ال�ت��واط��ؤ م��ع امل���ص��رف م��ن خ�لال املمطالة
باتخاذ االجراءات القانونية بحقه" ،الفت ًا اىل
�أن "املتظاهرين هددوا برفع دعوى ق�ضائية
�ضد م�صرف (دار ال�سالم) والبنك املركزي يف
حال عدم اال�ستجابة ملطالبهم".

بغداد

عمالء م�صرف دار ال�سالم
يتظاهرون للمطالبة
بـ"ك�سر �صندوق ودائعه"

قطع الطرق واجل�سور ي�أتي �ضمن
�إج��راءات م�شددة للقوات الأمنية
لت�أمني التظاهرة الأ�سبوعية يف كل
يوم جمعة املطالبة بالإ�صالحات
احل �ك��وم �ي��ة .و�أ�� �ض ��اف امل �� �ص��در،
الذي طلب عدم الك�شف عن ا�سمه،
�أن القطع ت�ضمن �أي�ض ًا املحاور
الأرب�ع��ة باجتاه �ساحة التحرير،
م���ن ج��ه��ة اخل� �ل��اين وال� �ط�ي�ران
والن�صر و�شارع �أبي نوا�س.
النا�شط املدين واحد قادة احلراك
ال�شعبي (احمد عبد احل�سني) ذكر
يف حديثه ل��ـ(امل��دى) :ان التيار

متظاهرو النا�صرية يطالبون بغداد بالتعامل مع �أنقرة
بـ"حزم" وجت�سيد مبادئ "الإ�صالح احل�سيني"

العثور على قطع �أثرية تعود
للعهد البابلي غربي النا�صرية

بغداد

ومتظاهرو �ساحة التحرير .وعن
�شعارات هذه اجلمعة التي حملها
املتظاهرون او�ضحت ابو العي�س
 :ان ث��ورة احل�سني تعترب ثورة
ا�صالحية ومبا ان مطالب ال�شعب
هي اال�صالح والتغيري لذا �سيكون
احد �شعارات التظاهرات م�ستمدا
م��ن ث��ورة احل�سني .م�شددة على
اه �م �ي��ة اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن الإرث
الإ�صالحي لهذه ال�ث��ورة .ا�ضافة
اىل ال �� �ش �ع��ارات ال �ت��ي رف �ع��ت يف
اجلمع املا�ضية.
اىل ذل��ك� ،أف ��اد م�صدر يف وزارة

الداخلية ،يوم ام�س اجلمعة ،ب�أن
ال �ق��وات الأم �ن �ي��ة قطعت ج�سري
اجل �م �ه��وري��ة وال �� �س �ن��ك ب��اجت��اه
امل �ن �ط �ق��ة اخل� ��� �ض ��راء ،وال� �ط ��رق
الأربعة امل�ؤدية اىل �ساحة التحرير
و��س��ط العا�صمة ب �غ��داد ،لت�أمني
ال�ت�ظ��اه��رة الأ��س�ب��وع�ي��ة املطالبة
بالإ�صالح .وقال امل�صدر لـ(املدى
بر�س)� ،إن القوات االمنية قطعت
ع ��دد ًا م��ن ال���ش��وارع الرئي�سة يف
العا�صمة بغداد وج�سري ال�سنك
واجل �م �ه��وري��ة ،ب��اجت��اه املنطقة
اخل�ضراء ،و�سط بغداد .مبين ًا �أن

 عدوية الهاليل

اخلزن �أو النته ��اء مدة ال�صالحي ��ة" ،م�شري ًا �إىل
�أن " 24طن� � ًا من تلك املواد �ضبط ��ت خالل �أيلول
واملتبقي يف �آب املا�ضيني".
و�أ�ضاف املو�سوي �أن "اجلهات الرقابية ال�صحية
قامت بفر�ض غرامات مالية على املحال املخالفة"،
مبين ًا �أن "جمموع املبالغ امل�ستوفاة كغرامات بلغ
�ست ��ة ماليني وخم�سمئة �ألف دينار ،ف�ض ًال عن 48
مليون ًا و� 250ألف دينار عن املبالغ امل�ستوفاة عن
عمل الرقابة ال�صحية".
و�أو�ض ��ح امل�س� ��ؤول ال�صح ��ي النجف ��ي �أن "فرق

م�ؤخر ًا اىل العراق بعد �سل�سلة م�شاركات علمية
يف �أوروب ��ا وتكرميه ب�ق�لادة الإب ��داع م��ن قبل
احلكومة الرتكية".
و�أ�ضاف الدراجي �أن "حريق ًا اندلع ليلة �أم�س،
يف الطابق الثاين من منزل الفقيد ب�سبب متا�س
كهربائي خالل نومه ،ما �أدى اىل وفاته نتيجة

االختناق بغاز �أول اوك�سيد الكاربون".
يذكر �أن الدراجي الذي �أ�س�س منتدى املخرتعني
ال�ع��راق�ي�ين ميتلك ن�ح��و  30ب� ��راءة اخ�ت�راع،
باال�ضافة اىل ك��ون��ه ع�ضو الهيئة التنفيذية
ل�لاحت��اد ال���دويل جلمعيات امل�خ�ترع�ين حيث
�شارك يف الكثري من املحافل العلمية الدولية.

افتتاح فرع �صندوق الأ�سكان

اف�ت�ت�ح��ت وزي� ��رة الإع� �م ��ار واال� �س �ك��ان
والبلديات العامة �آن نافع او�سي فرع
��ص�ن��دوق اال��س�ك��ان �ضمن بناية �ضمت
عدد ًا من ت�شكيالت الوزارة يف حمافظة
االنبار بعد تعر�ض بنايات دوائر الوزارة
ال�سابقة اىل اع�م��ال تخريبية .وذك��رت
او��س��ي يف بيان ل�ل��وزارة ان "�صندوق

اال�سكان با�شر بتاريخ  30اب املا�ضي
�أعماله يف منح قرو�ض اال�سكان وح�سب
م �ب��ادرة البنك امل��رك��زي للمواطنني يف
حمافظة االنبار" ،م�شري ًة اىل ان "الوزارة
ت�سعى اىل تقدمي اف�ضل اخل��دم��ات يف
تلك املناطق كونها من املناطق املت�ضررة
ب�سبب االع�م��ال التخريبية التي قامت

بها ع�صابات داع�ش الإرهابية" .و�أكدت
او�سي ان "الوزارة ت�سعى اىل تقدمي كل
ما من �ش�أنه ان ي�ؤمن عودة النازحني اىل
مناطقهم من اجل اعادة احلياة الطبيعية
اىل تلك املناطق عن طريق اعادة اعمارها
وت�ق��دمي خ��دم��ات امل��اء وامل �ج��اري ورف��ع
االنقا�ض من املناطق".

الخطوط الجوية العراقية تحقق � ً
أرباحا "عالية"
�أعلنت �شركة اخلطوط اجلوية العراقية ،يوم ام�س اجلمعة ،حتقيق
�أرب��اح مالية "عالية" خالل �شهر �أيلول برحالت بلغت نحو 2500
رحلة ،وفيما �أكدت جاهزيتها لنقل الزائرين وامل�سافرين خالل �شهر
حم��رم ،ك�شفت عن و�ضع وت�شكيل جل� ٍ�ان وتهيئة الطائرات لغر�ض
ا�ستيعاب �أعداد الزائرين .وقال مدير عام ال�شركة �سامر كرمي كبة ،يف
بيان تلقت (املدى بر�س) ن�سخة منه� ،إن "ال�شركة ومن خالل املتابعة
لعملها واالهتمام والدعم امل�ستمر من قبل وزير النقل كاظم فنجان
و�ضعت خطة ت�ضمنت حت�سني اخلدمات ما انعك�س ب�صورة �إيجابية
على تزايد اعداد امل�سافرين والرحالت اجلوية ،يف مُنجز ايجابي على

الرغم من وجود �شركات مناف�سة على �أر�ض الواقع" .و�أ�ضاف كبة
�أن "�شركة اخلطوط ا�ستطاعت حتقيق �أرباح مالية كبرية خالل �شهر
ً
م�شريا اىل �أن "اعداد امل�سافرين بلغت ً � 269
ألفا و951
�أيلول املا�ضي"،
ً
م�سافرا بواقع  2455رحلة يف ال�شهر" .و�أكد كبة "جاهزية ال�شركة
وا�ستعدادها لنقل جميع الزائرين خالل �شهر حمرم احلرام" ،متابعاً
�أن "وزير النقل وجّ ه بو�ضع خطة وت�شكيل جلان وتهيئة الطائرات
لغر�ض ا�ستيعاب �أعداد الزائرين وامل�سافرين خالل هذا ال�شهر الذي
يُعد ً
ً
مقد�سا لدى امل�سلمني ،حيث تتوجه اىل العراق اعداد كبرية
�شهرا
من امل�سافرين ومن خمتلف بلدان العامل لزيارة العتبات املقد�سة".

الرقاب ��ة قامت خ�ل�ال املدة نف�سه ��ا ،ب�سحب 194
منوذج ًا غذائي ًا منه ��ا  54حمليا و 180م�ستورد ًا
و�إر�ساله ��ا للفح� ��ص املختربي" ،الفت� � ًا �إىل "قيام
الف ��رق ال�صحية بفح� ��ص  16منوذج ًا م ��ن املياه
املعدنية".
يذك ��ر �أن الرقاب ��ة ال�صحي ��ة يف حمافظ ��ة النجف
تكث ��ف عمله ��ا وحمالته ��ا الرقابية خ�ل�ال الأعياد
والزي ��ارات واملنا�سب ��ات الديني ��ة للتح ��ري على
امل ��واد الغذائي ��ة حفاظ� � ًا عل ��ى �صح ��ة املواطنني
والزوار و�سالمتهم.

التعليم

ال�سماح لطلبة الدرا�سات
العليا الرا�سبين
بالمعدل او بمادتين
ب�أداء االمتحان
قررت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،اخلمي�س الفائت ،ال�سماح
لطلبة ال��درا� �س��ات العليا الرا�سبني
ب��امل�ع��دل او مب ��ادة او اث�ن�ت�ين ب� ��أداء
االمتحان
وذكرت الوزارة ،يف بيان تلقت املدى
ن�سخة منه اليوم ،انها "�سمحت لطلبة
ال��درا��س��ات العليا الرا�سبني باملعدل
على ان ال تزيد عن مادتني او مبادة
واح ��دة للف�صلني ال��درا��س�ي�ين للعام
 2016/2015ب ��اداء االم�ت�ح��ان يف
م��وع��د اق�صاه  31م��ن ك��ان��ون االول
املقبل".
و�أ�شارت بح�سب البيان اىل "ا�ستثناء
امل�ج�ل����س ال �ع��راق��ي لالخت�صا�صات
الطبية من هذا القرار".

آخر خبر
م ��ن امل�ؤم ��ل �أن ي�شرع منتخبن ��ا الوطني الي ��وم ال�سبت
بالعا�صم ��ة الإيرانية طهران مع�سك ��ره التدريبي املغلق
بعد و�صوله قادم ًا من مدينة �سايتاما اليابانية حت�ضري ًا
للمب ��اراة املقبلة الت ��ي �ستجمعه مع نظ�ي�ره التايالندي
بال�ساعة  3:30ظهر يوم الثالثاء املقبل �ضمن مناف�سات
اجلولة الرابعة من مرحلة الذهاب للت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة اىل بطولة ك�أ�س العامل رو�سيا .2018
وق ��ال ع�ض ��و احتاد الك ��رة يحيى ك ��رمي لـ(امل ��دى)  :ان

تغريدة

احتاد الك ��رة ي�أمل �أن يحقق منتخبنا الفوز على نظريه
التايالن ��دي و�ستعط ��ي نقاطه ��ا الث�ل�اث دفع ��ة معنوية
كبرية لالعبينا يف تقدمي م�ستويات جيدة يف املباريات
ال�ست املقبلة الت ��ي �ستجمعنا مع خالل اجلوالت ال�ست
املتبقي ��ة م ��ن ال ��دور الثال ��ث امل�ؤه ��ل للموندي ��ال �ضمن
جولتي الذه ��اب والإياب ال�سيما ان اجلميع حزين على
املركز اخلام�س ال ��ذي يحتله من دون ر�صيد من النقاط
بعد اخل�سارة امام �أ�سرتاليا وال�سعودية واليابان.

و�صل حال بع�ض الإعالميني �أن ميار�س الإثارة الإعالمية على ح�ساب معايري ُيفرت�ض �أن
تخدم م�صلحة ا�ستقرار املنتخب والتهدئة من دون ال�شو�شرة عليه حيث �أن مرا�سل �أحد
إ�ضطرته ليعلن
الربنامج طارد قائد الأ�سود ال�سابق يون�س حممود � -أثناء ُعزلة مريرة � ّ
اعتزاله بعدها� -أكرث من مرة مكرر ًا ال�س�ؤال عليه عن م�صريه مع املنتخب؟ فما كان منه
�سوى �إنهاء هذا الف�صل املُقرف بقوله ( لن �أعود اىل املنتخب يف ظل وجود املدرب احلايل )
مع �أن املدرب مل ُي�سئ ليون�س ور�أى عدم احلاجة �إليه خالل رحلة الت�صفيات يف �ضوء توقعه
ب�إمكانية تعوي�ض غيابه مبهاجم �شاب  .واليوم يعود هكذا نوع من الإعالم للت�أكيد على �أن
م�صلحة العراق فوق اخلالفات والقطيعة!
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رياضـــة

عبدالأمري رجل املباراة ..وانفعال �شني�شل ُي ِّ
هدده بالإيقاف

�سايتاما منحتنا ن�صف الأمان ..والعبو ال�سوبر مطلب وطني

� إياد ال�صاحلي
الثالثة ثابت ��ة  ..ث ّب َتتْ ال�صورة احلقيقية
الت ��ي تر ّقبه ��ا العراقي ��ون ع ��ن منتخ ��ب
الأ�س ��ود يف ت�صفيات ك�أ� ��س العامل ،فكان
الأداء القتايل واالندف ��اع احلما�سي على
�أر� ��ض ال�سام ��وراي و�أم ��ام جمهوره ��ا
الغا�ض ��ب الذي كان يُطال ��ب بر�أ�س وحيد
�إذا م ��ا �أخفق يف ك�سب موقع ��ة �سايتاما ،
متناغمني م ��ع طموحات ابن ��اء الرافدين
ال�ستع ��ادة الهوي ��ة الفني ��ة لأح ��د �أع ��رق
منتخبات القارة �ألقاب ًا وجنوم ًا و�إحرتام ًا
طوال  66عام ًا منذ قبول انتمائه لالحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم.
خ�س ��ارة مع اليابان بهدف�ي�ن مقابل هدف
تعن ��ي يف ح�سابات ت�صفيات ك�أ�س العامل
�أنه ��ا �صدمة موجعة �سب ��ق �أن ه ّزت ثقتنا
بامل ��درب را�ض ��ي �شني�ش ��ل والالعب�ي�ن
بخ�سارتهم ��ا م ��ع ا�سرتالي ��ا وال�سعودية
 ،لك ��ن �صدم ��ة �أم� ��س �أالول اخلمي�س يف
�سايتاما ه ّزت ي�أ�سنا و�أيقظت عوامل عدة
�ستلع ��ب دور ًا كب�ي�ر ًا يف حتويل م�سارنا
يف الت�صفي ��ات اىل طريق �آخ ��ر ب�إمكاننا
�أن نحق ��ق مرادن ��ا يف نهايت ��ه ب�ش ��رط �أن
يحافظ منتخبنا على حما�سته يف �إحراج
املناف�سني والفوز عليهم بدء ًا من اجلولة
الرابعة �أمام تايالن ��د ولي�س ذلك ب�صعب
على الأ�س ��ود ال�سيما ان املنتخب ال�ضيف
�سبق ان جت ّرع اخل�سارة امام ال�سعودية
( )1-0والياب ��ان ( )2-0والإم ��ارات
( )3-1وال ي�شكل ح�ضوره يف املجموعة
�أي تهديد على فرقها .

عبدالزهرة ومهن ��د عبدالرحيم مهاجمني
�صريح�ي�ن مع منح �أجمد عط ��وان فر�صة
اللع ��ب �أ�سا�سي� � ًا لت�شكي ��ل حم ��ور �ضغط
عل ��ى دفاع ��ات ال�سام ��وراي برفق ��ة �سعد
عبداالم�ي�ر �إ�ضاف ��ة اىل ت�أم�ي�ن اجلان ��ب
الدفاع ��ي بع ��ودة ولي ��د �سامل بع ��د غياب
طويل.
ا�ستحق �سعد عبدالأمري لقب رجل املباراة
الأول مع احلار�س حمم ��د حميد وثالثي
�أداء متذبذب
الدف ��اع �ضرغ ��ام ا�سماعي ��ل و�سعد ناطق
كان مفع ��ول االنتق ��ادات املو�ضوعي ��ة ووليد �سامل واملهاج ��م مهند عبدالرحيم،
الت ��ي مل ت�سته ��دف �شخ� ��ص امل ��درب �أما بقية الالعبني �ش ��اب �أدا�ؤهم التذبذب
را�ضي �شني�ش ��ل  ،كان �إيجابي ًا وذا ت�أثري وق ّل ��ت فاعليته ��م مع نف ��اد وق ��ت املباراة
عل ��ى �أ�سل ��وب لعب ��ه يف املب ��اراة الثالث ��ة تدريجي�أً وعل ��ى الأخ�ص �أحم ��د �إبراهيم
ام ��ام الياب ��ان و�أعط ��ى انطباع� � ًا بتكامل و�أجم ��د عط ��وان وع�ل�اء عبدالزه ��رة ،
اجلاهزية ليك ��ون ند ًا لليابان بدفعه عالء وامل�شكلة �أن علي عدنان كان ي�ؤدي دوره

مهاوي يلتحق بكتيبة الأ�سود
يف طهران
 بغداد /املدى
و�� �ص ��ل م� ��� �س ��اء �أم � ��� ��س م ��داف ��ع
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ل �ك��رة ال �ق��دم
ع�لاء علي م�ه��اوي اىل العا�صمة
الإيرانية طهران قادم ًا من مطار
ب �غ��داد ال� ��دويل ل�ي�ك�م��ل ال�ق��ائ�م��ة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال �ت��ي اخ �ت��اره��ا امل��دي��ر
الفني للمنتخب را�ضي �شني�شل
ملباراة تايالند التي �سيحت�ضنها
ملعب با�ص ي��وم الثالثاء املقبل
�ضمن اجلولة الرابعة ملناف�سات
املجموعة الثانية امل�ؤهلة ملونديال
رو�سيا .وق��ال م�صدر يف احت��اد
الكرة لـ(املدى)  :ان الالعب عالء
علي مهاوي ا�ستح�صل ت�أ�شرية
الدخول اىل �إيران عرب �سفارتها
يف العا�صمة بغداد بعد يوم واحد
من منحه جواز ال�سفر اجلديد له
من قبل مديرية اجلوازات العامة
�إث ��ر اجل �ه��ود احلثيثة ال�ت��ي ق��ام
بها وزي ��ر ال�شباب والريا�ضة
عبداحل�سني عبطان بنا ًء على
ط �ل��ب احت� ��اد ال� �ك ��رة ليكون
ال�لاع��ب رق��م  22يف القائمة
ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ال � �ـ� ��ى ج��ان��ب
زم �ل�ائ� ��ه حم� �م ��د ح�م�ي��د
وحممد كا�صد وعلي
ع��ب��داحل�����س��ن
وعلي لطيف
و�أح� � � � �م � � � ��د
ابراهيم و�سعد
ناطق و�ضرغام ا�سماعيل ووليد
� �س��امل وع �ل��ي ل�ط�ي��ف وم�صطفى

ناظم وبروان نوري وعلي عدنان
و�سعد عبدالأمري و�أجمد عطوان
و�أح� �م ��د ي��ا� �س�ين و�أجم� � ��د ول�ي��د
ومهدي كامل وب�شار ر�سن ومهند
عبدالرحيم وجا�سم حممد وعالء
ع �ب��دال��زه��رة وحم �م��د � �ش��وك��ان.
و�أو�ضح �أن الالعب واظب خالل
ت��واج��ده بالعا�صمة ب�غ��داد على
االن�ضمام اىل الوحدات التدريبية
التي �أج��راه��ا فريق ال ��زوراء من
�أجل املحافظة على معدل اللياقة
ال�ب��دن�ي��ة ب�ع��د م�ن�ع��ه ع ��دم اك�م��ال
ج���وازه اجل��دي��د م��ن ال�سفر اىل
مدينة �سايتاما اليابانية من �أجل
امل���ش��ارك��ة يف امل��ب��اراة الأخ�ي�رة
ال� �ت ��ي ج�م�ع��ت
م �ن �ت �خ �ب �ن��ا
م��ع نظريه
ال� �ي ��اب ��اين
�أول �أم����س
اخلمي�س.

الهجوم ��ي ب�شكل ممتاز ويُ�شاغل دفاعات
الياب ��ان لكنه يتنا�س ��ى واجباته الدفاعية
ت ��ارك ًا �ضرغ ��ام ا�سماعي ��ل وح ��ده يعاين
حرج ًا ا�ستفاد منه ا�صحاب الأر�ض ال�سوب ��ر م ��ن دون املنتخب ��ات الأربع ��ة
م�أزق ًا ِ
يف حت�ض�ي�ر الك ��رات اخلط ��رة و�إره ��اق با�ستثن ��اء تايالند  ،فف ��ي ا�سرتليا هناك (
اخلط الدفاعي.
تي ��م كاهيل  ،4تومي يورتي� ��ش � ،9آرون
مووي  )13وال�سعودية ( تي�سري اجلا�سم
العبو ال�سوبر
 ، 17نواف العابد  ، 10عمر هو�ساوي )5
امل�شكل ��ة الت ��ي همّ�شه ��ا امل ��درب را�ض ��ي والإمارات ( علي مبخوت  ،7احمد خليل
�شني�شل منذ توليه املهمة وللأ�سف ان�شغل  ،11عمر عبدالرحمن )10واليابان ( مايا
يف رد اعتب ��اره ال�شخ�صي �أمام الأوملبية يو�شي ��دا  ،22كي�سوكي هوندا  ،4تاكوما
تارة واحتاد الكرة ثاني ��ة والإعالم ثالثة �أ�سانو  )18وهي مع�ضلة �ست�ؤرقنا �إذا مل
واجلمه ��ور وغ�ي�ره مم ��ن جادله ��م يف ي�سارع �شني�شل بتدعيم �صفوف املنتخب
�ش� ��ؤون جتهيز الأ�س ��ود ملجموعة �صعبة بالعب�ي�ن يف الأق ��ل م ��ع �سع ��د عبدالأمري
يف الت�صفيات� ،أن الت�شكيلة التي اختارها مث�ل ً�ا ال احل�ص ��ر (يون�س حمم ��ود وكرار
للدفاع عن حلم املونديال تفتقد اىل العبي جا�س ��م) مع الأخذ بنظ ��ر احل�سبان تهيئة

يون� ��س بدني� � ًا م ��ن الآن للمب ��اراة الودية
�أمام الن�شامى يف العا�صمة الأردنية يوم
 6ت�شرين الث ��اين املقبل ا�ستع ��داد ًا للقاء
الإمارات  15منه ،فاملطلب الوطني يح ّتم
اال�ستعان ��ة ب�أي جه ��د �أو فكر يخدم حملة
املنتخ ��ب بخربت ��ه ومت ّر�س ��ه للت�أهل اىل
ك�أ�س العامل.
�أخطاء فادحة
نعم ربحن ��ا امل�ست ��وى وا�سرتجعنا الثقة
التي �ضاعت يف جولت�ي�ن �سابقتني وهذا
الأم ��ر ينع�ش الآم ��ال يف ظ ��ل وجود 21
نقط ��ة ت�سن ��ح ملنتخبن ��ا الوق ��وف حت ��ت

ال�ض ��وء يف ح ��ال عرفن ��ا كي ��ف نتخط ��ى
املواجهات املقبلة  ،والعمل على التخل�ص
م ��ن ث�ل�اث �سلبيات مل تزل م�ؤث ��رة ب�شكل
وا�ض ��ح � ،أو ًال الإجه ��اد ال ��ذي ي�صي ��ب
�شاغلي منطقة العمليات يف املقدمة يكون
وبا ًال علين ��ا  ،فعندما يهجم �أربعة العبني
ويبذلون اجلهد يف حماولة تهديد مرمى
املناف�س ف�إنهم غ�ي�ر قادرين على الرجوع
ب�سرع ��ة لت�أمني منطقة دفاعن ��ا من و�سط
امللع ��ب وعرقلة الهجوم املرت ��د وغالب ًا ما
نعاين م ��ن نق�ص عددي م�سان ��د و�إرهاق
رباع ��ي الدفاع ( �ضرغام – �سعد – �أحمد
– ولي ��د ) م ��ا �أدى اىل ح ��دوث �أخط ��اء
فادحة دفعنا ثمنها بثالث خ�سارات م�ؤملة
له ��ذا ال�سب ��ب والأمثلة كث�ي�رة كما ح�صل
بارت ��كاب �سع ��د ناط ��ق ركل ��ة ج ��زاء �أمام
ال�سعودي ��ة ،و�شرود ذه ��ن �أحمد �إبراهيم
يف ع ��دم مترك ��زه مع خ ��ط م�س ��ار الكرة
الت ��ي جاء منها الهدف الأول امام اليابان
 ،وثاني ًا ن�ستغرب حتوّ ل ا�سلوب املنتخب
الوطن ��ي يف بناء الهجمات املتعارف عرب
تبادل الك ��رات ب�إتقان ت ��ام ومهارة عالية
وثقة ال تزعزعه ��ا قوة املناف�س مع تفعيل
اللع ��ب عل ��ى االط ��راف لإرباك ��ه وتهديد
مرم ��اه  ،ه ��ذا اال�سل ��وب غ�ي�ر منظ ��ور
يف تكتي ��ك منتخباتن ��ا لل�سن�ي�ن االخرية
وان�سح ��ب حتى على االوملب ��ي وال�شباب
 ،فم ��ا �شاهدن ��اه امام اليابان م ��ن ار�سال
الكرات الطويلة اىل �ساحة املناف�س يقتل
االب ��داع لدى العبي الو�س ��ط واملهاجمني
وهو ين ��م عن خوف وتردد يف نقل الكرة
وتبادله ��ا م ��ن منطق ��ة الو�س ��ط  ،وثالث� � ًا
وه ��ي احلال ��ة الأك�ث�ر تك ��رار ًا ومل نتعظ
م ��ن درو�سها وجاء منها هدف احل�سم يف
الوق ��ت القاتل وهي ع ��دم االحرتا�س من
الأخطاء وكان بام ��كان وليد �سامل تفادي
االحت ��كاك مع مايا يو�شي ��دا وكذلك ت� ّأخر
ت�أهّ ��ب مه ��دي كامل ق ��رب قو� ��س اجلزاء
ملتابعة الكرة �أو منع الالعب ياماجوت�شي
من الت�سديد بقوة وهز ال�شباك.

ت�سا�ؤالن
م�شكلة املالك التدريبي �أنه بحاجة اىل
متابع ��ة دقيقة ملجرى املب ��اراة خا�صة
م ��ا بعد الدقيق ��ة  80وهنا تكمن خربة
امل ��درب وم ��اذا ا�ستف ��اد م ��ن جتارب ��ه
ال�سابق ��ة ،ه ��ل م ��ن املعق ��ول �أن يدفع
مدرب اليابان وحيد خليلوزيت�ش قلب
الدف ��اع ( مايا يو�شي ��دا) للم�شاركة يف
الفعالي ��ات الهجومي ��ة ال�سيما الكرات
العالي ��ة ويعي ��د حمله كاب�ت�ن املنتخب
الع ��ب االرت ��كاز (ماكوت ��و ها�سيب ��ي)
اىل اخلل ��ف م ��ن دون �أن ي�ستف ّزن ��ا
ه ��ذا التح� � ّرك ملراقبة يو�شي ��دا واحلد
م ��ن خطورت ��ه يف الدقائ ��ق الأخرية؟
ث ��م نت�س ��اءل م ��ن دون التدخ ��ل يف
�سرتاتيجي ��ة �شني�ش ��ل � ،أم ��ا كان
بالأف�ض ��ل م�شارك ��ة م�صطف ��ى ناظ ��م
املع ��روف ع ��ن دفاعه القت ��ايل بد ًال من
زج ب�ش ��ار ر�س ��ن ذو البني ��ة ال�ضعيفة
يف الدقيقة  83للمحافظة على التعادل
ور�ص �صفوف خط الدفاع
�أق ��ل تقدير
ّ
بالعب متمك ��ن وجم� � ّرب يف مثل هذا
الوقت الع�صيب؟
انفعال
�أخ�ي�ر�أً  ..مل يكن مربر ًا االنفعال الذي
ب ��دا عل ��ى را�ض ��ي �شني�ش ��ل يف نهاية
املب ��اراة برغ ��م الظلم ال ��ذي �أحلقه بنا
احلكم الك ��وري اجلنوب ��ي كيم دوجن
ج�ي�ن وم�ساع ��ده الأول �ش ��وي م�ي�ن
بيونك م ��ن خالل ع ��دم احت�ساب حالة
الت�سل ��ل التي جاء منها ه ��دف اليابان
الأول وكذل ��ك �إ�ضاف ��ة  6دقائ ��ق وقت� � ًا
ا�ضافي ًا  ،فاعرتا� ��ض �شني�شل لن يغري
النتيجة كما يعرف ،بل �سيع ّر�ضه اىل
االيقاف �أو الغرامة وهذا ما ي�ؤثر على
ا�ستع ��داد املنتخب للق ��اء تايالند الذي
ن�أم ��ل �أن يكون بواب ��ة االنفراج لأزمة
كرتن ��ا يف ت�صفيات موندي ��ال رو�سيا
.2018

���ش��ن��ي�����ش��ل :ال زال������ت ح���ظ���وظ ال���ت����أه���ل ق��ائ��م��ة
 طوكيو� /أحمد العلوجي
�أكد املدير الفني للمنتخب الوطني را�ضي
�شني�ش ��ل �أن حكم موقع ��ة �سايتاما الكوري
اجلنوب ��ي كيم دونغ �س ��رق جهود املنتخب
الوطن ��ي يف �آخر دقيقة من املب ��اراة  ،جاء
ذل ��ك خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر ال�صحفي بع ��د انتهاء
اللقاء وق ��ال �شني�شل " قدمنا مباراة كبرية

ام ��ام فريق ق ��وي ميتل ��ك العب�ي�ن مميزين
وعل ��ى م�ست ��وى ع ��ال  ،ظه ��رت �ص ��ورة
املنتخب احلقيقية منذ املباراة الثانية امام
ال�سعودي ��ة وب�شكل او�ضح يف لقاء اليابان
الذي كان ذاهبا اىل التعادل بني الفريقني �إال
ان احلكم الك ��وري كان متعاطفا اىل درجة
كب�ي�رة ووا�ضح ��ة م ��ع املنتخ ��ب الياباين
ال�سيما احلالة االخرية التي �سجل منتخب

املنتخ ��ب الياب ��اين ه ��دف الف ��وز ،برف�ضه
دخ ��ول الالعب �سعد ناط ��ق اىل امللعب قبل
تنفي ��ذ اخلط� ��أ الثابت بالدقيق ��ة  ،٩٤ف�ض ًال
ع ��ن احت�سابه  6دقائق وقت� � ًا �إ�ضافي ًا وهذا
م ��ا ن�ستغربه � ،إ�ضاف ��ة اىل ان الهدف االول
للياباني�ي�ن ج ��اء من حالة ت�سل ��ل وا�ضحة،
وهذه �أدل ��ة دامغة على تعاطف وا�صطفاف
حكم املباراة مع �أهل االر�ض واجلمهور .

وتاب ��ع "لي� ��س تربيرا بقدر م ��ا هي حقائق
معلوم ��ة للجمي ��ع  ،ومل نخ ��ف او نتوج�س
من الفريق الياباين ولعبنا �أمامه ب�أ�سلوب
متوازن وحتى التبدي�ل�ات التي �أجريناها
كان ��ت تبدي�ل�ات هجومي ��ة وقدمن ��ا جم�ل ً�ا
تكتيكية مميزة ،نعم هناك ق�صور يف ال�شق
الهجوم ��ي لكنن ��ا و�صلن ��ا مرم ��ى الياب ��ان
مرات عدة  ،واعتق ��د ان الأداء الكبري الذي

قدمه املنتخب جع ��ل نظريه الياباين يظهر
دون امل�ست ��وى يف هذا اللقاء برغم امتالكه
العب�ي�ن مميزي ��ن ويلعب ��ون يف الدوريات
الأوروبي ��ة م�ش�ي�ر ًا ان ا�س ��ود الرافدي ��ن
�سيعودون بق ��وة وال زالت حظوظ الت�أهل
قائم ��ة ول ��ن نفق ��د الأمل يف خط ��ف احدى
بطاقات الت�أهل.

*موفد احتاد ال�صحافة الريا�ضية

عقوبات �آ�سيوية تنتظر حكمي كوريا اجلنوبية
 بغداد  /حيدر مدلول
توق ��ع احلك ��م ال ��دويل ال�ساب ��ق
ح ��ازم ح�س�ي�ن �أن تط ��ال احلك ��م
الكوري كيم دونغ جني وم�ساعده
االول �ش ��وي مني بيونك عقوبات
م ��ن قبل جلنة احلكام يف االحتاد
الآ�سي ��وي ح�س ��ب �ضواب ��ط
الالئح ��ة الداخلي ��ة بن ��ا ًء عل ��ى
الأخطاء التحكيمية الفادحة التي
ارتكباه ��ا خالل مب ��اراة منتخبنا
الوطن ��ي ونظ�ي�ره الياباين التي
غيرّ ت من نتيجتها ل�صالح االخري
التي ك�سبها (� )1-2ضمن اجلولة
الثالثة من الت�صفي ��ات الآ�سيوية
امل�ؤهل ��ة اىل بطولة ك�أ� ��س العامل
 2018برو�سيا .
و�أ�ض ��اف ح�س�ي�ن لـ(امل ��دى)  :ان
احلكم امل�ساع ��د الأول �شوي مني
بيون ��ك ه ��و ال ��ذي غ�ّي�رّ نتيج ��ة
املباراة بالدرج ��ة اال�سا�س لكونه
ق ��د تغاف ��ل ع ��ن احت�س ��اب حال ��ة
ت�سلل وا�ضحة حدثت يف الدقيقة

 26من ال�شوط االول للمباراة مل
يرفع راي ��ة الت�سلل عل ��ى الالعب
الياب ��اين كيوتاك ��ي ال ��ذي ا�ستلم
كرة م ��ن زميل ��ه هون ��دا وبدوره
م ��رر الك ��رة اىل هاراغوت�ش ��ي
لي�سج ��ل ه ��دف م ��ن حت ��ت اقدام
احلار� ��س حمم ��د حمي ��د فيم ��ا
ارتك ��ب احلكم كي ��م دونك اخطاء
من ابرزها عدم تقدير الوقت بدل
ال�ضائع ب�شكل �صحيح حيث منح
 6دقائ ��ق فيم ��ا كان اال�صح هو 4
دقائ ��ق فق ��ط اىل جان ��ب اتخاذه
ق ��رارات معاك�س ��ة يف املب ��اراة
ومنها انهائ ��ه املباراة يف الدقيقة
 6و 30ثاني ��ة اثن ��اء هجم ��ة كان
يق ��وم به ��ا املداف ��ع عل ��ي عدن ��ان
داخ ��ل منطق ��ة اجل ��زاء الياباين
حي ��ث كان فيه ��ا توق ��ف حلار�س
املرمى ويحتاج اىل ا�ضافة دقيقة
عل ��ى الأق ��ل اىل جان ��ب  6دقائ ��ق
التي منحها وكذل ��ك عدم ال�سماح
للمدافع �سعد ناطق بالدخول اىل
امللع ��ب بعد معاجلت ��ه �سواء مثل

علي ��ه او تعر� ��ض اىل ا�صابة قبل و�أو�ض ��ح ان امل ��درب را�ض ��ي
تنفيذ املنتخ ��ب الياباين ال�ضربة �شني�ش ��ل �سيتع ّر� ��ض اىل عقوب ��ة
احلرة التي جاء منها هدف الفوز م ��ن قب ��ل جلن ��ة االن�ضب ��اط يف
الثاين .
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم

نظ ��ر ًا لدخوله بع ��د نهاية املباراة
يف جمادل ��ة الطاق ��م التحكيم ��ي
للمب ��اراة �إث ��ر الق ��رارات الت ��ي
مت اتخاذه ��ا يف دقائ ��ق الوق ��ت

الأ�صل ��ي والإ�ض ��ايف حي ��ث
�سيقدم �ضده امل�ش ��رف الأوزبكي
ع ��ارف ع�ل�ام وكذلك احلك ��م كيم
دون ��غ تقريرهم ��ا �ض ��ده التي مت
تو�ضيحها يف اللقطات التلفازية
يف القن ��وات الناقل ��ة للمب ��اراة
العراق واليابان.
و�أ�ش ��ار اىل �أنه كان من املفرو�ض
�أن تقوم جلنة احلكام يف االحتاد
الآ�سيوي لك ��رة القدم اىل ت�سمية
طاق ��م حتكيمي دويل م ��ن �إحدى
دول و�س ��ط �أو جن ��وب الق ��ارة (
�أوزبك�ست ��ان �أو طاجيك�ست ��ان )
لك ��ون املب ��اراة جتم ��ع منتخب ��ي
م ��ن غرب و�شرق الق ��ارة من �أجل
اعط ��اء احليادي ��ة والنزاهة �أكرث
ولي� ��س ت�سمي ��ة ح ��كام كوري�ي�ن
جنوب�ي�ن الذين كانو غري موفقني
يف �إدارة املب ��اراة الت ��ي ا�ضيفت
اىل �سل�سل ��ة املباري ��ات الت ��ي مت
فيها تق ��دمي �شك ��وى ر�سمية �ضد
احلكام التي انطاقت منذ اجلولة
االوىل من الت�صفيات الآ�سيوية.

�أبرز مباريات اليوم
ال�سبت
�سويندون تاون

بولتون واندررز

15:00

الغابون

املغرب

18:00

�إنكلرتا

مـالطـا

19:00

جمهورية الكونغو

ليبيـــا

20:30

بولنــدا

الدمنارك

21:45

�أملانيـا

الت�شيك

21:45

ايرلندا ال�شمالية

�سان مارينو

21:45

!

Shooot

�أكــد تي�سري اجلا�س ��م قائد املنتخب ال�سعودي،
�أن تركي ��زه بالكام ��ل خ�ل�ال ه ��ذه الأي ��ام م ��ع
"الأخ�ضر" ،وال يفكر فيما يُثار عرب الإعالم
ع ��ن �إ�صابت ��ه .وق ��ال اجلا�سم عق ��ب تعادل
املنتخ ��ب ال�سعودي م ��ع ا�سرتاليا � 2-2إنه
ال يفك ��ر يف الوق ��ت احل ��ايل يف الإ�صابة
 ،لأن املنتخ ��ب عن ��ده مباراتان يف
غاي ��ة الأهمي ��ة ،الأوىل انته ��ت
والثاني ��ة �ستكون يوم الثالثاء
املقبل مع املنتخب االماراتي يف
مدينة جدة �ضم ��ن اجلولة الرابعة
م ��ن ت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل . 2018
و�أ�ش ��ار قائد املنتخب ال�سع ��ودي �إىل �أنه مل ي�شارك يف مباراتني
مع فريقه الأهلي يف الدوري ،لكنه عاد و�شارك يف مباراة ثالثة ،
و�شارك ��تُ يف مباراة كاملة مع املنتخب  ،م�شيد ًا بالعبي املنتخب
والروح التي ظهروا بها �أمام ا�سرتاليا التي كانت رائعة جدا وخ�صو�صا
هدف التعادل الثاين الذي �أحرزه نا�صر ال�شمراين .

�أعلن نادي روما الإيطايل ،جناحه يف متديد
عقد العب خط و�سط الفريق الأول ،البلجيكي
رادجا ناينغوالن ،ليقطع الطريق على الأندية
الراغبة يف �ضمه.
و َّق ��ع ن��اي�ن�غ��والن على ع�ق� ٍد ميتد
حتى حزيران  ، 2020حيث كان
ينتهي عقده احلايل يف حزيران
.2018
و�سيح�صل ال�لاع��ب على رات��ب

�سنوي بقيمة  5ماليني ي��ورو ،بعدما مت رفع
رات�ب��ه ال�سابق وامل�ق��در ب��ـ 3.2مليون ي��ورو،
لي�صبح من �أعلى العبي الكالت�شيو راتب ًا يف
العامل.
و�أعلن روم��ا التجديد لناينغوالن عرب موقعه
الر�سمي� ،ضمن وثيقة الو�ضع امل��ايل للفريق
ب��الإ� �ض��اف��ة لتجديد ع�ق��د ل �ي��ون��اردو كا�ستان
وامل �ع��ار ل�صفوف ت��وري�ن��و ملو�سم �آخ��ر حتى
حزيران .2019

�أع���رب ��س�يرج�ي��و رام ��و� ��س م��داف��ع
املنتخب الإ�سباين ،عن غ�ضبه ال�شديد
من �صفارات اال�ستهجان التي �أطلقتها
ج�م��اه�ير امل ��ات ��ادور � �ض��ده ،خ�لال
مواجهة املنتخب الإيطايل والتي
ان�ت�ه��ت ب��ال�ت�ع��ادل � ،1-1ضمن
الت�صفيات امل�ؤهلة ملونديال
رو�سيا .2018
وت� ��� �س� �ب ��ب رام � ��و� � ��س يف
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اح�ت���س��اب رك�ل��ة ج ��زاء ل�صالح �إي�ط��ال�ي��ا،
جنحت من خاللها يف �إحراز هدف التعادل
يف الدقيقة  82عرب دانيلي دي رو�سي.
وقال رامو�س ،خالل ت�صريحاته ال�صحفية
عقب اللقاء "الفارق بني �إ�سبانيا و�إيطاليا،
هو حني يُخطئ بوفون ُت�صفق له اجلماهري
يف امللعب ،ويف �إ�سبانيا يطلقون عليك
�صفارات اال�ستهجان".
و�أ�ضاف "ه�ؤالء َمن انتقدوين عليهم �أن

رياضة

الغياب��ات ُتقل ِـ��ق م��درب املغ��رب �أم��ام الغاب��ون

الرباط  /رويرتز
ي�أمل منتخب املغرب لكرة القدم يف حتقيق بداية موفقة
عندما يح ُّل �ضيف ًا ثقي ًال على منتخب الغابون بال�ساعة
 6م�ساء اليوم ال�سبت يف افتتاح م�شوار �أ�سود الأطل�س
يف املجموعة الثالثة بت�صفيات ك�أ�س العامل لكرة القدم
.2018
وكان الفرن�سي �إيريف رينار مدرب املغرب نقل املع�سكر
الإعدادي املغلق منذ االثنني املا�ضي �إىل مدينة ماالبو
يف غينيا اال�ستوائية التي يتفاءل بها حيث �سبق له

اقامة مع�سكر هناك عندما ك��ان ي�شرف على منتخب
�ساحل العاج ال��ذي �أح��رز معه لقب ك�أ�س �أمم افريقيا
قبل ع��ام�ين .و ُي �ع��اين منتخب امل �غ��رب غ�ي��اب العديد
م��ن �أب��رز العبيه يف مقدمتهم القائد امل�ه��دي بنعطية
الع��ب يوفنتو�س االي �ط��ايل و�سفيان .ب��وف��ال مهاجم
�ساوثامبتون الإنكليزي ونبيل درار الع��ب موناكو
الفرن�سي وزهري ف�ضايل مدافع ليفانتي اال�سباين وعبد
احلميد الكوثري مدافع با�ستيا الفرن�سي ومنري عبادي
العب ليل الفرن�سي ب�سبب الإ�صابة.

وقال رينار عن املباراة "كنا نرغب يف اال�ستفادة من
جميع العبينا وخا�صة املهدي بنعطية ومنري عبادي
ونبيل درار وقبل ذلك �سفيان بوفال لكن هذه خماطر
اللعبة .ا�ستدعيت بع�ض الالعبني اجل��دد ا�ضافة اىل
العبني �أ�صحاب خربة ".و�أ�ضاف "يف ظل وجود العبني
ي�ج�ي��دون االخ�ت�راق ع�بر الأط� ��راف ف���إن ذل��ك مينحنا
�أف�ضلية لتنويع الأداء الهجومي وبرغم �أهمية الغيابات
ف�إن الالعبني الذين �سيقع عليهم االختيار يعون �أهمية
حتقيق نتيجة �إيجابية خا�صة �أن املغرب ينتظر الت�أهل

الربازيل ي�سحق بوليفيا
بخما�سية نظيفة

لك�أ�س العامل منذ قرابة  20عاما ".ت�أهل املغرب �أربع
مرات لك�أ�س العامل �سنوات  1970و 1986و 1994و
 1998وكان �أول منتخب افريقي يت�أهل للدور الثاين
بنهائيات ك�أ�س العامل عندما فعل ذلك يف .1986
وتابع رينار "ما يهمني هو تنوع ق��درات املهاجمني
حيث �أن طريقة يو�سف الن�صريي تختلف عن يو�سف
العربي ،كما �أن عزيز بوحدوز يتوافر على م�ؤهالت
خمتلفة بجانب خالد بوطيب الذي بدوره له خ�صائ�ص
خمتلفة خا�صة على م�ستوى �ضربات الر�أ�س.

برازيليا  /رويرتز
�سحق منتخب الربازيل لكرة القدم مناف�سه بوليفيا بخم�سة �أهداف
دون رد يف ت�صفيات ك�أ�س العامل لكرة القدم ليحقق املدرب تيتي ثالث
انت�صار له على التوايل بعدما قدّمت بطلة العامل خم�س مرات �أف�ضل
�أداء لها منذ فرتة طويلة.
ومل يفز منتخب بوليفيا ب�أية مباراة خارج �أر�ضه يف ت�صفيات ك�أ�س
العامل منذ  1993وقدّم املنتخب الربازيلي عر� ًضا رائع ًا يف ال�شوط
الأول �سجل خالله �أربعة �أهداف.
افتتح نيمار الت�سجيل بعد مرور ع�شر دقائق فقط بعد عمل رائع من
زميله غابرييل غي�سو�س.
و�ضاعف فيليب كوتينيو الغلة بعد  15دقيقة �أخرى بعدما ا�ستفاد من
عمل رائع �آخر من غوليانو وداين الفي�س لي�ضع الكرة يف ال�شباك من
م�سافة قريبة.
بد�أ فيليبي لوي�س التحرك للهدف الثالث من ن�صف ملعبه وبعد �أن مرر
اىل نيمار عادت �إليه الكرة ليهز �شباك احلار�س كارلو�س المبي.
و�أح��رز غابرييل غي�سو�س الهدف الرابع قبل نهاية ال�شوط الأول
بدقيقتني بعدما �سدَّد متريرة نيمار فوق المبي.
و�سجل البديل روبرتو فريمينو الهدف اخلام�س من ركلة ركنية يف
الدقيقة  75ليبقي منتخبه يف املركز الثاين يف ت�صفيات �أمريكا
اجلنوبية التي ت�ضم ع�شرة منتخبات.
ويت�أهل الأربعة الأوائ��ل �إىل نهائيات رو�سيا  2018مبا�شرة بينما
يواجه �صاحب املركز اخلام�س بطل الأوقيانو�س.

روزبرغ يتف َّوق على هاميلتون يف جتارب اليابان

كبار �أندية �أوروبا تغازل
ايكاردي

طوكيو  /رويرتز
ت �ف��وّ ق ن�ي�ك��و روزب � ��رغ م�ت���ص��در ب�ط��ول��ة ال�ع��امل
(ف ��ورم ��وال  )1ل �ل �� �س �ي��ارات ع �ل��ى زم �ي �ل��ه لوي�س
هاميلتون ليهيمن فريق مر�سيد�س على التجارب
الأوىل ل�سباق جائزة اليابان الكربى .
�سجل ال�سائق االمل��اين دقيقة واح��دة و32.431
ثانية ليتفوق بفارق  0.215ثانية على هاميلتون
يف �أجواء م�شم�سة رائعة على حلبة �سوزوكا.

وتفوّ ق ثنائي مر�سيد�س بفارق ثانية على ثنائي
ف�ي�راري امل ��ؤل��ف م��ن �سيبا�ستيان فيتل وكيمي
رايكونن اللذين حققا املركزين الثالث والرابع
على ال�ترت�ي��ب .ي��دخ��ل فيتل �سباق ال�ي��اب��ان غ��د ًا
االحد وهو يحمل عقوبة الت�أخر ثالثة مراكز عند
االن�ط�لاق بعدما ت�سبب يف ح��ادث ل��روزب��رغ يف
بداية ال�سباق الأخري يف ماليزيا.
وو�سع روزب��رغ �صدارته لبطولة العامل اىل 23
ّ

كاردونا مينح كولومبيا ثالث نقاط ثمينة

روما � /أ يف
ك�شف ��ت واندا ن ��ارا ،وكيلة �أعم ��ال الأرجنتيني ماورو �إي ��كاردي ،مهاجم �إنرت
مي�ل�ان الإيطايل ،عن �سعي العديد من كبار الأندية الأوروبية ،للح�صول على
خدمات الالعب ،خالل الفرتة املا�ضية.
وقال ��ت واندا ،خ�ل�ال ت�صريحاته ��ا ل�صحيف ��ة  infobaeالإيطالية "مهمتي
ت ��دور ح ��ول جتديد عقد �إي ��كاردي ،و�أن اح�ضر له زي ��ادة يف الراتب ،وو�ضع
�أكرب �شرط جزائي بعقده يف �إيطاليا".
و�أ�ضاف ��ت "العام املا�ضي قمت ببيع  %50من حق ��وق �صوره للإنرت ،والباقي
كان لنا" .و�أو�ضحت "الآن نحن نعمل مع ًا لهذا ال�سبب ،كل �شيء نفعله يجلب
عائدات رعاية للنادي".
وتابع ��ت وان ��دا "�إي ��كاردي ق ��ام بكتابة كت ��اب� ،سين�شرغ ��د ًا الأح ��د بعنوان
تاريخي)".
(ماورو �إيكاردي دائم ًا ي�سري �إىل �أمام� ،.ســ ٌّر
ٌّ
واختتم ��ت وكيلة �إي ��كاردي حديثه ��ا "يوفنتو�س ،ريال مدري ��د ،باري�س �سان
جريمان ،نابويل ،و�أتلتيك ��و مدريد اجتمعت مع كل هذه الأندية حيث رغبوا
يف التعاقد مع النجم الأرجنتيني".
يذكر �أن �إيكاردي �أ�صبح قريب ًا من جتديد تعاقده مع الإنرت ،خالل �أيام ،بعدما
اتفق ��ت زوجته ووكيلته مع �إدارة النادي على البنود كافة ،و�سيتقا�ضى راتب ًا
�سنوي ًا بقيمة  5.5مليون يورو.

يفرحوا ب�أنف�سهم لأنني �سوف �أخر�سهم
يف النهاية".
وتابع رامو�س "�أنا فخور باملباراة ،ولي�س
ب��رك�ل��ة اجل� ��زاء ،م�ستوى ال�ك�ث��اف��ة ال��ذي
�أظهرناه كان عاليا ،وا�ستغلوا قوتهم".
واختتم مدافع ريال مدريد حديثه بقوله
"تعادلنا �أم��ام منتخب كبري ،والحظنا
الفارق الكبري باملقارنة بني �آخر لقاء بيننا
يف ك�أ�س الأمم الأوروبية .2016

�أ�سونثيون �/أ ف ب
حق ��ق املنتخ ��ب الكولومب ��ي انت�ص ��ارا
ثمين ��ا يف الث ��واين الأخ�ي�رة عل ��ى
ح�س ��اب م�ضيف ��ه منتخ ��ب بارغ ��واي،
بهدف �سجل ��ه الالعب �إدوي ��ن كاردونا،
باجلول ��ة التا�سع ��ة م ��ن ت�صفي ��ات
�أمري ��كا اجلنوبي ��ة امل�ؤهل ��ة ملوندي ��ال
رو�سي ��ا  ،2018يف اللق ��اء ال ��ذي �أُقي ��م

عل ��ى ملع ��ب ديفن�سوري�س دي ��ل ت�شاكو
يف �أ�سونثي ��ون .ج ��اء اله ��دف القات ��ل
لكاردون ��ا ،والذي �ش ��ارك بديلاً يف ربع
ال�ساع ��ة الأخ�ي�ر م ��ن عم ��ر اللق ��اء ،يف
الدقيق ��ة  ،91لريفع منتخ ��ب كولومبيا
ر�صيده �إىل  16نقطة يف املركز الرابع،
ويبتعد بفارق  3نقاط فقط عن �صاحب
ال�صدارة منتخب �أورغواي.

�سدَّد كاردونا كرة ذكية بقدمه الي�سرى
�إىل داخ ��ل املنطقة م ��ن هجمة مرتدة،
لتخرتق �شباك احلار�س
دييغ ��و باريت ��و ال ��ذي
كان متقدم� � ًا ع ��ن
مرم ��اه ،لي�سعد جماهري
بالده وامل ��درب الأرجنتيني
بيكرمان.

هدف فان بري�سي الأف�ضل يف الربمير ليغ
لندن  /رويرتز
ُت��وِّ ج ال�لاع��ب الهولندي روب�ين ف��ان بري�سي ،بجائزة
�أف�ضل ه��دف يف تاريخ ال��دوري الإنكليزي ،يف حفل
ك�أ�س الأ�ساطري الذي �أُقيم يف العا�صمة الإنكليزية لندن.
ووفق ًا ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية ،ف�إن
هدف فان بري�سي مع مان�ش�سرت يونايتد عام  2013يف
مرمى �أ�ستون فيال ح�صل على �أكرث الأ�صوات ك�أف�ضل
هدف يف تاريخ الدوري الإنكليزي املمتاز ،يف الع�صر
احل��دي��ث ال ��ذي ب ��د�أ ق�ب��ل  25ع��ام � ًا� � .ش��ارك يف احلفل

العبون �سابقون لعبوا يف الدوري
الإن�ك�ل�ي��زي مثل ري ��ان غيغز،
�أ ال ن
ومايكل �أوي��ن بالإ�ضافة �إىل
احل� �ف�ل�ات
�شريار .و ُيعـد هذا احلفل من
التربعات من
اخل�ي�ري ��ة ال �ت��ي ت �ه��دف جلمع
�أجل م�ساعدة النا�س املُع َّر�ضني للخطر حول العامل.
وق��ال ف��ان ب�ير��س��ي ،عقب تتويجه ب�ه��ذه اجل��ائ��زة
توج بهذه اجلائزة يف �أ�صعب
"�شرف كبري يل �أن �أُ َّ
دوري يف العامل.

نقطة امام هاميلتون بعدما احرتق حمرك �سيارة
ال�سائق الربيطاين قبل  16لفة من النهاية على
حلبة �سيباجن بينما كان يت�صدر ال�سباق بفارق
مريح .وبالتايل �سيدخل هاميلتون �سباق اليابان
وهو يحتاج ب�شدة اىل انعا�ش �آماله يف املناف�سة
على اللقب قبل خم�سة �سباقات فقط على النهاية
بتحقيق االنت�صار الثالث على التوايل على حلبة
�سوزوكا.

�أن�س جابر تعر�ض م�ضربها للبيع
تون�س �/أيف
ق � ّررت العبة التن�س
االوىل يف تون�س
�أن� � �� � ��س ج� ��اب� ��ر،
عر�ض م�ضربها
للبيع م��ن �أج��ل
امل �� �س��اه �م��ة يف
عمل خريي.
و�أع��ل��ن��ت �أن ����س
ج � � � ��اب � � � ��ر ع�ب�ر
م��داخ �ل��ة �إذاع� �ي ��ة
ع��ر���ض م���ض��رب�ه��ا
للبيع من �أجل عمل �إن�ساين  .و�أ�شارت يف مداخلتها �إىل �أن امل�ضرب الذي
ق ّررت بيعه لي�س م�ضرب ًا عادي ًا ،بل ُيعـد من �أحدث ما مت ت�صميمه يف عامل
م�ضارب التن�س ،حيث يحتوي على �شريحة �إلكرتونية مت ِّكن �صاحبه من
تقييم م�ستواه و�أدائه �أثناء اللعب ،م�ؤكدة �أن هذا النوع من امل�ضارب مل
يتم ت�سويقه يف تون�س حتى الآن .و�أو�ضحت جابر �أنه برغم ذكرياتها
مع "امل�ضرب" ال��ذي حققت به �أف�ضل ترتيب عاملي يف م�سريتها ،فقد
ق ّررت بيعه من �أجل ت�سليم املبلغ جلمعية خريية مل�ساعدة الأطفال املر�ضى
يف تون�س.
ا�شرت امل�ضرب
وكتبت �أن�س جابر يف �صفحتها الر�سمية على "في�س بوك":
ِ
وبفلو�س البيع ترجع ال�ضحكة لطفل مري�ض.
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لم يكن (ابو احمد) يتوقع ان كلفة �شراء القرطا�سية لأوالده
الأربعة �ست�صل الى قرابة ( )100الف دينار ،وال�سبب
هو ت�أخر وزارة التربية بت�سليم الطلبة القرطا�سية.
اربعة طالب تكلف فقط قرطا�سيتهم من دفاتر واقالم
وم�ستلزمات اخرى ،من غير الحقائب والمالب�س خا�صة
اذا ك��ان هناك زي م��وح��د .ق��د يكون بمقدور ع��دد من
النا�س �شراء القرطا�سية البنائهم لكن هناك ن�سبة كبيرة
الت�ستطيع توفير ذلك ،فهل تنتظر رحمة وزارة التربية
ومتى يطيب لهم توزيع القرطا�سية التي يفتر�ض انها
موزعة قبل بداية مو�سم المدار�س ...
 حتقيق � /إينا�س طارق  ..ت�صوير /حممود ر�ؤوف

ال��ق��رط��ا���س��ي��ة ت��ط��ارد ال��ع��وائ��ل ال��ف��ق�يرة
 م���������ش����ك����ل����ة ت�����ت�����ف�����اق�����م م���������ع ك���������ل م������و�������س������م درا���������س��������ي
ملاذا ترتفع الأ�سعار ؟
املواطن (�س ��تار خالد) -كا�س ��ب
ب�أج ��رة يومي ��ة -ت�س ��اءل يف
حديث ��ه لـ(امل ��دى) :مل ��اذا ترتف ��ع
الأ�س ��عار م ��ع بداي ��ة كل مو�س ��م
درا�س ��ي؟ مو�ض ��حا ان ه ��ذا
يع ��د ا�س ��تغالال حلاج ��ة النا� ��س
تت�س ��بب به ال�سيا�س ��ية اخلاطئة
ل ��وزارة الرتبي ��ة .الفت ��ا اىل
وجود عوائل الت�س ��تطيع �ش ��راء
كام ��ل امل�س ��تلزمات املدر�س ��ية
م ��رة واح ��دة خا�ص ��ة اذا كان
لديه ��م اكرث م ��ن طال ��ب  .منوها
اىل ان لدي ��ه ثالث ��ة تالمي ��ذ وكل
واح ��د منه ��م مبرحل ��ة ،ابتدائية
ومتو�س ��طة واعدادي ��ة ،وه ��و
يعم ��ل ب�أجر يومي اليتجاوز 15
ال ��ف دينار و�ش ��راء القرطا�س ��ية
يكلف ��ه  50ال ��ف دين ��ار ،فكي ��ف
�س ��يقوم بتوفري احتياجاتهم مع
بداية املو�سم الدرا�سي؟
عجز وزاري �أم ماذا ؟
بينما �شددت (نربا�س املو�سوي)
موظفة يف وزارة التجارة -يفحديثه ��ا لـ(امل ��دى ) :ان توزي ��ع
القرطا�س ��ية يج ��ب ان يكون قبل
بداي ��ة مو�س ��م الدرا�س ��ة باي ��ام.
م�س ��تدركة :لك ��ن وزارة الرتبية
م�صرة على ان ت�ضع العوائل يف
موق ��ف حمرج م ��ع بداية كل عام
درا�س ��ي .مو�ض ��حة  :ان الطالب
يحت ��اج يف اول يوم درا�س ��ي ما
اليقل عن  7او  8دفاتر لت�س ��جيل
الدرو�س والواجبات اليومية.
واو�ض ��حت املو�س ��وي :ان على
وزارة الرتبي ��ة ان تعي ��د النظ ��ر
(مبجانية التعليم) التي تتحدث
عنه ��ا .مبين ��ة :ان الكث�ي�ر م ��ن
العوائل تقوم ب�شراء القرطا�سية
والكت ��ب من اال�س ��واق بعد عجز
ال ��وزارة عن توفريه ��ا يف وقت
منا�س ��ب .م�ؤكدة :ان على وزارة
الرتبي ��ة ان تخف ��ف م ��ن الأعباء
على العوئ ��ل ال ان تزيدها مثلما
نالحظ.
م�شكلة مزمنة
فيما بين ��ت الطالب ��ة يف املرحلة
الإعدادية (مها احمد) لـ(املدى):
املو�ض ��وع لي�س فقط قرطا�س ��ية
ومالب� ��س بل يتع ��داه اىل الكتب
اي�ض ��ا الت ��ي تغي ��ب يف االي ��ام
االوىل م ��ن الع ��ام الدرا�س ��ي.
م�ش�ي�رة اىل ظاهرة املالزم التي
تب ��اع له ��م ب ��دل الكت ��ب والت ��ي
تع ��د مبثاب ��ة تلخي� ��ص للكت ��اب.
منوه ��ة اىل ان بع�ض املدر�س�ي�ن
اليعتم ��دون م ��ادة الكت ��اب بقدر
اعتمادهم على امللزمة.
وب�ش� ��أن القرطا�س ��ية ذك ��رت
احم ��د :يف العامل املا�ض ��ي ت�أخر
ا�س ��تالم القرطا�س ��ية قراب ��ة
ال�شهر ،ما ا�ض ��طرنا اىل �شرائها
من اال�س ��واق التجارية .م�شرية
اىل ان القرطا�س ��ية الت ��ي وزعت
مل تك ��ن مب�س ��توى جي ��د يلي ��ق
بالطال ��ب العراق ��ي ال ��ذي اهمل
كث�ي�را من قبل احلكوم ��ة .داعية
اىل اهمي ��ة توزي ��ع القرطا�س ��ية
قب ��ل �ش ��هر باق ��ل تقدير م ��ن بدء
العام الدرا�سي.

حلحلة الواقع العلمي
وت�سرب التالميذ
(منار حممد) -باحث اجتماعي-
ذك ��ر لـ(امل ��دى) :ارتف ��اع ا�س ��عار
وامل�س ��تلزمات
القرطا�س ��ية
الدرا�س ��ية ب ��ات �س ��ببا ا�ض ��افيا
لت�س ��رب التالمي ��ذ م ��ن مقاع ��د
الدرا�س ��ة .م�ضيفا :ان الكثري من
الأ�س ��ر ارهقته ��ا تكاليف �ش ��راء
القرطا�س ��ية وبع�ضها الت�ستطيع
توفريها ،حممال وزارة الرتبية
امل�س�ؤولة الكاملة عما يحدث يف
قطاع التعليم.
وتاب ��ع حمم ��د حديث ��ه :وزارة
الرتبي ��ة بالرغ ��م م ��ن كل مم ��ا
يح ��دث تق ��ف مكتوف ��ة الأي ��دي
دون ان ت�س ��توعب التالمي ��ذ
املت�س ��ربني او حت ��اول اعادتهم.
مردفا :بالعك� ��س جندها يف واد
والتالمي ��ذ وعوائله ��م يف واد
اخر االمر الذي ت�س ��بب بحدوث
حلحل ��ة يف امل�س ��توى العلم ��ي
ل ��دى التالمي ��ذ ولكاف ��ة املراحل
الدرا�س ��ية .م�ش�ي�را اىل وج ��ود
تالمي ��ذ وعوائلهم فق ��دوا املعيل
بالت ��ايل �ص ��عوبة توف�ي�ر ثم ��ن
القرطا�س ��ية الت ��ي ه ��ي لي�س ��ت
الوحي ��دة يف طلب ��ات الط�ل�اب
الدرا�سية.
دفاتر م�ستوردة فقط !
م ��ن خ�ل�ال جول ��ة يف �س ��وق
القرطا�س ��ية تب�ي�ن ان هن ��اك
ع ��دة ان ��واع م ��ن الدفات ��ر ولكل
ن ��وع ومن�ش� ��أ �س ��عر حي ��ث جند
القرطا�س ��ية ال�ص ��ينية تختل ��ف
عن االندوني�س ��ية من حيث نوع
الورق والتجليد .وح�س ��ب قول

توزيع القرطا�سية
يجب ان يكون
قبل بداية مو�سم
الدرا�سة بايام .لكن
وزارة الرتبية م�صرة
على ان ت�ضع العوائل
يف موقف حمرج
مع بداية كل عام
درا�سي

التج ��ار انه ��م قام ��وا با�س ��ترياد
انواع عدة متا�ش ��ي ًا مع امل�ستوى
املادي والطبقي للعراقيني فهناك
م ��ن يف�ض ��ل �ش ��راء القرطا�س ��ية
الغالي ��ة النها اندوني�س ��ية حيث
يبل ��غ �س ��عر درزن الدفات ��ر فئ ��ة
( )100ورق ��ة ثماني ��ة االف
وخم�سمئة دينار  ،بينما الدرزن
ال�ص ��يني ولنف�س الفئة الورقية
( )4500اربعة االف وخم�سمئة
دين ��ار .اما بالن�س ��بة اىل االقالم
كمثال الدرزن اي�ضا االندوني�سي

واالمريكي يبلغ ( )12الف دينار
بينم ��ا ال�ص ��يني ( )5000االف
دينار وهك ��ذا بقية املواد وهناك
حقيق ��ة الب ��د م ��ن ذكرها ه ��ي �أن
ت�أخ�ي�ر توزيع القرطا�س ��ية على
الط�ل�اب يف االي ��ام االوىل يدفع
بالتجار اىل رفع ا�س ��عار الدفاتر
اىل اك�ث�ر م ��ن ال�ض ��عف ،وتزايد
االقبال على �ش ��راء امل�س ��تلزمات
رغم ارتفاع ثمنها ب�س ��بب حاجة
الطالب اليها مع اليوم املدر�س ��ي
االول.

َ
مل التقوم احلكومة ب�إن�شاء معامل جديدة ل�صناعة الدفاتر
والقرطا�سية او اعادة روح العمل واالنتاج للمعامل القدمية من خالل
حتديث و�سائل االنتاج فيها .اذ ميكنها توفري القرطا�سية مبا ي�سد
حاجة املدار�س او بيعها ب�أ�سعار رمزية طوال العام الدرا�سي

الأ�سعار نف�سها واملواطن يتذمر
(فار�س حممد) �-ص ��احب مكتبة
لبي ��ع القرطا�س ��ية يف �ش ��ارع
املتنب ��ي -او�ض ��ح لـ(امل ��دى) :ان
ا�س ��عار الدفات ��ر هي نف�س ��ها منذ
�س ��نوات ومل تتغ�ي�ر .مبين ��ا:
ان �س ��عر الدف�ت�ر فئ ��ة املئة ورقة
( )1000دين ��ار .مردفا :ان هناك
انواعا عدة من الدفاتر ال�صينية
واالندوني�س ��ية وهن ��اك الرتكية
اي�ض ��ا وغ�ي�ر ذل ��ك م ��ن منا�ش ��ئ

تختلف ا�سعارها ح�سب اجلودة
واملتانة ونوع الورق.
وا�سرت�س ��ل حمم ��د :رغ ��م زيادة
املعوقات واجراءات اال�س ��ترياد
م ��ن الكمارك والنق ��ل والتكاليف
الباهظة االخرى ،اال ان الأ�سعار
مل تت�أثر كثريا .م�س ��تطردا :رغم
ذلك جن ��د الكثري م ��ن املواطنني
يتذم ��رون وي ّدع ��ون ارتف ��اع
ا�س ��عار القرطا�س ��ية .م�شريا اىل
ان الزي ��ادة حت�ص ��ل عن ��د باع ��ة

الكثري من العوائل
تقوم ب�شراء
القرطا�سية والكتب
من اال�سواق بعد عجز
الوزارة عن توفريها
يف وقت منا�سب .ان
على وزارة الرتبية
ان تخفف من الأعباء
على العوئل ال ان
تزيدها مثلما نالحظ

املف ��رد يف املناطق البعيدة حيث
ي�ضيف ��ون له ��ا الرب ��ح فم ��ن غري
املعق ��ول ان يعم ��ل اي �شخ� ��ص
دون ارباح.
التعليم  ..نحو الهاوية!
الرتب ��وي (عل ��ي قا�س ��م) اكد يف
حديث ��ه لـ(امل ��دى) :ان الواق ��ع
الرتب ��وي يف الع ��راق يتده ��ور
عام ��ا بع ��د ع ��ام نح ��و الهاوي ��ة
و�س ��ط تف ��رج اجله ��ات املعني ��ة
بواق ��ع التعلي ��م دون ان تتخ ��ذ
اجراءات للحد من ذلك .م�ش�ي�را
اىل ان بع�ض التكاليف ،خا�ص ��ة
�ش ��راء القرطا�س ��ية والكت ��ب،
ت�سببت برتك العديد من الطالب
مقاع ��د الدرا�س ��ة واالجت ��اه اىل
العم ��ل مل�س ��اعدة �آبائهم يف �س ��د
تكال ��ف العي� ��ش الت ��ي ترتف ��ع
ب�شكل م�ستمر .الفتا اىل امل�شكلة
الك�ب�رى يف توزيع القرطا�س ��ية
انه ��ا حتول ��ت اىل مر� ��ض ت ��رك
اثره عل ��ى م�س ��توى التعليم يف
البلد.
معامل الورق العراقية
اخلبري االقت�صادي (احمد فالح)
ذكر يف حديثه لـ(املدى)  :ان هناك
الكثري من العوائل الفقرية التي
ال ت�س ��تطيع �ش ��راء القرطا�س ��ية
ب�أ�س ��عارها املرتفعة .م�شريا اىل
الأزم ��ة املالية والتق�ش ��ف اللذين
كان ��ا �س ��بب ًا يف ت�س ��ريح ع ��دد
كب�ي�ر من العم ��ال واملوظفني يف
ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
الفت ��ا اىل ان ذلك ت�س ��بب بزيادة
ن�سبة الفقر يف البالد.
وت�س ��اءل ف�ل�احَ :
مل التق ��وم

احلكومة ب�إن�ش ��اء معامل جديدة
ل�ص ��ناعة الدفات ��ر والقرطا�س ��ية
او اع ��ادة روح العم ��ل واالنتاج
للمعام ��ل القدمي ��ة م ��ن خ�ل�ال
حتدي ��ث و�س ��ائل االنت ��اج فيها.
م�س ��تطردا :اذ ميكنه ��ا توف�ي�ر
القرطا�س ��ية مب ��ا ي�س ��د حاج ��ة
املدار�س او بيعها ب�أ�سعار رمزية
طوال العام الدرا�س ��ي  .م�ش�ي�را
اىل القانون الذي ا�صدرته جلنة
الرتبية والتعليم الربملانية الذي
مينح طلبة املدار� ��س االبتدائية
من العوائل املتعففة مبالغ مالية
ت�ص ��ل �إىل (� )100أل ��ف دين ��ار
�ش ��هريا .مت�س ��ائال :ملاذا مل ينفذ
الق ��رار ول ��و ل�ش ��هر واح ��د فقط
اذ �س ��يكون كفي ��ل بح ��ل م�ش ��كلة
الكث�ي�ر م ��ن العوائ ��ل الفق�ي�رة
و�س ��يمنح الأوالد فر�ص ��ة كربى
للتعلم وامتام الدرا�سة .بالتايل
�سيكون م�ساعدا هاما يف الق�ضاء
على الأمية التي وللأ�سف اخذت
اعدادها تزداد ب�شكل م�ستمر.
توزيع املناهج
والقرطا�سية
املكتب الإعالمي اخلا�ص لوزير
الرتبي ��ة يف ت�ص ��ريح ل ��ه ذك ��ر :
حر�ص ��ت وزارة الرتبي ��ة عل ��ى
توف�ي�ر كاف ��ة امل�س ��تلزمات م ��ن
كتب وقرطا�سية ملديريات بغداد
واملحافظ ��ات لطلبتن ��ا الأع ��زاء
مع بدء العام الدرا�س ��ي اجلديد.
م�ض ��يفا :يتم جتهيز  30اىل 35
ادارة مدر�سية يوميا �ضمن قاطع
مديري ��ة الكرخ الثاني ��ة والتزال
املديري ��ة م�س ��تمرة بعملي ��ة
التجهيز حت ��ى ا�س ��تكمال املواد
الدرا�س ��ية كافة مع مراعاة ما مت
تغيريه من املناهج الدرا�سية.
املتحدث ��ة الر�س ��مية ل ��وزارة
الرتبية (هدي ��ل العامري) بينت
لـ(امل ��دى) :ان وزارة الرتبي ��ة
وبكافة مديرياتها تقوم بتجهيز
الطالب بكافة مراحلهم الدرا�سية
املختلف ��ة بالكت ��ب والقرطا�س ��ية
اجلدي ��دة لتجنب ال�ض ��غط على
اولي ��اء االم ��ور يف �ش ��رائها
م ��ن الأ�س ��واق من اجل ت�س ��هيل
العملي ��ة الرتبوية .م�ض ��يفة :ان
جميع املناهج الدرا�سية متوفرة
يف خم ��ازن ال ��وزارة و�س ��وف
تقوم ادارات املدار�س بتوزيعها
ب�شكل ان�سيابي ،اما بالن�سبة اىل
القرطا�سية فال يختلف االمر يف
ذلك و�س ��وف ت�س ��لم اىل الطالب
عند بدء العام الدرا�سي.
رغم ت�ص ��ريحات وزارة الرتبية
املتك ��ررة ب�ش� ��أن توزيع وتوفري
القرطا�س ��ية �إال �أن ذل ��ك موجود
عل ��ى ال ��ورق فق ��ط دون تطبيق
على ار�ض الواق ��ع .املوظف يف
وزارة ال�ص ��حة (حي ��در كام ��ل)
ق ��ال  :ا�ش�ت�ريت الي ��وم دفات ��ر
ب�سعر (� )10آالف دينار تقريبا..
مت�سائال  :فكيف ي�ستطيع الفقري
ال ��ذي لدي ��ه  4ابناء مث�ل�ا توفري
املبالغ الكافية ل�شراء القرطا�سية
والت ��ي تطل ��ب م ��ن التلمي ��ذ يف
اليوم االول للدرا�س ��ة .م�ضيفا:
م ��ن امل�س� ��ؤول ع ��ن ذل ��ك ؟ وملاذا
التوزع الدفاتر منذ اليوم االول
للدرا�س ��ة ك ��ي تتجن ��ب العوائل
الإح ��راج؟؟ ومل ��اذا يتك ��رر ه ��ذا
الت�أخ�ي�ر كل ع ��ام .م�س ��تدركا:
لك ��ن الذي يب ��دو ان هناك جهات
منتفعة من ه ��ذا الت�أخري وتعمل
عل ��ى ان يك ��ون مالزما ل ��كل عام
درا�سي كي تزيد ارقام ار�صدتهم
على ح�ساب الفقراء طبعا.
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وا�شنطن :نوا�صل بحث خيارات غري دبلوما�سية
يف �سوريا برغم التحذير الرو�سي

العالم في

سـاعة

فيينا

� أمانو :االتفاق النووي الإيراني ال يزال
ّ
ه�ش ًا

ق ��ال املدي ��ر العام لـ «الوكال ��ة الدولية للطاق ��ة الذرية»
يوكيا �أمان ��و� :إن تطبيق االتفاق الن ��ووي بني �إيران
والق ��وى العاملية ال يزال ّ
ه�ش ًا ،حمذر ًا من �أن الأخطاء
الب�سيطة ميكن �أن تكون لها عواقب وخيمة.
و�أبرم ��ت �إي ��ران والق ��وى العاملية ال�س ��ت مبا يف ذلك
الواليات املتح ��دة ،االتفاق ،الع ��ام املا�ضي ،ويفر�ض
قيود ًا عل ��ى الن�شاط ��ات النووية لطه ��ران مقابل رفع
العقوبات الدولية املفرو�ضة على طهران .وقال �أمانو
يف مقابل ��ة مع «وكال ��ة الأنباء الأملاني ��ة» ن�شرت ام�س
(اجلمع ��ة) ،قبل زيارة يق ��وم به ��ا �إىل �أملانيا "تطبيق
االتفاق ال يزال ّ
ه�ش ًا".
و�أ�ض ��اف «ميك ��ن �أن تتح ��ول �أخط ��اء فني ��ة ب�سيط ��ة
و�إخفاق ��ات حمدودة يف التطبيق �إىل ق�ضايا �سيا�سية
كبرية ق ��د يكون لها ت�أث�ي�ر �سلبي كب�ي�ر يف االتفاق».
وذك ��رت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»� ،أن �إيران ال

الرباط

� إقبال �ضعيف في �ساعات الت�صويت
الأولى لالنتخابات البرلمانية

�ش ��رع الناخب ��ون املغارب ��ة� ،صب ��اح ام� ��س اجلمعة ،يف
الإدالء ب�أ�صواته ��م يف ثاين انتخاب ��ات برملانية ت�شهدها
البالد منذ �إجراء �إ�صالحات د�ستورية قبل � 5أعوام.
ووف ��ق ما ذك ��ره مرا�س ��ل "�س ��كاي ني ��وز عربي ��ة" ،ف�إن
الأجواء عادية جد ًا يف �أوىل �ساعات الت�صويت ،م�ضيف ًا
"هناك �إقبال من طرف كبار ال�سن �إال �أن الإقبال ب�صفة
عامة ال يزال �ضعيفا �إىل حدود ال�ساعة".
وقال ��ت وزارة الداخلي ��ة �إن ن�سب ��ة امل�شارك ��ة بلغت على
ال�صعي ��د الوطن ��ي  10يف املئ ��ة �إىل غاي ��ة ال�ساعة الـ12
ظهرا بالتوقيت املحلي.

لندن

 بلير يلمح للعودة �إلى العمل ال�سيا�سي
"لإنقاذ بريطانيا"

ق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء الربيط ��اين الأ�سب ��ق ت ��وين بلري
يف مقابل ��ة �إنه ق ��د يعود �إىل �ص ��دارة امل�شه ��د ال�سيا�سي
الربيط ��اين يف حماول ��ة ملن ��ع ح ��زب املحافظ�ي�ن ال ��ذي
تتزعم ��ه رئي�س ��ة الوزراء ترييزا ماي م ��ن �إحلاق ال�ضرر
بالب�ل�اد خالل م ��ا ي�سمى "اخل ��روج احلاد" م ��ن االحتاد
الأوروبي.وبلري هو �أول زعيم حلزب العمال الربيطاين
يحق ��ق الف ��وز يف ثالث ��ة انتخاب ��ات عام ��ة وكان قد حاز
�شعبي ��ة كا�سح ��ة يف بداي ��ة ال�سنوات الع�ش ��ر التي �شغل

سيئول

� صور جديدة ُتظهر ن�شاط ًا في موقع
نووي في كوريا ال�شمالية

ق ��ال موقع للمراقبة مقره الوالي ��ات املتحدة ،ام�س� ،إن
�ص ��ور ًا التقطتها الأقم ��ار اال�صطناعية �أظه ��رت ن�شاط ًا
متزايد ًا يف موقع للتجارب النووية يف كوريا ال�شمالية،
م ��ا قد ي�شري �إىل وجود ا�ستع ��دادات لتجربة جديدة �أو
جلمع بيانات من جتربتها النووية الأخرية.
و�أ�ضاف موقع «نورث  ،»38الذي تديره «كلية الدرا�سات
الدولية املتقدمة» يف جامع ��ة «جونز هوبكنز»� ،أن ثمة
ن�شاط ��ات يف كل املجمع ��ات يف موق ��ع «بون ��غ-ري»
النووي وي�شمل ذلك ا�ستخ ��دام �شاحنة كبرية و�أفراد.

تزال ملتزمة حتى الآن ببنود االتفاق .وت�شمل البنود
قيود ًا على خمزونها م ��ن اليورانيوم املخ�صب وعدد
�أجهزة الطرد املركزي التي ت�شغلها ،وهي الآالت التي
تخ�صب اليورانيوم.
وكان ��ت �إيران ا�شتك ��ت �أن الواليات املتح ��دة ال تنفذ
التزاماتها مبوجب االتفاق .وهي تريد من وا�شنطن
بذل املزي ��د من اجلهد لت�شجيع البن ��وك على التعامل
م ��ع �إي ��ران .وي�شع ��ر كث�ي�رون بالقلق م ��ن �أن ينتهك
التعام ��ل مع طهران العقوبات الأمريكية التي ال تزال
�سارية.
ويف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن ه ��ذا الأ�سب ��وع� ،ألغ ��ى رئي�س
الربمل ��ان الإي ��راين حمادث ��ات م ��ع وزي ��ر االقت�ص ��اد
الأملاين زيغمار غابرييل ،تهدف �إىل حت�سني العالقات
التجارية بني �أملانيا و�إيران .ومل يذكر علي الريجاين
�سبب ًا ،لكن الإلغاء جاء بعد �أن دعا غابرييل �إيران �إىل
�إجراء �إ�صالحات وال�سعي من �أجل وقف لإطالق النار
يف �سورية حيث تدعم طهران الرئي�س ب�شار الأ�سد.

م��و���س��ك��و  :ن��ح��ن ع��ل��ى ا����س���ت���ع���داد ل���دع���م م���ق�ت�رح���ات م��ب��ع��وث الأمم امل��ت��ح��دة
اجتم��اع ط��ارئ ملجل���س الأم��ن بع��د حتذي��رات دي مي�ست��ورا ب�ش���أن الو�ضع يف �ش��رق حلب

وم ��ن املتوق ��ع �أن يرتف ��ع الإقب ��ال بعد �صالت ��ي اجلمعة
والع�صر� ،أي بعد عودة املوظفات واملوظفني من مقرات
عمله ��م.و�أدىل جمموع ��ة م ��ن الأمناء العام�ي�ن للأحزاب
امل�شاركة يف االنتخاب ��ات� ،صباح ام�س ،ب�أ�صواتهم ،من
بينه ��م عبدالإل ��ه بنكريان ،الأم�ي�ن العام حل ��زب العدالة
والتنمي ��ة ،و�إليا� ��س العم ��اري ،الأم�ي�ن الع ��ام حل ��زب
الأ�صالة واملعا�صرة ،و�صالح الدين مزوار ،الأمني العام
حل ��زب التجمع الوطني للأحرار.وذك ��ر بالغ �صادر عن
وزارة الداخلية املغربية� ،أنه جرى افتتاح جميع مكاتب
الت�صويت يف كل �أنحاد البالد ،على ال�ساعة الـ� 8صباحا
بتوقيت غرينت�ش ،م�ش�ي�را �إىل �أن "عملية افتتاح مراكز
الت�صويت متت يف ظروف عادية".

فيه ��ا من�صب رئي�س الوزراء لكن ت�أييده للغزو الأمريكي
للعراق �شوَّ ه �سمعته ب�شدة.
وقال بلري يف مقابلة مع جملة �إ�سكواير �إنها "م�أ�ساة" �أن
يك ��ون االختيار املتاح للربيطاني�ي�ن بني حزب حمافظني
عازم على خروج حاد وحزب عمال و�صفه ب�أنه "ي�ساري
مت�شدد" ويعمل بعقلية ال�ستينيات.
و�أ�ض ��اف "ال �أعرف �إن كان هن ��اك دور يل ...هناك حد ملا
�أريد �أن �أقوله عن و�ضعي يف هذه اللحظة".
و�أو�ضح �أن ما يحدث يدفعه بقوة للعودة ل�صدارة العمل
ال�سيا�سي لكن لن يتطرق �إىل ذلك الآن.

ويف �إ�ش ��ارة �إىل التجرب ��ة النووي ��ة الأخ�ي�رة الت ��ي
�أجرته ��ا كوري ��ا ال�شمالية ،ق ��ال موقع املراقب ��ة" :هناك
�سب ��ب واحد حمتمل لهذا الن�ش ��اط هو جمع بيانات عن
جترب ��ة � 9أيلول (�سبتمرب) عل ��ى الرغم من �أنه ال ميكن
ا�ستبع ��اد �أ�سباب �أخرى ومنها �إغ�ل�اق املوقع �أو القيام
بتح�ضريات �أخرى تتعلق بتجربة جديدة".
وم ��ن املعتق ��د �أن كوري ��ا ال�شمالي ��ة م�ستع ��دة لإج ��راء
جترب ��ة نووية جدي ��دة يف �أي وق ��ت وزادت التكهنات
ب� ��أن بيونغيان ��غ ميك ��ن �أن جت ��ري جترب ��ة جديدة يف
 10ت�شري ��ن الأول (�أكتوب ��ر) اجل ��اري ملنا�سبة الذكرى
ال�سنوية لت�أ�سي�س «حزب العمال» احلاكم.

 مو�سكو ،وا�شنطن /رويرتز،
�أ ف ب
قال ��ت وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة �إن
احلكوم ��ة الأمريكية توا�صل مناق�شاتها
الداخلية عن اخليارات غري الدبلوما�سية
للتعام ��ل م ��ع احل ��رب يف �سوري ��ا ،على
الرغم من التحذير الرو�سي ام�س االول
اخلمي� ��س م ��ن عواقب توجي ��ه �ضربات
�إىل مواقع جي�ش النظام ال�سوري.
وقال املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية
جون كريب ��ي “ر�أيت الت�صريحات التي
�صدرت عن مو�سكو .على الرغم من هذه
الت�صريحات  ..تلك املناق�شات م�ستمرة
داخل احلكومة الأمريكية”.
جاءت ت�صريحاته عقب بيان من وزارة
الدف ��اع الرو�سية ق ��ال �إن على الواليات
املتح ��دة التفك�ي�ر بح ��ذر يف العواق ��ب
التي ميكن �أن تنتج عن توجيه �ضربات
ملواقع جي�ش النظ ��ام ال�سوري ،لأن ذلك
�سيهدد �أي�ض ًا اجلنود الرو�س.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر عق ��د جمل� ��س الأم ��ن
ال ��دويل اجتماعا عاج�ل�ا ام�س اجلمعة
 ،ا�ستجابة لطلب رو�سيا ،لال�ستماع �إىل
املبع ��وث ال ��دويل ل�سوري ��ا �ستيفان دي
مي�ستورا ب�ش�أن التطورات يف حلب.
وي�أتي ذلك بعد �ساعات من زيارة �سريعة

�صبي مي�شي مع حقيبة على ر�أ�سه يف �سوق مفتوحة يف مدينة القام�شلي يف حمافظة احل�سكة ال�سورية�( ..أ ف ب)
قام بها وزي ��ر اخلارجية الفرن�سي جان ك�ي�ري يقول �إن ال�صراع ال�سوري ميكن دم ��ارا �شامال خالل �شهري ��ن� ،أو �شهرين
م ��ارك �إيرول ��ت ملو�سك ��و ام� ��س االول ت�سويته بال�سبل الع�سكرية.
ون�ص ��ف على �أق�صى تقدي ��ر مع احتمال
اخلمي� ��س قبل �أن يتوج ��ه �إىل وا�شنطن وترغ ��ب رو�سي ��ا يف اال�ستم ��اع �إىل مقتل الآالف.
�صب ��اح اجلمع ��ة ليناق�ش املق�ت�رح الذي وجه ��ة نظ ��ر دي مي�ست ��ورا ال ��ذي و�أ�ضاف �أن ��ه م�ستعد �أن يرافق م�سلحي
�أعلن ��ت عن ��ه فرن�سا لوقف �إط�ل�اق النار يفرت� ��ض ح�سب م ��ا �أك ��د ديبلوما�سيون جبه ��ة فت ��ح ال�ش ��ام بنف�س ��ه �إىل خ ��ارج
يف حلب مع الإدارة الأمريكية.
غربي ��ون �أن يوج ��ه خطاب ��ا للمجل� ��س املدينة �إذا كان هذا �سيوقف القتال.
وين�ص مق�ت�رح الهدنة ال ��ذي تقدمت به ع�ب�ر الأقم ��ار اال�صطناعي ��ة م ��ن جنيف ونا�ش ��د دي مي�ستورا �سوري ��ا ورو�سيا
باري�س على وقف �إطالق النار يف حلب يف حدود ال�ساعة الثانية ظهرا بتوقيت عدم تدمري املدينة من �أجل الق�ضاء على
ومنع حتليق الطائرات فوقها.
غرينيت�ش.
امل�سلحني.
وق ��ال املندوب الدائ ��م لفرن�سا يف االمم ويف دم�شق قال الرئي�س ال�سوري ب�شار وتقول الأمم املتحدة �إن � 270ألف مدين
املتح ��دة فران�س ��وا ديالت ��ر لل�صحفي�ي�ن الأ�س ��د �إنه ال ميك ��ن �أن يوجد �أي حل �إال عالقون يف اجلزء ال�شرقي من املدينة.
م�ساء اخلمي�س "لدينا عزمية قوية على �إذا �ألق ��ى امل�سلح ��ون يف حلب �أ�سلحتهم وق ��ال دي مي�ست ��ورا �إن جوه ��ر الأم ��ر
طرح م�شروع قرار الهدنة للت�صويت" .ووقعوا اتفاق ًا مع حكومته و�إال ف�إنه لن يف غ�ضون �شهرين عل ��ى الأكرث �سيدمر
وميك ��ن لرو�سي ��ا يف ح ��ال الت�صوي ��ت يكون هناك خيار �سوى الق�ضاء عليهم .اجلزء ال�شرقي من حلب ب�شكل كامل �إذا
عل ��ى م�ش ��روع الق ��رار �أن ت�ستخدم حق وعر� ��ض الأ�سد �أن ي�صدر ق ��رار ًا بالعفو ا�ستم ��ر الق�ص ��ف بهذا املع ��دل ،و�سيقتل
االعرتا� ��ض "الفيت ��و" بو�صفه ��ا �أح ��د ع ��ن امل�سلح�ي�ن يف حل ��ب �إذا �ألق ��وا الآالف م ��ن املدني�ي�ن ،وه ��ذا م ��ا �سرياه
الأع�ضاء الدائم�ي�ن يف املجل�س وهو ما �أ�سلحتهم وخرجوا من املدينة.
الع ��امل وه ��و يجه ��ز لالحتف ��ال ب�أعي ��اد
يعني عدم �صدور القرار.
وكان دي مي�ست ��ورا ق ��د ح ��ذر اخلمي�س امليالد.
من جانبه قال وزير اخلارجية الرو�سي م ��ن �أن مناط ��ق املعار�ض ��ة ال�سورية يف م ��ن جه ��ة اخ ��رى نا�ش ��دت امل�ست�ش ��ارة
�سريغ ��ي الف ��روف يف م�ؤمت ��ر �صحفي �شرق ��ي حلب ق ��د تتعر�ض لدم ��ار �شامل الأملانية �أنغيال مريكل رو�سيا ،اجلمعة،
بعد لق ��اء نظريه الفرن�س ��ي يف مو�سكو خالل �أ�سابيع.
لإنه ��اء "العن ��ف الوح�ش ��ي" يف حل ��ب
�إن بالده تدر�س املقرتح الفرن�سي.
وانتقد دي مي�ستورا الدور الرو�سي يف باعتب ��ار "النفوذ الكب�ي�ر" ملو�سكو على
و�أ�شار الفروف �إىل �أن رو�سيا �ستقرتح �سوريا متهما مو�سكو مبمار�سة الق�صف احلكومة ال�سورية.
تعدي�ل�ات خا�صة على املقرتح وت�أمل �أن اجل ��وي يف حل ��ب م ��ن دون متيي ��ز بني وقال ��ت مريكل� ،إنه ال يوج ��د �أ�سا�س يف
تو�ضع يف االعتبار.
املدنيني وامل�سلحني.
القانون ال ��دويل لق�ص ��ف امل�ست�شفيات،
و�أ�ض ��اف الف ��روف �أي�ضا �أن ��ه مل ي�سمع وقال �إن اجلزء ال�شرقي من مدينة حلب و�إن عل ��ى مو�سك ��و امل�ساع ��دة يف وقف
�أب ��دا وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي جون الواقع حتت �سيط ��رة املعار�ضة يواجه العنف املت�صاعد يف �سوريا.

اسم وقضية

�أقوى � 10أعا�صري �ضربت العامل يف الع�صر احلديث
ب��������ع���������� ّ
ّي��������تت خ��������ري��������ط��������ة ال��������ع��������امل
�������ض الأع�����������ا������������ص�����ي�����ر غ���������
رّ
 نيويورك� /سكاي نيوز
ي�صن ��ف خ�ب�راء املن ��اخ �إع�ص ��ار
"ماثي ��و" ،ال ��ذي �ض ��رب من ��ذ �أي ��ام
ج ��زر الكاريب ��ي واجت ��اح فلوري ��دا
يف الوالي ��ات املتحدة� ،صب ��اح ام�س
اجلمع ��ة ،ب�أن ��ه �أك�ث�ر �إع�ص ��ار ميث ��ل
تهديدا مبا�ش ��را لأمريكا منذ �أكرث من
� 10سنوات.
وي�ض ��ع اخل�ب�راء �إع�ص ��ار "ماثي ��و"
�ضم ��ن جمموع ��ة م ��ن � 10أعا�ص�ي�ر
ه ��ي الأق ��وى الت ��ي �ضرب ��ت الع ��امل
يف الع�ص ��ر احلدي ��ث� ،إذ ق ��ال املركز
الوطن ��ي الأمريك ��ي للأعا�ص�ي�ر �إن
العا�صف ��ة حتم ��ل رياح ��ا �شدي ��دة
اخلطورة ب�سرعة  220كيلومرتا يف
ال�ساعة.
و�أ�ضاف املرك ��ز �أن الرياح امل�صاحبة
ملاثي ��و انخف�ض ��ت �سرعته ��ا �إىل 210
كيلوم�ت�رات يف ال�ساع ��ة ،لك ��ن م ��ن
املرج ��ح �أن يظ ��ل �إع�صارا م ��ن الفئة
الرابعة على مقيا�س �سافري �سمب�سون
امل�ؤلف م ��ن خم�سة م�ستوي ��ات ل�شدة
الرياح.
وه ��ذه قائمة بت�سع ��ة �أعا�صري �أخرى

عربي ودولي

�ضرب ��ت دوال عدة بالع ��امل على مدار
املائ ��ة ع ��ام املا�ضي ��ة ،وكان ��ت الأكرث
فتكا� ��ص وتدم�ي�ر ًا ،م ��ن الأحدث �إىل
الأقدم.

�شخ� ��ص وخ�سائر مالية قدرت بـ686
ملي ��ون دوالر �أمريك ��ي ،كم ��ا �أحل ��ق
�أ�ضرارا ب�أحد ع�ش ��ر مليون �شخ�ص،
و�أ�صبح معظمهم بدون م�أوى.

من الدرجة اخلام�سة و�أحلق �أ�ضرارا
يف والي ��ات مي�سي�سب ��ي ولوزيان ��ا.
ويعد من �أك�ث�ر العوا�صف دموية يف
تاريخ الواليات املتحدة.

برتي�شيا
�ض ��رب املك�سي ��ك يف ت�شري ��ن االول
 ،2015وه ��و واح ��د م ��ن �أك�ث�ر
الأعا�ص�ي�ر �شدة ،حي ��ث بلغت �سرعة
الري ��اح امل�صاحب ��ة ل ��ه قبي ��ل �ساعات
من دخوله ال�ب�ر املك�سيكي  325كم/
�ساع ��ة ،وهو رق ��م قيا�س ��ي مل ي�سبق
�أن �سُ ج ��ل يف التاري ��خ ،قبل �أن تعود
وترتاجع قليال �إىل  305كم�/ساعة.

ويلمــا
يف ع ��ام � ،2005ض ��رب �إع�ص ��ار
ويلما كوبا و�أج ��زاء من �شبه جزيرة
يوكاتان املك�سيكي ��ة ووالية فلورديا
الأمريكي ��ة ،و�أدى �إىل مقت ��ل 62
�شخ�ص ��ا ،ناهي ��ك ع ��ن �أ�ض ��رار مادية
كب�ي�رة ترك ��زت يف �شب ��ه جزي ��رة
يوكاتان.
وبلغ ��ت �سرع ��ة الإع�ص ��ار  295كليو
مرتا يف ال�ساعة ،وحتول من عا�صفة
ا�ستوائي ��ة قرب جامي ��كا �إىل �إع�صار
من الدرج اخلام�سة.

ميت�ش
كان ه ��ذا الإع�ص ��ار الأ�ضخم يف عام
 ،1998بلغت �سرعة الرياح فيه 290
كيلومرتا يف ال�ساعة ،ون�ش�أ الإع�صار
يف البح ��ر الكاريبي قب ��ل �أن يع�صف
ب ��دول الهندورا� ��س وغواتيم ��اال
ونيكاراغ ��وا ،وخ ّل ��ف الإع�ص ��ار 11
�ألف قتيل و 2.7مليون م�شرد.

هايان
اجتاح الفلبني وميكرونيزيا وال�صني
وفيتن ��ام ع ��ام  ،2013وكان الأك�ث�ر
تدم�ي�را ودموي ��ة يف تاري ��خ الفلبني
حتدي ��دا .ويُعتق ��د �أن ه ��ذا الإع�صار
الذي عرف �أي�ض ��ا با�سم "يولندا"-�أق ��وى �إع�ص ��ار �ض ��رب املنطق ��ة على
الإط�ل�اق ،وبلغت �سرعت ��ه نحو 314
كيلومرتا يف ال�ساعة.
وت�سب ��ب يف مقت ��ل نح ��و � 12أل ��ف

كاترينا
ت�سب ��ب �إع�ص ��ار كاترينا ع ��ام 2005
يف مقت ��ل � 1833شخ�ص ��ا ،ف�ضال عن
خ�سائ ��ر مادي ��ة ق ��درت بنح ��و 108
ملي ��ارات دوالر �أمريك ��ي .و�ض ��رب
الإع�ص ��ار والي ��ة فلوري ��دا ،وكان من
الدرجة الأوىل قبل �أن ي�شتد وي�صبح

تيــــب
اعترب خرباء الأعا�صري �إع�صار تيب،
ال ��ذي �ضرب اليابان ع ��ام  ،1979من
�أقوى الأعا�ص�ي�ر املدارية ،حيث كان
حجمه على �شكل دائ ��رة يبلغ قطرها
نح ��و  1380ميال ،وو�صل ��ت �سرعته
�إىل  305كيلومرتات يف ال�ساعة.
وق�ضى نحو � 100شخ�ص ب�سبب ذلك
الإع�صار ،كما �أحلق �أ�ضرارا ج�سمية
يف القطاعات الزراعي ��ة وال�صناعية
و�صيد الأ�سماك.

نان�سي
�ض ��رب ه ��ذا الإع�ص ��ار الياب ��ان
�أي�ضا ع ��ام  1906من جه ��ة املحيط
الهادي ب�سرع ��ة قيا�سية بلغت 345
كيلوم�ت�را يف ال�ساع ��ة ،وت�سب ��ب
يف قت ��ل � 191شخ�ص ��ا ،فيما �أ�صيب
الآالف ،وت�سب ��ب بدم ��ار هائ ��ل يف
البالد.
�إيـــــدا
لق ��ي � 1269شخ�ص ��ا م�صرعه ��م يف
الياب ��ان نتيج ��ة �إع�صار �إي ��دا الذي
اجت ��اح الياب ��ان ع ��ام  ،1958وق ��د
بلغ ��ت �سرع ��ة الري ��اح يف ذروت ��ه
نح ��و  325كلي ��و م�ت�را يف ال�ساعة،
كم ��ا ت�سب ��ب يف انهي ��ارات طيني ��ة
وفي�ضانات.
جالف�ستون العظيم
يُعد ه ��ذا الإع�صار الأكرث دموية يف
تاريخ الواليات املتح ��دة ،وقد وقع
ع ��ام  ،1900و�أ�سفر ع ��ن مقتل نحو
� 12أل ��ف �شخ� ��ص ،وعندم ��ا و�ص ��ل
الإع�ص ��ار �إىل والية تك�سا�س �أ�صبح
�إع�صارا من الدرجة اخلام�سة.

ً
قريبا ..غوتريي�س الأمني العام التا�سع للأمم املتحدة
واف ��ق جمل� ��س الأم ��ن ال ��دويل
اخلمي� ��س ،عل ��ى تر�شي ��ح
الدبلوما�سي الربتغايل �أنطونيو
غوتريي� ��س ملن�صب الأم�ي�ن العام
ل�ل��أمم املتح ��دة ،خلف� � ًا للك ��وري
اجلنوب ��ي ب ��ان ك ��ي م ��ون ،الذي
تنتهي واليته يف �أواخر دي�سمرب/
كانون االول املقبل.
وم ��ن املنتظ ��ر �أن يتح ��دد م�صري
غوتريي� ��س بق ��رار يو�ص ��ي
اجلمعي ��ة العام ��ة ل�ل��أمم املتحدة
باختياره ل�شغل املن�صب املهم.
* ا�سم ��ه �أنطوني ��و مانوي ��ل دي
�أوليف�ي�را غوتريي� ��س ،ول ��د يف
 30ني�س ��ان  ، 1949يف العا�صمة
الربتغالية ل�شبونه.
 * بد�أ غوتري�س حياته ال�سيا�سية
يف عام  ،1974عندما ان�ضم �إىل
احل� ��زب اال�� �ش�ت�راك ��ي ،و�أ�صبح
واح� ��د ًا م��ن ق ��ادة احل ��زب وتقلد
ب �ع ����ض امل �ن��ا� �ص��ب
امل� � �ه� � �م � ��ة م��ن��ه��ا
رئ��ي�����س م�ك�ت��ب
وزير الدولة

لل�صناعة  1974و 1975. 
 * در�س الفيزياء ولكنه تخلى عن
�أحالمه العلمية من �أجل امل�شاركة
يف الثورة �ضد الدكتور�أنطونيو
�ساالزار الذي حكم الربتغايل ملدة
�أربعني عاما انتهت عام 1974.
 * � �ش��ارك غ��وت�ير���س يف العمل
الإن���س��اين  ،حيث تطوع خلدمة
الأح� �ي ��اء ال �ف �ق�يرة يف ل�شبونة
و�� � �ش�� ��ارك يف ح � ��ل الأزم � � � ��ات
االجتماعية التي �صاحبت حكم
�ساالزار من خالل كونه م�س�ؤوال
ع � � ��ن ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م
ب� ��احل� ��زب

اال� �ش�ت�راك��ي ث��م زع �ي �م��ا للحزب
ورئ �ي �� �س��ا ل�ل�ح�ك��وم��ة مل ��دة �سبع
�سنوات.
*�شغل غوتريي�س من�صب رئي�س
وزراء الربتغال بني عامي 1995
و2002.
* عم ��ل رئي�س ��ا لوكال ��ة الالجئني
التابع ��ة للأمم املتح ��دة ملدة ع�شر
�سن ��وات يف الفرتة م ��ن حزيران
 2005وحت ��ى كان ��ون االول
2015.
*انتق ��د غوتري� ��س تعام ��ل البل ��دان
الغنية مع �أزمة الالجئني ال�سوريني،
قائ�ل�ا يف ت�صريح ��ات �صحفي ��ة
"للأ�س ��ف ال يالح ��ظ الأغني ��اء
وجود الفقراء �إال بعد �أن يدخل
الفقراء باحاتالأغنياء".
* ط��رح��ت ال�برت �غ��ال ا�سم
�أن� �ط ��ون� �ي ��و غ��وت�ي�ري�����س،
مر�شحا ملن�صب الأم�ين العام
ل� �ل ��أمم امل� �ت� �ح ��دة ،يف �آذار
املا�ضي ،ليناف�س بقوة امام
ع� ��� �ش ��رة م��ر� �ش �ح�ين
�آخ� � ��ري� � ��ن ع �ل��ي
ال�ف��وز مبن�صب
الأم��ان��ة العامة
للأمم املتحدة.

تشكيل
باليت المدى

� ستار كاوو�ش

ذكاء الل�ص وعبقرية الر�سام
يب ��دع الفنان ��ون عل ��ى م� � ِّر التاري ��خ يف انت ��اج لوحاته ��م واجن ��از
�أعماله ��م الفنية .وبينما هم يق�ضون �أيام ًا عديدة وي�سهرون الليايل
يخطط ��ون لتكويناتهم ونتاجاتهم الفني ��ة ،فهناك �أطراف �أخرى يف
�أماك ��ن جمهولة تخطط اي�ض ًا وتراقب ذلك م ��ن بعيد ،وت�ستعمل كل
ذكائه ��ا لأيج ��اد حل ��ول وامكانيات ل�سرق ��ة هذه االعم ��ال وامتالكها
بطرق غري م�شروعة .و�سرقة االعمال الفنية قدمية قدم التاريخ منذ
كان �إن�س ��ان الكه ��وف قبل اكرث من  ٢٠الف �سن ��ة يبحث عن اجلدار
املنا�س ��ب بعي ��د ًا عن تطف ��ل الآخرين ،لري�سم علي ��ه احليوانات التي
يريد ال�سيطرة عليها وا�صطيادها.
وهن ��اك ح ��وادث وتفا�صي ��ل ع ��ن �سرق ��ات فني ��ة ح�َّي رَّ َ�َرت املخت�صني
وم�س� ��ؤويل املتاح ��ف وبقي ��ت �شاه ��د ًا على اطم ��اع ه ��ذه القفازات
اخلفي ��ة التي حتاول نه� ��ش �أج�ساد هذه املتاحف لغاي ��ات لها عالقة
باملال او الأمرا�ض النف�سي ��ة التي يحملها الل�صو�ص او من ي�أمرهم
بال�سرقة .فمازال امل�ؤرخون واملهتمون بتاريخ الفن يتذكرون �سرقة
املوناليزا م ��ن متحف اللوفر ،والتي تعت�ب�ر �أ�شهر لوحة يف العامل،
وقد حدث هذا يف بدايات القرن الع�شرين .حينها ا�ستدعت ال�شرطة
الفرن�سي ��ة بيكا�س ��و للتحقي ��ق مع ��ه هو و�صديق ��ه ال�شاع ��ر ال�شهري
ابولون�ي�ر بتهم ��ة ال�سرق ��ة ،لك ��ن املتحف ع�ث�ر عليها فيم ��ا بعد لدى
رج ��ل �إيط ��ايل مري�ض نف�سي ًا ،وق ��د عمل �سن ��وات يف اللوفر ،وكان
ين ��وي �إرج ��اع اللوحة  -ح�س ��ب ادعائ ��ه  -اىل ا�صله ��ا يف �إيطاليا.
ويتف�ن�ن الل�صو� ��ص احيان ًا بقيامهم بال�سرقة ،كم ��ا فعل ل�صان ،حني
تنكرا مبالب� ��س ال�شرطة ودخال اىل متحف �إيزابيال جاردنر و�سرقا
لوحات لفرم�ي�ر ورميربانت بب�ساطة متناهي ��ة .وكذلك الل�ص الذي
�سرق لوح ��ة مونيه (ج�سر ت�شارينج يف لن ��دن) من متحف كون�ست
ه ��ال ،وادعي بع ��د �إلقاء القب� ��ض عليه ب�أنها قد احرتق ��ت يف الفرن،
ومل ُيع� � َرف م�صريه ��ا اىل ه ��ذه اللحظ ��ة .ويف كل الأح ��وال تبق ��ى
اك�ب�ر و�أ�شهر واف�ض ��ع جرائم ال�سرقة عرب التاريخ ه ��ي ما ت�سمى بـ
( ال�سرق ��ة النازية) وه ��ي ال�سرقات املنظمة التي ق ��ام بها النازيون
خالل احلرب العاملية الثانية لنه ��ب اللوحات واملنحوتات والتحف
واملخطوطات وغريها ،من ال ��دول الأوروبية .و�سنت�أكد من فظاعة
ه ��ذه اجلرمية حني نع ��رف ب�أنهم ق ��د �سرقوا من دول ��ة واحدة فقط
ه ��ي بولندا م ��ا يقارب من ن�ص ��ف مليون قطعة فني ��ة! وبعد احلرب
انتب ��ه العامل لفظاعة مايجري بهذا اخل�صو� ��ص ،وابتد�أ البحث عن
بع� ��ض احللول لذلك ،ومنها تدخ ��ل الإنرتبول الذي حرر اول ن�شرة
او مذكرة ب�ش�أن ال�سرقات الفنية �سنة .١٩٤٧
م ��ا دفعن ��ي للكتابة عن ه ��ذا املو�ضوع ،هو العثور ه ��ذه الأيام على
لوحت�ي�ن مهمت�ي�ن جد ًا للر�س ��ام فن�سنت ف ��ان غوخ ،كانتا ق ��د �سرقتا
م ��ن متحف ��ه يف �أم�سرتدام قب ��ل اكرث م ��ن � ١٤سنة ،وقد ع رِ َ
ُ�ِثَ عليها
يف اح ��د بي ��وت تاجر خمدرات مبدين ��ة ناب ��ويل يف �إيطاليا .فحني
كان ��ت ال�شرطة تبح ��ث عن ممنوعات اخرى يف املن ��زل ،عرثت على
هات�ي�ن اللوحتني خمب�أتني خلف جدار �سري ُبن َِي بني اجلدران التي
تف�صل الغ ��رف .وقد �أكد متحف فان غوخ ب� ��أن اللوحتني �أ�صليتان.
وق ��ال مدير املتحف �ألك�س روخر حول ذل ��ك ( مل نكن نتوقع العثور
عليهم ��ا ،لقد فقدنا الأمل بع ��د مرور كل هذه ال�سن ��وات)  .واملتحف
ال ��ذي ر�صد وقتها مئة الف يورو كمكاف� ��أة ملن يوفر معلومات حول
م ��كان اللوحتني ،ينتظر الآن و�صولهما اىل �أم�سرتدام لالحتفال مبا
يليق بهذا احل ��دث .وقد ر�سم فن�سنت هات�ي�ن اللوحتني �سنة ١٨٨٢
و�سن ��ة  ١٨٨٤ومتث ��ل الأوىل �شاط ��ئ �سخيفيننغ ��ن مبدين ��ة الهاي
حيث امواج البحر وبع�ض الأ�شخا�ص على ال�ساحل ،والثانية ر�سم
فيه ��ا كني�سة مدينة نون ��ن التي ولد فيها جن ��وب هولندا ،حيث كان
اب ��وه ق�س ًا هناك و�أم ��ه تق�ضي اوقات ًا طويلة فيه ��ا اي�ض ًاَ .ت ْغل ُِب على
اللوحت�ي�ن اللتني تق ��در قيمتهما مع ًا بثالثني ملي ��ون دوالر ،الألوان
الداكنة والبنية التي متيزت بها مدر�سة الهاي ،حيث �أ َّث َرتْ تقاليدها
الفني ��ة عل ��ى فن�سنت يف بدايات ��ه قبل ان ينتق ��ل اىل باري�س لتتفتح
�ألوانه مثل �ضوء وجمال وبهجة عا�صمة النور نف�سها ،وي�ضيع بني
�سحر االنطباعيني وح�ضورهم ال ّأخاذ.
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يف الذكرى ال�سابعة لرحيل الفنانة غادة حبيب

رحيل مبكر لرا�صدة �أحالم الن�ساء احلاملات

لندن /حم�سن الذهبي

يف مثل هذه االيام قبل
�سبع �سنوات  ،ا�ست�شعر
�ساعي الربيد ان حادث ًا
قد وقع خلف �أبواب
�شقتها املتوا�ضعه يف �أحد
الأحياء اللندنية .ف�أبلغ
ال�شرطة التي اكت�شفت
ان الفنانة العراقية
املغرتبة و�سفرية
ال�سالم (غادة حبيب)
قد ته�شم ر�أ�سها بيد
�آثمه ،مل متهلها �أن تكمل
م�شروعها الإبداعي
الذي كانت تخطط
لإكماله مبعر�ضها
اجلديد �شتاء ذلك
العام بعد �أن عادت من
دم�شق حتمل معها احالم
املعر�ض .

واليوم يف ذكرى رحيلها ،نحاول
ت�سلي ��ط ال�ضوء عل ��ى جانب من
ابداعها يف جت�سيد معاناة املر�أة
يف لوحاته ��ا الفني ��ة التي تركتها
�إرث ��ا �إبداعيا متناث ��را يف بيوت
اال�صدق ��اء  ،وقب ��ل ان ن�ستقرئ
جتلي ��ات الرم ��ز والأ�سط ��ورة
والبع ��د ال�ص ��ويف يف اعمالها ،
يجب ان نع�ت�رف ان اغلب النقاد
الذين كتبوا عن الفنانة ا�ستندوا
اىل ان اعمالها ت�ستند اىل عاهتها
،فهي قد ا�صيبت بال�صمم يف �سن
الرابعة ع�شرة ،متنا�سني الت�أثري
املبا�ش ��ر للم ��وروث الرافدين ��ي
والأ�ساط�ي�ر املنت�شرة بني ثناياه
و�ص ��ورة امل ��ر�أة فيه ��ا ودرا�ستها
يف مركز الفنون ال�شعبيه ببغداد
وتاثرها به ��ذا املوروث  ،ووعي
الفنان ��ة كام ��ر�أة عراقي ��ة ن�ش� ��أت
يف �أج ��واء فني ��ه له ��ا مميزاته ��ا

ومكابداته ��ا يف ظ ��روف �صعب ��ة
وحماوالته ��ا اجل ��ادة يف خل ��ق
ا�سلوب متميز .
وه ��ذا م ��ا يذكرن ��ا مبقوالتهم عن
الفن ��ان العامل ��ي (ف ��ان ك ��وخ)
وق�ص ��ة قطع ��ه لأذن ��ه وامل�شكوك
فيه ��ا ا�ص�ل�ا او حكاي ��ة الفن ��ان
ال�سوري (فاحت املدر�س) وت�أثري
طفلته املعاقة املنزوية يف املنزل
وعالقتها بق�صر قامة اال�شخا�ص
الذين ير�سمهم .
ان اعم ��ال الفنان ��ة تق�ت�رن
مبدل ��والت متحرك ��ة حتيلنا بني
الواق ��ع والأ�سط ��ورة والرم ��ز
احلل ��م فه ��ي حت ��ول الرم ��ز
والأ�سط ��ورة اىل واق ��ع انثوي
يوم ��ئ من خ�ل�ال التجليات اىل
ان ت�صب ��ح تل ��ك الأنوثة املغرقة
باحلل ��م اىل ا�سطورة متد ف�ضاء
االنبع ��اث يف اللوحة  ،اذ تتنافذ
امل�شهدي ��ة ب�ش ��كل منفت ��ح عل ��ى
املطل ��ق وبواب ��ات ه ��ذا االنفتاح
تتخذ بع ��دا ثالثي االبع ��اد حيث
تتكاف�أ معطيات احلوا�س املعطلة
تنغيم ��ا مع معطي ��ات االغرتاب
وذل ��ك يف مقام�ي�ن هم ��ا الع�ش ��ق
للوطن وانبثاق اللهفة واكت�سابها
�ش ��كال للتنغيم الداخلي والعلوي

فتتح ��ول اللحظ ��ة اىل انك�شاف
باق�ص ��ى حالتها وتنعطف البنية
امل ��د لولي ��ة اىل ف�ض ��اء وا�س ��ع
تط ��رزه الألوان الزاهية بدالالت
ا�سرتجاعيه حللم ما .
فالإيق ��اع الداخل ��ي ل ��كل عم ��ل
فن ��ي يوح ��ي بتل ��ك االنفع ��االت
واال�شراق ��ات واندماجها باحللم
كخميل ��ة الوان ت ��زدان بالبهجة
والت�أم ��ل لكنه ��ا يف ذات الوقت
تنكم�ش يف حزن ما يختزن من
ح ��زن املوروث العراقي ال�شيء
الكثري وم ��ن االيح ��اءات املغيبة
لتكون حمورا مركزيا يف ن�سيج
لوح ��ة الفنان ��ة (غ ��ادة حبي ��ب)
وم ��ا تهم� ��س ب ��ه احتم ��االت م ��ن
ع�شق التحول يدور بني االنثى
والف�ض ��اء وا�شكالي ��ة (الوطن -
املنفى ) .
فتت�س ��ع املدل ��والت لت�ص ��ب يف
ذات الفنان ��ة م�شكل ��ة م ��ن احليز
احللم ��ي للذاك ��رة املت�أمل ��ه
ع�ب�ر تل ��ك اللوح ��ات  ،وتتناف ��ذ
تل ��ك امل�شاه ��د مبعن ��ى منفت ��ح
عل ��ى املطل ��ق حي ��ث تك�ش ��ف
ع ��ن هاج� ��س الرم ��ز الأ�سطوري
للواق ��ع  ،فتعري ��ه وتن ��زع عن ��ه
كل الأقنع ��ة ب�سردي ��ة ت�شكيلي ��ة

توقيع كتاب "�إيقونات فنية" للأكادميية ن�ضال العفراوي
متابعة /املدى

احتفل ��ت دائرة الفن ��ون الت�شكيلي ��ة ،يوم
الأربع ��اء الفائ ��ت ،وعل ��ى قاع ��ة ع�شت ��ار
يف مق ��ر وزارة الثقاف ��ة بتوقي ��ع الكت ��اب
املو�س ��وم "�إيقون ��ات فني ��ة � ..أ�سل ��وب
و�أ�سلوبي ��ة رائ ��دات الر�س ��م العراق ��ي
املعا�ص ��ر"  ..ت�ألي ��ف الأكادميية الدكتورة
ن�ض ��ال العف ��راوي .الفن ��ان والناق ��د
الت�شكيلي قا�سم العزواي �أك ّد خالل �إدارته
احلف ��ل �أن هذا الكتاب ميث ��ل جتربة �أوىل
جمعت النقد الت�شكيلي �ضمن كتاب واحد،
والنق ��د العراقي ي ��كاد �أن يكون من �أف�ضل
�أن ��واع النق ��د يف الوطن العرب ��ي رغم �أنه
بحاج ��ة �إىل �أ�سل ��وب ممنه ��ج لأن ��ه دائم� � ًا
يعتمد عل ��ى �آراء النق ��اد الآخرين .و�أ�شار
الع ��زاوي �إىل ان احلرك ��ة الفني ��ة ت�شه ��د
تط ��ور ًا كبري ًا متثل بزيادة �أعداد الفنانات
الت�شكيليات اللواتي برزن و�شكلن ظاهرة
ن�سوية كب�ي�رة ،وبذلك يكون ه ��ذا الكتاب
�إ�ضاف ��ة �إىل املكتب ��ة الفني ��ة العراقي ��ة.
وقال ��ت العف ��راوي يف حديثه ��ا�" :إن
امل ��ر�أة العراقية ات�سمت ب ��الإرادة الفكرية
والر�ؤية العميقة يف التخطيط والتطوير
للحي ��اة والعم ��ل من �أج ��ل الو�ص ��ول �إىل
�أهدافه ��ا املن�ش ��ودة ،فقد �أثبت ��ت جدارتها
يف �إظه ��ار نتاج ��ات فني ��ة حداثوي ��ة ذات
�أ�سالي ��ب �أدائي ��ة متنوع ��ة مثل ��ت بواك�ي�ر
النه�ضة الفنية منذ بداية اخلم�سينات من
الق ��رن املن�صرم والتي تع ��د نقطة انطالق
�أ�سا�سي ��ة للدرا�س ��ة والنق ��د والتحليل من

�أج ��ل الوق ��وف عل ��ى واقع الف ��ن الن�سوي
العراق ��ي و�سمات ��ه الفني ��ة" .و�أ�ضاف ��ت :
"بالنظر حلاجة املكتب ��ة املعرفية املا�سة،
لتوثيق هذا املنج ��ز الفني يف تاريخ الفن
العراق ��ي املعا�ص ��ر� ،أق ��دم م�ؤلفي اخلا�ص
لرائدات الر�س ��م العراق ��ي املعا�صر ،وهو
احتفاء جزئي ب�أحد �أعمدة الفن الت�شكيلي

العراق ��ي املتمي ��ز يف حميط ��ه الإقليم ��ي
والدويل ولأ�سماء فني ��ة ت�شكيلية ن�سوية
�ضم ��ن احلركة الفني ��ة ،ومن مب ��د�أ التفرد
واخل�صو�صي ��ة الت ��ي تع ��د م ��ن الظواهر
الأ�سا�سي ��ة يف جمتمعن ��ا احلدي ��ث ،مل ��ا
حتمله من �أف ��كار ور�ؤى فل�سفية وجمالية
تختل ��ف باختالف العقلي ��ات ،والفل�سفات

التي تنبع منها والتي تتج�سد يف ثناياها
غاي ��ات و�أه ��داف خا�ص ��ة للو�ص ��ول �إىل
طبيع ��ة ال�سم ��ات الأ�سلوبي ��ة للر�سام ��ات
العراقي ��ات �ضم ��ن واق ��ع الف ��ن العراق ��ي
املعا�صر من ناحية احل�ضور ،وامل�شاركات
اجلماعي ��ة والفردية يف الأو�ساط العلمية
والفني ��ة املتفاعل ��ة م ��ن ناحي ��ة التكوي ��ن
الع ��ام وا�شتغ ��االت عنا�ص ��ره و�أ�س� ��س
قيمت ��ه وم�ضمون تعبرييت ��ه امل�شكلة وفق
ر�ؤي ��ة نقدي ��ة و�صفي ��ة حتليلي ��ة لأعم ��ال
( )13ر�سام ��ة عراقي ��ة وه ��ن :مديحة عمر
 /نزيه ��ة �سل ��م  /نعمت حمم ��ود حكمت /
وداد االورفل ��ي � /سع ��اد العط ��ار  /ليل ��ى
العط ��ار  /مهني ال�صراف  /بهيجة احلكيم
� /سلم ��ى الع�ل�اق  /راجح ��ة القد�س ��ي /
و�سم ��اء الآغ ��ا  /ع�شت ��ار جمي ��ل حمودي
 /ن�ض ��ال العف ��راوي  ..وبواق ��ع ( )3ل � ّ
�كل
واح ��دة منهن ومبجموع ( )39لوحة فنية
للوقوف عل ��ى مظاه ��ر �أ�ساليبهن وفاعلية
�أدائهن".
ب ��دوره� ،أك ��د الناق ��د الت�شكيل ��ي الدكتور
ج ��واد الزيدي �أن العف ��راوي كانت موفقة
يف تناول الأ�سلوب والأ�سلوبية من خالل
النماذج التي �أخ�ضعتها �ضمن هذا الكتاب،
فقد حللت املوا�ضيع �ضمن مراحل زمنية،
ف�ض�ل� ًا ع ��ن ان الكتاب تن ��اول ثالثة �أعمال
ل ��كل فنان ��ة رائ ��دة �ضمن منهجي ��ة منظمة
و�أكادميي ��ة �أخ�ضع ��ت لأ�ساتذة خمت�صني،
مو�ضح� � ًا �أن ال�ساح ��ة العراقي ��ة ت�شه ��د
ق�ص ��ور ًا وا�ضح� � ًا يف النق ��د الت�شكيل ��ي
واملكتب ��ة بحاج ��ة �إىل مثل ه ��ذا النوع من
الدرا�سات .واختتم ��ت االحتفالية بتكرمي
قدم ��ه مع ��اون مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة الفن ��ون
الت�شكيلية الدكتور �ص�ل�اح الف�ضلي متثل
ب�شهادة تقديرية با�سم الدائرة.

متنامي ��ة لل�ص ��راع الداخل ��ي
وبذل ��ك يتداخ ��ل ف�ض ��اء الوجود
م ��ع ف�ض ��اء الف ��راغ املنفتح على
اعم ��اق ه ��ذه البني ��ة الداللية اىل
اعلى توتر حلمي ف�ضائي ملون
عرب ايح ��اءات ال�ش ��كل الأنثوي
الطف ��ويل املظه ��ر والغ ��ايف
ب�إغم ��اءة حل ��م  .فيت�شعب الرمز
اىل مدل ��والت متنوعه بغنائيتها
تغري بانبع ��اث املتج�سد الأبدي
للأنث ��ى احللم النقي�ض ال�صارخ
للواقع امل�ؤمل .
فاخلل ��ق الفن ��ي عملي ��ة منطقي ��ة
لالنتق ��ال اىل املتج ��دد يف الفن
وخل ��ق منظ ��ور ب�ص ��ري متمي ��ز
با�سلوبيت ��ه احللمي ��ة املرتب ��ط
باحلي ��اة امن ��ا ه ��و خل ��ق نزع ��ة
هادف ��ة اىل التح ��رر م ��ن قوان�ي�ن
ت�شكي ��ل ال�ص ��ورة وم ��ن فر� ��ض
املحاكاة املتك ��ررة كما يف بع�ض
الأعم ��ال الفني ��ة  ،لتنحو �صوب
ا�سلوبي ��ة م�ستقل ��ة تبح ��ث ع ��ن
اجلوهر الفني والك�شف تف�سريا
ل�شيئية م ��ا  .يق ��ول روالن بارت
( ان االث ��ر ال يخل ��د لكونه فر�ض
معنى وحيد على انا�س خمتلفني
 ،وامن ��ا لكون ��ه يوح ��ي مبع ��ان
خمتلف ��ة الن�س ��ان وحي ��د  ،يتكلم

دائم ��ا اللغة الرمزية نف�سها خالل
�أزمنة متعددة  ) ..فهي مذ غادرت
بغ ��داد احلل ��م  ،بقي ��ت �ساكن ��ه
ف�ت�رة من الزمن تاركة ري�شتها
والوانه ��ا مل يحركه ��ا �ضب ��اب
لن ��دن لرت�س ��م �شيئ ��ا م ��ا .ت�شغل
نف�سه ��ا او تت�شاغ ��ل بالر�س ��م
على الزجاج او هموم االغرتاب
ع�ب�ر ن�شاط ��ات اجتماعية كثريه
 .لكنه ��ا ال تتحم ��ل ذل ��ك كث�ي�را
فتع ��ود لتخرج علين ��ا مبجموعة
جديدة من االعمال الفنيه والتي
تتعم ��ق فيه ��ا الفنان ��ة مبدل ��ول
االنثى فت�صورها با�شكل متعددة
 .وتط ��ور بذل ��ك ا�سلوبها ب�شكل
الفت .
فالفنان ��ة (غادة حبي ��ب ) ت�شتغل
عل ��ى الب ��وح والر�ص ��د ال�شعري
مثلم ��ا ت�شتغ ��ل عل ��ى الع ��امل
اجلم ��ايل املرتك ��ز عل ��ى االيق ��اع
الداخل ��ي لل ��ذات االنثوي ��ة يف
اجن ��از الالم�أل ��وف  ،اجن ��ازا
يتع ��دى م�ساف ��ة املدل ��ول االويل
 ،ويتح ��رك يف معن ��ى املعن ��ى
 .حت ��ركا يتنا�س ��ب طردي ��ا م ��ع
حركة االنزياح االيحائي املركب
لتخرج بلوحاته ��ا اىل ميكانيزما
ال�ص ��ورة وحركته ��ا وحوا�سه ��ا

و خمز و نه ��ا
الثق ��ايف اال�سط ��وري واحللمي
 .للتفاع ��ل م ��ع ه ��ذه الق�صدي ��ة
االن�سيابي ��ة وتداعياته ��ا مبتعدة
عن البني ��ة ال�سطحية للوحة اىل
البني ��ة املعمق ��ة .وتبق ��ى جتربة
الفنان ��ة متمي ��زه بالتجري ��ب
التخيل ��ي املره ��ون مبنظوم ��ة
العالقات االنزياحية التي تنتجها
الق�صدي ��ة الت�شكيلي ��ة معتم ��ده
عل ��ى االبتعاد عن دالل ��ة املطابقة
مقرتبة من داللة االيحاء .
ان املت�أم ��ل لأعماله ��ا االخ�ي�رة
يالح ��ظ تن ��اوب االيق ��اع ب�ي�ن
املرئ ��ي و الالمرئ ��ي تبع ��ا لكثافة
التخيل ووعي عني التلقي فيميز
ذل ��ك االندها�ش الهام� ��س املنبثق
م ��ن رومان�سي ��ة الرمز (امل ��ر�أة )
وتغليف ��ه بوم�ض ��ات الغمو� ��ض
لتنت ��ج اعم ��اال ذات بع ��د حد�سي
ا�سط ��وري  .وتخل ��ق نوع ��ا م ��ن
الدرامي ��ة امل�شهدي ��ة املكثف ��ة
معتم ��دة عل ��ى هارموني ��ة لونية
ب ��اردة ومنفتح ��ة عل ��ى الت�أويل
الب�ص ��ري  .وكانن ��ا ام ��ام معادل
مو�ضوع ��ي ب�ي�ن اجلن ��ة بنعيمها
وزه ��و الونه ��ا و�ص ��ورة امل ��ر�أة
الرم ��ز التي جت�سد حل ��م املعاناة
اليومي ��ة والت�أم ��ل يف �أحزانه ��ا
 .فام ��ا ال ��ذي تري ��د ان تقول ��ه
الفنان ��ة ( غ ��ادة حبيب )غري انها
تذكرنا بر�ص ��د احالمها واحالم
كل ن�س ��اء االر� ��ض بغ ��د اك�ث�ر
رومان�سي ��ة وبعي ��د كل البعد عن
كل ان ��واع الدم ��ار الذي ي�شهده
العامل .انها تقلب املعادلة فتطرح
اجلميل لتذكرنا بالقبح اليومي
واال�ست�ل�اب ال ��ذي تع ��اين من ��ه
الن�س ��اء بل االن�س ��ان ب�شكل عام
 .ان ن�س ��اء غ ��ادة حبيب ( رحمها
الل ��ه) مهوو�س ��ات باحللم مثلها
 ،ليبقى له ��ن احللم هو املالذ يف
احلياة والفن.

"�ألوان عراقية" معر�ض الطبيعة امل�شرتك
بني الفنون الت�شكيلية والثقافة الكردية
متابعة /املدى
�أقي ��م �صب ��اح ي ��وم الثالث ��اء الفائ ��ت
معر� ��ض ت�شكيل ��ي م�ش�ت�رك ب�ي�ن دار
الثقاف ��ة والن�ش ��ر الكردي ��ة ودائ ��رة
الفن ��ون الت�شكيلي ��ة بعن ��وان ( �أل ��وان
عراقي ��ة) على قاع ��ة املعار�ض يف مقر
وزارةالثقاف ��ة ،حي ��ث فتتح ��ه ف ��وزي
الأترو�ش ��ي وكيل وزي ��ر الثقافة قائ ًال
"مت عر� ��ض لوح ��ات ر�سمت من قبل
تدري�سي�ي�ن يف �أكادميي ��ة الفن ��ون
اجلميل ��ة فيه ��ا الكث�ي�ر م ��ن املهني ��ة
واحلرفي ��ة يف العم ��ل خ�ل�ال املعر�ض
والذي حمل عن ��وان (�أل ��وان عراقية)
ملختلف ت�ضاري�س العراق ".
و�أ�ض ��اف االترو�ش ��ي�" :إن وزارة
الثقافة معنية ب�إنعا�ش امل�شهد الثقايف
م ��ن كل اجلوان ��ب مب ��ا فيه ��ا الف ��ن
الت�شكيل ��ي والب ��د من وج ��ود توا�صل
ماب�ي�ن ال�ت�راث واملعا�ص ��رة �سواء يف
الت�شكي ��ل �أو املو�سيق ��ى اوالأدب ،كما
ان تق ��دمي ال�ت�راث العراق ��ي بنظ ��رة
جديدة ومعا�صرة هو هدفنا".
و�أ�شار �إىل " ان ال�صور �أكرثها طبيعية
بعي ��دة ع ��ن التجري ��د ،والر�سام ��ون
حاول ��وا ان يكون ��وا قريب�ي�ن م ��ن
الطبيع ��ة العراقي ��ة .واملعر� ��ض حقق
الهدف اجلم ��ايل يف ت�صوير الطبيعة
وت�سليط ال�ضوء عل ��ى مناطق حمددة
بال ��ذات مث ��ل الأه ��وار والنخي ��ل
واملدن".

كم ��ا قال ��ت مدي ��رة العالق ��ات يف دار
الثقاف ��ة والن�ش ��ر الكردي ��ة جيه ��ان
عق ��راوي "�إن املعر�ض يحاكي املناظر
الطبيعي ��ة للع ��راق م ��ن �شمال ��ه �إىل
جنوب ��ه ،ا�شرتك ��ت في ��ه جمموع ��ة من
الفنان�ي�ن والأ�سات ��ذة م ��ن �أكادميي ��ة
الفنون اجلميلة".
�ضم املعر� ��ض  35لوحة فنية خمتلفة،
وق ��ال الناقد الت�شكيلي قا�سم العزاوي
ع ��ن املعر� ��ض ال ��ذي �ش ��ارك في ��ه 21
فنانا " تناول معر� ��ض اليوم الطبيعة
العراقي ��ة ومناظره ��ا وموجوداته ��ا
باملنظ ��ر اخللوي �أو م ��ا ي�سمى املنظر
الطبيع ��ي  ..نقلت جم ��ال الطبيعة من
�أ�شجار و جو".
و�أ�ضاف العزاوي " من املعروف �أي�ضا
�إن الطبيعة ملهمة للفنانني الت�شكيليني
وال�شع ��راء وجميع املبدعني يف جمال
الثقاف ��ة فه ��ي املنه ��ل الأول الذي ينهل
منه املب ��دع � ..أي انها امل�صدر الأم لكل

الهام وما زالت و�ستبقى ".
وتاب ��ع "�إن م ��ا موج ��ود يف الطبيع ��ة
بحالتها وم ��ا خلقها �ش ��يء جميل جد ًا
 ،والر�س ��ام هن ��ا يح ��اول ان يحاك ��ي
الطبيع ��ة ولك ��ن ال ي�ستطي ��ع �أن ينق ��ل
م ��ا خلقه الله من جم ��ال الأ�شجار ومن
خري ��ر املاء ومن رفرفة الطيور  ..كلها
تبقى بي ��د اخلال ��ق  ..فالر�سام يحاول
�إن ينق ��ل هذه الأ�شي ��اء ولكنه ال يجيد
خلقة الله من طبيعة جميلة ...
و�أكد العزاوي قائ ًال "�إن هذا املعر�ض
ينتمي �إىل الأ�سلوب الأكادميي ومنهم
من ح ��اول االق�ت�راب م ��ن االنطباعية
من خ�ل�ال التقني ��ات وامللم�س اخل�شن
وا�ستخ ��دام اخلام ��ات الأخ ��رى مث ��ل
ال�سك�ي�ن واملنظ ��ر اخل�ش ��ن  ..وه ��و
يندرج �ضمن التقنيات للفنان العراقي
فالفن ��ان العراق ��ي متط ��ور و�صاح ��ب
ذائق ��ة جمالية لأنه ينتمي �إىل موروث
فني وح�ضاري كبري ".
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ثقافة

�سمعت عن الالجئني الرو�س خارج رو�سيا ال�سوفيتية قليال جدا عندما كنت طالبا باالحتاد ال�سوفيتي يف �ستينات القرن الع�شرين
 ,وكان جوهر ما �سمعته �سلبيا طبعا  ,اذ كانوا يقولون عنهم يف االو�ساط ال�سوفيتية انهم �ضد ثورة اكتوبر اال�شرتاكية عام , 1917
وانهم كانوا اىل جانب القي�صر الرو�سي وجي�شه (االبي�ض) يف احلرب االهلية مع اجلي�ش ( االحمر ) ال�سوفيتي  ,وانهم خانوا وطنهم
وانتقلوا اىل �صفوف االعداء الر�أ�سماليني وهربوا للعي�ش يف بلدان ه�ؤالء االعداء  ,وانهم مازالوا ين�سقون اخلطط وامل�شاريع امل�ضادة
لالحتاد ال�سوفيتي ويعرقلون م�سريته وتقدمه اىل امام...الخ الخ . ..وهكذا و�صلت اىل باري�س بعد انهاء درا�ستي يف االحتاد
ال�سوفيتي يف الن�صف الثاين من �ستينات القرن املا�ضي وكنت م�ش ّبعا بهذه االفكار والت�صورات ال�سلبية عن الالجئني الرو�س هناك .
د� .ضياء نافع

�شاه ��دت يف االي ��ام االوىل لو�ص ��ويل
اىل باري� ��س جري ��دة رو�سي ��ة تب ��اع يف
اك�ش ��اك ال�صح ��ف يف احل ��ي الالتين ��ي
ا�سمه ��ا ( رو�سكاي ��ا مي�س ��ل) ( الفك ��ر
الرو�س ��ي )  ,وه ��ي ت�سمي ��ة ملجلة فكرية
رو�سي ��ة �شه�ي�رة يف الق ��رن التا�س ��ع
ع�ش ��ر برو�سي ��ا القي�صرية  ,وق ��د �أثارت
اهتمام ��ي بالطب ��ع  ,فاقتنيته ��ا ر�أ�س ��ا ,
الين فهم ��ت انه ��ا ناطق ��ة با�س ��م ه� ��ؤالء
الالجئني الرو�س يف فرن�سا  ,واردت ان
اعرف م ��اذا يكتبون يف نهاي ��ة �ستينات
الق ��رن �آنذاك بعد اكرث م ��ن اربعني �سنة
على انت�ص ��ار ثورة اكتوب ��ر يف رو�سيا
 ,واكت�شف ��ت طبع ��ا – وب ��كل و�ضوح –
انهم م�ض ��ادون للدول ��ة ال�سوفيتية فعال
ول�سيا�ستها ونهجها ب�شكل عام  ,ولكني
وج ��دت يف �سطورها  -م ��ع ذلك  -حبهم
العظي ��م واملت�أجج لرو�سي ��ا واعتزازهم
بها وبثقافتها  ,وهكذا بد�أت ب�شراء هذه
اجلري ��دة ب�شكل دائ ��م واالطالع عليها ,
وح ��دث م ��رة ان ا�شرتى اح ��د الالجئني
الرو�س الع ��دد االخري من الك�شك امامي
 ,ومل اح�صل – بالتايل -على ذلك العدد
 ,وق ��د الحظ ه ��و طبعا خيبت ��ي عندها,
وهك ��ذا بد�أنا نتكلم بالرو�سي ��ة  ,ف�س�ألته
م ��ن اي مدين ��ة هو فق ��ال م ��ن مو�سكو ,
وان ��ه هاج ��ر اىل باري� ��س قب ��ل اكرث من
اربعني �سن ��ة  ,ومل اعرف م ��اذا اقول له
 ,ف�س�ألت ��ه ( كي ال ا�ستم ��ر بال�صمت ) اال
ت�شتاق ملدينت ��ك مو�سكو؟ فاذا به ينفجر
بالب ��كاء وه ��و يك ��رر جمل ��ة  ( -كي ��ف ال
ا�شت ��اق لها)  ,وحتول الب ��كاء اىل عويل
وذرف دم ��وع  ,ثم كاد هذا الرجل ي�سقط
عل ��ى االر�ض م ��ن �ش ��دة الت�أ ٌث ��ر والبكاء
 ,فحاول ��ت ا�سن ��اده ك ��ي ال ي�سق ��ط على
االر� ��ض  ,واو�صلت ��ه اىل �سي ��اج حديقة
قريبة  ,وقل ��ت له اين اعتذرعن �س�ؤايل,
واين م�ستعد ان او�صله اىل بيته  .وقف
م�ستن ��دا اىل ال�سي ��اج وه ��د�أ بالتدريج ,
ث ��م توقف عن الب ��كاء  ,فودعته وغادرت
امل ��كان م�سرع ��ا  ,وم ��ا زال ه ��ذا املوقف
ماث�ل�ا امامي حل ��د الآن  ,وا�صبحت بعد
ذلك ح ��ذرا ج ��دا م ��ن طبيع ��ة االحاديث
معهم عند االختالط بهم .
اثناء ح�ض ��وري يف حما�ضرة ا�ستاذتي
امل�شرفة يف جامعة باري�س الربوفي�سورة
�ص ��ويف الفي ��ت ( ه ��ي طلب ��ت من ��ي ان
اح�ض ��ر وا�ستم ��ع اىل حما�ضراته ��ا ) ,
جل�س ��ت يف نهاية القاع ��ة الين مل ارغب

ان اناف� ��س الطلب ��ة الفرن�سي�ي�ن ال�شباب
الذي ��ن كان ��وا يجل�س ��ون يف املقاع ��د
االمامي ��ة  ,وكان ��ت بجانب ��ي �سيدة  ,من
الوا�ضح انها كانت اكرب مني �سنا  ,ومن
الوا�ضح اي�ضا انها كانت طالبة درا�سات
علي ��ا  ,اي ان و�ضعه ��ا م�شابه لو�ضعي .
بع ��د املحا�ض ��رة �س�ألته ��ا بالرو�سية عن
بع�ض النقاط التي مل افهمها بالفرن�سية
عن د�ستويف�سك ��ي  ,فاو�ضحتها يل بكل
رحاب ��ة �ص ��در ,و�س�ألتن ��ي بع ��د ذل ��ك –
ه ��ل انت م ��ن القوق ��از ؟ فقلت له ��ا انني
عراقي وقد انهي ��ت درا�ستي يف االحتاد
ال�سوفيتي  ,ففغرت فاها ( كما يقولون)
متعجب ��ة وقال ��ت انه ��ا ت ��رى الول م ��رة
يف حياته ��ا �شخ�صا من الع ��راق ويتكلم
الرو�سي ��ة  ,وهك ��ذا بد�أنا نتح ��دث قليال
ع ��ن درا�سة االدب الرو�س ��ي يف االحتاد
ال�سوفيت ��ي  ,ث ��م دعوتها ل�ش ��رب القهوة
يف الق�س ��م الداخل ��ي والتع ��رف هن ��اك
عل ��ى زوجتي  .بعد ذل ��ك اللقاء الطريف
 ,دعتنا ه ��ي بعدئذ للتعرف على زوجها
ووالدته ��ا  ,وهك ��ذا تط ��ورت العالق ��ات
العائلي ��ة بالتدريج  ,وعن طريقها دخلت
جمتم ��ع الالجئ�ي�ن الرو� ��س يف باري�س
 ,واكت�شف ��ت عوامله ��م الثقافي ��ة الرائعة
 ,اذ كان ��ت لديه ��م عرو� ��ض �سينمائي ��ة
ا�سبوعي ��ة  ,ون�شاط ��ات ثقافي ��ة وادبية
حول االدب الرو�سي ورجاالته  ,وقاعة
خا�ص ��ة للمنا�سب ��ات املختلف ��ة  ,وكان ��ت
لديه ��م مكتب ��ة عام ��ة غنية ج ��دا بالكتب
وامل�ص ��ادر الرو�سي ��ة املتنوعة ,وخمزن
لبي ��ع الكت ��ب الرو�سية املختلف ��ة  ,ودور

ن�شر ت�صدر كتبهم وجمالتهم وجرائدهم
الرو�سي ��ة  ,وكان ��ت لديهم قاع ��ة خا�صة
للعرو� ��ض املو�سيقي ��ة  ,حي ��ث تع ��زف
فرقه ��م املو�سيقى الرو�سي ��ة الكال�سيكية
و يقدمون فيها االغ ��اين ال�شعبية اي�ضا
 ,وينظم ��ون خمتل ��ف الفعالي ��ات الفنية
باملنا�سب ��ات املرتبط ��ة بتاري ��خ رو�سي ��ا
واعالمها وفنانيه ��ا  ,وكانوا ب�شكل عام
بعيدي ��ن ع ��ن ال�سيا�س ��ة وعوامله ��ا ,رغم
انه ��م كان ��وا يرتبط ��ون روحي ��ا بتاريخ
رو�سي ��ا القي�صري ��ة واحداثه ��ا الت ��ي
عا�شوه ��ا اثن ��اء ث ��ورة اكتوب ��ر 1917
وال�سن ��وات الت ��ي اعقبته ��ا  ,وكان كل
واح ��د منهم ميتل ��ك ق�صت ��ة اخلا�صة به
 ,تتن ��اول كيفي ��ة خروج ��ه م ��ن رو�سي ��ا
و�سف ��ره عرب بل ��دان الع ��امل  ,واملخاطر

الت ��ي تعر� ��ض اليه ��ا ,وكي ��ف و�صل اىل
باري� ��س  ,وكيف بد�أ ب�شق طريق احلياة
اجلدي ��دة ه ��ذه ووو ..ال ��خ  ,...وكانوا
يحبون احلدي ��ث التف�صيلي عن كل ذلك
 ,وكان ��وا يثق ��ون بانهم �سيع ��ودون اىل
بلده ��م عاج�ل�ا ام �آج�ل�ا  ,وكن ��ت بع�ض
االحي ��ان اتناق� ��ش معه ��م ح ��ول ه ��ذه
النقط ��ة بالذات  ,و�أق ��ول لهم ان االحتاد
ال�سوفيت ��ي دول ��ة قوي ��ة عظم ��ى وتقف
بثب ��ات على االر� ��ض  ,اال انه ��م كانوا ال
يتقبل ��ون مني تلك االف ��كار  ,بل �أذكر ان
الدكتور نيكيت ��ا �سرتوفه – اال�ستاذ يف
جامع ��ة باري�س �آنذاك قال يل مرة  ,انهم
يتوقع ��ون انهيار االحتاد ال�سوفيتي يف
نهاية الق ��رن الع�شرين  ,الن هذه الدولة
 ,ح�س ��ب ر�أيهم  ,مبنية عل ��ى ا�س�س غري

� شاكر لعيبي

واقعية و لي�ست علمية دقيقة وتتعار�ض
م ��ع طبيعة احلي ��اة االن�سانية ( احلديث
ع ��ام  1968تقريب ��ا ) ,ومل اتف ��ق مع ��ه
بتات ��ا حول ذلك  ,بل رف�ضت تلك االقوال
جمل ��ة وتف�صي�ل�ا  ,فق ��ال يل م�ستخدم ��ا
املث ��ل الرو�س ��ي  ,ال ��ذي ميك ��ن ترجمته
باللهج ��ة العراقية – (نعي�ش ون�شوف )
 ,وقد حتدثت طوي�ل�ا بعدئذ مع زمالئي
ح ��ول ذل ��ك النقا�ش مع ��ه  ,معت�ب�را هذا
احلدي ��ث منوذج ��ا لع ��دم فه ��م الالجئني
الرو� ��س للواق ��ع ال�سوفيت ��ي  ,ون�سي ��ت
هذا احلديث بعد ف�ت�رة  ,ولكني تذكرته
يف ع ��ام  1991عندم ��ا انه ��ار االحت ��اد
ال�سوفيت ��ي فع�ل�ا ومبثل تل ��ك ال�سهولة.
وال جم ��ال هنا – بالطبع – للخو�ض يف
ه ��ذا املو�ضوع املعق ��د وال�شائك  ,والذي
مازال يثري نقا�شات حادة بني املواطنني
الرو� ��س انف�سهم حل ��د االن يف ال�صحف
والندوات التلفزيونية وو�سائل االعالم
الرو�سي ��ة املختلفة حت ��ى بعد مرور ربع
قرن على ذل ��ك احلدث التاريخي الكبري.
لق ��د ذكرت هذا املث ��ل هنا  ,كي �أقول  ,ان
الآراء التي �سمعتها من بع�ض الالجئني
الرو�س يف باري�س �آنذاك كانت �صحيحة
فع�ل�ا  ,وانها مل تكن عاطفي ��ة او �سريعة
كم ��ا كن ��ت �أظن عنده ��ا ,او انه ��ا جاءت
رد فع ��ل للهج ��رة م ��ن الوطن لي� ��س اال ,
وامن ��ا كانت تعتم ��د على حتلي ��ل علمي
�سلي ��م وطوي ��ل النف� ��س  ,ومل ن�ستط ��ع
نح ��ن يف مقتب ��ل عمرن ��ا ان نتلم�س ��ه
او نح� ��س ب ��ه عندم ��ا ع�شن ��ا يف رو�سيا
ودر�سن ��ا يف جامعاتها  ,خ�صو�صا وانه
كان لدين ��ا ر�أي ايجاب ��ي م�سب ��ق ح ��ول
نظامه ��ا ال�سيا�سي ال�سوفيتي  ,رغم اننا
مل نك ��ن نع ��رف – كم ��ا يج ��ب  -خفاياه
و�شعابه و�صفات ��ه وال�صراعات املخفية
يف اعماق ��ه ...ال ��خ  ,اذ ان ذل ��ك كله كان
يقت�ضي خربة طويلة يف معرتك احلياة
مل نك ��ن منتلكه ��ا يف ذلك العم ��ر اليافع ,
ومل منتلك اي�ضا معرفة عميقة يف تاريخ
رو�سيا وخ�صائ�ص �شعبها وال�صعوبات
الت ��ي كان ��ت تع ��اين منه ��ا  ,بل انن ��ا كنا
ن�شاه ��د يف م�س�ي�رة احلي ��اة ال�سوفيتية
بع� ��ض الظواه ��ر ال�سلبي ��ة الوا�ضح ��ة
 ,ولكنن ��ا كن ��ا نح ��اول تربيره ��ا ب�شتى
املفاهيم ال�ساذجة .
مو�ض ��وع الالجئ�ي�ن الرو� ��س خ ��ارج
رو�سيا ي�ستحق الت�أمل الهادئ والدرا�سة
العميق ��ة وتب ��ادل الآراء املتنوعة ب�ش�أنه
م ��ع الآخري ��ن م ��ن الذي ��ن تعاي�ش ��وا مع
هذه الظاه ��رة  ,خ�صو�صا وان الهجرة
ا�صبح ��ت – وم ��ع اال�س ��ف ال�شدي ��د -
جزءا من حياتنا اليومية يف هذا الزمن
الردئ.

موسيقى السبت

ال�سل ��م املو�سيقي هو توايل النغمات
املو�سيقي ��ة الواحدة بعد االخرى يف
نظ ��ام حم ��دد وثاب ��ت بحي ��ث يجري
حتدي ��د امل�سافة بني كل نغمة واخرى
بح�سب ال�ت�ردد ال�صوت ��ي (باملفهوم
الفيزي ��اوي احلدي ��ث) .ويف ه ��ذا
ت�ست ��وي كل ال�س�ل�امل املو�سيقية يف
العامل� ،سواء كانت املو�سيقى عربية
�أم تركي ��ة �أم �صيني ��ة �أم �أوروبي ��ة
(الت ��ي ن�سميه ��ا ع ��اد ًة كال�سيكي ��ة).
والنغمات تتح ��دد بطبقتها ال�صوتية
�أي برتددها .ويتحدد ال�سلم بامل�سافة
ب�ي�ن النغمة وجوابه ��ا� ،أي ما ي�سمى
الأوكت ��اف من الرقم اليوناين اوكتا،
�أي ثماني ��ة ،لأن ال�سل ��م الأوروب ��ي
يت�أل ��ف م ��ن ثم ��اين نغم ��ات (ال�سل ��م
الدياتوين) ،مث�ل ً�ا املفاتيح البي�ضاء
على البيانو.
يف ال�ساب ��ق ،عندما كان ��ت املو�سيقى
تغن ��ي ب�ص ��وت واحد ،مل تك ��ن هناك
م�شكل ��ة يف حتدي ��د طبق ��ة نغم ��ات
ال�سل ��م ،وال العالقة بينه ��ا من ناحية
الرتدد .وبظهور الأدوات املو�سيقية
ب ��رزت احلاج ��ة �إىل حتدي ��د طبق ��ة
النغمات .لكن مع ظهور البوليفونية
(التعددي ��ة ال�صوتي ��ة) ا�صط ��دم
املو�سيقي ��ون وكذل ��ك الباحث ��ون

بظاهرة الت�آلف بني النغمات ،وتبني
�أن بع� ��ض النغمات تت�آل ��ف ،واخرى
تتنافر (�أي ت�صبح نا�شزة) .والت�آلف
يح�صل عندما تكون ن�سبة الرتدد بني
النغمت�ي�ن ن�سبة ب�سيط ��ة ،مثال � 2إىل
 ،1وه ��ي ن�سبة الأوكت ��اف (اجلواب
�أو الثامن ��ة)� ،أو � 3إىل ( 2اخلام�س ��ة
�أو امل�سيط ��رة)� .أم ��ا الن�شاز فيح�صل
عندم ��ا تك ��ون الن�سبة غ�ي�ر ب�سيطة،
بحي ��ث يتكون م ��ن تركي ��ب موجات
النغمت�ي�ن ما ي�سم ��ى بال�ضرب ��ات �أو
النب� ��ض ،لأن املوجت�ي�ن �إم ��ا تقويان
�أو تطفيان �إحداهما االخرى .ونقول
�أن النغمة ن�ش ��زت عندما يكون هناك
ع ��دد من ال�ضرب ��ات ،ون�ص ��ل الن�شاز
"الكامل" عندما ي�صل عدد ال�ضربات
� 33ضرب ��ة يف الثانية� ،أما التجان�س
�أو التواف ��ق الكام ��ل فيعن ��ي �أن ��ه ال
توجد هناك نب�ضات �أو �ضربات.

ا�ستعمل ��ت اوروب ��ا يف الع�ص ��ور
الو�سط ��ى نظام ��ا �إغريقي ��ا لبن ��اء
ال�س�ل�امل ،ه ��و النظ ��ام الفيثاغوري.
وفيه تكون دوزنة النغمات اخلام�سة
كامل ��ة االن�سجام ،لكن به ��ذا �ستكون
الثالث ��ات الكب�ي�رة وال�ساد�س ��ات
الكب�ي�رة �أعل ��ى بن�سبة كوم ��ا واحدة
(يق�س ��م الأوكت ��اف �إىل  1200وحدة
ت�سم ��ى �سن ��ت ،والكوم ��ا الواح ��دة
تعادل � 22سنت) .هذا يعطي �شعور ًا
بالن�شاز لأن عدد ال�ضربات �سيرتاوح
ب�ي�ن � 32-6ضرب ��ة يف الثانية .لذلك
ج ��رى اعتب ��ار الثالث ��ات الكبرية من
املحرم ��ات املو�سيقي ��ة يف ف�ت�رات
�سابق ��ة .يف ه ��ذه الأنظم ��ة القدمي ��ة
كان خف� ��ض �أو رف ��ع النغم ��ة بن�صف
ت ��ون ال يعطي نف�س القيمة ال�صوتية
(وهذه ت�سمى يف املو�سيقى النغمات
الإنهارموني ��ة ،مث�ل ً�ا ال ديي ��ز و �سي

ل�سان العرب ح�سب �سيغموند
فرويد :الأحالم
()2-1

ُني،
ق ��ال فرويد :يف مراجع كتابي الأ�شهر "تف�سري الأحالم" جتدُ ،يا ب ّ
العمل املن�سوب البن �سريين.
قل ��تُ لفرويد :يظه ��ر يل �أن جزء ًا كبري ًا من كالم اب ��ن �سريين� ،سيدي،
خُمت َل ��ق مو�ضوع عل ��ى ل�سان ��ه ،ولعلي �أج ��ازف با�ستنت ��اج �أن ت�أويل
ال�شعبي الذي ترا َكم عرب الع�صور
احللم وفق ابن �سريين هو التف�سري
ّ
ثم ُن ِ�س َب للرجل.
ق ��ال فرويد :من الواج ��ب � ْ
إذن �أن نعود �إىل ل�سان العرب ،ونعرف كيف
ُف ِهمت الأحالم ،من الناحية اللغوية يف الأق ّل.
أويلي .ففي
قل ��ت لفرويد :اجلانب اللغ ��ويّ ال ينف�صل عن اجلان ��ب الت� ّ
حل ْل َم وا ُ
م ��ادة "حل ��م" يف الل�سان نق ��ر�أ �أن ا ُ
حللُم ه ��ي ال ُّر�ؤْيا ،واجلمع
�أَحْ �ل�ام .يقال حَ َل� � َم يَحْ لُ ُم �إذا ر�أَى يف املَنام .حَ َل� � َم يف نومه يَحْ لُ ُم حُ لُماً
واحْ َت َل ��م وا ْنحَ َلمَ؛ قال ب�شر بن �أبي خ ��ازم (�أَحَ ٌق ما ر�أَيتَ � ِأم احْ ِتالمُ؟)،
وت َّل َم ا ُ
ويروى �أم ا ْن ِحالمُ .حَ َ
حل ْل َم ا�ستعمله.
ق ��ال فروي ��د :الر�ؤيا ه ��ي �أول دالالت الأح�ل�ام يف هذا الل�س ��ان� ،إذا ما
فهمتُ الر�ؤي ��ا  visionب�أنها �صورة ذهنية ل�ش ��يء ما ،تفر�ض نف�سها
على العقل� ،أو �أنها ،كما يقول معجم الرو�س ،مظهر �أو �شكل �أو متثيل
ذهن � ّ�ي ن ��راه �أو نعتقد ب�أننا ن ��راه ونن�سب �إليه الق ��درات اخلارقة .يف
ُ
الل�سان �إليه ��ا قدرات خارقة تنب�ؤية ،وال
اعتب ��ار الأحالم ر�ؤياَ ،ي ْن�سب
يعتربه ��ا من (الالوعي) .احللم نبوءة على امل�ستوى الب�صريّ  ،يلزمها
الت�أوي ��ل ،مث ��ل كالم املتنبئ�ي�ن و�سج ��ع الكه ��ان املُغ َلقة عل ��ى امل�ستوى
اللفظي التي حتتاج تف�سري ًا.
ّ
قلت لفرويد :مي�ضي املعجم قائ ًال �أن حَ َل َم به وحَ َل َم عنه حَ َ
وت َّلم عنه �أي
ر�أَى له ُر ْ�ؤيا �أو ر�آه يف النوم .ويف احلديث "من حَ َ
ت َّلم ما مل يَحْ لُ ْم ُك ِ ّل َف
� ْأن يَع ِق َد بني َ�شعريتني" [حبتي �شعري]� ،أي قال �إنه ر�أى يف النوم ما مل
َي َرهُ .و َت َك َّل َف حُ لُم ًا مل َي َره .يقال حَ َلم ،بالفتح� ،إذا ر�أَى ،حَ َ
وت َّلم �إذا ادعى
َ
منامه ال يزيد على كذبه يف
الر�ؤْيا كاذب ًا ،قال ف�إن قيل َكذِ بُ الكاذ ِِب يف ِ
ْ
َي َق َظ ِت ��ه ،ف ِل� � َم زادَتْ عُقوبته ووعيده و َتكليفه َعق� � َد ال�شعريتني؟ قيل قد
�ص ��ح ا َ
خلبرَ ُ َ�أن الر�ؤيا ال�صادقة جُ ْز ٌء م ��ن ال ُّن ُب َّوة ،والنبو ُة ال تكون �إ َّال
وَحْ ي ًا ،والكاذب يف ر�ؤياه َي َد ِّعي �أن الله �أراه ما مل ي ُِرهِ  ،و�أَعطاه جزء ًا
من النبوة ومل يعطه �إياه ،والكذِ بُ على الله �أَعظم ِف ْر َي ًة ممن كذب على
اخللق �أو على نف�سه.
ق ��ال فروي ��د :هن ��ا ث ��اين دالالت الأح�ل�ام يف ل�س ��ان الع ��رب .اختالق
الر�ؤي ��ا  visionاختالق� � ًا (ال َتحَ ّل ��م) لي� ��س من طبيعة احلل ��م ب�شيء.
�صاح يُنت ��ج الأحالمَ .احلل ��م الأول هو الوحيد
ثم ��ة حامل يحل ��م وثمة ٍ
اجلدي ��ر باالعتب ��ار ب�سب ��ب �أ�صال ��ة ر�ؤي ��اه الت ��ي ق ��د ُتق � ِ�ارب وت�شابه
النب ��وءة والتنب� ��ؤ .والطبيع ��ة التنب�ؤي ��ة لبع� ��ض الأحالم مم ��ا نعرفه
ونثق ب ��ه .و�أج ُد �أن التفريق بني (حَ َلمَ) حَ َ
و(ت َّلمَ) مفيد .ولعلي �س�أزعم
ب� ��أن مف ��ردة ال َتحَ لُّ ُم قد تك ��ون رديف ًا لأح�ل�ام اليقظ ��ة (� )rêverieأو
( )daydreamبالإنكليزية.
ُّ
قلتُ لفرويد :وزن (تفعّل – حَ َ
تلم) هي �صيغة م�ضاعفة و�إرادة .وبهذا
ُّ
َ
عقلي م�شغول
ميك ��ن �أن ُتفه ��م �أح�ل�ام اليقظة = التحَ ل ��م ب�أنها "ن�ش ��اط ّ
ً
ب�أف ��كار ملتب�سة ويتوجَّ ��ه نحو هدف غام�ض ،فيك ��ون املرء �ضائعا يف
�أحالم يقظ ٍة ال نهائية".
ق ��ال فروي ��د :لع� � ّل �أف�ض� � ُل م ��ا نقر�أ ع ��ن �أح�ل�ام اليقظ ��ة ،يا ُبن � ّ�ي ،هي
معاجل ��ات با�شالر .فم ��ا لديك عن الأحالم �أي�ض ًا مم ��ا قد يفيدين ويفيد
با�شالر نف�سه؟
قل ��تُ لفرويد :يذكر الل�سان متابع ًا �أن ا ُ
حل ْل� � َم هو االحتالم ،يجمع على
الم .ويف احلديث "الر�ؤيا من الله وا ُ
حل ْل ُم من ال�شيطان" ،والر�ؤيا
الأحْ ِ
َ
وا ُ
َ
َ
حل ْل� � ُم عب ��ارة عم ��ا يراه النائ ��م يف نومه م ��ن الأ�شياء ،ولك ��ن غلبت
ُ
ْ
الر�ؤي ��ا على ما يراه من اخلري وال�ش ��يء احل�سن ،وغلب احلل ُم على ما
يراه م ��ن ال�شر والقبيح؛ ومنه قوله "�أَ ْ�ضغ � ُ
الم" ،ويُ�ستعمل ك ُّل
�اث َ�أحْ ٍ
واحد منهما مو�ضع الآخر.
 يُتبع

محطات ثقافية

ت���ط���ور ال�����س��ل��م امل��و���س��ي��ق��ي
ثائر �صالح

تلويحة المدى

الت�شكيلية فاطمة العبيدي ت�شارك يف املهرجان الدويل الت�شكيلي
بيمول متتل ��كان اليوم نف� ��س القيمة
ال�صوتية).
ظه ��رت له ��ذا ال�سب ��ب من ��ذ ع�ص ��ر
النه�ض ��ة نظم متع ��ددة لتعديل ال�سلم
املو�سيق ��ي وجعل ��ه �أك�ث�ر مرون ��ة
من ناحي ��ة الت�آل ��ف ،تق ��وم كلها على
�أ�سا� ��س تغي�ي�ر الن�س ��ب الطبيعي ��ة
ل�ت�ردد نغم ��ات ال�سل ��م وتقريبه ��ا من
الن�س ��ب الب�سيطة قدر الإمكان لتقليل
احتم ��االت التناف ��ر .من ه ��ذه النظم
هن ��اك النظ ��ام ال ��ذي ا�ستعمل ��ه ب ��اخ
(ال ��دوزان املعدل) ،ونظ ��ام الدوزان
املت�ساوي ،وفيه يق�سم الأوكتاف �إىل
 12ج ��زء مت�ساوي (كل ج ��زء بقيمة
� 100سن ��ت) ،ووف ��ق ذل ��ك �ستك ��ون
اخلام�س ��ات �أقل بقيم ��ة � 2سنت فقط
من قيمة االن�سجام الكامل.
ال ��دوزان املت�س ��اوي ه ��و م�ساوم ��ة
�صوتي ��ة فيزياوية تمُ ّكن املو�سيقيني
من ا�ستعمال نغمات ال�سلم املو�سيقي
دون قي ��ود ،ويع ��ود له ��ذا النظ ��ام
الف�ضل يف قيام موت�سارت باالنتقال
ب�ي�ن � 12سل ��م مو�سيق ��ي يف نف� ��س
القطعة .لكن مثل هذا النظام ال ينفع
املو�سيق ��ى ال�شرقي ��ة الت ��ي ال ت ��زال
ال حتتاج ��ه لأنه ��ا احادي ��ة ال�ص ��وت
(مونوفوني ��ة) ،كذل ��ك لأنه ��ا تعتم ��د
ب�شكل كب�ي�ر على الأبع ��اد املو�سيقية
الرهيفة و�صغرية االختالف يف بناء
بع�ض املقام ��ات ،رغم الدع ��وات �إىل
ا�ستعم ��ال نظام مت�س ��اوي يت�ألف من
 24نغمة مت�ساوية.

�شارك ��ت الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة فاطم ��ة العبيدي
يف املهرج ��ان ال ��دويل الت�شكيل ��ي ال ��ذي �أقيم
يف �سلوفاكي ��ا ،وحتت �شع ��ار (بري�شتنا نن�شر
احلب وال�سالم) وبدورته (.)23
وع ��ن م�شاركته ��ا يف املهرج ��ان قال ��ت الفنانة
فاطمة العبيدي� :شاركت يف املهرجان بلوحات
عن املر�أة العراقية وما تتحمله من �صعوبات،
ومل تخ ��ل لوحاتي م ��ن ت�صوي ��ر للواقع الذي
يعي�شه بل ��دي العراق ،و�سب ��ق �أن �شاركت يف
هذا املهرجان بدوراته ال�سابقة.
و�أ�ضاف ��ت الت�شكيلي ��ة� :أنها جترب ��ة رائعة يل
باحل�ضور م ��ع فنانني عامليني وه ��م ير�سمون
ويقدمون ما لديهم من �ألإبداعات.
يذكر �أن الفنان ��ة الت�شكيلية فاطم ��ة العبيدي:
ح�صل ��ت على �شهادة تقدير ع ��ن م�شاركتها يف
املهرج ��ان ،وهي امل�شارك ��ة الثالثة حيث كانت
الأوىل �سن ��ة  2014عندم ��ا ف ��ازت باجلائ ��زة
الأوىل وح�صل ��ت عل ��ى لقب �سفيــ ��رة ال�ســــالم
م ��ن م�ؤ�س�سة ال�شرق للفن وهي اجلهة الراعية
للمهرجان وهي م ��ن منظمة الإحتاد الأوربي،
وجائ ��زة املهرج ��ان عب ��ارة عن متث ��ال ذهبي

من �صن ��ع النحات ال�سلوفاك ��ي الرائد "تيبور
بارتف ��اي" ،كم ��ا �أقام ��ت العديد م ��ن املعار�ض
و�أهمه ��ا يف فلورن�سا  /ايطالي ��ا ويف كالريي
مينتان ��ا للف ��ن املعا�ص ��ر ,املعر� ��ض امل�ش�ت�رك
ملجموع ��ة م ��ن الفنانني م ��ن ال ��دول( :العراق
– ايطالي ��ا – الربازي ��ل – الأورغ ��واي –

مولدوفي ��ا – الياب ��ان – كن ��دا – بريطاني ��ا
– رو�سي ��ا – املغ ��رب – املك�سي ��ك – فرن�سا
– لبن ��ان) ,وكانت م�شارك ��ة الفنانة العراقية
فاطم ��ة العبي ��دي بثالثة �أعمال وه ��ي الأعمال
الت ��ي عر�ض ��ت يف بين ��ايل فلورن�س ��ا ال ��دويل
العا�شر للفن املعا�صر.

جل�سة حوارية عن املر�أة القيادية يف وزارة الثقافة
عقدت جلنة امل ��ر�أة بوزارة الثقافة،
الي ��وم اخلمي� ��س ،جل�س ��ة حوارية
بعنوان (امل ��ر�أة القيادية يف وزارة
الثقاف ��ة ...غي ��اب �أم تغي ��ب؟) على
قاعة ع�شتار .
و�أدارة اجلل�س ��ة احلواري ��ة رئي�سة
جلنة املر�أة �أف ��راح �شوقي ،وقالت:

�إنه ��ا جل�س ��ة م�صارح ��ة ومكا�شف ��ة
لن�ض ��ع النق ��اط عل ��ى احل ��روف
ولنحك ��ي ب�ص ��وت ع ��ال ،امل ��ر�أة
يف وزارة الثقاف ��ة حتدي ��دا لديه ��ا
الإمكاني ��ات وامل�ؤه�ل�ات لتت ��وىل
من�صب ��ا قيادي ��ا ،لك ��ن واق ��ع احلال
يق ��ول �إن لدينا نح ��و  22مدير عام

رج ��ل يف معظ ��م دوائ ��ر ال ��وزارة
ولي� ��س هناك ام ��ر�أة به ��ذا املن�صب
�سوى واح ��دة فقط.و�أكد مدير عام
دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية يف
الوزارة الأ�ستاذ رعد عالوي خالل
كلمته� :أهمية دور املر�أة باعتبارها
ن�صف الع ��امل ولي�س املجتمع فقط,

م�ش ��ددا عل ��ى دور وزي ��ر الثقاف ��ة
وال�سياحة والآثار فرياد رواندزي
يف دعمه للم ��ر�أة و�أميانه بكفاءتها
وحقه ��ا يف ت ��ويل منا�ص ��ب قيادية
فيه ��ا حي ��ث ر�شحت لع ��دة منا�صب
يف الوزارة ولأخذ دورها احلقيقي
والفاعل يف املجتمع.
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نافذة على املثقف والثقافة

أ�سا�سي يف تربية نف�سه
فالعال َمن ال ير�ضى مبا ح�صل عليه من تعليم �أوليّ �أو لنقل �
العلم.
لي�س للثقافة واملثقف من حدود ،متام ًا كما يف ِ
ّ
مِ
يتي�سر حتت �أيديه ومبا ي�ستنري عق ُله وترتاح
مما
�شخ�ص غري
وعقله وخمتلف جوانب حياته .فهو
ّ
اعتيادي يغو�ص يف �شغفه بالنهل ّ
ٌ
ُ
وم�ستجدات .فيم�ضي يف م�شواره �سابراً
غور بطون الكتب ،حم ّللاً ومقارنا وكا�شفا ومقدِّ ما زبدة ما ي�صل �إليه،
نف�سه من علوم وبحوث
ّ
له ُ
َ
للقارئ وامل�ستمع واملطالع والباحث.

 لوي�س �إقليم�س
مل يك ��ن �أك�ث� َ
�ص ��نوُ ه الآخ ��ر� ،إنْ ْ
َ
فهناك
ر من ��ه �أو حماية �سيا�سية �أو اجتماعية.
الت�ص ��اق ًا باملجتمع والإن�س ��ان والنظام ّمن ي�س ��تطيع حت ّم َل وز َر فعلِه ا َ
جل�سور
الع ��ام ،املث ّق � ُ
ني يك�شف عن مواقع اخللل �أو الف�ساد
�ف ال ��ذي ال ير�ض ��ى مب ��ا ح َ
ُ
يخالف ال�س ��ائ َد يف حكم
ح�ص ��ل عليه من ثقافة عا ّم ��ة ،جمتمعية �أو يعط ��ي ر�أي ًا
وديني ��ة و�أخالقي ��ة و�أدبي ��ة وحت ��ى ال�سيا�س ��ة واملجتمع وال ّدي ��ن واملعتقد.
�سيا�س ��ية واقت�ص ��ادية ،ب ��ل يتع ّم ��ق يف وبالعك� ��س ،هن � َ
�اك َم ��ن ال طاق� � َة ل ��ه مبا
�ض ل�ش ��تى امل�ض ��ار
ر
وتع
ه ��ذه جميعا ويق� �دّم طروح � ٍ
لوم ِّ ٍ
�ات و�أفكارا يلق ��ا ُه من ٍ
ُ
�تعر�ض �آرا ًء للمناق�ش ��ة واملقارن ��ة والتهدي ��دات الت ��ي قد ت�س ��تهدف حياتهَ
وي�س �
َ
واملقارب ��ة به ��دف �إيجاد �أر�ض ��ية جيدة �أو �أفرا َد عائلته �أو م�ص ��احله �أو وجودَه
للح ��وار والنقا� ��ش والتفاه ��م م ��ن �أجل كمواط ��ن وك�إن�س ��ان ل ��ه ّ
كل احل ��ق يف
خل ��ق جمتم ��ع مت ��وازن ومت ��زن وقابل التعبري عن نف�س ��ه وفك ��ره ور�أيه ،مهما
للتعاي� ��ش ب�ي�ن املجموع ��ات الت ��ي ق ��د اختلف مع الآخرين الذين ال ي�ستح ّبون
تختل ��ف يف الدي ��ن واملعتق ��د واملذه ��ب النق ��د وال يقبل ��ون بالإ�ش ��ارة لأفعاله ��م
حب ال�ش ��ائنة �أو �س ��لوكياتهم ال�ش ��ا ّذة و�سط
وال ��ر�أي ،لكنها ينبغ ��ي �أن يجم َعها ُ
الوطن واح�ت�رام الآخر وتق ّب ��ل النف�س املجتمع.
الب�ش ��رية مهما كان نوع االختالف معها قد يذهب تركيزي نحو ما ميكن للمثقف
وم ��ع منهجه ��ا ال�شخ�ص ��ي واملجتمع ��ي ال�سيا�س � ّ�ي �أن يحم َله من معطيات و�آراء
والدين ��ي والفك ��ريّ  .فاملثق ��ف دار� � ٌ�س و�أفكار يف هذه الأيام احلرجة ال�ص ��عبة
ٌ
وباحث
�وعي
وكاتب ونا�ش� � ٌر ،ال واملليئ ��ة باملعاناة واخل�ب�رات املتعددة،
ٌ
مو�ض � ٌّ
يقبل املجاملة واملواربة وامل�سا َيرة على ال�س ��لبية امل�ؤملة منها �أكرث من الإيجابية
ُ
ح�س ��اب حق ��وق املجتم ��ع ال ��ذي
يعي�ش املفرحة .فمن �ش�أن هذا النوع من �أركان
في ��ه والنظ ��ام ال�سيا�س � ّ�ي
ريه املبا�شر
واالجتماعي احلياة ،ميكن �أن يكون له ت�أث ُ
ّ
الذي يُ�س�ّي�رّ ُ احلياة ،به ��دى الله اخلالق يف جم ��رى احلي ��اة اليومي ��ة للمواطن.
�أم برف� ��ض قوانني ال�س ��ماء ال�س ��محاء .لكنَّ ذلك ال ي�س� � ّد الطريق �أمام النتاجات
وه ��ذه من �أه ّم ما ميك ��ن �أن يكون عليها الأدبية � ً
أي�ض ��ا التي ال ّ
تقل �أهمي ًة� ،شعرا
ً
املثق ��ف املخل� ��ص ملبادئ ��ه والأم�ي�ن على ون�ث�را وق�ص ��ة ورواي� �ة ،للنخب ��ة التي
ما يعتق ُد به من �س ��لوكيات �ص ��ائبة تفيد ب�إمكانه ��ا ه ��ي الأخرى معاجل ��ة مواقع
املجتم ��ع والدولة .و�إ ّال ما فائدة ثقافته ،اخلل ��ل يف املجتمع ونظامه ال�سيا�س � ّ�ي
�إذا �س ��اي َر ا�ش ��كا َل الف�س ��ا َد و�س ��كتَ ع ��ن ال ��ذي ي�س ��عى جاهدا لأ�س � ِ�ر ه ��ذه الفئة
اجلرم واملجرمني ،وتغا�ضى عن �أخطاء املثقف ��ة يف خانة قوقعة املنافع ال�ض ��يقة
املجتم ��ع وال�سيا�س ��ة ،وامت ��دح فالن ��ا وامل�صالح الطائفية والفئوية.
قدح �آخ َر انتقاما
مم ��ا ال�ش � َّ�ك في ��ه� ،أنَّ الكثريي ��ن ي ��رون
ري َّ
تك�س ��با غ َ
ّ
م�سو ٍغ� ،أو َ
ربر .وه ��و يفعل هذا يف املثق ��ف ،م ��ر�آ ًة للمجتمع وانعكا�س ��ا
وته ّت ��كا م ��ن غري م ّ
نتاج ��ه الفك ��ري �أو
يف �أكرث الأحيان ،يف غياب �أية ح�صانة ل�ص ��ورته� ،أ ًّي ��ا كان ُ

الأدب � ّ�ي �أو ال�سيا�س � ّ�ي �أو ال
أمني وا�س ��تقواء الكث�ي�ر من الأحزاب وكب�ي�رة ،لكونه ��ا م�س� ��ؤولية �أخالقي ��ة
ّ
إعالمي .فال ال ّ
ً
ً
تخ�ص
ح�ض ��ارة ملجتم ��ع �أو لكي ��ان دول ��ة م ��ن والتنظيم ��ات غ�ي�ر القانوني ��ة وغ�ي�ر �أي�ض ��ا� ،إ�ض ��افة لكونه ��ا م�س� ��ألة
ّ
دون ثقافة ومثقفني يعك�س ��ون �صور َته ،ال�شرعية وغري الد�ستورية على ال�ساحة جمتمع ونا�س ونظام وم�صري وم�ستقبل
�س ��لبا �أو �إيجاب ��ا .فاجلانب ال�س � ّ�يء �أو العراقي ��ة .فالف�ص ��ل الع�ش ��ائريّ مث�ل� ًا� ،شعوب .هناك َمن �س ّل َم �أم َره للأقدار غري
�بح ركنا �أ�سا�س ��يا يف ّ
حل النزاعات
مكرتث مبا قد ينتج عن �أفكاره وكتاباته
ٍ
ال�سالب يزو ُل وال يبقى وال يدوم .بينما �أ�ص � َ
ال
�فقات مل�ساومات م�شبوهة .وطروحاته االقتحامية ال�شجاعة و�سط
إيجابي منه هو الذي يُتحدّث عنه على ويف عقد �ص � ٍ
ّ
املنابر ويف ال�ساحات والأزقة ،حتى لو وال�س ��بب يف ذل ��ك ك ّل ��ه� ،ض ��عف الدولة الفو�ض ��ى التي يعي�شها البلد واملجتمع.
كانَ قا�س ��يا وفي ��ه ن�ب�رة نق ��د للإ�ص�ل�اح وم� ّؤ�س�س ��ا ُتها وفق ��دان الثق ��ة بالق�ض ��اء فالنظام ال�سيا�س � ّ�ي القائم على الطائفية
والتنبيه من خطورة امل�ض � ّ�ي يف دهاليز اخلا�ضع للتوافق بني الكتل ال�سيا�سية ،واملذهبية يف البلد ال يتيح دوما للمثقف
ال�س� � ّيئات واملفا�سد وال�س ��لب ّيات .وهذا ما جع َله �أ�س�ي�را لهذه التوافقات وحتت احل ّر ال�صادق كي يعبرّ عن �آرائه بحرية
دور املث ّق ��ف احلقيق � ّ�ي ال ��ذي ينبغي �أن رحمة خانة املحا�ص�ص ��ة التي ت�س� � ّيدت وواقعية وب�ص ��دق املواطن ��ة املطلوبة،
ي�أخ� � َذ دو َره يف البلد واملجتمع ،و�س � َ�ط املوقف العد ّ
يل وطغت م�س ��اوما ُتها على ب�سبب من ثقافة القهر والتم ّلك والتخ ّلف
�أ�ص ��وات الهرج واملرج وطغيان الف�ساد الد�ستور والقانون.
ع ��ن اجلاهلي ��ة املتوارث ��ة ع�ب�ر الأجيال
يف ال�ص ��فوة ال�سيا�س ��ية احلاكم ��ة و َمن وبالت ��ايل يق ��ف املثق ��ف �أم ��ا َم خي ��ارات والت ��ي ال تقبل احلوار وال ��ر�أي الآخر.
لب�س ��وا عب ��اءة الدّين لتح�ص�ي�ن النف�س ثالث ��ة� :إ ّم ��ا اقتح ��ا َم م�س ��رح ال�سيا�س ��ة
فتغييب هذه الطبقة من املفكرين و�سط
ُ
ونيل �ش ��يءٍ من القد�س ��ية عل ��ى �أفعالهم واملجتمع من �أبوابه الوا�س ��عة وعر�ض املجتمع ،فيه الكثري من الظلم وال�ض ��رر
التي ي�ش ��وبها الكثري من الف�س ��اد ،وذلك م ��ا لديه من ر�ؤية وفكر وحلول وحتليل على املجتم ��ع ونظامه ال�سيا�س � ّ�ي .فهي
�س ��عيًا وراء التغطي ��ة عليه ��ا وعل ��ى م ��ا لواق ��ع حي ��اة النا� ��س وم�ص�ي�رهم� .أو �ص� � ّمام الأم ��ان يف حي ��اة املجتمع ��ات،
يت�ص� � ّرف به الأتباع �ضمن ذات الدائرة .جل ��م الفك ��ر والكلمة وك�س ��ر القلم خوفا وال تق � ّ�ل �أهمي ��ة ع ��ن الدور ال ��ذي تقوم
وبالرغم من ّ
كل ما يح�ص ��ل وما يجري ،على حياته وم�س ��تقبله ولقمة عي�شه مع ب ��ه امل�ؤ�س�س ��ات الأمني ��ة يف �أيّ نظ ��ام،
ف�أ�ص ��وات املثقفني عندنا ،ما تزال غافية �أهله� .أ ّما الثالث ،وهو الأخطر ،م�سايرة والت ��ي م ��ن �أوىل مهماته ��ا احلفاظ على
�لبي يف حي ��اة النا� ��س �أمن الوطن واملواطن من عبث العابثني
ولي�س ��ت على ق ��در امل�س� ��ؤولية الوطنية اجلان ��ب ال�س � ّ
واالجتماعي ��ة والإن�س ��انية والأخالقية والنظام ال�سيا�س � ّ�ي وجماملة ال�سا�س ��ة وف�س ��اد املف�س ��دين .ذلك لأنَّ ت�أمني الفكر
التي ينبغي �أن تكون عليها.
و َم ��ن يف ال�س ��لطة عل ��ى ح�س ��اب احلق املجتمع ��ي التعاي�ش ��ي ال�ص ��حيح ل ��دى
�د
�
ي
والتهد
�وف
ق ��د تك ��ون �أ�ش ��كال اخل �
والكلم ��ة الر�ص ��ينة والر�ؤية ال�س ��ديدة ،الإن�س ��ان ال�س ��ويّ  ،ه ��و بح� � ّد ذات ��ه من
واحليط ��ة واحل ��ذر احيانا ،م ��ن بني ما �أي بب�س ��اطة امل�ساومة على هيبة الوطن �أك�ب�ر التحديات املعا�ص ��رة التي تواجه
يحاول �أن ي�س ��ترت به املث ّقف احلري�ص ،وحقوق مواطنيه من دون متييز.
جمتمعاتن ��ا الرتاثية امللتزم ��ة باملرياث
حفاظ ��ا على حياته ولقمة ِ
�مي املذهبي
عي�ش ��ه و� ِ
أمان هذه الر�ؤية وهذه احلال قد ت�سري على الديني واملعتقديّ واملوا�س � ّ
�أهل ��ه وعائلته .ويف هذا ق ��د يكون على عموم منطقة ال�شرق والبلدان الإ�سالمية �أك�ث�ر من الع�ص ��رنة واحلداثة والتطوّ ر
ح � ّ�ق يف جان ��ب م ��ن جزئي ��ات احليطة الت ��ي تفتق ��ر �إىل و�س ��ائل الدميقراطي ��ة ب�سبب طبيعة هذه املجتمعات التقليدية
واحلذر هذه ،يف بلد فق َد الأمنَ والوئام الب ّناءة احلقيقة ،وترف�ض منح م�س ��احة الت ��ي ت�أب ��ى االن�س�ل�اخ ع ��ن ِجل ��د الدّين
ال�سلمي ،وباتَ مرتعًا
والعي�ش
ٍ
لع�صابات احلري ��ة ملواطنيه ��ا ،ب�س ��بب طبيع ��ة والتد ّي ��ن التقليديّ الذي يقدّ�س العمامة
ّ
َ
�تقوت
�
س
ا�
�ي
�
ت
ال
�يات
�
ش
امليلي�
�واع
اال�س ��تبداد و�أ�س ��اليب القمع والرتهيب و ُمرتديه ��ا وملتح ��ف عب ��اءة الإ�س�ل�ام
و�أن � ِ
مب�ؤ�س�ساتها احلزبية والع�شائرية ومن الت ��ي تتبعه ��ا �أنظم ��ة املنطقة م ��ن دون ال�سيا�س � ّ�ي والدع ��ويّ لتحقي ��ق مناف ��ع
ممن ا�س ��تثناء .كما �أنّ الأنظمة الثيوقراطية حزبي ��ة و�شخ�ص ��ية وفئوي ��ة وطائفية.
داعميه ��ا من متنفذي ��ن يف الدولة و ّ
ت�س ��ربلوا بالإ�س�ل�ام ال�سيا�س � ّ�ي لإ�ضفاء الت ��ي و ّلدته ��ا الظروف اجليو�سيا�س ��ية فه�ؤالء على دومًا على حق و�إنْ �أخط�أوا،
�مح �أتباعُهم ومق ّلدوهم بتوجيه
هال ��ة م ��ن القد�س ��ية والتح�ص�ي�ن عل ��ى بدعم م ��ن �أي ��ادي دول ك�ب�رى و�أدواتها وال ي�س � ُ
�س ��لوكياتهم ال�ص ��ارخة واملتناق�ضة مع بهدف الإبقاء على تخ ّلف �شعوب املنطقة ال ّلوم واالنتقاد �إليهم الكت�س ��ابهم درجة
�أقوالهم ون�ص ��ائحهم .فه�ؤالء مل يرتكوا �ض ��من دائرة املح ّرم واملقدّ�س ،لي�س لها الع�ص ��مة بح�س ��ب اعتقاده ��م ،حت ��ى لو
جما ًال للم�ؤ�س�س ��ات املجتمعية الر�صينة اال�س ��تعداد احلقيق ��ي للقب ��ول باحلوار ا�ص ��ط ّفوا يف خان ��ة الف�س ��اد واخلط� ��أ
كي حت ّقق الوف ��اق والإخاء والوئام يف وتق ّب ��ل الآخر املختلف ،حتى لو كان من واملراءاة �أمام الله والنا�س.
�ص ��فوف املجتمع املتناق�ض ال�شخ�صية ،نف�س ال ّدي ��ن واملذهب ،فكم بالأحرى �إذا ل ��ذا ،ومن منطلق الإمي ��ان بدور الثقافة
خارج هذه الدائرة؟
وال �أج ��ازوا ف�س ��ح ًة للق�ض ��اء والع ��دل كان
واملثق ��ف التنوي ��ري للمجتم ��ع ،ال ب� � ّد
َ
لي�أخ ��ذا جمراهما ب�س ��بب حال ��ة الفلتان م�ش ��كلة املثق ��ف �إذن الي ��وم ،عوي�ص ��ة من ك�س ��ر حاجز ع ��دم الثقة والت�ش ��كيك

ال����ع����ق����ـ����ل وال�������س���ل���ط���ة

اغتيال �أمام ق�صر العدالة!

التاريخ2016/9 /26 :
:عمان  -الأردن
املكان ّ
املجني عليه  :ناه�ض حتــر
يتكرر وهو
القاتل  :نف�سه
ّ
من �ضمن القاتل املت�سل�سل

 د� .أثيــــر حــــداد
م ��رة �أخ ��رى تتوجه فوه ��ة كامت الأفكار
اىل ر�أ� ��س ورقب ��ة املثقف احل ��ر ناه�ض
ح�ت�ر وتطرحه على درجات �س ��لم ق�ص ��ر
العدال ��ة يف عم ��ان ،يف رمزي ��ة فائق ��ة
التعبري ع ��ن نف�س ��ها ،فينت�ش ��ر دمه على
درجات ق�ص ��ر العدالة بينما يقف القاتل
وهو يحمل م�سد�سه قرب جرميته اي�ضا
عل ��ى درج ��ات ق�ص ��ر العدال ��ة متفاخ ��ر ًا
بجرميته .
القتيل �أراد ان يكون خمتلف ًا عن جمتمع
القطيع فن�شر كاريكاتري ًا لي�س له يرف�ض
في ��ه جن ��ة داع� ��ش املعم ��ورة بحوريات
العِ ني والغلمان .
َمن القاتل ؟ �أهو الذي �أطلق الر�صا�ص ؟
ان ��ه اال�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي وداع� ��ش
وحمتكري اجله ��ل املقد�س الذي يخطب
ليال ونهارا ،ومنذ مئات ال�س ��نني بنف�س
اخلط ��اب ونف� ��س الوج ��ه املتجه ��م .
خطاب يحتكر لنف�س ��ه تف�سري الأحاديث
واملروي ��ات م ��ن �أر�ض ��ية جدب ��اء يلفه ��ا
القحط والتكرار اململ بدعوة الدفاع عن

الل ��ه  .فهل ا�ص ��بح الله هذا من ال�ض ��عف
كي يحتاج َمن يدافع عنه؟ ثم يدعون انه
ك ّلي القدرة.
ع�ب�ر التاري ��خ هن ��اك امثلة متع ��ددة من
وكالء الله� .س ��لمان ر�شدي كاتب واديب
له رويات رائعة .وكتب �آيات �ش ��يطانية
ف�أح � َّ�ل اخلميني دمه ،مما اك�س ��ب كتابه
هذا �ش ��هرة عاملية ترجم بعد تلك الفتوى
اىل احدى ع�ش ��رة لغة عاملي ��ة وبيع منه
ماليني الن�سخ  .اذكر انني عندما �سمعت
بفتوى حتليل دم �سلمان ر�شدي ،قبل ان
ا�سمع عن روايته تلك� ،سعيت ان اح�صل
على ن�سخة منها ،وح�صلت عليها مه َّربة
من �أعني رج ��ال حفظ النظام ال�س ��اكن .
فوج ��دت انها رواية عادية جدا ال ترتقي
اىل م�ستوى �شهرتها.
القمع ه ��و املر�ض الع�ض ��ال يف املجتمع
العرب ��ي  .والقمع مرت�س ��خ لأننا جمتمع
ن�ؤم ��ن بفك ��رة النم ��ط الواح ��د احلاك ��م
الواحد املرجع الواحد التف�سري الواحد
القيم ��ه الواحده والدي ��ن الواحد .وهنا

بق ��درة هذا الن ��وع من املثق ��ف
الوطني والطائفية املتز ّمتة التي ح�ص ��رت الفكر
ّ
عل ��ى توجي ��ه املجتم ��ع وفق م ��ا تتطلبه واحلرك ��ة والر�ؤية يف �س� � ّلة مته ّرئة من
احلي ��اة اليومي ��ة العادي ��ة واملتزن ��ة قي � ٍ�م وتقالي ��د و�أحادي ��ث م�ش ��كوكٍ يف
للمواط ��ن كم ��ا يراه ��ا بع�ي�ن متفائل ��ة �ص � ّ�حة ورودها ،بل يف وجودها �أ� ً
صال.
وبر�ؤية �إ�ص�ل�احية ،وامل�س ��اهمة بر�س ��م والفك ��ر التدمرييّ الذي حتملُه منظمات
م�س ��تقبله �ض ��من جمتم ��ع منفت ��ح قابل مت�ش ��ددة يف ع�ص ��ر العومل ��ة واحلداث ��ة
للتطوير والإبداع الفكري واالجتماعي والع�صرنة وفق هذا الأ�سا�سة  ،لي�س من
والدين � ّ�ي ال ��ذي يقب ��ل باخت�ل�اف الآخر ال�سهل الق�ض ��ا ُء عليه وم�ص ��ادر متويله
عنه وباختالف فك ��ره وعقيدته ور�ؤيته �إ ّال بتوحي ��د اجله ��ود الدولي ��ة للتعريف
�راره وخطورة ات�ساعه ،باعتباره
للأم ��ور .وم ��ن دون الإمي ��ان بق ��درة ب�أ�ض � ِ
املثق ��ف على خلق بيئة �س ��ليمة م�ش ��هو ٍد �سرطا ًنا �سريع االنت�شار ،لو طا َل بقا�ؤُه
إيجابي عل ��ى ّ
لها باالنفت ��اح ال
�عب
كل تطوّ ر وا�ش ��ت ّد عز ُم ��ه وقوي ��ت �أدواته �ص � َ
ّ
ُ
وعلمي
وتقوي�ضه وحتجي ُمه.
واجتماعي ،تبقى اجلهود معاجل ُته
فكريّ
ّ
ّ
متعرثة والدوائ ��ر املعنية تدور يف فلك من هنا ،ال ب ّد �أن حتظى املناهج عموما،
الإداريات والتوجيهات ال�سيا�سية التي بثقاف ��ة جتي ُز تقيي ��م ومراجعة وحتليل
ال تخرج عن نطاق املنافع ال�ضيقة لفئات الب ��ايل منه ��ا وال ��ذي يقت ��ل وال يحيي،
بعيدة عن �أوجه الثقافة ،التي ج ُّل ه ّمها يجرح وال ي�ض� � ّمد ،يك�س ��ر وال يُ�ص ��لح.
االمتيازات وتكميم الأفواه وج ّر املث ّقف فالفك ��ر ال ��ذي تزرعُه املناه ��ج يف معظم
رتهات بد ًال م ��ن تهيئة ّ
نحو ال ّ
كل �أنوان بل ��دان املنطق ��ة ،ومنه ��ا بلدن ��ا العراق،
الإبداع يف وجهه ور�سالته.
فك ٌر تدم�ي�ريّ لبنيان الإن�س ��ان والوطن
واليوم� ،إ�ض ��افة للأن�شطة الكثرية التي واملجتمع ��ات الت ��ي تتهاف ��ت �أحيا ًن ��ا
تتعاطاها الثقاف ��ة واملثقفون يف احلياة مرغمة عل ��ى قبول املوج ��ود واملطروح
اليومية والإجرائية للمواطن بالت�صدّي ب�س ��بب ت�أث�ي�رات مدار� ��س منغلقة على
ّ
لكل ال�س ��لبيات التي تع�ص ��ف باملجتمع ،الفكر ومراجع تقليدية ال تقبل بالتطوّ ر
ي�ب�رز دورهم ��ا يف كيفي ��ة حمارب ��ة �آفة ومراجعة الذات من �أجل �إدراك احلقيقة
التخ ّل ��ف احلديث ��ة – القدمي ��ة ،املتمثلة والوق ��وف عل ��ى ال�ص ��حيح منه ��ا دون
بالفكر الأ�ص ��و ّ
يل املتط� � ّرف الذي ينخر امل�ش ��كوك به ��ا .وق ��د �س ��اهمت يف جزءٍ
جمتمعاتن ��ا منذ الثمانيني ��ات من القرن
كبري من هذه الثقافة التدمريية� ،أحزاب
ٍ
املا�ض ��ي ،ب�س ��بب تنامي امل ّد الأ�ص ��و ّ
يل الإ�س�ل�ام ال�سيا�س � ّ�ي الت ��ي ا�س ��ت�أثرت
نتيج ��ة لل�س ��لبيات الكث�ي�رة الت ��ي بال�س ��لطة يف ع ��دد م ��ن دول املنطق ��ة،
تركته ��ا العومل ��ة وما ي ��دور يف دوائرها با�س ��تغاللها لل ّدي ��ن وت�أث�ي�ر املراجع من
امل�شبوهة ،والتي �ساهمت يف جزءٍ منها �أج ��ل ك�س ��ب الأتب ��اع و�إبق ��اء ال�ص ��ورة
املناهج التعليمية املتخلفة .فقد �ساهمت القامت ��ة لل ّدي ��ن احلني ��ف وح�ص � ِ�ره
ه ��ذه الأخ�ي�رة مبحدودي ��ة الثقاف ��ة يف بالأ�س ��لوب املنحرف وال�شا ّذ الذي قدّمه
الفكر وغ ّذت الأ�صوليات وخلقت
طبقات الإره ��اب وتنظيما ُت ��ه للمجتم ��ع .ب ��ل
ٍ
وا�سعة من حاملي الفكر املتط ّرف الذين حتو ُم �ش � ٌ
�كوك عملية وفعلية مب�ش ��اركة
حت ّركوا ّ
بكل حرية يف حوا�ضن جاهزة عنا�ص ��ر من هذه الأح ��زاب يف جزئيات
لها ،ه ّي�أته ��ا يف معظمها دوائ ُر خارجية م ��ن الأعم ��ال الإرهابي ��ة الت ��ي طال ��ت
أ�شخا�ص ��ا فيه ��ا.
�ات و�
لأه ��داف معروف ��ة �س ��ل ًفا .فه ��ذه ترف�ض �ش ��عوبا ومكوّ ن � ٍ
ً
� َّأي انفتاح نحو التغيري يف ال�سلوكيات و�سوف تك�شف الأيام والتاريخ ال�شي َء
والإج ��راءات اليومي ��ة يف احلياة .بل ،الكثري من ه ��ذه االتهامات التي ترد بني
�إ ّنه ��ا املح ّر� ��ض الأ�س ��ا�س لرف� ��ض �أي ��ة الفينة والفينة على ل�س ��ان م�شاركني يف
مب ��ادرة لإ�ص�ل�اح املجتمع ��ات ب�س ��بب ال�س ��لطة و�شخ�ص ��يات �سيا�سية و�أركان
حالة االنكف ��اء والنزعة الدينية املنعزلة نافذة يف الأحزاب والتنظيمات.

ت ��ذوب ا�س ��تقاللية الفرد وخ�صو�ص ��يته
وابداع ��ه ع�ب�ر االختالف ع ��ن الآخرين،
حي ��ث تغيب فكرة املواط ��ن الفرد وحتل
حملها فكرة اجلماعة املت�ش ��ابهة املطيعة
للنظام ال�س ��ائد .فحتى مالب�سنا متار�س
علين ��ا قمعيته ��ا  .فف ��ي عل ��م النف� ��س
واالجتماع تعترب املالب�س لغة اجل�س ��د،
اال يف جمتمعاتن ��ا فانه ��ا قم ��ع اجل�س ��د.
فت�ص ��بح الد�شدا�ش ��ة وي�ص ��بح العق ��ال
واحلج ��اب رمزي ��ات جمعي ��ة ولي� ��س
فردية ،لأنها متيز جماعة حمددة املالمح
ب�صرامة فتفعل فعل املالب�س الع�سكرية،
او م ��ا ي�س ��مى ال ��زي املوح ��د ،فتخل ��ق
تراتيبية مقيتة يف الطاعة للرتبة الأعلى
فاالعلى من دون حاجة ال�ستخدام العقل
املتميز واملتفرد .
الفك ��ر املتط ��رف ال ��ذي ي�س ��ود ال�ش ��ارع
العرب ��ي اليوم لي� ��س ولي ��د اللحظة ,بل
تراكم ��ات تاريخية ان�ش� ��أت وعي� � ًا ( انت
تفك ��ر �إذن ان ��ت غ�ي�ر موج ��ود ) .وعي ��ا
بان النا�س ن�س ��خ من بع�ض ��ها البع�ض ال
تختلف اال يف مميزات الوجه واجل�س ��م
" ال تفكر لها مدبر "  .وان ظهر احد غ َّرد
خارج ال�س ��رب توجب ت�صفيته ،باخراج
مرعب لقاتل يتفاخ ��ر بجرميته ،يتفاخر
انه قتل فكر ًا خمتلف ًا.
وناه� ��ض ح�ت�ر كان ذلك املختل ��ف الذي
اراد حتريك ال�ساكن ال�ضحل الذي نتانته
تخن ��ق من يريد تنف�س احلريه ،فريف�ض
جن ��ة داع� ��ش ،ويرف�ض اال�س ��اطري على
انه ��ا وقائ ��ع ويرف�ض املوح ��د  .املعتزلة
ُذبحوا جميعا ،واحلالج ُيقال انه ُ�ص ��لب
يف الب�ص ��رة لأن ��ه او انه ��م اختلفوا عن
اجلهل املقد�س.
وع ��ي القطيع عندنا اق ��وى من اي مكان
�آخ ��ر ،الن ��ه ،وح�س ��ب فهمي املتوا�ض ��ع،
ي�س ��تمد قوت ��ه من الب ��داوة  .فالبدوي ال
قيم ��ة له خ ��ارج جماعت ��ه او ع�ش�ي�رته .
وهنا تربز اهمية نظام تعليمي جيد يبد�أ
من ال�ص ��غر يف حتطيم �س ��طوة اال�ستاذ
املقد� ��س والأب املقد� ��س وال�ش ��رطي
املقد� ��س والقائ ��د املقد�س ورج ��ل الدين
املقد� ��س ،ويحل حمل ��ه � -أن ��ا �أفكر� -إذن
�أنا �إن�سان.

العلم ،وب�سبب هذا
ما مُييز هذا الزمن اجلديد انه زمن العقل و�سيادة منطق ِ
العقل ف�إن االن�سان يعي�ش ثورة علمية وتكنولوجية هائلة فما كان م�ستحيال يف
االم�س فانه اليوم وبحكم ممكنات العقل ا�صبح جائزاً وبخدمة االن�سان وطوع
بنانه فكم من خوارق كان ميار�سها اجلن واملردة وال�سعايل يف الق�ص�ص واحلكايات
التي ت�سردها جدّ اتنا ا�صبحت بف�ضل اكت�شافات العقل ظواهر ولوام�س طبيعية
يتحكم بها االن�سان وي�سخرها حلياته يف اية حلظة يريد ..

� سالم حربة
العقل جوهرة االن�س ��ان وبه يتميز عن
باقي الكائنات  ،انه امل�ص ��مم الذي غيرّ
هذا الواقع وانتقل بف�ضله من حال اىل
ح ��ال ومن ع�ص ��ر اىل �آخر ،انه �ص ��انع
التاريخ والناقل لالن�س ��ان من الكهوف
البدائي ��ة اىل �آف ��اق املدني ��ة والرفاهية
 ،الواق ��ع اجلدي ��د املُ�ص ��اغ بالعق ��ل
�س ��اهم ه ��و الآخ ��ر يف تنمي ��ة ق ��درات
العق ��ل اخلفي ��ة الكامنة وا�ستنها�ض ��ها
م ��ن اج ��ل زجه ��ا يف ميادي ��ن معرفي ��ة
مل تط�أه ��ا اق ��دام جتري ��ب م ��ن قب ��ل..
العق ��ل �إل ��ه الزم ��ن اجلدي ��د واخلال ��ق
لأمن ��اط احلياة املتنوع ��ة ..يف الغرب
ومن ��ذ الث ��ورة ال�ص ��ناعية يف الق ��رن
الثالث ع�ش ��ر وحتى ما قبله اكت�ش ��فوا
ان العق ��ل وحده هو خال ��ق املعجزات
وهو ال�ص ��ائغ لروح االن�س ��ان من اجل
�س ��موها وتطهرها م ��ن اجل ان تقرتب
م ��ن املطل ��ق  ،العق ��ل هناك حت ��رر من
هيمنة التفك�ي�ر الالعقلي التي حاولت
الكني�سة ان جتعل منه �شرط ًا و�أ�سلوب ًا
يف احلي ��اة  .لق ��د وق ��ف العق ��ل �س ��د ًا
منيع ًا امام الهرطق ��ات والبدع الدينية
الت ��ي ا�ش ��اعها جت ��ار الدين وار�س ��لوا

اىل امل ��وت والفن ��اء كل َم ��ن ح ��اول ان
يخرج ع ��ن �أوهامها وخرافاتها فاملوت
ن�ص ��يبك حني جتهر الق ��ول ان االر�ض
كروي ��ة او تربهن بالعقل ان االن�س ��ان
ه ��و املرك ��ز واملطلق يف ه ��ذا الكون..
بف�ض ��ل العق ��ل مت ا�س ��تنباط ر�ؤى
ع�ص ��رية جدي ��دة للدين ودع ��م املنطق
التحليلي للو�صول اىل الله  ،العقل هو
ف�صل الدين عن ال�سيا�سة وعزل ما
من َ
ه ��و ثابت ومقد�س عن م ��ا هو متحول
وبراغمات ��ي وهو الذي ح� �دّد وظائف
الدين الروحي ��ة والنف�س ��ية و َمن اعاد
�ص ��ياغة القيم االجتماعية واالخالقية
�ض ��من نظام �سيا�س ��ي متكام ��ل يرتكز
عل ��ى بن ��ى اقت�ص ��ادية ر�ص ��ينة وعلى
م�ؤ�س�س ��ات قانونية ود�ستورية بحيث
تنظر اىل االن�سان كقيمة عليا يجب ان
يرفل باحلرية والدميقراطية واحلياة
الكرمي ��ة وجع ��ل الدي ��ن عن�ص� � َر بن ��اءٍ
هدم
وتقومي ًا لالن�س ��ان ولي�س عن�ص َر ٍ
وتخريب كما كان يح�صل يف ال�سابق..
ٍ
يف �ش ��رقنا اال�س�ل�امي ومن ��ه عرافن ��ا
املبتل ��ى بالظالم والظالمي�ي�ن ما يزال
العقل فائ�ض� � ًا عن احلاج ��ة والقائمون

عل ��ى ُ�س� � َلطِ ه الديني ��ة وال�سيا�س ��ية
يحاولون ان يزيحوا العلم جابنا كونه
يتقاطع  ،ح�س ��ب تفكريهم  ،مع ثوابت
الدين..م ��ا زال التنجيم واال�س ��تخارة
ومالحق ��ة امل�س ��تور �أ�س ��اليب لإدارة
احلي ��اة الديني ��ة والدنيوية..انه ��م
ميزجون بني ما هو واقعي وال واقعي
وبني احل�سي واحلد�سي وبني املعقول
والالمعقول ،انهم ينظرون اىل الواقع
عل ��ى ان ��ه زائ ��ف وزائ ��ل وال�ش ��اخ�ص
الوحي ��د احلقيق ��ي ه ��و االن�س ��ان (
امل�ؤم ��ن ) ال ��ذي يجب ان ي ��دام �إميانه
بكل �س ��بلهم املتاحة وت�أجيج طقو�س ��ه
وم�ش ��اعره الوجدانية وجعل العاطفة
القلبية ولي�س العقل طريقا للو�ص ��ول
اىل الل ��ه حتى لو ا�ض ��طرهم االمر اىل
تخري ��ب الواق ��ع وته ��دمي كل ا�ش ��كال
احلداث ��ة فيه..لق ��د �أقحم ��وا الدي ��ن
يف كل مفا�ص ��ل احلي ��اة ال�سيا�س ��ية
واالجتماعي ��ة والعلمي ��ة ،و�ألب�س ��وا
الآيات املقد�س ��ة جلبابا ت�أويليا مهلهال
على مقا�سهم ينا�سب قناعاتهم التي ما
انزل الله بها من �سلطان  ،اجلهل الذي
يرافق االن�س ��ان حني ي�سقط العقل من

حياته هو الذي يجعل من هذره �صنوا
لل ��كالم املقد�س  ،هذا اجله ��ل هو الذي
ال ��ذي انزل الله من عليائ ��ه بكل جالله
وقدا�س ��ته وجعل منه ب�شرا ي�صوغون
احلياة على هواهم وتقلب �أمزجتهم..
انه ��ا االزاح ��ة الكامل ��ة ل�س ��لطة العقل
يف ادارة �ش� ��ؤون احلي ��اة وهيمن ��ة
للق ��وى النف�س ��ية االنفعالي ��ة املتغرية
م ��ع واق ��ع االن�س ��ان وانتقاالت ��ه..يف
عاملنا اال�سالمي يجري تغليب المناط
التفك�ي�ر الالعقلي يف �ص ��ياغة احلياة
 ،انه ��ا تخري ��ب للواق ��ع ولالن�س ��ان
وت�ش ��ويه للدي ��ن واالخ�ل�اق والقي ��م
والقانون..الوج ��ود لدي ��ن حقيقي يف
املجتمع ��ات الالعقلية بل �ص ��ور دينية
م�شوهة بديلة ابتكرها االن�سان وجعل
م ��ن ذاته الفقرية �ص ��نو ًا للذات االلهية
اجلبارة..انها دعوة اىل ا�شاعة ل�سلطة
العق ��ل ومنط ��ق العل ��م يف جمتمعاتنا
التي تع�صف بها االزمات حفاظا عليها
من الت�شرذم والتفكك والفناء وحفاظ ًا
عل ��ى الدي ��ن اال�س�ل�امي ال ��ذي ال ينمو
ويزدهر �إال يف بيئة عقلية �ص ��حية لأن
كلي ولي�س عاطفة زائلة.
الله عق ٌل ٌّ
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م��ن��ح ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل�����س�لام ل��ل��رئ��ي�����س ال��ك��ول��وم��ب��ي
�أو�سلو � /أ ف ب
ُمنح الرئي�س الكولومبي خوان
م��ان��وي��ل ��س��ان�ت��و���س ،ي ��وم ام�س
اجل �م �ع��ة ،ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم
ل �ل �ع��ام  ،2016وذل � ��ك ت �ك��رمي � ًا
جل�ه��وده يف �إن �ه��اء خم�سة عقود
من احل��رب يف ب�لاده على الرغم
من رف�ض الناخبني الكولومبيني
ات��ف��اق ال �� �س�لام ال� ��ذي وق �ع��ه مع
القوات امل�سلحة الثورية.
و�أ� � �ش� ��ارت رئ �ي �� �س��ة جل �ن��ة ن��وب��ل
الرنويجية كا�سي فايف �إىل �أن
ال�ل�ج�ن��ة ق� ��ررت م �ن��ح ��س��ان�ت��و���س
اجلائزة امتنان ًا جلهوده يف �إنهاء
ح��رب �أه�ل�ي��ة دام��ت �أك�ث�ر م��ن 50
عام ًا يف بالده.

و��س� ُت�ق��دم ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم،
وقيمتها ثمانية ماليني كورونة،
ما ي�ساوي � 930أل��ف دوالر ،يف
العا�صمة الرنويجية �أو�سلو يف
الـ 10من دي�سمرب (كانون لأول).
يُذكر �أن التون�سي (رباي احلوار)
ح�صل على جائزة نوبل لل�سالم
للعام  2015جل �ه��وده يف �إن�ق��اذ
عملية االن �ت �ق��ال ال��دمي��وق��راط��ي
يف ت��ون ����س يف ال� �ع ��ام ،2013
ك�م��ا ح�صلت الباك�ستانية م�لاال
ي��و� �س �ف��زاي ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ن��وب��ل
للعام  2014منا�صفة مع الهندي
ك��اي�ل�ا���ش � �س��ات �ي��ارث��ي ت�ت��وي�ج� ًا
لن�ضالهما من �أجل وقف ا�ستغالل
الأط �ف��ال وال���ش�ب��اب وت ��أم�ين حق
ال�ت�ع�ل�ي��م ل �ك��ل الأط� �ف���ال ،وك��ان��ت

ج��ائ��زة ال�ع��ام  2013م��ن ن�صيب
منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية
ب�سبب جهودها يف التخل�ص من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
�أم��ا ج��ائ��زة ال�ع��ام  2012ف ُقدمت
لالحتاد الأوروب ��ي مل�ساهمته يف
حتقيق ال���س�لام يف ق��ارة �شهدت
ح��رب�ين عامليتني ،وك��ان��ت جائزة
العام  2011لإيلني �سريليف وليما
غ�ب��وي م��ن ليبرييا� ،إ��ض��اف��ة �إىل
(توكل كرمان) من اليمن تتويج ًا
لن�ضالهم لت�أمني �سالمة الن�ساء
وح�ق�ه��ن يف عميلة ال �� �س�لام ،يف
حني حاز ال�صيني ليو ت�شياوباو
على جائزة العام  2010جلهوده
الدائمة وامل�ساملة يف �سبيل حقوق
الإن�سان يف بالده.

لأول مرة ..حذاء "ذكي" يربط نف�سه بنف�سه

القردة متلك مهارات �إدراكية متطورة

من نوعه ،ال��ذي ظهر يف م�شاهد العمل ال�سينمائي
ال�شهري .ويعد "نايك ماغ" ،حذا ًء ذا مزايا متقدمة� ،إذ
ي�ستطيع ربط نف�سه تلقائيا،
كما �أن يف حا�شيته �أ�ضوا ًء زرقاء ،ومل يكن متاحا يف
املتاجر من ذي قبل .وتعتزم �شركة "نايك" طرح 89
زوجا من احلذاء املثري ،لكن تلك الأزواج من احلذاء
لن تكون للبيع العادي� ،إذ �سيكون على الراغبني يف
احل�صول عليها �أن يدخلوا يف قرعة بعد دفع ق�سيمة
بع�شرة دوالرات .ومب��ا �أن ال�شركة ال ت�شرتط �أن
يقتني الفرد ق�سيمة واحدة فقط ،ف�إن بع�ض الأثرياء
قد ي�شرتون مئات الق�سائم كي يعززوا حظوظهم يف
الفوز .لكن القرعة متاحة يف الواليات املتحدة وكندا
ب��ات بو�سع ع�شاق فيلم "العودة �إىل امل�ستقبل" فقط ،ومن املرتقب �أن يجري الإعالن عمن فازوا يف
احل�صول على ح��ذاء "نايك م��اك الريا�ضي" الفريد القرعة ،يوم  17ت�شرين االول اجلاري.

وا�شنطن  /رويرتز
ت��و��ص��ل ع�ل�م��اء وب��اح �ث��ون من
ج��ام �ع��ة دي� ��وك الأم�ي�رك��ي��ة يف
درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة �إىل �أن ق��ردة
ال�شمبانزي والبابون و�إن�سان
الغاب ميتلكون مهارة �إدراكية
ت�شبه ق��درات الب�شر يف �إدراك
م��ت��ى ت� �ك ��ون �أف � �ك� ��ار ��ش�خ����ص
م��ا خ��اط �ئ��ة ،وذل ��ك با�ستخدام
ت �� �س �ج �ي�لات م�����ص��ورة حملية
ال���ص�ن��ع ت�شمل رج�ل� ًا يف زيّ
الوح�ش العمالق (كينغ كونغ).
و َع��ر���ض الباحثون ت�سجيالت

م�����ص��ورة ل���ش�خ���ص�ي��ة «ك�ي�ن��غ
كونغ» على جمموعة من القردة،
يظهر فيها وه��و يخفي �شيئ ًا
ع��ن الإن �� �س��ان يف ��ص�ن��دوق من
اثنني ،وعندما يغادر الب�شري
ينقل كينغ ك��ون��غ ال���ش��يء �إىل
موقع جديد ،فيما تراقب القردة
باهتمام عودة ال�شخ�ص وبحثه
يف املوقع الأ�صلي توقع ًا منها
ل�سلوكه.
وق��ال ال�ب��اح��ث يف علم النف�س
امل� � �ق � ��ارن ب� �ج ��ام� �ع ��ة ط��وك �ي��و
وامل � �� � �ش� ��ارك يف ال� ��درا� � �س� ��ة،
(ف��وم�ي�ه�يرو ك��ان��و) �أن ال�ق��ردة

"رولينغ �ستونز" ..عود من جديد على �أنغام البلوز
لندن � /سكاي نيوز
يع ��ود فري ��ق "ذا رولين ��غ �ستون ��ز"
املو�سيق ��ي ال�شه�ي�ر �إىل ج ��ذوره من
جدي ��د معلنا �أن ��ه �سي�صدر يف كانون
االول �أول الب ��وم له منذ عقود ي�ؤدي
في ��ه الفري ��ق �أغ ��اين لكب ��ار مغن ��ي

8

مو�سيقى البلوز الأمريكيني.
و�سجل مي ��ك غاجر وكيث ريت�شاردز
وروين وود وت�ش ��اريل وات� ��س
�ألب ��وم "بلو �أند لون�سوم" يف كانون
االول املا�ض ��ي خ�ل�ال ثالث ��ة �أيام يف
ا�ستديوه ��ات برت� ��ش غ ��روف يف
لندن.

وقال الفريق الذي ت�شكل عام  1962للمغن�ي�ن هاولين ��غ وول ��ف وويل ��ي
يف بيان "ال�شغ ��ف مبو�سيقى البلوز ديك�سون وجيمي ريد وايدي تايلور
كان دائما يف قل ��ب وروح ذا رولينغ وليتل وولرت.
�ستونز".
و�أث ��رت مو�سيقى البل ��وز الأمريكية
ويحت ��وي الألب ��وم عل ��ى �أغ ��ان كان كث�ي�را عل ��ى ال�ساح ��ة املو�سيقية يف
�أع�ضاء فري ��ق "ذا �ستونز" ي�ؤدونها بريطانيا �أواخ ��ر ال�ستينات و�أوائل
يف �أوىل ف�ت�رات �شهرته ��م مثل �أغان ال�سبعينات من القرن املا�ضي.
وقال عازف الغيت ��ار كيث ريت�شاردز
قبل عام �إنه ورفاقه يعتزمون العودة
�إىل الأ�ستوديو يف .2016
ومن املتوق ��ع �أن ي�ص ��در الألبوم يف
الث ��اين م ��ن كان ��ون االول ،عل ��ى م ��ا
ذكرت رويرتز.
وكان �آخ ��ر �ألب ��وم لفري ��ق ال ��روك
املخ�ض ��رم يت�ضمن �أغاين جديدة يف
 2005وكان يحم ��ل عنوان (ذا بيغر
بانغ) لكن قام ��وا بجوالت يف جميع
�أنحاء العامل.
ويف �آذار املا�ض ��ي �أحي ��وا �أكرب حفل
لفريق غربي يف كوبا وعزفوا جمانا
�أم ��ام ح�ش ��د ق ��در بنح ��و � 500أل ��ف
�شخ�ص.

حدث في مثل هذا اليوم

ت�أ�س��ي�س احت��اد ك��رة الق��دم
ت�أ�س� ��س االحتاد العراقي لك ��رة القدم يف مثل هذا
الي ��وم ،الثام ��ن م ��ن ت�شري ��ن االول ع ��ام ،1948
بع ��د اجتم ��اع ح�ض ��ره ممثل ��و �أربعة ع�ش ��ر نادي ًا
ريا�ضي� � ًا .االنتخابات الت ��ي �أجريت �أ�سفرت عن
ت�سمي ��ة ال�سيد عبي ��د الله امل�ضايف ��ي ك�أول رئي�س
لالحتاد والذي �ض ��م يف ع�ضويته ال�سادة �سعدي
جا�س ��م �أمين ًا لل�سر وحممد �سعيد وا�صف و�ضياء
حبيب ع�ضوي االحتاد وم�صطفى القلمجي �أمين ًا
لل�صن ��دوق  .كم ��ا مت ت�شكي ��ل ثالثة ف ��روع يف كل
م ��ن املو�ص ��ل وكرك ��وك والب�ص ��رة ،وه ��ي �أوائل
امل ��دن العراقي ��ة الت ��ي مار�س ��ت كرة الق ��دم حيث
كان ��ت املو�ص ��ل بوابة الع ��راق عل ��ى �أوروبا فيما
كان ��ت الب�ص ��رة ميناء العراق الوحي ��د الذي �شهد
تعلم املواطن�ي�ن العراقيني كرة القدم من البحارة
الإنكلي ��ز ،فيم ��ا كان ��ت كرك ��وك تزخ ��ر باملوظفني
الإنكلي ��ز يف �شرك ��ة النف ��ط  .وقد ان�ض ��م االحتاد
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم �إىل االحت ��اد ال ��دويل عام
 1950فيما ان�ضم لالحتاد الآ�سيوي عام . 1971
وللتعري ��ف ب�أول رئي� ��س لالحت ��اد العراقي لكرة
الق ��دم  ،ال�سيد عبيد الله عب ��د الله امل�ضايفي  ،فقد
كان اح ��د �ضباط احلر�س امللك ��ي  ،وهو من عائلة
حجازية جاءت مع املل ��ك في�صل االول  ،وتوثقت

�صلته ��ا بالعائل ��ة املالك ��ة  .وعبيد الل ��ه امل�ضايفي
كانت �صلته باالمري عبد الإله وثيقة للغاية  ،وكان
ي�شاركه �ألعاب ركوب اخليل وغريها من الألعاب .
وبعد ثورة متوز  1958غادر العراق اىل اخلليج
العربي وتويف هناك قبل �سنوات قليلة .
ت�ش ��كل منتخ ��ب الع ��راق الوطن ��ي �أول م ��رة يف
ع ��ام  ...1951ويف ع ��ام � 1957سج ��ل م�شاركته
الدولي ��ة الأوىل وذل ��ك يف ال ��دورة الريا�ضي ��ة
العربية الثاني ��ة يف بريوت .....ويف عام 1964
متكن العراق من �إحراز �أول �ألقابه اخلارجية بعد
فوزه ببطولة ك�أ�س العرب الثانية يف الكويت.ثم
فوزه ببطولة ك�أ�س العرب التي �أقيمت ببغداد عام
 ...1966يف ع ��ام  1972حق ��ق الع ��راق �أول مرة
لق ��ب بطولة الع ��امل الع�سكرية يف بغ ��داد ...ويف
عام  1975متكن �شباب العراق من الفوز ببطولة
�آ�سيا لل�شباب يف الكويت يف �أول م�شاركة عراقية
فيها ...ويف عام � 1977سجل العراق �أول تواجد
ل ��ه يف بطولة عاملية عندما ا�شرتك منتخب �شباب
العراق بطل �آ�سيا يف ك�أ�س العامل الأوىل لل�شباب
يف تون� ��س ....ويف ع ��ام � 1980سج ��ل املنتخب
العراق ��ي الأوملب ��ي تواج ��ده �أول م ��رة يف دورة
الألعاب الأوملبية يف مو�سكو.

حظك
هذا اليوم

الحمل ( 21آذار  19 -نيسان)

«مت��ل��ك ق � ��درة ك� ��ان ي �ع �ت �ق��د يف
ال�سابق �أنها حكر على الب�شر»،
الفت ًا �إىل �أنه عندما علمت القردة
�أن ال�شيء نقل ملوقع �آخر فهمت
�أن الإن�سان اعتقد �أنها ال تزال
هناك.
و�أو�ضح الباحث يف علم النف�س
امل� �ق ��ارن مب�ع�ه��د م��اك ����س ب�لان��ك
ل�ع�ل��م الإن �� �س��ان ال �ت �ط��وري يف
�أملانيا ،كري�ستوفر كروبيني� ،أن
القدرة على التفكري فيما يفكر
فيه الآخ ��رون وم�شاعرهم تقع
يف �صلب ال�سلوك الإجتماعي
الب�شري.

روبوتات «�صينية» ّ
ترفه
عن الزبائن يف تايوان
تايبيه � /أ ف ب
ان�ضم �أع�ضاء جدد �إىل القوى العاملة يف تايوان اول من �أم�س ،لي�سوا
�إال روبوتات �صغرية حتمل ا�سم «بيرب» وهدفها الرتفيه عن الزبائن
والرتويج للخدمات بطريقة مبتكرة .وبد�أ ا�ستخدام هذه الروبوتات
الناطقة بال�صينية يف م�صرفني و�شركة للت�أمني يف العا�صمة تايبيه.
وتتمتع هذه الكائنات الآلية ال�صغرية بقدرة على الرق�ص مع املو�سيقى
واللعب مع الأطفال يف بهو االنتظار وقيادة ح�ص�ص لتعليم املوظفني
متارين ريا�ضية .وتقدم الروبوتات �أي�ض ًا معلومات عن املنتجات
املالية ،وت�شجّ ع الزبائن على زيارة املواقع الإلكرتونية لل�شركات �أو
اال�ستعانة بخدمات مندوبي املبيعات.
كذلك تتميز هذه الروبوتات مبهارة يف مالطفة الزبائن خالل انتظارهم
�إل �ي �ه��م ب��ال �ق��ول:
�إذ �إن �ه��ا تتوجه
يف الطوابري،
وت�برع يف
خدمتكم»،
«يل ال�شرف يف
العالقاتالعامة
�إذ �إن� �ه ��ا حت��دد
�� �س ��ن ال ��زب ��ائ ��ن
ب�أعمار �أق��ل بكثري
من الواقع.
و�أدخ�� �ل� ��ت � �ش��رك��ة
«ك � � � ��اث � � � ��اي الي � ��ف
�إن� ��� �ش ��ورن� �� ��س» ،ك�برى
��ش��رك��ات ال�ت��أم�ين يف ت��اي��وان،
�أول روب��وت «بيرب» �إىل طاقم
ع�م�ل�ه��ا يف ف��رع �ه��ا يف ت��اي�ب�ي��ه
اول م��ن �أم ����س .وق��ال��ت نائبة الرئي�س
التنفيذي لل�شركة راي�ت���ش��ل وان ��غ �إن
مهمة هذه الروبوتات هي «الرتحيب
بالزبائن وتعريفهم باملنتجات جلعل
االنتظار للح�صول على اخلدمات �أقل
�ضجر ًا» .و�أ��ض��اف��ت" :ن�أمل بالتمكن
من تقدمي املزيد يف امل�ستقبل ،غري �أن
ه��ذه ال��روب��وت��ات ل��ن حت��ل ب�ت��ات� ًا حمل
موظفينا" .وك�شفت ه��ذه ال��روب��وت��ات
ال �ب��ال��غ ط��ول�ه��ا �� 120س�ن�ت�ي�م�تر ًا للمرة
الأوىل ع��ام � 2014شركة «�سوفت بانك»
اليابانية خل��دم��ات الأج �ه��زة املحمولة
بتطوير من �شركة «الديباران»
الفرن�سية للتكنولوجيا.
وبد�أ ا�ستخدام روبوتات
مم��اث�ل��ة يف م��راك��ز عمل
�أخرى يف بلدان خمتلفة
بينها اليابان وفرن�سا.

دي كابريو يذهب �إىل املريخ ...و�أوباما  :جمنون
ميامي  /رويرتز
ق ��ال املمث ��ل الأمريك ��ي ليون ��اردو دي
كابري ��و �إنه �سجل يف رحل ��ة �إىل املريخ،
م ��ا ا�ستدعى تعقيب ًا �ساخ ��ر ًا من الرئي�س
باراك �أوباما "�سيعلم �أنه جمنون".
كان ذلك يف البيت الأبي�ض ،يوم االثنني
املا�ض ��ي ،خ�ل�ال فعالي ��ات "�س ��اوث باي
�ساوث الون" لتبادل الأفكار بني العلماء
حول الق�ضايا البيئية.
وخالل نقا�ش بني �أوباما والف ّنان وعاملة
البيئ ��ة الدكت ��ورة ،كاثري ��ن هيهو ،حيث
قال ��ت �إن املحافظ ��ة على كوك ��ب الأر�ض
يج ��ب �أن تكون من الأولوي ��ات ،بد ًال من
النزوح �إىل املري ��خ ،يف �إ�شارة منها �إىل
عامل ف�ضاء �أمريكي يدعى �إلون ما�سك.
وما�سك هو عامل ف�ض ��اء �أمريكي طموح،
�سئم من وع ��ود وكالة الف�ضاء الأمريكية
نا�س ��ا ب�إر�س ��ال رح�ل�ات �إىل املريخ التي
مل تتحقق ،ف�أ�س�س مرك ��ز ًا علمي ًا ف�ضائي ًا
يدع ��ى" ،"SpaceXين ��وي م ��ن خالله

الثور ( 20نيسان 20 -أيار)

القي ��ام برحل ��ة �إىل املري ��خ يف مركب ��ة
ف�ضائي ��ة دون ب�ش ��ر خ�ل�ال �سنت�ي�ن ،ث ��م
القيام برحلة حتمل ب�شر ًا �إىل املريخ عام
 ،2030ون ��وه ب� ��أن من ي�سج ��ل للذهاب
للرحل ��ة علي ��ه �أن يفه ��م �أن ��ه م ��ن املمك ��ن
�أال يع ��ود منه ��ا ،بح�س ��ب ما نقل ��ه موقع
"تامي".
وقالت هيه ��و مازح ��ة "�إذا كن ��ت �إن�سان ًا

الجوزاء ( 21ايار  21 -حزيران)

يعي� ��ش على كوكب الأر�ض ،كما هو حال
معظمنا ،فعليك �أن تهتم بالكوكب� ،إال �إذا
كن ��ت ق ��د �سجل ��ت للذه ��اب يف رحلة �إىل
املري ��خ ،وال �أريد �أن �أع ��رف �أن �أحد ًا قام
بذلك لأنني �س�أقول له �أنت جمنون".
وعل ��ى الفور قال املمث ��ل دي كابريو "�أنا
فعل ��ت ه ��ذا" ،فرد علي ��ه �أوبام ��ا �ضاحك ًا
"�أعتقد �أنه �سيعلم �أنه جمنون".

السرطان (22حزيران 22 -تموز)

احلظوظ تدعم �أفكارك وتط ّلعاتك وطموحاتك.
ال تراوغ وال ت�ست�سلم للخمول حت ّرك واتخذ
ق��رارًا بتح�سني و�ضعك العاطفي .ف ��إذا كنت
وحيدًا �ستفرح بازدهار العالقات ،ولن تعاين
الوحدة بعد اليومُ .كن حذر ًا وانتبه ل�صحتك
و�صحة الزوج او الزوجة.

ت�سرتيح من بع�ض ال�ضغوط وحتقق ابتداء
من اليوم حلم ًا ما .ميكنك �أن تبا�شر حملة
دعائية �إذ تالقي الت�أييد ،الأجواء الإيجابية
ت�سيطر يف ه ��ذا ال �ي��وم ،وخ���ص��و��ص� ًا �أن
ال�شريك اقتنع بوجهة نظرك ،قد يهدّد �أمر ما
�سالمتك ويوا�صل ما ح�صل معك �سابق ًا.

تتو�صل �إىل حم��ا��ص��رة ك��ل امل�شكالت
وال��ت��ع��وي�����ض ع���ن ال���وق���ت ال �� �ض��ائ��ع
وال�سيطرة على �أمورك جمدد ًا ،بعد فرتة
م��ن ال�ت�ردد ،فت�صادف م�ساعدة ثمينة
جد ًا ،ت�أتيك يف الوقت املنا�سب وب�صورة
مفاجئة .

العذراء ( 23اب  22 -أيلول)

الميزان ( 23ايلول 23 -تشرين )1

العقرب (24تشرين 22- 1تشرين)2

ح��اول �أن تبتعد عن العدائية غري امل�برّرة
يف العمل ،فاملرحلة املقبلة �ستفر�ض عليك
التعامل مع الآخرين بجدية االرجت��ال يف
التعامل م��ع ال�شريك ق��د يخلق ن��وع � ًا من
اخلوف ،وهذا قد تكون له انعكا�سات �سلبية
غري مربّرة �ضاعف ن�شاطك الريا�ضي.

ال�صرب �ضروري هذا اليوم حتى جتتازه،
و�إذا جنحت يف ذل��ك �ستقطف ث�م��ار ما
زرع�ت��ه قريبا .عاطفي ًا :ل��ن يطول الأم��ر
ح�ت��ى ي�ع�ترف ال���ش��ري��ك مب��ا ك��ان ي�ضمر
جتاهك ،وهذا قد يتطلب منه جر�أة مل تكن
تتوقعها.

تتبدل الأو� �ض��اع وتتغري نحو الأف���ض��ل،
وتنتظم الأمور .مل تعد الأحداث اخلارجية
تثقل كاهلك ،وت�شعر ب��أن��ك يف م�ن��أى عن
احلوادث .تت�ص ّرف بروح القادر واملنت�صر
وتبا�شر ما هو �أ�سا�سي تتحمّ�س ملناق�شة
امور متعددة.

لن يكون احلظ اىل جانبك فانتبه من مواجهة
ومن تعري�ض �سمعتك للخطر .قد تطر�أ �أحداث
ال ت�ستطيع ال�سيطرة عليها وت�شعر انك ال تتحكم
يف ظ ��روف ت�ف��اج�ئ��ك ع��اط�ف�ي� ً�ا :ال�ت��وا��ص��ل مع
ال�شريك يبدو ً
�صعبا هذا اليوم ،وال�سبب يعود
�إىل �سوء التفاهم ال�سائد بينكما منذ فرتة .

القوس( 23تشرين 21 - 2كانون)1

الجدي ( 22كانون19–1كانون)2

الدلو ( 20كانون 18 - 2شباط)

الحوت ( 19شباط  20 -آذار)

فر�ص تنهال عليك لتح�سني و�ضعك املايل،
لكن ثمة بع�ض املحاذير التي تدفعك �إىل
التفكري ملي ًا قبل التنفيذ نقا�شات حادة مع
ال�شريك� ،سببها ال�شكوك بينكما واال�ستماع
�إىل �أقاويل من هنا وهناك ،ف�ض ًال عن الغرية
غري املربّرة .

ثمة م�ؤ�شرات على ازدهار حركة التوا�صل
مع الآخ��ري��ن واىل احتمال ح�صول بع�ض
املواجهات الكالمية .ثمة ما ي�شري اىل رغبة
يف ال�سفر وربمّ ا �إقامة عالقة ب�شخ�ص من
خ��ارج حميطك و�إىل ربح من خالل �صفقة
جتارية تتخل�ص من م�شكالت مزعجة.

الكالم وحده ال يو�صلك �إىل �أي مكان .حاول
�أن تنظر �إىل الأم���ور بجدية �أك�ب�ر لتتم ّكن
م��ن ف��ر���ض وج ��ودك ب�ين الآخ��ري��ن العالقات
ال�سطحية ال ت��دوم عموم ًا .م��ن الأف�ضل �أن
تبحث ع��ن ال�شخ�ص امل�لائ��م لتكمل امل�سرية
معه .

ال حت ��اول ال �ت��وف�ير واالق �ت �� �ص��اد ع�ل��ى نحو
ي��ؤث��ر يف حياتك ال�ع��ام��ة ،وعليك �أن تبحث
عن م�صادر جديدة لتمويل م�شاريعك البحث
يف خطوات م�ستقبلية مع ال�شريك لن يكون
�سه ًال ،وخ�صو�ص ًا �أن��ه يريد منك �ضمانات
حا�سمة و�أجوبة �أكيدة .

ت �� �ش �ع��ر ب� �ق ��وة ك� �ب�ي�رة الخ �ت ��راق احل ��واج ��ز
واحل �� �ص��ول ع�ل��ى ال��دع��م امل �ط �ل��وب .ت�ب�رز يف
جمدا او ً
ال�ضوء ،ويحمل اليك هذا اليوم ً
مركزا
م�سلكا ً
او ً
جديدا تختاره يف حياتك حتاول قدر
الإمكان ممار�سة �سحرك على ال�شريك وتنجح
يف ذلك ،لأن تدرك مكامن �ضعفه جتاهك.
االسد ( 23تموز  22 -آب)
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اقــــرأ
النجف ..الذاكرة واملدينة
يف كتاب ��ه االخ�ي�ر النج ��ف  ..الذاكرة
واملدين ��ة يح ��اول الكات ��ب زه�ي�ر
اجلزائ ��ري �أن يق ��دم لنا �س�ي�رة ذاتية
تختل ��ط به ��ا �س�ي�رة مدين ��ة النج ��ف،
حي ��ث تتداخ ��ل ال�س�ي�رتان فت�ش ��كال
رواي ��ة ع ��ن اي ��ام و�س ��نوات ظلت يف
ذاك ��رة امل�ؤل ��ف ال ��ذي يكت ��ب  " :بع ��د
�أربعة عقود �أترك مدن املنفى و�أزيحها
م ��ن ذاكرت ��ي و�أع ��ود للمدين ��ة االوىل
قاب�ض ��ا ب�أع�صابي عل ��ى مقعد ال�سيارة

بيت

وبذاكرت ��ي عل ��ى تل ��ك املدين ��ة لأراها
بع�ي�ن احلا�ضر� .أدخ ��ل وك ًال من ثالثة
خم ��اوف بانتظاري:الن�سي ��ان ـ اللوم،
وامل ��وت. .لن يعرفن ��ي النا�س يف هذه
املدين ��ة ،فق ��د هج ��ر املدين ��ة �أبنا�ؤه ��ا
القدام ��ى اىل بغ ��داد ،مغادري ��ن مدينة
الكالم اىل مدين ��ة النقود ،و�سيلومني
الباق ��ون  ،لأنن ��ي تركته ��م يف �أي ��ام
الفجيع ��ة و�أعود متاخ ��ر ًا حني مل يبق
غري الرماد واجلنائز".

ي�ستذكر املو�سوعي عبد الرزاق الهاليل بعد ً 31
عاما من رحيله

ّ
الم�شاط
زينب
ت�صوير محمود ر�ؤوف
يف تقدمي ��ه لفعالي ��ة بيت املدى
املخ�ص�ص ��ة للباح ��ث واالدي ��ب
الراح ��ل عب ��د ال ��رزاق الهاليل ،
ق ��ال رفع ��ت عب ��د ال ��رزاق الذي
ق ��دم جل�س ��ة ا�ست ��ذكار الراح ��ل
عب ��د ال ��رزاق اله�ل�ايل يف بي ��ت
املدى يف �ش ��ارع املتنبي �صباح
�أم�س اجلمع ��ة " �إن هذا ال�شعب
م ��ن �أكرث �شعوب الع ��امل ن�سيان ًا
لأع�ل�ام ه ��ذا البلد الذي ��ن قدموا
الكث�ي�ر� ،أ�ؤلئ ��ك ال�شخ�صي ��ات
العراقية التي من ��ر عليها مرور
الكرام رغم عمق ما تركوه".
بالفعل �أتفق م ��ع الباحث رفعت
عب ��د ال ��رزاق ،ف�ل�ا �أعم ��ق م ��ن
جه ��ل ،وظل ��م ،وخطيئ ��ة ،ح�ي�ن
ُنهم ��ل عامل ًا ،فنان ًا� ،أديب� � ًا ،مثقف ًا
ومو�سوعي ��ا يف حيات ��ه ،وال
�أفظ ��ع ،م ��ن �أن نتنا�س ��ى تركته
و�إرث ��ه الفكري بع ��د رحيله ،وال
�أب�ش ��ع من �أن نهم ��ل �إي�صال هذا
العلم والإرث للأجي ��ال التالية،
وما ي�ؤ�س ��ف �أننا يف ه ��ذا البلد
ارتكزن ��ا عل ��ى كل ما ه ��و �أب�شع
فن�سين ��ا وتنا�سين ��ا ،وم�ضين ��ا
على جهل.

الهاللي المن�سي
مق� �دّم اجلل�س ��ة الباح ��ث عب ��د
ال ��رزاق ي�ش�ي�ر قائ ًال " رغ ��م �أن
الكثري من ه�ؤالء العقول املفكرة
قدم ��وا خدم ��ات كب�ي�رة للحركة
الفكرية العراقي ��ة  ،ومن ه�ؤالء
الذين نتذكرهم يف هذه اجلل�سة
املو�سوع ��ي واملحق ��ق الكب�ي�ر
اال�ست ��اذ عب ��د ال ��رزاق الهاليل،
الذي قدم لنا م ��ن امل�ؤلفات التي
ا�صبح ��ت الآن م�صادر ومراجع
ال ي�ستغن ��ى عنه ��ا ،ف�ل�ا ميك ��ن
احلدي ��ث ع ��ن الأع�ل�ام وال�شعر
واالجتم ��اع دون الع ��ودة �إىل
كت ��ب اله�ل�ايل ،وكل كتب ��ه ع ��ن
�أع�ل�ام الع ��راق واحداث ��ه وثقها
بوثائق خمتلفة وعديدة".
وي�ؤكد عبد الرزاق �أثناء حديثه
عن �شخ�صية الهاليل قائال " كل
ما كان علي ��ه الراحل من علم �إال
�أن ��ه متوا�ضع ج ��دا ،وكان �أنيقا
يف كتابت ��ه كم ��ا ه ��و اني ��ق يف
مظهره ،فكتاباته وثائقية تعتمد
بالدرجة االوىل على معطيات ال
يعرفها �إال القليل ،وذكر يل احد

مقدم اجلل�سة  ...رفعت عبد الرزاق
اال�صدق ��اء �أنه كان م ��ن االوائل
الذي ��ن يدخل ��ون �إىل املكتب ��ة
العراقي ��ة �آن ��ذاك ".مُبين� � ًا " �أنه
ق ��دم له ��ذه املكتبة الكث�ي�ر ولكن
مل يتذك ��ره �إال القليل ��ون ،وق ��د
�أظه ��رت لن ��ا �إح ��دى اجلامعات
ر�سالة ماج�سرت تتحدث عنه".
وع ��ن كت ��ب اله�ل�ايل وم�ؤلفاته
ي�ش�ي�ر عب ��د ال ��رزاق " لله�ل�ايل
الكثري من امل�ؤلف ��ات املخطوطة
اجلديرة بالذكر والإحياء ،منها
كتاب ��ه ع ��ن �شعراء م ��ن العراق،
وقد اختار الكث�ي�ر من ال�شعراء
الذي ��ن مل يكت ��ب عنه ��م الكث�ي�ر،
ون�شره ��ا يف بع� ��ض املج�ل�ات،
ول ��ه مذك ��رات جدي ��رة بالن�ش ��ر
والإحي ��اء وبع ��د وفات ��ه ُن�ش ��ر
بع�ض منها".
مط ّور التعليم العراقي
يب ��دو �أن مدون ��ات اله�ل�ايل
ونتاجات ��ه الفكري ��ة املتنوع ��ة،
كان له ��ا ف�ضل كب�ي�ر يف تطوير
التعليم يف الع ��راق حيث ي�شري
د.جن ��اح ه ��ادي كبة قائ�ل ً�ا �إن "
لله�ل�ايل ف�ضل كب�ي�ر على جمال
التعلي ��م يف العراق ،وتطويره،
وه ��و مم ��ن ميتلك ��ون ابحاث ��ا
كثرية ع ��ن مو�ضوع التعليم يف
ف�ت�رة االنت ��داب ،ونق�صد بفرتة
االنت ��داب وهي ف�ت�رة التي تلي
ف�ت�رة ت�سلم املل ��ك في�صل احلكم
يف الع ��راق ،بع ��د ع ��ام ،1921
وذل ��ك لأن الف�ت�رة الت ��ي ت�سبق
فرتة  1920كانت ت�سمى بفرتة
االحتالل ".
وي�ضي ��ف كبة قائ�ل�ا "يف فرتة
االنت ��داب تطور العراق تعليمي ًا
حيث ُ�شيّدت الكثري من املدار�س
وال ��دور العلمي ��ة ،مث ��ل الطبية
ومدر�س ��ة ال�صيدل ��ة ومدر�س ��ة
الآث ��ار ودار املعلم�ي�ن العالي ��ة،
وهذا كله دونه الهاليل يف كتبه
لأنه كان رج ًال مو�سوعي ًا".
�أما ع ��ن م�ؤلفات اله�ل�ايل يذكر
كب ��ة قائ�ل ً�ا " �إنه ط ��رح يف كتبه
التدريب الع�سكري الذي تو�سع

علي الهاليل

عماد اجلواهري

جناح كبة
يف مدار� ��س العراق بعد ت�شريع
قان ��ون نظ ��ام الفت ��وة ،وبعدها
ظه ��رت احلرك ��ة الك�شفي ��ة
يف الع ��راق ،وبعده ��ا ظه ��رت
اجلمعي ��ة الك�شفي ��ة الت ��ي مثلها
جمي ��ل ال ��راوي ،كما ان ��ه نادى
بالتعليم العملي ولي�س النظري
فقط" الفت� � ًا" يقول اله�ل�ايل �إن
الطال ��ب العراقي يدر� ��س �أربعة
ا�ضع ��اف م ��ا يدر�س ��ه الطال ��ب
الربيطاين".
وق ��ال مخُ ت�ص ��ر ًا " ه ��ذا الرجل
رحم ��ه الل ��ه  ،ق ��ام بتدوي ��ن
احلقائ ��ق التي �ساعدتن ��ا اليوم
للو�صول اىل ه ��ذه املرحلة بعد
�أن فهمن ��ا تل ��ك املرحل ��ة ،وبع ��د
�أن قارن ��ا ب�ي�ن مرحلتن ��ا الآن
ومرحلتنا ال�سابقة".

معن حمدان

عقول نادرة
البع� ��ض يفخ ��ر لأن ��ه عا�ص ��ر
كب ��ار املفكري ��ن واملو�سوعي�ي�ن
العراقي�ي�ن ومن بينه ��م الراحل
عب ��د ال ��رزاق اله�ل�ايل ،ه ��ذا ما

 مروان عادل
بلوح ��ات ع ��ن امل ��ر�أة العراقي ��ة وما
الناطق الإعالمي با�سم االحتاد العام تتحمل ��ه م ��ن �صعوب ��ات ،ومل تخ� � ُل
للأدب ��اء والك ّت ��اب يف الع ��راق ،يعلن لوحاته ��ا م ��ن ت�صوير للواق ��ع الذي
عن �إقامة جل�سة خا�صة بنادي ال�سرد يعي�شه الع ��راق ،و�سب ��ق �أن �شاركت
يف االحت ��اد بعن ��وان
العبي ��دي يف ه ��ذا
"رحلة يف �شعر الهايكو
املهرج ��ان بدورات ��ه
الياب ��اين" وذلك �صباح
ال�سابقة.
اليوم ال�سبت على قاعة
 جابر الجابري
اجلواه ��ري يف مق ��ر
الوكيل الأقدم لوزارة
االحتاد.
ال�ث�ق��اف��ة وال�سياحة
 فاطمة العبيدي
والآث � � ��ار ،ي�ع�ل��ن عن
الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة ،
�إق � ��ام � ��ة امل� �ه ��رج ��ان
ت�ش ��ارك يف املهرج ��ان
مروان عادل ال� ��� �س� �ن ��وي ب ��ذك ��رى
ال ��دويل الت�شكيل ��ي الذي
واق� �ع���ة ال� �ط ��ف حت��ت
�أقي ��م يف �سلوفاكي ��ا ،حت ��ت �شع ��ار �شعار (ك��ون��وا �أح ��رار ًا يف دنياكم)
(بري�شتن ��ا نن�ش ��ر احل ��ب وال�س�ل�ام) ،وذلك �صباح يوم غد الأحد يف مقر
بدورته ( ، )23وقد �شاركت العبيدي الوزارة.

بكر عبد احلق
�أك ��ده الباحث معن حمدان قائ ًال
" �أن يك ��ون اله�ل�ايل عروب ��ي
االجتاه وهو من �أوائل ا�صحاب
هذا التوجه �أمر يدعو للمفخرة،
ف�أنا فخور النتمائي لهذا اجليل
ال ��ذي ع�شن ��ا في ��ه حي ��ث عهدنا
ج ��واد �سلي ��م وعل ��ي ال ��وردي
و�سو�سة والهاليل وغريهم ،لأن
ه�ؤالء ال�شخ�صي ��ات من النخب
املهمة يف االدب والفكر الثقايف
العراق ��ي واملو�سوع ��ي احل ��ر،
فنح ��ن كنا وال ن ��زال نفخر لأن،
احتكاكن ��ا به ��م ".م�ؤك ��د�أ �أن ��ه "
�أمر مهم ي�ضيف لنا الكثري لأنهم
ميتلك ��ون �صف ��ة املو�سوعي ��ة،
وهذا نادر يف ايامنا هذه".

كر�سي
ّ
االعرتاف

وي�شري حمدان "�أن هذه النخب
ا�س�س ��ت ار�ضي ��ة ثقافي ��ة قوي ��ة
ج ��دا ،وال ب ��د م ��ن الإلف ��ات �إىل
�أن م�ؤلف ��ات اله�ل�ايل مهمة جدا،
ومن هن ��ا �أُنا�شد عائلت ��ه ب�إعادة
م�ؤلفات ��ه املطبوعة واملخطوطة
مل ��ا فيها من ِغن ��ى وفائدة ثقافية
يف التعليم العراقي".

ذو فكر متن ّوع
ُع ��رف اله�ل�ايل بتنوع ��ه الأدبي
والثقايف والعلمي ،حيث ي�شري
د .عم ��اد اجلواه ��ري قائ ًال " �إن
�أهم ما مييز الهاليل هو التنوع
حي ��ث ب ��د�أ حيات ��ه الدرا�سي ��ة
بالتنوع من عامل اجتماع ثم �إىل
درا�سة الرتبي ��ة البدنية ،فكانت
ل ��ه اطالع ��ات اجتماعي ��ة اث ��رت
كث�ي�ر ًا عل ��ى نتاجات ��ه الفكري ��ة
والعلمية".
حت��والت علمية كثرية �شهدها
الهاليل من علم االجتماع اىل
ال�ترب�ي��ة البدنية وم��ن احلياة

امل ��دن� �ي ��ة ال �ت��ي
واك� � �ب� � �ه � ��ا يف
فرتة مبكرة اىل
ن� �ظ ��ام ال �ف �ت��وة
ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري،
ه � ��ذا م� ��ا ذك� ��ره
اجل � � ��واه � � ��ري،
ُم� � ��� � �ض� � �ي� � �ف� � � ًا "
هنالك جتربتان
رائ� ��دت� ��ان ح�ي��ال
ال��ت��وج��ه امل ��دين
وال�ع���س�ك��ري كما
ان��ه �شغل الكثري
م� � ��ن امل� �ن ��ا�� �ص ��ب
وال � � ��وظ � � ��ائ � � ��ف
امل��دن�ي��ة ث��م حت��ول
اىل ال�ت���ش��ري�ف��ات
يف ال �ب�لاط وبعدها
اىل اخلدمة يف دار االذاع��ة ثم
امل�صرف الزراعي فكان جامعا
ب�ين ه ��ذه ال��وظ��ائ��ف املختلفة
االجت���اه ال �ت��ي تعك�س ال �ق��درة
على ادارة هذه الوظائف".
�أم ��ا يف جم ��ال الكتاب ��ة يذك ��ر
اجلواه ��ري �أن اله�ل�ايل كان
ظاه ��رة يف اجلانب املو�سوعي
م ��ن خ�ل�ال اطالعات ��ه ال�شامل ��ة
والوا�سع ��ة ،فتح ��ول من جمال
االدب �إىل ال�شع ��ر  ،فه ��و رك ��ب
�ضم ��ن مرك ��ب الكتاب ��ة ومل يكن
فقط من الرواد بل كان من ذوي
اجلر�أة وال�شجاعة ،وكان ينتقل
ماب�ي�ن املكتب ��ة االدبي ��ة وميدان
ال�شع ��ر ث ��م حت ��ول �إىل مي ��دان
ال�صحافة وعنده ��ا بد�أت ميوله
ال�سيا�سية بالظه ��ور الن ميدان
ال�صحاف ��ة يج ��ر املنج ��رف في ��ه
�سيا�سي ًا .

منا�صب مهمة
مل يكت ��ب اله�ل�ايل يف الق�ضاي ��ا
املحلي ��ة العراقي ��ة فق ��ط ،ب ��ل
�أر�شف ووث ��ق الق�ضايا العربية
والعاملية احيان ًا ،فيذكر الدكتور
بكر عبد احلق " �أن الهاليل كتب
عن الثعالبي الذي كان رائد ًا من
رواد الفكر ومناه�ضة االحتالل
الفرن�س ��ي يف تون� ��س ".مُ�شري ًا
" �أن ن�ش ��اط اله�ل�ايل مل يك ��ن
حم�ص ��ور ًا بالكت ��ب املذك ��ورة
ب ��ل هنال ��ك ر�سائ ��ل وبح ��وث
اخ ��رى منه ��ا مذك ��رة اىل املل ��ك
في�ص ��ل االول واملرح ��وم ناجي
ال�سويدي".
ويُلف ��ت عب ��د احل ��ق �أن الهاليل

مُه َم ��ل الي ��وم يف الدرا�س ��ات
احلديثة والكتب احلديثة ،رغم
�أن ُكتب ��ه وم�ؤلفات ��ه مل ت�ت�رك
مفك ��ر ًا او اديب� � ًا او حدث ��ا ما �إال
وا�ش ��ارت الي ��ه ،و�أ�ض ��اف عب ��د
احلق " هنالك ر�سالة ماج�ستري
�أُلف ��ت ع ��ن اله�ل�ايل ومتنيت لو
�أنه ��ا تطبع ككتاب عنه ".م�ؤكد ًا
" �أنن ��ا يج ��ب علين ��ا �أن ن�سلط
ال�ض ��وء عل ��ى ن�ش�أت ��ه وحيات ��ه
اال�سري ��ة الت ��ي كان له ��ا اثر يف
نتاجه الفكري ".
و�أ�ش ��ار عب ��د احلق " ح�ي�ن عينّ
اله�ل�ايل يف الت�شريف ��ات كان
عم ��ره  31عاما ،وع�ي�ن يف هذا
املن�صب قبل جميء امللك في�صل
الث ��اين �إىل احلك ��م وه ��ذا �ض ��د
نظرية � ّأن املل ��ك اجلديد بحاجة
ل ��كل �ش ��يء جدي ��د ،ومل يك ��ن
اله�ل�ايل بعي ��دا ع ��ن ال�سيا�س ��ة
،فه ��و كان م ��ن �أ�صغ ��ر مَن يعمل
يف الت�شريف ��ات امللكي ��ة ومت
�إق�ص ��ا�ؤه ح�ي�ن ا�ش ��ار اىل ان
بع� ��ض العامل�ي�ن بالت�شريف ��ات
لديه ��م اخطاء كث�ي�رة وقد متت
�إعادته بعد ثورة متوز ،النه من
الرج ��ال االكفاء الذين كانوا من
الق ّل ��ة الذين ال ميلك ��ون من�صبا
ع�سكري ��ا وت�سلم ��وا دوائ ��ر
مهمة".

عائلة الفقيد
حل�ض ��ور عائل ��ة الراح ��ل وق ��ع
و�أث ��ر يف اجلل�سة ،فق ��د �شكلوا
ال�صف ��وف االمامي ��ة الثالث من
اجلل�س ��ة ،وحتدث جنل الراحل
با�سمه ��م  ،فق ��ال عل ��ي الهاليل "
ال �أتكل ��م بل�سان ح ��ايل بل �أتكلم
با�سم مَن انت�سب للهاليل ،واحد
وثالث ��ون عاما مرت على رحيله
مل ن�شع ��ر انن ��ا فقدن ��اه ،فالذكر
الطيب لالن�سان يُع ّد مبثابة عمر
ثان له وهذا ما مل�سناه من خالل
ٍ
جل�س ��ات ا�ست ��ذكار ور�سائ ��ل
املاج�ست�ي�ر واملقاالت ال�صحفية
الت ��ي قيلت بحق جه ��وده ،وكل
ه ��ذا �أدخ ��ل يف �أنف�سن ��ا الفرحة
واحلب ��ور ومل ي�شعرن ��ا يوم ��ا
بفقدن ��ا له ��ذا ال�شخ� ��ص ،ولك ��ن
من الإن�صاف وم ��ا دمنا نتحدث
ع ��ن �سريته يج ��ب �أن نذكر دور
ال�سي ��دة الت ��ي �شاركت ��ه احلياة
و�شاركت ��ه ظ ��روف احلي ��اة
بال�س� � ّراء وال�ض� � ّراء ،وه ��ي
زوجته رحمها الله".

العمود الثامن
 علي ح�سني

ali.H@almadapaper.net

عن �صناعة ال�ضحك
يف العراق
�أنا من الذين ال ي�أخذون �أحاديث ال�سيد �إبراهيم اجلعفري
خ�ص�ص
عل ��ى حممل اجل� � ّد  ،و�إن كن ��تُ �أحر�ص عل ��ى �أن �أُ ّ
له ��ا مكان ��ة يف ه ��ذه الزاوي ��ة املتوا�ضعة  ،فه ��ذا من باب
�إ�شاع ��ة االبت�سام ��ة  ،خ�صو�ص ��ا ونخ ��ن نعي� ��ش يف ظ ��ل
ي ��وم االبت�سام ��ة العاملي  ،و�أق ّر لكم ب� ��أنّ الإعجاب بال�سيد
تبحره يف علوم
اجلعف ��ري لي�س تلقائي ًا و�إمنا هو ب�سبب ّ
اخلطاب ��ة  ،وتف�ضل جنابك قاوم �سح ��ر �أحاديثه  ،دون �أن
تقع على ظهرك من ال�ضحك  ،و�أحتداك �أن تقاوم.
م ��ن مكاين املتوا�ضع هذا حاول ��ت ام�س متابعة ا�ست�ضافة
ال�سي ��د اجلعف ��ري حتت قب ��ة الربمل ��ان  ،فاذا ب ��ي �أكت�شف
�أنّ وزي ��ر خارجيتن ��ا يتمت ��ع بح�صانة ع ��دم اال�ستجواب ،
اال�ست�ضاف ��ة ممكنة ،لكن ب�ش ��روط  ،و�أولها ال�سر ّية التامة
بعي ��د ًا عن �أعني امل�شاغب�ي�ن من �أبناء ه ��ذا ال�شعب  ،الذين
اكت�شف ��وا �أنّ اجلعف ��ري مت� ��أمل ،لأن � 32سف�ي�ر ًا يحمل ��ون
جن�سي ��ة مزدوج ��ة  ،وهذه امل�س�أل ��ة ت�ؤرقه ج ��دا � ،أما ملاذا
ه ��و يحم ��ل جن�سي ��ة مزدوج ��ة  ،ف�ل�ا حاج ��ة لل�ش ��رح� ،إنه
زعي ��م التحالف �سابق� � ًا ،و ُم ِّ
نظر حزب الدع ��وة  ،ومنوذج
الت�سامح  ،ورمز الت�آخي يف بالد النهرين  ،ولأنني ال �أريد
�أن �أُدخ ��ل القارئ يف نفق مظلم عن غي ��اب راعي الت�سامح
وامل�صاحل ��ة عامر اخلزاع ��ي � ،س�أحتدث ع ��ن الكتب ، ،فقد
ق ��ر�أت �ضم ��ن �أخبار الكت ��ب واملكتبات �أنّ كت ��اب فولتري "
ر�سال ��ة يف الت�سامح " الي ��زال بعد � 250سنة على �صدوره
ُيع� � ّد الكتاب االك�ث�ر مبيعا يف �أوروبا  ،فه ��ذا الكتاب الذي
يح ��ارب ويهاجم التع�ص ��ب الديني ،قال عن ��ه ديغول ذات
ي ��وم  ":اليزال ميثل لنا الطريق ال�صحيح مل�ساعدتنا على
حل اخلالفات ب�سبب معتقداتنا " .
واملث�ي�ر ان العراقي�ي�ن �سبقوا العرب جميع ��ا يف التعريف
بامل�سي ��و " فولتري "  ،ففي عام  1932ين�شر الأب �أن�ستا�س
الكرمل ��ي يف جمل ��ة الإثنني والدني ��ا  ،مقاال حتت عنوان،
فولت�ي�ر وفل�سفة الت�سام ��ح وفيه تلخي�ص لكت ��اب "ر�سالة
يف الت�سام ��ح "حيث يق ��ول الكرملي ان ه ��ذه الر�سالة تعد
من ب�ي�ن �أهم ما كتب ع ��ن مو�ضوعة الت�سام ��ح بني الأفراد
واملجتمع ��ات  ،هك ��ذا اكت�شف ��ت �أنن ��ا �سبقن ��ا اجلمي ��ع يف
احلدي ��ث عن فك ��رة الت�سام ��ح التي كانت ج ��زء ًا من تفكري
ه ��ذا ال�شع ��ب املتجان�س قب ��ل ان يلتهمهم ح ��وت التع�صب
والطائفية ،وقبل ان ت�ستفحل ظاهرة �سيا�سيي الطوائف.
ه ��ذا هو حالنا اليوم بعد م ��رور �أكرث من ت�سعني عاما على
مق ��ال الكرملي  ،ن�ضحك على حالن ��ا ونحن نرى �صعاليك
ال�سيا�س ��ة  ،م�ص ّرين على احياء ميكافيللي  ،حتى دون ان
يقر�أوا حرف ًا من حروفه .
َم ��ن فع ��ل بن ��ا كل ه ��ذا؟ َم ��ن �أو�صلن ��ا �إىل ه ��ذه امل�سرحية
ال�ساذج ��ة؟ َم ��ن نقل الأم ��ل ب�إقامة دولة احلري ��ة والكرامة
والعدال ��ة االجتماعي ��ة� ،إىل دول ��ة مراهق ��ي ال�سيا�سة؟ َمن
قادن ��ا و�س ّلمنا �إىل هذا امل�ص�ي�ر امل�ضحك الذي جعل �إحدى
الع�شائ ��ر ته� �دّد وتتو ّع ��د ّ
كل َم ��ن يتحدّث ب�س ��وء عن ابنها
الب ��ار عريبي �صاح ��ب الفديو ال�شه�ي�ر  ،فالع�شرية م�ص ّرة
عل ��ى �أنّ عريب ��ي  ،كان يف حدي ��ث ج� �دّي مع بي ��ل غيت�س ،
لبح ��ث �آخر م�ستج� �دّات التكنولوجيا الرقم ّي ��ة  ،هذه اخر
منتجات �صناعة ال�ضحك يف العراق !

أحت�سر على وداعة بغداد ال�سالفة
عقيل مهديّ � :
 بغداد  /املدى

ج�سد الفن والأدب
كاتب م�سرحيّ ،
م ��ن خ�ل�ال �إن�سانيت ��ه ،ورغ ��م �أن
وقتن ��ا هذا يبخ�س ح ��ق " الإن�سان
( املثق ��ف ،ال�شف ��اف ،والنقي) " �إال
�أن ��ه ف�ضل �أن يبقى مبخو�س احلق
عل ��ى �أن يتل ��ون مبتلون ��ات ه ��ذا
العه ��د ،الكاتب والناق ��د امل�سرحي
عقي ��ل مهدي ،يجل� ��س على كر�سي
اع�ت�راف امل ��دى ليقول م ��ا مل يقله
�سابق ًا:
ً
عنوانا
� )1إذا �أردت �أن ت�ضع
حلكايتك  ،فماذا تختار ؟

حياتي يف �سكونها املتفجر . )2هل هناك خط�أ كبري

ارتكبته يف جمال عملك ؟

نع ��م خطئي ه ��و حيائ ��ي ممن الحياء له.
 )3هل تتح�سر على املا�ضي؟

نع ��م �أحت�سر على ب�سال ��ة والديورقة �أمي ووداعة بغداد ال�سالفة.
 )4من ي�سكن قلبك يف هذه
اللحظة ؟

-عيون �أحفادي الآ�سيوية.

 )5هل ندمت على �أ�شياء يف
حياتك ؟

ن ��ادم على فقدان بع� ��ض �صوريومقاالتي.
 )6هل متلك اجلر�أة على
البوح ب�أ�سرارك ؟

-حما�ضرات ��ي �أ�شه ��ر �أ�س ��راري

لطلبتي بو�صفها واقعات فنية.

 )7هل تعتقد �أن حظك
�س ّيئ؟

حظ ��ي بلورة يلطخه ��ا العابرونالأغبياء.
 )8م�ستحيل �أن�ساك ملن
تقولها؟

لكو َر�س م ��ن الن�سوة واال�صدقاءالذي ��ن �شكل ��وا جوانب م ��ن ن�سيج
�شخ�صيتي.
را�ض عن نف�سك؟
 )9هل �أنت ٍ

ر�ضاي ��ة �أين طم ��رت الأنف ��اقوارتقيت معم ��ارا �شاهقا من القيم
رغم املغريات.
� )10أول ما يلفت انتباهك
يف ال�شخ�ص ،و�آخر ما يلفت

انتباهك به؟

يلفتن ��ي كوك ��ب الوج ��ه الب�شريوهال ��ة العط ��ر ومو�سيق ��ى القف ��ا
�آخر ًا .
 )11عادة تفعلها دائما ومل
ترتكها حتى الآن؟

�إنفاق ��ي الب ��اذخ عل ��ى عاب ��راتال�سبي ��ل م ��ن الكت ��ب وال�صح ��ف
واملجالت.
� )12إذا منحت فر�صة حلكم
العراق ليوم واحد ما هو
القرار الذي تتخذه ؟

�أُعي ��د تدوي ��ر الأح ��داث برمته ��ابحزب�ي�ن اثن�ي�ن لأف ��رز الوطن ��ي
الن ��ادر فيهم ��ا م ��ن الل�صو� ��ص
املتكاثرين مثل زهرة النيل.

