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بدء ّ
العد التنازيل ملهلة منحتها �أطراف �سيا�سيّة للمحافظني

الأحرار تراهن على انق�سام التحالف الوطني ال�ستمالة حلفاء جدد

الكتل تعتزم التمديد للمفو�ضية مقابل تغيريات
جذر ّية فـي قانون االنتخابات

التناف�س فـي نينوى والأنبار ّ
يهدد
ب�إقالة العاكوب والراوي
 بغداد  /المدى

ّ
يقدم��ون �أوراق تر�شيحه��م
 7 م��ن �أع�ض��اء جمل���س املفو�ض�ين
 بغداد  /المدى
ك�شف م�صدر �سيا�س ��ي رفيع� ،أم�س ،عن �شبه
�إجم ��اع تتبناه الكت ��ل ال�سيا�سية للإبقاء على
مجل� ��س مفو�ضي ��ة االنتخابات لحي ��ن انتهاء
واليته ��ا الر�سمية مقابل �إجراء تغيير جذري
في قانون االنتخابات.
في هذه االثناء تراهن كتلة االحرار ال�صدرية
عل ��ى انق�سام ��ات كت ��ل التحال ��ف الوطن ��ي،
وتوا�صل مفاو�ضات اللحظة االخيرة لك�سب
الكت ��ل المترددة الى جانبها ف ��ي جل�سة طرح
الثقة بالمفو�ضية.

ول ��م يت�ضمن ج ��دول اعمال مجل� ��س النواب
لي ��وم الثالث ��اء ،ادراج طرح الثق ��ة بمجل�س
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات .وعلق ��ت اط ��راف
�سيا�سية طرح الثق ��ة بالمفو�ضية على تبلور
موق ��ف موحد للكتل ،وبخالف ��ه �سيتم ت�أجيل
المو�ضوع الى جل�سة اخرى.
واكد م�صدر �سيا�سي رفيع ،تحدث لـ(المدى)
ام�س �شريطة عدم الك�شف عن هويته ،وجود
اتج ��اه �سيا�س ��ي ع ��ام �سائر باتج ��اه التمديد
لمفو�ضية االنتخابات.
وا�ض ��اف الم�ص ��در ال�سيا�س ��ي الرفي ��ع ان
"الوقت المتبقي من عمر المفو�ضية والمهام

المتبقية عل ��ى عاتق مجل�س المفو�ضية تدفع
الكت ��ل الكبي ��رة للت�صوي ��ت ل�صال ��ح االبق ��اء
عليه ��ا" .وتاب ��ع الم�ص ��در ان "االتف ��اق على
ابقاء المفو�ضية جرى مقابل اجراء تغييرات
جذرية ف ��ي قانون االنتخاب ��ات البرلمانية"،
مبينا ان "اب ��رز هذه التغييرات اعتماد نظام
انتخابي مختلط يزاوج بين القوائم الكبيرة
ويمن ��ح هام� ��ش مناف�س ��ة للقوائ ��م ال�صغيرة
والمر�شحي ��ن الم�ستقلي ��ن وتقا�س ��م المقاعد
منا�صفة".
�إل ��ى ذل ��ك ،يق ��ول عل ��ي الع�ل�اق ،النائ ��ب عن
ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون ،ان "المواق ��ف

بد�أ منذ �أيام العد التنازلي لمهلة ال�شهر التي اعطتها
كت ��ل �سيا�سي ��ة لمحافظ ��ي االنبار �صهي ��ب الراوي،
ونين ��وى نوفل العاكوب .ويتعين خالل هذه الفترة
ان يق ��دم ال ��راوي ا�ستقالت ��ه ،وان يع� �دّل العاك ��وب
بع�ض االخفاقات االدارية التي يتهم بارتكابها ،و�إال
�ستتم االطاحة بهما .ويته ��م العاكوب بتخويل احد
ا�شقائ ��ه ممار�سة مهامه االداري ��ة ،فيما يعود غ�ضب
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة على ال ��راوي ال ��ى ت�شكيله تكتال
جديدا.
وانطلق ��ت المهل ��ة ،التي ب ��دت متزامنة م ��ن فريقين
اليظه ��ر بينهم ��ا اتف ��اق وا�ض ��ح ،على الرغ ��م من ان
ال�سنية ت�شترك في ادارة المحافظتين.
اغلب القوى ُ
لكن حتى هذه اللحظة لم ي�شهد مجل�سا المحافظتين
جمع تواقيع ال�ستجواب كل من الراوي او العاكوب،
وهو االجراء الر�سمي تمهيدا لالقالة.

ال�سيا�سية ب�ش� ��أن �إقالة مفو�ضية االنتخابات
من عدمها ل ��م تن�ضج بعد" ،م�ؤكدا "ا�ستمرار
المفاو�ض ��ات دون توق ��ف حت ��ى اللحظ ��ات
الأخيرة قبل التئام جل�سة الثالثاء".
وت�ؤكد النائب خت ��ام عبدالكريم ،ع�ضو كتلة
الأح ��رار ،ان "التي ��ار ال�ص ��دري دخ ��ل ف ��ي
مفاو�ضات مع غالبي ��ة الكتل ال�سيا�سية طيلة
الفت ��رة الما�ضي ��ة م ��ن اجل تح�شي ��د الجهود
لإقالة مفو�ضية االنتخابات" ،م�شيرة الى ان
"ق�سما كبيرا من هذه الكتل وعد بالت�صويت
على �إقالة مفو�ضية االنتخابات".
 التفا�صيل �ص3

وتت�شاب ��ه ظروف المحافظتين م ��ن حيث تعر�ضهما
الحت�ل�ال داع�ش ،كم ��ا انهما مقبلتان عل ��ى تغييرات
كبيرة في مجال اعادة االعمار.
ويرج ��ح ان تح�ص ��ل المحافظت ��ان عل ��ى ملي ��ارات
الدوالرات في المرحلة المقبلة �ضمن المنح الدولية
العادة االعمار .وهو ما يعتبره م�س�ؤولون محليون
بان ��ه اح ��د اب ��رز المب ��ررات للتناف�س عل ��ى من�صب
المحاف ��ظ .ويته ��م الفه ��داوي وزعي ��م ال�صح ��وات
احمد ابو ري�شة ،بالوقوف وراء الحراك المناه�ض
لل ��راوي ،الذي اقال ��ه مجل�س المحافظ ��ة مرتين في
غ�ضون �شهرين.
وفي الوقت ذاته من الع ��ام الما�ضي ،بد�أت نينوى،
الت ��ي كانت �آن ��ذاك تنتظ ��ر عملية ع�سكري ��ة لتحرير
المو�ص ��ل ،بح ��راك غي ��ر معل ��ن لتغيي ��ر المحاف ��ظ
العاكوب على خلفية �شبهات ف�ساد و�ضياع مليارات
الدنانير.
 التفا�صيل �ص2

التقى �أع�ضاء احلكومة املحليّة واجتمع مع وكالء املرجعيّة

العبادي يك�شف من كربالء عن خطة لت�أمني
احلدود الغرب ّية
 كربالء  /المدى

التق ��ى رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي،
�أم�س ،خالل زيارته مدينة كربالء ،بعدد من
الم�س�ؤولي ��ن المحليين و القيادات االمنية،
ناق� ��ش خالله ��ا الخطط االمني ��ة والخدمية
الخا�صة بالزيارة ال�شعبانية.
وو�ص ��ل العب ��ادي� ،صب ��اح ام� ��س الإثنين،
ال ��ى محافظة كرب�ل�اء في اط ��ار الترتيبات
االمنية الخا�صة بزيارة الن�صف من �شعبان
وت�أمي ��ن الح ��دود االداري ��ة للمحافظ ��ة من
ت�سلل االرهابيين ،بح�سب م�صادر مطلعة.
والتق ��ى العب ��ادي بمعتم ��دي المرجعي ��ة
الديني ��ة عب ��د المه ��دي الكربالئ ��ي واحم ��د

ال�صاف ��ي ،وزار بع ��د ذل ��ك قي ��ادة عملي ��ات
الف ��رات االو�س ��ط وعق ��د اجتماع� � ًا م ��ع
قياداتها.
وقال العبادي ،خالل م�ؤتمر �صحافي عقده
ف ��ي مق ��ر قي ��ادة عملي ��ات الف ��رات االو�سط
وح�ضرت ��ه (الم ��دى) ،ان "زياراتن ��ا اليوم
لكرب�ل�اء هي لالطالع عل ��ى الخطط االمنية
والخدمي ��ة الخا�ص ��ة بزي ��ارة الن�ص ��ف من
�شعب ��ان وتوفير ما تحتاج ��ه المحافظة من
دعم لتمكينها من خدمة الزائرين وحمايتهم
بال�شكل المطلوب" .وا�شار رئي�س الوزراء
ال ��ى ان "هناك خ�صو�صي ��ة لكربالء لكونها
تواجه �ضغطا ب�شريا هائال من المحافظات
االخرى ف ��ي الزي ��ارات الديني ��ة المليونية

ونح ��ن ج ��ادون بالتع ��اون م ��ع المحافظ ��ة
لت�سهيل خدمة مواطنيه ��ا وزوارها" ،الفتا
الى "وج ��ود جهود كبي ��رة مبذولة من قبل
الحكوم ��ة المحلية وقي ��ادة عمليات الفرات
االو�س ��ط واالجه ��زة االمني ��ة بالمحافظ ��ة
ف ��ي الجانبي ��ن االمن ��ي والخدم ��ي ،وه ��ذا
م ��ا يجعلن ��ا مطمئني ��ن على �أم ��ن وخدمات
الزائري ��ن الذي ��ن �سيف ��دون لكرب�ل�اء م ��ن
المحافظات االخرى".
وح ��ذر العب ��ادي م ��ن "لج ��وء الدواع� ��ش
بع ��د و�صولهم ال ��ى المراح ��ل االخيرة الى
ممار�سات وافع ��ال جبانة لتهديد �أمن زوار
كربالء خالل الزيارة ال�شعبانية".
 التفا�صيل �ص3

�أ�سرة نازحة من غربي املو�صل� ...أ.ف.ب

امل�ست�شارون الأمريكان على خطوط التما�س يف املو�صل 2

حررنا  44قرية وقتلنا  725داع�ش ّي ًا خالل �شهر
الح�شدّ :

 114خمالفة للمطاحن ووكالء التموينيّة خالل �شهر

 بغداد /المدى

 بغداد  /المدى
�أعلن ��ت وزارة التج ��ارة ،ام� ��س االثني ��ن ،ا�ستمراره ��ا بتجهي ��ز
ال ��وكالء بالح�صة ال�شهرية المقررة من م ��ادة الطحين ،كا�شفة عن
ت�سجيلها  114مخالفة للمطاحن والوكالء والناقلين خالل ني�سان
الما�ضي.
وق ��ال مدير ع ��ام ال�شرك ��ة العام ��ة لت�صني ��ع الحبوب ،ط ��ه يا�سين
عبا� ��س ،في بي ��ان لوزارة التج ��ارة ،اطلعت "الم ��دى" على ن�سخة
من ��ه ،ان �شركته "م�ستمرة بتجهيز ال ��وكالء بمادة الطحين ح�سب

بغداد تت�س ّلم دعوة
�سعود ّية للم�شاركة
يف م�ؤمتر يح�ضره
ترامب

3

� 4شركات عامل ّية
ترغب با�ستثمار
مواقع �صناعية يف
بابل

6

الخط ��ة الت�سويقي ��ة المق ��ررة ،وان ن�سب التجهي ��ز تجري بوتيرة
مت�صاع ��دة بع ��د توف ��ر كميات م ��ن الحب ��وب خا�صة بع ��د انطالق
المو�سم الت�سويقي ال�شهر الما�ضي".
و�أ�ضاف ان "الفرق الرقابية والتفتي�شية نفذت عدة جوالت ب�شكل
يوم ��ي عل ��ى المطاحن العامل ��ة ووكالء الطحين وق ��د ا�سفرت تلك
الج ��والت ع ��ن ر�ص ��د  17مخالف ��ة نوعية وغي ��ر نوعي ��ة للمطاحن
ف ��ي بغ ��داد ف�ضال ع ��ن ت�أ�شي ��ر  71مخالف ��ة لل ��وكالء و  26مخالفة
للناقلين".
 التفا�صيل �ص6

تحرير  3مناطق �شمال المو�صل ّ
و�صد هجوم قرب جامع النوري
وا�صل ��ت الق ��وات الم�شترك ��ة� ،أم� ��س
االثني ��ن ،توغلها في الجان ��ب الغربي
لمدينة المو�صل من المحور ال�شمالي،
وا�ستعادت من ��ذ بدء الهج ��وم الجديد
عدة احياء م ��ن �سيطرة تنظيم داع�ش.
وتخو� ��ض القوات منذ كان ��ون الثاني
معارك متوا�صلة ال�ستع ��ادة ال�سيطرة
على المو�صل .وقال الفريق الركن عبد

االمير يارالله ،قائ ��د عمليات (قادمون
يانينوى)� ،إن "قوات مكافحة االرهاب
حررت �صناعية وادي عكاب و�صناعية
غانم ال�سيد في ال�ساحل االيمن لمدينة
المو�ص ��ل" ،م�شي ��را ال ��ى ان الق ��وات
"رفعت العلم العراقي فيها بعد تكبيد
الع ��دو خ�سائر ب ��الأرواح والمعدات".
وف ��ي بي ��ان �آخ ��ر� ،أك ��د يارالل ��ه ان
"قطع ��ات ال�شرطة االتحادية المتمثلة
بقوات الرد ال�سريع ولواء المدرع 34

م�س ّلحون يختطفون  7نا�شطني من و�سط بغداد

 بغداد  /المدى

دان االتحاد الع ��ام لطلبة العراق
�أم� ��س الإثنين اختط ��اف عدد من
الطالب الجامعيي ��ن والنا�شطين
المدنيي ��ن ف ��ي العا�صم ��ة بغداد،
وفيم ��ا طالب الحكومة االتحادية
بالتح ��رك لإط�ل�اق �سراحه ��م،
اعتب ��رت لجن ��ة حق ��وق االن�سان
النيابية ان "الع�صابات المنفلتة"
ته ��دف من وراء فعلته ��ا هذه �إلى
�إرباك الو�ضع العام.
وك�ش ��ف االتح ��اد ف ��ي بي ��ان ورد
لـ"الم ��دى" ،ع ��ن قي ��ام مجموعة

م�سلحة تقود �سيارات دفع رباعي
باختطاف الط�ل�اب وهم كل من:
عب ��د الله لطيف فرج ع�ضو مكتب
�سكرتارية االتحاد ،و�سامر عامر
مو�سى ،وزيد يحيى ،والنا�شطين
ه ��م كل من :حي ��در نا�شي ح�سن،
و�أحم ��د نعي ��م رويع ��ي ،وعل ��ي
ح�سين �شناوة،وحمزة العراقي.
وزاد االتح ��اد ان ه� ��ؤالء ق ��د
اختطف ��وا م ��ن م ��كان �سكنهم في
و�سط بغداد.
وا�ستنك ��ر البي ��ان "ب�شدة حاالت
االعت ��داء والخطف ه ��ذه " ،فيما
اع ��رب عن قلق ��ه "�إزاء ما ت�ؤ�شره

ه ��ذه الظواه ��ر والممار�س ��ات
الم�شينة من فقدان حرية التعبير
وم�ص ��ادرة للقان ��ون وانته ��اك
لهيب ��ة الدول ��ة وخد� ��ش للعملي ��ة
الديمقراطي ��ة ،طال ��ب "الحكومة
العراقي ��ة وكاف ��ة االجه ��زة
والدوائ ��ر الأمني ��ة بالإ�سراع في
تحريره ��م وك�ش ��ف المجرمي ��ن
الجن ��اة الذي ��ن يه ��ددون حي ��اة
المواطني ��ن ويحاول ��ون قم ��ع
اال�صوات الحرة".
ودعا البيان "الجميع من �أحزاب
ونقاب ��ات واتح ��ادات ومنظمات
حقوقي ��ة وم�ؤ�س�س ��ات �إعالمي ��ة

ونا�شطي ��ن مدنيي ��ن �إل ��ى �إع�ل�اء
�أ�صواته ��م والمطالب ��ة بالك�ش ��ف
عن م�صي ��ر زمالئن ��ا المختطفين
واطالق �سراحهم با�سرع وقت".
بدروه ��ا قال ��ت لجن ��ة حق ��وق
االن�س ��ان النيابي ��ة ف ��ي بي ��ان،
اطلع ��ت "الم ��دى" عل ��ى ن�سخ ��ة
من ��ه ان "لجن ��ة حق ��وق الإن�سان
النيابي ��ة تتاب ��ع بقل ��ق بال ��غ
عملي ��ة اختطاف عدد م ��ن الطلبة
ونا�شطي ��ن مدنيي ��ن ف ��ي منطق ��ة
البتاوي ��ن فجر هذا اليوم من قبل
ع�صابات منفلتة".
 التفا�صيل �ص6

الفرق ��ة المدرعة التا�سع ��ة حررت حي من ��ه� ،إن "قطعات ال�شرط ��ة االتحادية
الهرم ��ات االول ��ى في ال�ساح ��ل االيمن ف ��ي المح ��ور ال�شمال ��ي ح ��ررت �شقق
لمدينة المو�صل ورفعت العلم العراقي الهرمات بالكامل وتتوغل في الهرمات
فوق المباني" .و�أعلنت قيادة ال�شرطة الثاني ��ة وتقترب مئ ��ات االمتار من 17
االتحادية� ،أم�س االثنين ،تحرير �شقق تم ��وز واالقت�صاديي ��ن" ،مو�ضح ��ا ان
الهرم ��ات واالقت ��راب امت ��ار قليلة من "الق ��وات قتلت  16ارهابيا ودمرت 4
حيي  17تموز واالقت�صاديين بالجزء م�سقفات وم�ضافتين للدواع�ش وثالث
ال�شمالي من الجانب االيمن .وقال قائد ثكن ��ات للر�ص ��د ومف ��رزة للر�شا�ش ��ات
ال�شرطة االتحادي ��ة الفريق رائد �شاكر الثقيلة".
 التفا�صيل �ص2
جودت ،في بيان تلقت (المدى) ن�سخة

بعثة �أمريكية تتو�صل الكت�شافات حديثة
فـي �أور الأثرية
 ذي قار  /المدى
�أعلنت البعث ��ة التنقيبية الأميركية الم�شتركة العاملة
في مدينة �أور الأثرية جنوب غربي النا�صرية� ،أم�س
االثني ��ن ،اختتام مو�سمها التنقيبي الثاني في الجزء
ال�شرقي من المدينة ،م�شيرة �إلى و�صولها الكت�شافات
تعود ل�ساللة �أور الثالثة و�أحفاد كلكام�ش ،فيما �أكدت
توفير معلومات هائلة عن طبيعة الحياة االجتماعية
واالقت�صادية في الع�صور الح�ضارية الأولى.
وقال المدير التنفيذي لأعمال التنقيبات التي �أجرتها
البعث ��ة التنقيبي ��ة االميركي ��ة في مدين ��ة �أور الأثرية

الدكتور عبد االمير الحمداني لـ(المدى)� ،إن "البعثة
االميركي ��ة العراقي ��ة الم�شترك ��ة بقي ��ادة الدكت ��ورة
�إليزابي ��ث �ست ��ون م ��ن جامع ��ة �ست ��ون ب ��روك ف ��ي
نيويورك الت ��ي ت�ضم �آثاريين م ��ن جامعات �أميركية
و �أوروبي ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �آثاريين عراقيي ��ن ،اختتمت
م�ؤخر ًا مو�سمه ��ا التنقيبي الثاني في الجزء ال�شرقي
من مدينة �أور الأثرية خلف المقبرة الملكية".
و�أ�ض ��اف الحمدان ��ي� ،أن "البعثة قام ��ت خالل عملها
بفت ��ح  3مربع ��ات للتنقي ��ب ب�أعم ��اق مختلف ��ة ،الأول
داخل الحارة ال�سكنية".
 التفا�صيل �ص 7
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العد التن��ازيل ملهلة منحته��ا �أطراف �سيا�س�� ّية للمحافظني

التناف�س فـي نينوى والأنبار ّ
يهدد ب�إقالة العاكوب والراوي

 عدنان ح�سني
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املُف ّو�ض ّية باقية ..
وال عجب!

 بغداد  /وائل نعمة

لغاي ��ة معلومة ،ال يريد البع�ض من القوى ال�سيا�سية النافذة
يف ال�سلط ��ة �سح ��ب الثق ��ة م ��ن جمل� ��س املفو�ضي ��ة العلي ��ا
لالنتخاب ��ات برغم �أنّ نتيجة ا�ستجواب ��ه يف جمل�س النواب
ربر ذلك كل التربير.
ال�شهر املا�ضي ت ّ
ي�صور الأم ��ر كما لو �أن االر�ض �ستميد بنا م ْيد ًا
هذا البع�ض ّ
وتنه ��ار امل�ساكن واملباين على ر�ؤو�سنا ،مبجرد �سحب الثقة
م ��ن جمموعة من الأ�شخا�ص ثبت تق�صريهم بالدليل الدامغ.
وه ��ذا البع�ض يرف ��ع عقريته باال ّدع ��اء ب�أنّ فراغ� � ًا د�ستوري ًا
�سيح�صل و�أن العملية االنتخابية بر ّمتها �ستتهدّد.
ه ��ذه يف الواقع �أطروح ��ة متهافتة .املجل� ��س احلايل تنتهي
مدة واليته بحلول �أيلول املقبل .حتى لو مل يكن اال�ستجواب
الربمل ��اين قد ح�صل� ،أو لو مل تك ��ن النتيجة التي انتهى �إليها
بع ��دم القناعة ب�أجوبة جمل�س املفو�ضية ،ف�إنّ املجل�س بكامل
هيئته راح ��ل بحلول ذلك املوعد .ومن �أجل هذا كان الربملان
ق ��د �أعل ��ن �أول ال�شهر املا�ض ��ي عن فتح ب ��اب الرت�شيح ل�شغل
منا�ص ��ب املجل� ��س اجلدي ��د للمفو�ضي ��ة ،بعدم ��ا �ش� �كّل جلنة
خ�ب�راء ملقابلة املرت�شحني واختيار َمنْ ُيفرت�ض �أنهم الأن�سب
من غريهم.
جمل�س املفو�ضية املن�صرف لي�س لديه الكثري �أو اخلطري مما
يفعل ��ه م ��ن الآن �إىل �أيلول ،خ�صو�ص ًا م ��ع التوافق احلا�صل
ب�ي�ن القوى املتنف ��ذة عل ��ى ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات املحلية �إىل
الع ��ام املقب ��ل لتجرى مع االنتخاب ��ات الربملانية .ب ��ل ثمة ما
ه ��و مط ��روح مقرتح� � ًا ت�أجيل االنتخاب ��ات كله ��ا ،الربملانية
واملحلي ��ة� ،إىل الع ��ام  ،2019بدع ��وى �أنّ الظروف لن تكون
منا�سب ��ة للعملي ��ة االنتخابي ��ة يف غ�ض ��ون �سن ��ة واحدة من
الآن.
�إذن يف ّ
كل الأح ��وال يتع�ّي نّ �أنْ يت�ش ��كل جمل� ��س جدي ��د
للمفو�ضي ��ة يف غ�ض ��ون الأ�شه ��ر القليلة املتبقي ��ة قبل حلول
�أيل ��ول .ويمُ كن ملجل�س النواب وجلن ��ة خربائه تقدمي موعد
ت�شكي ��ل املفو�ضي ��ة اجلدي ��دة �إذا م ��ا راعي ��ا متام� � ًا القواع ��د
والأ�س�س املهنية له ��ذا الت�شكيل ،بعيد ًا عن نظام املحا�ص�صة
والتواف ��ق ال�سيا�سي الذي يمُ كن ��ه �أن ُيطيل يف �أمد الت�شكيل
حتى �إىل �سنة كاملة.
الغاي ��ة احلقيقية التي م ��ن �أجلها ال يرغب البع�ض من القوى
ال�سيا�سي ��ة املتنف ��ذة يف �سح ��ب الثقة من جمل� ��س املفو�ضية
احلالي ��ة ،هي �أنّ ه ��ذه القوى ،وه ��ي متنف ��ذة يف املفو�ضية
وجمل�سه ��ا �أي�ض ًا ،ال تريد �أن حت ��دث �سابقة �سحب ثقة ،ف ّمما
يرت ّت ��ب على ه ��ذا �إعادة هيكل ��ة املفو�ضية على غ�ي�ر الأ�س�س
امل ّتبع ��ة على م ��دى ال ��دورات االنتخابي ��ة الث�ل�اث الأخرية،
و�أعن ��ي بها الأ�س� ��س التي جعلت هذه الق ��وى متت ّد بنفوذها
الطاغ ��ي يف الربمل ��ان واحلكوم ��ة �إىل الهيئ ��ات "امل�ستقل ��ة"
الت ��ي مل تكن يوم ًا م�ستقلة يف الواقع ،ويف مقدمها مفو�ضية
االنتخابات.
الي ��وم �إذا ما �صوت ��ت الأكرثية الربملاني ��ة على عدم �سحب
الثق ��ة من جمل�س مفو�ضي ��ة االنتخابات ،فلن يكون يف الأمر
ما يثري التعجب والده�شة  ..يف النهاية القوى املتنفذة تقدّم
م�صاحله ��ا احلزبية وم�صالح قياداتها عل ��ى م�صلحة الوطن
وال�شعب ..هذا هو احلا�صل منذ  2003حتى اللحظة.

ب ��د�أ من ��ذ �أيام الع ��د التن ��ازيل ملهل ��ة ال�شهر
التي اعطتها كتل �سيا�سية ملحافظي االنبار
�صهيب الراوي ،ونين ��وى نوفل العاكوب.
ويتعني خالل هذه الف�ت�رة ان يقدم الراوي
ا�ستقالت ��ه ،وان يع� �دّل العاك ��وب بع� ��ض
االخفاق ��ات االدارية التي يته ��م بارتكابها،
و�إال �ستتم االطاحة بهما.
ويته ��م العاك ��وب بتخوي ��ل اح ��د ا�شقائ ��ه
ممار�سة مهام ��ه االدارية ،فيما يعود غ�ضب
الكت ��ل ال�سيا�سية على ال ��راوي اىل ت�شكيله
تكتال جديدا.
وانطلق ��ت املهل ��ة ،الت ��ي ب ��دت متزامنة من
فريق�ي�ن اليظهر بينهما اتف ��اق وا�ضح ،على
ال�سنية ت�شرتك
الرغ ��م من ان اغلب الق ��وى ُ
يف ادارة املحافظت�ي�ن .لك ��ن حت ��ى ه ��ذه
نوفل العاكوب
�سليم اجلبوري
اللحظ ��ة مل ي�شهد جمل�س ��ا املحافظتني جمع
تواقي ��ع ال�ستج ��واب كل م ��ن ال ��راوي او ال�سيا�سي ��ة امل�شاركة يف احلكوم ��ة املحلية وراء ماحدث يف ذلك االجتماع".
العاك ��وب ،وه ��و االجراء الر�سم ��ي متهيدا مبحافظ ��ة االنب ��ار ،اختلفت عل ��ى ا�ستمرار واعل ��ن قب ��ل اي ��ام يف االنبار ،ع ��ن ت�شكيل
لالقالة.
�صهي ��ب الراوي ،حمافظ ��ا وطالبته بتقدمي تكت ��ل جدي ��د يف جمل� ��س املحافظ ��ة ،با�سم
وتت�شاب ��ه ظ ��روف املحافظت�ي�ن م ��ن حي ��ث ا�ستقالته".
(اال�ستقرار والإعمار).
تعر�ضهم ��ا الحت�ل�ال داع� ��ش ،كم ��ا انهم ��ا وا�ضاف ��ت كتلة احلل ان" الكت ��ل ال�سيا�سية ويق ��ول حمم ��د يا�س�ي�ن ،ع�ض ��و التحال ��ف
مقبلت ��ان عل ��ى تغي�ي�رات كب�ي�رة يف جمال عق ��دت اجتماع ��ا يف مق ��ر رئي� ��س جمل� ��س الداعم للراوي يف جمل�س حمافظة االنبار،
اعادة االعمار.
الن ��واب �سلي ��م اجلب ��وري ،لبح ��ث واق ��ع ب ��ان "الكتل ��ة اجلديدة تقرتب م ��ن �ضم 18
ويرج ��ح ان حت�ص ��ل املحافظت ��ان عل ��ى ح ��ال املحافظ ��ة وتكثي ��ف اجله ��ود ل�ضمان ع�ضو ًا".
ملي ��ارات ال ��دوالرات يف املرحل ��ة املقبل ��ة اال�ستق ��رار يف املحافظ ��ة عل ��ى امل�ستوي�ي�ن واك ��د يا�سني ،يف ات�صال مع (املدى) ام�س،
�ضمن املنح الدولية العادة االعمار .وهو ما ال�سيا�سي واالجتماعي"..
ب ��ان فريق ��ه م ��ا زال ميتل ��ك االغلبي ��ة يف
يعت�ب�ره م�س�ؤولون حمليون بانه احد ابرز ب ��دوره ك�ش ��ف م�صدر مطل ��ع يف االنبار ان املجل�س ،الذي يتكون من  30ع�ضو ًا.
املربرات للتناف�س على من�صب املحافظ.
"االجتماع يف مكتب اجلبوري �ضم احمد وت�ض ��م املعار�ض ��ة  13مقع ��دا .ويق ��ول
اب ��و ري�شة ،وجني ��د عبدالك ��رمي الك�سنزان يا�س�ي�ن ان "املقع ��د اال�ض ��ايف ال ��ذي �ضم ��ه
�أ�شهر على الهدنة
عن ائتالف عالوي".
اىل فري ��ق ال ��راوي م ��ازال مت�أرجح ��ا ب�ي�ن
ويف مث ��ل ه ��ذا ال�شه ��ر الع ��ام املا�ض ��ي ،وا�ض ��اف امل�ص ��در ،الذي حت ��دث لـ(املدى) ،ائتالفن ��ا واملعار�ض ��ة" ،لكنه يق ��ول "هناك
انطلق ��ت اوىل ج ��والت تغي�ي�ر حماف ��ظ طالبا عدم الك�شف عن هويته ،بان "حمافظ مفاو�ضات للملم ��ة امل�شكلة مع بقاء الراوي
االنب ��ار ،لكنها انتهت بع ��د  7ا�شهر بت�سوية االنبار �صهيب الراوي كان موجودا اي�ض ًا ،يف من�صبه".
�سيا�سية اخرجت كتلة وزير الكهرباء قا�سم باال�ضافة اىل حركة احل ��ل ،وجهات اخرى
الفهداوي بو�صفها �أكرب اخلا�سرين.
�ضمن حتالف القوى".
مهلة م�شروطة
ويته ��م الفهداوي وزعي ��م ال�صحوات احمد وي�ؤك ��د امل�صدر املطل ��ع ان االجتم ��اع �شهد لكن امل�صدر املطلع يف االنبار اكد �أن "الكتل
ابو ري�شة ،بالوقوف وراء احلراك املناه�ض مطالبة بع�ض الكتل ،وابرزها احلل ،باقالة ال�سيا�سي ��ة يف املحافظة متفقة – با�ستثناء
للراوي ،الذي اقاله جمل�س املحافظة مرتني املحافظ.
احلزب اال�سالم ��ي الذي ينتمي له الراوي-
يف غ�ضون �شهرين.
واكد بيان كتلة احلل ماذهب اليه امل�صدر� ،إذ على اقالة املحافظ".
ويف الوق ��ت ذاته من الع ��ام املا�ضي ،بد�أت ا�ش ��ار اىل ان "املجتمعني بحثوا واقع عمل وك�ش ��ف امل�ص ��در ان "تل ��ك الكت ��ل عق ��دت
نين ��وى ،الت ��ي كانت �آن ��ذاك تنتظ ��ر عملية املحافظة ومت الت�أكيد على �أن املحافظ يجب اجتماع ��ا يف املحافظ ��ة واعط ��ت املحاف ��ظ
ع�سكري ��ة لتحري ��ر املو�ص ��ل ،بح ��راك غ�ي�ر �أن يقدم ا�ستقالته يف اقرب وقت و�ضرورة مهل ��ة �شه ��ر تقريب ��ا لتق ��دمي ا�ستقالت ��ه واال
معلن لتغي�ي�ر املحافظ العاكوب على خلفية تغليب م�صلحة املحافظة" .و�شدد احل�ضور �سيقومون هم باقالته".
�شبهات ف�ساد و�ضياع مليارات الدنانري.
عل ��ى �ضرورة "�أن يعمل اجلميع على �إعادة ويرج ��ح امل�ص ��در اىل ان النائب عن االنبار
ومل مت� ��ض �س ��وى  5ا�شهر عل ��ى الهدنة يف اختي ��ار حماف ��ظ جدي ��د يعمل عل ��ى توحيد حممد احللبو�س ��ي ،رئي�س اللجن ��ة املالية،
االنب ��ار ،حتى ج� �دّد بيان غام� ��ض ا�صدرته ال�صف ��وف ملواجه ��ة التحدي ��ات وتوف�ي�ر يعترب ابرز املر�شحني ملن�صب املحافظ.
(حركة احل ��ل) ،اول من �أم�س ،احلديث عن متطلب ��ات احلي ��اة الكرمي ��ة لأبن ��اء االنبار ويعتق ��د حمم ��د يا�س�ي�ن ،ع�ض ��و (كتل ��ة
تغيري املحافظ �صهيب الراوي.
و�إعادة الثقة والأمل مب�ستقبل املحافظة" .اال�ستق ��رار واالعم ��ار) ،ان "ال�ص ��راع على
وقال البي ��ان ،الذي ا�صدرت ��ه احلركة التي ويرج ��ح امل�صدر املطلع ان "يك ��ون ت�شكيل املحافظ ��ة ،وراءه التغي�ي�رات التي �ستطر�أ
يتزعمه ��ا جم ��ال الكرب ��ويل ،ان "الكت ��ل التكتل اجلدي ��د يف جمل�س حمافظة االنبار على املحافظة بعد اال�ستقرار".

حررنا  44قرية وقتلنا  725داع�ش ّي ًا خالل �شهر واحد
احل�شدّ :

حترير  3مناطق �شمال املو�صل ّ
و�صد هجوم قرب جامع النوري
 بغداد /املدى
وا�صل ��ت الق ��وات امل�شرتك ��ة� ،أم� ��س
االثن�ي�ن ،توغله ��ا يف اجلان ��ب الغرب ��ي
ملدين ��ة املو�صل م ��ن املح ��ور ال�شمايل،
وا�ستع ��ادت منذ ب ��دء الهج ��وم اجلديد
عدة احياء من �سيطرة تنظيم داع�ش.
وتخو� ��ض الق ��وات منذ كان ��ون الثاين
مع ��ارك متوا�صلة ال�ستع ��ادة ال�سيطرة
على املو�صل .وق ��ال الفريق الركن عبد
االم�ي�ر يارالله ،قائد عملي ��ات (قادمون
يانينوى)� ،إن "قوات مكافحة االرهاب
حررت �صناعية وادي عكاب و�صناعية
غ ��امن ال�سيد يف ال�ساح ��ل االمين ملدينة
املو�ص ��ل" ،م�ش�ي�را اىل ان الق ��وات
"رفع ��ت العلم العراقي فيها بعد تكبيد
العدو خ�سائر بالأرواح واملعدات".
ويف بيان �آخر� ،أكد يارالله ان "قطعات
ال�شرطة االحتادية املتمثلة بقوات الرد
ال�سريع ولواء املدرع  34الفرقة املدرعة
التا�سعة حررت حي الهرمات االوىل يف
ال�ساح ��ل االمين ملدينة املو�صل ورفعت
العلم العراقي فوق املباين".
و�أعلن ��ت قي ��ادة ال�شرط ��ة االحتادي ��ة،
�أم� ��س االثن�ي�ن ،حترير �شق ��ق الهرمات
واالق�ت�راب امت ��ار قليل ��ة م ��ن حيي 17
متوز واالقت�صادي�ي�ن باجلزء ال�شمايل
من اجلانب االمين.
وقال قائ ��د ال�شرطة االحتادي ��ة الفريق
رائ ��د �شاك ��ر ج ��ودت ،يف بي ��ان تلق ��ت
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(املدى) ن�سخة منه� ،إن "قطعات ال�شرطة
االحتادي ��ة يف املح ��ور ال�شمايل حررت
�شق ��ق الهرم ��ات بالكام ��ل وتتوغ ��ل يف
الهرم ��ات الثانية وتقرتب مئات االمتار
من  17متوز واالقت�صاديني" ،مو�ضحا
ان "القوات قتلت  16ارهابيا ودمرت 4
م�سقفات وم�ضافت�ي�ن للدواع�ش وثالث
ثكن ��ات للر�ص ��د ومف ��رزة للر�شا�ش ��ات
الثقيلة".
وتاب ��ع قائ ��د ال�شرط ��ة االحتادي ��ة� ،أن
"ال�شرط ��ة االحتادي ��ة اجل ��ت مئ ��ات

قوة ع�سكرية �شمايل املو�صل ...ا ف ب
النازح�ي�ن م ��ن مناط ��ق اال�شتب ��اك يف
املح ��ور ال�شم ��ايل الغرب ��ي ونقلهم اىل
املناط ��ق الآمن ��ة وتق ��دم امل�ساع ��دات
االن�سانية لهم".
وقد اعلن ��ت القوات امل�شرتك ��ة ال�سبت،
ا�ستع ��ادة ال�سيطرة عل ��ى حيي م�شريفة
االوىل والثاني ��ة يف �شم ��ال غ ��رب
املو�صل.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،اوج ��زت هيئ ��ة
احل�ش ��د ال�شعب ��ي عملياتها خ�ل�ال �شهر
واح ��د ،م�ؤك ��دة حتري ��ر  44قرية وقتل

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

 725داع�شي ًا .
وق ��ال احم ��د اال�س ��دي ،الناط ��ق با�س ��م
احل�شد ال�شعبي يف م�ؤمتر �صحفي عقده
ام� ��س وتابعته (املدى) ،انه "مت حترير
 44قرية يف ق�ضاء احل�ضر جنوب غرب
مدين ��ة املو�ص ��ل� ،أما خ�سائ ��ر ع�صابات
داع� ��ش االرهابي ��ة يف املح ��ور الغربي
لنين ��وى خالل الـ  30يوم ًا املا�ضية فهي
مقتل  725داع�شي ًا بينهم  136انتحاريا
و 8من قادة داع�ش البارزين ،ومعاجلة
 235عب ��وة نا�سف ��ة وتفكي ��ك  12منزال
مفخخ ��ا و 30حزاما نا�سف ��ا وا�سقاط 5
طائرات م�سرية".
وتابع اال�سدي ان "القطعات دمرت 51
�آلي ��ة و�صهريج ��ا مفخخ ��ا وتفجري 61
عجل ��ة مفخخة وتدم�ي�ر خمزنني اثنني
لل�سالح وبرج للر�صد واملراقبة وتدمري
 11م�ضاف ��ة لداع� ��ش وتدم�ي�ر خم� ��س
مفارز لإطالق قنابر الهاون".
وا�ش ��ار املتح ��دث با�س ��م احل�ش ��د
اىل ان ��ه "مت ��ت ال�سيط ��رة عل ��ى 11
نفق� � ًا ي�ستخدم ��ه داع� ��ش للتنق ��ل ب�ي�ن
مق ��رات القي ��ادة وال�سيط ��رة لديه ��ا يف
اخلط ��وط املتقدم ��ة" .وب�ي�ن اال�س ��دي
"كم ��ا مت ��ت ال�سيطرة عل ��ى  13عجلة
مفخخ ��ة وتفكيكه ��ا وا�ستخدامه ��ا م ��ن
قب ��ل قوات احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،والعثور
على ثالثة خم ��ازن لالعت ��دة واالحزمة
النا�سف ��ة والعث ��ور عل ��ى اربع ��ة معامل
للتفخيخ".

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

ا�سامة النجيفي
النجيف ��ي وراء املهلة .وا�شار العبدربه ،يف
حديث لـ( املدى) ام�س ،اىل ان "نائب رئي�س
اجلهمورية ا�سام ��ة واملحافظ ال�سابق اثيل
مل يعودا يتمتعان باي ثقل يف املحافظة".
و�شهدت كتلة النه�ضة برئا�سة اثيل النجيفي
ان�شق ��اق كل اع�ضائه ��ا ال� �ـ ،18و�صوت ��وا
جميعهم ل�صالح قرار اقالته قبل عامني.
ويعتقد العبد ربه ان "افرادا يف كتل �سيا�سية
باملحافظ ��ة وراء م�شروع اقال ��ة املحافظ"،
مرجح ��ا ان "يك ��ون هن ��اك م�ش ��اورات يف
بغداد بخ�صو�ص املو�ضوع".
ومن املتوقع ان يواجه م�شروع اقالة
حماف ��ظ نين ��وى �صعوب ��ة ب�سب ��ب التن ��وع
ال�سيا�سي واالجتماعي على خالف االنبار،
ال�سمي ��ا مع وج ��ود كتلة كبرية م ��ن القوى
الكردي ��ة متث ��ل الثق ��ل االك�ب�ر يف جمل� ��س
املحافظة.
ورف� ��ض اجلرب ��ا ،ال ��ذي نف ��ى ان يكون من
�ضم ��ن الق ��وى التي تري ��د اقال ��ة العاكوب،
الك�شف عن االخطاء التي ُطلب من املحافظ
ت�صحيحه ��ا خ�ل�ال  30يوم ��ا ،معت�ب�را ان
"الوق ��ت غ�ي�ر منا�سب للحدي ��ث عن بديل
حمافظ نينوى".
لك ��ن النائ ��ب حمم ��د العب ��د رب ��ه ي�ؤك ��د ان
"املحافظ ف�شل يف ادارة نينوى ويف ملف
النازحني".
وكان ��ت اتهام ��ات ق ��د طالت العاك ��وب ،قبل
 10ا�شه ��ر ،ت�ضنم ��ت احلدي ��ث ع ��ن اختفاء
مبل ��غ  11ملي ��ار دين ��ار كان ��ت خم�ص�ص ��ة
كروات ��ب للموظف�ي�ن النازح�ي�ن م ��ن وزارة
ال�صحة".
ك�م��ا ا� �ش��ار ال�ع�ب��درب��ه اىل ان "العاكوب
م �ت �ه��م ب��ان��ه � �س �ل��م ادارة امل �ح��اف �ظ��ة اىل
�شقيقه".

�صهيب الراوي
م ��ن جهت ��ه يق ��ول ع ��ذال الفه ��داوي ،ع�ضو
جبهة املعار�ضة ،يف حديث لـ(املدى) ام�س،
ان "املحاف ��ظ ف�ش ��ل يف ادارة امللف االمني
واخلدمات".
وتدع ��م كتل ��ة الفه ��داوي ،التابع ��ة لوزي ��ر
الكهرب ��اء ،تن�صي ��ب حاكم ع�سك ��ري الدارة
االنب ��ار .وكان جمل�س املحافظة �صوت ،يف
 28حزي ��ران  ،2016بالأغلبي ��ة عل ��ى اقالة
�صهي ��ب ال ��راوي م ��ن من�صبه ،قب ��ل ان ترد
حمكم ��ة الق�ض ��اء االداري الق ��رار بع ��د ذلك
ب�شهر.
كما عاد جمل�س االنبار لي�صوت مرة �أخرى،
يف � 29آب  2016عل ��ى �إقال ��ة الراوي ،قبل
�أن يع ��ود لي�ص ��وت يف  26ت�شري ��ن الثاين
 ،2016على �إيقاف القرارين ب�ش�أن الإقالة.
وكان ��ت �صفق ��ة �سيا�سي ��ة قد عق ��دت �آنذاك،
ق�ض ��ت بتغي�ي�ر رئي� ��س جمل� ��س املحافظ ��ة
�صباح كرح ��وت ،مقابل ابق ��اء املحافظ يف
من�صبه.
�شقيق حمافظ نينوى
وت�شه ��د حمافظ ��ة نين ��وى ح ��راكا �شبيه ��ا
لالطاحة باملحافظة .لكن االمر اكرث تعقيد ًا،
اذ مل تت�ب ّ�ن اي جهة حتى االن م�شروع اقالة
املحافظ نوفل العاكوب ،رغم اعطاء االخري
مهل ��ة زمني ��ة لت�صحيح بع� ��ض االخطاء يف
ادارته.
ويق ��ول النائب ع ��ن نينوى احم ��د اجلربا،
لـ(امل ��دى) ام� ��س ،ان "كت�ل�ا �سيا�سي ��ة – مل
ي�سمها  -اعطت العاكوب مهلة �شهر لتعديل
بع� ��ض االخفاقات يف عمله وال تتم اقالته"،
الفتا اىل ان "املهلة بد�أت منذ � 72ساعة".
بدوره ينفي حممد نوري العبد ربه ،النائب
االخ ��ر ع ��ن نين ��وى  ،ان يك ��ون االخ ��وان

جرنال كبري :القادة العراق ّيون هم من يقود العمل ّيات

امل�ست�شارون الأمريكان على خطوط التما�س فـي املو�صل
 نينوى  /رويرتز
�أدخ ��ل مقاتل ��و داع� ��ش جمموع ��ة م ��ن
املدني�ي�ن �إىل من ��زل مبدين ��ة املو�ص ��ل
وحب�سوه ��م يف الداخ ��ل م ��ع تق ��دم
الق ��وات العراقي ��ة .وبعد ذل ��ك بلحظات
دخل عنا�ص ��ر داع�ش عرب نافذة ورقدوا
عل ��ى الأر� ��ض لدقائق ث ��م �أطلقوا نريان
�أ�سلحتهم.
وكانت اخلطة ب�سيط ��ة .يجذب عنا�صر
داع� ��ش االنتب ��اه اىل املن ��زل ب�إط�ل�اق
النار من النواف ��ذ ثم ينتقلون �إىل مبنى
جم ��اور عرب فتح ��ة يف احلائط �أمال يف
دفع طائرات التحال ��ف بقيادة الواليات
املتحدة �إىل ق�صف املنزل.
وه ��ذا ال�سيناري ��و م�شابه مل ��ا ح�صل يف
من�صف �آذار وت�سبب بقتل مئات املدنيني
يف املدين ��ة اجلدي ��دة و�س ��ط ال�ساح ��ل
االمي ��ن .وم ��ا مل يدرك ��ه امل�سلحون هو
�أن م�ست�شاري ��ن �أمريكي�ي�ن يتعاون ��ون
مع الق ��وات العراقية كانوا يتابعون كل
ما حدث بف�ض ��ل معلومات تنقلها طائرة
بدون طيار.
ومل ت�ص ��در �أوام ��ر بتنفي ��ذ �ضرب ��ة ومل
ي�ستف ��د التنظي ��م من الدعاي ��ة التي كان
يريد جني ثمارها جراء مقتل �أبرياء.
وق ��ال �ضاب ��ط باجلي� ��ش الأمريك ��ي
برتبة لفتنان ��ت كولونيل يدعى جيم�س
براونين ��غ" ،علمن ��ا فورا م ��ا يحاولون
فعل ��ه .كان ��وا يحاول ��ون ا�ستدراجن ��ا

مدير التحرير

مازن الزيدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
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تليفاك�س752617 . 752616 :
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لتدم�ي�ر ه ��ذا املبن ��ى .ه ��ذه ه ��ي اللعبة
الت ��ي نلعبه ��ا وهذا ه ��و التح ��دي الذي
نواجه ��ه كل يوم" .وا�ض ��اف براونينغ
"ال م ��كان للفرار� ...أر�ض املعركة �أكرث
تعقيدا بكثري يف ظل عدد املدنيني الذين
يتحركون".
واملخاط ��ر كث�ي�رة فف ��ي �ضرب ��ة واحدة
نفذها التحالف بقيادة الواليات املتحدة
يف �آذار لقي �أكرث من  100مدين حتفهم
بطريق اخلط�أ.
وبع ��د فت ��ح جبه ��ة جدي ��دة يف �شم ��ال
غرب املو�ص ��ل ،الأ�سبوع املا�ضي بهدف
�إنهاك دفاع ��ات التنظيم ،تق ��ول القوات
العراقية �إن معركة املو�صل يف مرحلتها
الأخرية.
وي�شاه ��د ع�سكري ��ون �أمريكي ��ون
ق ��رب اخلط ��وط الأمامي ��ة ي�س ��دون
الن�صائ ��ح للعراقي�ي�ن م ��ع تقدمه ��م
�ص ��وب املناط ��ق الأخرية الت ��ي ال تزال
حت ��ت �سيط ��رة داع� ��ش يف مواجه ��ة
غط ��اء م ��ن ال�سيارات امللغوم ��ة ونريان
القنا�صة.
وبراونين ��غ ،قائد �إح ��دى كتائب الفرقة
 82املحمولة جوا وهو من بني �أكرث من
خم�سة �آالف ع�سكري �أمريكي يخدمون
حالي ��ا يف الع ��راق "لن�ص ��ح وم�ساعدة"
قوات الأم ��ن التي انهارت عندما اجتاح
التنظيم املت�شدد املو�صل قبل نحو ثالثة
�أعوام.
ويبغ� ��ض البي ��ت الأبي� ��ض الدخ ��ول

املدير الفني

خالد خ�ضري

جم ��ددا يف �ص ��راع مكل ��ف ل ��ن يحظ ��ى
ب�شعبي ��ة ب�ي�ن الأمريكي�ي�ن بع ��د �أن
�سح ��ب الق ��وات الأمريكية م ��ن العراق
عام .2011
لك ��ن بالن�سب ��ة لرباونينغ ،ال ��ذي �أُر�سل
للعراق ع ��ام  2008ف� ��إن طبيع ��ة الدور
الأمريكي خمتلفة بو�ضوح .وقال "كان
الو�ض ��ع يف ال�ساب ��ق �أنني �أق ��ود القتال
و�أطلب من �شركائ ��ي العراقيني املجيء
معي لكنه ��م الآن يق ��ودون القت ��ال و�أنا
�أتبعهم".
ومنذ ب ��دء عملي ��ة املو�ص ��ل يف ت�شرين
الأول حتول الدور الأمريكي ف�أ�صبحت
ال�شراكة بني القوات الأمريكية والقوات
العراقي ��ة عن ��د م�ستوى �أقل مم ��ا يعني
تقلي ��ل الوقت الذي ت�ستغرق ��ه للرد على
داع�ش.
ويعن ��ي ه ��ذا �أن الق ��ادة حت ��ت �إم ��رة
براونين ��غ �ش ��ركاء �أي�ضا لق ��ادة الألوية
حت ��ت �إم ��رة نظ�ي�ره العراق ��ي الفري ��ق
قا�سم املالكي.
ويج ��ري القادة مناق�ش ��ات يومية حول
العملي ��ات ويبحث ��ون ما ميك ��ن للقوات
الأمريكية فعله للم�ساعدة مما قد ي�شمل
تقدمي �ص ��ور �أو معلومات خمابرات �أو
�ش ��ن �ضرب ��ات جوي ��ة �أو �إط�ل�اق نريان
�أر�ضي ��ة .ويعي� ��ش براونين ��ج يف نف�س
القاع ��دة مع املالكي قائد الفرقة التا�سعة
العراقي ��ة مما يجعل م ��ن الأ�سهل تعديل
خطط القتال.
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الأح�����رار ت��راه��ن ع��ل��ى ان��ق�����س��ام ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ال���س��ت��م��ال��ة ح��ل��ف��اء ج��دد

الكت��ل تعتزم التمدي��د للمفو�ض��ية مقابل تغي�يرات جذريّة يف قان��ون االنتخابات

ّ
ي���ق���دم���ون �أوراق ت��ر���ش��ي��ح��ه��م
 7 م���ن �أع�������ض���اء جم��ل�����س امل��ف��و���ض�ين
 بغداد  /حممد �صباح
ك�شف م�صدر �سيا�سي رفيع� ،أم�س ،عن
�شبه �إج �م��اع تتبناه الكتل ال�سيا�سية
ل �ل��إب � �ق� ��اء ع� �ل ��ى جم��ل�����س م �ف��و� �ض �ي��ة
االن��ت��خ��اب��ات حل�ي�ن ان��ت��ه��اء والي �ت �ه��ا
الر�سمية مقابل �إجراء تغيري جذري يف
قانون االنتخابات.
يف ه��ذه االث �ن��اء ت��راه��ن كتلة االح��رار
ال�صدرية على انق�سامات كتل التحالف
الوطني ،وتوا�صل مفاو�ضات اللحظة
االخرية لك�سب الكتل املرتددة اىل جانبها
يف جل�سة طرح الثقة باملفو�ضية.
ومل ي�ت���ض�م��ن ج� ��دول اع� �م ��ال جمل�س
ال �ن��واب ل�ي��وم ال �ث�لاث��اء ،ادراج ط��رح
الثقة مبجل�س مفو�ضية االنتخابات.
وعلقت اط ��راف �سيا�سية ط��رح الثقة
باملفو�ضية على تبلور م��وق��ف موحد
للكتل ،وبخالفه �سيتم ت�أجيل املو�ضوع
اىل جل�سة اخرى.
واك ��د م���ص��در �سيا�سي رف �ي��ع ،حت��دث
لـ(املدى) ام�س �شريطة عدم الك�شف عن
هويته ،وجود اجتاه �سيا�سي عام �سائر
باجتاه التمديد ملفو�ضية االنتخابات.
وا�ضاف امل�صدر ال�سيا�سي الرفيع ان
"الوقت املتبقي م��ن عمر املفو�ضية
وامل� �ه ��ام امل�ت�ب�ق�ي��ة ع �ل��ى ع��ات��ق جمل�س
املفو�ضية تدفع الكتل الكبرية للت�صويت
ل�صالح االبقاء عليها".
وتابع امل�صدر ان "االتفاق على ابقاء
املفو�ضية جرى مقابل اجراء تغيريات
جذرية يف قانون االنتخابات الربملانية"،
مبينا ان "ابرز هذه التغيريات اعتماد
ن �ظ��ام ان �ت �خ��اب��ي خم�ت�ل��ط ي� ��زاوج بني
القوائم الكبرية ومينح هام�ش مناف�سة
للقوائم ال�صغرية واملر�شحني امل�ستقلني

وتقا�سم املقاعد منا�صفة".
�إىل ذل ��ك ،ي�ق��ول علي ال �ع�لاق ،النائب
عن ائتالف دولة القانون ،ان "املواقف
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب �� �ش ��أن �إق ��ال ��ة مفو�ضية
االنتخابات من عدمها مل تن�ضج بعد"،
م���ؤك��دا "ا�ستمرار امل �ف��او� �ض��ات دون
ت��وق��ف ح�ت��ى اللحظات الأخ�ي�رة قبل
التئام جل�سة الثالثاء".
و�صوّ ت جمل�س النواب ،يف جل�سة الـ

 24من ني�سان املا�ضي ،على عدم القناعة
ب�أجوبة جمل�س مفو�ضية لالنتخابات
على اال�ستجواب ال��ذي تبنته النائبة
ماجدة التميمي عن كتلة الأحرار.
ورج � ��ح ���ص��وت واح � ��د م�ع���س�ك��ر غري
املقتنعني ب��إج��اب��ات جمل�س مفو�ضية
االنتخابات بـ� 119صوتا �ضد املفو�ضية،
مقابل  118ل�صاحلها ،فيما ف�ضل 15
ن��ائ �ب � ًا الإب� �ق ��اء ع�ل��ى �أوراق االق�ت�راع

بي�ضاء.
ون �ظ��ري � ًا ،ف�ق��د ان�ت�ه��ت مهلة الأ��س�ب��وع
ال �ت��ي يحتاجها ال�برمل��ان ل �ط��رح الثقة
باملفو�ضية .وتن�ص امل ��ادة ( )63من
النظام ال��داخ�ل��ي ملجل�س ال�ن��واب على
�أن "�سحب الثقة م��ن �أح ��د ال� ��وزراء،
بالأغلبية املطلقة ،ويُعد م�ستقي ًال من
تاريخ قرار �سحب الثقة وال يجوز طرح
مو�ضوع �سحب الثقة بالوزير �إال بنا ًء

م�ؤمتر �سابق الع�ضاء مفو�ضية االنتخابات
موقع من خم�سني
طلب
على رغبته� ،أو ٍ
ٍ
ا�ستجواب موجه
ع�ضو ًا� ،إث��ر مناق�شة
ٍ
ال �ي��ه ،وال ي���ص��در امل�ج�ل����س ق� ��راره يف
الطلب اال بعد �سبعة �أي��ام يف الأق��ل من
تاريخ تقدميه".
وك�شف ال�ع�لاق ،يف ت�صريح ل�ـ(امل��دى)
ام ����س ،ع��ن "اجتماع مرتقب الئتالف
دول ��ة ال �ق��ان��ون يف ال �� �س��اع��ات القليلة
املقبلة لتدار�س ومناق�شة ط��رح الثقة

عن مفو�ضية االنتخابات" ،الفتا �إىل ان
"الكتل الربملانية �ستوا�صل حواراتها
حتى ال�ساعات الأخ�يرة قبل موعد بدء
اجلل�سة".
وا�شار النائب املقرب من رئي�س الوزراء
اىل "اختالفات داخل التحالف الوطني
ب�ين م��ن يريد �سحب الثقة ع��ن جمل�س
املفو�ضية وبني من يريد ابقاءها للفرتة
املتبقية م��ن اج��ل ا�ستكمال �إج ��راءات
ت���س�ج�ي��ل الأح � � ��زاب واال���س��ت��ع��دادات
لالنتخابات".
وقبل اق��ل من �أ�سبوع� ،سلمت النائبة
ماجدة التميمي طلبا ،مرفقا بتواقيع
لـ  80نائبا� ،إىل رئا�سة جمل�س النواب
ت�ط�ل��ب ف �ي��ه ادراج ��س�ح��ب ال �ث �ق��ة من
املفو�ضية ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جل�سة
الثالثاء .وت�ؤكد النائب ختام عبدالكرمي،
ع�ضو كتلة الأحرار ،ان "التيار ال�صدري
دخ��ل يف مفاو�ضات م��ع غالبية الكتل
ال�سيا�سية طيلة ال �ف�ترة املا�ضية من
اج��ل حت�شيد اجل�ه��ود لإق��ال��ة مفو�ضية
االنتخابات" ،م�شرية اىل ان "ق�سما
كبريا من هذه الكتل وعدت بالت�صويت
على �إقالة مفو�ضية االنتخابات".
وت �ت �ح��دث ع���ض��و ك�ت�ل��ة االح� � ��رار ،يف
ت�صريح لـ(املدى) ام�س ،عن "انق�سامات
ب�ين ج�م�ي��ع ال�ك�ت��ل والأط� � ��راف ب���ش��أن
الإطاحة باملفو�ضية من عدمه" ،ولفتت
اىل ان "جزءا مهما وك �ب�يرا م��ن كتل
ائتالف دولة القانون مع توجهات كتلة
الأح��رار با�ستثناء جناح نائب رئي�س
اجلمهورية نوري املالكي".
ونفت النائبة ختام عبدالكرمي الأنباء
التي تتحدث ع��ن اب ��رام كتلة االح��رار
اتفاق ًا م��ع �أط ��راف �س ّنية وكتلتي بدر
وال�شهر�ستاين لإقالة املفو�ضية ،معتربة

ان "هذه االتهامات جزء من الإ�شاعات
التي يراد منها الت�شويه والت�أثري على
الت�صويت للإطاحة باملفو�ضية".
وك��ان ائ�ت�لاف دول��ة القانون ق��د ك�شف
ل �ـ(امل��دى) ،يف وق��ت �سابق ،عن وجود
�صفقة مقاي�ضة لأ�صوات الكتل ،تق�ضي
ب�أن ت�سحب الكتلة ال�صدرية ا�ستجوابني
قدمتهما �ضد وزيري الرتبية والزراعة
التابعني الحتاد القوى ،مقابل ت�صويت
ال�ك�ت��ل ال�سنية ع�ل��ى �سحب ال�ث�ق��ة من
املفو�ضية.
ويف ال�سياق ذات��ه ،ي�ؤكد النائب زانا
�سعيد ع�ضو اللجنة القانونية ان "الكتل
الكبرية التي لديها متثيل يف جمل�س
مفو�ضية االنتخابات �ستدفع باجتاه
اف �� �ش��ال ال�ت���ص��وي��ت ��ض��د املفو�ضية"،
م�ؤكدا ان "كل االحتماالت واخليارات
�ستبقى واردة ومفتوحة ام��ام الكتل
ال�سيا�سية".
واو� �ض��ح النائب ال �ك��ردي يف ت�صريح
ل� �ـ(امل ��دى) ام ����س ،ان "جلنة اخل�ب�راء
املكلفة الختيار جمل�س مفو�ضية جديد
قبلت اعرتا�ضات  230مر�شحا مت رف�ض
تر�شيحهم يف وقت �سابق من قبل املوقع
االلكرتوين" ،الفتا اىل ان "العدد الكلي
للمر�شحني �أ�صبح  1200مر�شح".
وي �ت��اب��ع ال �ن��ائ��ب ع ��ن ك �ت �ل��ة اجل �م��اع��ة
الإ��س�لام�ي��ة الكرد�ستانية ان "اللجان
الفرعية ب��د�أت مبراجعة ال�سري الذاتية
للمتقدمني و�ستفا�ضل بينهم للإبقاء على
عدد من املر�شحني لكي تنطلق املرحلة
الثانية ملقابلة املتقدمني".
واكد النائب زانا �سعيد "وجود �سبعة
م��ن �أع���ض��اء املفو�ضية احلالية قدموا
�ضمن املتقدمني �إىل جمل�س املفو�ضية
اجلديد".

التقى �أع�ض��اء احلكوم��ة املحل ّية واجتمع م��ع وكالء املرجع ّية

اجلبوري ِّ
يوقع ّ
مذكرة تفاهم مع نظريه الروماين

العبادي يك�شف من كربالء عن خطة لت�أمني احلدود الغرب ّية

بغداد تت�س ّلم دعوة �سعوديّة للم�شاركة
فـي م�ؤمتر يح�ضره ترامب

 كربالء  /طارق الطريف
التقى رئي�س الوزراء حيدر العبادي،
�أم����س ،خ�لال زي��ارت��ه مدينة كربالء،
ب �ع��دد م ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن امل �ح �ل �ي�ين و
ال��ق��ي��ادات االم �ن �ي��ة ،ن��اق ����ش خاللها
اخلطط االمنية واخلدمية اخلا�صة
بالزيارة ال�شعبانية.
وو�� �ص ��ل ال� �ع� �ب ��ادي� � ،ص �ب��اح ام ����س
الإث� �ن�ي�ن ،اىل حم��اف �ظ��ة ك��رب�ل�اء يف
اط ��ار ال�ترت �ي �ب��ات االم �ن �ي��ة اخل��ا��ص��ة
ب��زي��ارة الن�صف م��ن �شعبان وت�أمني
احلدود االداري��ة للمحافظة من ت�سلل
االرهابيني ،بح�سب م�صادر مطلعة.
والتقى العبادي مبعتمدي املرجعية
الدينية عبد املهدي الكربالئي واحمد
ال�صايف ،وزار بعد ذلك قيادة عمليات
ال�ف��رات االو��س��ط وعقد اجتماع ًا مع

قياداتها.
وقال العبادي ،خالل م�ؤمتر �صحايف
عقده يف مقر قيادة عمليات الفرات
االو�� �س ��ط وح �� �ض��رت��ه (امل � � ��دى) ،ان
"زياراتنا اليوم لكربالء هي لالطالع
ع �ل��ى اخل��ط��ط االم��ن��ي��ة واخل��دم �ي��ة
اخلا�صة بزيارة الن�صف من �شعبان
وت��وفي��ر م��ا حت �ت��اج��ه امل �ح��اف �ظ��ة من
دع��م لتمكينها م��ن خ��دم��ة ال��زائ��ري��ن
وحمايتهم بال�شكل املطلوب".
وا�شار رئي�س ال��وزراء اىل ان "هناك
خ�صو�صية لكربالء لكونها تواجه
�ضغطا ب�شريا هائال م��ن املحافظات
االخرى يف الزيارات الدينية املليونية
ونحن جادون بالتعاون مع املحافظة
لت�سهيل خدمة مواطنيها وزوارها"،
الفتا اىل "وجود جهود كبرية مبذولة
م��ن ق�ب��ل احل �ك��وم��ة امل�ح�ل�ي��ة وق �ي��ادة

العراق يه ّنئ الرئي�س
الفرن�سي ماكرون
 بغداد  /املدى
هن�أ كل من رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء �إميانويل ماكرون
مبنا�سبة انتخابه رئي�سا لفرن�سا ،متمنني ازده ��ار العالقات
الثنائية بني البلدين.
وانتخب املر�شح الو�سطي اميانويل ماكرون ،يوم االحد ،رئي�سا
للجمهورية الفرن�سية اثر فوزه على مناف�سته مر�شحة اليمني
املتطرف مارين لوبن بن�سبة تراوح بني  %65,5و  %66,1من
اال�صوات.
وق ��ال رئي� ��س اجلمهوري ��ة ف� ��ؤاد مع�ص ��وم ،يف برقي ��ة بعث بها
اىل الرئا�س ��ة الفرن�سي ��ة" ،با�سم ��ي �شخ�صي ��ا وبا�س ��م ال�شع ��ب
العراق ��ي� ،أع ��رب لكم ولل�شع ��ب الفرن�س ��ي ال�صديق ع ��ن �أ�صدق
الته ��اين بانتخابك ��م رئي�س ��ا للجمهوري ��ة الفرن�سي ��ة متمني ��ا
لك ��م كل النج ��اح ولبالدك ��م كل التق ��دم وال�س�ل�ام واالزده ��ار
وللعالق ��ات ب�ي�ن بلدين ��ا املزي ��د م ��ن الق ��وة والتط ��ور والتعاون
امل�شرتك".
يف ال�سياق ذات��ه ،هن�أ رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي الرئي�س
الفرن�سي املنتخب ،م��ؤك��د ًا ��ض��رورة تعزيز اط��ر التعاون بني
البلدين مبختلف املجاالت ال�سيما االمنية منها.
وق ��ال ب�ي��ان ملكتب ال �ع�ب��ادي ان االخ�ي�ر "بعث بربقية تهنئة
المي��ان��وي��ل م��اك��رون مبنا�سبة ف��وزه يف ان�ت�خ��اب��ات الرئا�سة
الفرن�سية".
وعرب رئي�س ال��وزراء عن "عمق عالقات ال�صداقة بني العراق
وفرن�سا" ،م�ؤكدا "�ضرورة زيادة التعاون وتوطيد العالقات يف
املجاالت كافة وال�سيما يف جمال احلرب على داع�ش واملنظمات
االرهابية االخرى وا�ستمرار الدعم الفرن�سي للعراق والتن�سيق
من اجل الق�ضاء على داع�ش".

عمليات ال�ف��رات االو��س��ط واالج�ه��زة
االم �ن �ي��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة يف اجل��ان �ب�ين
االم�ن��ي واخل��دم��ي ،وه��ذا م��ا يجعلنا
مطمئنني على �أمن وخدمات الزائرين
الذين �سيفدون لكربالء من املحافظات
االخرى".
وحذر العبادي من "جلوء الدواع�ش
بعد و�صولهم اىل امل��راح��ل االخ�يرة
اىل ممار�سات وافعال جبانة لتهديد
�أم� ��ن زوار ك��رب�ل�اء خ�ل�ال ال��زي��ارة
ال�شعبانية" ،ك��ا��ش�ف� ًا ع��ن "انطالق
عمليات امنية اول م��ن �أم����س االح��د
لتطهري ع��دد م��ن م�ن��اط��ق ال�صحراء
الغربية لكربالء يف مناطق الرحالية
والنخيب ومناطق اخرى من �صحراء
كربالء واالنبار من قبل قيادة عمليات
الفرات االو�سط بالتن�سيق مع قيادة
عمليات االنبار".

�إىل ذلك ،لفت رئي�س ال��وزراء اىل ان
"املجموعات االرهابية التي تتعر�ض
لعنا�صر ال�ق��وات االمنية يف منطقة
ما بعد الكيلو  160باجتاه الرطبة،
ت�ستفيد من عدم غلق احلدود العراقية
ال�سورية ال �سيما ان بع�ض املناطق
ه �ن��اك مل ي�ت��م حت��ري��ره��ا ل�غ��اي��ة الآن
ب�سبب ا�ستمرار �سيطرة الدواع�ش
ع �ل��ى احل � ��دود م ��ع ���س��وري��ا ،ورمب ��ا
هناك حاجة لوقت طويل لتطهري تلك
املناطق من الدواع�ش من قبل اجلانب
ال�سوري".
م�ساع
"وجود
�ن
�
ع
العبادي
وك�شف
ٍ
يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر ل�ل��و��ص��ول اىل
احل��دود العراقية ال�سورية لت�أمينها
من جانبنا ملنع الدواع�ش من الدخول
ل �ل �ع��راق وال �ت �ع��ر���ض لقطعاتنا على
الطريق ال�سريع هناك" ،منوه ًا اىل ان

"ال�صحراء الغربية كبرية جدا وفيها
ت�شعبات ك �ث�يرة ون �ح��ن من�شغلون
بالعمليات الع�سكرية باملو�صل التي
ا��ص�ب�ح�ن��ا ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن االن�ت�ه��اء
منها" .وبخ�صو�ص املالب�سات التي
راف �ق��ت وف ��اة ال���ش��اب ح�سني م��ازن،
بعد اعتقاله من قبل �شرطة كربالء،
او�ضح رئي�س الوزراء ان "املو�ضوع
مت طرحه على هام�ش اجتماع املجل�س
ال� � ��وزاري ل�ل��أم��ن ال��وط �ن��ي ،ون�ح��ن
ننتظر نتائج التحقيق من اللجنة التي
�شكلتها وزارة الداخلية بهذا ال�ش�أن".
و�شدد بالقول "البد ان نكون من�صفني
وان االتهام الذي وجه للقوات االمنية
بال�شكل الذي ح�صل غري مقبول والبد
م��ن ان�ت�ظ��ار نتائج التحقيق لنعرف
احلقائق ون�ح��دد املق�صر وبالت�أكيد
�سنتخذ اجراءات يف هذا االطار".

لق��اء جدي��د يجم��ع االحت��اد الوطن��ي مع ك��وران

�إقليم كرد�ستان ير ّد على تقرير
للخارج ّية الأمريك ّية
 بغداد  /املدى
ر ّد �إقليم كرد�ستان� ،أم�س الإثنني ،على
تقرير للخارجية االمريكية اتهم االخري
بال�ضغط على النازحني للعودة اىل
مناطقهم ،متهم ًا التقرير باعتماده على
معلومات م�صدرها "معار�ضون".
ونفى االقليم �صحة املعلومات ب�ش�أن
�إج �ب��ار ال �ن��ازح�ين ع�ل��ى ال �ع��ودة �إىل
م�ن��اط�ق�ه��م ب��ال �ق��وة ،واك���د يف ال��وق��ت
ذاته ،اتخاذه خطوات كبرية يف �إجراء
الإ�� �ص�ل�اح ��ات خ���ص��و��ص��ا يف وزارة
البي�شمركة.
وق ��ال دي �ن��دار زي �ب��اري ،رئي�س جلنة
التقييم وال��رد على التقارير الدولية
يف �ح�ك��وم��ة �إق �ل �ي��م ك��رد���س��ت��ان� ،إن
"وزارة اخلارجية الأمريكية وجهت
يف تقريرها ال�سنوي ب���ش��أن حقوق
الإن�سان يف العامل بع�ض االنتقادات
الق�ل�ي��م كرد�ستان" ،م���ش�يرا �إىل �أن
"التقرير اع �ت �م��د ع �ل��ى �أ� �ش �خ��ا���ص
معار�ضني كما �أنها ت�شيد بدور القوات
الأمنية والبي�شمركة يف حفظ الأم��ن
واال�ستقرار".

و�أ�ضاف زيباري ،يف م�ؤمتر �صحفي
تابعته (امل ��دى) ام����س ،ان "احد اهم
االجن� � ��ازات ال �ت��ي ي�ف�ت�خ��ر ب �ه��ا اقليم
كرد�ستان والتي ا�صبحت مثال يحتذى
ب��ه على م�ستوى ال �ع��امل ،ا�ست�ضافته
الكرث من مليوين نازح والجئ" ،نافيا
"وجود �أية حماوالت لإعادة النازحني
�إىل �أماكنهم بالقوة".
�إىل ذل ��ك ،اك��د امل �� �س ��ؤول ال �ك��ردي ان
"�أمريكا وقوات التحالف �أبدت اهتماما
ك�ب�يرا ب �ق��وات البي�شمركة" ،م�شيدا
بـ"وجود تعاون بني وزارة البي�شمركة
والدفاع الأمريكية وفقا لتوقيع مذكرة
تفاهم بني اجلانبني يف متوز ."2016
وتابع رئي�س جلنة الرد على التقارير
الدولية ب�أن "تقرير وزارة اخلارجية
الأم��ري �ك��ي مل ي�شر �إىل الإ� �ص�لاح��ات
التي �أمتت �إجراءها حكومة الإقليم يف
وزارة البي�شمركة" ،م�ؤكدا "ا�ستبعاد
� 1566ضابطا م��ن ال � ��وزارة ب�سبب
وجود الف�ساد".
ووج��ه تقرير اخل��ارج�ي��ة االمريكية،
ح ��ول او�� �ض ��اع ح �ق��وق االن �� �س��ان يف
العامل ،انتقادات القليم كرد�ستان يف

ما يتعلق بقمع حرية التعبري وعملية
ت��وح�ي��د ق ��وات بي�شمركة ك��رد��س�ت��ان
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات االم �ن �ي��ة يف االق �ل �ي��م
واو�� �ض ��اع امل ��ؤ� �س �� �س��ات اال��ص�لاح�ي��ة
والتعذيب ومواجهة الف�ساد واو�ضاع
االقليات القومية والدينية يف االقليم.
ويف �سياق منف�صل ،ع�ق��دت القيادة
امل�شرتكة لالحتاد الوطني الكرد�ستاين
وح��رك��ة ال�ت�غ�ي�ير اج�ت�م��اع��ا يف املقر
ال��رئ �ي �� �س��ي حل��رك��ة ال �ت �غ �ي�ير مب��دي�ن��ة
ال�سليمانية ،بح�سب بيان اطلعت عليه
(املدى).
و�ضم وفد االحتاد الوطني الكرد�ستاين
ك�لا م��ن ه�يرو اب��راه�ي��م �أح �م��د ،وق��ادر
ح �م��ه ج� ��ان ،وع� �م ��اد �أح� �م ��د ورف �ع��ت
ع�ب��دال�ل��ه ،و� �ش��االو ك��و��س��رت ر��س��ول،
بينما �ضم وف��د حركة التغيري كال من
حممد توفيق رحيم وعمر �سيد علي
وا��س�م��اع�ي��ل ن��ام��ق و� �س��ام��ال عبدالله
وعثمان حاجي حممود.
وبحث االج�ت�م��اع العديد م��ن امللفات
املهمة املتعلقة باالو�ضاع الراهنة يف
اقليم كرد�ستان ومنها طرح مو�ضوع
ا�ستفتاء ا�ستقالل االقليم.

 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة اخلارجي ��ة� ،أم� ��س ،ع ��ن
ت�سل ��م العراق دع ��وة ر�سمي ��ة للم�شاركة يف
القم ��ة العربي ��ة الإ�سالمي ��ة – الأمريكية يف
الريا�ض.
ومن املقرر ان تعقد القمة بح�ضور الرئي�س
االمريك ��ي دونال ��د ترام ��ب ال ��ذي ك�شف عن
زيارت ��ه اىل ال�سعودية يف � 23أيار احلايل.
وق ��ال ترام ��ب "�سنعق ��د قم ��ة تاريخي ��ة يف
ال�سعودي ��ة بح�ض ��ور ق ��ادة م ��ن خمتل ��ف
�أنح ��اء العامل الإ�سالم ��ي" ،مبدي ًا رغبته يف
"ا�ستع ��ادة دور �أم�ي�ركا يف العامل وتدمري
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي واجلماع ��ات
الإرهابي ��ة" .وا�ستقب ��ل وزي ��ر اخلارجي ��ة
�إبراهي ��م اجلعفري ،ام� ��س ،القائ ��م ب�أعمال
ال�سف ��ارة ال�سعودي ��ة يف بغداد عب ��د العزيز
ال�شم ��ري .وا�ستعر� ��ض اجلانب ��ان "�س�ي�ر
العالق ��ات الثنائي ��ة ب�ي�ن بغ ��داد والريا�ض،
و�سب ��ل تعزيزه ��ا مب ��ا يحق ��ق م�صال ��ح
ال�شعب�ي�ن ال�شقيقني" .وك�ش ��ف بيان لوزارة
اخلارجي ��ة ع ��ن ت�سل ��م اجلعف ��ري "دع ��وة
ر�سمي ��ة م ��ن اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة
لرئي�س اجلمهورية الدكتور ف�ؤاد مع�صوم؛
لتمثي ��ل الع ��راق يف اجتماع القم ��ة العربية
الإ�سالمية-الأمريكي ��ة املزم ��ع عقده ��ا يف
الريا�ض �أواخر ال�شهر اجلاري".
ويف �سي ��اق منف�ص ��ل ،وق ��ع رئي� ��س جمل�س
الن ��واب �سلي ��م اجلب ��وري م ��ع نظ�ي�ره
الروم ��اين مذك ��رة تفاهم وتع ��اون م�شرتك
بني الربملانني ،فيما �أكد حر�ص العراق على

اجلعفري خالل لقائه القائم باالعمال ال�سعودي
تطوير عالقاته مع رومانيا.
وي ��زور رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �سلي ��م
اجلب ��وري ،حالي� � ًا رومانيا عل ��ى ر�أ�س وفد
نياب ��ي تلبي ��ة لدع ��وة ر�سمي ��ة تلقاه ��ا م ��ن
نظ�ي�ره الروم ��اين ،لبح ��ث �سب ��ل تطوي ��ر
العالقات الثنائي ��ة وتعزيزها على امل�ستوى
الربملاين.
وقال بيان ملكتب اجلبوري تابعته (املدى)،
�إن الأخ�ي�ر "التق ��ى نظريه رئي� ��س الربملان
الروم ��اين ليفي ��و دراغني ��ا وبح ��ث مع ��ه
العالق ��ات الثنائي ��ة بني البلدي ��ن ال�صديقني
والتع ��اون الربمل ��اين امل�ش�ت�رك" ،مبين� � ًا �أن
"الطرف�ي�ن وقع ��ا مذك ��رة تفاه ��م وتع ��اون
م�شرتك بني الربملانني".
ويف �سي ��اق ذي �صلة ،بح ��ث رئي�س جمل�س
الن ��واب �سليم اجلبوري م ��ع رئي�س جمل�س
ال�شي ��وخ الروماين ،التط ��ورات والعالقات
االقت�صادية بني بغداد وبوخار�ست.
وق ��ال بي ��ان لرئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �إن
"الرئي� ��س اجلب ��وري �أك ��د لرئي�س جمل�س
ال�شي ��وخ الروم ��اين ،ان الع ��راق حري� ��ص
على تطوير عالقاته مع رومانيا على النحو
الذي يحقق م�صالح البلدين ويعزز دورهما
اقت�صادي ًا وجتاري ًا".
وا�شار البيان اىل �أن "اجلبوري التقى خالل
زيارت ��ه رومانيا وزير ال�ش� ��ؤون اخلارجية
الروم ��اين تي ��ودور فيوري ��ل ميلي�شكانو"،
الفت� � ًا �إىل "تط ��رق اللق ��اء مل�ساع ��ي البلدين
يف ا�ستثم ��ار الفر� ��ص امل�شرتك ��ة والتعاون
الثنائي لتحقيق م�صالح وتطلعات ال�شعبني
ال�صديقني".
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�سكان غربي املدينة يعربون النهر بقوارب �صيد متهالكة

ارتفاع منا�سيب دجلة يجرب اجلي�ش على تفكيك اجل�سور
العائمة بني �ساحلي املو�صل
 نينوى /رويرتز
�سج ��ى رج ��ل عراق ��ي جثم ��ان زوجت ��ه
َّ
امللف ��وف يف كفن �أ�س ��ود برفق على مقدمة
ق ��ارب خ�شبي �صغ�ي�ر وت�شبث به يف حني
كان رج ��ل ث ��ان يج ��دف بب ��طء النت�ش ��ال
�أطفال الرج ��ل الثالثة الواقف�ي�ن على بعد
ب�ضعة �أمتار.
و�صع ��دت الفتات ��ان املراهقت ��ان وال�صبي
�إىل القارب بحر�ص لعدم الإخالل بتوازنه
بغية العب ��ور لل�ضفة ال�شرقي ��ة لنهر دجلة
لنق ��ل جثمان �أمه ��م التي قتل ��ت يف �ضربة
جوية.
لك ��ن ذلك العبور لي�س م ��ن قبيل الطقو�س
القدمي ��ة بل �إنه م�شقة جدي ��دة �ألقيت على
عات ��ق الأ�س ��رة ب�سب ��ب في�ضان نه ��ر دجلة
وتفكيك �آخر ج�سر عائم كان يربط �ضفتي
النهر الذي يق�سم املو�صل التي تقاتل فيها
قوات عراقية بدعم �أمريكي لطرد التنظيم
الذي �سيطر على املدينة يف عام .2014
وتع�ب�ر مئ ��ات الأ�س ��ر املنهكة م ��ن احلرب
النه ��ر يف ق ��وارب خ�شبي ��ة متهالك ��ة
خم�ص�صة �أ�ص�ل�ا لل�صيد والتي ال ت�سع �إال
خلم�سة �أو �ستة �أفراد يحملون على متنها
كل �شيء بدءا من املالب�س والغذاء وحتى
�أقاربهم امل�صابني �أو قتالهم.
ويغادر الكثري �ضاحية م�شريفة يف غربي
املو�صل بعد �أن �سيطرت القوات العراقية للثل ��ج م ��ن منطق ��ة م�شريف ��ة "عانين ��ا من
املدعوم ��ة م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة عليها ،ظل ��م داع� ��ش والآن نح ��ن �أح ��رار وتلقينا
اجلمع ��ة املا�ضي ��ة على �أم ��ل الو�صول لرب وعودا بخم�س ��ة ج�س ��ور" ،مت�سائ ًال "�أين
�أمان ن�سبي على ال�ضفة ال�شرقية للنهر.
اجل�سور؟".ولف ��ت حمم ��د اىل ان "الكثري
وقال م�شرف حممد وهو عامل يف م�صنع من جرياين و�أ�صدقائي ماتوا" ،مو�ضح ًا

مدنيون يعربون النهر بوا�سطة قوارب�( ..أر�شيف)
"حتررن ��ا لكننا ل�سنا �سع ��داء لأننا فقدنا ثاين �أكرب مدن البالد.
�أقرب الأ�شخا� ��ص لنا".وت�سبب الفي�ضان يدف ��ع م ��ن يري ��د العب ��ور يف تل ��ك الرحلة
يف قط ��ع كل نق ��اط العب ��ور ب�ي�ن ال�ش ��رق الق�صرية ب�ي�ن ال�ضفتني �ألف دينار عراقي
والغ ��رب يف املدينة و�أج�ب�ر اجلي�ش على ( 0.86دوالر) ل ��كل �شخ� ��ص ويحت ��اج
تفكيك ج�سور م�ؤقت ��ة تربط ال�ضفتني يف الكثريون لقطع الرحلة �أكرث من مرة ومنهم

�أمه ��ات يحمل ��ون �صغارهن ورج ��ال على
كرا�س متحركة و�أ�سر م�ؤلفة من  15فردا.
وحتى اجلن ��ود الذين يحمل ��ون �صناديق
اجلي� ��ش اخل�ض ��راء اململ ��وءة بوثائ ��ق
ع�سكري ��ة و�سجائ ��ر ا�ضط ��روا ال�ستخدام
الق ��وارب .وق ��ال اجلي� ��ش يف البداية �إنه
�سينقل النا� ��س با�ستخدام مراكب بخارية
عندما فكك اجل�سور العائمة �إال �أن اجلي�ش
يق ��ول الآن �أن الوقود نفد.وي�شري حم�سن
وه ��و متقاع ��د من منطق ��ة وادي حجر يف
غربي املو�ص ��ل "�أتينا منذ ال�صباح الباكر
يف ال�سابع ��ة �صباحا وننتظ ��ر حتى الآن.
ح ّل ��ت الظهرية .املراكب البخارية ال وقود
فيه ��ا� .أال ت�ستطي ��ع تلك احلكوم ��ة توفري
الوقود؟".
و�أ�سف ��رت احلملة الع�سكرية التي انطلقت
قبل �سبعة �شهور ال�ستعادة ال�سيطرة على
مدين ��ة املو�ص ��ل املدينة ،ع ��ن تدمري كبري
لأغلب اجل�سور الدائمة يف املدينة.
وفت ��ح اجلي�ش ،اخلمي� ��س املا�ضي ،جبهة
جدي ��دة يف القت ��ال م ��ع حماول ��ة وح ��دة
مدرعة يف التقدم نحو املدينة من ال�شمال،
فيم ��ا متكنت من ال�سيط ��رة على منطقتني
بعدها بيوم واحد.
و�ضي ��ق احل�ص ��ار ال ��ذي فر�ضت ��ه القوات
الأمني ��ة عل ��ى مدين ��ة املو�ص ��ل القدمي ��ة،
احل ��راك عل ��ى عنا�ص ��ر تنظي ��م داع�ش يف
مناطق �شمال غربي املدينة.
و�أعل ��ن اجلي� ��ش العراق ��ي يف ال� �ـ 30م ��ن
ني�س ��ان املا�ض ��ي �إنه يه ��دف �إىل ا�ستكمال
عملي ��ة ال�سيطرة على املو�صل بحلول هذا
ال�شهر.

فرق املدفعية تعتمد ا�سلوب "الرتبيع" لدك مواقع امل�سلحني

داع�ش يلج�أ لإحراق الإطارات وبراميل النفط للت�شوي�ش على الطريان
 نينوى� /أ ف ب
عل ��ى خ ��ط اجلبه ��ة يف �شم ��ال غرب ��ي املو�ص ��ل ،يغطي
دخ ��ان �أ�س ��ود ال�سم ��اء م�صدره االحي ��اء التي م ��ا تزال
حت ��ت �سيط ��رة تنظيم داع�ش  ،بح�سب م ��ا يقول �ضابط
يف ال�شرط ��ة االحتادي ��ة لوكالة فران� ��س بر�س،ناجت عن
حرائ ��ق ي�ضرمها عنا�ص ��ر داع�ش يف �إط ��ارات �سيارات
وبرامي ��ل نفط.وي�ستخ ��دم عنا�ص ��ر التنظي ��م يف �آخ ��ر
معاقله ��م يف املو�ص ��ل احلرائ ��ق وال�سي ��ارات املفخخ ��ة
واالنتحاري�ي�ن والألغام وقذائف الهاون ،للحد من تقدم
الق ��وات العراقية التي متكنت خالل الأ�شهر املا�ضية من
ال�سيطرة على اجلزء ال�شرقي من مدينة املو�صل ،وتتابع
تقدمها منذ حواىل �أ�سبوعني يف اجلزء الغربي.
ويق ��ول ال�ضاب ��ط ال ��ذي يرف� ��ض الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه
"حني يك ��ون الطق�س �صافيا ،ميك ��ن لطائرات القوات
العراقي ��ة وطائرات التحالف �أن ترى بو�ضوح حتركات
االرهابي�ي�ن ومتركزاته ��م وان ت�ستهدفه ��ا بدق ��ة ،الأمر
ال ��ذي يح ��اول داع� ��ش الت�ص ��دي ل ��ه ب�إح ��راق �إط ��ارات
ال�سيارات وبراميل النفط التي يحد دخانها الأ�سود من
قدرة هذه الطائرات على الر�ؤية".وتتقا�سم القتال على

ه ��ذه اجلبه ��ة عند تخوم ح ��ي الهرم ��ات اخلم�سة قوات
ال�شرط ��ة االحتادي ��ة والرد ال�سري ��ع يف مواجهة تنظيم
داع� ��ش.وال تقت�ص ��ر �أ�سب ��اب انبع ��اث الدخ ��ان الأ�سود
عل ��ى �إحراق االطارات واملحروق ��ات ...فالهجمات التي
ينفذها انتحاريو التنظيم املتطرف بوا�سطة املتفجرات
وال�سيارات املفخخة تخلف وراءها اي�ضا دخان ًا �أ�سود.
يف نقطة جتمع قوات الرد ال�سريع يف �أ�سفل تلة� ،شاهد
مرا�سل ��و وكالة فران� ��س بر�س كرة لهب حم ��راء تنبعث
فج� ��أة من خل ��ف التل ��ة ،ويليها انفجار �ضخ ��م .وي�شرح
معاون �آمر لواء الرد ال�سريع االول العقيد الركن عارف
الدليم ��ي ال ��ذي كان يراف ��ق ال�صحافيني" ،انه ��ا �سيارة
مفخخ ��ة حاول االنتح ��اري الذي يقوده ��ا الو�صول بها
اىل نقط ��ة جتم ��ع لق ��وات ال ��رد ال�سريع ،لك ��ن مروحية
تابعة للق ��وات العراقية كان ��ت ترت�صده ��ا وا�ستهدفتها
ب�ص ��اروخ قب ��ل و�صوله ��ا اىل هدفها مب�ساف ��ة كيلومرت
واحد تقريبا".
ويق ��ول الدليمي لفران�س بر� ��س ان قواته كانت ر�صدت
هذه ال�سيارة قبل �ساع ��ات" ،لكن �سائقها دخل بها باحة
منزل فيه ن�س ��اء و�أطفال ،واحتمى به ��م دروعا ب�شرية،
فل ��م نتمك ��ن من ق�صفه ��ا لأن ذلك كان �سي� ��ؤدي اىل مقتل

�أبرياء ،لكننا �أبقيناها حتت املراقبة".
وي�ضي ��ف ان "داع� ��ش ينف ��ذ يومي ��ا ب�ي�ن خم� ��س و�ست
هجم ��ات بوا�سط ��ة انتحاري�ي�ن يق ��ودون �سي ��ارات
مفخخة".وتتجم ��ع �آلي ��ات بع�ضها من ط ��راز "هامفي"
يف �أ�سف ��ل التلة .ويقول ال�ضابط حمم ��د دياب "كما يف
ال�سابق ،ي�ستخدمون العوائل واملدنيني كدروع ب�شرية
لوقف تقدم قطعاتنا باجتاههم".
وب ��د�أت الق ��وات العراقي ��ة بدع ��م من التحال ��ف الدويل
بقي ��ادة وا�شنط ��ن يف  17ت�شري ��ن االول عملية �ضخمة
ال�ستعادة املو�صل من تنظي ��م داع�ش الذي �سيطر عليها
يف منت�صف حزيران .2014
وفتح ��ت الق ��وات العراقي ��ة اخلمي�س جبه ��ة جديدة يف
�شم ��ال غرب ��ي املو�ص ��ل بع ��د �أن تباط� ��أت العمليات من
املح ��ور اجلنوبي لدى بل ��وغ القوات العراقي ��ة املدينة
القدمية التي ت�ضم �شوارع �ضيقة جدا ومباين متال�صقة
ال ميكن للآلي ��ات الع�سكرية املرور عربها .لكنها تواجه
مقاوم ��ة �شر�س ��ة م ��ن االرهابي�ي�ن الذي ��ن ي�ستخدمون،
باال�ضاف ��ة اىل االنتحاري�ي�ن ،االلغام وقذائ ��ف الهاون.
ويق ��ول ح�س�ي�ن ،وه ��و عن�ص ��ر يف ق ��وات ال�سري ��ع يف
امل ��كان ،ان اجلن ��ود العراقي�ي�ن يتقدم ��ون يف منطق ��ة

الهرم ��ات "وان �شاء الله نت�صدى للع ��دو الذي يواجهنا
بال�سيارات املفخخة وان �شاء الله ،التحرير قادم".
يف ال�سم ��اء ،مروحية تطل ��ق قنابل عدة ت�ت�رك وراءها
خطوط ��ا م ��ن الدخ ��ان االبي�ض.عل ��ى االر� ��ض ،يغم�ض
جن ��دي مت ��دد على بطن ��ه عين ��ه الي�سرى ويدق ��ق بعينه
اليمن ��ى يف منظ ��ار بندقيته القنا�صة ،ث ��م ي�ستدير نحو
ثالثة من رفاقه يتجمعون حول مدفع هاون ليقول "اىل
اليم�ي�ن ع�ش ��رة �أمت ��ار" ،فيت ��وىل �أحدهم تعدي ��ل زاوية
املدف ��ع بينما يلقي �آخر القذيفة داخ ��ل الفوهة وينحني
وا�ضع ��ا يديه عل ��ى �أذنيه.وي�صرخ رفيقه بع ��د التدقيق
يف منظ ��ار قنا�صته جمددا ،بفرح�" ،صحيحة!" .فريوح
اجلنود يطلقون القذيفة تلو االخرى على الهدف.
وي�شرح ��ون ان هذه الطريقة يف �إط�ل�اق قذائف الهاون
ت�سمى يف القامو�س الع�سكري "الرتبيع" ،وي�ستخدمها
�أي�ض ��ا عنا�صر داع� ��ش الذين ا�ستهدف ��وا مبدافع الهاون
التلة ،ما يدفع القوات العراقية اىل احلذر قبل ال�صعود
اليها.ويق ��ول ع�صام جميد ،عن�صر �آخ ��ر يف قوات الرد
ال�سري ��ع ،عل ��ى وق ��ع �أ�ص ��وات االنفج ��ارات وحتلي ��ق
املروحيات" ،الن�صر قريب ،ا�سبوع ان �شاء الله ويكون
الن�صر كامال".

�أكدت ان  12قاعة بليارد من �أ�صل  400عاودت ا�ستقبال زبائنها بعد التحرير

وا�شنطن بو�ست :احلياة تعود اىل �شرقي املو�صل رغم "دوي الأنفجارات"
داخل قاعة القبطان للبليارد في �شرقي المو�صل ال ي�سعك
ان تجد ما ي�شير الى ان حربا ماتزال يدور رحاها في هذه
المدينة ففي وقت �سابق من هذا العام كان تنظيم داع�ش يب�سط
�سيطرته هنا.
 ترجمة :حامد �أحمد
وباعتبارها مكانا لتجمع حمبي لعبة البليارد
منذ حقب ��ة الت�سعيني ��ات ،فان القاع ��ة املليئة
برائحة الدخان ذات االر�ضية املك�سوة برخام
داك ��ن فق ��د بريق ��ه بعدم ��ا كان يعك� ��س �صور
زبائن ��ه ،فانه ��م يع ��ودون الآن اىل الطاوالت
بع ��د ان حرم ��وا م ��ن هوايته ��م املف�ضلة هذه
لأكرث من عامني.
وكان ��ت لعبة البليارد ــ بع ��د فرتة ق�صرية من
�سيطرة تنظيم داع�ش على املو�صل يف �صيف
عام  2014ــ من بني ان�شطة كثرية حكم عليها
م�سلحو داع�ش بانها غري ا�سالمية وتلهي عن
اجلهاد و�أمروا باغالق جميع قاعات البليارد
يف املدينة.
وبع ��د ان مت ط ��رد امل�سلح�ي�ن م ��ن �شرق ��ي
املو�صل كان ��ت قاعة القبطان للبليارد من بني
اكرث من  12قاعة اخ ��رى مت �إعادة فتحها يف
وقت يح ��اول فيه اهايل املو�صل ارجاع نكهة

االو�ض ��اع الطبيعي ��ة حلياته ��م الت ��ي حرمهم
منه ��ا التنظيم.وق ��ال فار� ��س العب ��ديل ،وهو
مالك القاعة وحمكم دويل للعبة البليارد ،بعد
ان اكم ��ل �شوط ��ا" ،ال نلعب للفوز بل من اجل
املتع ��ة ،عجلة احلياة تدور م ��ن جديد ولكنها
بطيئة".
وال ينتب ��ه �أحد ال�صوات االنفجارات البعيدة
الت ��ي يطغ ��ي �صوته ��ا بني ح�ي�ن و�آخ ��ر على
�ص ��وت املو�سيق ��ى يف القاع ��ة الت ��ي منعه ��ا
م�سلحو داع� ��ش اي�ضا باال�ضافة اىل ال�سكائر
والنارجيلة.
وم ��ا ت ��زال الق ��وات العراقية تخو� ��ض حربا
�شر�س ��ة �ض ��د م�سلح ��ي تنظي ��م داع� ��ش يف
اجلان ��ب الغربي م ��ن املدينة الت ��ي ي�شطرها
نهر دجلة اىل ق�سمني .وبعد حرب دامت اكرث
م ��ن �سبعة �أ�شهر تتم الآن حما�صرة امل�سلحني
�ضم ��ن �أحياء قليل ��ة ،لكنهم يحتم ��ون مبئات
الآالف من ال�سكان املحليني.
ولك ��ن من ��ذ ان مت حتري ��ر اجلان ��ب ال�شرق ��ي

م ��ن املدينة ب�ش ��كل كامل يف وق ��ت �سابق من
ه ��ذا الع ��ام ب ��د�أت احلي ��اة الطبيعي ��ة تع ��ود
هن ��اك تدريجيا .وعاد الط�ل�اب اىل مدار�سهم
حماول�ي�ن اللح ��اق مب ��ا فاته ��م م ��ن درو� ��س
خالل �سنني .كم ��ا عادت حمالت املالب�س فتح
�أبوابه ��ا مع عر�ض ازي ��اء ن�سائية يف واجهة
املحالت بالوان براقة بعدم ��ا منعها م�سلحي
داع�ش.
ويف اجلانب الآخر م ��ن النهر ماتزال قذائف
اله ��اون تطل ��ق وتزع ��زع حالة االم ��ان اله�ش
ف�ضال عن ال�سيارات املفخخة التي تنفجر بني
ح�ي�ن و�آخر ،بينما ت�ص ��ل موجات جديدة من
العوائ ��ل النازحة يوميا م ��ن اجلانب الأمين
بحث ��ا ع ��ن ملج� ��أ .ويع ��رف اه ��ايل املو�ص ��ل
املت�ضرري ��ن جي ��دا ب ��ان امل�سلح�ي�ن لي�س ��وا
ببعيدين عنهم.
وي ��درك العبديل لذلك عندما �أع ��اد فتح قاعته
قب ��ل �شهرين .فهو يلقي بنظراته التفقدية يف
ال�شارع احرتا�سا م ��ن اي ن�شاطات م�شبوهة
النه يخ�ش ��ى ان يتم ا�سته ��داف ناديه بهجوم
انتحاري.
وق ��ال وه ��و ي�ستذك ��ر كي ��ف ان�سح ��ب اف ��راد
اجلي� ��ش العراق ��ي من املدينة بع ��د اجتياحها
من قب ��ل م�سلح ��ي داع�ش قبل ث�ل�اث �سنوات
تقريبا "كنت غا�ضب ��ا جدا يف حينها .مانزال
ال نثق باجلي�ش ب�شكل كامل".
وكان العب ��ديل ق ��د رج ��ع ت ��و ًا م ��ن حتكي ��م
ت�صفي ��ات دولي ��ة للبلي ��ارد يف االم ��ارات
العربية املتحدة عندم ��ا �سيطر تنظيم داع�ش

عل ��ى املدين ��ة .وقال ان ��ه جتادل معه ��م عندما
اقتحموا حمل ��ه وطلبوا منه ان يغلق القاعة.
وبع ��د م ��رور ا�سب ��وع الق ��وا القب� ��ض علي ��ه
وق�ض ��ى  37يوم� � ًا يف احد �سج ��ون التنظيم
يوم�ي�ن منه ��ا يف �سج ��ن انف ��رادي بحج ��رة
�سوداء اللون .و�أ�ضاف قائال "ما �أزال �أعاين
نف�سيا من ذلك ال�سجن".وقال العبديل البالغ
م ��ن العمر  56عاما وال ��ذي تعلم اللعبة خالل
فرتة ال�سبعينيات بان لعبة البليارد اجتاحت
املو�صل خ�ل�ال الثمانيني ��ات وا�صبحت لعبة
�شعبي ��ة بني طلبة اجلامع ��ة يف املدينة ،وكان
هناك اكرث م ��ن  400قاعة بليارد يف املو�صل
قبل ان ي�أتي تنظيم داع�ش و�سيطر عليها.
وب ��د�أت معاناة ا�صحاب قاع ��ات البليارد منذ
ف�ت�رة طويل ��ة قب ��ل ان ي�سيط ��ر داع� ��ش على
املدين ��ة حي ��ث كان م�سلح ��و القاع ��دة قبله ��م
يطالبون باتاوات مالية عند ت�شديد قب�ضتهم
على املدين ��ة .ومنذ ع ��ام  2005كان العبديل
يدفع  200دوالر �شهري ��ا من �أجل بقاء قاعته
مفتوح ��ة .وق ��ال العب ��ديل "مل يك ��ن لدين ��ا
خي ��ار ،اذا مل تدف ��ع فانهم قد ي�ضع ��ون قنبلة
عن ��د املحل".والآن وللم ��رة االوىل منذ عقود
بامكان ��ه ان ي ��زاول عمل ��ه التج ��اري دون ان
يدف ��ع ر�شاوى وات ��اوات للمت�شددين ،وي�أمل
ان ي�ستم ��ر ذل ��ك وتعود احلي ��اة اىل طبيعتها
ب�ش ��كل كامل.ويقول العبديل ان ��ه رغم �شحة
الأموال لدى اهايل املو�صل بعد قطع رواتب
املوظفني هن ��اك عام  2015وحر� ��ص النا�س
عل ��ى توفري غ ��ذاء لهم ولي� ��س لديه ��م اموال

كافية لكي يق�ضوا وقت يف قاعة للبليارد فان
ق�سم ًا من زبائنه القدامى بد�أوا يرجعون.
ويق ��ول �س ��امل يون� ��س ،وه ��و طي ��ار عراقي
�ساب ��ق ي�أتي اىل القاعة يف معظ ��م االيام� ،إن
"احلي ��اة ماتزال غ�ي�ر م�ستقرة بع ��د ،ولكن
�ستعود لطبيعتها خطوة بخطوة".
االوالد الذي ��ن جتمع ��وا يف القاع ��ة �س ��ردوا
رواي ��ات ع ��ن ا�ستغالله ��م م ��ن قب ��ل م�سلحي
داع� ��ش .ويق ��ول حمم ��د �أبراهي ��م 16 ،عاما،
ان ��ه كان يبيع ال�سكائ ��ر �سرا وق�ضى فرتة يف
�سجون داع�ش بع ��د م�سكه .وكانت �آخر علبة
�سكائ ��ر باعها مقابل � 32أل ��ف دينار ،يف حني
تباع العلبة الآن ب�سعر  500دينار فقط.
و�أظه ��ر حممد فتح ��ي  37عام ��ا ،وهو مدرب
جمنا�ست ��ك �شري ��ط في ��دو الطف ��ال كان ��وا
يتدرب ��ون يف ن ��ادي لكرة الق ��دم يديره خالل
�سيط ��رة م�سلحي داع�ش .وق ��ال فتحي "كنت
�أعمل ذلك لكي يتجه ��وا نحو طريق بعيد عن
طريق تنظيم داع�ش".
والكث�ي�ر م ��ن ه� ��ؤالء االوالد ماي ��زال لديه ��م
اق ��ارب معلق�ي�ن يف اجلانب الآخر م ��ن النهر
حي ��ث تدور مع ��ارك �شر�سة هن ��اك مع حتول
احي ��اء بكامله ��ا اىل انقا� ��ض مم ��ا يجعل من
مهمة �إعادة اعمارها حتديا كبريا.
وم�ض ��ى فتحي قائ ًال "لقد ع ��ادت البهجة مرة
اخ ��رى ولكن لي� ��س ب�شكل كام ��ل .وال تكتمل
�إال بع ��ودة اجلان ��ب الغرب ��ي .ام ��ا بالن�سب ��ة
للم�ستقب ��ل ف�ل�ا نع ��رف م ��اذا �سيح�ص ��ل بعد
ذلك".

جلنة الأمن تر ّيثت بالتحقيق
يف عقود الت�سليح
عبدالعزيز ح�سن
ك�ش ��ف ع�ضو جلنة الأم ��ن والدفاع النيابية عبد العزي ��ز ح�سن ،عن �سبب
�إيقاف التحقي ��ق مبلفات الت�سليح التي تدور حوله ��ا �شبهات ف�ساد.وقال
ح�سن �إن "ملفات الأ�سلحة التي عليها �شبهات ف�ساد مل يتم التغا�ضي عنها
او اهماله ��ا ،بل هنالك متابعات م�ستمرة وجل ��ان فرعية مت ت�شكيلها بهذا
ال�ش� ��أن" ،مبين ��ا �أن "مثل هكذا ق�ضاي ��ا مهمة وكبرية بحاج ��ة اىل وثائق
كاملة ومهمة ،رغم �أن لدينا ال�شيء الكثري منها ،لكن نعتقد انها غري كافية
الج ��راء حتقيق �شام ��ل ومهني".و�أ�ض ��اف ح�س ��ن� ،أن "ح�سا�سية امللفات
وحاجته ��ا اىل مقابالت وا�ست�ضافات لقيادات ع�سكرية م�شاركة اليوم يف
العمليات الع�سكرية اجلارية يف نينوى �ضد تنظيم داع�ش ،جعلنا نرتيث
يف فت ��ح هذه امللفات حلني انتهاء املع ��ارك لكي ال يتم الت�أثري على �سريها
واالنت�صارات املتحققة فيها".

ال�شارع �سيتحرك اذا مل
يح�سم الربملان م�صري
املفو�ضية
مازن املازين
رجح النائب عن كتلة االحرار النيابية مازن املازين ،حدوث حراك �شعبي
كبري اذا مل يح�سم �أمر مفو�ضية االنتخابات داخل الربملان.
وقال املازين ان "هنالك تواقيع مت جمعها بغية تقدمي طلب للت�صويت على
�سح ��ب الثقة عن مفو�ضي ��ة االنتخابات" ،مو�ضح ��ا ان "تغيري املفو�ضية
الميث ��ل مطلب ًا الع�ضاء من الربملان فقط بل ا�صبح مطلبا جماهرييا بُذلت
ت�ضحيات خالل التظاهرات لتحقيقه".
وتاب ��ع "�إن مل يُح�س ��م �أمر املفو�ضي ��ة داخل قبة الربملان ق ��د يكون هنالك
ح ��راك �شعبي كب�ي�ر" ،م�ؤكدا عل ��ى "�ض ��رورة ان يكون اع�ض ��اء الربملان
عند ح�سن ظ ��ن جماهريهم والق�سم الذي �أدلوا به وان ينت�صروا لل�شارع
واجلماهري ويتحرروا من قيود التبعية لالحزاب ور�ؤ�ساء الكتل".

ت�أجيل االنتخابات �سيدخل
البالد يف فراغ ت�شريعي
عامر الفايز
�أك ��د النائب عن التحالف الوطن ��ي عامر الفايز� ،أن ت�أجيل انتخابات جمل�س
الن ��واب �سيخل ��ق فراغ� � ًا ت�شريعي� � ًا ،مبين ��ا �أن جمال�س املحافظ ��ات �ستبقى
م�ستم ��رة بعملها بع ��د ت�صويت الربملان على ق ��رار التمديد.وقال الفايز� ،أن
"ال توجد حتى الآن مالمح حقيقية ت�شري �إىل نية واقعية لت�أجيل انتخابات
جمل� ��س الن ��واب ،و�إن ت�أجلت ف�سيدخل البلد يف حال ��ة الفراغ الت�شريعي"،
م�شريا �إىل �أن "الد�ستور العراقي ال يحتوي على مادة ت�سمح للربملان بتمديد
العم ��ل ل�صاحله".و�أ�ض ��اف النائب� ،أن "الربملان كان ق ��د �صوّ ت على متديد
عمل جمال�س املحافظات" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "ت�أجيل انتخابات هذه املجال�س
ل ��ن ي�ؤث ��ر ،و�ستبق ��ى م�ستم ��رة بالعمل".وكانت كتل ��ة الف�ضيل ��ة الربملانية،
اعت�ب�رت الأ�سبوع املا�ضي� ،أن ت�أخري ت�شري ��ع قانون االنتخابات �سيت�سبب
يف جتاوز املواعيد الد�ستورية ويدخل البالد يف فراغ ت�شريعي.

رئا�سة الربملان حتاول تعطيل
اال�ستجوابات
كاظم ال�صيادي
طالب النائ ��ب عن ائتالف دولة القانون كاظ ��م ال�صيادي ،رئا�سة جمل�س
النواب ب ��رد وا�ضح ود�ستوري ب�ش�أن ما �سماه ��ا "بدعة الأ�سانيد".وقال
ال�صي ��ادي� ،أن "طل ��ب الرئا�س ��ة للأ�ساني ��د حجة ال مربر له ��ا غري تعطيل
"امل�ستجوب�ي�ن ق ��د مور�س ��ت �ضدهم عده
اال�ستجواب ��ات" ،الفت ��ا �إىل �أن
ِ
�ضغوط ��ات �سابقا ،خا�صة بعد ت�شكيل جلن ��ة ملقابلة امل�ستجوبني والنظر
ب�أ�سئلته ��م وتدقيقه ��ا والت ��ي نعتق ��د �أنه ال يوج ��د �أي م�ب�رر لوجودها".
و�أو�ضح �أن "الأ�سئلة املقدمة للم�ستجوب تعترب هي الأ�سانيد ولكن يبدو
�أن هن ��اك �شيئا خلف الكوالي� ��س ال نعلم به يجري باخلفاء لتعطيل العمل
به ��ذه املادة الد�ستوري ��ة والقفز على احلقائق وتعطي ��ل اال�ستجوابات"،
مطالب ��ا رئا�سة الربملان "ب ��رد وا�ضح ود�ستوري ووف ��ق النظام الداخلي
حول بدعة الأ�سانيد".

قانون العطل الر�سمية
اختزل اىل  11يوما
حيدر املويل
رجح ع�ضو جلنة الثقافة والإعالم النيابية حيدر املوىل ،ت�صويت جمل�س
الن ��واب عل ��ى قانون العط ��ل الر�سمية خ�ل�ال الأ�سبوعني املقبل�ي�ن ،م�ؤكدا
اختزاله بـ 11عطلة فقط.وقال املوىل �إن "م�شروع قانون العطل الر�سمية
مت ا�ستكمال ��ه وو�ص ��ل �إىل مراحل ��ه النهائي ��ة وبن�سب ��ة  %99بغية عر�ضه
للت�صوي ��ت خ�ل�ال الأ�سبوعني املقبل�ي�ن" ،مبينا �أن "العط ��ل التي ت�ضمنها
القانون مت تقلي�صها �إىل  11عطلة فقط بعد �أن كانت ت�صل �إىل  24عطلة".
و�أ�ض ��اف امل ��وىل� ،أن "القان ��ون �أعطى بع�ض املحافظ ��ات �صالحية �إعطاء
عطل �ضم ��ن املنا�سبات وهي النجف وكربالء ومنطق ��ة الكاظمية ومدينة
�سام ��راء لأهميتها الدينية� ،إ�ضاف ��ة �إىل منح باقي جمال�س املحافظات حق
�إعطاء العطل مبا ال يتجاوز اخلم�سة �أيام فقط يف العام الواحد".

بالعراقي

ّ
المعطلة
يوجه الوزارات ب�إعادة ت�شغيل الم�صانع الحكومية
مع�صومِّ :
وحماية المنتج الوطني

المركزي ين�شر جدو ً
ال ب�أ�سعار ال�سبائك الذهبية
للأ�سبوع الحالي ويخف�ض �أ�سعارها

ّ
المعطلة
وجّ ه رئي�س الجمهورية ف�ؤاد مع�صوم ،وزارات الدولة ،بالعمل على �إعادة الم�صانع الحكومية
للعمل بطاقات �إنتاجية عالية وحماية المنتج الوطني ،فيما دعا �إلى زيادة مخ�ص�صات الكوادر الهند�سية في
المجاالت الإنتاجية و�إ�صدار القوانين الكفيلة بحمايتهم.وقال مع�صوم في بيان �صدر على هام�ش لقائه وفد ًا
من نقابة المهند�سين ،وتلقت (المدى) ن�سخة منه� ،إن الأهمية الق�صوى لحماية المنتج العراقي ال�صناعي
والزراعي والح ّد من ظاهرة اال�ستيراد الع�شوائي بما ي�سمح باالكتفاء الذاتي والتوجه �إلى الت�صدير" ،داعي ًا
�إلى "و�ضع خطط فعّالة و�إ�صدار الأطر القانونية الكفيلة بدعم وتطوير القطاع الخا�ص".

ن�شر البنك المركزي العراقي� ،أم�س االثنين ،جدو ًال ب�أ�سعار ال�سبائك الذهبية للأ�سبوع الحالي
وخف�ض �أ�سعارها ،وبيّن الجدول �أن �سعر ال�سبيكة عيار  5غم بلغت � 245ألف دينار بانخفا�ض
بلغ � 8آالف دينار ،فيما بلغت �سعر ال�سبيكة عيار  10غم � 483ألف دينار ،وبانخفا�ض بلغ 14
�ألف دينار ،في حين بلغ �سعر �سبيكة عيار  15غم � 726ألف دينار بانخفا�ض قدره � 22ألف
دينار.و�أو�ضح الجدول� ،أن �سعر �سبيكة  25غم بلغت  1.229مليون دينار ،وبانخفا�ض بلغ 37
�ألف دينار ،فيما بلغت �سعر �سبيكة  50غم  2.462مليون دينار ،وبانخفا�ض بلغ � 74ألف دينار.

5 ECONOMY

اقتصــاد

العدد ( )3918ال�سنة الرابعة ع�شرة
 -الثالثاء (� )9آيار 2017

خبري اقت�صادي :ر�سالة اطمئنان ل�شركات تتحفظ على اال�ستثمار يف العراق

الطريان املدين يدخل يف اخلدمة رادارين جديدين لت�أمني الأجواء
 بغداد /المدى
بعد قيام وزارة النقل ،يف  30من ني�سان
 ،2017بفت ��ح مم ��رات ومناط ��ق جوي ��ة
جديدة و�إقن ��اع املنظمات الدولية لعبور
الأج ��واء العراقية ،تعلن �سلطة الطريان
املدين عن ا�ستريادها لرادارين جديدين
يرحب
لتغطي ��ة االج ��واء �أمني ًا ،وحي ��ث ّ
خبري اقت�ص ��ادي بخطوة ت�أمني الأجواء
العراقي ��ة ،كونه ��ا �ستعطي ق ��وة وفائدة
مالي ��ة كبريت�ي�ن لالقت�ص ��اد يف الع ��راق،
خا�ص ��ة وان ��ه �سيك ��ون نقط ��ة ارت ��كاز
اقت�صادية �أ�سا�سية يف ال�شرق الأو�سط،
ه ��ي �أي�ض ًا �ستج�ب�ر �شرك ��ة الت�أمني على
الأجواء العراقي ��ة بخف�ض �أجورها على
العراق مقارنة مبا كانت عليه �سابق ًا.
وبادر ق�س ��م الرقابة اجلو ّي ��ة يف وزارة
النق ��ل يف  30م ��ن ني�س ��ان  ،2017بفتح
مم ��رات ومناطق جويّة جدي ��دة واقناع
املنظم ��ات الدولي ��ة بعب ��ور الأج ��واء
العراقي ��ة تزامن� � ًا م ��ع ن�ص ��ب منظوم ��ة
رادار ّي ��ة جدي ��دة ميكنه ��ا تغطي ��ة تل ��ك
املمرات واملناطق اجلغرافية.
و�أعل ��ن مدي ��ر �سلط ��ة الط�ي�ران امل ��دين
العراق ��ي ح�س�ي�ن حم�س ��ن كاظ ��م ،يف
ت�صريح ��ات �صحفي ��ة يف وق ��ت �ساب ��ق،
عن ا�سترياد رادارين جديدين من �شركة
"داال� ��س" الفرن�سي ��ة لتغطي ��ة الأجواء
العراقية ،وذلك �ضمن العقد الذي �أبرمته
�شرك ��ة الط�ي�ران امل ��دين م ��ع ال�شرك ��ة
املذك ��ورة ،خا�ص ��ة انه ��ا ج ّه ��زت العراق
ب ��رادار مت تن�صيب ��ه وجتهي ��زه مبط ��ار
النج ��ف �سابق� � ًا ،م�ؤك ��د ًا ق ��رب تن�صي ��ب
الراداري ��ن اجلديدي ��ن يف مطاري بغداد
وكرك ��وك ،فيم ��ا يج ��ري العمل م ��ن قبل
الط�ي�ران امل ��دين عل ��ى تهيئ ��ة البن ��ى
التحتية لن�ص ��ب الراداري ��ن اجلديدين،
و�سيعم�ل�ان م ��ع ال ��رادارات ال�سابقة يف
تغطي ��ة كاف ��ة اج ��واء الع ��راق ال�شمالية
والو�سط ��ى واجلنوبي ��ة حلرك ��ة م ��رور

الطائرات".
ويعد اخلب�ي�ر االقت�صادي با�سم انطوان
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) ،ت�أم�ي�ن الأج ��واء
العراقي ��ة يعط ��ي م ��ن الناحي ��ة املعنوية
ق ��وة لالقت�ص ��اد العراق ��ي ب ��ل ويُطمئ ��ن
�أي�ض� � ًا امل�ستثم ��ر الأجنب ��ي للق ��دوم اىل
الع ��راق يف حال ��ة اتخ ��اذ ق ��رار لعب ��ور
الطائ ��رات يف الأجواء العراقية ،ا�ضافة

للمبالغ املتحققة نتيج ��ة ا�ستمرار مرور
الطائ ��رات عرب الأج ��واء العراقية ،التي
قد ت�صل �شهري ًا اىل الآالف من الطائرات
مم ��ا يعن ��ي احل�ص ��ول على ر�س ��وم ثمن ًا
لعبوره ��ا ،وهذا بحد ذات ��ه مك�سب مايل
كبري للعراق.
ً
وي�ستطرد انطوان قائال� ،أما من الناحية
الأخ ��رى ،ف� ��إن ه ��ذه االجه ��زة �ست�ضبط

عملي ��ة املرور عرب الأج ��واء ب�شكل دقيق
بع ��د �أن كان يعتمد الع ��راق يف ذلك على
خط ��وط ال ��دول الأخ ��رى ،وه ��ي ن ��وع
م ��ن االمان للأج ��واء العراقي ��ة يف حالة
اخرتاقه ��ا من جهات �أخ ��رى ،الأمر الذي
يعط ��ي ر�سال ��ة اطمئنان جلمي ��ع الدول،
ب� ��أن �أج ��واء الع ��راق �أ�صبح ��ت �آمن ��ة،
م�سرت�س�ل� ًا :وم ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،ف� ��إن

تعاون �إيراين – عراقي لتنفيذ م�شاريع �إعمارية داخل العراق
 بغداد /المدى
�أ�سا�سية لتطوير العالقات االقت�صادية بني البلدين.
وق ��ال �إن اكرب كمية للتب ��ادل التج ��اري الإيراين بعد
ق ��ال رئي� ��س غرف ��ة التج ��ارة الإيراني ��ة امل�شرتكة بني ال�صني يخت� ��ص بالتعامل مع العراق ،مبين ًا �أنه ،وفق ًا
طه ��ران وبغ ��داد يحيي �آل ا�سح ��اق� ،إن تد�شني مكتب الح�صاءات م�ؤ�س�سة اجلمارك ،ف�إن م�ستوى �صادرات
الغرف ��ة يف �إي�ل�ام ،ي�ضطل ��ع ب ��دور مه ��م يف جم ��ال الب�ل�اد اىل الع ��راق يبلغ  7ملي ��ارات �سنوي� � ًا؛ م�ؤكد ًا
التطوي ��ر التج ��اري واالنتعا� ��ش االقت�ص ��ادي ،وذلك عل ��ى الطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة للأ�س ��واق العراقي ��ة مما
يف ظ ��ل موقع �إي�ل�ام الواقعة على احل ��دود امل�شرتكة يتيح فر�صة رفع هذا امل�ست ��وى اىل � 3أ�ضعاف.وكان
ودورها يف �صادرات الب�ضائع اىل العراق.
الع ��راق قد اتفق م ��ع رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة امل�ست�ضعفني
و�أ�ض ��اف �آل ا�سح ��اق ،خ�ل�ال مرا�سي ��م افتت ��اح غرفة يف �إي ��ران 'حمم ��د �سعي ��دي كيا' م ��ع وزي ��رة االعمار
التج ��ارة امل�شرتك ��ة بني ايران والع ��راق ،ام�س الأول واال�س ��كان والبلدي ��ات العام ��ة العراقي ��ة '�آن ناف ��ع
االح ��د� ،إن ت�أ�سي� ��س مكت ��ب غرفة التج ��ارة امل�شرتكة �أو�سي' التي �أكدت على تعاون ال�شركات التابعة لهذه
ب�ي�ن �إيران والع ��راق يف �إيالم �ش� � ّكل مطلب� � ًا �أ�سا�سي ًا امل�ؤ�س�س ��ة االيرانية يف تنفيذ م�شاريع اعمارية داخل
التجار االيرانيني من �أهايل املحافظة و�ضرورة الع ��راق ،مبين ��ة �أن اجلانب االيراين ل ��ه امكاناته يف
لدى ّ

خمتلف املج ��االت االعمارية مبا فيها اال�سكان واملياه
وال�ص ��رف ال�صحي واخلدمات البلدية وبناء الطرق،
م�ؤك ��دة �أن ،االتف ��اق يف�ضي اىل توقي ��ع مذكرة تفاهم
للتعاون امل�ش�ت�رك ب�ش�أن ا�ستئن ��اف امل�شاريع املعطلة
وتنفيذ م�شاريع جدي ��دة واال�ستثمارات امل�شرتكة يف
هذا اخل�صو�ص.
فيما ق ��ال رئي�س م�ؤ�س�سة امل�ست�ضعف�ي�ن علي طاقات،
انن ��ا م�ستع ��دون للم�شاركة اال�ستثماري ��ة مع اجلانب
العراق ��ي يف خمتل ��ف املج ��االت اخلا�ص ��ة بامل�شاريع
االعماري ��ة يف هذا البل ��د ،و�إن م�ؤ�س�سة امل�ست�ضعفني
ق ��ادرة عل ��ى القي ��ام بعملي ��ات اع ��ادة اعم ��ار املناطق
املح ��ررة من �سيط ��رة االرهاب وكاف ��ة امل�شاريع التي
تقرتحها وزارة اال�سكان العراقية.

�شركة نفط نرويجية تتوقع تنفيذ مزيد من الن�شاطات النفطية
يف �إقليم كرد�ستان
 بغداد /حامد احمد
م ��ن برناجمها اال�ستثم ��اري لهذا العام
يف الإقليم والذي يت�ضمن م�ضاعفة عدد
ذك ��رت �شرك ��ة  DNOالرنويجي ��ة الآبار املخطط ال�ستك�شافها خالل العام
ل�صناع ��ة النف ��ط والغ ��از العامل ��ة يف
الإقلي ��م� ،أن ح�صيل ��ة الرب ��ع الأول من
ه ��ذه ال�سن ��ة ت�ش�ي�ر اىل �أن ،ظ ��روف
ت�شج ��ع على م�ضاعفة
ال�س ��وق احلالية ّ
كمية انتاج النفط يف حقول نفط اقليم
كرد�ستان.
وقال ��ت ال�شرك ��ة يف بيانه ��ا �إن ،نتائج
الرب ��ع االول م ��ن ن�شاطها له ��ذا العام،
اظه ��رت جنيها لفوائد بلغت  15مليون
دوالر مقاب ��ل خ�سارة بق ��در  31مليون
دوالر ،خ�ل�ال الف�ص ��ل ال�ساب ��ق ،وهذا
ماي�ش�ي�ر اىل ارتف ��اع عوائده ��ا بن�سبة
.%83
و�سعت
ونتيجة لذلك قالت ال�شركة ب�أنها ّ

 2017يف حق ��ل طاوك ��ي النفط ��ي يف جدي ��دة �ضمن الرقعة الت ��ي ت�ستثمرها
اقليم كرد�ست ��ان .وذكرت ال�شركة ب�أنها يف اقليم كرد�ست ��ان ،وبلغ معدل انتاج
تخطط ال�ستحداث ثم ��اين �آبار منتجة ال�شرك ��ة يف حق ��ل طاوك ��ي يف االقليم
بح ��دود  68,809الف برمي ��ل باليوم،
و�ش ّكل ذلك حت�سن ًا بارتفاع عن معدالت
انت ��اج الع ��ام املا�ض ��ي بن�سب ��ة .% 3.5
علم� � ًا �أن انتاج ال�شركة من النفط خالل
الربع االول من عام  2016كان بحدود
 56,863الف برميل باليوم .
وكان لالكت�ش ��اف اجلدي ��د الذي حققته
�شرك ��ة  DNOالرنويجي ��ة يف حقل
نف ��ط طاوك ��ي قد �ش ��كل اجن ��از ًا كبري ًا
العام املا�ض ��ي ،ب�إ�ضاف ��ة  47.9مليون
برمي ��ل ملع ��دالت االحتياط ��ي النفط ��ي
االجمايل للحقل.
 عن :موقع  PUIالإخباري
الأمريكي

اج ��ور الت�أمني على الطائ ��رات التي متر
ع�ب�ر الأج ��واء العراقي ��ة �سابق� � ًا� ،سوف
تنخف� ��ض وه ��ذا عام ��ل مه ��م ج ��د ًا ،كون
�صناعة الت�أمني ترتفع كلما زادت املخاطر
وتنخف�ض كلما َق ّلت ،مما يعني �أن تفعيل
عمل اجهزة ت�أمني الأجواء العراقية التي
مت ا�سترياده ��ا م�ؤخر ًا ،يدل ب�شكل قاطع
ب�أن االج ��واء العراقي ��ة �ست�صب ��ح ممّر ًا

مرغوب� � ًا جلمي ��ع الطائ ��رات ،ويف ه ��ذه
احلالة ح ّتى �شركة الت�أمني على الأجواء
العراقية �ستخف�ض �أجورها على العراق
مما تتح ّقق فائدة اقت�صادية كبرية.
وامل�س�ألة الأهم� ،أن اجراء تغطية الأجواء
العراقي ��ة ع�ب�ر �أجه ��زة رادار متط ��ورة
وم ��ن �ش ��ركات ر�صينة ،يعط ��ي ا�شارات
مطمئنة للم�ستثمري ��ن االجانب من دول

ع� �دّة كان ��ت وا�ضع ��ة� ،سابق� � ًا ،حتفظات
عل ��ى اال�ستثم ��ار يف الع ��راق ،للق ��دوم
اىل الع ��راق واال�ستثم ��ار به يف خمتلف
املجاالت ،خا�صة و�أن هناك توقعات ب�أن
الع ��راق �سيك ��ون نقطة ارت ��كاز �أ�سا�سية
لالقت�صاد يف ال�شرق الأو�سط.
وكان املتحدث با�س ��م وزارة النقل �سامل
ال�س ��وداين ٬قد �أكد يف حدي ��ث لـ(املدى)
ن�شر �سابق� � ًا� :أن فتح الأج ��واء العراقية
جمدد ًا �سي�سهم يف احل�صول على عوائد
مالي ��ة جي ��دة للبلد بع ��د �أن توقفت لأكرث
م ��ن �أربع ��ة �أعوام ٬وه ��ذه كله ��ا �ستع ّزز
مداخيل ال ��وزارة وت�ضيف مبالغ كبرية
للموازنة العامة ٬ك ��ون املرور بالأجواء
العراقي ��ة ترتت ��ب علي ��ه ر�س ��وم مالي ��ة٬
لذلك نحن حر�صنا عل ��ى فتح خطوط �أو
م�سارات جوية جديدة ح ّتى تكون �ضمن
متطلبات االحتاد العامل ��ي للنقل اجلوي
واملنظم ��ة الدولي ��ة للط�ي�ران امل ��دين
"ايكاو" .و�أ�ضاف :عندما كانت الأجواء
مغلق ��ة كانت متر عرب العراق من  20اىل
 25رحلة جويّة ٬لك ��ن وبعد رفع احلظر
ب�شه ��ر واح ��د ٬قامت اخلط ��وط اجلوية
الرتكية مبك ��ر ًا ٬بطلب الدخول للأجواء
العراقي ��ة ٬حيث ارتفعت الن�سبة اىل 50
رحلة يومي ًا ٬و�ستزداد الرحالت اجلوية
العاب ��رة ع�ب�ر الأج ��واء العراقي ��ة ٬وقد
ت�ص ��ل اىل  200رحلة يومي� � ًا ٬كتخطيط
�أوّ يل خالل املدة املقبلة.
فيما ي�ؤكد خمت�صون �أن عودة الأمن اىل
اجوائن ��ا ي�ضيف م ��ورد ًا مالي ًا كبري ًا اىل
موازن ��ة الدول ��ة التي ت�شكو م ��ن العجز
م ��ع ازدياد النفقات يف ظ ��ل احلرب على
داع�ش ٬ق ��د ت�صل اىل  700مليون دوالر
�سنوي ًا ،حيث ت�شري االح�صاءات الأولية
اىل و�صول ع ��دد الرحالت اجلوية فوق
العراق اىل ( )200رحلة لليوم الواحد٬
بعد موعد فتح املمرات اجلوية اجلديدة
مم ��ا �سينعك� ��س ب�ص ��ورة ايجابي ��ة على
املدخوالت االقت�صادية للعراق.

خارج الحدود
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لندن

النفط يرتفع بفعل تخفي�ضات
�أوبك رغم طفرة احلفر
الأمريكي
ارتفع ��ت �أ�سع ��ار النف ��ط �أم� ��س االثنني ،حي ��ث طغى احلدي ��ث عن متديد
تخفي�ض ��ات املعرو� ��ض لكبار م�صدّري �أوبك على توقع ��ات زيادة الإنتاج
الأمريك ��ي يف ظل انت�شار طفرة احلفر ب�أنحاء �أمريكا ال�شمالية.وبحلول
ال�ساع ��ة  0930بتوقيت غرينت�ش ارتفع خام برنت � 40سنت ًا �إىل 49.50
دوالر للربمي ��ل .وزاد اخل ��ام الأمريك ��ي اخلفي ��ف � 30سنت� � ًا �إىل 46.52
دوالر للربميل.وتراج ��ع كال العقدي ��ن الآجلني �أكرث م ��ن ع�شرة باملئة يف
ال�شهر الأخري ،رغم خطوات منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول وم�صدرين
�آخري ��ن م ��ن بينهم رو�سيا ،للح ��د من املعرو�ض من �أج ��ل ت�صريف تخمة
املعرو� ��ض العاملي.لكن جه ��ود �أوبك تقو�ضها زي ��ادة احلفر يف الواليات
املتح ��دة الت ��ي تطلق طف ��رة يف �إنت ��اج النف ��ط ال�صخري ق ��د تعو�ض �أيّ
فراغات ترتكها �أوبك.وقال روبن بيرب املحلل الفني لدى بي.يف.ام �أويل
�أ�سو�سيت� ��س لل�سم�سرة يف لن ��دن "ال�سوق يف حال ��ة �شديدة اخلطورة..
االجتاه العام ما زال لأ�سفل وما يحدث جمرد ت�صحيح.

كواالملبور

وزير الطاقة ال�سعودي يتوقع
متديد اتفاق خف�ض �إنتاج النفط

قال وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح� ،أم�س االثنني� ،إن �أ�سواق
النف ��ط ت�ستعي ��د توازنها بعد �سنوات من تخم ��ة املعرو�ض لكنه ال
ي ��زال يتوقع متديد اتفاق قادت ��ه �أوبك خلف�ض الإنتاج يف الن�صف
الأول م ��ن العام ليغط ��ي  2017بالكامل.وتعه ��دت منظمة البلدان
امل�ص ��درة للب�ت�رول (�أوبك) ومنتج ��ون �آخرون م ��ن بينهم رو�سيا
بخف�ض الإنتاج نحو  1.8ملي ��ون برميل يومي ًا يف الن�صف الأول
لدعم ال�سوق.لكن املخزونات العاملية تظل مرتفعة مما يدفع �أ�سعار
النفط اخلام جمدد ًا ملا دون الـ  50دوالر ًا للربميل ويفر�ض �ضغوط ًا
على �أوبك لتمديد خف�ض الإنتاج حتى نهاية ال�سنة.وقال الفالح يف

العا�صمة املاليزية كواالملبور خ�ل�ال منا�سبة للقطاع �أم�س االثنني
"بنا ًء على امل�شاورات التي �أجريتها مع الأع�ضاء امل�شاركني� ،أنا
واث ��ق م ��ن متديد االتفاق للن�ص ��ف الثاين من الع ��ام ورمبا ملا بعد
ذلك".وق ��ال الفالح �إن ،هبوط الأ�سع ��ار يف الآونة الأخرية ،يرجع
�إىل مو�س ��م انخفا�ض الطلب و�أعمال �صيانة م�صايف النفط وكذلك
من ��و الإنتاج من خ ��ارج �أوب ��ك وبخا�ص ��ة يف الوالي ��ات املتحدة.
وارتف ��ع �إنت ��اج الواليات املتحدة من النفط �أك�ث�ر من ع�شرة باملئة
من ��ذ منت�ص ��ف � 2016إىل  9.3ملي ��ون برمي ��ل يومي� � ًا مقرتب ًا من
م�ستوي ��ات �إنتاج رو�سيا وال�سعودية وهما من كبار املنتجني.رغم
حت�سنت من امل�ستويات املنخف�ضة
ذلك يقول الفال ��ح �إن ،الأ�سواق ّ
امل�سجل ��ة يف الع ��ام املا�ض ��ي ،ح�ي�ن هبط ��ت �أ�سعار النف ��ط عن 30
دوالر ًا للربميل.وق ��ال "�أعتقد �أننا جتاوزن ��ا الأ�سو�أ حالي ًا يف ظل
م�ؤ�ش ��رات رئي�سة عديدة تظهر �أن مي ��زان العر�ض والطلب ي�سجل
عجز ًا و�أن ال�سوق تتحرك �صوب ا�ستعادة التوازن.

فرن�سا

الذهب ينتع�ش بعد تراجعه
�إثر فوز ماكرون باالنتخابات
الفرن�سية
ارتفع ��ت �أ�سعار الذه ��ب� ،أم�س االثن�ي�ن ،بفعل اقتنا� ��ص ال�صفقات بعد
تراجع املعدن �إىل �أدنى م�ستوى يف �سبعة �أ�سابيع بفعل انح�سار الطلب
عل ��ى املالذات الآمن ��ة �إثر فوز �إميانوي ��ل ماكرون بانتخاب ��ات الرئا�سة
الفرن�سية.وبحل ��ول ال�ساع ��ة  1004بتوقي ��ت غرينت� ��ش ارتف ��ع ال�سعر
الف ��وري للذهب  0.5باملئ ��ة �إىل  1233.33دوالر للأوقي ��ة (الأون�صة)
بع ��د �أن الم� ��س ال� �ـ  1224.86دوالر يف وقت �سابق م ��ن اجلل�سة وهو
�أدن ��ى م�ستوياته منذ � 17آذار.كان املع ��دن النفي�س الذي يعد مالذ ًا �آمن ًا
ق ��د انخف� ��ض  3.2باملئة الأ�سبوع املا�ضي ،يف �أك�ب�ر تراجع له بالن�سبة
املئوية يف � 25أ�سبوع ًا عندما �أ�شارت ا�ستطالعات الر�أي �إىل فوز كا�سح
ملاك ��رون.وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجل ��ة  0.6باملئة �إىل 1234
دوالر ًا للأوقي ��ة ،فيما ارتفع ��ت الف�ضة  0.4باملئة يف املعامالت الفورية
�إىل  16.35دوالر للأوقي ��ة ،و�صع ��د البالت�ي�ن  0.9باملئة �إىل 918.15
دوالر للأوقية وتقدم البالديوم  0.5باملئة �إىل  817.90دوالر.
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محليات

كاظم فنجان احلمامي
وزير النقل

"�أوع ��زت بتخفي� ��ض تذاك ��ر ال�سف ��ر
جلرحى احل�ش ��د ال�شعبي بن�سبة ،"% 50
�إن اخلط ��وات العملي ��ة والتن�سيقية لهذا
التخفي� ��ض �ستك ��ون م ��ع هيئ ��ة احل�ش ��د
ومكات ��ب اخلط ��وط اجلوي ��ة م ��ن اج ��ل
تنظيم حجز التذاكر جلرحى املعارك مع
مراف ��ق واحد لكل جريح� ،إن الت�ضحيات
الكبرية التي يقدمه ��ا �أبنا�ؤنا من احل�شد
ال�شعبي يف امل�شاركة مع قواتنا امل�سلحة
م ��ن اجل حترير املناطق الت ��ي اغت�صبها
داع� ��ش االرهاب ��ي ت�ستح ��ق الإ�ش ��ادة
والتكرمي".
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"�إن ال�ضاب ��ط ال ��ذي نفذ عملي ��ة اعتقال
ال�شب ��اب يف كرب�ل�اء ه ��و حالي� � ًا ره ��ن
االحتج ��از حل�ي�ن �إكم ��ال الإج ��راءات
القانونية واالطالع على التقارير الطبية
العدلي ��ة التي �ست�صدر م ��ن بغداد والتي
هي قيد املتابعة الدقيقة من قبل الوزارة،
�إن ال�سي ��ادة يف املو�ض ��وع �ستكون فقط
للقان ��ون ال ��ذي يق ��ول كلمت ��ه الف�صل يف
ه ��ذه الق�ضايا بتداعياتها املختلفة� ،أمرنا
قا�سم الأعرجي بتعي�ي�ن �شقي ��ق ال�شاب املتو ّف ��ى (ح�سني
وزير الداخلية م ��ازن) يف وزارة الداخلية وكذلك تعيني
�شقيق �صديقه �إكرام ًا له".

http://www.almadapaper.net

"�إن هناك غيابا وا�ضحا للحكومة
االحتادي ��ة يف املل ��ف االمن ��ي
ملحافظ ��ة كرك ��وك ،ولطامل ��ا مت ��ت
منا�ش ��دة القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلح ��ة حي ��در العب ��ادي �إر�س ��ال
وح ��دات م ��ن اجلي� ��ش واال�س ��راع
يف حترير ق�ضاء احلويجة وكذلك
�إر�سال قوات من ال�شرطة االحتادية
لتعزيز االمن يف املحافظة وتفعيل
ح�سن توران االجه ��زة اال�ستخباري ��ة ،لك ��ن اىل
نائب عن اجلبهة الآن ال توجد اجراءات فعلية".
الرتكمانية

"النجف م�����س��ت��ع��دة لإق� ��ام� ��ة
االن�ت�خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا امل�ح��دد
وامل��ح��اف��ظ��ة ق� � ��ادرة ع �ل��ى ت��ويل
زم� ��ام ام ��وره ��ا يف ه ��ذا ال �� �ش��ان،
ان امل �ح��اف �ظ��ة مي �ك��ن ان ت�ساعد
يف ت�غ�ط�ي��ة ب�ع����ض امل �� �ص��روف��ات
املالية اخلا�صة باالنتخابات من
�صندوق ال��واردات املحلية اذا ما
عجزت املفو�ضية عن تغطية جميع
�أ�سيل الطالقاين تكاليف العملية االنتخابية يف
ع�ضو جمل�س حمافظة املحافظة".
النجف

م�س ّلحون يختطفون  7نا�شطني من �ش ّقة و�سط بغداد

نص ردن

 حقوق الإن�س��ان النيابية ِّ
حتذر من ع�ص��ابات منفلتة تعبث ب�أمن العا�ص��مة
 عالء ح�سن

مثلث برمودا العراقي
برقي ��ات اجلي ��ل ال�ساب ��ق م ��ن العراقيني الخب ��ار معارفهم او ذويه ��م باحداث
عائلية مهمة قبل دخول تكنولوجيا االت�صاالت ويف زمن االعتماد على �ساعي
الربي ��د  ،كان ��ت خمت�صرة قليلة املف ��ردات وخمتزلة اىل حد كب�ي�ر لتفادي دفع
تكاليف اكرث ،علما ان ال�سعر ال يتجاوز عدة دراهم  ،واملبلغ رمبا يكون كبريا،
ولذل ��ك ا�ضط ��ر احده ��م اىل اخت�صار برقيت ��ه املوجهة اىل اهل ��ه (فر�س حمطة
ح�س�ي�ن يركب) وم�ضمونها يك�شف عن الطلب بتوفري فر�س له حينما ي�صل اىل
حمطة القطار يف اليوم التايل لي�ضمن و�صوله اىل قريته.
�إي ��اد ع�ل�اوي زعيم الكتل ��ة الوطنية تلقى �سي�ل�ا من االنتق ��ادات ال�ستخدامه
مف ��ردة " م ��ا اع ��رف " يف معر� ��ض اجابت ��ه على �أ�سئل ��ة تتعل ��ق بالك�شف عن
موقف ��ه جتاه االزم ��ات واالحداث  ،والرج ��ل يرغب يف اخت ��زال امل�ستجدات
يف ال�ساحت�ي�ن الإقليمي ��ة واملحلي ��ة  ،لأنه ��ا تخ�ضع ملتغ�ي�رات مت�سارعة بني
ليلة و�ضحاها  ،فهو ال يريد اخلو�ض يف تفا�صيلها  ،لكنه يحر�ص دائما على
تبن ��ي امل�ش ��روع الوطني كما اعلن يف اكرث من منا�سبة  ،لعله ينقذ العراق من
ازماته ال�سيا�سية املزمنة .
عل ��ى طريقة اياد عالوي يف اختزال الأو�ضاع بجمل ��ة مفيدة  ،هناك من اعتمد
�شع ��ار " نعم للتغيري " بو�صفه برقية موجهة للعراقيني حتثهم على امل�شاركة
يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة  ،يف وق ��ت مل ت�ص ��ل الفر� ��س اىل حمط ��ة املفو�ضية ،
لوج ��ود �ش ��د وج ��ذب ورغب ��ة جمي ��ع الكت ��ل النيابي ��ة يف ان تك ��ون املفو�ضية
اجلديدة م�ستقلة جدا غري خا�ضعة لهيمنة ت�سعة �أحزاب عراقية تدير العملية
ال�سيا�سية جعلت الناخبني يغ�سلون �أيديهم ب�سبعة " �شطوط" من "العك�س"
واحيان ��ا م ��ن الكتف للتعبري عن الإحباط والن ��دم للأدالء ب�أ�صواتهم ل�صالح
قوائم خذلتهم وتاجرت مبعاناتهم .
امل�شه ��د العراقي �صاحب العالمة الفارقة املتمثلة باال�ضطراب على امل�ستويات
كافة  ،ي�شهد على الدوام ت�صريحات مل�س�ؤولني  ،ت�ؤكد ان تدهور امللف االمني
يع ��ود اىل اخل�ل�اف ال�سيا�سي ،فيف�س ��ر امل�س�ؤول املاء بعد اجله ��د باملاء  ،ويف
اغل ��ب الأحي ��ان يته ��م دوال خارجية بالوق ��وف وراء دع ��م وت�شجيع املجاميع
االرهابية  ،ويتنا�سى اال�شارة اىل �سوء ادارة امللف الأمني  ،وت�شخي�ص مواطن
اخلل ��ل يف اجله ��د اال�ستخب ��اري  ،وا�ستن ��ادا اىل معادلة ب�سط الأم ��ن ب�إنهاء
اخل�ل�اف ال�سيا�سي  ،تربز حقيقة واح ��دة يدركها جميع العراقيني ،بان امنهم
هو اال�ستحقاق االهم  ،وتلك برقيتهم املوجهة اىل الزعماء ال�سيا�سيني كافة ،
وهي برقية ذات داللة وا�ضحة  ،مفهومة ومعروفة مثل" عني ال�شم�س".
اال�شقاء امل�صريون با�ستخدامهم مفردة بـ "امل�شم�ش" يختزلون �سخريتهم
م ��ن وعود وادع ��اءات امل�س�ؤولني  .اما املمثل الراحل يو�سف وهبي  ،فعرف
عن ��ه ان ��ه يف الكثري م ��ن ادواره التمثيلي ��ة كان ي�ستخدم الزمت ��ه ال�شهرية "يا
لله ��ول" ح�ي�ن يعرت�ض او يبدي ا�ستياءه من موقف م ��ا  ،حتى انتقلت الالزمة
اىل اجلمه ��ور ف�أ�صبحت ماركة م�سجلة با�سم �صاحبها ،مع منح حق قولها ملن
يرغب يف التعبري عن ردود افعاله جتاه ق�ضايا عامة او خا�صة .
املثل ��ث ال�شيعي ال�سن ��ي الكردي اخت ��زل العملية ال�سيا�سي ��ة يف العراق  ،لكن
اطراف ��ه حت ��ى هذه اللحظة مل ت�ص ��ل اىل اتفاق حل�سم خالفاته ��ا بل ت�شعبت
وتعق ��دت  ،حت ��ى ا�صبح مثل مثلث برمودا  ،ف�ش ��ل العلماء يف ك�شف ا�سراره ،
وقال كبريهم والله ما اعرف .

ّ
م�صفحة
 التيار امل��دين :اخلاطفون حتركوا �أم��ام �أنظار القوات الأمنية بعجالت
بغداد /املدى
دان االحت ��اد الع ��ام لطلبة الع ��راق �أم�س
الإثن�ي�ن اختط ��اف ع ��دد م ��ن الط�ل�اب
اجلامعي�ي�ن والنا�شط�ي�ن املدني�ي�ن يف
العا�صمة بغداد ،وفيم ��ا طالب احلكومة
االحتادي ��ة بالتح ��رك لإط�ل�اق �سراحهم،
اعت�ب�رت جلنة حقوق االن�س ��ان النيابية
ان "الع�صابات املنفلتة" تهدف من وراء
فعلتها هذه �إىل �إرباك الو�ضع العام.
وك�ش ��ف االحتاد يف بيان ورد لـ"املدى"،
عن قيام جمموعة م�سلحة تقود �سيارات
دف ��ع رباع ��ي باختط ��اف الط�ل�اب وه ��م
كل م ��ن :عب ��د الل ��ه لطي ��ف ف ��رج ع�ض ��و
مكتب �سكرتاري ��ة االحتاد ،و�سامر عامر
مو�سى ،وزيد يحيى ،والنا�شطني هم كل
م ��ن :حيدر نا�ش ��ي ح�س ��ن ،و�أحمد نعيم
رويعي ،وعل ��ي ح�س�ي�ن �شناوة،وحمزة
العراقي.
وزاد االحت ��اد ان ه�ؤالء قد اختطفوا من
مكان �سكنهم يف و�سط بغداد.
وا�ستنك ��ر البي ��ان "ب�ش ��دة ح ��االت
االعت ��داء واخلط ��ف ه ��ذه " ،فيم ��ا
اع ��رب ع ��ن قلق ��ه "�إزاء م ��ا ت�ؤ�ش ��ره
ه ��ذه الظواه ��ر واملمار�س ��ات امل�شين ��ة
م ��ن فق ��دان حري ��ة التعب�ي�ر وم�ص ��ادرة
للقان ��ون وانتهاك لهيب ��ة الدولة وخد�ش
للعملية الدميقراطي ��ة ،طالب "احلكومة
العراقي ��ة وكاف ��ة االجه ��زة والدوائ ��ر
الأمني ��ة بالإ�سراع يف حتريرهم وك�شف
املجرم�ي�ن اجلناة الذين يه ��ددون حياة
املواطن�ي�ن ويحاول ��ون قم ��ع اال�صوات
احلرة".
ودع ��ا البي ��ان "اجلمي ��ع م ��ن �أح ��زاب
ونقابات واحت ��ادات ومنظمات حقوقية
وم�ؤ�س�س ��ات �إعالمي ��ة ونا�شطني مدنيني
�إىل �إع�ل�اء �أ�صواتهم واملطالبة بالك�شف
عن م�ص�ي�ر زمالئن ��ا املختطفني واطالق
�سراحهم با�سرع وقت".
بدروه ��ا قال ��ت جلن ��ة حق ��وق االن�س ��ان
النيابي ��ة يف بيان ،اطلع ��ت "املدى" على
ن�سخة من ��ه ان "جلن ��ة حق ��وق الإن�سان
النيابية تتابع بقلق بالغ عملية اختطاف
ع ��دد م ��ن الطلب ��ة ونا�شط�ي�ن مدنيني يف

منطق ��ة البتاوين فجر هذا اليوم من قبل
ع�صابات منفلتة".
وبين ��ت ان تل ��ك الع�صاب ��ات "تهدف من
وراء فعلته ��ا هذه �إرب ��اك الو�ضع العام،
م ��ع تزام ��ن قيام الق ��وات االمني ��ة بطرد
فل ��ول م ��ا تبق ��ى م ��ن تنظي ��م داع�ش يف
اجلانب الأمين للمو�صل".
وطال ��ب البيان "الأجهزة الأمنية بتحمل
م�س�ؤولياته ��ا بالك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر
املختطف�ي�ن و�إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى ه ��ذه
الع�صاب ��ات الإجرامي ��ة لإحالته ��م �إىل
الق�ضاء".

�إىل ذل ��ك بني التيار املدين "م�ستمرون"،
تفا�صيل عملي ��ة اختطاف النا�شطني الـ7
م ��ن �شقته ��م يف منطق ��ة البتاوين و�سط
بغداد ،وا�صف ًا ان ال�سلطات يف العا�صمة
بالعاج ��زة ع ��ن الت�ص ��دي للع�صاب ��ات
امل�سلحة التي جتوب ال�شوارع.
وذكر بيان "م�ستمرون" وتلقت "املدى"
ن�سخ ��ة من ��ه" ،يف الوق ��ت ال ��ذي تبتهج
قلوبن ��ا لالنت�ص ��ارات الباه ��رة الت ��ي
حتققها قواتنا االمنية يف املو�صل ،وهي
ت�ستب�س ��ل يف حترير م ��ا تبقى من احياء
املو�ص ��ل العزي ��زة ،جت ��وب الع�صاب ��ات

� 4شركات عامل ّية ترغب با�ستثمار مواقع �صناعية فـي بابل
 احلكوم��ة املحلي��ة :اخل�برات الأجنبي��ة �ست�ش��غل �آالف العاطل�ين فـ��ي املحافظ��ة
 بابل� /إقبال حممد
�أعلنت احلكومة املحلية مبحافظة بابل،
تلقيها عدة عرو�ض من �شركات عراقية
وعاملي ��ة ال�ستثم ��ار املنطق ��ة ال�صناعية
مبنطق ��ة حط�ي�ن بناحي ��ة اال�سكندرية،
�شم ��ال املحافظ ��ة ،مبين ��ة �أن امل�ش ��روع
"�سريى النور قريب ًا" ،دعم ًا لالقت�صاد
الوطن ��ي ،فيم ��ا �أك ��دت ان م�ساح ��ة
امل�ش ��روع تربط العا�صم ��ة مبحافظات
الفرات الأو�سط واجلنوب.
وق ��ال نائب حمافظ باب ��ل ح�سن منديل
ال�سي�ل�اوي ل� �ـ (امل ��دى)� ،إن "�أهمي ��ة
�إن�ش ��اء منطق ��ة اقت�صادي ��ة �صناعي ��ة
حرة يف منطقة حط�ي�ن التابعة لناحية
اال�سكندرية مبحافظ ��ة بابل ،ملا لها من
مقوم ��ات اقت�صادي ��ة كب�ي�رة وخمتلف ��ة
و هو م�ش ��روع اقت�ص ��ادي كبري ت�سعى
حكوم ��ة باب ��ل املحلي ��ة �إىل تنفي ��ذه
دعم ��ا لالقت�ص ��اد العراق ��ي" ،مبين� � ًا �أن
"امل�ستثمري ��ن يقوم ��ون ب�إن�شائه على
م�ساحة ار�ض كبريه قريبة من الطريق
ال ��دويل ال�سريع الذي يرب ��ط العا�صمة
بغداد بجنوب البالد".

و�أ�ضاف ال�سي�ل�اوي� ،أن "عدة �شركات
حملية و �أجنبية قدم ��ت لال�ستثمار يف
هذا امل�ش ��روع احليوي ال ��ذي �سي�شغل
�آالف ًا م ��ن الأيدي العامل ��ة ،ويعمل على

معمل اال�سكندرية ل�صناعة ال�سيارات يف بابل ..وكاالت
تطوي ��ر البني ��ة التحتية للموق ��ع الذي �إي ��رادات عالي ��ة �ست�ساه ��م يف تطوي ��ر
�ستن�ش�أ عليه املنطقة احلرة و �ست�ساهم املحافظ ��ة بكاف ��ة القطاع ��ات وع ��دم
يف نق ��ل التكنولوجي ��ا �إىل املحافظة" ،االعتم ��اد على م ��ا تخ�ص�ص ��ه احلكومة
ف�ض�ل� ًا ع ��ن ح�ص ��ول املحافظ ��ة عل ��ى املركزية من �أموال للمحافظة".

وتاب ��ع نائ ��ب حماف ��ظ باب ��ل ،قول ��ه
"يج ��ب �أن نعم ��ل على االهتم ��ام على
كاف ��ة القطاع ��ات وخا�ص ��ة الزراعي ��ة
وال�صناعي ��ة لرف ��د خزين ��ة الدول ��ة
بالأم ��وال وع ��دم االعتم ��اد كلي� � ًا عل ��ى
�إيرادات النفط".
من جهته ق ��ال رئي�س جلن ��ة اال�ستثمار
يف جمل� ��س باب ��ل �أ�سع ��د امل�سلم ��اوي
لـ(امل ��دى)� ،إن "احلكومة املحلية لديها
م�شروع �صناعي كبرييف منطقة حطني
يف ناحية اال�سكندرية على م�ساحة �ستة
�آالف دومن ،عر�ض ،كفر�صة ا�ستثمارية
ومنطقة حرة والتي �ستكون الأوىل يف
العراق و�سريى النور قريب ًا" ،مبين ًا �أن
"�أربعة �ش ��ركات عاملية وحملية كربى
قدمت طلباته ��ا لال�ستثم ��ار يف املنطقه
احلرة وان جلنه عليا باملحافظة تدر�س
هذه الطلبات".
و�أ�ش ��ار امل�سلم ��اوي �إىل �أن "املنطق ��ة
احل ��رة ال�صناعي ��ة �ستعم ��ل عل ��ى
�إن�ش ��اء وت�أهي ��ل املنطق ��ة ال�صناعي ��ة
املوج ��ودة يف منطقة حط�ي�ن وت�شغيل
الآالف م ��ن الأي ��دي العاملة م ��ن �أهايل
املحافظة".

املختطفون ال�سبعة ما زال م�صريهم جمهوال
امل�سلحة ،و�سط احي ��اء بغداد ،وتتحرك
ام ��ام انظار الق ��وات االمني ��ة ،ب�سيارات
م�صفح ��ة ذات الدف ��ع الرباع ��ي� ،شاهرة
�سالحه ��ا متحدي ��ة كل االجه ��زة االمنية،
عابث ��ة باالمن ومه ��ددة اال�ستقرار ،تبتز
وتخط ��ف وتقت ��ل ،دون رادع ،امام عجز
ال�سلط ��ات يف الت�صدي له ��ا ،حيث يثبت
لنا يوم ��ا بعد �آخ ��ر ان ال�سلطات االمنية
ه ��ي ا�ضع ��ف م ��ا يك ��ون امام عب ��ث هذه
الع�صابات املنفلتة".
وا�ض ��اف البي ��ان انه "م ��ا اجلرمية التي
اقرتفته ��ا يف مت ��ام ال�ساع ��ة الواح ��دة

والن�ص ��ف من فجر ي ��وم الثامن من ايار
� 2017إال واح ��دة م ��ن االنته ��اكات التي
تتعر�ض لها حياة املواطنني وامنهم ،فقد
قام ��ت ع�صابة م�سلح ��ة افرادها ملثمون
يرتدون مالب�س ريا�ضية (تراك�سوتات)
تقلهم ث�ل�اث �سيارات احداه ��ا م�صفحة،
مت اخف ��اء ارقامه ��ا ،بخط ��ف  ٧ط�ل�اب
ونا�شطني يف االحتجاجات ال�سلمية من
�شقته ��م ف ��وق مطبعة املي ��زان يف منطقة
البتاوي ��ن ،و�س ��ط بغ ��داد ،وه ��م (احمد
نعي ��م رويعي ،حيدر نا�ش ��ي ح�سن ،علي
ح�سني �شن ��اوة� ،سامر عامر مو�سى ،عبد
الل ��ه لطيف ف ��رج ،زي ��د يحي ��ى ،وحمزة
العراقي).
وطال ��ب البي ��ان ال�سلط ��ات املخت�ص ��ة
بـ"اال�س ��راع يف ك�ش ��ف م�ص�ي�ر ال�شب ��ان
ال�سبع ��ة ،وحماكم ��ة اخلاطف�ي�ن ،وان ال
متر هذه اجلرمية دون عقاب".
وا�ش ��ار البيان اىل ان "كلمات اال�ستنكار
ال تنف ��ع ام ��ام جتاه ��ل ال�سلط ��ات لأم ��ن
النا�شط�ي�ن املدني�ي�ن ،وال تع�ب�ر كلم ��ات
ال�شج ��ب عم ��ا يعتم ��ر قلوبنا م ��ن �سخط
عل ��ى ه ��ذه اجلرائ ��م الت ��ي بات ��ت تتكرر
دون رادع" ،مبينا ان "هذه اجلرمية هي
اح ��د م�ؤ�ش ��رات قوة الع�صاب ��ات املنفلتة
وات�س ��اع نفوذها ،وامتداد حركتها ،امام
�ضع ��ف االجه ��زة االمني ��ة يف الت�ص ��دي
له ��ا" .وتاب ��ع البي ��ان "ه ��ذه اجلرائ ��م
ه ��ي التي ته ��دد هيب ��ة الدول ��ة ،وتنتهك
�سلطاتها ،وتتح ��دى قوتها ،حيث نح ّمل
القائد الع ��ام لقوات امل�سلح ��ة م�س�ؤولية
م�ص�ي�ر زمالئن ��ا ،ونطال ��ب احلكوم ��ة
ب ��اداء اهم واج ��ب لها هو توف�ي�ر االمن
للمواطنني وتوفري االمان".
واردف البي ��ان ان "كل ه ��ذه االفع ��ال
امل�شين ��ة واجلرائم النكراء التي تقرتفها
ه ��ذه الع�صاب ��ات ،وحم�ل�ات الفا�سدي ��ن
لن تثن ��ي حركة االحتجاج م ��ن موا�صلة
كفاحه ��ا م ��ن اجل ع ��راق �آم ��ن وم�ستقر،
عراق احلري ��ات والكرام ��ة االن�سانية"،
الفتا اىل انه "كان وما زال مطلب حتقيق
االم ��ن وتوف�ي�ر اال�ستق ��رار يف مقدم ��ة
اهداف حركة االحتجاج التي �ستوا�صل
ان�شطتها من اجله دون هوادة".

الثقافة النياب ّية :موازنة �شبكة الإعالم
ّ
تتخطى الـ  CNNالأمريك ّية
 بغداد /املدى
طالبت نائبة رئي�س جلنة الثقافة والإعالم
النيابي ��ة عه ��ود الف�ضل ��ي جمل� ��س االمناء
يف �شبك ��ة االعالم العراق ��ي ب�ضرورة اخذ
دورهم الرقاب ��ي ومتابعة العمل التنفيذي
لإدارة ال�شبك ��ة لوج ��ود �ش ��كاوى تخ� ��ص
اجلان ��ب املهني من عدة اط ��راف ،معتربة
وج ��ود اكرث م ��ن  5000موظ ��ف موزعني
ب�ي�ن تعي�ي�ن وعق ��د واج ��ر يوم ��ي بانه ��م
ي�شكلون عبء ًا على الدولة.
واك ��دت النائبة الف�ضل ��ي يف بيان اطلعت
"امل ��دى" عل ��ى ن�سخ ��ة من ��ه ،ان "�شبك ��ة
االع�ل�ام ه ��ي قن ��اة الدول ��ة وتعم ��ل حتت
رقابة جمل�س الن ��واب وممولة من خزينة
الدول ��ة ،لذا عليه ��ا ان تعمل وف ��ق �سيا�سة
الت ��وازن كونه ��ا متثل كل اطي ��اف ال�شعب
العراقي".
وا�ضاف ��ت النائب ��ة الف�ضل ��ي " عل ��ى �شبكة
االع�ل�ام ان ت ��وازن بعمله ��ا االعالمي وان
حت�ت�رم مهنيته ��ا وتلت ��زم باحليادي ��ة مع
كل االط ��راف واجله ��ات وال ميك ��ن اتباع
�سيا�سة الكي ��ل مبكيالني ومراعاة التوازن
واملهنية".
وا�ش ��ارت الف�ضل ��ي اىل ان "عل ��ى ال�شبكة
ان تختل ��ف وتتنوع كما ه ��و العراق ال ان

تخدم حزب ًا وكتلة وجهة و�شخ�صية ،وهذا
ما حاربناه ووقفنا �ضده �سابقا و�ساهمنا
بت�شريع قانون جدي ��د لل�شبكة يحميها من
الوقوع بهذه اخلروق".
وتابع ��ت ان "ما اردن ��اه ان يكون االعالم
م�ؤ�س�ساتي� � ًا للدول ��ة وللجمه ��ور والي ��وم
ال نلم� ��س التغي�ي�ر املن�ش ��ود وامل�ؤم ��ل ب ��ل
تراجع ��ت يف خطاها املهني ��ة اىل الوراء،
و�أنن ��ا اذ ن�ص ��در ه ��ذا البي ��ان فان ��ه م ��ن
واق ��ع �شعورن ��ا بامل�س�ؤولي ��ة وحجمه ��ا
وتكليفن ��ا يفر� ��ض علين ��ا ان نتوج ��ه
للمعني�ي�ن م ��ن رئي� ��س جمل�سه ��ا وامنائ ��ه
الذي ��ن يق ��ع عليه ��م ال ��دور االك�ب�ر واملهم
يف ممار�س ��ة دوره ��م الرقاب ��ي وت�صحيح
االداء".
وت�ساءل ��ت الف�ضل ��ي " فم ��ا ج ��دوى
وجوده ��م والدولة تتحمل ع ��بء رواتبهم
وخم�ص�صاته ��م وف ��رق عمله ��م و�أوجّ ��ه
بي ��اين اىل الرئي�س التنفي ��ذي الذي حتت
ادارت ��ه اكرث م ��ن  5000موظ ��ف موزعني
ب�ي�ن تعي�ي�ن وعق ��د واج ��ر يوم ��ي ،وماذا
تقدم ال�شبك ��ة على م�ستوى االعالم املرئي
واملق ��روء وامل�سم ��وع ؟ ،واي ��ن نح ��ن من
كمي ��ة االم ��وال الت ��ي ت�صرف له ��م لإعالم
دول ��ة موازنته اكرث من حمطة الـ CNN
االمريكية؟!".
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محليات

بعثة اميركية تتو�صل الكت�شافات حديثة في مدينة �أور الأثرية

مجرد كالم

 خبي��ر �آث��اري ي�ؤك��د التو�ص��ل ال��ى م��دن �ش��هدت �أح��داث ملحم��ة كلكام���ش
 العثور على ن�ص��و�ص �أدبية خا�ص��ة بع�ص��ر "�أي�سن الر�س��ا" مكتوبة بالخط الم�سماري
 ذي قار  /ح�سني العامل
�أعلنت البعثة التنقيبية الأمريكية امل�شرتكة
العاملة يف مدينة �أور الأثرية جنوب غربي
النا�صري ��ة� ،أم�س االثنني ،اختتام مو�سمها
التنقيب ��ي الث ��اين يف اجل ��زء ال�شرق ��ي من
املدينة ،م�ش�ي�رة �إىل و�صوله ��ا الكت�شافات
تعود ل�ساللة �أور الثالثة و�أحفاد كلكام�ش،
فيم ��ا �أك ��دت توف�ي�ر معلوم ��ات هائل ��ة عن
طبيعة احلياة االجتماعية واالقت�صادية يف
الع�ص ��ور احل�ضاري ��ة الأوىل .وقال املدير
التنفي ��ذي لأعمال التنقيب ��ات التي �أجرتها
البعثة التنقيبي ��ة االمريكية يف مدينة �أور
الأثري ��ة الدكت ��ور عب ��د االم�ي�ر احلمداين
لـ(امل ��دى)� ،إن "البعث ��ة االمريكية العراقية
امل�شرتكة بقيادة الدكتورة اليزابيث �ستون
م ��ن جامع ��ة �ست ��ون ب ��روك يف نيوي ��ورك
عامل اثار امريكي ينقب يف احدى املواقع ال�سومرية يف ذي قار ..خا�ص باملدى
والتي ت�ض ��م �آثاريني من جامعات �أمريكية
و �أوروبي ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �آثاري�ي�ن عراقيني ،اخلارج ��ي ملدين ��ة �أور الأثري ��ة" ،مبين ًا �أن �أن ��ه "مت اكت�ش ��اف العدي ��د م ��ن الأدوات احل�ضاري ��ة ،الطبقة العليا منه ��ا تعود �إىل
اختتمت م�ؤخ ��ر ًا مو�سمها التنقيبي الثاين "�أعم ��ال التنقيب ك�شفت ع ��ن دور و �أزقة والآالت الت ��ي كان ي�ستخدمه ��ا ال�سكان يف الع�ص ��ر البابلي القدمي والطبقة التي تليها
يف اجل ��زء ال�شرقي من مدين ��ة �أور الأثرية و�ش ��وارع ودور مبني ��ة بالأج ��ر و �أخ ��رى حياتهم اليومية ،ف�ض ًال عن فخاريات ورقم تع ��ود �إىل �سالل ��ة �أي�س ��ن الر�س ��ا والطبق ��ة
خلف املقربة امللكية".
بالط�ي�ن ( الل�ب�ن ) حتوي عددا م ��ن الغرف طيني ��ة ومدون ��ات قانوني ��ة واقت�صادي ��ة الثالثة تعود ل�ساللة �أور الثالثة وهي متثل
و�أ�ضاف احلمداين� ،أن "البعثة قامت خالل واملواقد واحلمامات وت�ضم قبور ًا خمتلفة ون�صو� ��ص �أدبية ون�صو�ص خا�صة تتعلق حقب ��ة زمني ��ة متت ��د لنح ��و  250عام� � ًا من
عمله ��ا بفت ��ح  3مربع ��ات للتنقي ��ب ب�أعماق بداخلها هياكل عظمية مع احلاجيات التي مبدينة �أور يف ع�صر (�أي�سن الر�سا) و �أور تاريخ مدينة �أور الأثرية".
خمتلف ��ة ،الأول داخ ��ل احل ��ارة ال�سكني ��ة كان ي�ستخدمه ��ا اال�شخا� ��ص املوت ��ى اثناء الثالثة مكتوبة باخل ��ط امل�سماري وباللغة و�أك ��د احلم ��داين� ،أن "املكت�شف ��ات تو�ضح
والث ��اين عن ��د الط ��رف ال�شرق ��ي للح ��ارة حياتهم.
ال�سومري ��ة" ،مبين ًا �أن "املكت�شفات الأثرية طبيع ��ة احلياة يف امل ��دن العراقية القدمية
ال�سكني ��ة والثال ��ث �إىل ج ��وار ال�سي ��اج وتابع املدير التنفي ��ذي لأعمال التنقيبات ،يف املوق ��ع ك�شف ��ت عن ع ��دد م ��ن الطبقات الت ��ي �شه ��دت �أح ��داث ملحم ��ة كلكام� ��ش

 عدوية الهاليل

وال�سيم ��ا تل ��ك امل ��دن التي كان ��ت قائمة يف
احلقبة املمتدة بني القرن الع�شرين والقرن
الثام ��ن ع�ش ��ر قب ��ل املي�ل�اد� ،أي م ��ن ع�صر
�سالل ��ة �أور الثالثة �إىل ع�ص ��ر حمورابي"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "مدين ��ة �أور الآثرية �شهدت
كتاب ��ة وتطبي ��ق �أول قان ��ون و�ضع ��ي يف
التاري ��خ متثل بقان ��ون �أور من ��و ( 2113
قب ��ل املي�ل�اد ) ال ��ذي ي�سبق قان ��ون وم�سلة
حمورابي".
و�أ�شار اخلبري الآثاري �إىل �أن "االكت�شافات
الآثاري ��ة ال�سابق ��ة والالحق ��ة �أظه ��رت� ،أن
ملدين ��ة �أور عالق ��ات جتاري ��ة م ��ع الهن ��د
وعمان و�إيران وغريها من البلدان واملدن
املج ��اورة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل "اكت�شاف �أحجار
ومع ��ادن يع ��ود من�ش�أه ��ا لتل ��ك البل ��دان".
وو�ص ��ف احلم ��داين نتائ ��ج التنقي ��ب
بـ"اجلي ��دة كونه ��ا �أ�سفرت ع ��ن اكت�شافات
ومعلوم ��ات هائل ��ة توف ��ر �أجوب ��ة لأ�سئل ��ة
كان ��ت مطروحة حول طبيعة حياة ال�سكان
وطبيع ��ة النظ ��ام االقت�ص ��ادي والأداري
يف تل ��ك احلقب ��ة التاريخي ��ة" ،مرجح� � ًا
�أن "تع ��اود البعث ��ة الأمريكي ��ة امل�شرتك ��ة
�أعم ��ال التنقي ��ب �ضمن مو�سمه ��ا التنقيبي
الثالث خالل العام الق ��ادم" ،منوه ًا �إىل �أن
"البعث ��ة تعمل �ضمن عقد مربم مع الهيئة
العام ��ة للآثار �أم ��ده خم�س �سن ��وات قابلة
للتمديد".

احل��ك��وم��ة ت���واف���ق ع��ل��ى ان���ه���اء ���ش��ح امل���ي���اه يف ال��ن��ه��روان

 حكومة بغداد تدعو الكهرباء ال�ستثناء م�شاريع الإ�سالة من القطع المبرمج

 بغداد /املدى
�أعلن حمافظ بغداد ،عطوان العطواين ،ام�س
االثن�ي�ن ،ح�ص ��ول موافق ��ة رئا�سة ال ��وزراء
ال�ستكم ��ال م�ش ��روع "احلل الدائ ��م" للق�ضاء
عل ��ى م�شكلة �ش ��ح املاء يف ق�ض ��اء النهروان،
جن ��وب �شرقي العا�صمة ،عازي ��ا �سبب تفاقم
الأزم ��ة �إىل التج ��اوزات الع�شوائي ��ة عل ��ى
�شبكات املاء يف �أطراف العا�صمة.
وق ��ال العط ��واين يف بيان ،اطلع ��ت "املدى"

على ن�سخ ��ة من ��ه" ،ح�صول موافق ��ة رئا�سة
ال ��وزراء ال�ستكم ��ال م�ش ��روع احل ��ل الدائ ��م
للق�ضاء على م�شكلة �شح املاء يف النهروان"،
م�ؤك ��دا ان "من �أولوي ��ات املحافظة االهتمام
ب�إي�صال املياه لأهايل الناحية وباقي مناطق
�أط ��راف العا�صم ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان "اح ��د
�أ�سب ��اب تفاقم �أزم ��ة �شح امل ��اء يف النهروان
ومناطق الأطراف هو التجاوزات الع�شوائية
على �شبكات املاء".

موظف يختل�س �أكثـر من � 300ألف دوالر

تعليمات لتعوي�ض �ضحايا االخطاء
الع�سكرية

ذكر بي ��ان للجنة املركزي ��ة لتعوي�ض املت�ضررين ج ��راء العمليات
احلربي ��ة واالخط ��اء الع�سكرية والعملي ��ات االرهابية يف الأمانة
العامة ملجل�س الوزراء ،انه "وبناء على تو�صيات اللجنة املركزية
لتعوي� ��ض املت�ضرري ��ن� ،أ�ص ��درت وزارة املالي ��ة �أ�س� ��س املطالبة
بالتعوي�ض ��ات وكيفيته ��ا ،والتي بينت من خالله ��ا بع�ض الأ�س�س
اخلا�ص ��ة يف عملية التعوي� ��ض" .و�أ�شار اىل ان "�أهم ما جاء فيها
�شم ��ول املمتل ��كات امل�شيدة خارج املدن والق�صب ��ات ،التي ال ميلك
�أ�صحابها �سندات ملكي ��ة بالتعوي�ض ،من خالل تقدمي تعهد يرفع
من قبل خمتار املنطقة او القرية وي�صدق من قائممقامية الق�ضاء
املخت� ��ص او املجل� ��س البل ��دي ،بالإ�ضافة اىل بع� ��ض الإجراءات
الأخرى التي تثبت عائدية هذه املمتلكات لطالب التعوي�ض".

انذار املتجاوزين على ال�سكك احلديد
نق ��ل بيان عن مدير عام ال�شرك ��ة العامة ل�سكك احلديد �سالم جرب،
القول �أن "جلن ��ة التجاوزات يف ال�شركة �أخذت على عاتقها تبليغ
املتجاوزين على حرم �سكتها ب�ضرورة �إزالة امل�شيدات وعدم رمي
النفاي ��ات واالنقا�ض على خطوط ال�س ��كك ،ملا ت�شكله تلك الظاهرة
من ت�أخ�ي�ر حلركة �سري القط ��ار واحلوادث امل�ؤ�سف ��ة التي حتدث
ب�سب ��ب ذلك" .و�أ�ض ��اف ،ان "ال�سكك احلديد ق ��د وجهت يف وقت
�ساب ��ق بتاري ��خ  31كان ��ون االول  ،2016ع ��دة ن ��داءات ودعوات
للم�س�ؤول�ي�ن و�أع�ض ��اء جمل�س النواب وقام ��ت ال�شركة يف حينها
بعمل جولة ميدانية لإطالع امل�س�ؤولني على حجم تلك التجاوزات
لغر�ض معاجلتها من قبل �أمانة بغداد وقيادة عملياتها".

احل��رارة ترتفع ل��ـ  37م الي��وم الثالثاء

قال ��ت هيئة االن ��واء اجلوية يف بيان� ،إن "طق� ��س اليوم الثالثاء،
�سيك ��ون يف املناط ��ق كاف ��ة� ،صحو ًا م ��ع بع�ض الغي ��وم ،ودرجة
احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد ْ 37م".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن "طق�س يوم غ ��د الأربعاء� ،سيكون يف املناطق كافة
غائم ًا جزئي� � ًا ويف الأق�سام الغربية غائم م ��ع ت�ساقط زخات مطر
خفيف ��ة فيها تكون رعدية �أحيان ًا ،ودرجات احلرارة مقاربة لليوم
ال�سابق" .وبينت الهيئ ��ة� ،أن "طق�س اخلمي�س املقبل �سيكون يف
املناط ��ق كافة �صح ��وا اىل غائم جزئي ًا ،ودرج ��ات احلرارة ترتفع
عن اليوم ال�سابق".

المختصر

ذكر بيان لهيئة النزاهة �أن "حكمني غيابيني �صدرا ا�ستناد ًا لأحكام
امل ��ادَّة ِّ /315
ال�شق الأول من قان ��ون العقوبات ،بحق موظف يف
�ضرر ب�أموال وم�صالح اجلهة
إحداث
�
ب
�ه
�
م
لقيا
اخلطوط اجلوية،
ٍ
الت ��ي يعمل فيها بع ��د اختال�سه �أكرث من � 300أل ��ف دوالر" ،مبين ًا
�أن "حمكم� � ُة اجلنايات �أك ��دت ثبوت مق�صرية املتـه ��م� ،إ�ضافة �إىل
قرين ��ة هروب ��ه عن وج ��ه العدالة ،وو�صل ��ت �إىل القناع ��ة الكافية
بتجرميه".
و�أو�ض ��ح �أن "الق�ضي ��ة تع ��ود وقائعها لعام ��ي  2012و ،"2013
مبلغ قدره ()311,465
م�ضيف� � ًا �أن "املدان الهارب ق ��ام باختال�س ٍ
ثالثمائ ��ة و�أح ��د ع�شر �ألف� � ًا و�أربعمائ ��ة وخم�سة و�ست ��ون دوالر ًا
�أمريكي ًا م ��ن الأجور امل�ستوف ��اة من الطائ ��رات الهابطة يف مطار
بغداد الدو ِّ
يل عرب حتريف و�صوالت اجلباية.

و�أ�ض ��اف ،ان "املحافظ ��ة قدم ��ت ت�صامي ��م
وج ��دول كميات ودرا�سة كامل ��ة عن م�شروع
جم ��اري النهروان �إىل رئا�س ��ة الوزراء بغية
احل�ص ��ول عل ��ى املوافقة لتنفي ��ذه خالل هذا
الع ��ام ،م ��ن خ�ل�ال عدة ط ��رق� ،سيم ��ا طريقة
الدف ��ع بالآجل او الدفع امل�سبق او عن طريق
قرو�ض مالية مقابل �أرباح قليلة".
ونوه اىل �أن ��ه "مت ا�صدار توجيه يف ديوان
املحافظة وباقي الدوائر الفرعية والوحدات

الإداري ��ة بت�سل ��م كاف ��ة ال�ش ��كاوى اخلا�ص ��ة
مب�ش ��اكل امل ��اء و�إر�ساله ��ا بنف�س الي ��وم �إىل
املحافظة ل�ضم ��ان الإ�س ��راع ب�إيجاد احللول
املنا�سبة لها تزامنا م ��ع حلول ف�صل ال�صيف
وتزايد معاناة املواطن".
و�أردف ،ان ��ه "ق ��ام بجولة خدمي ��ة للإ�شراف
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر عل ��ى حمل ��ة رف ��ع الأنقا� ��ض
والنفاي ��ات م ��ن ال�ش ��وارع والأزق ��ة يف
النه ��روان ،ور�صد بع�ض امل�ش ��اكل اخلدمية

الت ��ي مت �إيجاد احللول الفورية لها" ،م�شريا
�إىل �أن "املحافظ ��ة �ستعم ��ل عل ��ى مفاحت ��ة
كهرب ��اء الر�صاف ��ة ال�ستثن ��اء م�شاري ��ع امل ��اء
من القط ��ع املربمج ،كونه ي�ؤث ��ر على تزويد
امل ��اء للمواطن�ي�ن وكذل ��ك متابع ��ة املول ��دات
اخلا�ص ��ة مب�ش ��روع امل ��اء وتوف�ي�ر الوق ��ود
الالزم لت�شغيله يف حاالت الطوارئ وجتهيز
املجمع ��ات بالتع ��اون م ��ع املجل� ��س البل ��دي
واجلهات املعنية الأخرى".

متى ينفعنا د�ستورنا ؟
يقدر �أحد اخلرباء القانونيني عدد العراقيني الذين مت حجزهم خالل �سنة
واحدة باكرثمن مائة وخم�سني الف ًا  ،كما ي�صرح ب�أن من يتم احلكم عليهم
باح ��كام جزائية اليزي ��دون يف جممل االحوال عن ع�ش ��رة �آالف �شخ�ص
مايعن ��ي �سوء ا�ستخدام احلق العقابي  ،واذا علمنا ان الد�ستور العراقي
يعت�ب�ر حج ��ز احلري ��ة ال�شخ�صية م ��ن �أ�شد العقوب ��ات الت ��ي تطبق على
االن�س ��ان بعد عقوبة انهاء احلياة بالت�أكيد  ،ف�سوف ندرك مما �سبق ذكره
ان القانون العراقي يوقع اق�صى العقوبات بحق املواطن العراقي �سواء
كان متهما �أو بريئا  ،فقد �ساد �شعور لدى املواطنني منذ عقود طويلة ب�أن
ال�أحد ي�أمن على نف�سه من خطر االحتجاز ب�أية ذريعة  ،ومايعقب ذلك هو
اال�س ��و�أ فالبع�ض يق�ضي �شهورا ورمبا �سن ��وات يف مراكز التوقيف قبل
�أن تعر�ض �أوراقه على قا�ضي التحقيق  ،وخالل تلك الفرتة اليتكهن �أحد
مب ��دى القهروالأذى ال ��ذي يتعر�ض له املوقوف رغ ��م ان اغلب املوقوفني
يف ��رج عنه ��م فيما بع ��د لرباءتهم �أما من ته ��م كيدية او لع ��دم وجود تهمة
�أ�ص�ل�ا اذ حت ��دث االعتق ��االت �أحيان ��ا ----ب�ش ��كل ع�شوائ ��ي �أو لوجود
ا�شتباه يف اال�سماء على �سبيل املثال ..
يف كل االح ��وال  ،ي ��درك املواط ��ن العراق ��ي يف ق ��رارة نف�س ��ه ان احلجز
واحلب� ��س يح�صل غالب ��ا يف العراق ال�سب ��اب �سلطوية بحت ��ة  ،فال�سلطة
القوي ��ة يف مفهومنا تعني ارهاب الف ��رد وجعله متوج�سا على الدوام من
الوق ��وع يف املحظور ودخول اقبيتها التي اليخرج منها ب�سهولة ويكون
معر�ض� � ًا فيها لت ��ذوق ا�صناف التعذيب واالهان ��ة �أو اخل�ضوع مل�ساومات
وابتزازات يدفع فيه ��ا مبالغ كبرية ل�شراء حريته التي اغتيلت فج�أة رغم
براءته من ارتكاب ذنب ما ..
ذن ��ب �آخر ميكن �أن يحا�سب علي ��ه العراقي وي�سجن وي�ضرب حتى املوت
ه ��و الت�سك ��ع وعدم حمله هوي ��ة �شخ�صية وه ��و ذنب كبري فع�ل�ا فيما لو
كان �سل ��وك املواطن يث�ي�ر ال�شك ومل يتمكن من اثب ��ات هويته لكن اثبات
الهوي ��ة او حتى الت�شاب ��ه يف الأ�سماء مل يعد �صعبا يف زمن التكنولوجيا
فاحلا�سب ��ات تخت ��زن جمي ��ع املعلوم ��ات  ،لك ��ن ال�س� ��ؤال واال�ستف�س ��ار
والتحق ��ق من املعلومات بطريقة ح�ضارية وقانونية ال يلبي �شغف رجال
ال�سلط ��ة باخ�ضاع املواطن ل�سلطتهم واخافت ��ه  ،و�إذن فالبد من ترك �آثار
عل ��ى ج�س ��ده او نف�سيته لكي الين�ساهم فيما لو خ ��رج �ساملا من �سجونهم
 ،لأج ��ل ه ��ذا رمبا خ�ض ��ع ال�صبي ح�سني م ��ازن من اه ��ايل الديوانية اىل
احلج ��ز واحلب�س يف حمافظة كرب�ل�اء التي زارها م ��ع ا�صدقائه لي�صبح
�ضحي ��ة لبع� ��ض رج ��ال �شرطته ��ا الذين مل يحتمل ��وا كون ��ه (يت�سكع ) مع
ا�صدقائ ��ه واليحمل ��ون هوي ��ات �شخ�صية رغ ��م و�صول معلوم ��ات �أكيدة
بحمله ��م تل ��ك الهويات  ..وهك ��ذا تعر�ض ح�سني وا�صدقائ ��ه اىل ال�ضرب
امل�ب�رح ال ��ذي �أودى بحياة ال�صب ��ي بعد عدة ركالت م ��ن �ضابط التحقيق
ب(الب�سط ��ال ) على وجهه ...ومازالت الق�ضية تت�شعب وحتمل تربيرات
عدي ��دة وتدخالت من جهات خمتلفة حكومية ودينية وقد يعاقب مرتكبو
اجلرمي ��ة بع ��د حتوله ��ا اىل ق�ضي ��ة ر�أي عام لك ��ن النتيجة تبق ��ى واحدة
...عل ��ى املواط ��ن العراقي �أن يح�سب �ألف ح�ساب لتل ��ك اللحظة التي يقع
فيه ��ا بني �أيدي رج ��ال ال�سلطة حتى ل ��و كان بريئا  ،فل ��ن ينفعه د�ستوره
ب�شيء !!

ت�ش��كيالت احل�ش��د ال�ش��عبي مت�س��ك حدود املحافظة م��ع االنبار

�أكرث من � 30ألف عن�صر �أمني لت�أمني الزيارة ال�شعبانية يف كربالء
 كربالء /طارق الطريف
�أعلنت قيادة عمليات الفرات االو�سط،
ام� ��س االثن�ي�ن ،ع ��ن اط�ل�اق خطته ��ا
الأمني ��ة اخلا�ص ��ة بزي ��ارة الن�ص ��ف
م ��ن �شعب ��ان يف كربالء ،م�ش�ي�رة �إىل
م�شارك ��ة �أكرث من ثالث�ي�ن �ألف عن�صر
�أمن ��ي باخلط ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ،فيم ��ا ك�شف ��ت ع ��ن تنفي ��ذ
عملي ��ة �أمنية بعمق �أكرث من 90كم يف
�صحراء كربالء الغربية.
وق ��ال قائ ��د عمليات الف ��رات الأو�سط
الل ��واء الرك ��ن قي�س املحم ��داوي ،يف
حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "اخلط ��ة
الأمني ��ة اخلا�ص ��ة بزي ��ارة الن�ص ��ف
م ��ن �شعب ��ان دخل ��ت حي ��ز التنفيذ يف
كرب�ل�اء ومب�شارك ��ة �أكرث م ��ن ثالثني
�ألف عن�صر �أمني م ��ن موارد وزارتي
الدف ��اع والداخلي ��ة ومبختل ��ف
ال�صن ��وف والتخ�ص�ص ��ات" ،م�ضيف� � ًا
بالقول "بد�أنا منذ ع�شرة �أيام بو�ضع
اخلط ��ة وحددنا امل�س�ؤولي ��ات واملهام
للقطعات الت ��ي ا�شرتكت بها و�أجرينا
عملي ��ات ا�ستباقية وا�ستطالع بجميع
قواط ��ع امل�س�ؤولي ��ة ،واعتمدنا ب�شكل
كبري على اجلهد اال�ستخباري".
و�أ�ض ��اف املحم ��داوي� ،أن "هن ��اك
حتدي ��ات �أمني ��ة و�أن عنا�ص ��ر داع�ش
االرهابية حتاول تعوي�ض خ�سائرها
مبع ��ارك املو�ص ��ل بفت ��ح ثغ ��رة يف
مناط ��ق غ ��رب كربالء و�إيج ��اد فر�صة
ل�ض ��رب املناط ��ق الآمن ��ة واملواطنني
فيها" ،كا�شف� � ًا عن "تنفيذ عملية �أمنية
ا�ستباقية يوم �أم�س االول بعمق �أكرث
م ��ن ت�سع�ي�ن كيل ��و م�ت�ر ًا يف �صحراء
كربالء الغربية وم ��ن حماور متعددة
�أبرزه ��ا حم ��اور باجت ��اه ناحيت ��ي
النخيب والرحالية وعامرية الفلوجة
ومناط ��ق اخ ��رى م ��ن ال�صح ��راء
الغربية".
و�أ�� � �ش � ��ار امل � �ح � �م� ��داوي �إىل �أن
"القيادات العليا عززت اخلطة
الأم �ن �ي��ة ب �ك��رب�لاء ب �ع��دد من

الطقس

ال �ق �ط �ع��ات الإ� �ض��اف �ي��ة م��ن وزارت� ��ي
الدفاع والداخلية ،ال�سيما يف جمال
مكافحة املتفجرات والطبابة واملرور
والنقل وغريها وقد و�صلت جميعها
للمحافظة وتولت مهامها".
وتابع قائ ��د عمليات الفرات الأو�سط،
�أن "عدد ًا من ت�شكيالت احل�شد ال�شعبي
ت�شرتك باخلط ��ة الأمنية وتولت مهام
ت�أم�ي�ن مناطق ع ��دة يف �صحراء غرب
كربالء ف�ض ًال عن قواطع �أخرى �ضمن
ح ��دود املحافظ ��ة" ،مبين� � ًا �أن "جميع
قطاعاتنا متتلك خربة كافية يف �إدارة

وتنفي ��ذ اخلط ��ط الأمني ��ة اخلا�ص ��ة
بالزي ��ارات الديني ��ة املليوني ��ة ونحن
مطمئن ��ون م ��ن امكاناته ��ا يف ت�أدي ��ة
مهامه ��ا بال�شكل املطل ��وب ،ونحر�ص
عل ��ى حتقي ��ق ان�سيابي ��ة يف توف�ي�ر
الأمن للزائر وخدمته بذات الوقت".
م ��ن جانبه ق ��ال مدير �شرط ��ة كربالء،
الل ��واء �أحم ��د زوين ��ي ،يف حدي ��ث
لـ(امل ��دى)� ،إن "جمي ��ع ت�شكيالتن ��ا
با�ش ��رت مهامها يف قواطع امل�س�ؤولية
وب ��د�أت تنفيذ اخلطة اخلا�صة بزيارة
الن�صف م ��ن �شعبان الت ��ي �ستحل يف

ب�صرة 27°C - 38°C /الرمادي  21°C -36°C /بغداد37°C /

�شرطي عراقي يفت�ش الزائرين يف كربالء ..ار�شيف
نهاي ��ة ه ��ذا اال�سب ��وع" ،م�ضيف� � ًا �أن �إىل "وج ��ود تن�سي ��ق ع ��ايل امل�ستوى
"االج ��راءات الأمنية �ستكون ي�سرية م ��ع االجه ��زة االمني ��ة يف املحافظات
عل ��ى الزائري ��ن وال يوج ��د �أي �ضغط املج ��اورة لكرب�ل�اء ب�ش� ��أن توف�ي�ر
عليه ��م ون�أم ��ل م ��ن اجلمي ��ع التعاون الأم ��ن للزائري ��ن ا�ضاف ��ة اىل تن�سيق
م ��ع االجه ��زة الأمني ��ة وتفه ��م دورها تنفيذ العملي ��ات اال�ستباقي ��ة والعمل
وم�س�ؤوليتها".
اال�ستخباري".
و�أ�ض ��اف زوين ��ي�" ،أجرين ��ا عمليات و �أك ��د زوين ��ي "وج ��ود تن�سي ��ق �آخر
تفتي� ��ش لع ��دد م ��ن املناط ��ق يف مركز م ��ع الدوائ ��ر ذات العالق ��ة والعتبتني
املدينة واالق�ضية والنواحي واملناطق احل�سيني ��ة والعبا�سي ��ة واحلكوم ��ة
الريفي ��ة وال�صحراوي ��ة �ضمن حدود املحلي ��ة بكرب�ل�اء فيما يخ� ��ص خدمة
م�س�ؤوليتن ��ا وبالتن�سي ��ق واال�شرتاك الزائرين وتوف�ي�ر احلماية لهم خالل
مع عمليات الفرات االو�سط" ،م�شري ًا هذه الزيارة".

 21°C -النجف 23°C - C37° /

اربيل 17°C - 29°C /
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ُ
يغلق زوايا االتهامات ويك�شف خفايا ملف الأندية:
رعد حمودي

ربئ الأوملبية
�أنا جاه ٌز للتحقيق يف الت�شاور الدويل ووثائقي ت ِّ

�ص من غريي على هيبة الدولة
 رف�ضت َّ
أحر َُ
�ضم الأندية يف بيت الد ّباغ  ..و�أنا � َ
 ال�����ش��ب��اب ال�برمل��ان��ي��ة � ّأخ�����رت ق��ان��ون��ن��ا وجل��ن��ة امل��ج��ت��م��ع امل����دين �ستنجز ُه
ْ
حا�صرت رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية رعد حمودي جمموعة من
ً
تطورت الحقا اىل اتهامات �صريحة ب�سعي جلنته
الت�سا�ؤالت املو�ضوعية التي ّ
لإبعاد الأندية الريا�ضية عن حدود وزارة ال�شباب والريا�ضة وت�سقيف كيانها
مبواد جديدة من القانون 18ـ ومل يكتف بذلك ،بل �أقحم م�ؤ�س�سات دولية يف

ّ
م�س ْت كيان الأندية ،وهو ما رف�ضه
الق�ضية
لتهد َد احلكومة العراقية يف حال ّ
رئي�س جلنة ال�شباب والريا�ضة جا�سم حممد جعفر ،يف مقابلته مع (املدى)
يف  2من �أيار اجلاري ،عادّ اً ذلك "نوع ًا من الو�صاية اخلارجية على �ش�أن عراقي
ِ�صرف" يُراد منه "ت�ضليل جمل�س النواب بخطاب غري واقعي" ح�سب قوله.
 حوار � /إياد ال�صاحلي

ت ��رى م��ن َرم ��ى الأومل �ب �ي��ة يف ال���ص��راع
امل�ل�ت�ه��ب ب�ين الأن ��دي ��ة وال � � ��وزارة ،وم��ا
الغاية م��ن فتح قناتي ات�صال ب�ين رعد
ح �م��ودي وامل �� �س ��ؤول�ين ال��دول�ي�ين �أح�م��د
الفهد وجريوم بويفي ،وهل هناك ٌ
فائ�ض
من ميزانية الأوملبية بلغ الكفاية يف مَنح
التخ�صي�صات الحت��ادات�ه��ا املركزية كي
ي�شمل الأندية يف املرحلة املقبلة  ،وماذا
عن البنى التحتية التابعة للدولة كيف
�سيتم التعامل معها يف حال تخ ّلت الأندية
عن الوزارة  ،ثم �ألي�س غريب ًا �أن ينتف�ض
م���س��ؤول��و الأومل �ب �ي��ة ل�ل��دف��اع ع��ن قانون
الأن��دي��ة (ف�ق��رة  ..ف�ق��رة) بينما قانونهم
م��رك��و ٌن ع�ل��ى ِّ
رف جمل�س ال �ن��واب منذ
عام ون�صف العام من دون �أن يتحرّكوا
لت�سريع �إجنازه مع امل�شرّع ؟
ه��ذه الأ�سئلة وغ�يره��ا �سدّدتها (امل��دى)
�إىل مرمى راعية الأبطال يف وقت حرج
تدرك جيد ًا وقع تبعات ِه �إذا ما ه ّزتها يف
�صميم م�س�ؤولياتها ،ف ��أن�برى حار�س
الأومل �ب �ي��ة الأول رع��د ح �م��ودي بخربته
العتيدة وحد�سه مبفاج�آت احلوار ،تارة
حم ّلق ًا يف �صراحة بال حدود ملا يواجهه
من �ضغوط  ،وت��ارة �أخ��رى غالق ًا زواي��ا
االت�ه��ام��ات بتجرّد وا��ض��ح م��ن امل�صلحة
ال�شخ�صية ،ما�سك ًا مهمته ب �ق��وة ،ومل
ي�تردد بالتلميح �أن يكون موعد اعتزاله
ال�ث��اين ال�ع��ام املقبل� ،إذا م��ا وج��د نف�سه
�أن��ه �أ َّمت الدفاع عن �أمانة الريا�ضة العب ًا
و�إداري� � ًا ،وتن َّع َم الريا�ضيون بحقوقهم
املادية والقانونية ..واالعتبارية.

اجتماع الدبّاغ
* قبولكم ت�س ّلم ملف انتخابات اللجنة
الأومل�ب�ي��ة يف ظ � ِّل الو�ضع امل��ايل للجنة
وعدم كفاية االحتادات من تخ�صي�صاتها
ال�سنوية �سري ّتب �أعبا ًء �أخرى با�ستحقاق
�أك�ثر من  300ن��ا ٍد للتخ�صي�صات �أي�ض ًا
ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن ع� ��دم وج � ��ود ب �ن��ى حت�ت�ي��ة
ت�ستوعب تلك الأندية كي ُت�ستم َلك من قبل
اللجنة مع �إخالء �أبنية احلكومة امل�شيّدة
على �أرا�ضيها يف حال ا�ستقاللها كلية ،هل
لديكم هذه الإمكانية؟
 بداية البد من العودة اىل عام 2010ال�سرتجاع موقف �ضمن اجتماع جمعني
يف ب �ي��ت امل �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي الأ� �س �ب��ق
لرئي�س ال ��وزراء علي ال��د ّب��اغ بح�ضور
وزير ال�شباب والريا�ضة ال�سابق جا�سم
حم �م��د ج �ع �ف��ر ،ك� ��ان حم� ��ور االج �ت �م��اع
ين�صب ع�ل��ى رب ��ط الأن ��دي ��ة الريا�ضية
ب��ال�ل�ج�ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة ،ف��رف���ض��ت ال�ف�ك��رة
للأ�سباب التاليةً � ،
أوال ل�سنا من �أعطى
الإج ��ازات للأندية ،بل ال ��وزارة ،وثاني ًا
ال ت�ستطيع الأومل�ب�ي��ة الإي �ف��اء باجلانب
امل��ايل ،وثالث ًا الأه��م �أن جميع املن�ش�آت
الريا�ضية تابعة للوزارة ،ورابع ًا �أن عمل
الأوملبية يرت ّكز مع االحت��ادات الوطنية
ل�ترع��ى اجل��ان��ب ال��ري��ا� �ض��ي يف ال�ب�ل��د،
وخام�س ًا �أن وزارة ال�شباب والريا�ضة
هي من تقيم االنتخابات منذ عام 2003
ح ّتى ال��دورة الأخ�ي�رة ع��ام  ،2013هذه
الأ��س�ب��اب الواقعية تكفي للرد على من
يعتقد اننا نعتزم �ض َّم الأندية للجنتنا،
واحلقيقة هو ت�صاعد اللغط بني الأندية
ب�سبب وج��ود الئحة فيها بع�ض النقاط
ال تنطبق عليهم ،فحاول وزي��ر ال�شباب
والريا�ضة عبداحل�سني عبطان ،احتواء
امل�شكلة بطريقة �أو ب�أخرى ،فظ ّلت الأمور
ً
معلقة م��ن خ�لال ق �ن��وات �إع�لام�ي��ة ومن
بع�ض املعرت�ضني على �إق��ام��ة ال ��وزارة
لالنتخابات ،وذهبوا اىل جهات عدّة منها
الربملان ثم تفاعلت الق�ضية بعدما ح�صل
ح��ل لبع�ض ال�ه�ي�ئ��ات الإداري � ��ة م��ن قبل
وزارة ال�شباب والريا�ضة ف�أ�شتكوا اىل
الق�ضاء ،وب��دوره �أع��اده��م اىل مواقعهم
لأن��ه لي�س من حق ال ��وزارة ح� ّل �إدارات
جمال�س الأندية.
* لكن ظهور الأوملبية يف تو�أمة جديدة
مع الوزارة �صعّد موقف املعار�ضني ،هل
كنتم بحاجة لهذا الدور؟
 كال ،وما ذكرته �آنف ًا يربّر نفيي ،بروزاملعار�ضة ج��اء بعدما �سُ ّل ْ
طت الأ��ض��واء
على ق��ان��ون  18وتعديله  37ل�ع��ام 88
مت�ضمّن ًا فقرات ال جتيز �إجراء انتخابات
حالي ًا ،منها ما ت�شرتط على املر�شح �أن
يكون منت�سب ًا للنادي و�سبق �أن دفع قيمة
اال�شرتاك قبل �سنة ،فكيف تكوَّن الهيئة
العامة يف �ضوء ذل��ك ال�سيما �أن �أغلب
الأندية تفتقد لهذا ال�شرط ،وال ت�ستطيع
�أن تقيم االن�ت�خ��اب��ات جم�ت� ِ�زئ��ة م��ن هذه
الفقرة ،ف ��أيّ �شخ�ص ب�إمكانه ال�شكوى
�ضدّها لتلغى االنتخابات وتعاد ثانية.

�أما ملاذا الظهور ب�شكل متفق مع الوزارة
فهذا ال يعني وجود رغبة جاحمة منا يف
االن �ف��راد مبلف االنتخابات لأن اللجنة
الأوملبية لي�ست لديها الإمكانية لإقامتها
وحدها ،وحاولنا التن�سيق مع ال��وزارة
لكونها واجهة احلكومة ،ف�سارع الوزير
عبداحل�سني عبطان ،لإبداء الدعم الكامل
عرب �ضمان الأم��ور اللوج�ستية ،وتكرر
االعرتا�ض عندما علموا ب�سعي الوزارة
لإقامتها بذريعة �أن هذه العملية تعرّ�ضنا
اىل العقوبات.
* خ�ط��اب�ك��م �إىل جم�ل����س ال� �ن� �وّاب حمل
تف�سريين م��ن امل��راق �ب�ينً � ،
أوال فيه لغة
مبا�شرة ب�إقحام و�صاية دولية على �ش�أن
حم�ل��ي مل يبلغ م��رح�ل��ة الأزم� ��ة ،وث��ان�ي� ًا
ت��راج��ع الف��ت على م�ستوى ال �ط��رح من
التهديد �إىل التناغم مبقرتحات منطقية
قابلة للتنفيذ بال م�شكلة ،ماذا ا�ستج َّد بني
اخلطابني؟
 ه��ذه فر�صة لأ�ؤك ��د ع��دم تعرّ�ضنا �إىلال�ع�ق��وب��ات ،لأن ال� ��وزارة �أب ��دت رغبتها
بدعم اللجنة الأوملبية فقط وال تتدخل
يف جم��رى االنتخابات ح�سب القانون
ال���س��اري ،لكن ح�صول ت�ط�وّر جديد يف
الق�ضية م��ن خ�ل�ال ت�ع��دي��ل ال�ق��ان��ون يف
جمل�س ال�ن�وّاب ،ا�ستلزم التو ّقف عنده
و�أث �ي� َر ��ض��ده ك�ل�ا ٌم ك�ث�ير ،ح�ي��ث تناهى
اىل �سمعنا �أن��ه توجد فقرة يف القانون
جتيز للوزير �إقامة االنتخابات و�سيتم
ا�ستغاللها م��ن قبل املعرت�ضني وي��دوّل
امللف بتهمة وجود ّ
تدخل حكومي ،وهنا
�صرّح الوزير ب�ضرورة عدم ت�ضمني تلك
الفقرة يف التعديل كي مي�ضي القانون
بال م�شاكل خارجية ،ومن باب ا�ستباقة
احلدث لئال تتعر�ض ريا�ضتنا اىل م�أزق،
�أ�صدرنا خطاب ًا اىل جمل�س النواب يف 11
من ني�سان املن�صرم ،ح ّذرنا يف حال بقاء
الفقرة ه��ذه يف القانون �سنتعر�ض �إىل
العقوبات.

قرارات املحاكم
* وملاذا التماهي مع الوزارة منذ البداية
ح ّتى و�صلتم �إىل طريق م�سدود يُنذر
بعقوبات دولية؟
 لأنه يف قانون  18لن جتد غري الأوملبيةفقط م�شرفة على االنتخابات ،ويف نف�س
الوقت ال توجد تبعية للأندية لها ،و�أع ّلنا
مرار ًا �أننا غري معنيني باالنتخابات بداللة
�إق��ام�ت�ه��ا م��رت�ين ع��ام��ي  2007و2013
من قبل ال��وزارة ،لكن ح�صلت هذه املرّة
اعرتا�ضات عدّة مع ّززة بقرارات املحاكم
ال �ت��ي ق���ض��ت ب �ع��دم ت��دخ��ل ال � ��وزارة يف
االنتخابات ،و�أن الأوملبية هي امل�شرفة
ع�ل�ي�ه��ا ،م��ع �أين ب��ال�ف�ع��ل ال �أج ��د ��ض� ً
يرا
م��ن ا�ستمرارنا يف رع��اي��ة الأن��دي��ة بهذه
اجلزئية.
* وم��اذا تف�سّ ر كتابك الثاين �إىل جمل�س
النواب؟
 عندما رفعوا الفقرة التي تعني تدخلالوزارة يف االنتخابات طرحت عدد ًا من
املقرتحات على جمل�س النواب من �ضمنها
رف��ع �شرط ال�شهادة ا�ستجابة ل�ن��داءات
كثرية وردت�ن��ا من الريا�ضيني الراغبني
يف موا�صلة خدمة الريا�ضة ومل يح�صلوا
ع�ل��ى م ��ؤه��ل درا�� �س ��ي ،وط��ال�ب�ن��ا �أي���ض� ًا
با�ستقاللية الأندية يف املال والإدارة مع
ل�ه��ا لأ َّن امل��ال
مراقبة ال��دول��ة
خا�ص ًا.
ع ��ا ٌم ولي�س
ا لأوملبية
* اع� �ت ��ادت
ات� � � � �خ � � � ��اذ
�� �س� �ي ��ا�� �س ��ة
احل� � � � � � ��ذر يف

ً
ً
طويال
م�ستقبال ،لأنها �أ�ضاعت علينا زمن ًا
ويكفي �أنها �أهملت م�شورتنا يف �أ�سباب
ت�أخري ت�شريعها.

املغامرة بدخول �أ ّي��ة ق�ضية لئال تنقلب
��ض��ده��ا ،مل��اذا ك�سرمت احل��ذر ه��ذه امل �رّة
و�أ�شرمت يف كتابكم �إىل املداولة ال�شفوية
م��ع امل��ؤ��س���س��ات ال��دول �ي��ة ،وامل ��داول ��ة ال
ترقى �إىل ال�سند ،فهل املجل�س الأوملبي
الآ�سيوي و�صي على الأندية واالحتادات
العراقية ،ثم �أين دليلكم يف املداولة هل
توجد وثيقة ت�ؤكد ذلك؟
 عندما ب��د�أت الأزم ��ة تت�صاعد وحُ � ّل� ْ�ته�ي�ئ��ات �إداري � ��ة لبع�ض الأن ��دي ��ة ت��و ّع��د
ر�ؤ� �س��ا�ؤه��ا بنقل امل�ل��ف اىل امل�ؤ�س�سات
الدولية ،وبالفعل قدّم البع�ض �شكواهم
بالتف�صيل ،ويف �إثر ذلك ،وردنا كتابٌ من
الأوملبية الدولية ي�ستفهم ما ح�صل ،ومت
التداول �شفوي ًا مع رئي�س املجل�س الأوملبي
الآ�سيوي �أحمد الفهد ورئي�س العالقات
امل�ؤ�س�سية واحل �ك��م و�إدارة ال�ع�لاق��ات
باللجنة الأوملبية الدولية جريوم بويفي،
والأخري �س�ألني هل يوجد تدخل حكومي
يف املو�ضوع ،ف�أجبته بالنفي ،و�أو�ضحت
ل��ه �أن ال�ب�ع����ض م�ت���ض�رّر م��ن ��ض��واب��ط
االنتخابات يف حال تطبيقها� ،أما �أن �أنقل
ملف ب�ل��دي اىل اخل ��ارج ف�ه��ذا م�ستحيل
و�أرف�ض �أن ن�ستقوي بامل�ؤ�س�سات الدولية
على الدولة ،كما �أرف�ض ورود �شكوى �ضد
ال�ع��راق طاملا �أحت� ّم��ل م�س�ؤولية اللجنة
الأوملبية الوطنية ول��ن �أ�سمح بها ،لهذا
دائ �م � ًا م��ا �أك ��ون حَ � �ذِر ًا يف �أ ّي ��ة خطوة،
وللعلم ب ��ادرت ب��ال�ك�ت��اب الأول ب�سبب
ن�ص يعار�ض
وج��ود ت�شريع قانون فيه ٌ
امليثاق الأومل �ب��ي ويعطي تعليمات اىل
وزي� ��ر ال �� �ش �ب��اب ت �خ ��� ُّ�ص االن �ت �خ��اب��ات،
فحاولت ا�ستدراك �أيّة م�شكلة لئال تثبت
الأوملبية الدولية اخل��رق وت�أخذ قانون
الأن��دي��ة كم�ستند �إدان ��ة �ضدنا ورمب��ا ال
ن�ستطيع عمل �شيء بعدها.
* تتجه النيّة لإر��س��ال وف��د حكومي �إىل
الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة واملجل�س الآ�سيوي
للتحقق من �صحة املداولة فما ح�صل ف�سّ ر
�أنه ك�س ٌر لهيبة الدولة والبع�ض يرى يف
ً
ت�ضليال ملجل�س ال�ن�وّاب وكان
خطابكم
ّ
يفرت�ض بكم �أن حت �ل��وا امل���س��أل��ة داخ��ل
البيت العراقي ،مباذا تع ّلق؟
 �أمتنى �أن يح�صل حتقيق يف املو�ضوع،وباملنا�سبة رئي�س جلنة ال�شباب والريا�ضة
الربملانيّة ،بعث يل كتاب ًا قبل فرتة طالبنا
بالرتيّث يف �إجراء االنتخابات،
وواف �ق �ن��اه لإب ��داء ح�سن
النية� ،أما �أن يتحدث عن
�إج � � ��راء

عبد احل�سني عبطان يلتقي احمد الفهد بح�ضور رعد حمودي

توعدين بال�شكوى
ال �أنحاز وال �أدع��م جمل�س الأندية ورئي�سها
ّ
اعتذاري لبا�سل يزيدين فخراً وطروحاته املثال ّية لن تتحقق
مل �أف��ك��ر يف تهيئة ظ���روف تر�شحي ل��والي��ة ثالثة ع��ام 2018
حتقيق ،ف�أنا جاه ٌز و�س�أعر�ض ما �أمتلكه
من وثائق تربِّئ �ساحة الأوملبية من �أيّة
تهمة �أو ت�أويل عن دوره��ا يف انتخابات
الأن��دي��ة ،وان��ا واث��ق من �سالمة موقفنا.
والب���د �أن ي�ع��ي رئ�ي����س جل�ن��ة ال�شباب
والريا�ضة الربملانية� ،أن��ه ال يوجد من
يك�سر ه�ي�ب��ة ال ��دول ��ة ،ال ه��و وال غ�يره
�أحر�ص مني على هيبة الدولة� ،أنا احافظ
على هيبتها �أكرث منه ،و�أعرف ماذا تعني،
كنت العب ًا مث ّلت ال��دول��ة و�أم ّثلها اليوم
ب�صفتي كم�س�ؤول � َ
أح�سن متثيل ،كما ال
ميكن لهذه الأزم��ة �أن ت�ؤثر يف ميزانية
ّ
يح�ض البع�ض الدولة
الريا�ضة مثلما
ل�ت��و ِق��ف دع�م�ه��ا امل� ��ايل ،ف�ح��ق ال��ري��ا��ض��ة
م�شرو ٌع ومثبّت يف الد�ستور.
* البع�ض ف�سّ ر خطابك الثاين تراجع ًا
ملوقفك وتناغم ًا مع توجّ ه الدولة؟
 مل يكن تراجع ًا ،بل فر�صة للم�شاركةيف بع�ض الأفكار مع الربملان ،لأن املادة
املثرية للغط التي جتيز لوزير ال�شباب
ا�صدار التعليمات ،رُفعت من القانون،
وب��ال �ت��ايل تخل�صنا م��ن م�شكلة كانت
�ستعرّ�ض الدولة اىل عقوبات .فنحن مع
ال��دول��ة �إذا ما �أج��رت انتخابات الأندية
ب�آلية ال تلحق �ضرر ًا على م�ستوى معاقبة
العراق.

خط�أ الأوملبية
* � 14سنة م�ضت على م��ؤمت��ر دوك��ان،
خا�ضت الأومل�ب�ي��ة يف جميع امللفات �إال
قانونها ال��ذي مازالت م�سودته منذ عام
ً
حمفوظة يف جلنة ال�شباب
ون�صف العام
والريا�ضة الربملانية ،هل يوجد �س ٌر يف
تعطيل �إ�صدار القانون ،فالبع�ض ي�ؤوّل
الت�أخري �إىل ق�ضية انتفاع ومتدّد املكتب
التنفيذي ح ّتى عام 2018؟
منا�ص من االعرتاف� ،أن بقاء القانون
 ال َم��ن دون خطوة
ا� � �ص� ��داره هو
ت �� �س � ّه��ل
خ �ط ��أ تتحمله
ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة

الأوملبية ،و�أنا جزء منها ،برغم كونه غري
مق�صود ،كان يفرت�ض �أن متتلك الأوملبية
قانونها اخلا�ص منذ �سنني طويلة ،ومل
ت�ك��ن �أ��س�ب��اب ال�ت��أخ��ر ان�ت�خ��اب�ي��ة ،فحال
انتهاء االنتخابات ،قلنا يجب �أن ن�شرّع
بكتابة قانون جديد ،و�ش ّكلنا جلنة من
�أع�ضاء اجلمعية العمومية مم��ن لديهم
خربة ،وبع�ضهم يحمل �شهادة الدكتوراه،
و�صدق ًا مل اطلع على م�سودتهم ،وحال
�إجن ��ازه �أرف �ق��ت معه كتابي وذه�ب��ت به
اىل جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية،
قبل �سنة ون�صف ال�سنة ،وحتدثت معهم
ب��احل��رف ال��واح��د (ه��اك��م ال �ق��ان��ون� ،إذا
ترغبون اال�ضافة عليه �أو احلذف من �أجل
امل�صلحة العامة ،ف�أنا معكم ،املهم لدينا
�أن يُ�شرّع �أول قانون للأوملبية منذ عام
.)2003
* �أمل تتوا�صلوا مع اللجنة املعنية يف
مناق�شة امل�سودة؟
 كال ،مل يح�صل �شي ٌء ومل يت�صل بنا �أحد،�إال ما ي�صلنا من �أخبار بوجود ا�شخا�ص
م��ن خ� ��ارج جل �ن��ة ال �� �ش �ب��اب وال��ري��ا� �ض��ة
ال�برمل��ان�ي��ة ،ي��دل��ون ب��دل��وه��م يف ��ش��ؤون
قانون الأوملبية ،ويف اجتماع مع رئي�س
جمل�س النوّاب قبل �أيام ،كان ع�ضو جلنة
ال�شباب والريا�ضة النائب عامر الفائز
موجود ًا معنا ،ف�س�ألته ماذا ح ّل بقانون
الأوملبية منذ عام ون�صف العام ،والنا�س
تتهمنا ب�أننا ن�سوّف املو�ضوع من �أجل
البقاء مدة �أطول ،ثم ملاذا مل تت�صلوا بنا
لبيان معلومة م��ا �أو نثبّت ر�أي�� ًا مهم ًا ؟

وعدين الفائز خري ًا يف الفرتة املقبلة.
* ولكن رئي�س جلنة ال�شباب والريا�ضة
الربملانيّة برّر ذلك بالتوقف عن التعاطي
مع قانونكم بعدما ورد ُه كتاب من وزير
ال�شباب والريا�ضة ي�ؤكد �أن كل قوانني
امل�ؤ�س�سات الريا�ضية تر�سل �إىل جمل�س
ال � ��وزراء ع��ن ط��ري��ق ال� � ��وزارة ،مل ��اذا ال
تتحركون جتاه الوزارة؟
 و�أن��ا �أ�س�أله �أل�سنا طرف ًا يف املو�ضوع؟ مل ��اذا مل يعلمنا ب�ف�ح��وى ال�ك�ت��اب ،كي
ن� ��أخ ��ذه اىل ال ��وزي ��ر ع �ب �ط��ان ون�ن�ج��زه
م��ن دون �أيّ ت ��أخ�ير؟ ع�ن��دم��ا �سلمناهم
امل�سودة مل يف�صحوا عن ذلك وبعد �سنة
ون�صف ،يتذرّعون ب�أمر وزاري ! �صدق ًا
ل��و �س ّلمتني اللجنة امل���س��ودة م��ن فرتة
منا�سبة ،كنت �س�أح�سمها مع الوزير بحكم
عالقتي الطيبة معه ولن تبقى مع ّلقة طيلة
هذه املدة.
* م��اه��و الإج� ��راء ال��ذي �ستتخذوه بعد
توقف العمل بامل�سودة؟
 حال �إطالعي على ما برّره رئي�س جلنةال�شباب ال�برمل��ان�ي��ة ل �ـ(امل��دى) �أ� �ص� ُ
�درت
كتاب ًا اىل اللجنة طالبتها ب�إعادة م�سودة
القانون ،و�س�أ�س ّلمها اىل جلنة م�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين يف جمل�س النوّاب التي
وعدتنا خري ًا ب�إجنازه على غرار قوانني
�أخ��رى لنقابات وطنية �أ ّ
مت��ت قوانينها
ب���س��رع��ة وه ��ي ال �ط��ري �ق��ة امل�ن��ا��س�ب��ة كي
نخل�ص وزارة ال�شباب وجلنة ال�شباب
الربملانية من قانون الأوملبية ،و�صراحة
لن نعيد امل�سودة اىل ال�شباب الربملانية

�شهادة البطل
* َ
طالبت يف �أحد املقرتحات املرفوعة �إىل
جمل�س النوّاب برفع �شرط ال�شهادة من
الئحة الرت�شح النتخابات الأندية ،وهذا
بحد ذاته يُع ّد تكري�س ًا للتخلف �إذ �أن احلد
ن�ص القانون هي
الأدن ��ى لل�شهادة كما ّ
الإعدادية ،ما دواف��ع اال�ستثناء املقرتح،
وهل هناك �شروط ومعايري ملن ي�شملهم
يف حال َّمت الأخذ به؟
 �أود �أن �أ�ؤك� � ��د ،ل�ي���س��ت ك �ب�يرة علىالريا�ضي البطل ال��ذي خ��دم ال�ع��راق� ،أن
يتم قبوله يف الهيئة العامة ا�ستثنا ًء من
�شرط ال�شهادة  ،وتل ّق ْت اوملبيتنا طلبات
ع� �دّة م��ن �أب��ط��ال يف ال��ري��ا� �ض��ة حققوا
منجزات كبرية  ،لكن الظرف مل ي�سعفهم
ملوا�صلة درا�ستهم يف ال�سابق ،و�أرت�أينا
خا�صة �إذ �أن
ا�ستثناءهم ،وفق �ضوابط ّ
امل�شرّع يف الربملان هو من �سيدخل يف
التفا�صيل و�سيتم ا�ست�شارتنا حتم ًا،
ورمبا لديهم فكرة بتحديد قبول املر�شح
يف الهيئة العامة فقط� ،أي ال يجوز له
ت�ب�وُّء من�صب يف جمل�س �إدارة النادي
على �سبيل امل �ث��ال ،ث��م دع�ن��ي �أ��ص��ارح��ك
و�آم ��ل �أن ال ت��ؤخ��ذ ع�ل� ّ�ي قناعتي ،لي�س
بال�ضرورة �أن ترتبط الكفاءة بال�شهادة،
والتجارب كثرية يف هذه النقطة ال ي�سع
املجال للخو�ض فيها.
* واحدة من مبادئ اللجنة الأوملبية ح�سب
امليثاق الدويل� ،أنها منظمة م�ستق ّلة تراعي
جميع امل�ؤ�س�سات الريا�ضية بحيادية
تامة ،الحظنا هناك انحياز ًا وا�ضح ًا من
جلنتكم و�إعالمكم وخطاباتكم لتع�ضيد
جمل�س �أندية العراق برغم �أن رئي�سه �أحد
�أع�ضاء املكتب التنفيذي للجنة ،مل�صلحة
مَن يح�صل هذا؟
 مل انحز بتات ًا ملجل�س �أن��دي��ة العراق،بل و�صل احلال برئي�سه جميل العبادي،
اىل �أنه توعّد يف �أحد اجتماعات املكتب
التنفيذي للجنة الأوملبية بال�شكوى �ضد
الأوملبية ،مدّعي ًا �أن االندية ترتبط بها
نول اهتمام ًا لها ،فقلت له �أذهب
ونحن مل ِ
ب�شكواك اىل �أيّة جهة ت�شاء فنحن ال نريد
الأندية لأننا نفتقد املقوّمات الأ�سا�سية
ل�ضمّها وكما �أ�سلفت (الأم ��وال والبنى
التحتية) وجميع اع�ضاء املكتب �شهو ٌد
على هذا املوقف ،ثم �أن��ا ال �أدع��م جمل�س
الأن��دي��ة ،فم�شاغل اللجنة واالحت ��ادات
الوطنية كبرية وم�ؤرقة ،ومل �أذكر يوم ًا
جمل�س الأندية يف �أيّ من اجتماعاتي �أو
�أحاديثي للإعالم ،و�إذا ما حتدث العبادي
ب�صفته ع�ضو ًا يف تنفيذي جلنتنا ف�إنه
يتحمّل م�س�ؤولية كالمه ،ول�سنا معنيني
به �إال بقدر ما ميار�سه من �أعمال �ضمن
�إط� ��ار الأومل �ب �ي��ة ،ك�م��ا ل��ن �أج��ام��ل �أح ��د ًا
على ح�ساب الأومل�ب�ي��ة ،ه��ذا م��ن ناحية،
�أم��ا بخ�صو�ص مبادئ امليثاق الأوملبي
ال��ذي �أ� �ش��رت �إل �ي��ه يف � �س ��ؤال��ك ،فجميع
امل��ؤمت��رات التي نح�ضرها التي تنظمها
الأوملبية الدولية �أو املجل�س الآ�سيوي،
ت�ؤكد على �أن اللجان الأوملبية الوطنية
مُلزمة بالتعامل م��ع احلكومة وال��دول��ة
ب�شفافية وتن�سيق وتعاون لي�س له حدّ،
والب ��د ه�ن��ا م��ن الإ�� �ش ��ارة اىل ال�ل�ق��اءات
امل�ستمرة ب�ين رئي�س املجل�س الأومل�ب��ي
الآ��س�ي��وي �أح�م��د الفهد ب��وزي��ر ال�شباب
وال��ري��ا��ض��ة عبداحل�سني عبطان� ،أث�ن��اء
تواجدنا �سوي ًا يف امل��ؤمت��رات الدولية،
حيث يجري احلديث مبنتهى االرتياح
عن عالقات التعاون الوثيق بني الأوملبية
والوزارة ،ون�شعر بفرح الفهد واطمئنانه
ب �ع��دم وج� ��ود م �� �ش��اك��ل ك��ال �ت��ي ي�ث�يره��ا
الإع�لام �أحيان ًا ،وت�أخذ �صداها ال�سلبي

الزميل �إياد ال�صاحلي يف حواره مع رعد حمودي

يف اخل��ارج ،فنحن ن��درك �أيّ تقاطع بني
امل�ؤ�س�ستني ي�ؤثر يف الريا�ضة.
* �أع��ل��ن اخل �ب�ير ال��ري��ا� �ض��ي د .ب��ا��س��ل
عبداملهدي �أنه يدعو الله ليغفر له قيامه
بدعم املكتب التنفيذي وو�صول البع�ض
اىل كرا�سي امل�س�ؤولية ،هل تف�سّ ر ذلك
لأن ��ه مل ي�ت��وق��ع �أن ي��واج��ه جت� ��اوز ًا من
ع�ضو تنفيذي على مقامه م��ن دون �أن
ت� �ب ��ادرون مب��وق��ف ح ��ازم ل ��رد االع�ت�ب��ار
لنف�سه ولت�أريخه الكبري؟
 دك �ت��ور با�سل �أخ و��ص��دي��ق وا��س�ت��اذ،وعالقتي ب��ه �أك�ثر م��ن �أيّ �شخ�ص �آخ��ر
الآن ويف امل��ا��ض��ي ،عندما كنت الع�ب� ًا،
هكذا �أنظر له مبقايي�س االح�ت�رام التي
ي�ستحقها ،و�صدق ًا �إن كل ما يقوله يُعد
مو�سوعة ريا�ضية ولبنة ا�سا�سية يف
الو�سط الريا�ضي ،وه��ذه فر�صة التقدم
ب��االع �ت��ذار ل��ه ب�صفتي رئ �ي �� �س � ًا للجنة
الأوملبية و�صديق ًا ّ
يكن له كل التقدير عمّا
ُكتب عنه يف الإعالم م�ؤخر ًا ،واعتذاري
يزيدين فخر ًا واع�ت��زاز ًا لقامته الكبرية
يف الريا�ضة ،واع�ترف هنا �أنني �أ�شعر
ب��اخل�ج��ل م��ن زي��ارت��ه �إىل بيته ب�سبب
املوقف الذي تعرّ�ض له.
* هل تتفق معنا �أن دكتور با�سل فقد الثقة
بالأوملبية لعدم وج��ود تفاعل منها مع
طروحاته الكثرية عرب مقاالته وحواراته
التي �أراد منها �ضمان م�صلحة الريا�ضة
يف احلا�ضر وامل�ستقبل؟
 ك�ل�ا مل ي�ف�ق��د ال �ث �ق��ة ق ��ط ،ل �ك� َّ�ن ه�ن��اك�أم��ور ًا يراها مواتية لإ�ضافة �شيء ما �أو
التخل�ص من م�شكلة مزمنة ،ويف الواقع
ي�صعب حتقيقها ،فالأ�شياء املثالية لي�س
من ال�سهل تنفيذها على الأر���ض كوننا
ج��زء ًا من واق��ع ع��ام يف بلد تتداخل يف
ال��واج�ب��ات م�سائل خ��ارج��ة ع��ن �إرادت ��ك
لتزيد ال�ضغوط عليك ،وال �أخ�ف��ي اننا
ن�ستلهم الكثري من احلكمة والن�صح عرب
عال على
عديد املقاالت املكتوبة بحر�ص ٍ
الريا�ضة.

ملف احلظر �سيا�سي
* مل تبق �سوى �ساعات على مناق�شة
االحت� ��اد ال� ��دويل ل �ك��رة ال �ق��دم احل�ظ��ر
املفرو�ض على كرتنا ،هل ان��ت متفائل
ب�ج��د ّي��ة �إق� ��راره رف��ع احل �ظ��ر ،وم��ا �س ّر
ابتعادك عن امللف� ،إذ مل ن َر لك �أيّ ن�شاط
م��ع ال ��وزارة �أو االحت��اد يف م�سعاهما
لغلق امللف الذي طال  37عام ًا ؟
 �أو ًال مل ت��وجّ ��ه يل دع��وة ك��ي �أ��ش��اركوزير ال�شباب والريا�ضة ورئي�س احتاد
ك��رة القدم ،زياراتهما امل�ستمرة ملقريّ
االحت��ادي��ن ال��دويل والآ��س�ي��وي متهيد ًا
ل���ش��رح م��وج�ب��ات رف��ع احل �ظ��ر ال��دويل
ع��ن امل�لاع��ب ال�ع��راق�ي��ة  ،ل�ك��ن ط��امل��ا �أن
تلك امل�ساعي ت�صبّ يف م�صلحة الكرة
العراقية ،ف�أنا داعم لها ح ّتى لو مل �أكن
م��وج��ود ًا �ضمن حملتهما ،وحت�ضرين
هنا ا�ستجابة رئي�س االحت��اد الآ�سيوي
��س�ل�م��ان ب��ن �إب ��راه� �ي ��م ،مل�ط�ل��ب وف��دن��ا
ب� ��� �ض ��رورة دع� ��م امل� �ل ��ف ال� �ع ��راق ��ي يف
اجتماع الكونغر�س ال��دويل املقرر بعد
غد اخلمي�س ،يف العا�صمة البحرينية
املنامة ،و�أنا متفائل بوجود بوادر لرفع
احلظر اجلزئي عن مالعبنا ،ومع كل ذلك
علينا �أن ال نتفاج�أ لأيّ ق��رار ،فاحلظر
مو�ضوع �سيا�سي بامتياز �أكرث من كونه
ريا�ضي ًا ،بل هو �شائك وكبري ،ونتمنى
�أن تكون احلكومة م�شاركة �أي�ض ًا يف
احلملة.
* �أخ� ً
يرا  ..الوالية الثالثة ع��ام 2018
ه��ل م��ا ت��زال م�شروع ًا قائم ًا ل�ك��م ،وما
هي دعائم ثقتكم ّ
للرت�شح هل ت�ستند �إىل
منجزات متحققة يف دورت�ين �سابقتني
ا� �س � ُت �ن� ِ�زف منها ال�ك�ث�ير يف مماحكات
بني الأوملبية واحلكومة وامل�ؤ�س�سات
الدولية لإيجاد م�شرتكات نظام انتخابي
يُر�ضي جميع الأطراف ومل ير�ضها؟!
 ح � ّت��ى ال �ل �ح �ظ��ة مل �أف� �ك ��ر يف تهيئةالظروف للرت�شح اىل والية ثالثة� ،أترك
ذلك يف حينه ،وعندما �أفكر بالتوقف عن
العمل الريا�ضي واخل�ل��ود اىل الراحة
بعد �سنني طويلة مل �أف��ارق فيها الوطن
�أك�ث�ر م��ن م�ف��ارق�ت��ي لعائلتي� ،س�أكتب
عما حتقق م��ن �إي �ج��اب و��س�ل��ب ،لأنني
يف كلتا احل��ال�ت�ين احت � ّم��ل م�س�ؤولية
رئا�ستي للجنة الأومل�ب�ي��ة وم��ا �شهدته
من مواقف ت�س ّر القلب وتكدمه� ،أحمد
ال �ل��ه ان �ن��ي اج �ت �ه��دت ق ��در ا�ستطاعتي
و�س�أو ّثق املقومات التي �ساعدتني يف
اتخاذ القرار ال�صائب ،و�س�أ�شرح �أ�سباب
�إخفاقي بكل �شجاعة.
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رياضة

اجلماهري الريا�ض�� ّية ّ
ترتقب ب�ش��رى دولي��ة لرفع احلظر
بغداد  /حيدر مدلول
�أكد رئي�س احتاد الكرة عبد اخلالق
م�سع ��ود� ،أن الإع�ل�ان الر�سم ��ي عن
ع ��ودة �إقام ��ة املباري ��ات الدولي ��ة
الود ّي ��ة اىل املالع ��ب العراقي ��ة يف
�أربيل يف اقليم كرد�ستان والب�صرة
وكرب�ل�اء للمنتخب ��ات والأندي ��ة
العراقي ��ة� ،سيت ��م اتخ ��اذه خ�ل�ال
االجتم ��اع ال�ساب ��ع وال�ست�ي�ن الذي
�ستعقده اجلمعية العمومية لالحتاد
الدويل لك ��رة القدم �صب ��اح بعد غد
اخلمي� ��س ،بالعا�صم ��ة البحريني ��ة
املنام ��ة وت�شارك في ��ه  209دول من
خمتلف انحاء العامل.
و�أ�ض ��اف م�سع ��ود يف ات�ص ��ال م ��ع
(امل ��دى) م ��ن العا�صم ��ة البحرينية
املنامة� ،أن رئي�س االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم البحرين ��ي �سلمان بن
�إبراهي ��م �أبلغ ��ه �أنه �سي ��زف ب�شرى
خالل االجتم ��اع بخ�صو�ص م�س�ألة
رف ��ع احلظ ��ر ع ��ن الك ��رة العراقي ��ة
تدخ ��ل الفرحة اىل قلوب اجلماهري
الريا�ضي ��ة يف الع ��راق وه ��ي
ت ��رى منتخباته ��ا و�أنديته ��ا تلع ��ب
مبارياته ��ا عل ��ى املالع ��ب العراقية
ال�سيما بعد النتائج
الإيجابي ��ة التي
�أعطاه ��ا وف ��دا
اال حتا د ي ��ن
ا ل ��د و يل
و ا لآ �سي ��و ي
يف تقريرهما،
عل ��ى �أث ��ر

زي ��ارة املالع ��ب العراقي ��ة يف مدن
الب�ص ��رة وكرب�ل�اء و�أربي ��ل خ�ل�ال
�شهري �شباط وني�سان املا�ضيني،
ح�س ��ب االتفاق ال ��ذي مت بني
وف ��د الع ��راق ال ��ذي تر�أ�سه
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة
عبداحل�س�ي�ن عبط ��ان
م ��ع ال�سوي�س ��ري جي ��اين
انفانتين ��و ،خ�ل�ال اللق ��اء
الذي جمعهما يف مقر الفيفا

مبدينة زيورخ ال�سوي�سرية.
و�أو�ضح م�سع ��ود �أنه ،وجد �أجواء
املنام ��ة �إيجابي ��ة بخ�صو� ��ص رف ��ع
احلظ ��ر ال ��دويل عن الع ��راق خالل
االجتماعات التي جمعته مع العديد
م ��ن ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات العربي ��ة
والآ�سيوية والإفريقية والأوروبية
والأمريكي ��ة اجلنوبي ��ة منذ حلظة
و�صول ��ه اىل العا�صم ��ة البحرينية
املنام ��ة لرئا�س ��ة وف ��د احت ��اد الكرة

واجتماعه مع االحتادين الآ�سيوي
وال ��دويل ،والذي يع ��د حقا طبيعيا
له ،خا�صة �أن كرة القدم يف العراق
ُتع� � ّد ر�سال ��ة �س�ل�ام وحمب ��ة و�ألفة
توحّ ��د جميع �أطياف ��ه ،وما ح�ضور
�أك�ث�ر م ��ن  60الف متف ��رج لعدد من
املباري ��ات اجلماهريي ��ة الت ��ي تقام
على مالعبه �سواء بالعا�صمة بغداد
�أو بالب�ص ��رة وكرب�ل�اء و�أربي ��ل �إال
دليل وا�ضح على �صحة كالمي.

ويف تط ��وّ ر الح ��ق ،جن ��ح احت ��اد
الك ��رة ب�إقن ��اع نظ�ي�ره الآ�سي ��وي
باحت�ضان الع ��راق مباراتي فريقيه
الزوراء والقوة اجلوية املرتقبتني
يومي  15و� 29أيار اجلاري ،بر�سم
الدور ن�ص ��ف النهائي لبطولة ك�أ�س
االحتاد الآ�سي ��وي عن منطقة غرب
�آ�سيا .ونقل املوقع الر�سمي الحتاد
الك ��رة عن رئي�س احت ��اد الكرة عبد
اخلال ��ق م�سعود قول ��ه �إن ،االحتاد

�أربيل ت�شهد اللم�سات الأخرية لعقد كالديرون

بغداد  /املدى

عقدت جلنة اخل�براء ممثلة بالدكتور
كاظم الربيعي وال��دك�ت��ور موفق عبد
الوهاب والكابنت ب�سام ر�ؤوف ،جل�سة
ح��وار ّي��ة ا�ستمرت �أك�ثر من �ساعتني
مع جلنة املنتخبات بح�ضور �سبعة
من �أع�ضائها ملناق�شة تو�صياتها التي
رفعتها للمكتب التنفيذي الحت��اد
الكرة ب�ش�أن تر�شيح ثالثة مدربني
ح �� �س��ب ال�ت�رت �ي��ب "الأرجنتيني
ك��ال��دي��رون ،وال �ه��ول �ن��دي ك ��رول،
وال�برت �غ��ايل فينجادا" ل�ت��دري��ب
املنتخب ال��وط�ن��ي ،وم��ا الأ�س�س
التي مت وفقها تر�شيحهم من دون
�آخرين.

مع�سكر تايالندي ل�شباب
ال�صاالت حت�ضري ًا للنهائيات

بغداد  /املدى
غ ��ادر �أم� ��س الأثن�ي�ن ،وفد منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة ال�ص ��االت اىل العا�صمة
التايالندي ��ة بانك ��وك ،للدخ ��ول يف مع�سك ��ر تدريب ��ي يق ��ام هن ��اك حت�ضري ًا
للم�شارك ��ة يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت  19عام� � ًا ،التي �ستقام هناك بدء ًا من
ي ��وم � 16أي ��ار احلايل ،ال�سيما بع ��د �أن �أوقعته القرع ��ة يف املجموعة الأوىل
اىل جان ��ب منتخب ��ات ماليزيا و�أفغان�ست ��ان والبحرين وبرون ��اي وتايالند
البلد ّ
املنظم.
وقال املن�سق الإعالمي للجنة ال�صاالت يف احتاد الكرة عدي �صبار لـ(املدى)
�إن امل ��درب علي طالب �أختار  16العب ًا لهذا املع�سكر الذي نتطلع فيه خلو�ض
ع ��دد م ��ن املباري ��ات التجريبية م ��ع منتخب ��ات املجاميع الأخ ��رى التي تقيم
مع�سك ��رات يف بانكوك من �أجل رفع درج ��ة اجلاهزية للجميع والتعوّ د على
�أج ��واء املناف�سات خا�صة �أننا �سنلع ��ب  5مباريات يف � 5أيام متتالية� ،ضمن
دور املجموعات ح�سب اجلدول الذي و�ضعته اللجنة املنظمة للبطولة.
و�أو�ض ��ح �أن ،منتخ ��ب ال�شباب لل�صاالت �سيلعب مبارات ��ه الأوىل مع نظريه
املنتخب البحريني يوم � 16أيار اجلاري ،يف افتتاح م�شواره فيما �سيواجه
نظ�ي�ره الربون ��اي يف اليوم التايل ،ويلتقي يف مبارات ��ه الثالثة  18منه مع
املنتخ ��ب االفغ ��اين وي�ضيّف نظ�ي�ره املاليزي ي ��وم  19فيما �سيك ��ون اليوم
الت ��ايل ،م�سرح ًا لآخر مبارياته مع نظ�ي�ره التايالندي ،وتتطلع �إدارة الوفد
اىل �ضم ��ان تذكرة العبور اىل الدور الثاين ال ��ذي �سيكون بوابة التقدم اىل
املباراة النهائية للظفر باللقب.
و�أ�ش ��ار �صبار �إىل �أن ،املع�سك ��رات التدريبية واملباري ��ات الودية التي دخل
فيه ��ا منتخب ال�شب ��اب لل�صاالت ا�سهمت يف تنفي ��ذ الربنامج التدريبي الذي
طلب ��ه امل ��درب عل ��ي طالب م ��ن احتاد الك ��رة ،عرب جلن ��ة ال�ص ��االت وخا�صة
املع�سك ��ر التدريب ��ي الأخري ال ��ذي �أقي ��م بالعا�صمة اللبناني ��ة بريوت ،متكن
فيه ��ا من التغلب على نظريه اللبناين يف ث�ل�اث مباريات جرت بينهما كانت
بواقع ( )1-5و( )2-3و( )0-2خالل ثالثة �أيام متتالية �ضمن اال�ستعدادات
النهائية لهما للبطولة الآ�سيوية.

وق��ال املتحدث الر�سمي للجنة اخل�براء
د.م��وف��ق عبدالوهاب �أن ه��ذا االجتماع
كان الأول للجنة بعد بدء عملها الإثنني
املا�ضي ،و�أرت � ��أت �أن تكون البداية مع
جلنة املنتخبات ل�ك��ون اجلميع يرتقب
ت�سمية املدرب اجلديد للمنتخب الوطني
وم�ع��رف��ة ه��وي�ت��ه ،ال�سيما �أن الأح��ادي��ث
تتناقل ه�ن��ا وه �ن��اك ب���ش��أن ه��ذا امل��درب
�أو ذاك ،وعلى الرغم من ال�سري الذاتية
ال �ع��دي��دة امل��ت��واف��رة ل��درا� �س �ت �ه��ا � �س��واء
القدمية التي ناق�شتها جلنة املنتخبات
�أم اجلديدة التي مت طرحها على طاولة
احل ��وار� ،إال �أن جلنة اخل�ب�راء تو�صلت
�إىل قناعة مفادها �أن م�س�ألة اال�ستعانة
باملدرب الوطني خالل املدة القليلة املقبلة
م�ستبعدة متام ًا ،و�أن احت��اد الكرة قطع

�شوط ًا ك�ب� ً
يرا يف مفاو�ضاته م��ع امل��درب
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي "كالديرون" ع�ط�ف� ًا على
تو�صية جلنة املنتخبات التي و�ضعته
كخيار �أول مع " الهولندي كرول" كخيار
كخيار ثالث
�ان و"الربتغايل فينجادا"
ث� ٍ
ٍ
بعد درا�سة ومتحي�ص دقيقني.
و�أ��ض��اف عبدالوهاب� :أ�صبح املو�ضوع
�أم��ر ًا واق�ع� ًا قبل �أن تبد�أ اللجنة عملها،
ال�سيما �أن الأرجنتيني "كالديرون" وافق
على املبلغ الذي و�ضعه احتاد الكرة ومت
حتديد الأ�سبوع املقبل موعد ًا لو�صوله
�إىل �أربيل لبدء املفاو�ضات ،مو�ضح ًا �أن،
جلنة اخل�ب�راء وج��دت م��ن الأف�ضل الآن
ات �خ��اذ م��وق��ف امل��راق��ب مل��ا �سيحدث يف
املفاو�ضات م��ع ط��رح �آراء ع �دّة ب�ش�أنها
و� � �ض� ��رورة ت���ض�م�ي�ن�ه��ا يف ال �ع �ق��د بني

جن ��ح يف اقن ��اع نظ�ي�ره الآ�سيوي
يف �إقام ��ة مبارات ��ي ال ��دور ن�ص ��ف
النهائ ��ي لبطول ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد
الآ�سي ��وي يف الع ��راق ،م�ضيف� � ًا �أن
االحت ��اد الآ�سي ��وي ق ��رر �أن يك ��ون
ملع ��ب فران�سو حري ��ري يف �أربيل
مكان� � ًا الحت�ض ��ان املبارات�ي�ن عل ��ى
اعتب ��ار �أن امللعب احت�ض ��ن العديد
من املباريات الر�سمية يف ت�صفيات
ك�أ� ��س الع ��امل والأوملبي ��اد ونهائ ��ي
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
وتاب ��ع �أن ،االحت ��اد ي�سع ��ى ب ��كل
جه ��ده لأن تكون املالع ��ب الأخرى
يف كرب�ل�اء والب�صرة حت ��ت �أنظار
االحت ��اد الآ�سيوي م ��ن �أجل منحها
الفر�ص ��ة املنا�سب ��ة كم ��ا مت منحه ��ا
مللع ��ب �أربيل ،ف�ض ًال ع ��ن ا�ستيعاب
ملع ��ب كرب�ل�اء الع ��دد الأك�ب�ر م ��ن
اجلمه ��ور املتعط� ��ش لر�ؤي ��ة فرق ��ه
عل ��ى مالعب ��ه ،م�ؤك ��د ًا �أن ،االحتاد
طلب م ��ن الآ�سيوي �إقامة املباراتني
املحددت�ي�ن على ملع ��ب كربالء ملنح
الفر�صة مللعب كربالء ليدخل �ضمن
اخلدم ��ة الآ�سيوي ��ة  ،مبين� � ًا �أن،
االحت ��اد تل ّق ��ى تطمين ��ات �آ�سيوية
بخ�صو�ص الطل ��ب العراقي  .وقدم
م�سعود نيابة عن الأ�سرة الكروية،
�شكره وتقديره لرئي�س نادي القوة
اجلوية �أنور حمه ملواقفه الوطنية
املتمي ��زة وموافقت ��ه عل ��ى �إج ��راء
املبارات�ي�ن يف �أيّ ملع ��ب يح ��دده
االحت ��اد الآ�سيوي� ،إذ و�ضع رئي�س
الن ��ادي فريق الق ��وة اجلوية حتت
ت�ص ّرف احتاد الكرة.

الطرفني عطف ًا على جتارب �سابقة � ّأ�شرت
مكامن خلل يف بنود العقد مع املدربني
الأج��ان��ب ال��ذي��ن ت�سلموا مهمة ت��دري��ب
املنتخب الوطني ،ومت التداول فيها مع
جلنة املنتخبات مع الت�أكيد على �ضرورة
الإط�لاع على تفا�صيل العقد لبيان الر�أي
قبل التفاو�ض.
وت��اب��ع �أن جلنة اخل�ب�راء �أك��دت �أن�ه��ا مع
اختيار �إدارة فنية �أجنبية ت�شرف على عمل
ومناهج تدريب جميع املنتخبات الوطنية
بفئاتها املختلفة مع مدربيها الوطنيني،
نظر ًا لوجود ف�سحة زمنية جيدة تتيح
لنا اختيار الأف�ضل ،وو�ضع الطرفان يف
نهاية الإجتماع املعايري والأ�س�س التي
�سيتم على وفقها اخ�ت�ي��ار امل�ل�اك الفني
املحلي امل�ساعد للمدرب الأجنبي.

بعبارة أخرى

 علي رياح

�أخـطـاء الكـبـار!
م ��ن الن ��ادر �أن �أرى املدرب جوزيه مورينيو وق ��د تغلبت خماوفه على
يقينه فيما املباراة جتري �أمام ناظريه ..فهو عندي من املدربني القالئل
الذين يح�سنون التدبري يف الأوقات ال�صعبة �أو الع�صيبة ،وما مير به
املانيو منذ �أكرث من مو�سم يوحي ب�شعور التعاطف� ،إن مل �أقل ال�شفقة
على املدرب الذي يقوده  ..فقد دخل حقل الألغام مبلء �إرادته!
وبني (النادر) الذي احتدث عنه� ،أخطاء االختيار والإبدال يف قرارات
موريني ��و خالل مواجهة �أم� ��س الأول �أمام الأر�سن ��ال ..فمن يعرف ما
لدى ال�شياطني احلمر وما يغيب عنهم بعدما كرثت الغيابات الق�سرية،
كان يتوق ��ع �أن يرك ��ن مورينيو اىل التنظيم �أو حت ��ى التقنني الدفاعي
الذي ا�شتهر به منذ بواك�ي�ر جنوميته التدريبية مع بورتو الربتغايل
قب ��ل خم�س ع�شرة �سنة ..وهذا الركون م�ب�رر متام ًا حني نعلم �أن �أمام
الفري ��ق ا�ستحقاق� � ًا �أهم بع ��د غد اخلمي� ��س يف ن�صف نهائ ��ي الدوري
الأوربي �أمام �سيلتا فيغو الإ�سباين بعدما نف�ض ال�شياطني �أيديهم من
�أيّ مركز متقدم يف الدوري الإنكليزي!
لك ��ن مورينيو ،ومثل كل مدرب كبري الب ��د �أن تكون له هفوة �أو �سقطة
غ�ي�ر متوقعة يف التخطيط والتدب�ي�ر  ،خالف نف�سه عندما ت�أخر فريقه
فزج بالالعبني را�شف ��ورد ولينغارد اللذين كان
ب�صف ��ر مقابل هدف�ي�ن َّ ،
يدخرهما املدرب ملواجهة اخلمي�س ،واندفع الفريق مهاجم ًا بال هوادة
وحانت له فر�ص �سهلة عديدة للت�سجيل ،ولكن متى كان كذلك؟ مت الأمر
بع ��د خ�سارة املباراة بانته ��اج الدفاع املقيت ط ��وال الوقت حتى كادت
معامل مان�ش�سرت يونايتد تختفي متام ًا من امليدان!
ً
ناق� ��ض موريني ��و نف�س ��ه يف هذه املب ��اراة ،ومل �أعرف متام� �ا ماذا كان
يريد ،فال هو ك�سب الره ��ان ب�أ�سلوب الدفاع ال�سلبي الذي ج ّرد املانيو
م ��ن كل مزاي ��اه الهجومي ��ة ،ث ��م ب�أ�سلوب الهج ��وم املفت ��وح يف الربع
الأخري من املباراة بعدما خرجت املباراة من بني يديه!
هنال ��ك من يقول يف هذا ال�ش�أن �أننا كم�شاهدين نعرف �شيئ ًا يدور �أمام
�أنظارنا وتخفى عنا �أ�شياء ال نعرفها � ،أو ال نفهمها ..وهذا قول مردود
عل ��ى �صاحبه حني يتعلق الأمر بوجهني لفري ��ق و�أ�سلوبني متناق�ضني
ملدرب يف قراءة �أو �إدارة مباراة!
له ��ذا مل يتعر� ��ض موريني ��و �إىل نقد ال�صحاف ��ة االنكليزي ��ة خ�صو�ص ًا
املتحزب ��ة لفري ��ق مان�ش�س�ت�ر يونايتد كم ��ا هوجم بعد مب ��اراة الأحد..
وعل ��ى ح ��د تعب�ي�ر غ ��اري نيفيل جن ��م املاني ��و ال�ساب ��ق ال�شه�ي�ر ،ف�إن
(موريني ��و ظهر �ضائع� � ًا ،فم ّرة كان ي�ستبقي خ�ي�رة جنومه على الدكة
انتظ ��ار ًا للموقعة الأهم �أمام �سلتا فيغو ،ومرة �أخرى ي�ستفيق ويلعب
على نحو مفتوح ال ندري �أين كان الفريق يخفيه)!
وا�ض ��ح متام� � ًا� ،أن مان�ش�سرت يونايتد م ��ازال يتع�ّثفرّ يف الظالم بحث ًا
ع ��ن هويته يف الأداء ويف اله ��دف املر�سوم له� ..إنه �ضياع خلفه رحيل
ال�س�ي�ر اليك� ��س فريغ�سون الذي اق�ت�رن به زه ��و ال�شياطني احلمر يف
�أجم ��ل عهود الإجن ��از ،وعمل من ت�سلم الزمام بع ��ده على تكري�س هذا
ال�ضياع!
ول ��ن يك ��ون مورينيو �شريك ًا يف ن�سج م�سل�س ��ل ال�ضياع هذا� ،إذا حقق
جلمهور النادي العري�ض اللقب الأوروبي يف جت�سيد لوقف التداعي ،
ويف ا�ستهالل لعهد جديد له ما وراءه  ..على �أن ي�ستكمل اال�صالح بعد
نهاي ��ة ه ��ذا املو�سم ب�أكرث من تعاقد جمد يغلق ب ��ه الثغرات التي باتت
مزمنة خ�صو�ص ًا يف العمق الدفاعي للفريق والذي كان مو�ضع جتارب
قا�صرة و�سيئة منذ رحيل النجمني فيديت�ش وفريديناند!
والأمر كل ��ه منوط مبورينيو الذي تعثرّ كث�ي� ً
را هذا املو�سم يف دروب
التعادل ،ثم تكلل الرتاجع بخ�سارة لي�ست يف �أوانها �أمام الغانرز.

خ��ط��وة واح����دة تف�صل ي��وف��ن��ت��و���س ع��ن ن��ه��ائ��ي دوري الأب��ط��ال
تورينو � /أ ف ب
�سيك ��ون يوفنتو� ��س الإيطايل �أمام
فر�صة ذهبية م ��ن �أجل بلوغ نهائي
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا للمرة
التا�سعة يف تاريخه ،عندما ي�ضيّف
موناك ��و الفرن�س ��ي بال�ساعة 9:45
م�س ��اء الي ��وم الثالث ��اء يف تورينو
يف �إياب الدور ن�صف النهائي.
وقطع فري ��ق امل ��درب ما�سيميليانو
اليغ ��ري� ،أك�ث�ر من ن�ص ��ف التاريخ
نح ��و النهائي عندما �أ�سقط موناكو
يف معقل ��ه "لوي�س الث ��اين" بالفوز
علي ��ه � -2صف ��ر بف�ض ��ل ثنائي ��ة
الأرجنتيني غونزالو هيغواين.
و�سيك ��ون موناكو بحاجة اىل �شبه
معج ��زة من �أج ��ل تعوي�ض خ�سارة
الذه ��اب وبل ��وغ النهائ ��ي للم ��رة

الثانية بع ��د عام ( 2004خ�سر �أمام
بورتو الربتغايل  ،) 3-0ال�سيما �أن
يوفنتو�س مل يتلق �سوى هدفني يف
جمي ��ع املباري ��ات الت ��ي خا�ضها يف

امل�سابقة القارية هذا املو�سم.
كم ��ا �أن فري ��ق "ال�سي ��دة العجوز"،
الباحث ع ��ن الثالثية ه ��ذا املو�سم،
مل ي ��ذق طعم الهزمي ��ة يف مبارياته

ال� �ـ 22الأخ�ي�رة الت ��ي خا�ضه ��ا يف
امل�سابقة القاري ��ة ،كما �أنه مل ي�سبق
لأيّ فريق �أن خ�سر يف ن�صف نهائي
دوري الأبط ��ال بفارق هدفني ذهاب ًا

فيليك�س ت�ستبعد امل�شاركة يف �أوملبياد 2024

�سيليت�ش يوا�صل ُّ
تقدمه يف ت�صنيف التن�س
باري�س �/أ ف ب
مل يطر�أ تبديل على املراكز ال�ستة الأوىل
يف ت�صني ��ف الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن يف
كرة التن� ��س ،واقت�صر الأم ��ر على تقدّم
الكروات ��ي ماري ��ن �سيليت� ��ش اىل املركز
ال�ساب ��ع ال ��ذي انتزعه م ��ن الياباين كي
ني�شيكوري بعد فوزه بدورة ا�سطنبول

الرتكي ��ة .وبات �سيليت�ش على بعد مركز
واح ��د م ��ن الرتتيب االف�ضل ل ��ه ( املركز
ال�ساد�س يف ت�شرين الثاين .)2016
كذلك تق ��دم الرو�سي الك�سن ��در رفرييف
الفائز بدورة ميونيخ االملانية اىل املركز
التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وب ��ات عل ��ى بع ��د مركز
واحد من اف�ضل ترتيب له �سابق ًا (املركز

الثامن ع�شر يف �شباط املا�ضي) .وتقدم
الفرن�س ��ي لوكا� ��س ب ��وي اىل املرك ��ز
ال� �ـ  ،13االف�ض ��ل ل ��ه يف م�سريت ��ه،
م�ستفي ��د ًا م ��ن تراج ��ع الت�شيك ��ي
توما� ��س برديت� ��ش اىل املركز الـ 14
لأن ��ه مل يلعب من ��ذ خروجه من دورة
مونتي كارلو الفرن�سية للما�سرتز.

ف����وز راب�����ع ل�����س��ل��ة ك��ل��ي��ف�لان��د ع��ل��ى ت��ورون��ت��و
وا�شنطن �/أ ف ب
ت�أهل كليفالند كافاليريز حامل اللقب اىل الدور
النهائي للمنطقة ال�شرقية بعد ح�سمه مواجهته
م ��ع تورونت ��و رابت ��ورز � -4صف ��ر ،بالف ��وز
علي ��ه يف املب ��اراة الرابع ��ة  102-109يف
االدوار االق�صائي ��ة "ب�ل�اي اوف" ل ��دوري كرة
ال�سل ��ة الأمريك ��ي للمحرتف�ي�ن .ويف املواجه ��ة
الثاني ��ة �ضمن املنطق ��ة ال�شرقية �أي�ض� � ًا ،فر�ض
وا�شنطن ويزاردز التعادل على �ضيفه بو�سطن

وبل ��غ النهائ ��ي .وهن ��اك فريق ��ان
فق ��ط جنح ��ا يف الت�أه ��ل اىل الدور
الت ��ايل بع ��د خ�سارتهم ��ا ذهاب ًا على
�أر�ضهم ��ا ،وهما اياك� ��س ام�سرتدام
الهولن ��دي يف ن�ص ��ف نهائي مو�سم
� 1996-1995ض ��د باناثينايكو�س
اليون ��اين ( 1-0ذهابا عل ��ى ار�ضه
و 0-3اياب ًا) ،وانرت ميالن الإيطايل
يف ال ��دور الث ��اين ملو�س ��م -2010
� 2011ضد باي ��رن ميونيخ الأملاين
( 1-0ذهاب ��ا و� 2-3إيابا) .ولي�ست
هن ��اك �أيّ اح�صائي ��ة تعطي الفريق
الفرن�سي بريق �أم ��ل ،وبينها �أنه مل
ي�سبق ليوفنتو�س اخل�سارة مبجمل
مبارات ��ي ذهاب� � ًا واياب ًا �أم ��ام فريق
فرن�س ��ي يف  11مواجه ��ة �سابق ��ة،
اثنتان منها �ضد موناكو بالذات يف
ن�ص ��ف نهائي مو�سم 1998-1997

ح�ي�ن خرج فائ ��ز ًا بنتيج ��ة اجمالية
 4-6قب ��ل �أن يخ�س ��ر يف النهائ ��ي
�أم ��ام ريال مدري ��د الإ�سباين ،وربع
نهائ ��ي مو�س ��م 2015-2014
بنتيج ��ة �إجمالي ��ة  0-1يف طريق ��ه
اىل النهائي حيث خ�سر �أمام عمالق
�إ�سبانيا الآخر بر�شلونة .ويبدو �أن
موناكو نف�سه مدرك ل�صعوبة املهمة
الت ��ي تنتظ ��ره ،وا�ستن ��اد ًا اىل ذلك
ح ��دد مدرب ��ه الربتغ ��ايل ليوناردو
جاردمي �أولوياته ب�إ�شراكه ت�شكيلة
�أ�سا�سي ��ة يف املب ��اراة الت ��ي فاز بها
ن ��ادي الإم ��ارة خ ��ارج ملعب ��ه على
نان�س ��ي � -3صف ��ر ال�سب ��ت ،يف
الدوري املحلي ،م ��ا جعله على بعد
فوز واحد م ��ن �أ�صل ثالث مباريات
متبقي ��ة له م ��ن �إحراز اللق ��ب للمرة
الأوىل منذ  17عام ًا.

�سيلتيك�س  2-2بفوزه عليه يف املباراة الرابعة
 ،102-121وحذا هيو�سنت روكت�س حذوه يف
ن�صف نهائي املنطقة الغربية وتعادل مع �ضيفه
�س ��ان انتونيو �سب�ي�رز  2-2بفوزه عليه -125
 .104يف قاع ��ة "�آر كندا �سن�ت�ر" يف تورونتو
وام ��ام  20307متفرج�ي�ن ،ب ��ات كليفالن ��د
كافاليريز �أوّ ل حام ��ل للقب يفوز � -8صفر على
م ��دار �سنت�ي�ن يف مباراتي ��ه يف الدورين الأول
والث ��اين من الـ"ب�ل�اي اوف" ،بع ��د تغلبه على

م�ضيّفه تورونت ��و رابتورز بفارق
�سبع نقاط  .102-109و�سيخو�ض
جنم كليفالند "املل ��ك" ليربون جيم�س
النهائ ��ي ال�سابع توالي ًا للمنطقة والتا�سع
يف � 14سن ��ة .و�سج ��ل جيم� ��س  35نقط ��ة
اىل ت�س ��ع متابع ��ات و�ست متري ��رات حا�سمة،
و�أ�ض ��اف كاي ��ري ايرفين ��غ  27نقط ��ة اىل ت�سع
متريرات حا�سم ��ة ،واالحتياطيان كايل كورفر
 18نقطة ،و�شانينغ فراي ،ع�شر نقاط.

لو�س اجنلو�س � /أ ف ب
ا�ستبعدت االمريكية �ألي�سون فيليك�س �أن ت�ستمر على امل�ضمار
لت�ش ��ارك يف دورة  2024االوملبية ،ح ّتى لو �ضيف ّتها مدينتها
لو� ��س اجنلو� ��س .وقال ��ت فيليك� ��س حامل ��ة ذهبيت ��ي الب ��دل
 100×4م�ت�ر و 400×4م�ت�ر وف�ضي ��ة �سب ��اق  400مرت يف
دورة ري ��و دي جان�ي�رو االوملبي ��ة لوكال ��ة "فران� ��س بر�س"
ع�شية زي ��ارة وفد من اللجن ��ة االوملبية الدولي ��ة مدينة لو�س
اجنلو� ��س للوق ��وف عل ��ى ملف تر�شيحه ��ا" :احب ذل ��ك لكن ال ،ال
�أرى �أين ا�ستطي ��ع املتابعة حت ��ى � .2024سيكون حلم من اجلميل
�أن يتحق ��ق ،لكن ��ي ا�ستبع ��د ذلك" .وترك ��ز فيليك� ��س ( 31عام ًا)
حت�ضرياته ��ا للم�شارك ��ة يف دورة طوكي ��و االوملبي ��ة .2020
و�أ�ضاف ��ت":ال ا�شع ��ر بقدرت ��ي عل ��ى املناف�س ��ة (يف ،")2024
يف �إ�ش ��ارة اىل بلوغه ��ا �سن ال� �ـ � 38سن ��ة يف  .2024ومل تت�أثر
فيليك�س مب�شاركة اجلامايكية مريلني �أوتي عن � 44سنة يف
دورة �أثينا الأوملبية ع ��ام  2004حتت علم �سلوفينيا.
و�أردفت ع�شية ا�ستقبالها الوفد االوملبي بدء ًا من غدٍ
االربع ��اء ،ب�صفتها �أحد اع�ضاء جلنة ملف املدينة:
"كنت �أريد عي�ش جتربة امل�شاركة يف الألعاب التي
قد تق ��ام يف مدينتي� .شاركت يف دورات
�أوملبي ��ة ع� �دّة ،اال �أن �شيئ ًا ال يوازي
الت�شجيع واالحت�ض ��ان والدعم من
قبل اجلمهور املحلي".

تحقيقات

عمليات
التجميل
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حت ِّول الن�ساء �إىل كائن
(�سيليكوين)
ً
وقليال من الكحل،
الأنثى �سر ديمومة الحياة ،الواهب العام للحب والحنان والإن�سانية ،لم تعد �أيقونة الجمال الطبيعي ،التي تكتفي ب�أحمر ال�شفاه
ً
باحثة عن كل ما يزيد ذلك الجمال و�إن كان البديل وقتي ًا ،فتحولت الى كائن تغزوه اال�صطناعية ،ففي ظل تيار الحداثة الذي لم يترك
فباتت
ً
ً
ً
ّ
�ساحال دون �أن يغزوه ّ
بمده وجزره ,مراكز التجميل �أ�صبحت تناف�س محال التب�ضع التجارية ،رغم كثرتها �إال �أنها ت�شهد كثافة عالية ،الم�شهد كان
ً
محاوال �إيجاد ِّ
حل ي�صلح به �صناعة ال�سماء.
ن�سائي الح�ضور منذ انت�شار عمليات التجميل ,لكن الرجل هو الآخر بات باحث ًا عن عيوبه
َ
 حتقيق /حممد املحمودي
عمليات ترقيعية حتوَّ لت جتميلية
ب�ش� ��أن عملي ��ات التجمي ��ل وم ��ا
ينت ��ج عنها من �آث ��ار جانبية ،بيّنت
�أخ�صائ ّي ��ة التجمي ��ل د� .ش ��ذى
املعم ��وري لـ(امل ��دى) تع ��د عمليات
التجمي ��ل من الأم ��ور الوافدة على
الوطن العربي والعراق خ�صو�ص ًا.
متابع ��ة :و�صلت �إلينا �ضمن حاجة
فعلي ��ة يحتاجه ��ا املجتم ��ع تتمث ��ل
مبعاجل ��ة الآث ��ار الناجت ��ة ع ��ن
احلوادث والت�شوّ هات التي ي�صاب
بها البع�ض� ،أو للوالدات امل�شوّ هة.
م�ضيف ��ة :يف الآون ��ة الأخ�ي�رة
تزاي ��دت الرغب ��ة ل ��دى العدي ��د من
الأ�شخا� ��ص يف احل�ص ��ول عل ��ى
الوج ��ه واجل�سم املثاليني رمبا هي
�ضرورة من وجهة نظرهم.
و�أ�ضاف ��ت اخ�صائي ��ة التجمي ��ل:
كان مقت�ص ��ر ًا عل ��ى اجلراح ��ة
"الرتقيعية ",وهي عبارة عن �أخذ
قطعة من مكان ما باجل�سم لو�ضعها
يف مكان �آخر باجل�س ��م ,بالإ�ضافة
اىل �إزالة التجاعيد العميقة من على
الوج ��ه وخ�صو�ص� � ًا ل ��دى الن�ساء.
و�آث ��ار اجل ��روح والت�شوه ��ات
خ�صو�ص ًا تلك التي حتدث بالوجه.
م�ؤك ��د ًة� :أن الأم ��ر تط ��وّ ر و�أ�صبح
�ضم ��ن اهتمام املراهق�ي�ن ،ح ّتى �أن
�س� ��ؤال الفتي ��ات بع�ضه ��ن عن عدد
عملي ��ات التجمي ��ل التي قم ��ن بها،
بات �أم ��ر ًا طبيعي� � ًا ،خ�صو�ص ًا بعد

دخول اللي ��زر يف معظم العمليات.
م�شرية :اىل عمليات جتميل الأنف
و�ش ��د التجاعي ��د ،وعملي ��ات �شفط
الدهون ونحت اجل�سم بالليزر.
البوتوك�س والفلر
ونوبات االكتئاب
وذك ��رت املعم ��وري� :أن عملي ��ات
التجمي ��ل �أ�صبحت ثقافة جمتمعية
بع ��د �أن كان ��ت م�ستهجن ��ة ،و�أذك ��ر

مراجعات ��ي يف البداي ��ة،
�أن �أغل ��ب ِ
ي�شعرن ب�شيء من اخلجل وحماولة
�إخف ��اء الأمر ،يف حني �أ�صبح الأمر
طبيعي ًا خا�صة مع تقدمهن بال�سن.
م�ستغرب ��ة :من و�ص ��ول العمليات
ل�شاب ��ات مل يتج ��اوزن ال� �ـ� 25سنة
بعد ،م�شددة :على �ضرورة البحث
الدقي ��ق قب ��ل �إج ��راء �أيّ تداخ ��ل
جراح ��ي ،لأن ��ه م ��ن املمك ��ن ي�أت ��ي
بنتائج عك�سي ��ة ،قد ت�أت ��ي النتائج

حمبط ��ة وخم ّيب ��ة للتوقع ��ات وال
تلبي ت�صور املري�ض.
ع ��ن ماهية تل ��ك النتائ ��ج �أو�ضحت
اخ�صائي ��ة التجمي ��ل :بالإ�ضاف ��ة
لظه ��ور بع� ��ض الندب ��ات �أو ع ��دم
اختفاء �آثار اجلراحة متام ًا ،كما قد
يتفاق ��م الأمر فق ��د ُت�سبّب اجلراحة
بع� ��ض الت�شوه ��ات امل�ؤقت ��ة �أو
الدائمة .مبينة� :أن بع�ض العمليّات
التجميلية مثل حق ��ن (البوتوك�س

والفيلر) وغريها ،حتتاج لتكرارها
م ��رة �أخرى على ف�ت�رات للح�صول
عل ��ى النتائ ��ج املرج ��وة .متابع ��ة:
�أ�ش ��ارت الدرا�س ��ات احلديث ��ة اىل
�أن بع� ��ض الأ�شخا�ص قد عانوا من
نوبات من االكتئاب والغ�ضب بعد

اللجوء اىل عمليات
التجميل يف معظم
املجتمعات ،هو ناجت عن
قلق نف�سي وعدم ثقة
بالنف�س ,بالوقت الذي
تتقدم املر�أة يف ال�سن،
فرتاها تبحث عن ما
يعيد لها �شيئ ًا من مالمح
ال�شباب.

(�إعــالن للمــرة الأوىل)
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قلع وحتميل وحتميل ونقل وتفريغ وتر�صيد الرتاب
العادي من مقلع الدهي�سية �إىل معمل �سمنت الكوفة
بكمية ( )%2 ± 150.000طن
تعلن الش��ركة العامة للسمنت العراقية  /معاونية ش��ؤون معامل السمنت اجلنوبية
 /إح��دى تش��كيالت وزارة الصناع��ة واملعادن عن إع�لان املناقصة أعاله فعل��ى الراغبني
باالش��تراك في املناقصة احلضور الى مقر معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية /
قسم التجارية الكائن في محافظة النجف األشرف قضاء الكوفة لغرض احلصول على
نس��خة من الش��روط الفنية والقانونية لقاء مبلغ قدره ( )150.000مائة وخمسون ألف
دينار مبوجب صك مصدق صادر من مصرف حكومي غير قابلة للرد .وتقدمي عطاءاتهم في
غالفني احدهما جتاري (السعر) واآلخر فني متضمنا ً التأمينات االولية البالغة ()3.750.000
ثالثة ماليني وسبعمائة وخمسون ألف دينار فقط مبوجب صك مصدق صادر من مصرف
حكوم��ي او خط��اب ضمان قاب��ل للتجديد ص��ادر من احد املص��ارف التالية( :الرش��يد،
الزراعي ،العقاري ،التجاري العراقي ،االستثمار العراقي ،األهلي العراقي ،الرافدين ،اخلليج
التج��اري ،االحتاد العراقي ،املنصور ،الهدى ،التنمي��ة  ،العراقي للتجارة ،الصناعي ،بغداد،
الشرق األوس��ط ،االئتمان العراقي ،بابل ،سومر التجاري ،املوصل للتنمية ،آشور الدولي،
عب��ر العراق  ،االقلي��م التجاري ،اربيل) ويق��دم خطاب الضمان بكتاب رس��مي صادر من
املص��رف يتضمن معلومات اخلطاب ومن خالل فروعها في احملافظات (بغداد ،بابل ،كربالء،
النجف ،الديوانية ،واس��ط ،ميسان ،ذي قار ،السماوة ،البصرة) حصراً .علما ً إن آخر موعد
لتقدمي العطاءات س��يكون خالل الدوام الرس��مي لي��وم (األحد) املص��ادف ()2017/5/28
الس��اعة الثانية عش��رة ظهراً ،وس��وف يتم عقد مؤمتر في معمل س��منت الكوفة يوم
(األح��د) املص��ادف ( )2017/5/21يتم في��ه اإلجابة على االستفس��ارات الفنية والتجارية
وأية استفس��ارات أخرى من مقدمي العطاءات على ان يك��ون تقدمي العطاءات في مقر
معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية /قس��م التجارية حصراً ،ويتحمل من ترسو
علي��ه املناقص��ة أجور االعالن ،وللرد واالستفس��ار يكون من خالل موقعنا على ش��بكة
االنترنت وهو – )www.southern-cement.com( :مع التقدير.
 املناقصة ممولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). الكلفة التخمينية االجمالية )375.000.000( :ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار فقط. نفاذية العطاء ثالثة أشهر.املستمسكات املطلوبة:
 -1هوية احتاد ناقلني نافذة.
 -2هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقيني (الهوية البالستيكية) نافذة.
 -3كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -4تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول.
مالحظة:
 -1يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة.
 -2يهمل اي حتفظ ان وجد.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -4يكون التقدمي للمناقصة بالدينار العراقي حصراً.
 -5تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 -6في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه.

املدير العام

�إجرائهم لعمل ّي ��ات جتميلية ،الأمر
الذي يحتاج ال�ست�شارة نف�سية.
وب ّين ��ت د� .ش ��ذى املعم ��وري:
م ��ن املمك ��ن �أن يتح ��ول الأم ��ر
اىل الإدم ��ان ،حي ��ث هن ��اك بع� ��ض
احل ��االت الت ��ي �أج ��رت عمل ّي ��ات
جتميلي ��ة قد تط ��وّ رت لديه ��م حالة
م ��ن الإدم ��ان والهو� ��س جت ��اه
العمليّات التجميلي ��ة ،مع ال�شعور
الدائم بفقدان الثقة بالنف�س ،وهو
ما يدفعهم للقي ��ام بعمليّات جتميل
جدي ��دة رغب� � ًة يف احل�ص ��ول على
�صورة �أق ��رب للمثالية .م�ستدركة:
ك�ث�رة مراك ��ز التجمي ��ل وازدي ��اد
الطل ��ب م ��ن قب ��ل النا� ��س �أديّا اىل
انخفا� ��ض املهنية وف�شل الكثري من
العملي ��ات منوه� � ًة :اىل التناف� ��س
الكبري يف الأ�سعار ،والتي ترتواح
ب�ي�ن( )6000 - 5000دوالر تبع� � ًا
لن ��وع وم ��كان العملي ��ة م ��ع الأخذ
بنظر االعتبار �أهمية املركز وخربة
اجل ّراح.
الرغبة يف التجربة
ع ��ن الداف ��ع الرئي� ��س وال�شع ��ور
بعد التجرب ��ة حتدث ��ت ال�شابة �آية
عل ��ي لـ(امل ��دى) مل ات�ص ��ور يوم� � ًا
انن ��ي �س�أق ��وم بعملي ��ة جتميل من
حيث ع ��دم القناع ��ة به ��ا وقناعتي
ب�شكل ��ي .م�ستدرك ��ة :لك ��ن بع ��د
دخ ��ويل اجلامع ��ة ويف املرحل ��ة

الثالث ��ة ،ك�ث�ر احلديث ع ��ن مراكز
التجمي ��ل والنتائ ��ج الدقيق ��ة التي
مل�ستها من خ�ل�ال �صديقاتي ،الأمر
الذي دفعني لتجريب ذلك .م�ؤكدة:
�أن الأم ��ر ب ��د�أ ي�أخذ طابع� � ًا مقبو ًال
اجتماعي� � ًا و�أ�صبحت العمليات من
مكمّالت اجلمال والأناقة للفتاة.
و�أ�ضاف ��ت عل ��ي :ذهب ��ت اىل مركز
جتمي ��ل بداللة �صديقت ��ي ومل �أقرر
بعد �أيّة عملية �س�أجري ،الأمر ا�شبه
بح ��ب التجرب ��ة ،لكن عن ��د دخويل
للم ��كان وم�شاه ��دة �أع ��داد الن�ساء
مبختلف الفئات العمرية و�سماعي
لتج ��ارب الكثريات منه ��ن ،ازدادت
الرغب ��ة لإج ��راء عملي ��ة التجميل.
متابع ��ةَ :جل م ��ا كن ��ت اعانيه كان
بقع� � ًا �س ��وداء �أ�سف ��ل العي ��ون م ��ع
رغب ��ة ب�إ�ضف ��اء مل�س ��ة جمالية على
�أنفي .م�سرت�سل ��ة� :أجريت الك�شف
الأويل وح ��دد يل وق ��ت و�سع ��ر
العملي ��ة  $800ال ��ذي اف�ضت مل�سة
جمال جديدة على �شكلي.
و�شددت ال�شاب ��ة� :أنا �سعيدة الآن،
لكن ال ارغ ��ب بتكرار التجربة ،لأن
ذل ��ك يفق ��دين طبيعت ��ي وي�شعرين
انن ��ي �سيليكوني ��ة .م�ش�ي�رة :اىل
عدد كبري من الن�ساء هن ال يحتجن
اىل �أ ّي ��ة عملي ��ة ،لك ��ن املو�ض ��وع
حتوّ ل اىل ظاه ��رة ،اجلميع يرغب
بتجربته ��ا .م�ؤك ��دة� :أن هن ��اك
عملي ��ات ف�شل ��ت و�أدت اىل نتائ ��ج
عك�سي ��ة ،م�ستغرب ��ة م ��ن انع ��دام
دور الأه ��ل يف متابع ��ة ابنائه ��م.
خ�صو�ص� � ًا ممن هم بعم ��ر املراهقة
وال يعون خطورة امل�س�ألة.
انعدام الوعي والن�ضج
الباحثة االجتماعي ��ة نهى العقيلي
حتدث ��ت لــ(امل ��دى) ع ��ن عملي ��ات

التجمي ��ل الت ��ي كان ��ت مقت�ص ��رة
عل ��ى فئة عمري ��ة حم ��ددة .مردفة:
لكنها بالفرتة الأخرية القت رواج ًا
كب ً
ريا .عازي ًة :ال�سبب الرئي�س اىل
االنفت ��اح عل ��ى اخل ��ارج ومقارن ��ة
الرجال بالن�ساء يف الدراما الرتكية
مث�ل ً�ا بن�س ��اء الع ��راق ,متنا�س�ي�ن
الظ ��روف البيئي ��ة واالجتماعي ��ة
واال�ستقرار االقت�صادي لهن ،الأمر
ال ��ذي جعل العراقي ��ات يبحثن عن
حل ��ول ،فكان ��ت عملي ��ات التجميل
ط ��وق النج ��اة .م�ؤك ��دة� :أن الأم ��ر
يعك� ��س فراغ ��ا روحي ��ا ومعرفي ��ا
ناجتا عن انعدام الوعي والن�ضج،
فمم ��ا معن ��ى �أن تتح ��ول  %90م ��ن
طالب ��ات اجلامع ��ة "اىل دمى بفعل
تلك العمليات".
وع ��ن الآث ��ار النف�سي ��ة لعملي ��ات
التجميل وف�شلها بي ّنت الأخ�صائية
النف�سي ��ة م ��روة علي لـ(امل ��دى) �أن
اللج ��وء اىل عملي ��ات التجميل يف
معظم املجتمعات ،هو ناجت عن قلق
نف�س ��ي وعدم ثقة بالنف�س ,بالوقت
ال ��ذي تتق ��دم امل ��ر�أة يف ال�س ��ن،
فرتاها تبحث عن ما يعيد لها �شيئ ًا
م ��ن مالمح ال�شب ��اب .م�شرية :اىل
ع� �دّة عوام ��ل �أخرى ،مث ��ل الهو�س
والكم ��ال واجلمال املث ��ايل وجذب
نظ ��ر الرج ��ل ،اذ تعتق ��د الكثري من
الن�س ��اء �أن اجلمال معي ��ار �أ�سا�س
يف اختياره ��ا .مو�ضح� � ًة :جن ��د
الكثري من الفتيات يعتربنها م�س�ألة
مهم ��ة خ�صو�ص� � ًا عملي ��ات "نف ��خ
ال�شفاه ,ونح ��ت اجل�سم" وهن يف
ذروة �شبابهن.
الف�شل وامل�شكالت
النف�سية
وا�ستط ��ردت عل ��ي :الكث�ي�ر م ��ن
الن�س ��اء يت�ص ��ورن� ،أن ال�سبب يف
م�شاكلهن مع �أزواجهن هو اجلمال
كمعيار �أ�سا�س ،فيلج�أن اىل عمليات
التجميل التي ت�أتي بع�ضها بنتائج
عك�سية لع ��دم ت�أثريها على الزوج.
الفت ��ة :اىل ف�ش ��ل بع� ��ض العمليات
ج� � ّراء ق ّل ��ة اخل�ب�رة ل ��دى مراك ��ز
التجميل وجهلها باجلرع املنا�سبة
ل ��كل عملية .مردف ��ة� :أن ذلك ي�ؤدي
اىل م�ش ��اكل نف�سي ��ة كب�ي�رة لع ��دم
احل�صول على النتائج املرجوة.
و�أ�ش ��ارت االخ�صائية النف�سية اىل
�أن� ،إعالن ��ات مراكز التجميل تبالغ
بالنتائ ��ج دون �أن تق ��دم �أي �ضمان
�أو التعوي� ��ض ج ��راء �أيّ �ض ��رر.
منوه ��ة :اىل مقارنته ��ن بعملي ��ات
التجمي ��ل يف اخل ��ارج ،دون اخ ��ذ
النظ ��ر بتط ��ور التقني ��ات احلديثة
يف تل ��ك البل ��دان .متابع ��ة :الأم ��ر
الذي يقودهن اىل تكرار املحاوالت
حت ��ى يتح ��ول الف�ش ��ل يف عمليات
التجمي ��ل واعط ��اء ال�ش ��كل املُ ��راد
احل�ص ��ول عليه اىل مر� ��ض نف�سي
ب�سب ��ب القل ��ق والك�آب ��ة وردّة فعل
املحيط�ي�ن بامل ��ر�أة �أو ال�شابة التي
�أجرت عملية التجميل الفا�شلة.

جمهورية العراق
وزارة االعمار واال�سكان والبلديات واال�شغال العامة
مكتب االدارة ال�سرتاتيجية
فريق ادارة م�شروع قر�ض البنك الدويل الطارئ العادة اعمار املناطق املحررة

اعالن مناق�صة

ا�سم امل�شروع  :اعادة ت�أهيل حمطة الرفع الرئي�سية  F1ملجاري ق�ضاء الفلوجة يف حمافظة االنبار رقم العقد W16:
تدعو (وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة) املقاولني من ذوي االهلية واملؤهلني لتقدمي
عطاءاتهم لتنفيذ مش��روع (تأهيل محطة الرفع الرئيس��ية  F1جملاري قضاء الفلوجة في محافظة
االنبار).
يتألف العمل من  :تأهيل كافة االبنية واملنش��آت املدنية املتضررة وجتهيز ونصب وتش��غيل وفحص
املع��دات امليكانيكي��ة والكهربائية واألنابيب املتضررة في املش��روع جراء العملي��ات االرهابية التي
تعرض��ت لها محافظة االنبار طبقا ً جلداول الكميات واملواصف��ات الفنية العامة للمديرية العامة
للمجاري ومبا يضمن وضع املش��روع في حالة االش��تغال اجليد كما يشمل العمل اعداد مخططات
واقع احلال للمشروع.
مدة التسليم/اإلنشاء هي180:يوما"بضمنها ايام العطل واالعياد.
ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني لدى تقدمي
طلب خطي في العنوان أدناه ودفع مبلغ قدره ( )200مائتان دوالر امريكي فقط غير قابل للرد نقدا" او
بصك مصدق وس��يتم إرسال وثائق العطاء عن طريق التسليم باليد ،تقدم العطاءات بظرف مغلق
ومخت��وم ي��ودع في صندوق العطاءات وتس��لم وثائق العطاء في العن��وان ادناه،مرفقة معه الوثائق
واملستمسسكات التالية-:
 .1نس��خ اصلية لوثائق حتدد الوضع القانوني او الدس��توري ،مكان التسجيل ومكان مقدم العطاء
االساسي ووكالة رسمية للموقع على العطاء اللزام مقدم العطاء.
 .2القيمة االجمالية العمال االنشاءات التي اجنزت في السنوات السبعة االخيرة.
 .3اخلبرة في تنفيذ اعمال شبيهة في الطبيعة واحلجم في السنوات االربعة املاضية وتفاصيل كل
عمل الزال قيد التنفيذ او متعاقد عليه والعمالء الذين ميكن االتصال بهم للحصول على معلومات
اضافية على هذه العقود.
 .4قائمة باملعدات الرئيسية املقترحة لتنفيذ العقد.
 .5مؤهالت وخبرات العاملني الرئيسيني في ادارة املوقع والفنيني املقترحني في العقد.
 .6تقاري��ر ح��ول الوضع املالي ملقدم العط��اء مثل بيانات الربح واخلس��ارة وتقارير مدقق احلس��ابات
للسنوات االربعة االخيرة.
 .7دليل على توفر رأس املال العامل لهذا العقد (التسهيالت االئتمانية املتاحة واملوارد املالية املتوفرة
االخرى).
 .8التفويض مبراجعة مصارف مقدم العطاء.
 .9معلوم��ات ح��ول اي دعاوى قضائي��ة حالية او خالل اخلمس س��نوات املاضية،مت��ورط بها مقدم
العطاء او كان من اطرافها املعنية ،املبالغ اخملتلف عليها والترسبات.

 .10ان يقدم املتناقص آلية تنفيذ العمل وكيفية الوصول الى املوقع )البرنامج الزمني لتقدم العمل,
آلية تنفيذ العمل ,املكائن واملعدات  ,والكادر ,موقع دائرة املقاول).
 .11مقترحات حول بنود االشغال التي ستعطى للمقاولني الثانويني والتي التزيد عن %10من اجمال
العقد.
 .12على الشركات الراغبة في املشاركة االطالع على قائمة الشركات املدرجة في القائمة السوداء
من خالل زيارة املوقع االلكتروني ))/http://worldbank.org/debarr
 .13تقدمي خطاب ضمان دخول املناقصة مببلغ ( ) $ 19,000فقط تسعة عشر ألف دوالر امريكي.
 .14يقوم مقدم العطاء بزيارة مواقع تنفيذ األش��غال على مس��ؤوليته ونفقته اخلاصة ،ليتفحص
املواق��ع ومحيطها وحتصيل جميع املعلومات التي قد تكون ضروري��ة إلعداد العطاء وااللتزام بعقد
إنش��اء األش��غال ويتم تاييد الزي��ارة من قبل مديرية مج��اري محافظة االنبار وس��يتم تزويد مقدم
العطاء بكتاب تسهيل مهمة دخول للمواقع.
 .15سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية ومفتوح جلميع املناقصني
من ذوي االهلية كما مت تعريفه في وثائق العطاء.
 .16ميكن للمتناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات اضافية من :
• وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة – مكتب االدارة الستراتيجية
• تلفون07813011556 /
• بريد الكتروني ibrd.mochm.pmt@gmail.com:
 .17يجب تس��ليم العط��اءات في العنوان ادناه وان آخر موعد لتس��لم العطاءات /الس��اعة 11:00
صباحا من يوم االثنني املصادف ،2017/ 5/29
 .18العطاءات االلكترونية اليسمح بها  ،العطاءات املتأخرة سيتم رفضها ،
 .19سيتم فتح العطاءات فعليا ً وبوجود ممثلني عن املناقصني الراغبني باحلضور شخصيا ً في العنوان
ادناه يوم االثنني املصادف  2017/ 5 /29الساعة  11:00صباحا
 .20سيكون يوم االثنني املصادف  2017/ 5 /22الساعة  10:00صباحا موعدا ً لالجتماع مع املناقصني
لتوضيح اسلوب ملء وثائق العطاء واالجابة على االستفسارات.
عنوان ت�سليم العطاءات
وزارة االعمار واال�سكان والبلديات واال�شغال العامة
مكتب االدارة ال�سرتاتيجية /ط2
بغداد  /املن�صور /تقاطع الرواد
تلفون07813011556:
بريد الكرتوينibrd.mochm.pmt@gmail.com:
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روحاين يقول ملناف�سيه املحافظني :عهد "عنفكم وتطرفكم" انتهى

روحاين خالل جتمع انتخابي
طهران BBC /

�إن عهدكم قد انتهى".
منطقك ��م ه ��و املن ��ع وال �ش ��يء �س ��واه� ،أما
�شبابنا فقد اختار طريق احلرية.
الرئي� ��س الإيراين ح�سن روحاين خماطبا
مناف�سيه من التيار املحافظ املت�شدد
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن روح ��اين مل يذك ��ر
باال�س ��م مناف�سه الذي يحظ ��ى بدعم التيار
املحافظ املت�شدد� ،إبراهي ��م رئي�سي� ،إال �أن
كثريا من املحلل�ي�ن �أ�شار �إىل �أنه كان يلمح
الي ��ه� ،إذ كان رئي�س ��ي ي�شغ ��ل نائب النائب
العام ،ف�ضال عن ع�ضوية جلنة من الق�ضاة
عرف ��ت با�س ��م "جلن ��ة امل ��وت" لإ�صداره ��ا
اح ��كام �إعدام جماعية عل ��ى معار�ضني يف
الثمانينيات.
ويخو�ض روحاين معركة انتخابية �شر�سة

هاجم الرئي�س الإي ��راين ،ح�سن روحاين،
مناف�سي ��ه من مر�شحي التي ��ار املحافظ يف
االنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة الإيراني ��ة املقبلة،
قائال �إن عهد "عنفكم وتطرفكم" قد انتهى.
و�أ�ضاف ،متحدثا �أم ��ام ح�شد جتمع ملعب
يف مدينة همدان غرب ��ي �إيران� ،إن "�شعب
�إي ��ران �سيعل ��ن مرة �أخرى �أن ��ه لن يعرتف
ب�أولئك الذين كانوا يدعون �إىل الإعدامات
وال�سج ��ن طوال ال� �ـ  38عاما الأخرية" يف
�إ�ش ��ارة �إىل ال�سنوات الت ��ي �أعقبت الثورة
الإيرانية يف عام .1979
و�أكمل "لق ��د دخلنا هذه االنتخابات لنقول
لأولئك الذي ��ن ميار�سون العنف والتطرف

م ��ن �أجل �إعادة انتخاب ��ه لدورة جديدة يف
االنتخابات الرئا�سي ��ة املقبلة يف � 19أيار،
�إذ يهاج ��م خ�صوم ��ه م ��ن التي ��ار املحاف ��ظ
املت�ش ��دد يف حمالته ��م ما ي�صفون ��ه بف�شله
يف �إنعا�ش االقت�صاد الإيراين الراكد.
"متهربون من ال�ضرائب"
ويف خطاب �آخر الأحد يف مدينة ارومية،
ح�ض روحاين على ا�ستخال�ص ال�ضرائب
م ��ن �أولئ ��ك الأ�شخا�ص الذي ��ن يعملون يف
م�ؤ�س�سات ال تدفع �ضرائب.
ويعتق ��د الكثريون �أن روح ��اين كان يلمح
�إىل مناف�س ��ه الرئي�س ��ي ،ال ��ذي كان مدي ��را
لواحدة من �أغنى و�أهم امل�ؤ�س�سات الدينية
يف �إي ��ران ،وه ��ي م�ؤ�س�س ��ة �آ�ست ��ان قد�س

ر�ض ��وي ،وكل ��ف مب�س�ؤولي ��ة اال�ش ��راف
على مرق ��د الإمام الر�ض ��ا يف م�شهد ،وتعد
م�ؤ�س�سته معفية من ال�ضرائب.
ويقول حملل ��ون �إن فوز روحاين املفاجئ
يف انتخابات عام  2013يعود �إىل الوعود
الت ��ي اطلقه ��ا بتح�س�ي�ن واق ��ع احلري ��ات
املدني ��ة ،وق ��د حر� ��ص روح ��اين �أن يجعل
ه ��ذه الق�ضية يف قل ��ب حملت ��ه االنتخابية
هذا العام.
وخاط ��ب روح ��اين خ�صوم ��ه بالق ��ول
"منطقك ��م هو املنع وال �ش ��يء �سواه� ،أما
�شبابنا فقد اختار طريق احلرية".
"ف�صل اجلن�سني"
و�شدد روح ��اين يف هجومه على خ�صومه

على �أنهم ي�سع ��ون �إىل الف�صل بني الرجال
والن�ساء حتى يف ال�شوارع العامة ،ب�إن�شاء
ممرات خا�صة للن�ساء.
و�أ�ض ��اف "�أنتم ال تعرفونه ��م� .أنا �أعرفهم.
�إنه ��م يري ��دون �إن�ش ��اء �أر�صف ��ة تع ��زل
اجلن�س�ي�ن ،بالطريقة ذاتها الت ��ي �أ�صدروا
فيه ��ا �أوام ��ر بع ��زل اجلن�س�ي�ن يف �أماك ��ن
عملهم".
وفهم ��ت �إ�ش ��ارة روح ��اين تل ��ك عل ��ى �أنها
موجهة �إىل �أحد مناف�سيه الرئي�سني ،عمدة
طهران حمم ��د باقر قاليباف ،ال ��ذي �أفادت
تقارير ب�أن ��ه حاول تطبيق ف�صل اجلن�سني
يف دوائر جمل�س املدينة.
ورد خ�ص ��وم روح ��اين عل ��ى مزاعمه تلك،
�إذ كت ��ب الر�ض ��ا زكاين ،اح ��د ال�شخ�صيات
املحافظ ��ة الب ��ارزة ،تغري ��دة عل ��ى توي�ت�ر
قائ�ل�ا �إن ��ه "اته ��ام �سخي ��ف ومتك ��رر ولن
يخدع �أح ��دا" .و�أ�ض ��اف زكاين "باملقابل،
اجل ��دار االقت�ص ��ادي ب�ي�ن حكوم ��ة كانزي
الأم ��وال و�صح ��ون ال�شع ��ب الفارغة بات
�أمرا مدركا متاما".
وقد جنحت حكومة روحاين يف تروي�ض
الت�ضخم امل�ست�شري يف البالد ،لكنها ف�شلت
يف اطالق انتعا� ��ش اقت�صادي وا�سع ،على
الرغم م ��ن انته ��اء العقوب ��ات االقت�صادية
املفرو�ض ��ة عل ��ى الب�ل�اد بع ��د االتف ��اق مع
الق ��وى الكربى ب�ش� ��أن الربنام ��ج النووي
الإيراين.
وهاج ��م روح ��اين �أي�ضا ا�ستم ��رار اعتقال
ال�سيا�سي�ي�ن الإ�صالحي�ي�ن ،م ��ن �أمثال مري
ح�سني مو�سوي ،ال ��ذي يقبع حتت الإقامة
اجلربي ��ة يف منزله منذ ع ��ام  2011لدوره
يف االحتجاج ��ات الت ��ي اعقب ��ت نتائ ��ج
االنتخاب ��ات الإيرانية قب ��ل �سنتني من هذا
التاريخ.
وت�س ��اءل "مل ��اذا حتتج ��زون �شخ�صياتن ��ا
العزي ��زة يف بيوته ��م ،وه ��م مم ��ن كان ��وا
يف خدم ��ة الأم ��ة  ...وم ��ن �أظه ��روا
�ص ��ورة �إي ��ران احلقيقي ��ة للع ��امل ،ب� ��أي
قانون"حتتجزونهم؟
و�أ�ض ��اف خماطب ��ا ح�ش ��د م�ؤيدي ��ه
"�ستتوجه ��ون �إىل �صنادي ��ق االق�ت�راع
يف � 19أي ��ار لإع ��ادة رجالن ��ا ال�شرف ��اء �إىل
املجتم ��ع" ،وكان روحاين ق ��د اطلق وعدا
م�شابه ��ا يف انتخاب ��ات ع ��ام  2013لكن مل
يتغ�ي�ر �ش ��يء يف الواق ��ع ب�ش� ��أن �أو�ض ��اع
الإ�صالحيني املحتجزين.

بريجيت ..من الدراما �إىل �سيدة فرن�سا الأوىل

ا�سم وق�ضية

من بداية عالقتهما حتى احلملة االنتخابية الأخرية،
لعب ��ت بريجي ��ت دورا كب�ي�را يف حي ��اة الرئي� ��س
الفرن�سي اجلديد �إميانول ماكرون  ،ويبدو �أن الأمر
نف�سه �سيتكرر يف الإليزيه بعد تويل الرئي�س ال�شاب
مقالي ��د ال�سلطة .اللقاء الأول ب�ي�ن ماكرون وزوجته
مدر�س ��ة اللغة الفرن�سي ��ة والدرام ��ا كان عام ،1993
وكان حينه ��ا تلميذا وهي معلمة لغة فرن�سية ودراما
يف حدود الأربعينيات ومتزوجة ،وكانت تعمل على
توجيه املمثل ال�صغري وتوثقت عالقتهما الحقا
وت ��زوج ماكرون وبريجي ��ت ع ��ام  ،2007ومل ي�أبها
للف ��رق الكب�ي�ر يف ال�س ��ن فهي تك�ب�ر الرئي� ��س ( 39
عاما) برب ��ع قرن (  64عاما) ون�ش ��رت مقاطع فيديو
من احلفل يف فيلم وثائقي عن الزوجني عام ،2016
وق ��ال ماك ��رون يف الفيديو" �شك ��را لتقبلنا كزوجني
غ�ي�ر عادي�ي�ن" يف مرا�س ��م ال ��زواج الت ��ي ح�ضره ��ا
�أبن ��اء بريجي ��ت الذين كان ��وا كبارا يف ذل ��ك الوقت،
وف ��ق م ��ا �أوردت "روي�ت�رز" .وقال ��ت بريجي ��ت يف
الربنام ��ج "�شيئ ��ا ف�شيئا وقع ��ت بالكامل حتت �سحر

املعلم :دم�شق �ستلتزم بخطة (املناطق الآمنة)

دمشق

سـاعة

بداية الظهور
وحت ��ى وقت قري ��ب مل يكن االثنان معروف ��ان للر�أي
الع ��ام يف الب�ل�اد ،وب ��د�أت الأ�ض ��واء ت�سل ��ط عليهما
عندما �شغ ��ل ماك ��رون م�ؤ�س�سة "حرك ��ة �إىل الأمام"
من�ص ��ب وزي ��ر االقت�ص ��اد يف حكوم ��ة الرئي� ��س
اال�شرتاكي فران�سو هوالند عام .2014
وا�ستقال ��ت بريجيت ماكرون ،الت ��ي كان ا�سمها قبل
الزواج بريجيت ترونيو ،م ��ن عملها بالتدري�س بعد

ت���ل اب��ي��ب

نتانياهو يرف�ض وثيقة «حما�س» اجلديدة

ظه ��ر رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي بنيام�ي�ن نتانياهو يف �شريط
م�ص ��ور وهو يلق ��ي يف �سلة مهمالت ن�سخة من وثيقة ا�صدرتها
حرك ��ة «حما� ��س» الأ�سب ��وع املا�ضي ت�ش�ي�ر �إىل تخفي ��ف موقفها
جت ��اه �إ�سرائي ��ل .وق ��ال نتانياه ��و يف مقط ��ع م�ص ��ور مدته 97
ثانية بُث على و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي� ،إن و�سائل الإعالم
ُ
«خدع ��ت به ��ذه الأنب ��اء املزيفة» .و�أ�ض ��اف« :حما� ��س يف وثيقة
الكراهي ��ة تك ��ذب عل ��ى الع ��امل» .ثم �سح ��ب �سلة مهم�ل�ات والقى
ن�سخ ��ة من الوثيقة فيها .وتابع) :وثيق ��ة حما�س اجلديدة تقول
�إن �إ�سرائي ��ل لي�س لها حق يف الوج ��ود ،و�إن كل �شرب من �أر�ضنا

يع ��ود للفل�سطينيني ،وتقول �إنه ال يوجد حل مقبول �سوى �إزالة
�إ�سرائيل �..إنهم يريدون ا�ستخدام دولتهم لتدمري دولتنا (.وختم
قائ�ل ً�ا) :حما� ��س تقت ��ل الن�ساء والأطف ��ال وتطلق ع�ش ��رات �آالف
ال�صواريخ على منازلنا وتغ�سل ادمغة الأطفال الفل�سطينيني يف
مع�سكرات انتحارية(.
وقال ��ت «حما� ��س» يف الوثيقة التي اعلنتها االثن�ي�ن املا�ضي �إنها
«تقب ��ل بدولة فل�سطينية �ضمن ح ��دود العام  ،»1967لكنها �أكدت
انه ��ا «م ��ا زال ��ت ترف�ض االع�ت�راف بح ��ق �إ�سرائي ��ل يف الوجود
وتدعم املقاومة امل�سلحة».

International Press

"لوفيجارو" تن�شر ً
ر�سما بيانيا لأكرث
املر�شحني حظا بتويل رئا�سة حكومة ماكرون
قالت �صحيفة لو فيجارو الفرن�سية
� ،أنه م ��ع و�صول الرئي�س الفرن�سي
اجلديد اميانويل ماكرون البد و�أن
يعني حكومة ورئ�سيا لها ،و�أ�شارت
ال�صحيف ��ة �إىل بع� ��ض اال�سم ��اء
الت ��ي م ��ن املق ��رر �أن يك ��ون احدهم
ه ��و رئي� ��س ال ��وزراء يف الوالي ��ة
اجلدي ��دة .ويع ��د الأكرث حظ� � ًا لنيل
هذا املن�صب هو ال�سيا�سي فرن�سوا
بايرو رئي�س حزب االحتاد من �أجل
الدميقراطية الفرن�سية املنتمي �إىل
و�س ��ط اليمني ،وت�أت ��ي ن�سبة توقع
تر�شح ��ه بـ ،%85ثم ي�أتي فى املرتية

الثانية وزير الدفاع الفرن�سي جون
ايف لودري ��ان ( ،)%80ثم ريت�شارد
فريان ��د اح ��د �أع�ض ��اء حرك ��ة �إىل
الأمام ،وع�ضو م�ستقيل من احلزب
اال�شرتاك ��ي ،ومرج ��ح اختي ��اره
بن�سبة .%65
ومن �ضم ��ن ال�سيا�سيني الفرن�سيني
املر�شح�ي�ن ملن�صب رئي� ��س الوزراء
ف ��ى حكوم ��ة ماك ��رون ،ج�ي�رار
كولوم ��ب وكزافيي ��ه برتران ��د (
 ،)%55و�آن م ��ارى �إدراك (،)%40
وج ��ون ل ��وى برول ��و وفال�ي�رى
بيكرا�س ()%35

�إندبندنت :ماكرون �سي�صعب مفاو�ضات
الربيك�ست على تريزا ماي
اهتمت �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية بدورها بنتائج االنتخابات الفرن�سية،
وتناولت ت�أثريها على الربيك�ست .وقالت �إن فوز ماكرون �سيكون له تداعيات
على مفاو�ض ��ات بريطانيا ملغادرة االحتاد الأوروب ��ي ،م�شرية �إىل �أن الرئي�س
الفرن�سي املنتخب حذر بريطانيا ب�أال تتوقع تنازالت يف مفاو�ضات الربيك�ست
لو مت انتخابه ،وتعهد مبوقف �صارم �إزاء الدخول لل�سوق الأوروبية املوحدة
و�سلط ��ات املحكم ��ة الأوروبية .وكان ��ت املر�شح ��ة اخلا�سرة ماري ��ن لوبان قد
�أ�ش ��ارت خ�ل�ال حملته ��ا االنتخابي ��ة �إىل �أن فرن�س ��ا �ست�سري على نف� ��س امل�سار
ال�شعبوي للربيك�ست ورئا�سة دونالد ترامب يف �أمريكا� ،إال �أن حملتها القا�سية
وال�سلبي ��ة ا�ستن ��دت عل ��ى معار�ض ��ة االحت ��اد االوروب ��ي ومعار�ض ��ة الهجرة
ومعار�ض ��ة النخبوية املفرت�ضة وتبني القومية العنيف ��ة ،ومت رف�ضها من قبل
الناخب�ي�ن .ولفت ��ت �إندبندن ��ت �إىل �أن و�ص ��ول ماك ��رون �إىل الإليزي ��ه �سيرتدد
�صداه ��ا يف املوق ��ف الذي اتخذته بروك�سل �إزاء كل م ��ن حمادثات الربيك�ست،
ووا�شنط ��ن التي قامت بت�شوي ��ه �سمعة االحتاد االوروبي م ��رارا منذ و�صوله
�إىل ال�سلط ��ة ،و�إن كانت االنتقادات من الوالي ��ات املتحدة �أ�صبحت �صامتة فى
الآونة الأخرية.

الغارديان :ماكرون لي�س �أمامه �شهر ع�سل
يف ظل تهديد الإرهاب وم�شاكل االقت�صاد

قال ��ت �صحيف ��ة "اجلاردي ��ان"
الربيطاني ��ة� ،إن الرئي� ��س الفرن�س ��ي
املنتخ ��ب لي� ��س لدي ��ه ف�ت�رة "�شه ��ر
ع�س ��ل" يف ظ ��ل التهدي ��د الإرهاب ��ي
وامل�شكالت االقت�صادية التي تع�صف
بفرن�س ��ا .وذهب ��ت ال�صحيف ��ة �إىل
الق ��ول ب�إن ماك ��رون عندما اختار �أن
يلقي خطاب االنت�ص ��ار بني �أن�صاره
يف املنطق ��ة املحيط ��ة باللوف ��ر ،كان
يبع ��ث بر�سالة ع ��ن الأ�سل ��وب الذي
ينوي احلكم به.
وقطع �أ�صغر ر�ؤ�س ��اء فرن�سا نوعني
خمتلف�ي�ن م ��ن الوع ��ود فيم ��ا يتعلق
ب�أ�سل ��وب قيادت ��ه ،فق ��د تعه ��د ب� ��أن
يح ��دث ث ��ورة �شاب ��ة يف ال�سيا�س ��ة
الفرن�سي ��ة مع العودة �أي�ض ��ا للتقليد
الق ��دمي املتمث ��ل يف الزعي ��م الق ��وي
ال ��ذي ي�ستطي ��ع �أن يج�س ��د الأم ��ة.
وتتاب ��ع "الغاردي ��ان" قائل ��ة �إن كل

رئي�س فرن�سي ي�سعى لتقدمي نقي�ض
م ��ن كان قبل ��ه ،لك ��ن ماك ��رون ال ��ذي
�سيت ��وىل من�صب ��ه يف غ�ض ��ون �أيام
لن يك ��ون لدي ��ه تلك الفر�ص ��ة ،حيث
�سيتوىل م�س�ؤولية بلد �أرهقته عقود
م ��ن البطال ��ة ال�ضخم ��ة واالقت�ص ��اد
اجلام ��د ،وال ��ذي م ��ا ي ��زال يف حالة
ط ��وارئ ويواج ��ه تهدي ��دا �إرهابي ��ا
م�ستم ��را ،ويخو� ��ض حرب ��ا يف
اخلارج مع وج ��ود قواته يف منطقة
ال�ساحل الأفريقي ملحاربة اجلماعات
الإرهابي ��ة .من ناحية �أخ ��رى ،قالت
ال�صحيفة �إن ماكرون بانتزاعه فوزا
مذه�ل�ا ق ��د ق ��دم منوذجا جدي ��دا من
ال�سيا�سات الدميقراطية ال�شاملة يف
�أوروبا ،و�صد ،على الأقل يف الوقت
الراه ��ن ،ق ��وى الرجعي ��ة واالنعزال
الت ��ي جت�س ��دت يف كل م ��ن دونال ��د
ترامب ومارين لوبان.

ماكرون يبد�أ ت�شكيل حكومة فرن�سية جديدة

يبد�أ الرئي�س الفرن�سي املنتخب� ،إميانويل ماكرون ،ت�شكيل
حكوم ��ة جدي ��دة قب ��ل مرا�س ��م تن�صيبه يف وق ��ت الحق هذا
الأ�سب ��وع .وترددت تكهن ��ات يف و�سائل الإع�ل�ام الفرن�سية
ب�ش� ��أن م ��ن �سيخت ��اره �أ�صغر زعي ��م فرن�سي بع ��د نابليون،
لت ��ويل رئا�س ��ة ال ��وزراء .و�أق ��ر ماك ��رون ،الذي ف ��از بثلثي
الأ�ص ��وات ال�صحيح ��ة للناخب�ي�ن الأح ��د ،ب� ��أن املهم ��ة التي
تواجهه �شاقة .و�سوف يعاود احلملة االنتخابية مع احلركة
ال�سيا�سي ��ة الو�سطي ��ة امل�ستقلة الت ��ي �أ�س�سه ��ا حديثا�( ،إىل
الأم ��ام) ،من �أج ��ل حتويل الزخم ال�سيا�س ��ي الذي تتمتع به
احلرك ��ة �إىل مقاعد يف الربملان ،ت�ساعده يف حتقيق �أجندته
الت�شريعي ��ة� .إذ يتمثل �أول حتد له يف احل�صول على �أغلبية
برملاني ��ة يف اجلمعي ��ة الوطنية يف االنتخاب ��ات الت�شريعية

يف  11و 18حزي ��ران ،حت ��ى ميكنه تنفي ��ذ برناجمه  -الذي
يقوم على �إ�صالح كبري حلق العمل وخف�ض النفقات العامة،
وتعزيز املحور الفرن�سي االملاين� .س�أعمل على �إعادة الربط
ب�ي�ن �أوروبا و�شعوبه ��ا  ...بني �أوروب ��ا واملواطنني ونقلت
وكالة رويرتز للأنباء عن م�صادر فرن�سية قولها �إن الرئي�س
املنتخ ��ب الذي ه ��زم زعيمة اليم�ي�ن املتط ��رف مارين لوبان
يف اجلول ��ة الثانية من االنتخابات الأح ��د حتدث ملدة ع�شر
دقائ ��ق م ��ع مريكل وقال لها �إن ��ه �سي�ساف ��ر �إىل برلني "قريبا
ج ��دا" .وقال م�ساعدون ملاكرون �إنه حتدث �أي�ضا مع رئي�سة
ال ��وزراء الربيطانية ترييزا ماي ورئي� ��س الوزراء الكندي
جا�سنت ترودو .و�سي�ؤدي ماكرون دورا مهما يف مفاو�ضات
بريطانيا للخروج من االحتاد الأوروبي.

امل�ؤبد ملر�شد «الإخوان» يف ق�ضية (عمليات رابعة)

القاهرة

قال وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم
�أم�س(الإثنني)� ،إن حكومة دم�شق �ستلتزم
ب�ش ��روط خط ��ة رو�سي ��ة لإقام ��ة مناط ��ق
«لتخفيف التوتر» ما دام مقاتلو املعار�ضة
ملتزم�ي�ن به ��ا ،يف ح�ي�ن ذك ��ر الوزي ��ر �أن
مفاو�ض ��ات �س�ل�ام منف�صل ��ة جت ��رى يف
جني ��ف بوا�سط ��ة الأمم املتح ��دة ال حترز
تقدم ًا .ودعا املعلم يف م�ؤمتر �صحايف بثه
التلفزي ��ون (�إىل م�ساع ��دة الف�صائل التي
وقع ��ت على اتفاق وقف الأعم ��ال القتالية
وتود �إخراج جبهة الن�صرة من مناطقها).
ووقعت تركيا و�إي ��ران على االتفاق الذي
طرحت ��ه رو�سي ��ا خالل مفاو�ض ��ات لوقف
الن ��ار يف �سوري ��ا عق ��دت يف �آ�ستان ��ة
عا�صم ��ة كازاخ�ست ��ان الأ�سب ��وع املا�ضي
ودخل االتف ��اق حيز التنفيذ منت�صف ليلة

اجلمعة ،لكن بع�ض اال�شتباكات توا�صلت
يف تلك املناطق .وقال املعلم( :مع الأ�سف
ما زال م�سار جنيف يراوح لأننا مل نلم�س
ب�ص ��دق وج ��ود معار�ض ��ة وطني ��ة تفك ��ر
ببلده ��ا �سوريا ب ��د ًال من تلقيه ��ا تعليمات
م ��ن م�شغليها وحتى يحني ذل ��ك فال �أعتقد
بوج ��ود �إم ��كان للتقدم...البدي ��ل ال ��ذي
ن�سري يف نهجه هو امل�صاحلات الوطنية)
 .وع ��ن الق ��وات الت ��ي �سرتاق ��ب تطبي ��ق
االتف ��اق ،ق ��ال الوزي ��ر« :لن يك ��ون هناك
وج ��ود لقوات دولية حت ��ت �إ�شراف الأمم
املتح ��دة .ال�ضام ��ن الرو�س ��ي �أو�ضح �أنه
�سيكون هناك ن�شر لقوات �شرطة ع�سكرية
ومراك ��ز مراقبة لهذه املناط ��ق� .إذ ًا ال دور
للأمم املتحدة �أو للقوات الدولية يف هذه
املناطق ،من دون ذكر املزيد من التفا�صيل

يف هذا ال�ش�أن.
وع ��ن املوقف الع�سكري عل ��ى الأر�ض يف
الب�ل�اد ،ق ��ال املعلم �إن ال�سيط ��رة على دير
ال ��زور ،وه ��ي حمافظة تخ�ض ��ع ل�سيطرة
تنظي ��م «الدول ��ة الإ�سالمي ��ة» (داع� ��ش)
يف �شرق ��ي الب�ل�اد ،ه ��دف �أ�سا�سي لقوات
احلكوم ��ة ،و�إن له ��ا �أهمي ��ة بالن�سب ��ة
لل�سوري�ي�ن العادي�ي�ن �أكرث م ��ن ال�سيطرة
على حمافظ ��ة �إدل ��ب �شمال غرب ��ي البالد
اخلا�ضعة ل�سيطرة مقاتلي املعار�ضة.
ول ��دى �س� ��ؤال املعلم عن الدع ��م الأمريكي
جلماعات كردية تقاتل «داع�ش» يف �شمال
�شرق ��ي �سوريا ،ق ��ال �إن ما يفعل ��ه الأكراد
ال�سوري ��ون يف قت ��ال تنظي ��م املت�ش ��دد
«م�ش ��روع» يف تلك املرحلة ويقع يف �إطار
احلفاظ على وحدة �سوريا.

رئي�س ��ا فق ��ال �إنه �سيق�ت�رح يف الأ�سابي ��ع الأوىل من
رئا�سته دورا ر�سميا بال مقابل مايل لل�سيدة الأوىل،
و�سي�ؤخذ بر�أيها يف حتديد ماهية هذا الدور.
وق ��ال "�سيك ��ون له ��ا وج ��ود .و�سيك ��ون له ��ا �صوت
ور�ؤي ��ة للأمور� .ستك ��ون بجانبي كما كان ��ت دائما.
لكن �سيكون لها �أي�ضا دور عام"
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ذكاء ه ��ذا ال�صب ��ي ال�صغ�ي�ر" .وكث�ي�را م ��ا يتهك ��م
ر�سامو الكاريكات�ي�ر والربامج ال�ساخرة يف الإذاعة
والتلفزي ��ون عل ��ى ف ��ارق ال�س ��ن بني الزوج�ي�ن ،لكن
االثن�ي�ن ال ي�أبه ��ان بهذه الأم ��ور ،ال ب ��ل �إن بريجيت
�شاركت يف املزاج �أحيانا.
ويقول �أن�صار ماكرون �إن هذه النكات معادية للمر�أة
و�إن �أح ��دا ل ��ن ينتبه وكان الزوج �أك�ب�ر من الزوجة،
كما يف حالة الرئي� ��س الأمريكي دونالد ترامب الذي
يكرب زوجته ميالنيا بنحو  25عاما.

ذلك بعام مل�ساعدة زوجها ال�شاب يف الوزارة.
لكن وجودها هناك ات�سم بالتحفظ خالل االجتماعات
م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن مببن ��ى ال ��وزارة احلدي ��ث على نهر
ال�سني �شرقي باري�س.
�إىل جانبه دوما
وق ��ال ماك ��رون يف �آخ ��ر لق ��اء له م ��ع العامل�ي�ن بعد
ا�ستقالت ��ه م ��ن احلكوم ��ة يف " 2011ه ��ي تق�ض ��ي
وقتا طويال هن ��ا لأن ر�أيها يهمني ولأنها جتلب جوا
خمتلف ��ا وهذا مه ��م .حياتي هن ��ا وال ميكنك �أن تعمل
جي ��دا �إن مل تك ��ن �سعيدا" .و�أدت ال ��دور ذاته تقريبا
�أثناء احلملة االنتخابية� ،إذ كانت تدير جدول �أعماله
وحت ��رر خطبه وتق ��دم له الن�صح فيم ��ا يتعلق ب�إلقاء
الكلمات �أمام اجلمهور
وعندما �ألق ��ى ماكرون خطاب الن�ص ��ر بعد فوزه يف
اجلولة الأوىل من االنتخابات قبل �أ�سبوعني �أح�ضر
زوجت ��ه �إىل املن�ص ��ة و�شكرها ليقاب ��ل بت�صفيق حاد
من احلا�ضرين .و�سئ ��ل ماكرون ذات يوم عن الدور
ال ��ذي قد تلعب ��ه بريجيت يف االليزي ��ه �إذا ما انتخب

صحافة عالمية

ق�ض ��ت حمكمة جنايات م�صرية �أم�س
(االثن�ي�ن) ،مبعاقب ��ة مر�ش ��د جماع ��ة
«الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن» حمم ��د بدي ��ع
واثن�ي�ن �آخرين بال�سج ��ن امل�ؤبد ،يف
�إعادة حماكمتهم يف الق�ضية املعروفة
�إعالمي ًا با�سم (غرفة عمليات رابعة).
وق�ض ��ت املحكم ��ة �أم� ��س �أي�ض� � ًا يف
معاقب ��ة  15متهم� � ًا بال�سج ��ن امل�شدد
خم�س ��ة �أع ��وام ،وب� � ّر�أت � 21آخرين.
وكان ��ت حمكمة �أخرى �أ�صدرت حكم ًا
ب�إع ��دام بديع و� 13آخري ��ن يف نف�س
الق�ضية يف ني�س ��ان  ،2015وعاقبت
�آخرين بال�سج ��ن امل�ؤبد ،لكن حمكمة

النق� ��ض� ،أعل ��ى حمكم ��ة مدني ��ة يف
الب�ل�اد� ،ألغ ��ت احلكم و�أم ��رت ب�إعادة
املحاكم ��ة �أمام دائرة جنايات �أخرى.
وعرفت الق�ضية با�سم «غرفة عمليات
رابع ��ة» ،ن�سب ��ة �إىل اعت�صام لأع�ضاء
وم�ؤي ��دي «الإخ ��وان» �أم ��ام م�سج ��د
«رابع ��ة العدوي ��ة» يف القاهرة ،وهو
االعت�ص ��ام الذي ف�ضته ق ��وات الأمن
يف �آب  ،2013وقت ��ل في ��ه مئ ��ات
املعت�صم�ي�ن وع ��دد قلي ��ل م ��ن ق ��وات
الأمن .وكانت النيابة العامة وجهت
للمتهم�ي�ن تهم ًا عدة ،م ��ن بينها تويل
وقي ��ادة جماع ��ة �أ�س�س ��ت على خالف

القان ��ون ،والأ�ش�ت�راك يف االتف ��اق
عل ��ى قل ��ب د�ست ��ور الدول ��ة ،و�إعداد
خمطط لإ�شاع ��ة الفو�ضى يف البالد،
وللقب� ��ض عل ��ى رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ووزي ��ر الدف ��اع وع ��دد م ��ن الق�ضاة.
واتهمته ��م �أي�ض� � ًا بالتحري� ��ض عل ��ى
اقتحام من�ش�آت �شرطية ،وم�ؤ�س�سات
حكومي ��ة ،وكنائ� ��س ،و�إذاعة بيانات
و�أخب ��ار كاذب ��ة ح ��ول الأو�ض ��اع
الداخلية للبالد ع�ب�ر �شبكة الإنرتنت
والقنوات الف�ضائية ،وحيازة �أجهزة
ات�ص ��االت وا�ستقب ��ال وب ��ث من دون
ترخي�ص
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املخرج املغربي عبد الكرمي بر�شيد :هنالك دائم ًا م�سارح
جديدة تولد بر�ؤى جديدة وبلغات جديدة

كواليس

� سامي عبد احلميد

الرباط /فا�ضل حم�سن

ال بد من االهتمام مب�سرح
املحافظات
قب ��ل �أيام دعيت من قب ��ل نقابة فناين الديواني ��ة مل�شاهدة عر�ضني
م�سرحي�ي�ن ملجموعت�ي�ن ،الأوىل مكونة من ممثل�ي�ن لديهم اخلربة
الكافي ��ة ،والثاني ��ة مكونة من طلب ��ة ق�سم امل�س ��رح باجلامعة ،وقد
اعجبت بالعر�ضني ،االول يتعر� ��ض ملعاناة ال�شعب العراقي خالل
ال�سنوات الأخرية وب�أ�سلوب فيه الكثري من االبتكارات والإثارات
وقارنت ��ه بعر� ��ض (�سينم ��ا) لكاظ ��م ن�ص ��ار ال ��ذي قدمت ��ه (الفرقة
الوطني ��ة) ووج ��دت انهم ��ا مت�شابهان يف املحت ��وى ويف اخلطاب
املتوت ��ر احيان ًا وبال�ص ��وت املرتف ��ع وباملو�سيقى املتعب ��ة للأذان،
وخمتلف ��ان يف ال�ش ��كل واال�سل ��وب ،ففي عر� ��ض الديوانية (اكتب
با�سم ��ك) ق ّل ��ت املبا�شرة يف اخلط ��اب ويف عر�ض بغ ��داد (�سينما)
ازدادت املبا�ش ��رة يف اخلطاب ،ويف عر� ��ض الديوانية ،كان هناك
تن ��وع يف امل�شهدي ��ة مع عدم وج ��ود منظر م�سرح ��ي ،ويف عر�ض
بغداد كان ��ت هناك رتابة يف امل�شهدية مع وج ��ود املنظر امل�سرحي
الدال.
وق ��دم طلب ��ة جامعة الديوانية م ��ا ي�شبه مترين االرجت ��ال امل�ستند
�إىل نظرية اللعب ،وب ��دون زروقة اخراجية ،بل متيز بخفة حركة
املمثل�ي�ن امل�ستم ��رة ط ��وال التمري ��ن وب�ضب ��ط ايقاعه ��ا ومبرونة
االج�س ��ام وبروح العمل اجلمعي ،و�سب ��ق يل �أن �شاهدت عرو�ض ًا
م�سرحي ��ة يف حمافظ ��ات �أخ ��رى �ش ��ارك يف معظمها طلب ��ة كليات
الفنون اجلميلة ،وكان منها ما يدعو �إىل الده�شة ملا فيها من ابتكار
وخ�صو�ص ًا تلك التي �شاركت يف مهرجانات حملية.
وهن ��ا ال بد من اال�ش ��ارة �إىل �أن ،الن�ش ��اط امل�سرحي يف حمافظات
الف ��رات الأو�س ��ط واجلن ��وب ق ��د ت�صاع ��دت وتق ��دم يف ال�سنوات
ال�سابق ��ة ،ومن ��ذ ان ح ��دث التغي�ي�ر وا�سق ��اط النظ ��ام ال�شم ��ويل
ال�سابق ،ك�شف ذلك الن�شاط عن عدد من املبدعني امل�سرحيني الذين
ال يقلون �ش�أن ًا من مبدعي م�سرح العا�صمة ،بل رمبا يتفوقون عليهم
بالإب ��داع ،لذلك بات من واجب دائ ��رة ال�سينما وامل�سرح ،االلتفات
�إىل ذل ��ك الن�شاط ودعم ��ه معنوي ًا يف الأقل ،وذل ��ك با�ست�ضافة عدد
م ��ن عرو� ��ض املحافظ ��ات املتميزة ،لتق ��دم �إىل جمه ��ور العا�صمة،
خم�ص�ص مل�سرح املحافظات ،حيث تقدم
وهنا اقرتح اقامة ا�سبوع ّ
م�سرحياته ��ا طيلة اي ��ام اال�سبوع ،ويف امل�س ��رح الوطني وم�سرح
الرافدي ��ن ومنت ��دى امل�سرح ،ورمبا حتى يف م�س ��رح معهد الفنون
اجلميلة �أو يف م�سرح الروّ اد التابع لق�سم الفنون امل�سرحية بكلية
الفنون اجلميلة – بغداد ،على �أن ت�شكل جلنة متخ�ص�صة الختيار
تلك العرو�ض.
وهن ��ا نذك ��ر �أي�ض� � ًا �أن (املركز العراق ��ي للم�سرح) �سب ��ق و�أن اقام
مهرجان� � ًا خا�ص ًا مب�سرح املحافظ ��ات يف �سنة �سابقة ،وكان امل�ؤمل
�أن تتك ��رر اقام ��ة مث ��ل ذل ��ك املهرجان ،ولك ��ن للأ�سف ،ف� ��إن ظاهرة
التق�شف قد حالت دون ذلك ،وعليه ف�إن اقامة ا�سبوع مك ّر�س مل�سرح
املحافظ ��ات يك ��ون هو البدي ��ل عن املهرج ��ان على �أن توف ��ر دائرة
ال�سينم ��ا وامل�سرح الأماكن املنا�سبة لإقام ��ة املجموعات امل�سرحية
امل�شاركة ب�صورة الئق ��ة وتتكفل تلك املجموعات بنفقات النقل من
حمافظاتها اىل بغداد.
�إن اقام ��ة مثل ه ��ذا الأ�سبوع امل�سرحي� ،سي�سه ��م بتعريف مبدعني
م�سرحي�ي�ن غ�ي�ر معروف�ي�ن اىل جمه ��ور بغ ��داد ،و�سيخل ��ق روح ًا
جديدة للتناف�س بني م�سرحيي العراق ،ما يدعو �إىل نه�ضة جديدة
يف حركة امل�سرح العراقي.
بالإ�ضافة �إىل �إقامة ا�سبوع مل�سرح املحافظات ،ميكن اقامة ا�سبوع
خا� ��ص مب�سرحي ��ات امل�ؤلف�ي�ن العراقي�ي�ن ال ��روّ اد وا�سب ��وع �آخ ��ر
بامل�سرحي ��ات املرتجمة مل�ؤلفني عامليني م�شهوري ��ن ،وا�سبوع �آخر
مل�سرحي ��ات م�ؤلفني ع ��رب ،وكل هذا �إىل جان ��ب الربنامج الرئي�س
للفرق ��ة الوطني ��ة �أو لفرق ��ة الظ ��ل ،وذلك م ��ن �أجل جتدي ��د الدماء
واحت�ضان الإبداعات ال�شبابية.
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ُعرف عبد الكرمي
ي ّ
بر�شيد امل�سرح ب�أنه
"حفل واحتفال
ومهرجان كبري،
يلتقي فيه النا�س ،انه
عيد جماعي ارتبط
بال�ساحات واال�سواق
واملوا�سم ،فكلما اجتمع
النا�س ،كان هناك
م�سرح ،واحلفل يف ا�صله
موعد �شامل يجمع
الذوات املختلفة داخل
اطار واحد ،وعندما
نوحد اماكن وجودنا
ّ
نوحد زمن اللقاء
ّ
ومو�ضعه ،ونكون بذلك
قد وجدنا هذا الكيان
وهذا الذي يحمل ا�سم
اجلمهور".

الك ��رمي بر�شي ��د ،يعود اىل بغ ��داد مرة
�أخ ��رى ،به ��ذا احل ��وار الذي خ� �َّ�ص به
جريدة (املدى).

* ه��ل �أثرت عليك �أجواء مدينتك
فا�س ،من خزانة الكتب �إىل الطرق
ال�صوفي��ة واحللق��ات يف تكوين��ك
امل�سرحي؟ وهل تعترب املكان جزءاً
من تكون ال�شخ�صية؟

 ال ��ذي ن�سمي ��ه امل ��كان لي� ��س مع � ً�ادال
للف ��راغ وال للخواء ،وال ورق ��ة بي�ضاء
ميكن �أن نكت ��ب فيها وعليه ��ا ما ن�شاء،
ولكن ��ه ج�س ��د ح ��ي ،يفع ��ل وينفع ��ل
ويتفاع ��ل وي�ؤث ��ر يف الأج�س ��اد ويف
الأرواح ويف الأف ��كار ،وه ��و ج�س ��د له
�أر�ض ��ه و�سما�ؤه ،ول ��ه تربته اخلا�صة،
ول ��ه �أمالح ��ه يف ه ��ذه الرتب ��ة ،ول ��ه
معادن ��ه ،ول ��ه ف�ض ��ا�ؤه ول ��ه مناخ ��ه،
ول ��ه ثقافت ��ه الت ��ي �أوجده ��ا التاري ��خ
و�أوجدتها اجلغرافيا �أي�ض ًا ،وهو الذي
ينبت النبات ،متام ًا كما ميكن �أن ينبت
النا�س ،وهو ال ��ذي يعطيهم مالحمهم،
ويعطيهم كثري ًا م ��ن املعطيات الثقافية
واجلمالي ��ة والأخالقي ��ة التي متيزهم،
�ش � ً
�كال ولون ًا و�أخالق ًا و�سل ��وك ًا ،ف�أبناء
اجلبل ،يف قدرة التحمل لديهم ،لي�سوا
هم �أبن ��اء ال�سه ��ل ،و�أبن ��اء ال�صحراء،
يف و�ضوحه ��م ،لي�سوا ه ��م �أبناء الغيم
وال�ضباب ،وذل ��ك يف غمو�ض ر�ؤيتهم،
وميكن ��ك �أن جت ��د ه ��ذا املعن ��ى يف
�شخ�صيت�ي�ن من �شخ�صي ��ات �شك�سبري،
جتدهم ��ا ل ��دى همل ��ت الب ��ارد ،فكري� � ًا
وعاطفي� � ًا ووجداني� � ًا ،واملنتم ��ي �إىل
الدمنارك الب ��ارد ،والذي ال يفعل الفعل
�إال بع ��د �أن ي�س� ��أل ويت�س ��اءل وي�ش ��ك
ويحت ��ار ،ويف مقابل ��ه جت ��د عطي ��ل
احلار ،عاطفي� � ًا ووجداني ًا ،والقادم من
�أر� ��ض �أفريقية ح ��ارة وملتهبة ،والذي
ي�سب ��ق الفع ��ل لديه على التفك�ي�ر ،و�إذا
كان الإن�س ��ان يف امل�س ��رح اليون ��اين
م� ً
سيرّا م ��ن طرف الآلهة ،ف� ��إن الإن�سان
ً
مازال م�سريا من طرف املكان.

ـ ل��و كان��وا يعي�ش��ون يف ال�صح��راء
العربي��ة ،كان ميكنه��م �أن ي� ّؤ�س�سوا
ه��ذا امل�سرح وه��ذه الفل�سف��ة ،و�أن
تكون لهم هذه العقالنية؟

 و�أن ��ا ع�ش ��ت يف �أمكن ��ة متع ��ددة،واكت�سب ��ت بذل ��ك هوية مركب ��ة ،ع�شت
طفولت ��ي ب�ي�ن امكنة خمتلف ��ة ،و�أخذت
منه ��ا �أ�شي ��اء كثرية ب�ل�ا �ش ��ك ،وع�شت
يف مدينة فا� ��س زمن ًا طوي�ل ً�ا ،و�أخذت
منه ��ا �أجم ��ل م ��ا فيه ��ا ،وت�شبع ��ت فيها
بالفنون وبالفك ��ر الأ�صيل ،وع�شت يف
مدينة اخلمي�سات ،و�أعطيتها �شيئ ًا مما
ل ��دي ،و�أعطاين امل ��كان فيه ��ا �شيئ ًا من
ثقافت ��ه الأمازيغية االحتفالي ��ة ،الغنية
بالألوان وباملعاين وبالأحلان ،وع�شت
يف مدينة الدار البي�ضاء ،و�أخذت منها
روح احلداث ��ة واملعا�ص ��رة ،كم ��ا كت ��ب
يل �أن �أع�ب�ر م ��ن مدين ��ة مراك� ��ش ،و�أن
انفتح من خاللها على الثقافة الإفريقية
والعربي ��ة والأمازيغي ��ة ،وبه ��ذا فق ��د
�أخ ��ذت �شيئ ًا م ��ن ثقافتي وم ��ن ر�ؤيتي
ومن �أخالقياتي من الأمكنة التي ع�شت
فيها.

* البع���ض يق��ول ب���أن امل�س��رح
يف طريق��ه �إىل املتح��ف ب�سب��ب
تطورات احلي��اة وو�سائل االت�صال
وغ�ير ذلك من امليدي��ا .ماذا تقول
و�أن��ت املداف��ع الكبري ع��ن ال�شكل
امل�سرحي الكال�سيكي التقليدي؟

م�س ��ارح جديدة تول ��د ،ب ��ر�ؤى جديدة والذين يقب�ضون على رماد امل�سرح وال
وبلغ ��ات جدي ��دة وب�أبجدي ��ات جمالية يقب�ضون على جمره.
جدي ��دة ،وهن ��اك �أخ ��رى قدمي ��ة تبقى * بدفاعك عن الأ�شكال التقليدية
يف اخلل ��ف ،ووجوده ��ا يف اخللف ،ال امل�سرحي��ة ،يعن��ي �أن��ك بعيد عن
يعن ��ي �أبد ًا �أنها غري موج ��ودة� ،أو �أنها التم��رد وال يهم��ك التجري��ب ،وال
ق ��د ماتت وانته ��ت ،لأنها �أ�سا�س� � ًا �أفكار ت�ؤم��ن باحلداث��ة (�أق�ص��د حداثة
ومع ��اين ،والأفكار واملع ��اين ال متوت ال�ش��كل امل�سرح��ي) �أو حداث��ة
�أبد ًا ،ومعن ��ى هذا �أن الأفكار (القدمية) التكوين يف القالب امل�سرحي؟
حتت ��اج دائم� � ًا �إىل الق ��ارئ اجلدي ��د - ،الأ�ص ��ل يف امل�س ��رح �أن ��ه ف ��ن وفك ��ر
وحتتاج �إىل الر�ؤية اجلديدة ،وحتتاج وعل ��م و�صناع ��ة التمرد بامتي ��از ،وهو
�إىل العالق ��ة اجلدي ��دة ،وحتت ��اج �إىل مبن ��ي عل ��ى �أ�سا�س �أن ��ه ر�ؤي ��ة نقدية،
الأدوات اجلديدة واملنهجيات اجلديدة وعلى �أ�سا� ��س �أنه موقف نقدي ،ولي�س
لإع ��ادة تركيبه ��ا تركيب� � ًا يتما�ش ��ى مع هن ��اك م�سرح ��ي واح ��د يف الع ��امل ،مل
النحن ،ويتوافق مع الآن ،ويتناغم مع يك ��ن متمرد ًا على الواق ��ع ،ومل ميار�س
الهنا ،ولع َّل ه ��ذا هو ما ميكن �أن جتده املعار�ض ��ة الوجودي ��ة واالجتماعي ��ة،
الي ��وم يف امل�س ��رح الأورب ��ي والغربي فامل�سرح ��ي ينطل ��ق دائم ًا م ��ن فكرة �أن
املعا�ص ��ر ،وال ��ذي ال ي�ؤم ��ن مبتحفي ��ة الواق ��ع متخل ��ف ومري� ��ض ،و�أن ه ��ذا
امل�س ��رح ،وال ي�ؤمن مبتحفي ��ة الفل�سفة الواق ��ع املري� ��ض يحت ��اج �إىل الع�ل�اج،
وال مبتحفية الفنون الت�شكيلية ،ولهذا وتختلف طبيعة العالج لدى امل�سرحي،
ن ��راه يعي ��د تق ��دمي امل�س ��رح اليوناين ،فهن ��اك من يعالج بالأدوي ��ة ،وهناك من
ب�أزي ��اء و�سينوغرافيا جدي ��دة ،ويعيد يعال ��ج بال�ضح ��ك ،وهن ��اك م ��ن يعال ��ج
ق ��راءة م�سرحي ��ات كب ��ار امل�ؤلف�ي�ن بالك ��ي ،وهناك م ��ن يعال ��ج بال�صدمات
امل�سرحي�ي�ن العاملي�ي�ن القدام ��ى ،وذلك الكهربائي ��ة ،ويبق ��ى �أن الأ�سا� ��س
بر�ؤي ��ة معا�ص ��رة جدي ��دة ،فامل�س ��رح ه ��و البح ��ث ع ��ن عافي ��ة احلي ��اة وعن
يخب ��ئ روحه فيه ،ويف ن�صو�صه حياة �صح ��ة املجتمع وع ��ن منطقي ��ة الواقع
وحيوي ��ة موجودت ��ان يف حال ��ة كمون والوقائع.
�أبدي ،وبقدر ما تعطي هذه الن�صو�ص �أن ��ا ال �أومن بال�ش ��كل اخلارجي اخلام،
تعطي ��ك ،وبح�س ��ب قراءت ��ك له ��ا يكون والذي ل ��ه جماليات ��ه الب�صرية ولي�ست
وجوده ��ا اجلدي ��د واملتج ��دد ،وبه ��ذا لديه ر�سائله ،وم ��ا يهمني هو ال�صورة
يك ��ون ه ��ذا امل�س ��رح ( الق ��دمي) جامد ًا دائم ًا� ،أو هو روح ال�صورة� ،أما الإطار
يف الق ��راءات اجلام ��دة ،ويك ��ون حي� � ًا الف ��ارغ ،حت ��ى ول ��و كان م ��ن الذه ��ب
يف الق ��راءات احلي ��ة ،ويك ��ون منغلق� � ًا اخلال�ص ،ف�إن ��ه ال يعني لديّ �أي �شيء،
يف القراءات املنغلق ��ة ،ويكون متفتح ًا ف�أن ��ا �أحي ��ا التم ��رد يف حيات ��ي ويف
يف الق ��راءات املتفتح ��ة ،ويك ��ون عامل ًا حياة م�سرحي ،ولكنن ��ي ال �أرفع �شعار
ً
جاهال التمرد ،وال �أتخ ��ذه عنوان ًا فقط ،متام ًا
يف الق ��راءات العامل ��ة ،ويك ��ون
و�أمي� � ًا يف الق ��راءات اجلاهلة والأمية ،كما �أحيا احلداثة و�أعي�شها ،يف ر�ؤيتي
وعلي ��ه ،ف� ��إن م ��ن يحت ��اج لأن يدخ ��ل وعالقاتي ،من غري �أن �أدعيها .
املتح ��ف حقيقة ،لي�س هو ه ��ذا امل�سرح وت�س�أل عن القال ��ب ،وروح امل�سرح يف
املج ��دد واملتج ��دد عرب التاري ��خ ،ولكن امل�سرح هو امل�س ��رح ،وهو �أكرب من كل
ه�ؤالء الذين ال يعرفون حقيقة امل�سرح ،قال ��ب ،لأن امل�س ��رح جوه ��ره احلقيقة،
والذي ��ن يتخيل ��ون ب� ��أن ه ��ذا امل�س ��رح واحلقيق ��ة ال ميك ��ن اعتقاله ��ا ،وال
الإن�ساين ميكن �أن يدخل املتحف يوم ًا ،ت�أميمه ��ا ،وال تلفيفه ��ا يف العل ��ب ،وال

 ولك ��ن �أيّ م�س ��رح؟ �أن ��ت تع ��رف �أنامل�سرح هو احتفال الإن�سان وهو عيده
اليومي ،وهو ديوان ��ه الذي يخبئ فيه
فرح ��ه وحزن ��ه وحبه و�شوق ��ه وخوفه
وحريته و�ش ّكه وجدّه ولهوه ،و�إذا كان
ممكن ًا �أن يدخل الإن�سان املتحف يوم ًا،
يعترب بر�شي ��د رائد امل�سرح االحتفايل،
ف� ��إن ه ��ذه الفنون االحتفالي ��ة ميكن �أن
حيث قدم التنظري له على �شكل بيانات
تدخله �أي�ض ًا ،وهذا ما ال ميكن �أت�صوره
حتمل ا�سم "بيانات امل�سرح االحتفايل"
�أبد ًا ،فمن طبيعة هذا امل�سرح �أنه يتجدد
وقد جمع تلك البيانات يف كتاب �أ�سماه
دائم ًا ،متام ًا كما يتجدد الإن�سان ،وكما
(امل�س ��رح االحتف ��ايل) ،ا ّل ��ف الع�شرات
تتجدد الدنيا ،وهو بهذا (حمكوم) ب�أن
م ��ن امل�سرحي ��ات والت ��ي مازال ��ت تقدم
يتغ�ي�ر ،كم ��ا يتغري الفك ��ر ،وكما يتغري
ح ّت ��ى الآن وترج ��م �أغلبه ��ا اىل اللغات وه��ل تعتق��د �أن اليوناني�ين ـ ً
مثال التاري ��خ واجلغرافي ��ا ،وهن ��اك دائم� � ًا
الفرن�سي ��ة واالنكليزي ��ة واال�سباني ��ة،
وكت ��ب العدي ��د م ��ن الكت ��ب النقدية يف
جمال التنظري امل�سرحي.
م�ؤلف وخم ��رج م�سرحي ولد يف العام
 1943وح�صل على دبلوم يف االخراج
امل�سرح ��ي م ��ن اكادميي ��ة مونب ��ويل /
فرن�س ��ا وعل ��ى الدكت ��وراه م ��ن جامعة
مكنا� ��س ،ت� �ولىّ منا�ص ��ب مهم ��ة وه ��و
ع�ض ��و م�ؤ�س�س لنقاب ��ة امل�سرحيني يف
املغرب ،كتب الرواية وال�شعر وامل�سرح
والنقد وتدرّ�س ن�صو�صه امل�سرحية يف
املدار� ��س املغربية واملعاه ��د امل�سرحية
العربي ��ة ويف مدار� ��س البعث ��ات
الفرن�سية.
بعد �سنوات طويلة وبعد � 40سنة على
احدى م�سرحيات بر�شيد
اوّل زي ��ارة يف العام  1977ها هو عبد

علي ح�سن البياتي بني الدبخانة والكوميديا ال�سوداء

فاتن ح�سني ناجي

تنعك� ��س جمم ��ل التح ��والت االجتماعية
وال�سيا�سي ��ة مبا ي�صاحبها من تغيري يف
الو�ضع العام يف املجتمع على الفرد يف
كاف ��ة نواحي حيات ��ه الأ�سرية والنف�سية
واالقت�صادي ��ة ،وبذل ��ك تكون ��ت فج ��وة
كب�ي�رة ب�ي�ن املجتمع وبني الف ��رد ،وهذه
الفجوة ت�سرب م ��ن خاللها �صور �سلبية
ت�شكل ��ت حول تكوي ��ن الفرد الع ��ام و�إن
قوة التاث�ي�ر الفك ��ري وال�سيا�سي ت�صل
اىل اق�ص ��ى درجاتها عندم ��ا تتحول اىل
وت�ي�رة كاملة تنعك�س كموجة راطمة يف
ذات الف ��رد االن�سانية .وهذا مات�شكل يف
م�سرحيات الراح ��ل علي ح�سن البياتي،
ال ��ذي ابح ��ر يف �صل ��ب الواق ��ع ليخرج

لن ��ا ب�ص ��ورة مطابقة ملا ه ��و متجذر يف
االنعكا�س ال�صادر عن املجتمع .
تع ��د م�سرحي ��ات البيات ��ي م ��ن �أه ��م
امل�سرحيات التي قدمت من قبل فرقة 14
مت ��وز برئا�سة ا�سعد عب ��د الرزاق ،حيث
�ش ��كل م ��ع امل�ؤل ��ف عل ��ي ح�س ��ن البياتي
ثنائي ًا فني� � ًا ،قدما الكثري من امل�سرحيات
�سوي� � ًا ،لرمب ��ا اهمه ��ا تل ��ك امل�سرحي ��ة
ال�شعبي ��ة البغدادي ��ة العراقي ��ة الأ�صيلة
(الدبخان ��ة) الت ��ي ظل ��ت خال ��دة حتاكي
الذاك ��رة العراقي ��ة عل ��ى م ��دى �أكرث من
خم�س ��ة عقود وه ��ي م�سرحية اجتماعية
ذات �أه ��داف ر�صين ��ة وخط ��اب متوازن
تعرب عن روح احلقيقة يف جمتمع يرزح
حتت ظل ع ��دم اال�ستقرار .الأعمال التي
مازال ��ت يف ذاك ��رة اجلمه ��ور م�سرحية
«الدبخانة».وه ��ي حتكي ق�ص ��ة املظاهر
اخلادعة وال�صراع العائلي .
ويف ع ��ام  1965اعي ��د ت�شكي ��ل فرق ��ة
 14مت ��وز ،ويف ذلك احل�ي�ن اتخذت من

�سرحي ��ات عل ��ي ح�س ��ن البيات ��ي ا�سا�س ًا
النطالقه ��ا ب ��ل وتع� �دّاه �أن تعر� ��ض
م�سرحياته فقط طيلة �سنوات عدّة ،حيث
كان يتعام ��ل مع امل�سرحيات التي يكتبها
�سابق� � ًا ب�صورة اك�ث�ر حدثية مبا ي�ضفيه
له ��ا م ��ن واق ��ع ال�شع ��ب العراق ��ي �آنذاك
ولك ��ن ب�ص ��ورة كوميدي ��ة ،ع ��ام 1970
قدمت م�سرحي ��ة ((جفجري البلد)) وهي
م�سرحي ��ة �شعبي ��ة حتكي ع ��ن �شخ�صية
متطف ��ل يتدخل يف الأم ��ور التي التعنيه
ث ��م ينال عقاب ��ه عن ذلك التطف ��ل .م�شبه ًا
ال�شخ�صية مبغرف ��ة الطعام ((جفجري))
يف انها اينم ��ا تو�ضع تتالئم مع الو�ضع
وتتدخل يف الأعماق .
ث ��م قدم ��ت الفرق ��ة ((اي ��دك بالده ��ن))
للبيات ��ي اي�ض� � ًا ،حتك ��ي عن ق�ص ��ة التي
يت�سلق على االكت ��اف دون �أن ميتلك اي
م�سوغات ل�صعوده ولرمبا تتنا�سب هذه
امل�سرحي ��ة مع و�ضعنا احل ��ايل ب�صورة
كبرية ..اخرجها ا�سعد عبد الرزاق.

ويف ع ��ام  1966قدم ��ت الفرق ��ة ((الل ��ي
يعوف ��ه احلرام ��ي ياخ ��ذه فت ��اح الفال))
اخرجه ��ا �أي�ض ًا ا�سعد عبد الرزاق ،ومثل
فيه ��ا قا�س ��م امل�ل�اك ووجي ��ه عب ��د الغني
واقبال ر�ش ��اد .ولنجاح ه ��ذه امل�سرحية
ومقاربته ��ا م ��ن الواق ��ع ،دام عر�ضه ��ا
�شه ��ر ًا كام�ل ً�ا ،وحقق ��ت جناح� � ًا باه ��ر ًا
�آنذاك ،وعر�ضت عل ��ى امل�سرح القومي .
و�أي�ض ًا قدمت الفرقة عام (( 1968عر�س
واوي ��ة)) اخرجه ��ا وجي ��ه عب ��د الغني،
ام ��ا م�سرحية ((مفت ��ح بالل�ب�ن)) قدمتها
فرقة الفنون امل�سرحي ��ة واخرجها كامل
القي�سي.
كم ��ا وقدم ��ت فرق ��ة الفن ��ون امل�سرحي ��ة
((ه ��زي مت ��ر يانخل ��ة)) اخرجه ��ا منعم
خطاوي.
ويف جامع ��ة الب�صرة ع ��ام  1996قدمت
م�سرحي ��ة ((ج ��زة وخ ��روف )) اخرجها
حممد وهيب .
م ��ن خ�ل�ال ماتق ��دم جن ��د �أن الكات ��ب قد
انته ��ج ا�سل ��وب املث ��ل ال�سائ ��د ،ف�أغل ��ب
عناوي ��ن م�سرحياته كان ��ت م�أخوذة من
امث ��ال �شعبي ��ة دارج ��ة يف حي ��اة الف ��رد
العراق ��ي ،فمث ًال جزة وخ ��روف هو مثل
عراق ��ي يق ��ول ((مار�ض ��ه بج ��زه ر�ض ��ا
بجزه وخروف)) ا�ضافة اىل
(( الل ��ي يعوف ��ه احلرام ��ي ياخ ��ذه فتاح
الف ��ال)) متخذ ًا بذلك من املث ��ل ك�أ�سلوب
للكوميدي ��ا ال�س ��وداء الت ��ي تعال ��ج
الواق ��ع ب�صورة مغايرة ع ��ن املقارب لها
بال�ص ��ورة امل�سرحي ��ة املطروق ��ة �آنذاك.
يبق ��ى �أن نق ��ول �أن الكات ��ب عل ��ي ح�سن
البياتي ،كاتب م�سرحي مهم ي�ستحق �أن
يقال عنه م ��ن م�ؤ�س�سي امل�سرح العراقي
الر�صني.

و�ضعه ��ا يف ال�صناديق ،وحده امل�سرح
املدر�سي هو ال ��ذي يبحث عن القوالب
والقواع ��د ويلت ��زم به ��ا ،ووحده ��م
معلم ��و ال�شعر هم من يلتزمون بقواعد
العرو�ض� ،أما ال�شاعر الكبري فهو �أكرب
م ��ن العرو� ��ض كما ق ��ال �أب ��و العتاهية
يوم� � ًا ،ومن ح ��ق امل�سرح ��ي �أن يقول:
�أنا �أكرب من القواعد ومن القوالب ومن
الدرو�س امل�سرحية اجلامدة.
ال �أوم ��ن باحلداث ��ة ..كي ��ف؟ �أن ��ا
�أوم ��ن بالأ�صي ��ل ،وم ��ا ه ��و �أ�صيل هو
حقيق ��ي ،وم ��ا ه ��و حقيق ��ي ه ��و عاب ��ر
للأزمان والأمكن ��ة وللثقافات واللغات
واحل�ضارات ،وله ��ذا ف�إنني �أ�ؤكد دائم ًا
على احلقيقة الأ�سا�سي ��ة التالية :وهي
�أن الف ��ن الأ�صي ��ل معا�ص ��ر وحدي ��ث
بال�ضرورة ،وباملقابل ،فلي�س �ضروري ًا
�أن يك ��ون كل هذا الف ��ن املعا�صر � ً
أ�صيال
 ،وه ��ذا م ��ا يف�س ��ر �أن تدخ ��ل كث�ي�ر من
التج ��ارب املعا�ص ��رة واحلديث ��ة يف
خانة املو�ضة العابرة ،والتي ال يتعدى
عمرها ال�شهور وال�سنوات القليلة.

* ه��ل لدي��ك ذكري��ات يف بغ��داد،
�صداق��ات ،مهرجان��ات� ،أو ما �شابه
ذلك؟

 �أ�صدقائ ��ي يف الع ��راق ،ويف مدين ��ةبغداد ب�شكل خا�ص ،كثريون جد ًا ،ومن
�أجيال متعددة بال عدد ،وذكرياتي فيها
كث�ي�رة جد ًا ،ابتدا ًء م ��ن �أول زيارة لها،
والتي كانت يف �صيف  1977مبنا�سبة
انعق ��اد مهرجان ال�شباب العربي ،وكان
مل�سرحيتي (عطي ��ل واخليل والبارود)
ح�ض ��ور يف ه ��ذا املهرج ��ان ،وذلك من
خ�ل�ال فرقة م�س ��رح الطالئع ��ي مبدينة
الدار البي�ضاء ب� ��إدارة املخرج �إبراهيم
وردة ،ويف تلك الزيارة ح�ضرت عر�ض
م�سرحية (غلغام�ش) للأ�ستاذ �سامي عبد
احلميد ،والتي قدمها مع طلبة �أكادميية
الفنون ،كما �شاركت يف مهرجان بغداد
امل�سرح ��ي �سن ��ة  1985مب�سرحي ��ة
(الدجال والقيامة) من �إخراج املرحوم
م�صطف ��ى التوم ��ى ،ونال ��ت امل�سرحية
اجلائ ��زة الأوىل للت�ألي ��ف ،كم ��ا قدم يل
املخ ��رج العراقي املرح ��وم هاين هاين
م�سرحية ( النا� ��س واحلجارة) وكانت
من �أداء املمث ��ل واملخرج عزيز خيون،
كم ��ا ق ��دم يل املخ ��رج الب�ص ��ري حميد
�صاب ��ر م�سرحي ��ة (فاو�س ��ت والأم�ي�رة
ال�صلع ��اء) وقدمها امل�سرح القومي بعد
ذل ��ك املخ ��رج حمي ��د اجلم ��ايل ،كما قد
يل الثنائ ��ي �شام ��ل وني ��كار م�سرحية (
ا�سمع يا عبد ال�سميع ) باللغة الكردية،
وميك ��ن �أن �أق ��ول ل ��ك ب� ��أن �أ�صدقائ ��ي
يف الع ��راق يف ��وق ع ��دد �أ�صدقائ ��ي
يف املغ ��رب ،وباملنا�سب ��ة �أترح ��م عل ��ى
�أ�صدقائ ��ي امل�سرحي�ي�ن الكب ��ار مث ��ل،
�إبراهيم ج�ل�ال وقا�س ��م حممد وعوين
عبد الكرمي بر�شيد كرومي ويو�سف العاين..

مسرح عالمي

كوميديا "مارك�س ال�شاب" ..فاحتة م�سرح
جتاري جديد بلندن
ترجمة :عادل العامل
يجري اال�ستعداد لتقدمي م�سرحية كوميدية
تدور ح ��ول كارل مارك�س �ش ��اب ،و�أمي من
الناحي ��ة العاطفي ��ة ،لتفتت ��ح املو�س ��م الأول
اخلا� ��ص مبغام ��رة م�س ��رح جت ��اري جدي ��د
يق ��وم به ��ا نيكوال� ��س هت�ن�ر وني ��ك �ست ��ار.
وكان االثن ��ان ق ��د ت ��ركا امل�س ��رح الوطن ��ي
 National Theatreع ��ام 2015
بعد � 12سن ��ة يف امل�س�ؤولي ��ة و�أعلنا خطط ًا
الفتت ��اح م�س ��رح جت ��اري م ��ن  900مقع ��د
قري ��ب م ��ن ت ��اور بري ��ج يف لن ��دن .وينتظر
ع ��امل امل�س ��رح ل�ي�رى م ��ا �سيقوم ب ��ه م�سرح
يهدف �إىل تقدمي �أربع ��ة �أو خم�سة انتاجات
يف الع ��ام ،وكي ��ف �سيكون الربنام ��ج الذي
ي�س�ي�ر عليه ،كما ق ��ال مارك ب ��راون مرا�سل
الغاردي ��ان للفنون.وج ��اء يف تقري ��ر ملايكل
بيلينغت ��ون يف ال�صحيفة نف�سه ��ا� ،أن هناك
تفا�صي ��ل ق ��د �أُعلن ��ت فيم ��ا يتعل ��ق بثمانية
انتاجات .و�ستكون هن ��اك كتابة جديدة يف
ه ��ذا الإط ��ار با�ستثن ��اء انتاج واح ��د ،وهو
يوليو�س قي�صر ل�شك�سبري الذي �سيظهر فيه
بني هوي�شو بدور بروتو�س ومايكل فرييل
بدور كا�سيو�س.و�أو�ض ��ح هترن ب�أن الق�صد
م ��ن وراء ذلك ه ��و تكوين م�س ��رح "جريء،
�شعبي" ،قائ ًال "وقد �أ�صدرنا تفوي�ض ًا بعمل
م�سرحيات طموح ت�ص ��ل �إىل م�ستوى تقبّل
اجلمه ��ور ،و�أقمنا لها ً
بيئة ت ّت�س ��م بالإثارة،

واال�ستقب ��ال الطيب ،واملرون ��ة� :أي م�سرح
ميك ��ن تغيريه ليتالءم مع العر�ض .و�أ�ضاف
"ونح ��ن نقدّر �أن لندن بحاجة �إىل م�سارح
جديدة ،م�صمّمة للعرو�ض املنجزة يف القرن
احلادي والع�شرين ولتطلعات اجلمهور �إىل
ق�ض ��اء �سهرة طيبة حق� � ًا ".لقد حظي م�سرح
ال ِربي ��ج ه ��ذا بدع ��م م�ستثمري ��ن ر�أ�سماليني
مغامرين ،وهو يُعد �أول م�سرح معترب جديد
كلي� � ًا ي�ض ��اف �إىل ّ
القطاع التج ��اري مل�سارح
العا�صم ��ة خالل � 80سنة ،والأول الذي يقام
خ ��ارج الوي�ست �آند .و�سوف يفتتح مو�سمه
يف �شهر ت�شري ��ن الأول مب�سرحية "مارك�س
ال�ش ��اب" لريت�ش ��ارد ب�ي�ن و كلي ��ف كومل ��ان.
و�سيق ��وم روري كين�َي رَ�ر ب ��دور مارك� ��س،
و�أوليف ��ر كري� ��س ب ��دور �صديق ��ه فريدري ��ك
�أجنلز.وي�صف التعريف بامل�سرحية مارك�س
ال�ش ��اب ه ��ذا ب�أن ��ه "مفل� ��س ،وغريم�ستق ��ر،

وخ�ش ��ن ال�سل ��وك ...وه ��ي مزي ��ج مُزبد من
الطعن يف الت�ألق الفكري ،والذكاء الهجائي،
واجلهل العاطفي الطفويل".و�سوف يُخرج
امل�سرحي ��ة هت�ن�ر ،ال ��ذي �سيت ��وىل �أي�ض� � ًا
م�س�ؤولي ��ة يوليو� ��س قي�ص ��ر .و�سيق ��وم
ديفيد كالدر ب ��دور يوليو�س قي�صر ،وديفيد
موري�س ��ي ب ��دور م ��ارك �أنطوين.وقال نيك
�ست ��ار يف تعلي ��ق له على احل ��دث �إن الوقت
ق ��د ح ��ان للقيام ب�ش ��ي ٍء ما جدي ��د ومده�ش،
"ولن ��دن مدين ��ة مت�ألق ��ة وجدي ��رة ب�إجناز
ور�ؤي ��ة م�سرح يتنا�س ��ب ون�سبة الـ  %25من
الزي ��ادة يف جمه ��ور امل�شاهدي ��ن على مدى
اخلم�س ��ة ع�شر عام� � ًا املا�ضي ��ة .ونعتقد ب�أن
هناك مكان ًا مل�سرح م�ستقل جديد يف امل�شهد،
تدفع ب ��ه مُهمّة ونقطة جوهري ��ة لديه" ،كما
قال.
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ثقافة

�إن م�صارعة خمبابا وجلجام�ش لها ما مياثلها يف الأدب اليوناين ،متمثلة يف منازلة
بر�سيو�س للغورغون ثم كثـرة منازالت هركلي�س ومثل القدي�س جورج للتنني .ومن
اجلدير بالذكر� ،أن يف الأ�ساطري ال�سومرية �أخباراً عن منازالت بني ابنة و�آلهة مثل
منازلة نينورتا مع التنني كور الذي غلبه وقتله .وكذلك منازلة الربة انانا مع التنني
كور ومنازلة االله انكي ودحره التنني كور.

متابعة /زينب امل�شاط

ناجح املعموري
()2

ذك ��ر بارحو�ش ��ا امل� ��ؤرخ البابل ��ي،
م ��ن �أواخ ��ر الق ��رن الراب ��ع والن�صف
الأول م ��ن الق ��رن الثال ��ث ق  .م ر�س ��م
اوتوناب�شت ��م بهيئ ��ة خي�س ��و ثرو� ��س
وق ��ال ب� ��أن الإل ��ه كرونو� ��س ،اف�ص ��ح
ل ��ه ع ��ن نف�س ��ه و�أعلم ��ه بق ��رب حلول
الطوف ��ان ،و�أخ�ب�ره �أن يدف ��ن وثائق
معين ��ة يف �سيار حت ��ى ال ي�ضيع تراث
البل ��د (الكلمة) و�أن يبنى فل ��ك ًا ب�أبعاد
معين ��ة يحمل بها عند حلول الطوفان،
احمل ��ه واق ��رب �أ�صدقائ ��ه وزوج م ��ن
املخلوق ��ات الأر�ضي ��ة احلي ��ة "ذك ��ر
و�أنث ��ى" ويف النهاي ��ة اخ�ب�ره �صوت
الهي بتحول بط ��ل الطوفان وزوجته
ومالحه ،وان يعود باقي �أهل ال�سفينة
وحده ��م اىل بابل كما ه ��و مقرر .وان
يخرج ��وا الوثائق املدفون ��ة يف �سيار
وين�شرونها بني النا�س وكون الأر�ض
الت ��ي هم فيها "حيث ر�س ��ت ال�سفينة"
ه ��ي �أرمينية وعندما �سم ��ع �أهل الفلك
كالم ��ه ،قدم ��وا الأ�ضاح ��ي وراح ��وا
اىل باب ��ل �س�ي�ر ًا عل ��ى الأق ��دام .وان
ذكر باح ��وث "يبل ريت�ش ��و" الرمينية
ح ��ل م�س�أل ��ة جب ��ل ن�ص�ي�ر وموقع ��ه.
�أم ��ا العن�صر اجلديد ال ��ذي ادخله هو
ال�صوت الإلهي لتغطية تعدد الإلهة يف
ق�صة الطوفان البابل ��ي .وجعل جزاء
�أه ��ل الفل ��ك خي�سوثرو� ��س وزوجت ��ه
ومالحه "اخلل ��ود الفوري وهو ت�أثري
يون ��اين و�أك ��د عل ��ى باب ��ل ب ��د ًال ع ��ن
�شروب ��اك التي ذكرته ��ا ق�صة الطوفان
البابلية.
�أن م�صارع ��ة خمباب ��ا وجلجام�ش لها
ما مياثله ��ا يف الأدب اليوناين متمثلة
يف منازل ��ة بر�سيو� ��س للغورغون ثم
كرثة منازالت هركلي�س وقتل القدي�س
ج ��ورج للتنني .ومن اجلدي ��ر بالذكر،
�أن يف الأ�ساط�ي�ر ال�سومري ��ة �أخب ��ار ًا
ع ��ن من ��ازالت ب�ي�ن �أتن ��ة واله ��ة مث ��ل
منازل ��ة الإل ��ه نتورتا م ��ع التنني كور.
�إن العالقة بني ملحمة جلجام�ش وبني
الن�صو� ��ص الأخرى (مث ��ل الأودي�سة،
التوراة وبع� ��ض الن�صو�ص القر�آنية)

ال�شبيه ��ة بها �أو الت ��ي �أخذت عنها هي
عالق ��ة حم ��اكاة �أو حتري ��ف للن� ��ص
الأ�صل ��ي وادعائه ��ا ح ��ق �إنتاج ��ه
واالنفراد بامتالكه .وعالقة جلجام�ش
بتل ��ك الن�صو�ص لي�ست جم ��رد عملية
" فه ��م القارئ للعالق ��ات القائمة بني
عم ��ل ما وب�ي�ن �أعم ��ال �أخ ��رى �سبقته
�أو �أحلقت ��ه كم ��ا يق ��ول ريفات�ي�ر .هذه
العالقة لي�س ��ت عالق ��ة متبادلة ب�سبب
ب�سيط جد ًا ،ه ��و �أن ملحمة جلجام�ش
مل ت�أخذ م ��ن تلك الن�صو� ��ص �أو تت�أثر
بها ،وهذا بديهي ويبدو من ال�سذاجة
مبكان جم ��رد الكالم على ذل ��ك! �أننا ال
نع ��رف �أعم ��ا ًال مكتملة �سبق ��ت ملحمة
جلجام� ��ش ت�أث ��رت بها ه ��ذه الأخرية،
فكل م ��ا وجد قبله ��ا ،ح ��ول املو�ضوع
ال ��ذي تتح ��دث في ��ه عن ��ه طبع� � ًا ،كان
عب ��ارة ع ��ن �ش ��ذرات ال ت�ش ��كل يف � ّأي
ح ��ال م ��ن الأح ��وال �أي�ض ��ا ت�أ�سي�س� � ًا،
م�شرع ًا � ،أو ن�ص� � ًا م�ؤ�س�س ًا قامت عليه
�أو ا�ستطاع ��ت منه الن�صو�ص الالحقة
يف �آداب احل�ض ��ارات الأخ ��رى� ،أو
ال�شعوب الأخرى .
هذه الن�صو�ص انطلقت من جلجام�ش،
�أو لنقله ��ا �صراح ��ة �سرقت ��ه وادع ��ي
م�ؤلفوه ��ا �أنه ��ا �إنت ��اج ح�ضاراته ��م،
�سنتب�ّي�ننّ منه ��ا الن�صو� ��ص القر�آني ��ة
الت ��ي ظل ��ت �أمين ��ة و�ساق ��ت ح ��وادث
التاريخ و�أرجعتها لأ�صحابها� .إذا كان
مفه ��وم الن� ��ص اجلمع ��ي "الن�صو�ص
املتداخلة" يفرت�ض التبادل والتداخل
ب�ي�ن الن�صو�ص ،ف�إن الن� ��ص امل�ؤ�س�س
ال ينط ��وي عل ��ى مث ��ل ه ��ذا املفه ��وم .
ثان ،ف�إن
وحينم ��ا نقول بوجود ن� ��ص ٍ
ذل ��ك يعني بب�ساطة ،وج ��ود ن�ص � ّأول
 .والث ��اين ال وجود ل ��ه يف حال غياب
الأول .متام� � ًا كالعالق ��ة القائم ��ة ب�ي�ن

الأرقام يف مت�سل�سلة ح�سابية.
*************
ق ��ال الع ��امل ط ��ه باق ��ر :لع � َّ�ل خري ما
يك�شف لن ��ا عن �أثرها الكبري يف عقول
�أبن ��اء احل�ض ��ارات القدمي ��ة امل ��دى
الوا�سع الذي انت�ش ��رت فيه يف العامل
الق ��دمي .فبالن�سبة اىل �س ��كان العراق
الأقدم�ي�ن مل يقت�ص ��ر تداوله ��ا عل ��ى
�سكان الق�س ��م اجلنوبي والأو�سط من
الع ��راق .وهو الق�سم الذي عرف ببالد
"�سومر و�أكد" بل انت�شرت �أي�ض ًا اىل
الق�سم ال�شمايل ،اىل بالد "�أ�شور" فقد
وج ��دت ن�س ��خ كثرية له ��ا يف حوا�ضر
الع ��راق الق ��دمي يف ادوار ازده ��ار
احل�ضارة البابلية يف ما يعرف بالعهد
البابل ��ي القدمي "الأل ��ف الثاين ق  .م"
�أم ��ا بالن�سب ��ة اىل �أ�ش ��ور ،فالواقع �إن
�آخ ��ر ن�ش ��رة له ��ا كامل ��ة و�صل ��ت �إلينا
وق ��د وج ��دت ن�صو�صه ��ا يف خزان ��ة
كتب املل ��ك الأ�شوري "�أ�ش ��ور بانيبال
ال�شه�ي�رة � .أم ��ا بالن�سب ��ة اىل مراك ��ز
احل�ضارات القدمية .فقد وجدت ن�سخ
كثرية من �أجزائها يف �أقاليم نائية من
الأنا�ض ��ول ،موطن احل�ضارة احلثية،
دون ��ت بع� ��ض ه ��ذه الن�صو� ��ص
وق ��د ّ
باللغ ��ة البابلي ��ة القدمي ��ة ،كما وجدت
له ��ا ترجم ��ات اىل اللغت�ي�ن احلثي ��ة
واحلوري ��ة .وحديث� � ًا مت اكت�ش ��اف
مث�ي�ر لن�سخ ��ة من بع� ��ض ف�صولها يف
�إح ��دى م ��دن فل�سط�ي�ن القدمي ��ة وهي
مدين ��ة "جمدو" امل�شهورة يف التوراة
ويرج ��ع زم ��ن ه ��ذا الن� ��ص اىل حدود
القرن الرابع ع�شر ق  .م  ،وهذا واحد
م ��ن الأدل ��ة الكث�ي�رة عل ��ى ال�صلة بني
ح ��وادث امللحم ��ة وم ��ا ج ��اء يف امل�آثر
العرباني ��ة وال�سيما حادث ��ة الطوفان.
ولع ��ل اغ ��رب م ��ا وج ��ده املنقب ��ون

حديث� � ًا يف املو�ضع الأث ��ري املعروف
با�س ��م �سلطان تب ��ة يف جنوبي تركيا،
بالق ��رب م ��ن ح ��ران ،فق ��د ج ��اءت تلك
الر�سال ��ة على ل�س ��ان البطل جلجام�ش
معنون ��ة اىل �أح ��د املل ��وك القدم ��اء
يطلب من ��ه جلجام�ش �إر�س ��ال �أحجار
كرمية لي�صنع منه ��ا تعويذة ل�صاحبه
"انكي ��دو" لق ��د �أث ��رت ه ��ذه امللحم ��ة
العتي ��دة كذل ��ك يف �آداب احل�ض ��ارات
القدمي ��ة وق�ص�صه ��ا ومالحمها بطرق
غ�ي�ر مبا�ش ��رة �أي ع ��ن طري ��ق الت�أث ��ر
بح ��وادث امللحم ��ة وق�ص�صه ��ا ،وعلى
ر�أ�سها حادث ��ة الطوفان ال�شهرية التي
�شغلت ابرز ف�صل يف امللحمة .وال�شبه
العظيم بني رواي ��ات الطوفان وا�ضح
ج ��د ًا و�أكرثه ��ا و�ضوح� � ًا م ��ا جاء يف
التوراة.
والذي نعتق ��ده ب�صدد ه ��ذا الطوفان ـ
كما قل طه باقر ،انه كان بالأ�صل حدث ًا
تاريخي ًا واقعي ًا حدث يف طيات املا�ضي
البعي ��د ،وكان م ��ن ج�سام ��ة الت�أث�ي�ر
وفداحته انه ترك �أثر ًا بليغ ًا يف عقول
الأجي ��ال املختلف ��ة فتناقلت ��ه ال�شفوية
و�شوه ��ت تفا�صيل ��ه الواقعية .ونظر ًا
للت�شاب ��ه الكب�ي�ر بني رواي ��ة الطوفان
يف امللحم ��ة وملحم ��ة "اتراحا�سي�س"
وب�ي�ن رواي ��ة الت ��وراة ،ف�إنن ��ا نعتق ��د
�أنهم ��ا ترجع ��ان اىل نف� ��س احلادث ��ة.
و�إن ه ��ذه احلادثة وقع ��ت يف العراق
الق ��دمي ،ال�سيما يف الق�س ��م اجلنوبي
من ��ه� .أي ال�سه ��ل الر�سوب ��ي ،و�إن
زمنه ��ا يرج ��ع على اغل ��ب االحتماالت
اىل �أواخ ��ر م ��ا ي�سم ��ى يف تاري ��خ
ح�ض ��ارة وادي الرافدي ��ن مب�صطل ��ح
الع�ص ��ر احلج ��ري املع ��دين� ،أي قب ��ل
بداية احل�ض ��ارة ال�سومرية يف �أوائل
الع�ص ��ر امل�س ّمى بع�صر فجر ال�سالالت

انطالق فعاليات مهرجان دار ال�سالم للخط العربي والزخرفة الإ�سالمية

نقلة نوعية يف �أعمال اخلطاطني ..متازج بني التجارب
متابعة /و�سام ق�صي
افتت ��ح مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة الفن ��ون
الت�شكيلي ��ة الدكت ��ور �شفيق املهدي،
�صب ��اح �أم� ��س االثن�ي�ن ،فعالي ��ات
مهرجان دار ال�س�ل�ام للخط العربي
والزخرفة اال�سالمي ��ة ،الذي اقامته
جمعية اخلطاطني العراقيني  /املقر
العام ،يف قاعات ق�سم املعار�ض ،يف
مقر الوزارة.
بلغ ع ��دد االعمال امل�شاركة اىل 227
عم�ل�ا فني ��ا  ..يف اخل ��ط العرب ��ي
والزخرف ��ة الإ�سالمي ��ة ،وبل ��غ ع ��دد
امل�شارك�ي�ن اىل  213م�ش ��اركا  ..من
حمافظات بابل والنا�صرية ودياىل
و وا�سط.متي ��زت االعم ��ال ب�أنه ��ا
م�شاركات جدي ��دة ولأول مرة ،فيها
م�ش ��اركات لطلب ��ة و�أ�سات ��ذة معه ��د
الفنون اجلميلة ق�سم ال�صباحي.
رئي� ��س املهرجان الدكت ��ور رو�ضان
البهي ��ة اك ��د  :ه ��ذا املعر� ��ض يف
ت�ص ��وري �ش ��كل نقل ��ة نوعي ��ة يف
اعم ��ال اخلطاطني  ..عل ��ى م�ستوى
جتويد اخلط واخلامات واالخراج
الفن ��ي وتن ��وع التج ��ارب ماب�ي�ن
اال�سل ��وب التقلي ��دي  ..وم ��ا ب�ي�ن
اال�سلوب احلداثي ومابني اخلامات
املختلفة  ..والتي هي  :الورق املقهر
والتذهي ��ب واالخ ��راج الزخ ��ريف
 ..والتم ��ازج ب�ي�ن التج ��ارب  ..مما
يث�ي�ر الفرحة  ..ف�ض ًال ع ��ن م�شاركة
ط�ل�اب معه ��د الفن ��ون اجلميلة؛ الن

الهدف ه ��و ا�شراك كل من له اهتمام
باخل ��ط العرب ��ي  ..وبالفع ��ل ف ��ان
ه ��ذا املعر� ��ض �شكل حتدي� � ًا يف ظل
الظ ��روف والهجم ��ة الظالمية التي
متر بها بالدنا احلبيبة.
الناقد الدكتور ج ��واد الزيدي قال :
فعالية الي ��وم متثل منا�سبة مهمة ..
والف�ض ��اء قد يكون اه ��م من املنجز
 ..وق ��د ي�ش ��ارك بع� ��ض اخلطاط�ي�ن
باعماله ��م اخلطي ��ة  ..مب�ش ��اركات
داخلية وخارجي ��ة  ..لكن االهم هو
ح�ضور ه� ��ؤالء اخلطاطني اىل هذه
القاع ��ة  ..وهذا الك ��م الهائل �سيفرز
كم ًا وكيف� � ًا مهما  ..فكل خطاط منهم
له ا�شتغاالته وتقنياته على م�ستوى
اخلام ��ة وامل ��واد واالحب ��ار  ..كلها

�ست�سهم على �صعيد اللوحة اخلطية
املنج ��زة باال�ضافة اىل الك ��م الهائل
من االعمال ...
اخلط ��اط الدكت ��ور اك ��رم جرجي�س
يق ��ول  :معر� ��ض ه ��ذا الع ��ام ج ��اء
ب�ش ��كل خمتلف ال�سباب عديدة منها
 :ان ��ه ف�س ��ح املج ��ال مل�شارك ��ة معهد
الفنون اجلميلة  /البنات  ..ورفدنا
باعمال ممي ��زة وجميلة ترتقي اىل
م�ستوى االعمال الفنية  ..ف�ض ًال عن
وجود الور�ش الفنية العمال االبرو
واخلط العربي  ..وب ��ذات م�شاركة
اخلط ��اط املتمي ��ز فرا� ��س عبا�س ..
واي�ضا طلبة معهد الفنون يف دياىل
للم�شارك ��ة يف ور�ش ��ة ف ��ن االب ��رو
 ..ونتمن ��ى ان تك ��ون امل�ش ��اركات

ب�ش ��كل او�س ��ع لالرتق ��اء مب�ست ��وى
املهرجانات العاملية ..
وتاب ��ع  :لقد كانت حماور امل�شاركة
عل ��ى �شكلني هم ��ا  :التقلي ��دي الذي
يلت ��زم بالقواع ��د ال�صارم ��ة للحرف
 ..ف�ضال ع ��ن اخلامات التقليدية من
احل�ب�ر العرب ��ي و ال ��ورق املقه ��ر ..
اما املحور الث ��اين فقد �ضم االعمال
احلديثة .
وبح�س ��ب مدي ��ر املعار� ��ض ح�س�ي�ن
موح ��ي  ..فق ��د مت رف� ��ض  67عم�ل�ا
 ..كونه ��ا غ�ي�ر �صاحل ��ة للعر� ��ض
وال ت�ص ��ل اىل م�ست ��وى املهرج ��ان
ال ��ذي يع ��د م ��ن الن�شاط ��ات املهم ��ة
والفعالي ��ات ال�سنوية التي تقام يف
دائرة الفنون الت�شكيلية.

معر�ض تركيب ي�ستمر ب�سل�سلته
اجلديدة لعام 2017

(�أواخ ��ر الألف الرابع ق .م) ولعل مما
له عالقة بهذا الطوفان �آثار الرت�سبات
الغرينية التي وجدت وهي تف�صل بني
دوري ما ي�سمى بـ "جمدة ن�صر" وبني
�أوائل ع�صر فجر ال�سالالت ،يف جملة
م ��دن قدمية مث ��ل "كي�ش ،ت ��ل الأحمر
الآن "وال ��وركاء و�شروب ��اك" ح ��ارة
الآن وكان ��ت املدين ��ة الأخرية كما جاء
يف امللحم ��ة موط ��ن "ن ��وح" الطوفان
البابل ��ي "اوتوناب�شت ��م" كم ��ا ذكر يف
�أثب ��ات املل ��وك ال�سومري�ي�ن م ��ن املدن
اخلم�س التي حكم ��ت فيها �سالالت ما
قب ��ل الطوفان� .أما �سب ��ب الطوفان فال
يع�سر على املرء �إدراكه يف �أر�ض مثل
ال�سه ��ل الر�سوب ��ي من الع ��راق ،الذي
كان معر�ض ًا يف جمي ��ع عهود التاريخ
اىل خطر الفي�ضانات.
انتق ��ل ا�س ��م البط ��ل جلجام� ��ش اىل
الآداب القدمي ��ة� ،أو �أن �أعمال ��ه ن�سبت
اىل �أبط ��ال الأمم الأخ ��رى مث ��ل
"هرق ��ل " و "�آخي ��ل" واال�سكندر ذي
القرن�ي�ن والبط ��ل "اودي�سيو�س" يف
االوذي�س ��ة .ت�ستن ��د �أ�س� ��س ق�ص� ��ص
هرق ��ل بالدرج ��ة الأوىل اىل الأ�ص ��ول
امل�ستقاة م ��ن ملحمة جلجام�ش والتي
و�صل ��ت اىل ب�ل�اد اليونان ع ��ن طريق
الفينيقي�ي�ن ،ف ��كال البطل�ي�ن م ��ن �أ�صل
الهي ،وكالهما اتخذ �صاحب ًا و�صديق ًا
حميم� � ًا ،انكي ��دو بالن�سب ��ة جللمام�ش
و"يوليو� ��س" بالن�سب ��ة لهرق ��ل وكان
ال�سب ��ب يف ح�صول الك ��وارث كل من
الآله ��ة ع�شت ��ار و"دينريي ��ا" �أو الإلهة
"هريا" بالن�سبة اىل هرقل .وكالهما
قت ��ل الأ�س ��ود وتغل ��ب عل ��ى الث�ي�ران
ال�سماوي ��ة املقد�س ��ة ،ووج ��د هرق ��ل
الع�ش ��ب ال�سح ��ري للخل ��ود كم ��ا فعل
جلجام�ش وراء هرقل "جزيرة املوت"
كما �أبحر جلجام� ��ش عرب بحر املوت.
ومث ��ل هرق ��ل قت ��ل الأ�س ��ود ال�ضارية
واكت�س ��ى بجلوده ��ا ،اىل غري ذلك من
نق ��اط ال�شبه الكث�ي�رة .ويرى الباحث
"روب ��رت كريف ��ز" �أن هومريو� ��س
ا�ستق ��ى الكث�ي�ر م ��ن احل ��وادث م ��ن
ملحم ��ة جلجام� ��ش بالن�سب ��ة اىل �أحد
�أبط ��ال الإلي ��اذة ال�شه�ي�رة "�آخي ��ل
حي ��ث ي�ضاهي �صاح ��ب �آخيل امل�سمى
"برتوكلو�س".
"انكي ��دو �صاح ��ب جلجام� ��ش ،و�أم
�آخي ��ل الإلهة "ثيت� ��س" ت�ضاهي الآلهة
البابلي ��ة "تن�س ��ون" �أم جلجام� ��ش
والبد من الإ�ش ��ارة اىل �أ�سطورة ن�شد
�أن اال�سكن ��در للخل ��ود يف نب ��ع م ��اء
كائن يف بحر الظلم ��ات ،مما ي�ضاهي
ما ج ��اء بامللحمة يف بح ��ث جلجام�ش
عن نبات اخللود.

�سل�سل ��ة معر� ��ض تركي ��ب ،ت�ستم ��ر
بدورته ��ا اجلدي ��دة لع ��ام  ،2017بعد
�أن �شهد العام املا�ضي جمموعة اعمال
ممي ��زة ومهمّة ،ه ��ذا املعر�ض غالب ًا ما
يق ��ام من خ�ل�ال جه ��ود �شاب ��ة ،يبادر
به ��ا جمموع ��ة م ��ن الفنان�ي�ن ال�شباب
املحرتف�ي�ن واجل ��دد ،ليك ��ون انطالقة
ت�ضيف لهم الكثري..
الرتكي ��ب الت�شكيل ��ي ه ��و �إ�ضاف ��ة
خامات من البيئة واملحيط �إىل العمل
الت�شكيل ��ي الفني ،ليعطي للعمل هيئة
طبيعية ،قريبة اىل الواقع ،وهذا الفن
بات معا�ص ��ر ًا ،له ��ذا زادت العناية به
م�ؤخر ًا ،لأنه يعترب �أحد جماالت الفن
الت�شكيلي احلديث املعا�صر.
املعر� ��ض �أقيم هذا الع ��ام على حدائق
�أب ��و ن�ؤا� ��س لإعط ��اء م�ساح ��ة اك�ب�ر
للت�شكيلي�ي�ن لر�سم �أعمالهم ولوحاتهم
م ��ن الطبيع ��ة وب�شكل �أو�س ��ع ،فكانت
ه ��ذه احلدائق قاعاته ��م التي عر�ضوا
عليه ��ا ه� ��ؤالء ال�شب ��اب �أعماله ��م،
وت�ضم ّن ��ت امل�شارك ��ة له ��ذا الع ��ام م ��ا
يق ��ارب  16فنان� � ًا ،ب�أعماله ��م ،يف
حني �ش ��ارك الع ��ام املا�ض ��ي  18فنان ًا
ت�شكيلي ًا.
الفن ��ان الت�شكيلي ق ��ادر فا�ض ��ل� ،أحد
منظم ��ي املعر� ��ض يتحدث قائ�ل ً�ا "�إن
الأعم ��ال املقدم ��ة له ��ذا الع ��ام ج ��اءت
بواق ��ع �أه ��م ،و�أو�سع لأنه ��ا تعرب عن
واقعنا ب ��كل هموم ��ه ونزعاته ،ورغم
املزي ��د م ��ن الأمل �إال �أنن ��ا نحاول ومن
خالل ه ��ذا املعر�ض �إ�ضاف ��ة �شيء من
الأم ��ل ،لهذا �ستج ��دون الأعم ��ال رغم
م ��ا حتتوي ��ه م ��ن وج ��ع ،و�ش ��يء من
ال�سوداوي ��ة ،مع�ّب رّ�ر ًة وناطق� � ًة با�س ��م
الواق ��ع العراقي� ،إال �أنه ��ا حتمل هذه
اللمح ��ة من الأمل التي مينحها الفنان
للمتلقي تعب ً
ريا ع ��ن وجوب ا�ستمرار
احلياة".
وي�ش ��ر فا�ضل اىل "�أن امل�شاركات هذا

الع ��ام ،كان ��ت م ��ن  16فنان� � ًا �شاركوا
ب�أعم ��ال �ضخم ��ة ،ادخل ��وا فيها جميع
عنا�ص ��ر الطبيعة م ��ن �أدوات ،ومواد
طبيعية ،و�أخرى من �صناعة الإن�سان،
ويق ��ام ه ��ذا املعر� ��ض كل ع ��ام فق ��ط
م ��ن اجل من ��ح فر�ص لل�شب ��اب اجلدد
ب�إثبات وجودهم ،اعرتاف ًا منا ب�أهميّة
ه ��ذه الطاقات ال�شابة التي قد ال متنح
فر�ص ًا �أحيان� � ًا ،لنقوم نحن مبنح هذه
الفر� ��ص ،وخ�صو�ص� � ًا لدين ��ا طاق ��ات
رائعة قادرة عل ��ى امل�شاركة مبعار�ض
عاملية".
ب ��دوره ذكر الفن ��ان ال�ش ��اب م�صطفى
ال�صميدع ��ي "�أن عمل ��ي يف ه ��ذا
املعر� ��ض ،لوحة ا�ضفت له ��ا من مواد
الطبيع ��ة ،وه ��ي تع�ّب�رّ ع ��ن الواق ��ع
العراق ��ي بنظ ��رة خمتلف ��ة ،وهذا هو
معر� ��ض تركيب كما عودن ��ا �أن نعالج
�أح ��د املو�ضوع ��ات امله ّم ��ة يف الوطن
وتوظيفه ��ا بال�ش ��كل ال�صحي ��ح ،الذي
يحاكي املتلقي ،ويعرب عن الفنان".
زوّ ار املعر�ض كرث ،من بينهم ال�شاعرة
�سمرقن ��د اجلاب ��ري ،والتي قالت "يف
بناي ��ة كب�ي�رة غ�ي�ر متكامل ��ة البن ��اء،
عر�ض ��ت �أعمال رائعة ل�شباب ي�ضفون
اىل ه ��ذا الأمل واخل ��راب الكث�ي�ر م ��ن
الأم ��ل ،احلقيقة الأعمال ابهرتني وقد
عددت نف�سي ج ��زء ًا من هذا املعر�ض،
لأن ��ه يتخذ اجزا ًء من الطبيعة ،ونحن
كب�ش ��ر بهمومن ��ا وانك�ساراتن ��ا �أي�ض ًا
ن�شكل جزء ًا مهم ًا من الطبيعة".
به ��ذا احت�ض ��ن �ش ��ارع �أب ��و ن�ؤا� ��س
معر� ��ض تركيب لل�شب ��اب الت�شكيليني
بدورت ��ه لع ��ام  ،2017لنت�س ��اءل ه ��ل
هذه ر�ؤية �شبابن ��ا لوطنهم حق ًا؟؟ هل
الوطن بقايا بناية خربة ،حيث اختار
ه� ��ؤالء ال�شب ��اب �أن يك ��ون املعر� ��ض
يف بناي� � ٍة ت�شع ��رك �أن ��ك تت�صب ��ب
عرق� � ًا وت�شعر باحلزن م ��ع كل فقرات
املعرو�ضات الفنية اليوم.

جني �أو�سنت ..هل ماتت بالزرنيخ؟!
ترجمة املدى
م ��ن املمكن �أن تكون الكاتبة الربيطانية ال�شهرية
ج�ي�ن �أو�سنت ،ق ��د �أ�صيب ��ت ب�إعتام عد�س ��ة العني
 cataractsوماتت نتيجة للت�سمّم بالزرنيخ،
كم ��ا ق ��ال باحثون يف املكتب ��ة الربيطاني ��ة ،وفق ًا
ل�صحيفة  The Telegraphاللندنية.
وي�ص ��ادف �شهر مت ��وز املقبل ذكرى م ��رور 200
ع ��ام على م ��وت �أو�سنت ،وله ��ذا ف� ��إن ال�سبب يف
رحيله ��ا املبك ��ر ،وهي يف �س ��ن  41عام� � ًا ،ي�شكل
مو�ضوع� � ًا �ساخن ًا يف الوقت احل ��ايل �إ�ضاف ًة �إىل
كونه �سر ًا غام�ض� � ًا با�ستمرار .ذلك �أنه كانت لدى
�أو�سنت الكثري م ��ن الت�ش ّكيات املو َّثقة فيما يتعلق
بب�صره ��ا خالل الفرتة القريبة م ��ن موتها .ويُعد
الب�ص ��ر ال�ضعي ��ف واح ��د ًا م ��ن الآث ��ار اجلانبية
للتعر�ض املطوَّل للزرنيخ.
وق ��د حتدث ��ت �ساندرا توب�ي�ن� ،أمين ��ة الأر�شيف
واملخطوط ��ات يف املكتب ��ة الربيطانية،
حول فح� ��ص املكتبة
لثالث ��ة �أزواج م ��ن
ّ
النظ ��ارات ،املحفوظة
يف مكت ��ب �أو�سنت منذ
موته ��ا .فعندم ��ا ماتت
امل�ؤلفة قي عام ،1817
ورثت �أختها كا�ساندرا
مكتبه ��ا القاب ��ل للنق ��ل.
واحتفظ ��ت الأ�س ��رة
باملكتب حتى عام ،1999
حني و�ضعوه يف رعاية
املكتب ��ة الربيطاني ��ة.
ووفق ًا لتوبني ،مت اختبار
ّ
النظ ��ارات ـ� �ـ واح ��دة
م� َّؤطرة ب�سلك واثنتان من
�صدفات ظهر ال�سلحفاة ــ ،

ليظهر �أنها جميع ًا حمدبة و�سيكون قد ا�ستعملها
�شخ�ص م ��ا بحاجة �إليها لأم ��ور تتطلب التقريب
مثل القراءة والكتابة.
وم ��ن املع ��روف ع ��ن �أو�س�ت�ن �أنها ق ��د ت�ش ّكت يف
ر�سائل لها ب�ش� ��أن عينيها " ال�ضعيفتني " .وحني
عُر�ض ��ت نتائ ��ج الفح�ص عل ��ى �أخ�صائ ��ي قيا�س
الب�صر يف لندن� ،سيمون بارنارد ،ر�أى �أن �أو�سنت
حتت ��اج تدريجي� � ًا �إىل نظ ��ارات �أق ��وى ب�سبب "
م�شكل ��ة �صحي ��ة �أ�سا�سي ��ة جدي ��ة " .ويحدث داء
�إعتام عد�سة العني عندما ت�صبح العد�سات غائمة
و�أقل مرون ًة .وميكن �أن تكون احلالة قد جاءتها
م ��ن ال�س ّكري ،ول ��و �أن القليلني كان ��وا يعي�شون
�إىل �سن  41مع ذلك املر�ض �آنذاك� .إال �أن من غري
املعروف ما �إذا كان ��ت �أو�سنت م�صابة فعلي ًا بداء
�إعت ��ام عد�سة العني ــ �إذ رمبا كانت قد ا�ستخدمت
النظارات الث�ل�اث لفعالي ��ات خمتلفة.وقد يكون
ال�سبب الأكرث
احتم ��ا ًال ه ��و

معدن ثقيل كالزرنيخ ،وفق ًا
ت�س ّم ��م ع َر�ضي بفعل ٍ
لبارن ��ارد " .والت�سمم بالزرني ��خ معروف اليوم
ب�أن ��ه يت�سبب يف �إعت ��ام عد�سة الع�ي�ن .وبالرغم
م ��ن �س ّمي ��ة الزرني ��خ ،ف�إن ��ه كان موج ��ود ًا عل ��ى
نحو �شائع يف بع� ��ض الأدوية يف �إنكلرتا القرن
ٍ
التا�س ��ع ع�ش ��ر ،بالإ�ضاف ��ة �إىل بع� ��ض جتهيزات
امل ��اء " ،كما قالت توبني .وج�ي�ن �أو�سنت (1775
ـ� �ـ  ،)1817كم ��ا ج ��اء يف ويكيبيدي ��ا ،كان ��ت يف
�أ�س ��رة من طبق ��ة اجتماعي ��ة راقي ��ة� ،ضمت �ستة
�أ�شقاء و�شقيقة واحدة ،هي كا�ساندرا التي كانت
�أي�ض ًا �صديقتها احلميمة وكامتة �أ�سرارها طوال
حياته ��ا .وقد تعلم ��ت �أو�سنت يف املن ��زل �إ�ضافة
لقراءتها الكتب .وكانت احلياة يف منزل �أ�سرتها
حماط ��ة بج ��و منفت ��ح وممت ��ع و�سه ��ل وثقايف،
حي ��ث يت ��م مناق�ش ��ة حت ��ى الأف ��كار ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعية التي تعار�ضها الأ�سرة .وا�شتهرت
�أو�س�ت�ن �أ�سا�س� � ًا ب�س ��ت روايات رئي�س ��ة تو�ضح
وتنق ��د وتعل ��ق على حي ��اة طبقة
مالك الأرا�ض ��ي الربيطانيني يف
نهاية القرن الثامن ع�شر .وكانت
روايته ��ا الأك�ث�ر جناح� � ًا خ�ل�ال
حياته ��ا ه ��ي " كربي ��اء وهوى "
،Pride and Prejudice
ث ��اين رواي ��ة تن�شر له ��ا .وتك�شف
احلبك ��ة الدرامي ��ة يف رواياته ��ا
عادة اعتم ��اد الن�ساء عل ��ى الزواج
�سعي ًا وراء مرك ��ز اجتماعي ودخل
ثاب ��ت .ومن هذه الرواي ��ات �أي�ض ًا:
"العق ��ل والعاطف ��ة "" ،متن ��زه
مان�سفيل ��د " ،و"�إمي ��ا"  .كم ��ا كتبت
�أو�سنت روايت�ي�ن �إ�ضافيتني بعنوان
"دير نورثاجنر" و" �إقناع" ن�شرتا
بع ��د وفاتها ،يف ع ��ام  .1818وكانت
ق ��د ب ��د�أت رواي ��ة �أخرى قب ��ل وفاتها
�سُ مّيت فيما بعد "بلدة �سانديتون ".
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�أمرا�ض قوى التيار العلماين و�سبل معاجلتها ..ورقة مل�شروع م�ؤمتر
�سنب ��د�أ بت�شخي�ص ه ��ذه الأمرا�ض يف
العلماني�ي�ن ب�ش ��كل عام،نتبعه ��ا بقوى
الي�سار العراقي.
�أوال�:أمرا�ض العلمانيني
 .1ت�ضخم الأنا
لدي �شك يتاخ ��م اليقني ب�أن عددا كبريا
م ��ن العلماني�ي�ن العراقي�ي�ن م�صاب ��ون
ّ
ت�ضخم الأنا " وان ��ه متو ّرم " لدى
ب� �ـ "
ع ��دد منهم .ومع �إن هذه العلة موجودة
عل ��ى م�ست ��وى النخ ��ب� :سيا�سي ��ون،
�أكادمييون،فنانون،ور�ؤ�س ��اء ع�شائر..
لكنه ��ا تعلن ع ��ن نف�سها بو�ض ��وح �أكرث
ل ��دى املثقف�ي�ن الكبار .واعتق ��د �إن هذه
ّ
ت�ضخم �أالنا " مر�ض العراقيني
العلة "
املزمن،و�إنه ��ا �شائعة ل ��دى العا ّمة منهم
 ،و�إال مل ��ا �ضرب ��وا عل ��ى �أنف�سه ��م املثل
القائ ��ل � (( :إذا �أنت �أمري و�أنا �أمري فمن
ي�سوق احلمري )) .
و" ّ
ت�ضخ ��م الأن ��ا " غ�ي�ر " ق ��وة �أالنا "
 ،فالثانية حال ��ة �صحية نابعة من الثقة
بالنف�س والتقدير املو�ضوعي ـ الواقعي
�صاحبها،ومعبة عن
لقدرات وقابليات
رّ
االعت ��زاز الإيجاب ��ي بالنف�س واحرتام
الذات.
�أما " ّ
ت�ضخ ��م الأنا " فهو حالة ع�صابية
" مر�ضي ��ة " ناجمة عند العراقيني من
تراكم ال�شع ��ور باال�ضطهاد واالغرتاب
وت ��وايل اخليب ��ات .غ�ي�ر ان العوام ��ل
امل�ؤث ��رة واخلفية يف �شخ�صي ��ة " الأنا
املت�ضخ ��م " �إنه ��ا جتم ��ع �صف ��ات يف "
توليفة "من ثالث �شخ�صيات خمتلفة هي
 :الرنج�سية والت�سلطية واالحتوائية .
فه ��ي ت�أخذ م ��ن ال�شخ�صي ��ة الرنج�سية
حاجته ��ا الق�سرية �إىل الإعج ��اب � ..أي
�إنه ��ا تريد من الآخري ��ن �أن يعجبوا بها
بال�ص ��ورة الت ��ي ه ��ي تريده ��ا  ،و�أن ال
يتوقفوا عن املدي ��ح والإطراء  .فحالها

يف الإعج ��اب كحال جهن ��م  ،ي�س�ألونها
 :ه ��ل امت�ل��أت ؟ تق ��ول  :هل م ��ن مزيد
! .وت�أخ ��ذ �أي�ضا منه ��ا �شعار الرنج�سي
� " :أن ��ا ممي ��ز "  ،وخا�صيتها الأ�سا�سية
املتمثل ��ة يف الإح�سا� ��س بتفخيم �أهمية
ال ��ذات  ،والتظاه ��ر بامت�ل�اك ق ��درات
فريدة  ،وان على الآخرين �أن يتعاملوا
معه على �أ�سا�س �أنه مميز  ،و�أن تقدميه
على �أنف�سهم هو ا�ستحقاق ال ي�ستوجب
حتى ال�شكر منه !.
ّ
املت�ضخ ��م "
وت�أخ ��ذ �شخ�صي ��ة " الأن ��ا
م ��ن ال�شخ�صية الت�سلطي ��ة  ،انفعاالتها
الغا�ضب ��ة واندفاعيتها،وت�صنيفه ��ا
النا�س بثنائي ��ات،ويف مقدمتها ثنائية
الأ�صدق ��اء مقاب ��ل الأع ��داء�،أي من كان
مع ��ي فه ��و �صديق ��ي وم ��ا ع ��داه فه ��و
عدّوي،وت�صرفها بالتع ��ايل والعجرفة
نحو من هم �أقل من ��ه منزلة ( واملفارقة
�أنها تت�صرف بتوا�ضع �شديد وان�صياع
ومت ّلق لأ�صحاب القوة واملال !).
وت�أخ ��ذ م ��ن ال�شخ�صي ��ة االحتوائي ��ة
ال�سع ��ي �إىل ال�سيط ��رة عل ��ى الآخري ��ن
واحت ��واء وجودهم املعنوي و�أفكارهم
� ،سواء بالإبهار �أو ب�أ�ساليب درامية �أو
التوائية.
و " الأن ��ا " ميار� ��س ــ ل ��دى كل �إن�سان ــ
ما ن�سميه الآلي ��ات �أو احليل الدفاعية ،
التي تعني:
ا�سرتاتيجي ��ات ال �شعوري ��ة م�شوه ��ة
للواق ��ع يعتمده ��ا الأن ��ا حلمايت ��ه م ��ن
القل ��ق �أو خف� ��ض القل ��ق لدي ��ه عندم ��ا
يرف� ��ض االع�ت�راف بواق ��ع �س ��واء كان
خارجيا" �آم داخليا".ومع �أننا جميعا"
منار� ��س هذه (التقنيات) النف�سية  ،فان
الف ��رق الرئي�س ب�ي�ن الإن�س ��ان ال�سوي
وامل�ص ��اب بت�ضخ ��م الأن ��ا � ،أن الأول
ميار�سها جميعه ��ا مبرونة يف املواقف

 د.قا�سم ح�سين �صالح
التي ت�ستدعيها  ،فيما امل�صاب بت�ضخم
الأنا  ،ميار�س عددا حمدودا نذكر منها
ثالثة :
• الإ�سق ��اط  :ويعن ��ي ترحي ��ل عيوب
الأن ��ا �إىل �شخ� ��ص �أو مو�ض ��وع �أخ ��ر
 .ف� ��إذا كان ��ت "� ��س" ح�س ��ودة ف�إنه ��ا
تنف ��ي ع ��ن نف�سها ذل ��ك وتته ��م زميلتها
"� ��ص" مبمار�س ��ة احل�س ��د  .وت�شي ��ع
�آلي ��ة "الإ�سق ��اط " كث�ي�را ب�ي�ن املثقفني
الكب ��ار امل�صاب�ي�ن بت�ضخم الأن ��ا  .منها
مث�ل�ا م ��ا ح�ص ��ل م�ؤخ ��را ب�ي�ن ال�شاعر
الكب�ي�ر �سع ��دي يو�سف ومثقف�ي�ن كبار
عندم ��ا مت ت�أ�سي� ��س " املجل�س العراقي
للثقاف ��ة " ع ��ام  .2008والواق ��ع �أن
�شيوع " الإ�سقاط " بني املثقفني الكبار
ال يق ��ل �س ��وءا ع ��ن �شيوعه ب�ي�ن قادتنا
ال�سيا�سيني .
• احلذلق ��ة الفكرية  :وتعني التالعب
بالأف ��كار والتموي ��ه و�إج ��ادة �صناع ��ة
ال ��كالم  .فاملثق ��ف العلم ��اين الكب�ي�ر
امل�ص ��اب بت�ضخ ��م الأن ��ا ح�ي�ن يتحدث
يف مو�ض ��وع مع�ي�ن ف�أن ��ه " يبدع " يف
�صناع ��ة ال ��كالم  ،يف ح ��ال ي�شبه العب
ك ��رة ال�سل ��ة املحرتف..يبه ��ر اجلمهور
بلعب ��ه يف ال�ساح ��ة لك ��ن معظ ��م كراته
تكون خارج احللقة.
• العدوان :لدى املثقف الكبري امل�صاب

االجندة ال�سيا�سية بني ال�سعودية و�إيران

 غالب ح�سن ال�شابندر

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية لها اجندتها ال�سيا�سية
يف العامل العربي والإ�سالمي ،خا�صة يف العراق ولبنان
و�سوريا والبحرين وال�سعودية وغزة ،اململكة العربية
ال�سعودية باملثل ،اي متلك �أجندتها يف العراق ولبنان
و�سوريا والبحرين و�إيران وغزة ....االجندة لي�ست
حكومات �أو جي�شا ،بل احزاب وجمعيات و�شخ�صيات
ٍ
ومنظمات ،واالجندة ال�سيا�سية لبلد ما ا�شبه باذرع
ِّ
املوظفة ب�شكل من
تعمل يف بلدها ل�صالح الدولة
اال�شكال ،ويف �سياق ظروف معقدة بطبيعة احلال.

الع ��امل يع ��رف ان ل ��كل م ��ن �إي ��ران
وال�سعودي ��ة �أجندته ��ا يف ه ��ذه
البلدان وغريها ،ب ��ل هذا ما ت�صرح
به ايران علنا ،ولك ��ن بلغة �سيا�سية
احرتافية ،فقد �صرح ��ت �إيران اكرث
من م� � ّرة �أن لها عمقها اال�سرتاتيجي
يف الع ��راق ولبن ��ان ،ويف املقاب ��ل
ت�سربت �أخبار تفي ��د بان ال�سعودية
كثريا ما اخ�ب�رت الرئي�س ال�سوري
ب�شار اال�سد م ��ن �أن عائلة احلريري
خط �أحمر!
تنظ�ي�ر العالق ��ة ب�ي�ن الدول ��ة
(االجنبية) واجندتها ما زالت بعيدة
عن عل ��م ال�سيا�سة ،فه ��ي لي�ست مثل
مو�ضوعة (العالقات الدولية) ،حيث
ق ��د تك ��ون مو�ضوع �شب ��ه علم ،ومن
ال�صعب ا�ستقراء ا�شكالها وا�سبابها
وجمرياتها ،ولذل ��ك تخ�ضع للتقدير
ال�شخ�صي وم ��ا منلك من معلومات،
وبالتايل ،هي يف غاية ال�صعوبة بل
ويف غاية الإ�شكالية.
املهتم ��ون بال�ص ��راع الإي ��راين
ال�سع ��ودي يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط
يتابع ��ون بدق ��ة وحر� ��ص نوعي ��ة
العالق ��ة بني كل منهما من جهة وبني
االجندة املرتبطة ،ل�سبب ب�سيط ،ان
هذا ال�صراع �سواء كان بالأ�صالة او
بالوكالة ،وبالوكالة من طرف واحد
�أو م ��ن طرف�ي�ن �أخ ��ذ يق ��رر م�ص�ي�ر
ال�شرق الأو�سط...
ماذا يقول ه�ؤالء املهتمون ؟

 : 1ان ال�ضاب ��ط الذي ينظم العالقة
ب�ي�ن �إي ��ران واجندته ��ا يغل ��ب فيه ��ا
(العقي ��دي ) عل ��ى (ال�سيا�سي ) فيما
العك� ��س ه ��و احلا�ص ��ل يف نوعي ��ة
ال�ضاب ��ط ال ��ذي ينظ ��م العالق ��ة بني
ال�سعودية واجندتها ،مما قد يرتتب
عليه �أن االجندة االيرانية حمكومة
بقي ��م املعتق ��د ،وبالت ��ايل ،تت�س ��م
بالطاع ��ة والوالء ،فيم ��ا �إن االجندة
ال�سعودية حمكومة بقيم ال�سيا�سة،
وبالت ��ايل ،ق ��د ال تت�ص ��ف بال ��والء
(اجلربي ) ؟ هكذا يت�ساءلون!
 : 2م ��ن خالل الر�صد امليداين يقول
ه� ��ؤالء املتابع ��ون �أن �إي ��ران جته ��ر
بان لها اجندته ��ا ،وتعلن ذلك ب�شكل
�ص ��ارخ و�صري ��ح ،فيم ��ا ال جت ��ر�ؤ
ال�سعودية بذلك ،وفيما تعلن عن ذلك
تلج�أ اىل اللغة الدبلوما�سية الهادئة،
او املل ِّمح ��ة ،ب ��ل �أك�ث�ر م ��ن ذل ��ك �إن
اجلمهورية اال�سالمي ��ة ت�صرح علنا
ب�أنها تخطط م ��ع اجندتها وتزودها
بال�سالح وامل ��ال ،وال�سعودية تعمل
على ذلك ولكن ب�سرية �أو�شبه �سرية،
بهدوء احيانا ي�صل اىل حد الكتمان
البال ��غ ،ولكن ه� ��ؤالء املهتم�ي�ن �إمنا
يطرحون هذه الت�صور بلغة ن�سبية
بطبيعة احلال ولي�س مطلقة.
 : 3وم ��ن خ�ل�ال الر�ص ��د املي ��داين
�أي�ض ��ا ،يق ��ول ه� ��ؤالء املهتم ��ون �إن
�إي ��ران مغرم ��ة بت�شقي ��ق اجندته ��ا،
اي جتزئته ��ا ،ال تري ��د �أجن ��دة

موح ��دة ،تريد �أجن ��دة مت�شتتة ،هذا
ّ
عل ��ى االغل ��ب ،وق ��د و�ضح ��ت ه ��ذه
ال�سيا�سة ب�شكل �صارخ على �سيا�سة
�إي ��ران جت ��اه املعار�ض ��ة العراقي ��ة،
ورمب ��ا البحرانية ،وقب�ل�ا املعار�ضة
االفغاني ��ة ،ومل تتوفر دالئل على �أن
�سيا�س ��ة ال�سعودي ��ة جت ��اه اجندتها
حتم ��ل مثل هذا الطابع ،ملاذا ؟ هناك
اك�ث�ر من تف�سري لهذه احلالة ،منها :
ك ��ي حتكم �إي ��ران قب�ضته ��ا على هذا
االجن ��دة ،ومنه ��ا  :ك ��ي تبق ��ى هذه
االجندة بحاج ��ة اىل �إيران ،وهناك
تربي ��رات اخ ��رى ال جم ��ال للتوغل
فيها.
 : 4ومن خالل ر�صد ميداين اي�ضا،
يق ��ول ه� ��ؤالء �أن �إي ��ران تتدخ ��ل
تف�صيلي ��ا بطريق ��ة تفك�ي�ر وعم ��ل
وتوج ��ه وجمري ��ات اجندته ��ا ،فيما
ال�سعودي ��ة كم ��ا يقول ه� ��ؤالء ترتك
التفا�صيل الجندتها ،ت�ساهم يف طرح
اف ��كار عام ��ة ،توجيه ��ات عام ��ة� ،أما
التفا�صي ��ل فاالجندة ه ��ي امل�س�ؤولة
ع ��ن ذلك ،وال تتدخ ��ل �إال عندما ترى
ان م�صلحته ��ا القومي ��ة تتطلب ذلك،
ويح ��ذر ه� ��ؤالء املهتم ��ون م ��ن �أخذ
ه ��ذه النقط ��ة عل ��ى وج ��ه االطالق،
ف�ل�ا �إط�ل�اق يف ال�سيا�س ��ة ،ولكنه ��ا
حالة له ��ا م�صاديقها الكث�ي�رة ،رمبا
ال�سعودي ��ة متار� ��س ذات ال�سيا�س ��ة
ولك ��ن امل�صادي ��ق الت ��ي ت�ؤ�شر على
ذلك غري متوفرة كما هي متوفرة يف
خ�صو�ص عالق ��ة �إي ��ران باجندتها،
هكذا يقول ه�ؤالء املهتمون.
ي�ستدرك بع�ض ه�ؤالء املهتمني بهذا
ال�شان لي�ؤك ��دوا �أن ما يطرحوه من
ت�ص ��ورات هن ��ا لي�س ��ت مطلق ��ة كما
�أ�سلف ��ت ،فف ��ي الوق ��ت ال ��ذي عملت
ب ��ه �إي ��ران عل ��ى ت�شقي ��ق �أو تكث�ي�ر
االحزاب اال�سالمي ��ة يف العراق من
داخ ��ل االحزاب اال�سالمي ��ة الكربى
جنده ��ا عملت بق ��وة عل ��ى �إخ�ضاع
حرك ��ة �أم ��ل لتوجه ��ات ح ��زب الل ��ه
الذي �أعلن ب ��كل و�ضوح انه يخطط
مع �إي ��ران �سرتاتيجيا ،ويف الوقت
ال ��ذي كان ��ت في ��ه ال�سعودي ��ة تدعم
االخوان امل�سلم�ي�ن ك�أحدى �أجندتها
املهم ��ة يف ال�ش ��رق االو�سط جندها
الي ��وم تعمل عل ��ى زحزحته ��ا بعيدا
وا�ستبدالها باجن ��دة اخرى ،ورمبا
تعمل بال�سر على ت�شقيقها!

بت�ضخ ��م الأنا نزع ��ة عدوانية �صريحة
�أو �ضمني ��ة  .فه ��و �إذا انتق ��ده �أح ��د يف
�أف ��كاره �أو �سلوكه بح ��ق �أو بدونه ف�أنه
ي�شه ��ر بوجه كل �أ�سلحته  ،حتى لو كان
ناق ��ده �صديقا" ل ��ه  .وغالب ��ا" ما ت�شيع
ب�ي�ن املثقف�ي�ن الكب ��ار ته ��م " العمال ��ة "
لدولة �أو خمابرات معينة وقد تتعداها
�إىل النيل من الأخالق وال�شرف.
ّ
املت�ضخم " حاجة
ولدى �شخ�صية " الأنا
ق�سري ��ة �إىل املبالغ ��ة واال�ستعرا�ضي ��ة
وعط� ��ش دائ ��م �إىل التفخي ��م  ،وانتقاء
رموز و�أو�ص ��اف دالة عليه  ،تدفعه اىل
ان يطرح نف�سه كما لو كان ان�سكلوبيديا
عارفا" بكل �شيء  .ف�إذا كان اخت�صا�صه
النقد الأدبي او االقت�صاد مثال"  ،حتدث
يف ال�سيكولوجيا كما لو �أنه فرويد.
ّ
املت�ضخ ��م " لديه ��ا
و�شخ�صي ��ة " الأن ��ا
ح�سا�سي ��ة �شدي ��دة نابعة م ��ن ال�شعور
بالنق� ��ص ،وه ��و (يغ ��ار) م ��ن �شخ� ��ص
ل ��ه نف�س تاريخ ��ه الن�ض ��ايل او ن�ضجه
املعريف ولدي ��ه (رادار) ح�سا�س يلتقط
م ��ا ل ��دى الآخ ��ر م ��ن م�آخذ..فيعمد اىل
ت�ضخيمه ��ا او (يغم�سه ��ا) بايجابي ��ات
بطريقة خبيثة.
 .2االنتهازية:
م ��ن معا�صرتن ��ا لأح ��داث م ��ا بع ��د
التغيري،اكت�شفن ��ا حقيقت�ي�ن م�ؤملت�ي�ن،

قا�سيت�ي�ن بخ�صو� ��ص البع� ��ض مم ��ن
يدعون العلماني ��ة ا.وكالمنا هنا لي�س
ان�شائي ��ا بل من مواق ��ف كثرية قر�أناها
و�أخ ��رى ع�شناها نلتق ��ط منها حادثتني
ح�صلتا فعال:
الأوىل :قمن ��ا يف الع ��ام () 2003
بت�شكيل وف ��ود ملقابل ��ة ر�ؤ�ساء جمل�س
احلك ��م للمطالب ��ة مب�س ��اواة ا�سات ��ذة
اجلامع ��ة يف الع ��راق باقرانه ��م يف
دول اخلليج.وبو�صف ��ي رئي� ��س رابطة
ا�سات ��ذة جامع ��ة بغداد ورئي� ��س الوفد
فانني اخرتت اكادمييني واكادميييات
علماني�ي�ن وعلمانييات بينهم من يحمل

ولدى �شخ�صية " الأنا املت�ضخّ م " حاجة ق�سرية �إىل
املبالغة واال�ستعرا�ضية وعط�ش دائم �إىل التفخيم
 ،وانتقاء رموز و�أو�صاف دالة عليه  ،تدفعه اىل ان
يطرح نف�سه كما لو كان ان�سكلوبيديا عارفا" بكل �شيء
 .ف�إذا كان اخت�صا�صه النقد الأدبي او االقت�صاد مثال"
 ،حتدث يف ال�سيكولوجيا كما لو �أنه فرويد.

العراق وحميطه االقليمي
ال�سعودية
اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ال ت�شارك
بن�شاط يف ال�سيا�سة العراقية الداخلية
مث ��ل �إي ��ران �أو تركي ��ا .وم ��ع ذل ��ك،
ف� ��إن �سيا�ساته ��ا الإقليمي ��ة ت�ؤث ��ر على
الع ��راق بطريق ��ة �سلبية .من ��ذ �سقوط
�ص ��دام ح�سني ،تخ�ش ��ى ال�سعودية من
�أن ت�صاعد نف ��وذ الأح ��زاب ال�سيا�سية
ال�شيعية يف العراق يجعل العراق تابعا
لإي ��ران" .احل ��رب الب ��اردة" اجلاري ��ة
ب�ي�ن ال�سعودية و�إي ��ران ،والتي �سوف
تتفاق ��م يف ال�سن ��وات املقبلة ،يعني �أن
الع ��راق �سيبق ��ى "�ساح ��ة معرك ��ة" يف
امل�ستقبل املنظور.
حت ��ى قب ��ل الإطاح ��ة ب�ص ��دام وحك ��م
ح ��زب البع ��ث� ،سع ��ت ال�سعودي ��ة �إىل
تقوي� ��ض الع ��راق ومنع ��ه م ��ن �إع ��ادة
ت�أ�سي� ��س جي� ��ش ق ��وي ميك ��ن �أن يهدد
اململكة واخلليج العربي كما حدث عند
احتالل الكوي ��ت يف �أب  1990وحرب
اخللي ��ج يف كان ��ون الث ��اين . 1991
�إح ��دى الط ��رق التي �سع ��ت ال�سعودية
من خالله ��ا �إىل تقوي� ��ض نظام �صدام
ه ��و متويل الع ��رب ال�سن ��ة امل�ستعدين
للرتويج للإيديولوجية الوهابية التي
ت�ستخدم العنف وتع ��ادي ال�شيعة ،وال
�سيم ��ا يف املحافظ ��ات ذات الأغلبي ��ة
ال�س ّني ��ة مث ��ل الأنب ��ار ونين ��وى و
�صالح الدين .و�أثن ��اء نظام العقوبات
ال�ص ��ارم ال ��ذي فر�ضت ��ه الأمم املتحدة
يف الت�سعيني ��ات عل ��ى الع ��راق ،دفعت
الن�س ��اء الرت ��داء احلج ��اب ودفع ��ت
الرجال لل�صالة.
ب ��د�أ �ص ��دام م ��ا ي�سم ��ى ب "احلمل ��ة
الإميانية" يف عام  1993والتي تهدف
�إىل ك�سب العرب ال�س ّنة الذين �أ�صبحوا
حمبط�ي�ن من نظام البعث ،خا�صة بعد
�أن د ّم ��ر نظام العقوبات ال ��ذي فر�ضته
الأمم املتح ��دة يف ف�ت�رة م ��ا بعد حرب
اخلليج االقت�ص ��اد الوطني،وجعل من
مناطق ال�س ّنة تربة خ�صبة لن�شر الفكر
الوهابي .ومل تكن الأموال التي تتدفق
�إىل الع ��راق ت�أت ��ي فق ��ط م ��ن حكوم ��ة
ال�سعودي ��ة وحده ��ا ،ب ��ل م ��ن مانحني
م ��ن القطاع اخلا� ��ص يف ال�سعودية ،و
بلدان اخلليج العربي الأخرى.
�إن العداء ال�سع ��ودي للطائفة ال�شيعية
الت ��ي ت�سك ��ن املناط ��ق املنتج ��ة للنفط
يف جن ��وب و�شرقي الب�ل�اد ،يجعل من
النموذج العراق ��ي حيث يحكم ال�شيعة
م ��ن خ�ل�ال نظ ��ام �سيا�س ��ي دميقراطي
امر ًا ال حتبذه ال�سعودية .ويف الواقع،
ف�إن جهود الع ��راق التي غالبا ما تكون
غري طيب ��ة ومرتددة ل�س ��د االنق�سامات
تطورت بعد
الطائفي ��ة والعرقية الت ��ي ّ
انهي ��ار �ص ��دام تخيف اململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة ب�سب ��ب النم ��وذج ال ��ذي
توف ��ره لي�س فقط لل�شيع ��ة ال�سعوديني
بل للمجتمع ال�سعودي ككل.
وعل ��ى الرغم من �أن الدرا�س ��ة ال�شاملة

مرتب ��ة (الأ�ستاذية).وح�ص ��ل ان ثالثة
منهم ا�ستغل ��وا املنا�سبة وح�صلوا على
منا�صب وتركوا متابعة مهمة الوفد.
الثاني ��ة:يف الع ��ام ( )2004كان هنالك
خم�س ��ة علمانيني من حمل ��ة الدكتوراه
اق�ت�رح احدهم ان يذهب ��وا اىل الراحل
عبد العزيز احلكيم بحجة ال�سالم عليه.
وم ��ع ان احدهم حاول اقناعهم بان هذا
العم ��ل يتعار� ��ض م ��ع مبادئهم،ف ��ان
الأربع ��ة الآخري ��ن ذهب ��وا ،وح�صل ��وا
عل ��ى منا�صب رفيع ��ة (م�ست�شار،ملحق
ثقايف،مدي ��ر عام،وعمي ��د كلي ��ة).
واملخج ��ل ان اثنني منهم ��ا قاما بتقبيل
يد ال�سيد عبد العزيز.
وم ��ا ح�ص ��ل ان (االنتهازي ��ة) ه ��ذه
ك�ب�ر حجمه ��ا يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة
ب�ي�ن العلماني�ي�ن .فف ��ي ا�ستط�ل�اع عرب
الفي�سب ��وك �أف ��اد اك�ث�ر م ��ن  %80بينهم
مثقف ��ون معروف ��ون ب ��ان االنتهازي ��ة
تف�ش ��ت ب�ي�ن العلمانيني،لأ�سب ��اب
براغماتية(نري ��د نعي� ��ش ون�أخ ��ذ
فر�صتنة) ومربرات �سيا�سية(ليكون لنا
دور من داخل م�ؤ�س�س ��ات الدولة)..مع

انه ي�أمتر ب�أم ��ر (الأ�سالمي ال�سيا�سي)
الذي عينه يف املن�صب!
وم ��ع ان انتهازي ��ة ه ��ذا ال�صن ��ف م ��ن
العلمانيني،مف�ضوح ��ة وان مر�ضه ��م
ه ��ذا قاب ��ل لالنت�ش ��ار بالع ��دوى يف
اج ��واء موب ��وءة بال�شع ��ور بالي�أ� ��س
م ��ن تراك ��م اخليب ��ات ،فان ��ك تراه ��م
يح�ض ��رون ن ��دوات وم�ؤمت ��رات ذات
توجه علماين،ويتحدثون كما لو كانوا
علماني�ي�ن �أ�صالء،لدرج ��ة ان علمانيني
�آخرين ي�أخذون بالتودد لهم.
يف �ض ��وء ذلك نخل� ��ص اىل اربع نتائج
ا�سا�سية:
.1ان قوة تيار اال�سالم ال�سيا�سي تكمن
يف ت�شتت قوة التيار العلماين،
.2ان بق ��اء انف ��راد اح ��زاب اال�س�ل�ام
ال�سيا�س ��ي بال�سلطة،يلح ��ق املزي ��د من
الأذى بالقوى العلمانية،
.3ان م�ش�ت�ركات امل�صال ��ح الوطني ��ة
واحلزبي ��ة والكتلوية وال�شخ�صية بني
مكونات الق ��وى العلماني ��ة ،هي اقوى
بكثري من ق�ضاياها اخلالفية،
.4ان خال� ��ص الوط ��ن والنا� ��س م ��ن
�أف�ش ��ل ادارة حك ��م و�أف�سدها يف تاريخ
بتوح ��د كل
العراق،ل ��ن يتحق ��ق �إال
ّ
القوى ال�ساعي ��ة اىل �إقامة دولة بهوية
علمانية.
وعلي ��ه ف ��ان املعاجل ��ة العقالني ��ة لهذه
الأمرا� ��ض القاتل ��ة تك ��ون بالدعوة اىل
عق ��د م�ؤمتر للق ��وى العلمانية واملدنية
ال�ساعي ��ة اىل اقام ��ة دول ��ة م�ؤ�س�س ��ات
حديثة،تعتم ��د ه ��ذه الورق ��ة م�شروع ��ا
للح ��وار ،ون ��رى ان تت ��وىل( م�ؤ�س�س ��ة
امل ��دى) هذا امل�ش ��روع الوطن ��ي الكبري
الذي �سيغري م�سار العراق يف انتخابات
ح�سن ��ت النواي ��ا واغت�سلت
�..2018إن ُ
النفو�س بحب النا�س والوطن.

*

مل تكتم ��ل بع ��د ،فال �ش ��ك �أن ال�سعودية
ودول اخللي ��ج العرب ��ي ومواطن ��ي
ه ��ذه ال ��دول (الذي ��ن �أطلق ��وا العن ��ان
لدع ��م اجلماع ��ات الإ�سالمي ��ة املتطرفة
يف �سوري ��ا والع ��راق) كان م�ص ��درا
رئي�سي ��ا من م�ص ��ادر تعزي ��ز الهويات
الطائفي ��ة يف العراق .وحتى يتم ك�سر
حمور الأ�س ��رة الوهابية  -ال�سعودية،
وتخفي ��ف ال�ص ��راع م ��ع �إي ��ران  ،ف� ��إن
تدخل ال�سعودية يف ال�ش�ؤون الداخلية
للعراق �سي�ستمر.
�سوريا
م ��ن بني جميع ج�ي�ران الع ��راق ،متثل
�سوري ��ا �أخط ��ر امل�ش ��اكل ال�سيا�سي ��ة.
وبطبيعة احلال ،هي تختلف عن �إيران
وتركيا واململكة العربية ال�سعودية من
خالل عدم وجود نظ ��ام قوي ميكن �أن
يتدخل مبا�ش ��رة يف ال�ش�ؤون الداخلية
العراقية .ومع ذلك ،فقد �أحلقت احلرب
الأهلية ال�سوري ��ة �ضررا كبريا بجهود
العراق لتطوير نظ ��ام �سيا�سي م�ستقر
بع ��د الغزو واالحت�ل�ال الأمريكيني يف
عام .2003
بع ��د �إطاح ��ة �ص ��دام ،مل تفع ��ل �سوريا
�شيئا يذكر ملن ��ع املتطرفني الإ�سالميني
من تنظي ��م �صفوفهم يف �شرقي �سوريا
وان يع�ب�روا حدوده ��ا نح ��و العراق.
و�أ�صبح ��ت دم�ش ��ق ملج� ��أ ملعظ ��م بقايا
حزب البعث العراقي ومكانا لتخطيط
الط ��رق لتقوي� ��ض الدول ��ة العراقي ��ة
اجلديدة بعد �صدام.
وبطبيع ��ة احل ��ال ،ا�ستخ ��دم داع� ��ش
الأرا�ضي ال�سورية للتخطيط لهجومه
عل ��ى املو�صل الذي ا�ست ��وىل عليها يف
حزيران .2014
ويف ح�ي�ن �أن �سيا�سات رئي�س الوزراء
العراق ��ي ال�ساب ��ق ،ن ��وري املالك ��ي،
�سهلت اال�ستيالء على املو�صل ،من قبل
داع� ��ش ،ولوال �سق ��وط املو�صل ملا كان
هناك اي �سبب لوجود احل�شد ال�شعبي.
وعالوة على ذلك ،فما ك�إن ميكن لإيران
ان تت ��اح له ��ا فر�ص ��ة احل�ص ��ول عل ��ى
مناف ��ع ع�سكرية من خ�ل�ال تنامي نفوذ
الف�صائل امل�سلحة املوالية لها.
ويف الوق ��ت نف�س ��ه ،تكب ��د اجلي� ��ش
العراق ��ي خ�سائ ��ر فادح ��ة يف حملت ��ه
ال�ستع ��ادة املو�ص ��ل .وكان قت ��ال املدن
ال ��ذي خا�ض ��ه �صعب ��ا للغاي ��ة حي ��ث
�أن تنظي ��م كان ميتل ��ك وقت ��ا طوي�ل�ا
للتح�ض�ي�ر للهجوم ..وم ��ع االنخفا�ض
يف �أ�سع ��ار النفط ،ف� ��إن العراق مل يكن
يف و�ض ��ع يتي ��ح ل ��ه �إنف ��اق الأم ��وال
الالزم ��ة لدع ��م احلمل ��ة الرامي ��ة �إىل
الق�ضاء على داع�ش،
و�أخ�ي�را ،فتح ��ت احل ��رب الأهلي ��ة
ال�سورية �أبوابا �أمام تركيا للتدخل يف
ال�سيا�سة العراقية ،وال �سيما من خالل
اجلهود املبذولة للت�أثري على العالقات
بني الف�صائل الكردية.
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 ترجمة� :أحمد الزبيدي
ت�أثري دول اجلوار
وامل�ستقبل
ولئن كان الع ��راق ال ي�ستطيع ال�سيطرة
عل ��ى �سل ��وك جريان ��ه ،ف�إن ��ه ي�ستطي ��ع
�أن ي�سيط ��ر عل ��ى �سيا�ست ��ه الداخلي ��ة.
وم ��ن هنا ف�إن اجله ��ود الأخرية الرامية
�إىل حتقي ��ق امل�صاحل ��ة الوطني ��ة ،التي
تعترب حا�سم ��ة متاما بعد هزمية داع�ش
وا�ستع ��ادة املو�صل،متث ��ل عام�ل�ان
حا�سمان� .إن امل�صاحلة الوطنية تقو�ض
من قدرة القوى اخلارجية على التعامل
م ��ع االنق�سامات الطائفي ��ة والإثنية مبا
ي�صب يف خدمة م�صاحلها اخلا�صة.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن اخلط ��اب ال�سيا�سي
ال�شعب ��وي الذي غالبا م ��ا يكون ملتهبا،
الذي يتميز ب ��ه التيار ال�صدري ،فمما ال
�شك فيه �أن ��ه ميثل �أقوى حركة �سيا�سية
يف الع ��راق ،وهو يتبنى �سيا�سة وطنية
ومعادي ��ة للجه ��ود الرامي ��ة �إىل بن ��اء
حتالف ��ات �سيا�سية عل ��ى �أ�س�س طائفية.
و�إذا تط ��وّ رت حرك ��ة �سني ��ة جدي ��دة -
حيث �أن احلركات الإ�سالموية املتطرفة
ال تقدم �سوى املوت والدمار – ودخلت
يف ائت�ل�اف وطني ،ف� ��إن مالمح �سيا�سة
وطني ��ة عراقي ��ة ميك ��ن �أن تظه ��ر بقوة
�أكرب بعد هزمية داع�ش ع�سكريا.

وبالإ�ضاف ��ة �إىل بن ��اء حتالف ��ات عاب ��رة
للطوائف واالعراق ،يحتاج العراق �إىل
الت�ص ��دي للف�س ��اد املتف�ش ��ي .فالطائفية
والف�ساد  -مع ما ي�صاحب ذلك من نق�ص
اخلدم ��ات االجتماعية  -تنت ��ج ال�شراب
ال�س ��ام ال ��ذي ميك ��ن �أن يغ ��ذي الدع ��م
للمتطرف�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن� .إن التدم�ي�ر
الع�سك ��ري لداع�ش لي�س �سوى اخلطوة
الأوىل يف �إقن ��اع املجموع ��ات املهم�ش ��ة
يف الع ��راق ،وخا�ص ��ة ال�شب ��اب العربي
ال�س ّن ��ي ب� ��أن التط ��رف ال يق ��دم �س ��وى
طريقا م�سدودا
وت�ش�ي�ر التقاري ��ر الواردة م ��ن املو�صل
�إىل �أن املخ ��اوف الت ��ي كان ��ت ل ��دى
املو�صلي�ي�ن ح ��ول اجلي� ��ش العراق ��ي
عندم ��ا اقرتب من املو�صل كانت يف غري
حمله ��ا� .إن �شجاعته وح ��ذره يف القتال
يف معارك ال�ش ��وارع ،يف حماولة للحد
م ��ن الإ�صاب ��ات يف �صف ��وف املدني�ي�ن،
وامل�ساع ��دة التي قدمها البن ��اء املو�صل
بع ��د حتريره ��م م ��ن داع� ��ش� ،أعط ��ت
اجلي�ش و�ضع ��ا جدي ��دا واك�سبته نوعا
م ��ن الر�ض ��ى وامل�سان ��دة ب�ي�ن �صف ��وف
العراقيني.
وه ��ذا يت�ضمن ان تب ��ذل القوى العربية
ال�س ّنية داخل اجلي�ش املزيد من اجلهود
وعليها ان تقطع �شوطا طويال يف �سبيل
تهدئ ��ة خماوف ال�س ��كان يف املحافظات
العربي ��ة ال�س ّني ��ة الأغلبي ��ة يف الع ��راق
م ��ن �أن فرتة ما بعد داع�ش لن ت�ؤدي �إىل
ع ��ودة االو�ض ��اع �إىل ما كان ��ت عليه يف
ال�سابق .وهنا فر�صة للحكومة العراقية
ورئي�س ال ��وزراء حيدر العبادي لإثبات
�أن الع ��راق يدخ ��ل حقبة جدي ��دة ،تلبى
فيه ��ا احتياج ��ات ال�س ��كان م ��ن الع ��رب
ال�س ّن ��ة ،وكذلك جمموع ��ات �أخرى ،مثل
الأيزيديني الذي ��ن تعر�ضوا لأذى �شديد
من قبل داع�ش.
وم ��ن امل�ؤمل �أن ت� ��ؤدي العالق ��ات التي
ن�ش�أت بني اجلي�ش العراقي والبي�شمركة
خ�ل�ال جهودهم ��ا امل�شرتكة �ض ��د داع�ش
اىل خل ��ق تع ��اون طويل امل ��دى بينهما
وم ��ع ذلك ،ف� ��إن مرحل ��ة ما بع ��د داع�ش
متث ��ل الوق ��ت املنا�س ��ب للم�ض ��ي قدم ��ا
يف تعزي ��ز الفيدرالي ��ة ،لتحفيز ال�سكان
الأك ��راد العراقي�ي�ن عل ��ى البق ��اء داخ ��ل
البالد ،وباملث ��ل نقل املزيد م ��ن ال�سلطة
الإدارية واملالي ��ة �إىل حمافظات العراق
ال .18
يجب على الوالي ��ات املتحدة �أن ت�شارك
بن�ش ��اط يف توف�ي�ر التدري ��ب للجي� ��ش
العراق ��ي ال ��ذي كان حا�سم ��ا يف تعزيز
قدرات قوة مكافحة الإرهاب والوحدات
الع�سكري ��ة الأخ ��رى� .إن العالق ��ات بني
اجلي� ��ش العراق ��ي والأمريك ��ي �ستعمل
على �ضمان ا�ستمرار االحرتاف واملهنية
اللذي ��ن �أظهرهم ��ا اجلي� ��ش العراقي يف
حملت ��ه للق�ضاء عل ��ى داع� ��ش حتى بعد
هزمية الإرهابيني يف العراق و�سوريا.
 عن :ذا نيو ميدل �أي�ست
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م��اذا تع��رف ع��ن (تكنولوجي��ا املالب���س الذكي��ة)
هن��اك عدة ت�سمي��ات لهذا الن��وع من الأجه��زة ،فهناك م��ن يطلق عليها
م�صطلح "املالب�س املحو�سبة"(� )Wearable Computingأو "الأجهزة امللبو�سة"
(� )Wearable Devicesأو "امللبو�سات التقنية" ( ،)Wearable Technologyوكلها
تعاب�ير حتيل عل��ى "امللبو�س��ات الإلكرتوني��ة" (� )Wearable Electronicsأو
"املالب�س الذكية" ( ،)Smart Wearablesويعني هذا امل�صطلح كل التقنيات

الذكية القابلة لالرتداء ،كال�ساع��ات اليدوية والأ�ساور والنظارات التي
تتن��وع وظائفها بني الرتفي��ه والريا�ضة وال�صحة ،وه��ي واحدة من �أهم
ً
حالي��ا ،وتتناف�س العديد م��ن ال�شركات
االجتاه��ات يف �إنرتن��ت الأ�شي��اء
العاملية ك�شركة "�آبل" ( ،)Appleغوغل (� )Googleأو �سام�سونغ ()Samsung
و�آخرين يف جمال ت�صنيع هذه الأجهزة.

ترجمة �أحمد الزبيدي
يت ��م تثبي ��ت امللبو�س ��ات الإلكرتوني ��ة م ��ع
�أجه ��زة ا�ست�شع ��ار وبرجميات ،تق ��وم بجمع
البيان ��ات واملعلومات عن امل�ستخدمني ،وبعد
ذل ��ك يت ��م معاجلة ه ��ذه البيان ��ات ال�ستخراج
الإح�ص ��اءات الأ�سا�سي ��ة ح ��ول امل�ستخ ��دم.
الكث�ي�ر م ��ن ال�ش ��ركات ب ��د�أت بالفع ��ل ركوب
موج ��ة تكنولوجيا املالب� ��س الذكية لتح�سني
اخلدمات لعمالئها.
وقد ا�شعل ��ت التكنولوجيا القابل ��ة لالرتداء،
مث ��ل ال�ساع ��ات الذكي ��ة و�سماع ��ات الواق ��ع
االفرتا�ض ��ي خي ��ال اجلمه ��ور ،حي ��ث مت بيع
ماليني الأجهزة منها بالفعل.
وم ��ن املتوقع �أن ينمو انت�ش ��ار هذه الأجهزة،
و يتوقع �أن يتم بي ��ع  96مليون من الأجهزة
القابل ��ة لالرت ��داء ه ��ذا الع ��ام و بحلول عام
.2021قد يتجاوز الرقم املليار عندما نفكر
يف الأجه ��زة القابل ��ة لالرت ��داء ،منيل �إىل
ربطها مع امل�ستهلك -
ولك ��ن م ��اذا ع ��ن ال�ش ��ركات وم�ؤ�س�س ��ات
الأعم ��ال؟ كي ��ف ميك ��ن له ��ا اال�ستف ��ادة من
االجت ��اه املتنامي لتطور التكنولوجيا القابلة
لالرتداء لتح�سني خدمة العمالء،؟
وكان ه ��ذا ال�س� ��ؤال ق ��د مت طرح ��ه يف احدى
�ش ��ركات ال�سف ��ر الت ��ي اقامت ن ��دوة لتناق�ش
كيفي ��ة اجت ��ذاب جمموع ��ة جدي ��دة م ��ن
امل�صطاف�ي�ن على �سفنه ��ا ال�سياحي ��ة .وقد مت
ت�صميم "ميدالية املحي ��ط" ،وهو رمز بحجم
قطع ��ة معدني ��ة من ع�شر بن�س ��ات  ،حتل حمل
الهوات ��ف الذكية وبطاق ��ات االئتمان وغريها
م ��ن الأجه ��زة مبج ��رد �أن يك ��ون العمي ��ل ق ��د
ا�ستقل ال�سفينة.
وميك ��ن للم�ساف ��ر ارتدا�ؤه ��ا عل ��ى مع�صم ��ه،
او ك�سل�سل ��ة �أو حتم ��ل يف جي ��ب �أو حمفظة،
وميكن ا�ستخدامها للعدي ��د من االغرا�ض يف
ال�سفين ��ة مبا فيها القدرة على دفع ثمن ال�سلع
التي ي�شرتيها.
قام ��ت �شرك ��ة ال�سفروتدع ��ى(Princess
 )Cruisesبتثبي ��ت  122ك ��م م ��ن الكاب�ل�ات

و 7000
جه ��از ا�ست�شع ��ار و
 650ق ��ارئ الجن ��اح ه ��ذه التجرب ��ة وجعلها
�سل�س ��ة ،وت ��رى ال�شرك ��ة ان ه ��ذا ا�ستثم ��ارا
جمدي ��ا لإجتذاب �أكرب عدد ممك ��ن من الزبائن
ك ��روز .يقول ت ��وين روبرت�س ،نائ ��ب رئي�س
ق�س ��م اململك ��ة املتحدة و�أوروب ��ا يف ال�شركة :
"�إن الهدف هو تعزيز جتربة �ضيوفنا بحيث
ن�صبح اخليار الأول لهم.
"نح ��ن نقدم لل�ضي ��وف جتربة �أك�ث�ر امتاعا
وفائ ��دة ومتنحه ��م اال�ستف ��ادة الق�صوى من
وقته ��م يف اثن ��اء العطل ��ة .ونعتق ��د �أن ه ��ذه
ه ��ي الطريق ��ة الت ��ي �سي�ستمت ��ع به ��ا النا� ��س
بعطلتهم يف امل�ستقبل،
وبحل ��ول ع ��ام � ،2025سيك ��ون هن ��اك 500
ملي ��ون �سماعة  VRللواق ��ع االفرتا�ضي يف
اال�ستخدام يف جميع �أنحاء العامل
وهناك عدد ال يح�ص ��ى من القطاعات الأخرى

الت ��ي ميك ��ن �أن ت�ستفي ��د م ��ن اال�ستثم ��ار يف
التكنولوجي ��ا القابل ��ة لالرت ��داء .وتعت�ب�ر
�سماع ��ات الر�أ�س اخلالية من اليدين مع تقنية
العر�ض املتط ��ورة مثالية للعاملني يف حاالت
الط ��وارئ وف ��رق البح ��ث والإنق ��اذ والفنيني
واملهند�س�ي�ن يف املي ��دان  -مم ��ا ي�سم ��ح له ��م
بالو�ص ��ول �إىل املواق ��ع �أو تنفي ��ذ الإجراءات
املنق ��ذة للحي ��اة �أو فح� ��ص و�صيان ��ة املعدات
بدون اال�ضطرار �إىل حمل اجلهاز باليد .مدير
تقني ��ة احدى ال�شركات و ه ��و بلني توكي من
�أ�شد م�ؤي ��دي ا�ستخ ��دام التكنولوجيا القابلة
لالرت ��داء يف هذا املج ��ال" .هذه ه ��ي الثورة

التي نبحث عنها ،وهي النموذج اجلديد الذي
ميكن ارتدا�ؤه يف عمليات التنقيب عن النفط
والغ ��از" . " .،ومن بني االمثل ��ة ال�شائعة يف
جمال التكنولوجيا القابل ��ة لالرتداء اخرتاع
نظارة غوغل
�إن التقني ��ة الأب ��رز الت ��ي تعم ��ل به ��ا نظ ��ارة
غوغ ��ل ه ��ي تقنية الواق ��ع املُع ��زز) .والواقع
املُع ��زز هي تقنية حديث ��ة تقوم بعمل نوع من
الرب ��ط م ��ا ب�ي�ن الواق ��ع احلقيق ��ي (الأج�سام
امللمو�س ��ة املحيطة بنا) وب�ي�ن عامل احلو�سبة
ع ��ن طري ��ق �إظه ��ار طبق ��ة افرتا�ضي ��ة م ��ن
املعلوم ��ات املفيدة فوق اجل�سم املطلوب .هذا

املفه ��وم لي�س باجلديد حي ��ث مت طرحه �ضمن
تطبيق ��ات متع ��ددة للهوات ��ف الذكي ��ة ،حي ��ث
ت�ستطي ��ع توجي ��ه كامريا الهات ��ف �إىل ال�شيء
املُ ��راد معرفة املزيد من املعلومات عنه (مبنى،
�ش ��ارع ،موقع �أث ��ري  ..الخ) ك ��ي تظهر طبقة
املعلومات على ال�شا�شة.
نظ ��ارة غوغ ��ل ه ��ي عبارة ع ��ن نظ ��ارة ميكن
ارتدا�ؤه ��ا ك�أي نظ ��ارة عادي ��ة لكنه ��ا ال متتلك
عد�س ��ات (املزي ��د ع ��ن ه ��ذا الح ًق ��ا) ،حتت ��وي
بداخله ��ا من الأجزاء ما يجعله ��ا �أ�شبه بجهاز
كمبيوت ��ر متنق ��ل (معال ��ج وذاك ��رة وات�ص ��ال
ال�سلك ��ي ،وغري ذلك) تعتمد على تقنية الواقع
املُع ��زز لإظهار املعلوم ��ات يف الزاوية اليمنى
العلي ��ا لعني امل�ستخدم .وتعتمد على جمموعة
م ��ن التقني ��ات الأخ ��رى التي طورته ��ا غوغل
منذ ت�أ�سي�سها وحت ��ى الآن مثل طلب املعلومة
واحل�ص ��ول عليه ��ا ب�ش ��كل ف ��وري وتقني ��ة
التع ��رف �إىل ال�ص ��ور الت ��ي طرحته ��ا غوغ ��ل
�ساب ًق ��ا يف تطبي ��ق ،Google Goggles
والأوام ��ر ال�صوتية ،وخرائ ��ط غوغل ،وغري
ذلك م ��ن التقنيات التي تعم ��ل جنبًا �إىل جنب
وب�ش ��كل مدرو�س لتقدمي التجرب ��ة املطلوبة.
ورغم �أن العديد من ال�شركات تعمل حاليًا على
�إنت ��اج مناف�س لهذه النظارات �إال �أنه لي�س من
ال�سهل مناف�سة غوغ ��ل يف هذه النظارة وذلك
لأنه ��ا تعتمد على تراكم من التقنيات العبقرية
التي طورتها غوغل خالل ال�سنوات ال�سابقة.
وبالت ��ايل فه ��ي لي�س ��ت جم ��رد “نظ ��ارة”.
فالنظارة بحد ذاتها وبناءها هي البداية فقط.
يف احلقيق ��ة ف� ��إن م ��ا يحق ��ق الفائ ��دة الفعلية
م ��ن ه ��ذه النظ ��ارة ه ��ي خوارزمي ��ات غوغل
يف البح ��ث و�أر�شف ��ة املعلوم ��ات وتقنياته ��ا
الأخ ��رى الت ��ي جعلت غوغل ه ��ي الأف�ضل يف
هذا املجال .هناك علوم كاملة من الريا�ضيات
وتقني ��ات الوي ��ب وتقني ��ات احلو�سب ��ة ومن
خمدّمات غوغل اجلبارة القادرة على معاجلة
ملي ��ارات الطلب ��ات يف الثاني ��ة .وبالت ��ايل
فالنظارة هي الواجهة فقط التي تقدم كل هذه
التقنيات جمتمع ��ة لتقدمي املعلومات املنا�سبة
يف املكان والزمان املنا�سبني.
عن التلغراف

الف�ضاء �أقرب �إليك مما تظن!� ..إنه ال يبعد عنك �سوى ً 50
ميال فقط!
ترجمة  /عادل �صادق
كل َم ��ن يفك ��ر ب�أن كتب� � ًا علمي ًة مث ��ل كتاب (كل م ��ا تعرفه
عن العل ��م خط�أ) ال ينطوي على ما يفي ��د احلياة اليومية
ينبغ ��ي �أن ي�أخ ��ذ يف اعتب ��اره بطاطا ت�شارل� ��س دارون.
وعلينا هنا ،فيما يتعلق بجولة م�ؤلفه مات براون الفاتنة
يف املعتق ��دات ال�شائعة اخلاطئة� ،أن ن�ستوعب " القانون
" ال ��ذي يذك ��ر �أن املاء يغل ��ي عند درج ��ة  100مئوية.
وه ��ذا �صحيح فقط عند م�ستوى البح ��ر .فكلما ارتفعتَ ،
انخف�ضتْ درجة الغليان.
ب ��ل �أن ه ��ذه الدرجة تنخف� ��ض على قمة ب ��رج خليفة يف
دب ��ي ،مث�ل� ًا ،وهو �أعل ��ى بناية يف العامل الي ��وم� ،إىل 97
درجة مئوي ��ة .ولو �سافرتَ �إىل مدينة ال باز يف بوليفيا،
ف�إن ��ك �ستج ��د �أن �سكانه ��ا ،وعدده ��م مليون ��ان ،يعرفون
بب�ساطة �أن املاء هناك يغلي مبجرد �أن ت�صل احلرارة �إىل
 88درج ��ة مئوية .وكما وج ��د ت�شارل�س دارون ( 1809ــ
 ،)1882ح�ي�ن �سافر �إىل الأقالي ��م العالية من الأرجنتني،
ف�إن هذا النوع من البيئة يجعل من الطبخ حتدي ًا حقيقي ًا:

لأن امل ��اء ال ي�سخن �أبد ًا مبا فيه الكفاية ،وال الطعام الذي
فيه .وقد راح العامل العظيم يتذمر من �أن البطاطا لديه مل
تكن تنطه ��ي .وحتل مدن اليوم الرفيعة هذه امل�شكلة عن
طريق طبّاخات ال�ضغط .وغالب ًا ما ي�صل ما يدعى بك�سر
الأ�سط ��ورة �إىل ال�ش ��يء �أك�ث�ر م ��ن االدعاء ،لك ��ن براون
م�صم ��م على جتن ��ب ذلك الفخ .وكما يو�ض ��ح هو ،قائ ًال :
"�إن كلم ��ات) �أعتقد ب�أنك ��م �سوف جتدون( هي الكلمات
الأربع الأكرث �إزعاج ًا يف اللغة االنكليزية" .وبالتايل ف�إنه
يتعامل بق�ضايا حقيقية ت�ؤدي �إىل قراءة مُلزمة .فحكاية
ال�شع ��ر والأظافر التي ت�ستمر يف النمو بعد املوت لي�ست
�صحيح ��ة ،وكل ما هناك �أن اجللد حولها يذبل ويرتاجع
لي� ��س غري .وكذلك القول بتحليق ما هو �أثقل من الهواء.
فالفك ��رة قدمية جد ًا ،والأخوَان راي ��ت كانا بب�ساطة �أول
مَن �أ�ضاف �إليها املاكنة فقط .وكان ال�سري جورج كيلي
(1773ـ� �ـ  ،)1857يف الواق ��ع ،مهند�س� � ًا ول ��ه �إجنازات
عديدة منها اخرتاعه دواليب الدراجة� .أما جناحه الكبري
يف املالحة اجلوية فكان يف عام  ،1853مع مركب "ميثل
زورق جتديف" حتت جناح وذيول من اجلنفا�ص .وقام

العلـم
جديد ِ

ً
برناجما يفرز االخبار الكاذبة
في�سبوك يطلق
اوتومتيكيا قبيل االنتخابات يف بريطانيا
اعلن ��ت �شرك ��ة في�سب ��وك العاملي ��ة للتوا�ص ��ل
االجتماع ��ي الي ��وم ع ��ن ادخاله ��ا لتطبيق ��ات
واج ��راءات جديدة للك�شف ع ��ن االخبار الكاذبة
يف اململك ��ة املتح ��دة وذل ��ك قبي ��ل االنتخاب ��ات
العامة يف البالد ال�شه ��ر القادم  .و�ستقوم �شبكة
التوا�صل االجتماع ��ي مبعاجلة هذه امل�شكلة عن
طري ��ق ال�ضغ ��ط باملاو� ��س ( الكل ��ك ) با�ستخدام
تطبي ��ق ح�سابي يك�ش ��ف املق ��االت امل�ضللة التي
حت ��وي معلوم ��ات كاذب ��ة  .وقال ��ت ال�شرك ��ة يف
بيانه ��ا " لق ��د وجدن ��ا انه يف ح ��ال ق ��راءة مقال
يجع ��ل النا� ��س يبتع ��دون ع ��ن الت�شارك ب ��ه فان
ذلك يكون مبثاب ��ة م�ؤ�شر بان تلك الق�صة م�ضللة
وتخدع النا�س بطريقة ما ".
وا�ضاف ��ت �شرك ��ة في�سب ��وك بالق ��ول " يف �شه ��ر
كانون االول بد�أنا بتجرب ��ة ادخال هذه اال�شارة
لغر� ��ض ت�صني ��ف اخل�ب�ر وخ�صو�ص ��ا بالن�سبة
للمق ��االت املغرتبة التي دائم ��ا ما اليرغب النا�س
عن ��د قراءتهم لها با�شراك غريه ��م لالطالع عليها
 ,والآن نق ��وم بتو�سي ��ع نط ��اق ا�ستخ ��دام ه ��ذا
التطبيق يف اململكة املتحدة ".
وقالت في�سبوك انها �ست�ستخدم هذه املنظومات
اي�ض ��ا يف ك�ش ��ف مواق ��ع احل�ساب ��ات املزيف ��ة

يف االنرتني ��ت الت ��ي يعتق ��د بانها تن�ش ��ر الق�سم
االك�ب�ر من االخبار والق�ص� ��ص املزيفة كجزء من
جه ��د تع ��اوين وا�سع النطاق  .وق ��د متكن موقع
في�سبوك م ��ن �إيقاف � 30ألف ح�س ��اب يف فرن�سا
قبي ��ل اجلول ��ة االوىل من االنتخاب ��ات الرئا�سية
فيه ��ا وتخط ��ط الزال ��ة ع�ش ��رات الآالف م ��ن
احل�ساب ��ات االخرى على االنرتني ��ت  .وا�ضافت
في�سب ��وك " لقد قمنا باج ��راء حت�سينات للتعرف
ب�سهولة على هذه احل�سابات غري املوثوقة وذلك
�صي ��غ ن�شاطاته ��ا ب ��دون تقيي ��م حمتواه ��ا .على
�سبيل املثال قد تك�شف منظوماتنا الن�شر املتكرر
لنف�س املو�ضوع او زيادة بعدد الر�سائل املر�سلة
 ,وع ��ن طريق ه ��ذه التغيريات نتمك ��ن من تقييد
ن�ش ��ر املواد عرب تل ��ك املواقع غ�ي�ر املوثوقة عرب
تطبيق برنام ��ج �سبام للربيد املتطفل او االخبار
امل�ضللة التي دائما ما يتم تداولها بني م�ستخدمي
مواق ��ع احل�ساب ��ات املزيفة  ".وقام ��ت في�سبوك
م�ؤخ ��را با�ضافة عالمة �صندوق يف اعلى �شريط
توري ��د االخبار مل�ستخدم ��ي االنرتنيت ير�شدهم
للنظر يف �صفحة مليئة بالرموز التي تدلهم على
متييز االخبار الكاذبة.
عن �صحيفة االندبندنت

بو�ضعه على منحدر حملي ،وجعل
�أحدهم ينطلق به طائر ًا م�سافة 150
م�ت� ً
را .ومل يك ��ن املذن ��ب املعروف
مبذن ��ب هايل م ��ن اكت�ش ��اف هايل،
فهو ال ��ذي ا�ستك�شف ت ��ردده فقط.
فاملذن ��ب �سب ��ق �أن ظه ��ر قب ��ل ذلك،
بق ��رون ،يف بَيوك� ��س با�س�ت�ري.
وامل�شه ��ور �أن كلم ��ة " داينا�صور"
تعن ��ي "ال�سحلي ��ة الرهيب ��ة" .لكن
تل ��ك املخلوقات مل تك ��ن �سحا َ
يل على
الإط�ل�اق .كان ��ت جمموعة م ��ن الزواحف منف�صل ��ة كلي ًا.
ب ��ل �أن هناك اختالف ًا حتى ب�ش�أن م ��ا نعنيه بكلمة "ف�ضاء
 "spaceـ� �ـ فالبع� ��ض يقول �إنه عل ��ى بعد  62مي ًال عن
الأر�ض� ،أما وكالة نا�س ��ا ،فتقول ما معناه  50مي ًال فقط.
والكتاب كله ممتع مبعلوماته اجلديدة ،لكن الأف�ضل من
ذل ��ك كله �أنه يغ�ّي�ررّ الطريقة التي يُرى به ��ا العامل ــ �أو يف
الواقع الأ�شياء التي خارج العامل.
فه ��ل تع ��رف ،مث�ل� ًا� ،أن رج ��ال الف�ض ��اء يطوف ��ون حول

املحط ��ة الف�ضائي ��ة العاملية لي�س
ب�سبب انعدام اجلاذبية و�إمنا لنف�س ال�سبب الذي يجعلك
تنط ح ��ول داخل م�صعد هابط؟ فه� ��ؤالء الف�ضائيون مع
هذا خا�ضعون ل� �ـ  89باملئة من جاذبية الأر�ض ،واملركبة
يف الواق ��ع تهبط نحو الأر�ض� .إنها فقط ت�سافر منحرف ًة
بتلك ال�سرعة التي متنع فقدان الكوكب ــ وذاك هو املدار.
ويف الواق ��ع ،ف� ��إن املحطة الف�ضائي ��ة تهبط حول تقو�س
الأر�ض.
عنMail online /
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إصدارات جديـدة
في مجال العلم والتكنولوجيا
غي وادي
�سرقة النار:كيف رّ
ال�سيليكون حياتنا
وادي ال�سيليك ��ون ه ��و املنطق ��ة
اجلنوبي ��ة من منطق ��ة خليج �سان
فران�سي�سك ��و يف كاليفورني ��ا،
الوالي ��ات املتحدة الأمريكية .هذه
املنطق ��ة �أ�صبحت م�شهورة ب�سبب
وج ��ود ع ��دد كب�ي�ر م ��ن مط ��وري
ومنتجي دائ ��رة تكاملية ،وحالي ًا
ت�ضم جميع �أعمال التقنية العالية
يف املنطق ��ة ،حي ��ث �أ�صب ��ح ا�سم
املنطق ��ة مرادف ًا مل�صطل ��ح التقنية
العالية .وفي ��ه حدثت �أكرب ثورة
علمية على االطالق.،ق�ضى م�ؤلفا
الكت ��اب وهما ال�صحف ��ي والكاتب
امل�شهور �ستيفن كوتلر وخبري الأداء العايل جيمي ويل �أربع �سنوات
يف درا�س ��ة ت�أث�ي�رات الث ��ورة التقني ��ة اجلدي ��دة الت ��ي ا�صبح وادي
ال�سليك ��ون رمزا لها وما تعلموه كان مذه�ل�ا :بطرقهم اخلا�صة ،ومع
لغ ��ات وتقنيات وتطبيقات خمتلف ��ة ،كانت كل واحدة من املجموعات
الت ��ي اقاموها ت�سعى به ��دوء �إىل نف�س ال�شيء :دفع ��ة يف املعلومات
والإلهام الذي غري م�سار تقدم عدد من الدول .

فتيات الراديوم
يتن ��اول ه ��ذا الكت ��اب وقائ ��ع اح ��داث حقيقي ��ة ال ت�صدق ع ��ن جمموعة
ال�شاب ��ات اللوات ��ي تعر�ض ��ن ل "كمي ��ة " مفرطة م ��ن ا�شعاع ��ات عن�صر
الراديوم ون�ضاله ��ن ال�شجاع من �أجل العدالة  ...عندما اندلعت احلرب
العاملي ��ة الأوىل يف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل ،توجه ��ت مئات م ��ن الفتيات
ال�شاب ��ات اىل م�صانع ت�ستخ ��دم عن�صر الراديوم .،وق ��د مت الت�أكيد من
قب ��ل م ��دراء امل�صانع �أن هذه امل ��واد م�ضيئة كانت �آمنة رغ ��م ان اج�ساد
الن�س ��اء ذاته ��ا كان ��ت م�ضيئة و�سط الظ�ل�ام ،وكانت مغطاة م ��ن الر�أ�س
�إىل �أخم� ��ص القدمني بالغب ��ار امل�شع- .ثم بد�أت حاالت اال�صابة مبر�ض
غام� ��ض تنت�شر بينهن .وت�سب ��ب ذلك يف واحدة من �أكرب ف�ضائح �أمريكا
واعظم املعارك من �أجل حقوق العمال
م�ؤلفة الكتاب هي الكاتبة االمريكية كيت مور

اخالقيات االخرتاع:التكنولوجيا
وامل�ستقبل الب�شري
تر�س ��م التكنولوجي ��ا قواع ��د عي�شنا
بق ��در ما تفعل القوانني .وهي ت�شكل
البيئ ��ات القانوني ��ة واالجتماعي ��ة
والأخالقي ��ة الت ��ي نعم ��ل فيه ��ا .يف
كل م ��رة نع�ب�ر ال�ش ��ارع ،او نق ��ود
ال�سي ��ارة� ،أو نذه ��ب �إىل الطبي ��ب،
فنح ��ن نخ�ض ��ع للق ��وة ال�صامت ��ة
للتكنولوجي ��ا .وم ��ع ذل ��ك ،وم ��ع
م ��رور الكثري من الوقت ،فان ت�أثري
التكنولوجي ��ا عل ��ى حياتنا يتعاظم
ويف كت ��اب �أخالقي ��ات االخ�ت�راع،
حت ��اول م�ؤلفت ��ه اال�ست ��اذة
امل�شه ��ورة �شي�ل�ا جا�سانوف وهي
امريكي ��ة م ��ن ا�ص ��ل هن ��دي البحث
يف الطرق الت ��ي نفو�ض بها ال�سلطة
�إىل الأنظم ��ة التكنولوجي ��ة وت�س�أل
كي ��ف ميكنن ��ا ا�ستع ��ادة ال�سيط ��رة.
عليه ��ا �إن احت�ضانن ��ا للم�س ��ارات
التكنولوجي ��ة اجلدي ��دة ،كم ��ا يتبني
جا�سان ��وف ،ي� ��ؤدي �إىل تفاعل معقد
بني التكنولوجيا والأخالق وحقوق
الإن�سان .فاالخرتاعات مثل املبيدات
�أو الكائن ��ات املعدلة وراثيا ميكن �أن
تقل ��ل من اجل ��وع ولكن ميك ��ن �أي�ضا
�أن ت�سبب �ضررا غ�ي�ر متوقع للنا�س
والبيئ ��ة .ويف كث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان،
كما هو احل ��ال يف مركبات الكربون

الكلوري ��ة التي ت�سببت باحداث ثقب
يف طبقة الأوزون ،ف� ��إن االمر ي�أخذ
عق ��ودا قب ��ل �أن ن ��درك حت ��ى �أن �أي
�ضرر قد مت القي ��ام به� .إن التقدم يف
التكنولوجيا احليوية ،من الكائنات
املعدل ��ة وراثيا �إىل حترير اجلينات،
�أعطان ��ا �أدوات للتعب�ي�ر ع ��ن احلياة
نف�سها ،مم ��ا دفع البع� ��ض �إىل القلق
من �أن كرامة الإن�سان وحتى الطبيعة
الب�شرية حت ��ت التهدي ��د .ولكن على
الرغ ��م م ��ن الأ�سب ��اب العدي ��دة التي
تدع ��و �إىل توخ ��ي احل ��ذر ،ف�إنن ��ا
نوا�صل االبحار بال هوادة يف املياه
امل�ضطربة �أخالقيا.
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خرباء  :رقائق احلا�سوب الذكية ت�سمح للقرا�صنة اخرتاق حا�سبتك حتى لوكانت مف�صولة عن الكهرباء
ك�ش ��ف خرباء حا�س ��وب اليوم بان
نقطة ال�ضع ��ف يف الرقائق الذكية
 Intel chipامل�ستخدمة لتعزيز
�سرعة احلا�سوب ت�سمح لقر�صانة
االنرتنيت ( الهاكارز ) من اخرتاق
حا�سبت ��ك ال�شخ�صي ��ة ع ��ن بع ��د
وال�سيط ��رة على لوح ��ة مفاتيحها
م ��ع املاو� ��س واكرث من ذل ��ك اي�ضا
 .وق ��ال خ�ب�راء يف �شرك ��ة تينابل
 tenableلأم ��ن معلوم ��ات
ال�شبكة العنكبوتية ان هناك نقاط
�ضعف كب�ي�رة يف الرقائ ��ق الذكية

(الربو�سي�س ��ور) ت�سمح لقرا�صنة
االنرتنيت من التمكن من ال�سيطرة
عل ��ى احلا�سب ��ات ال�شخ�صي ��ة عن
بعد وعلى لوحة املفاتيح واملاو�س
حتى لو كانت احلا�سبة مطف�أة .
وانه مت الك�ش ��ف عن ذلك اال�سبوع
املا�ض ��ي فقط ومل يت ��م التحقق من
هذا الأمر منذ عقد تقريبا .
الثغ ��رة يف نظ ��ام احلا�سبة جاءت
ع ��ن طري ��ق ا�ستخ ��دام تكنلوجي ��ا
االدارة الذكي ��ة للحا�سب ��ة وه ��و
نظام خم�ص� ��ص مل�ساعدة املهند�س

امل�س� ��ؤول ع ��ن ال�شبك ��ة و برام ��ج
احلا�سب ��ات م ��ن القي ��ام مبه ��ام
ال�صيان ��ة وادارة ال�شبك ��ة عن بعد
املعروف بنظام . AMT
وق ��ال اخلب�ي�ر كر� ��س توما� ��س
م ��ن �شرك ��ة تيناب ��ل لأم ��ن ال�شبكة
العنكبوتي ��ة " ه ��ذه الثغ ��رة
يف منظوم ��ة الرقائ ��ق الذكي ��ة
(الربو�سي�سور) اثبتت بانها ت�شكل
م�شكل ��ة كبرية وكنا جنهل ذلك منذ
�سن ��وات خ�صو�صا وانه ��ا متعلقة
بربنام ��ج منظوم ��ة ادارة ال�شبكة

الت ��ي ت�سم ��ح ملهند�س ��ي احلا�سبة
القيام ب�أعمال ال�صيانة والتحديث
ع ��ن بع ��د  .ه ��ذه املنظوم ��ة ه ��ي
برنامج (هارد وي ��ر) يف احلا�سبة
وميك ��ن ان ي�ؤم ��ن بكلم ��ة م ��رور(
با�سوورد ) ولكن كلمة املرور هذه
ميكن اخرتاقها عرب هذا الربنامج
ب�سهول ��ة  ".وم ��ع ذل ��ك فان ��ه غري
معل ��وم حل ��د االن ك ��م منظوم ��ة
من ه ��ذا الربنام ��ج تعر�ض ��ت لهذا
اخلل ��ل ولك ��ن بحث ًا اخ�ي� ً
را �أجرته
م�ؤ�س�سة �شودان للحا�سبات ك�شف

ان اك�ث�ر من  8500جه ��از فيه هذا
اخلل ��ل ح ��ول الع ��امل منه ��ا 3000
يف الوالي ��ات املتحدة ورمبا هناك
�آالف اخ ��رى معر�ض ��ة للقر�صن ��ة
ب�سبب هذه الرقائق الذكية  .وقالت
�شركة انتيل امل�صنعة لهذه الرقائق
انه ��ا يف مناق�ش ��ات م ��ع �صانع ��ي
احلا�سب ��ات ملتابع ��ة التحديث ��ات
الأمني ��ة وايجاد ح ��ل لهذه امل�شكلة
ابتدا ًء من اليوم .
 عن انرتنا�شنال بزنز
تاميز

�أ�صغر هاتف ذكي ..مبميزات تناف�س �آيفون وغاالك�سي
يف ح ��ال مل تعد الهواتف كبرية احلجم تعجبك،
ي�ستع ��د «�أ�صغر» هاتف ذك ��ي الكت�ساح الأ�سواق
بخ�صائ�ص ��ه ومميزاته العديدة ،التي قد تناف�س
�أجهزة �آيفون وغاالك�سي ،بح�سب (ما�شابل)
و«جيلي» �أ�صغر هاتف  4Gبالعامل وفقا ل�شركة
«يونيهريت ��ز» ومقره ��ا �شنغه ��اي يف ال�ص�ي�ن،
يبلغ حجم �شا�شت ��ه  2.45بو�صة ،ورغم ذلك
فمميزاته الكثرية تكرب حجمه.
اجله ��از متوفر باللون الأبي� ��ض ،والأزرق،
والأ�س ��ود ،ويعم ��ل بنظ ��ام «�أندرويد نوغا

 ،»7.0ولدي ��ه �إمكاني ��ة الو�ص ��ول �إىل معظ ��م
تطبيقات متجر (غوغل) .
املي ��زة الأك�ث�ر متي ��زا ل ��دى «جيل ��ي» ه ��ي عم ��ر
البطارية ،التي ت�صل ح�سب متو�سط اال�ستخدام
�إىل � 3أي ��ام ،و�إىل � 7أي ��ام يف حال ��ة اال�ستعداد،
ببطاري ��ة �صغ�ي�رة ذات �سع ��ة  950ميلي �أمبري،
فيم ��ا ت�ستم ��ر هوات ��ف �آيف ��ون وغالك�س ��ي ذات
ال� �ـ 3000ميل ��ي �أمب�ي�ر بالعمل لي ��وم �أو يومني
عل ��ى الأك�ث�ر م ��ع قل ��ة اال�ستخ ��دام .ويحت ��وي
اجلهاز عل ��ى معال ��ج  1.1غيغاهريت ��ز ،وذاكرة

و�ص ��ول ع�شوائ ��ي ت�ص ��ل �إىل  2غيغاباي ��ت،
وذاك ��رة تخزين  16غيغاباي ��ت ،قابلة للتو�سيع
حت ��ى  32غيغابايت ،وبطاق ��ة نانو �سيم ،وتبلغ
دقة الكام�ي�را الأمامية  2ميغابيك�سل ،واخللفية
 8ميغابيك�س ��ل .ونق ��ل موقع «ما�شاب ��ل» التقني
عن �شركة «يونيهريتز» قولها� ،إن «الهاتف عملي
جدا وغري مكلف ،وهو مثايل لكثريي ال�سفر �أو
ا�ستخدام الأطفال.
 عن الغارديان
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اقــــرأ
مذكرات وزير عراقي
�ص ��در ع ��ن دار املدى م�ؤخ ��ر ًا كتاب "مذكرات وزي ��ر عراقي  ..ذكري ��ات يف ال�سيا�سة
العراقي ��ة " جل ��واد ها�شم ال ��ذي عاي�ش التط ��ورات ال�سيا�سية الت ��ي �سبقت ورافقت
انقالب حزب البعث وت�س ّلم �أحمد ح�سن البكر ال�سلطة.
ودوّ ن مذك ��رات ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة خالل حقبة مهم ��ة ومف�صلي ��ة يف تاريخ العراق
احلديث ما بني  1967و� ،2000شغل فيها وزارة التخطيط مرتني ،و�أ�شرف من خاللها
عل ��ى ر�سم �سيا�س ��ة العراق االقت�صادية .وق ��د �أتاح له موقعه يف �أعل ��ى هرم ال�سلطة
العراقية� ،أن يكون �شاهدا من "�أهل النظام" على التحوالت ال�سيا�سية اخلطرية التي
رافق ��ت حكم البعث ،ويطلع ويدون ،يف هذا الكت ��اب ،الكثري من �أ�سرار وحمظورات
كوالي�س النظام العراقي ال�سابق .ي�سلط هذا الكتاب ال�ضوء على املكائد وامل�ؤامرات
الت ��ي حاكها �ص ��دام ح�سني خللع البكر وت�سلم ��ه �سدة الرئا�س ��ة ،ويك�شف النقاب عن
التوتر الذي �شاب العالقات ال�شخ�صية بني �أركان النظام العراقي.

ول العا
ل
م

ح

 المطربة �شيرين عبد الوهاب
تن�شر �صورها م��ع ابنتيها عبر
ح�سابها ال�شخ�صي تويتر �أثناء
زيارتها لمر�ضى اطفال ال�سرطان
وع �ل �ق��ت ع �ب��د ال ��وه ��اب ق��ائ �ل��ة "
في م�ست�شفى � ، 57357أتمنى
ان اك� ��ون ج �ن��ب االط� �ف ��ال دول
خ�صو�صا انهم هيعي�شوا ظروف ًا

ّ
ال�سن يُقهقهون يف �شوارع الهند
املئات من كبار
ً
احتفاال بـ «يوم ال�ضحك»
خ��رج امل�ئ��ات م��ن ك�ب��ار ال�سن الهنود
(الأح��د) يف �شوارع بوبال يف و�سط
الهند ،حيث تناف�س امل��واط�ن��ون يف
التحرر من توتراتهم وقهر ال�ضغوط
التي يعانون منها ،يف �إطار االحتفال
ب �ـ «ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل���ض�ح��ك» .وق��ال
رئ�ي����س «ن� ��ادي ال���ض�ح��ك» يف مدينة
بوبال الهندية� ،سي بي ت�شان�سوريا:
«ظللنا ن�ضحك على مدار كيلومرتين،
�ضحكنا يف ال �� �ش��وارع ح�ت��ى جنعل

النا�س ي�ضحكون ،ونن�شر امل��رح بني
النا�س» .و�أكد ت�شان�سوريا �أن جميع
امل�شاركني كانت �أعمارهم تزيد على
 50عام ًا ،ومعظمهم من «كبار ال�سن».
و�أ� �ض��اف �أن ارت�ف��اع متو�سط �أعمار
امل�شاركني يف هذه الفاعلية ،التي يتم
االحتفال بها يف الأحد الأول من �شهر
�أيار (مايو) من كل عام منذ  16عام ًا،
ي�أتي مدفوع ًا باقرتاب امل�شاركني فيه
من خط نهاية حياتهم .ورف�ض كبار

ال�سن يف هذه املدينة اقت�صار جتمعهم
فقط يف احتفال �سنوي ،حيث يتجمع
ما بني �ألفني وثالثة �آالف منهم كل
�صباح ملمار�سة متارين عالجية
عن طريق ال�ضحك ،التي يتم
دجم �ه��ا غ��ال �ب � ًا م��ع �أو� �ض��اع
اليوغا.
�إذ ي �� �س��اع��د ال �� �ض �ح��ك على
�� �ض ��خ ك� �م� �ي ��ات ه ��ائ� �ل ��ة م��ن
الأوك���س�ي�ج�ين �إىل الرئتني،
وزي ��ادة ح��رك��ة ع�ضالت الفم.
و�شدد ت�شان�سوريا «تزداد �ضربات
القلب ،التي ي�صل عددها عادة �إىل 72
(نب�ضة يف الدقيقة) �إىل  ،108الأمر
الذي يزيد من �سريان الدم يف اجل�سم،
الذي غالب ًا ما ت�صل كميته �إىل خم�سة
ليرتات يف الدقيقة الواحدة ،وت�صل
�إىل ما يقرب من �ستة
ليرتات.

م���ي���ل���ر ت���ل���ح���ق ب��ق��ائ��م��ة
املخرتقني هواتفهم
تعر�ض ح�ساب الفنانة ال�شابة
� �س �ي �ي �ن��ا م �ي �ل��ر ل�ل��اخ�ت��راق م��ن
ق�ب��ل امل�ق��ر��ص��ن نف�سه ال ��ذي ق��ام
بقر�صنة هاتف مايلي �ساير�س
و�إمي� ��ا وات �� �س��ون وال �ع��دي��د من
النجمات م�ؤخ ًرا لتن�ضم ل�سل�سلة
طويلة من �ضحايا املجرم نف�سه
ال � ��ذي مل ي �ت �ع��رف ع �ل �ي��ه �أح� ��د،
رغ� ��م حت��ري��ك وات�����س��ون دع ��وة
ق�ضائية �ضده منذ �أك�ثر من ثالثة
�أ� �ش �ه��ر .وجن ��ح امل�ق��ر��ص��ن امل�ط�ل��ق عليه
ا��س��م " "Xيف ال��و��ص��ول ل�صور خا�صة
بها م��ن على ح�ساباتها ال�شخ�صية على
مواقع التوا�صل االجتماعي وكذلك �صور

 روزكار كمال
امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م م�ل�ت�ق��ى ل�ل�ف�ن��ان�ين
الت�شكيليني يف ال�سليمانية ،يعلن عن
انطالق امللتقى الت�شكيلي الأول من
نوعه ويقول �إن هذا امللتقى هو االول
من نوعه يف كرد�ستان ،و�ستتم خالله
مناق�شة امل�ع��وق��ات وامل���ش��اك��ل التي
تقف ام��ام الفن الت�شكيلي بالن�سبة
للفنانني.
الق�صاب
 زينب
ّ
مدير �إعالم دائرة ال�سينما وامل�سرح
تعلن ع��ن ع��ر���ض الفيلم ال�ع��راق��ي "

��ص�ع�ب��ة خ�ل�ال رح �ل��ة ع�لاج�ه��م ،ال�صورة " الحمد لله ع��دت �إلى
ويتحملوا الكيمياوي اللي يدخل الو�سط وزمالئي بعد �أن نجحت
ع�م�ل�ي��ة ال �ق �ل��ب ال �م �ف �ت��وح ال�ت��ي
ج�سمهم".
اجريتها وا�ستعدت �صحتي" .
 ي �ن �� �ش��ر ال� �ف� �ن ��ان ال �� �ش �ع �ب��ي
الم�صري محمد ��ش��رف �صوره  ع��ن �أغ �ن �ي��ة ال�ن�ج��م اللبناني
عبر في�س بوك اثناء اقامة حفل راغ��ب عالمة الجديدة " تركني
فيلمه الجديد ويذكر معلقا على لحالي " نجدها تتجاوز الـ300

لأ�صدقائها ،ون�شر تلك ال�صور العارية عرب
الإنرتنت.
وو�صفت ميلر الذين قاموا بذلك الفعل بعد
تف�شيه عرب الإنرتنت ،ب�أنهم "جمموعة
من غريبي الأطوار بال عقل .ويف الوقت
نف�سه ت�ع��د ال�ف�ن��ان��ة جينفر ل��وران����س
واح ��دة م��ن ال�ف�ن��ان��ات ال�لات��ي ح�صلن
على حكم فعلي بعد تعر�ضها للقر�صنة،
حيث حكم على �شاب ب�شيكاغو بالغ من
العمر  29عاما بال�سجن ت�سعة �أ�شهر
بتهمة قر�صنة
احل �� �س��اب��ات
ا لإلكرتونية
للم�شاهري.

الق�صاب
زينب ّ
طريق مرمي" ملخرجه عطية الدراجي
م�ساء ي��وم ال�سبت املقبل يف مبنى
امل�سرح الوطني العراقي.

تنويـــــه
ورد يف تغطية جريدتنا لفعالية بيت امل��دى ع��ن ال��راح��ل غامن
حمدون ا�سم الأ�ستاذ علي ال�شوك با�سم رعد ال�شوك وا�سم اال�ستاذ
�أجمد ح�سني با�سم جمدي ح�سني ،لذا اقت�ضى التنويه.

�شطحات مادونا� ..صورة
عارية "غريبة" على
�إن�ستغرام!
ال ي �خ �ل��و ت ��اري ��خ
م� � � ��ادون� � � ��ا م ��ن
حمطات مثرية،
ل � �ك� ��ن �أح� � � ��دث
" �شطحا تها "
بدا غريبا حتى
جلماهريها التي
اع�ت��ادت ما تخرج
به املطربة الأمريكية
ال�شهرية ِمن �آن لآخر.
ون �� �ش��رت م� ��ادون� ��ا 58 ،ع��ام��ا،
�صورا حديثة على ح�سابها على �إن�ستغرام ،كان
بينها واحدة عارية متاما� ،أثارت احلرية �أكرث من
�أي رد فعل �آخر.
ووفق ًا ل�صحف بريطانيّة بينها "ال�صن" مل يعرف
ه��دف م��ادون��ا م��ن ن�شر ال �� �ص��ورة ال�ت��ي مل تظهر
وجهها ،و�إمنا اختارت زاوية غري تقليدية مل يفهم
متابعوها على �إن�ستغرام� ،أكرث من  9ماليني� ،إذا
كانت قد حددتها بغر�ض "الإثارة" �أو الت�أكيد
على ر�شاقة ج�سدها يف عمر يقرتب من
ال�ستني.
م��ادون��ا ن�شرت �أي�ضا ��ص��ورة مقربة
لوجهها تظهر غطاء مر�صع ًا بالذهب
على �أ�سنانها ،وحفنة من ال�سال�سل
حول عنقها.
ي�شار �إىل �أن "تاريخ مادونا" يكتظ
مب�م��ار��س��ات م�ث�يرة ل�ل�ج��دل ،بينها
على �سبيل املثال ن�شر كتاب ميكن
و��ص�ف��ه ب��الإب��اح��ي ق�ب��ل �سنوات
تزامن ًا مع �إطالق �ألبوم غنائي خا�ص
به.

ً
مــرحبــــا

فنان ��ة ت�شكيلي ��ة الل ��ون ه ��و لغته ��ا،
تعب عن كلماتها،
فانحناءة الفر�شاة ،رّ
وخط ��وط اللوح ��ة تغنيها ع ��ن كتابة
احل ��روف ،ف� ��إن �أرادت احلدث حتكي
من خ�ل�ال رموز اللوح ��ة و�شفرياتها،
�أقامت العديد من املعار�ض الت�شكيلية
الناجحة التي الق ��ت ح�ضور ًا وقبوال
كبريي ��ن م ��ن قب ��ل جمه ��ور الف ��ن
الت�شكيلي واليزال ن�شاطها الت�شكيلية
قائم ��ا حت ��ى الآن الفنانة م�ل�اك حميل
يف �ضيافة املدى:

�أل ��ف م���ش��اه��دة خ�ل�ال ال�شهرين
اللذين �صدرت فيهماا االغنية،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال متابعتها عبر
قناة اليوتيوب الر�سمية للفنان
راغب عالمة ،من �ألحان اليوناني
كرياكو�س بابادوبولو�س ،كلمات
ال�شاعر طوني �أبي كرم وتوزيع
نا�صر الأ�سعد.

�أجنلينا جويل ترغب فـي
الرجوع لرباد بيت!
ك�شف م�صدر مقرب من النجمة العاملية�أجنلينا ج��ويل �أنها
تعاين من الوحدة ب�شكل ال ي�صدق وت�شعر باال�شتياق لـرباد
بيت وذل��ك بعد �إع�ل�ان االخ�ير ع��ن ندمه مل��ا فعله وت�سبب
يف انف�صاله عن زوجته �أجنلينا ج��ويل .وبح�سب جملة
"�" ،"Hollywood lifeأجنلينا" ا�صبحت تت�ص ّرف
بع�صبية وغ�ضب ،كما انها ال ت�ستطيع التخطيط حلياتها
هي و�أبنائها مبفردها .و�أ�ضاف امل�صدر �أنها �أ�صبحت ال تثق يف �أحد
و�صارت كتومة للغاية وال تعرب عن حزنها لأحد .وكان براد بيت قد
ك�شف عن �أه��م �أ�سباب انف�صاله من �أجنلينا جويل من خالل حوار
�صحفي �أجراه مع �إحدى املجالت.

عملية جراحية لأ�سمن رجل
فـي العامل

ح��دد الأط��ب��اء يف املك�سيك،
موعدًا لعملية جراحية خلوان
ب�ي��درو فرانكو� ،أ�سمن رجل
يف ال�ع��امل ،وال��ذي ك��ان وزنه
�أك�ث�ر م��ن ن�صف ط��ن ""595
كيلوجرامًا و�سار "فرانكو"
على نظام غ��ذائ��ي مل��دة ثالثة
�أ���ش��ه��ر ل�ل�ت�ح���ض�ير لعملية
جراحية لتغيري �شرايني امل�ع��دة املقرر
�إجرا�ؤها يف  9ايار اجلاري ,وبعد ان
ام�ضى �سبعة اعوام ال ي�ستطيع فيها
مغادرة �سريره وي�أمل االطباء يف
ان ي�ستعيد ق��درت��ه على امل�شي
بعد اج��راء العملية وت�صدر
"فرانكو" ،ال �ب��ال��غ من
ال�ع�م��ر ( 32ع��ام��ا),
ع�� � �ن� � ��اوي� � ��ن

ال�صحف لأول م��رة يف ت�شرين الثاين
املا�ضي ,عندما ادخل �إىل العيادة للك�شف
عليه و�أك��د طبيبه ،خو�سيه انطونيو
كا�ستانيدا كروز ،قبيل �إجراء العملية,
ب ��أن "فرانكو" على ا�ستعداد كامل
خلو�ض العملية بنجاح ,حيث قال
":لقد ف�ق��د "فرانكو" م��ا يقرب
م��ن  % 30م��ن وزن� ��ه الأويل،
ل ��ذل ��ك ف �ه��و ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��داد
للخ�ضوع ل �ـ ج��راح��ات
ع�ل�اج "البدانة"
بجدارة.

م��ل�اك ج��م��ي��ل� :أح��ب��ب��ت م��رت��ي��ن ف���ي ح��ي��ات��ي

أنت بثالث كلمات ؟
 من � ِ
 �أنا مالك جميل.نت؟
 لو مل تكوين ت�شكيلية ل ُك ِ
 مهند�سة ديكور وم�صممة.� آخر كتاب قر�أتِه؟
 كان لل�شاع ��رة ف ��رح الدو�سك ��ي�..أهدت ��ه يل يف املتنب ��ي يف تك ��رمي
املبدع ��ات م ��ن م�ؤ�س�س ��ة اجلواهري
للمبدعة �إينا�س البدران.
� آخر موقع �إلكرتوين زرتِه؟
 Art ventures� أ�سو�أ كتاب قر�أتِه؟
 الكث�ي�ر م ��ن الكت ��ب ال�سيئ ��ة الت ��ي�ص ��درت �...ضم ��ن جمموع ��ة بغ ��داد
عا�صمة الثقافة .
لأن الكت ��ب مت ��ت �إحالته ��ا اىل
�شخ�صي ��ات لي�س ��ت لديه ��ا خ�ب�رة
بالكتاب ��ة ...وكان املو�ض ��وع جتارة

لأغرا�ض �شخ�صية.
 الفيل ��م ال�سينمائي ال ��ذي بقي يف
ذاكرتكِ ؟
-فيل ��م ع ��ن ف�ل�اح م�ص ��ري لك ��رم

مطاوع.
 هل حتفظني ال�شعر؟ و�إن حتفظيه
فما هو البيت الذي علق يف ذاكرتك؟
�أح ��ب �سم ��اع ال�شع ��ر ،ويعل ��ق يفذاكرت ��ي بي ��ت �شع ��ر ملظف ��ر الن ��واب
(لي ��ل البنف�س ��ج) الت ��ي حلنه ��ا طالب
القره غو يل وغناها يا�س خ�ضر)
 حكمة تتم�سكني بها؟
الرزق والتوفيق بيد الله �...أقولهام ��ع نف�س ��ي دائم ��ا ....لذل ��ك ال �أهتم
للغدر.
� آخر برنامج تلفزيوين �شاهدتِه؟
 �أتاب ��ع الربنام ��ج الثق ��ايف �أب ��وابباحلرة و�شارع الثقافة على العراقية
..وتراج ��ي وظه�ي�رة اجلمعةعل ��ى
ال�شرقية.
 االغنية التي ترددينها دائما؟
� -أغ ��اين �أم كلث ��وم ...و�أغنية حممد

عبد الوهاب من غريليه
 )11ماالذي بقي يف ذاكرتكِ من �أيام
الطفولة؟
�أ�شي ��اء كثرية م ��ن طفولتي مازالتعالق ��ة يف ذاكرت ��ي وتخ ��رج �أحيان ��ا
خالل �أعمايل .
أحببت؟
 كم مرة � ِ
 �أحببت مرتني يف حياتي.� أقرب �أعمالكِ لنف�سكِ ؟
 �أق ��رب �أعم ��ايل �إىل نف�س ��ي حي ��اةحواء.
 مباذا تتميز مالك جميل ؟
�صف ��ات كثرية يطلقها َم ��ن يعرفنيعلي .
ّ
� صفي املر�أة بثالث كلمات؟
 املر�أة كالزج ��اج �إذا ُك�سر �صعب �أنيع ��اد ت�شكيله مرة �أخ ��رى  ..احذروا
ك�سره.
مِ ن ِ

