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ّ
تتعطل
البنوك توقف التحويالت املال ّية ..واحلركة التجار ّية بني البلدين

مقذوفات الكد�س يف كربالء اقرتبت من املرقد ّ
املقد�س

العراق يغلق "الباب االقت�صادي" مع �إيران
ويبد�أ بالتفاو�ض مع ال�سعود ّية والكويت

انفجار  8خمازن لل�سالح داخل املدن
بعد دعوة احلكومة حل�صر ال�سالح بيدها
 بغداد /وائل نعمة

العقوبات الأمريك ّية �ضد �إيران متنع الـ"�سايبا"و ُتخلي �أ�سواق العراق من املفرو�شات �/ص3
 بغداد  /محمد �صباح
توقف ��ت التحوي�ل�ات امل�صرفية بني
البن ��وك العراقية والإيرانية ُ
و�ش ّلت
احلرك ��ة التجاري ��ة ب�سب ��ب العقوب ��ات الت ��ي
فر�ضتها الواليات املتحدة على �إيران.
هذه العقوب ��ات دفعت احلكوم ��ة العراقية �إىل
التوجه نحو الأ�سواق اخلليجية ل�سد احلاجة
اىل م�ص ��ادر الطاق ��ة وال�سل ��ع اال�ستهالكي ��ة،
تفادي� � ًا لأي ��ة انعكا�س ��ات �سلبي ��ة يف الأ�سواق
الداخلية.
وو�ص ��ل حج ��م التب ��ادل التج ��اري ب�ي�ن بغداد

وطه ��ران خالل ال�سنوات املا�ضية �إىل �أكرث من
ع�شرة مليارات دوالر �سنوي ًا.
وحالي ًا ،توا�صل احلكومة العراقية م�شاورات
غ�ي�ر معلن ��ة م ��ع اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة
والكوي ��ت لتوريد الطاق ��ة الكهربائية وال�سلع
التجارية املهمة �إىل البلد.
ويقول امل�ست�شار االقت�ص ��ادي لرئي�س جمل�س
ال ��وزراء مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح لـ(امل ��دى)
�إن"احلكومة العراقية بد�أت تبحث عن م�صادر
بديل ��ة للطاق ��ة الإيراني ��ة ج� � ّراء العقوب ��ات
االقت�صادي ��ة املفرو�ض ��ة م ��ن قب ��ل الوالي ��ات
املتحدة الأمريكية عل ��ى �إيران" ،مبين ًا �أن هذه

البدائ ��ل �ستقل ��ل من حجم ال�ض ��رر الناجم عن
العقوب ��ات االقت�صادية على طهران يف ال�سوق
العراقية".
و�أع ��اد الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترام ��ب،
فر� ��ض عقوب ��ات �شاملة وجديدة عل ��ى �إيران،
بع ��د ان�سحابه من االتفاق النووي املربم معها
يف ع ��ام  2015لإجب ��ار طه ��ران عل ��ى املوافقة
لعقد اتف ��اق جديد يه ��دف �إىل �إيق ��اف ن�شاطها
النووي.
وكان ��ت اخلزان ��ة الأمريكي ��ة قد �أر�سل ��ت كتاب ًا
�إىل البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي يل ��زم امل�صارف
العراقي ��ة ب�إيق ��اف تعامالته ��ا م ��ع امل�ص ��ارف

والبن ��وك الإيراني ��ة مه� �دّد ًة بـ"جتمي ��د �أموال
امل�ص ��رف وو�ضع ��ه يف القائم ��ة ال�س ��وداء يف
حالة خمالفته التعليمات ال�صادرة عن اخلزانة
الأمريكية".
وي�ضيف �صالح �إن"احلكومة ت ّتجه �صوب دول
اخللي ��ج وحتدي ��د ًا اململكة العربي ��ة ال�سعودية
والكوي ��ت لتعوي� ��ض حاجته ��ا م ��ن الطاقة مع
االعتماد على تطوي ��ر �صناعة الغاز والكهرباء
حملي� � ًا" ،م�ؤك ��د ًا �أن"امل�ش ��اورات م ��ع الكويت
وال�سعودية م�ستمرة ولن تتوقف".
 التفا�صيل �ص3

الإج ��راءات التي �أعلن ��ت عنها احلكومة يف
حزي ��ران املا�ضي بعدما �أ�سقط انفجار كبري
و�س ��ط مدينة ال�صدر عددا من املباين واملنازل و�أ�سفر
ع ��ن قت ��ل وج ��رح نح ��و � 130شخ�ص ��ا ب�سبب"خ ��زن
�سيّئ"للعتاد التابع ل�سرايا ال�سالم ،مل متنع من تكرار
حوادث من هذا النوع.
وف�ض�ل� ًا ع ��ن االنفج ��ار ال ��ذي ط ��ال ح�سيني ��ة مدين ��ة
ال�ص ��در ،انفجرت  8خم ��ازن يف  7مدن خمتلفة خالل
ال�شهري ��ن املا�ضي�ي�ن� ،آخره ��ا كان يف كرب�ل�اء ،حيث
اق�ت�رب �أح ��د املقذوفات من �ش ��دة االنفج ��ار من مكان
قريب �إىل مرقد الإمام احل�سني و�سط املدينة .وكانت
احلكومة قد دعت حل�ص ��ر ال�سالح بيدها ،وهي دعوة
�سبقتها دعوات م�شابهة ومل تتحقق.
وت�ش�ي�ر التحقيقات الأولي ��ة ب�ش�أن ه ��ذه االنفجارات

اىل عدم وجود"خ�ب�رة كافية"ل ��دى الف�صائل التابعة
للح�ش ��د ال�شعبي يف عملية حف ��ظ اال�سلحة وح�شوات
القذائ ��ف ،فيما يعتق ��د بع�ض امل�س�ؤول�ي�ن �أن تكرارها
ي�ش�ي�ر اىل وجود"تع ّم ��د"يف �إحراقها لإث ��ارة الرعب
بني املدنيني.
و�أخف ��ت جلنة حكومي ��ة انتقلت يف حزي ��ران املا�ضي
اىل مدينة ال�صدر ،للتحقيق مبالب�سات انفجار"كد�س
العتاد"املعلوم ��ات املتعلقة بحقيقة م ��ا جرى .ويقول
م�س� ��ؤول �أمن ��ي يف املدين ��ة �إن"اللجن ��ة حقق ��ت يف
احلادث واحتفظت بالنتائج ومل تطلع �أحد ًا عليها".
وجه رئي� ��س الوزراء
وبع ��د انفجار مدين ��ة ال�ص ��درّ ،
حيدر العبادي"�أوامره الفوري ��ة �إىل وزارة الداخلية
بالتحقي ��ق يف احلادث واتخاذ الإج ��راءات القانونية
الرادعة �ضد اجلهة التي ارتكبت هذه اجلرمية".
 التفا�صيل �ص2

كوبيت�ش :العراق يحتاج �إىل رئي�س وزراء ّ
قوي
بغداد /املدى
�أك ��د ممث ��ل االم�ي�ن العام
لالمم املتحدة يف العراق
ي ��ان كوبيت� ��ش� ،أم� ��س االربع ��اء،
�ض ��رورة �أن يك ��ون رئي� ��س وزراء
العراق املقبل قوي ًا.
وقال كوبيت�ش خالل جل�سة ملجل�س
الأم ��ن ب�ش� ��أن الع ��راق تابعته ��ا

(امل ��دى)� ،إن"رئي� ��س ال ��وزراء
املقب ��ل يف الع ��راق يج ��ب ان يكون
قوي� � ًا ،ال�سيم ��ا �أن الواق ��ع الأمن ��ي
يف الع ��راق ال ي ��زال ه�ش� � ًا" ،معرب ًا
ع ��ن ترحيبه بـ"عملي ��ة العد والفرز
ونزاهة الق�ضاء".
و�أ�ض ��اف كوبيت� ��ش خ�ل�ال كلمت ��ه،
�أن"التظاه ��رات امل�ستم ��رة يف
املحافظ ��ات العراقي ��ة و�ضع ��ت يف

ال�ص ��دارة االحتياج ��ات التنموي ��ة
واالقت�صادية للمواطنني" ،الفت ًا اىل
�أن"رئي�س ال ��وزراء حيدر العبادي
ب ��ذل جهودا كب�ي�رة لال�ستجابة �إىل
مطالب املواطنني".
وتاب ��ع �أن"�ش ��ح املي ��اه يف تل ��ك
املحافظات �سيزداد �سوء ًا و�سي�ضع
نح ��و ملي ��وين عراق ��ي يف اخلطر،
باال�ضافة اىل احتمال الت�شرد".

ال�شرطة ت�ستعني بدهاء نيبوي�شا مل�صاحلة اجلمهور
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عد�سة :حممود ر�ؤوف

القوات الأمن ّية افتتحت � 1000شارع بعد ا�ستقرار الأمن
ّ

عودة احلياة �إىل �شوارع بغداد بعد � ْأن كانت �أ�سرية حواجز �إ�سمنت ّية
بغداد  /ا.ف.ب

تغ�ّي�رّ ت حي ��اة �سهى
عب ��د احلمي ��د ،وهي
طبيب ��ة �أ�سنان يف الثالثينيات،
ب�ش ��كل كب�ي�ر من ��ذ �شهري ��ن،
بعدم ��ا �أعيد فتح طري ��ق ي�ؤمّن
و�صوله ��ا ب�سهول ��ة اىل عمله ��ا

�شرق ��ي بغ ��داد ،حي ��ث مت فت ��ح
�أك�ث�ر من �ألف �شارع بعد �إغالق
ا�ستمر ل�سنوات طويلة.
واحلواج ��ز الإ�سمنتي ��ة الت ��ي
تقط ��ع �ش ��وارع �أو حتي ��ط
باملب ��اين منذ �سن ��وات طويلة،
كانت م�شه ��د ًا م�ألوف ًا يف مدينة
بغداد منذ �سنوات.

تق ��ول ه ��ذه الطبيب ��ة الت ��ي
ت�ض ��ع حجاب� � ًا عل ��ى ر�أ�سه ��ا
وترت ��دي �سرتة �س ��وداء اللون
لـ"فران�س بر�س"� ،إن احلواجز
الإ�سمنتية"�أتعبتنا كثري ًا ،كنت
�أع ��اين جد ًا عن ��د الذه ��اب اىل
العمل ،رغم �أنه قريب (� )...أما
الآن فال�شارع �أف�ضل بكثري".

هيوم��ن رايت�س :على الربمل��ان اجلديد
ت�شريع قانون العنف الأ�سري
بغداد /املدى
دعت منظمة هيوم ��ن رايت�س
ووت� ��ش ،جمل� ��س الن ��واب
اجلدي ��د اىل �إق ��رار م�ش ��روع قان ��ون
مناه�ض ��ة العن ��ف الأ�س ��ري املع ّل ��ق منذ
 ،2015فيما انتق ��دت تخفيف العقوبات
على املدانني بـ"جرائم ال�شرف".
وذك ��رت املنظم ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه
(امل ��دى) تفا�صي ��ل جرمية قت ��ل و�صفتها
بـ"املروعة"�ضحيته ��ا ام ��ر�أة قتل ��ت بعد
ي ��وم م ��ن زفافه ��ا بحج ��ة �أنه ��ا"مل تك ��ن
ع ��ذراء" .وقال ��ت ان ه ��ذه اجلرمي ��ة

تتطلب"�إقرار م�ش ��روع قانون مناه�ضة
العنف الأ�سري املع ّلق منذ ."2015
و�أ�ضافت":وفق� � ًا لو�سائ ��ل الإع�ل�ام
العراقية وحمطة (بي.بي�.سي) العربية،
فانه يف �أحد �أيام الأ�سبوع املا�ضي� ،أعاد
عري� ��س عرو�س ��ه �إىل والديه ��ا بع ��د يوم
م ��ن زفافهما ،بحجة �أنه ��ا مل تكن عذراء.
وتدعي تقاري ��ر و�سائل الإعالم �أنه ،عند
�سماع االتهام� ،ضربها �أحد �أفراد �أ�سرتها
حتى امل ��وت .و�أفادت تقارير �إعالمية �أن
ال�شرطة اعتقلت ال�شخ�ص الذكور".
 التفا�صيل �ص2

وتابع ��ت وه ��ي تتب�ض ��ع يف
متج ��ر مل ��واد غذائي ��ة يف نف�س
ال�ش ��ارع ال ��ذي يق ��ع يف ح ��ي
البنوك"مل �أكن �أفكر �سابق ًا ،وال
حت ��ى بامل ��رور من هن ��ا ب�سبب
احلواجز الإ�سمنتية".
ويق ��ول الل ��واء �سع ��د مع ��ن
املتح ��دث با�سم قي ��ادة عمليات

بغداد ،لـ"فران�س بر�س""،متت
�إع ��ادة افتت ��اح �أك�ث�ر م ��ن �ألف
�شارع رئي�س وفرعي يف بغداد
من ��ذ الع ��ام املا�ض ��ي ،وحت ��ى
اليوم ،بالإ�ضافة اىل رفع 305
حواجز �أمنية ومرابطة (حاجز
�أمني م�ؤقت) يف بغداد" ،م�ؤكد ًا
�أن"احلملة م�ستمرة".

حر�س احل��دود تك�شف ت�س ّل� ً
لا لداع�ش عرب
الكامريات احلراريّة
بغداد /املدى
ا�شتبكت الق ��وات امل�شرتكة� ،أم�س
الأربع ��اء ،م ��ع عنا�صر م ��ن تنظيم
داع� ��ش الإرهاب ��ي ،وقتل ��ت انتحاري� � ًا منهم،
بالقرب من احلدود ال�سورية.
و�أعلن الناطق با�س ��م وزارة الداخلية اللواء
�سع ��د معن يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه،
�أن"ق ��وات حر�س احل ��دود ك�شف ��ت جمموعة
�إرهابي ��ة بوا�سط ��ة الكام�ي�رات احلراري ��ة
داخل عمق الأرا�ضي العراقية (�شمال منطقة
القائم) ،مبحاذاة احلدود ال�سورية".
و�أ�ض ��اف مع ��ن �أن"الق ��وات ا�شتبك ��ت م ��ع

عنا�ص ��ر املجموع ��ة الإرهابي ��ة ،ومتكنت من
قت ��ل �أحد الإرهابي�ي�ن الذي تب�ي�ن �أنه يرتدي
حزام ًا نا�سف ًا".
وكان قائممق ��ام ق�ض ��اء القائم احل ��دودي مع
�سوري ��ا� ،أحمد جديان ،ق ��د �أعلن يف ت�صريح
�صحفي مطل ��ع متوز املا�ضي� ،ش ��روع قوات
احلدود ببناء حاجز �أمني حمكم مع الأرا�ضي
ال�سورية ،و�صو ًال �إىل الأردن.
و�أكد جديان �أن"قي ��ادة قوات حر�س احلدود
العراق ��ي ،تبن ��ي حاج ��زا �أمني ��ا مب�سافة 10
كيلوم�ت�رات م ��ن ق�ض ��اء القائ ��م ،مبح ��اذاة
�سوريا".
 التفا�صيل �ص3

َم��ن ه��ي �سم��ر ب��دوي الت��ي �أدى اعتقاله��ا �إىل �أزم��ة ب�ين ال�سعودي��ة وكندا؟
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ال�سيد العبادي..
ال وقت لت�ضحك علينا!..

انفجار  8خمازن لل�سالح داخل املدن بعد
دعوة احلكومة حل�صر ال�سالح بيدها

 بغداد /وائل نعمة

عل ��ى َمنْ يريد رئي�س الوزراء حيدر العبادي �أن ي�ضحك بالإعالن
عن الأمر �أخري ًا ب�إحالة وزيرن �سابقني وعدد من املدراء العامني،
ال�سابقني �أي�ض ًا يف ما يبدو ،اىل هيئة النزاهة للتحقيق معهم يف
ق�ضايا ف�ساد �إداري ومايل؟
ال يمُ ك ��ن لل�سي ��د العبادي ال�ضح ��ك بهذا على ع�ش ��رات الآالف من
ممنْ خرجوا اىل
ال�شب ��اب وال�شي ��وخ العراقيني ،ن�سا ًء ورج ��ا ًالّ ،
ال�شوارع وال�ساحات يف ع ّز ال�صيف الالهب للتعبري عن غ�ضبهم
و�سخطه ��م وغيظه ��م ونقمتهم حيال ه ��ذه احلكومة واحلكومات
ال�سابق ��ة ك ّله ��ا و�سائ ��ر م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة العلي ��ا ور�ؤ�سائه ��ا
وم�س�ؤوليه ��ا الكبار ،ملا ت�سبّب فيه ف�ساده ��م الفريد من نوعه من
خراب عام ودمار �شام ��ل يف خمتلف نواحي احلياة االقت�صادية
واالجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة للعراقي�ي�ن جميع� � ًا ب ��كل
قومياتهم و�أديانهم ومذاهبهم.
الذي ��ن تظاه ��روا يف الب�ص ��رة والنا�صرية والعم ��ارة وال�سماوة
والديوانية والنجف وكربالء واحللة والكوت وبغداد وتوابعها
م ��ن الأق�ضية والنواحي والقرى ،وكان جزا�ؤهم وهم ميار�سون
ح ّقه ��م الد�ستوري يف التعبري عن ال ��ر�أي� ،أن يُر�سل �إليهم ال�سيد
العب ��ادي وم�ساع ��دوه الع�سكريون والأمني ��ون قواتهم املدجّ جة
بالر�صا� ��ص احلي والغازات لتقتل  14متظاه ��ر ًا وت�صيب مئات
�آخري ��ن ،بامل�شاركة م ��ع عنا�صر امللي�شيات الت ��ي مل تخ�ضع يوم ًا
ل�سلط ��ة ال�سي ��د العب ��ادي ومل يج ��ر�ؤ ال�سي ��د العب ��ادي يوم ًا على
فر�ض �سيطرة الدولة عليها ،ما تظاهروا �ض ّد الوزيرين ال�سابقني
فح�س ��ب ...ه ��م تظاه ��روا يف املق ��ام الأول �ض� � ّد الفا�سدي ��ن م ��ن
م�س�ؤويل الأجه ��زة الإدارية واملجال� ��س املحلية يف حمافظاتهم،
فه� ��ؤالء ه ��م ال�س� � ّراق املبا�ش ��رون للمال الع ��ام اخلا� ��ص بقراهم
ونواحيهم و�أق�ضيتهم وحمافظاتهم.
والذي ��ن تظاه ��روا الآن ويف ال�سن ��ة املا�ضي ��ة والت ��ي �سبقته ��ا
و�سبقته ��ا ،من ��ذ  ،2010م ��ا كان ��وا مُ�ضاري ��ن من ف�س ��اد وزارتي
الرتبي ��ة وال�صناع ��ة وحدهم ��اّ ..
كل ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات
والهيئات �ضالعة يف اخلراب العام والدمار ال�شامل.
ال�سيد العبادي ..على مدى ال�سنوات الأربع املا�ضية �أوجعتَ لنا
ر�ؤو�سن ��ا و�آمل ��ت �آذاننا الو�سطى والداخلي ��ة بتعهّداتك ووعودك
املتك� � ِّررة بالإ�ص�ل�اح ومكافحة الف�ساد ،وها ه ��و جبلك ّ
يتمخ�ض
�أخ�ي�ر ًا فيل ��د ف� ��أر ًا ..!!..ثالث ��ة وزراء �سابق�ي�ن وث�ل�اث �أو �أربع
دزينات م ��ن امل�س�ؤولني الآخرين ،رمبا معظم ��م قد ف ّروا باجلمل
وما حمل اىل خارج البالد!.
مكافح ��ة الف�س ��اد ال تك ��ون بطريق ��ة التنقي ��ط ّ
بالقط ��ارة� ..إما �أن
تكافحه ب�سرتاتيجية تامة وكاملة ووا�ضحة وحمدّدة ال ت�ستثني
�أح ��د ًا حتى ل ��و كان من حكومتك احلالية �أو م ��ن حزبك� ،أو اترك
املهمّة لغريك ،معرتف ًا بعدم قدرتك على املكافحة وعلى الإ�صالح،
فترُ يح وت�سرتيح.
ُ
هذه الطريقة يف املكافحة املحدودة واالنتقائيّة ،ورمبا امل�س َّي�سة
�أي�ض� � ًا ،ال تفيد وال تنفع وال ت ��داوي وال تعالج ،ولن ت�ستطيع بها
�أن ت�ضحك علينا� ..إنك يف الواقع تدفعنا لل�ضحك على ب�ؤ�س هذا
النمط من التفكري.
ال�سيد العبادي ..على مدى ال�سنوات
َ
أوجعت لنا ر�ؤو�سنا و�آملت
الأربع املا�ضية �
�آذاننا الو�سطى والداخلية بتعهّداتك
املتكررة بالإ�صالح ومكافحة
ووعودك
ِّ
يتمخ�ض �أخرياً
ّ
الف�ساد ،وها هو جبلك
فيلد ف�أراً!!..

الإج ��راءات الت ��ي �أعلن ��ت عنه ��ا احلكومة
يف حزي ��ران املا�ضي بعدم ��ا �أ�سقط انفجار
كبري و�س ��ط مدينة ال�صدر عددا من املباين
واملن ��ازل و�أ�سفر عن قتل وجرح نحو 130
�شخ�ص ��ا ب�سبب"خ ��زن �سيّئ"للعتاد التابع
ل�سرايا ال�سالم ،مل متنع من تكرار حوادث
من هذا النوع.
وف�ض�ل ً�ا ع ��ن االنفجار الذي ط ��ال ح�سينية
مدين ��ة ال�ص ��در ،انفجرت  8خم ��ازن يف 7
م ��دن خمتلف ��ة خ�ل�ال ال�شهري ��ن املا�ضيني،
�آخرها كان يف كرب�ل�اء ،حيث اقرتبت �أحد
املقذوف ��ات م ��ن �ش ��دة االنفج ��ار م ��ن مكان
قري ��ب �إىل مرق ��د الإم ��ام احل�س�ي�ن و�س ��ط
املدين ��ة .وكانت احلكومة ق ��د دعت حل�صر
ال�سالح بيدها ،وهي دعوة �سبقتها دعوات
م�شابهة ومل تتحقق.
وت�ش�ي�ر التحقيق ��ات الأولي ��ة ب�ش� ��أن ه ��ذه
االنفج ��ارات اىل ع ��دم وجود"خ�ب�رة
كافية"ل ��دى الف�صائ ��ل التابع ��ة للح�ش ��د
ال�شعبي يف عملية حفظ اال�سلحة وح�شوات
القذائ ��ف ،فيم ��ا يعتق ��د بع� ��ض امل�س�ؤولني
ان تكراره ��ا ي�ش�ي�ر اىل وجود"تعم ��د"يف
�إحراقها لإثارة الرعب بني املدنيني.
�إخفاء نتائج التحقيقات
و�أخفت جلنة حكومية انتقلت يف حزيران
املا�ض ��ي اىل مدين ��ة ال�ص ��در ،للتحقي ��ق
مبالب�سات انفجار"كد�س العتاد"املعلومات
املتعلق ��ة بحقيقة ما جرى .ويقول م�س�ؤول
�أمن ��ي يف املدين ��ة �إن"اللجن ��ة حقق ��ت يف
احل ��ادث واحتفظ ��ت بالنتائ ��ج ومل تطل ��ع
�أحد ًا عليها".
وبع ��د انفجار مدينة ال�ص ��در ،وجه رئي�س
الوزراء حي ��در العبادي"�أوام ��ره الفورية
�إىل وزارة الداخلية بالتحقيق يف احلادث
واتخ ��اذ الإجراءات القانونية الرادعة �ضد
اجلهة التي ارتكبت هذه اجلرمية".
وق ��ال العب ��ادي يف بي ��ان �آن ��ذاك �إن"خزن
ذخائر يف منطق ��ة �آهلة بال�سكان يف مدينة
ال�ص ��در م ��ن قبل جه ��ات غري خمول ��ة �أدى
�إىل انفجاره ��ا و�سق ��وط �ضحاي ��ا مدني�ي�ن
�أبرياء".
و�أك ��د العب ��ادي �ضرورة"القي ��ام بحمالت
تفتي� ��ش وا�سع ��ة داخ ��ل امل ��دن وخارجه ��ا
مل�ص ��ادرة خم ��ازن الأ�سلح ��ة والذخائ ��ر
التابع ��ة جلهات خ ��ارج الأجه ��زة الأمنية،
وحتميل هذه اجلهات امل�س�ؤولية القانونية
والق�ضائي ��ة ومن ��ع �أي �سالح خ ��ارج �إطار
الدولة".
وي�ؤكد امل�س� ��ؤول االمني يف مدينة ال�صدر
الذي طل ��ب عدم ن�ش ��ر ا�سم ��ه":مل جتر �أي
عملي ��ة بحث يف املدين ��ة عن مواقع يحتمل
ان تكون فيها �أ�سلح ��ة خمزونة"! .و�أ�شيع

دمار خلفه
تفجري
ح�سينية
يف مدينة
ال�صدر..
ار�شيف
حينذاك وجود ع�ش ��رات املواقع يف مدينة
ال�صدر ت�ضم خمازن لل�سالح بع�ضها قريب
من موقع االنفجار االول.
وح ��دث تفجري مدينة ال�ص ��در بعد �ساعات
م ��ن ت�صوي ��ت الربمل ��ان عل ��ى �إع ��ادة الع� � ّد
والف ��رز يدوي� � ًا لنتائ ��ج االنتخاب ��ات،
حيث ت ��رك احل ��ادث الذي وق ��ع يف �إحدى
احل�سيني ��ات يف قطاع  10حفرة كبرية يف
االر�ض بعمق � 5أمتار ومب�ساحة تزيد على
 100مرت مربع.
وعل ��ى �إث ��ر احل ��ادث دع ��ا زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري ،مقت ��دى ال�ص ��در� ،أتباع ��ه
�إىل"التحل ��ي بال�ص�ب�ر و�ضب ��ط النف� ��س".
وق ��ال مكت ��ب ال�ص ��در حينه ��ا يف بي ��ان ان
االخري �أمر بت�شكيل جلنة ملعرفة مالب�سات
االنفجار"على �أن ترفع تقريرها خالل مدة
�أق�صاها ثالثة �أيام".
�سكوت احلكومة
و�س ��وّ ى االنفجارثالث ��ة من ��ازل باالر�ض،
كم ��ا �أ�ضر مبن ��ازل اخ ��رى ودم ��ر مدر�سة،
فيم ��ا يق ��ول امل�س� ��ؤول االمن ��ي يف مدين ��ة
ال�ص ��در ان"احلكوم ��ة مل تق ��دم تعوي�ضات
للمت�ضرري ��ن بع ��د احل ��ادث" ،يف املقاب ��ل
هن ��اك عمل يج ��ري منذ �أ�سابي ��ع يف الدور
املهدمة ،كما �أعيد ترميم املدر�سة.
ويتوقع امل�س� ��ؤول �أن يكون"مكتب مقتدى
ال�ص ��در ه ��و م ��ن ق ��دم االم ��وال مل�ساع ��دة

هيومن رايت�س :على الربملان اجلديد ت�شريع
قانون العنف الأ�سري
دعت منظمة هيوم ��ن رايت�س ووت�ش ،جمل�س
الن ��واب اجلدي ��د اىل �إق ��رار م�ش ��روع قان ��ون
مناه�ض ��ة العنف الأ�سري املع ّل ��ق منذ ،2015
فيم ��ا انتقدت تخفيف العقوب ��ات على املدانني
بـ"جرائم ال�شرف".
وذكرت املنظمة يف بيان تلقته (املدى) تفا�صيل
جرمي ��ة قت ��ل و�صفته ��ا بـ"املروعة"�ضحيته ��ا
ام ��ر�أة قتل ��ت بع ��د ي ��وم م ��ن زفافه ��ا بحج ��ة
�أنه ��ا"مل تكن عذراء" .وقالت ان هذه اجلرمية
تتطلب"�إقرار م�شروع قانون مناه�ضة العنف
الأ�سري املع ّلق منذ ."2015
وا�ضافت":وفق ��ا لو�سائ ��ل الإع�ل�ام العراقي ��ة
وحمط ��ة (بي.بي�.سي) العربية ،فانه يف �أحد
�أي ��ام الأ�سبوع املا�ضي� ،أع ��اد عري�س عرو�سه
�إىل والديه ��ا بعد يوم من زفافهما ،بحجة �أنها
مل تك ��ن عذراء .تدعي تقاري ��ر و�سائل الإعالم
�أن ��ه ،عند �سم ��اع االته ��ام� ،ضربها �أح ��د �أفراد
�أ�سرتها حتى املوت .و�أف ��ادت تقارير �إعالمية

�أن ال�شرطة اعتقلت ال�شخ�ص الذكور".
و�أ�ش ��ار بي ��ان هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش اىل
انه"عل ��ى الرغم م ��ن �أن القات ��ل �سيُحاكم على
الأرج ��ح عل ��ى جرميته ،فق ��د ُتخ ّف ��ف عقوبته
مبوجب ن� ��ص يف قانون العقوب ��ات العراقي
ي�سم ��ح ب�أح ��كام خمفف ��ة يف �أعم ��ال العنف -
مب ��ا يف ذل ��ك القت ��ل  -مل ��ا ي�سم ��ى بـالبواع ��ث
ال�شريف ��ة" .وا�ضافت املنظمة"ال يوجد �شرف
يف مث ��ل هذا القتل الوح�شي الذي ال داعي له.
عالوة عل ��ى ذلك ،ف�إن ال�ضحي ��ة مل تكن �سوى
واح ��دة م ��ن مئ ��ات الن�س ��اء والأطف ��ال الذين
يعانون م ��ن العنف عل ��ى �أي ��دي عائالتهم يف
العراق كل عام".
وتابعت منظم ��ة هيومن رايت�س ووت�ش":يف
ح ��ال �إقراره� ،س ُيل ��زم قانون العن ��ف الأ�سري
اجلدي ��د يف العراق احلكومة بحماية الناجني
م ��ن هذا النوع من العن ��ف ،عرب �إ�صدار �أوامر
التقيي ��د والعقوب ��ات عل ��ى خرقه ��ا ،و�إن�ش ��اء
جلن ��ة م�شرتكة بني ال ��وزارات ملكافحة العنف
الأ�س ��ري .كم ��ا يتطلب القانون م ��ن احلكومة

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

املت�ضررين" .وكان مكت ��ب ال�صدر قد ن�شر
يف مت ��وز املا�ض ��ي �صورا تظه ��ر وفد ًا منه
يقوم بت�سليم التعوي�ضات.
وقال املكتب وقتذاك� ،إن"ال�صدر كلف وفد ًا
�ضم ك ًال من �أحمد ال�صدر و�سامي امل�سعودي
و�إبراهيم اجلاب ��ري لتعوي�ض املت�ضررين
من قط ��اع  10يف مدينة ال�صدر" .وا�ضاف
�أن"الوف ��د �سلم مبال ��غ تعوي�ضي ��ة لعوائل
ال�شه ��داء واجلرح ��ى و�أ�صح ��اب ال ��دور
املت�ضررة جراء التفجري".
ووجه ��ت اىل �أح ��د �أتب ��اع �سراي ��ا ال�سالم،
وه ��ي اجلن ��اح امل�سل ��ح للتي ��ار ال�ص ��دري،
التهم ��ة بالت�سب ��ب بانفج ��ار الكد� ��س الذي
كان ي�ض ��م م ��واد �شدي ��دة االنفج ��ار .وقال
�سع ��د املطلبي ،ع�ض ��و اللجن ��ة االمنية يف
بغداد لـ(املدى) ام�س انه"على حد علمنا ان
احلكوم ��ة مل تقم بعملي ��ات تفتي�ش للبحث
عن خم ��ازن ال�س�ل�اح يف العا�صمة ،ومل نر
اي تقرير عن ذلك احلادث".
�أ�سلحة فرقة العبا�س
وبعد انفجار �شرق بغداد ،انفجرت خمازن
ممثالة يف بابل والنجف ودياىل وجنوب
غرب كرك ��وك ،ف�ض�ل� ًا عن ثالث ��ة يف �إقليم
كرد�ست ��ان ،و�أخ�ي�ر ًا يف كرب�ل�اء ،وطغ ��ت
نتائ ��ج االنتخابات والتظاه ��رات ال�شعبية
بعد ذلك على تلك احلوادث ،حتى االنفجار
االخ�ي�ر يف �شم ��ايل كرب�ل�اء داخ ��ل خمزن

عت ��اد تابع لفرق ��ة العبا� ��س القتالية ،وهي
�أحد ف�صائل احل�شد ال�شعبي.
واعت�ب�رت ابت�س ��ام اله�ل�ايل ،النائب ��ة
ال�سابقة ع ��ن كربالء ،ان"احلكومة تتحمل
م�س�ؤولي ��ة اختي ��ار �أماك ��ن خ ��زن ال�سالح
الت ��ي يج ��ب ان تك ��ون بعيدة ع ��ن املناطق
ال�سكني ��ة" .وكان االنفج ��ار يف املدينة قد
ت�سب ��ب مبقتل وا�صابة نح ��و � 20شخ�صا،
فيم ��ا �سقط ��ت اح ��دى القذائف عل ��ى مرقد
الإمام"عون"وه ��و يبع ��د  10ك ��م فقط عن
مرقد"الإمام احل�سني".
وعل ��ى �إث ��ر احل ��ادث� ،أعلن ��ت قي ��ادة فرقة
العبا�س ،ت�شكيل ثالث جل ��ان .و�أو�ضحت
ان ه ��ذه اللجان"تت�ضم ��ن جلن ��ة لتقيي ��م
اخل�سائر املادية للمواطنني املت�ضررين من
االنفجار ،وجلنة طبية ملعاجلة املت�ضررين
من الدخ ��ان املنبعث من احلري ��ق� ،إ�ضافة
اىل جلن ��ة متفج ��رات لتفتي� ��ش املنطق ��ة
بالكام ��ل ل�ضم ��ان خلوه ��ا م ��ن �أي اعت ��دة
متناثرة نتيجة االنفجار".
ومل ت�ستبع ��د النائب ��ة ع ��ن كرب�ل�اء يف
ت�صريح لـ(امل ��دى) �أم�س ،وجود"�أيدٍ خفية
تتعمد تكرار تلك احلوادث لإ�شاعة الرعب
والفو�ض ��ى يف املدن" ،كم ��ا طالبت رئي�س
ال ��وزراء حيدر العب ��ادي بـ"�إجراء حتقيق
ج ��دي وان تخرج نتائج ��ه ب�سقف زمني ال
ي�ستغرق �أكرث من �أ�سبوع".
ب ��دوره ق ��ال حمم ��د الطالق ��اين ،ع�ض ��و

جمل� ��س حمافظ ��ة كرب�ل�اء يف ات�ص ��ال مع
(امل ��دى) ام� ��س ان"املجل� ��س ق ��رر �إل ��زام
اجله ��ات املعنية ب�إبعاد خمازن ال�سالح من
املحافظة" ،فيما طالب احلكومة االحتادية
مب�ساعدة املجل�س يف تنفيذ ذلك.
ودفعت ظ ��روف احلرب �ض ��د داع�ش الذي
�أعل ��ن عن نهاي ��ة تواجده يف الع ��راق قبل
�أك�ث�ر من � 8أ�شه ��ر ،اىل �أن ُتن�ش ��ئ ف�صائل
احل�ش ��د ال�شعب ��ي خمازن"تكتيكي ��ة"يف
داخ ��ل امل ��دن ،ت�ض ��م بع� ��ض اال�سلح ��ة
املتو�سطة واخلفيف ��ة والذخائر ،لكنّ فالح
اخلزعل ��ي وهو قي ��ادي يف حتال ��ف الفتح
واملع ��اون اجلهادي لكتائ ��ب �سيد ال�شهداء
وهي �أح ��د ف�صائل احل�ش ��د ،يقول"الوقت
قد حان اىل �إخ ��راج تلك املخازن من داخل
املدن".
و�أ�ض ��اف اخلزاعي يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
�أم� ��س �إن"اخلزن ال�سيّئ لالعتدة هو وراء
تلك االنفج ��ارات" .و�أك ��د ان"عملية �إبعاد
تلك املخ ��ازن و�إنهاء املظاه ��ر امل�سلحة من
امل ��دن ين�سج ��م مع عم ��ل الهيئ ��ة يف �إعادة
هيكلة احل�شد".
كم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن حاالت انفج ��ار خمازن
ال�س�ل�اح كان ميك ��ن ان تك ��ون اك�ث�ر ل ��وال
حترك"مديري ��ة الدع ��م واالم ��ن يف هيئ ��ة
احل�ش ��د الت ��ي �شكل ��ت جلان� � ًا خا�ص ��ة،
وا�ستطاع ��ت تغي�ي�ر طريقة خ ��زن عدد من
غرف العتاد".

اخلارج ّية ُتوبِّخ ال�سفري الإ�سباين على خلف ّية ده�س
مواطن عراقي

انتقدت تخفيف العقوبات على املدانني بـ"جرائم ال�شرف"

بغداد /املدى
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بغداد /املدى

توف�ي�ر املالجئ ليكون لدى الن�ساء املعر�ضات
خلطر العنف مكان �آمن �إذا �أُجربن على الفرار
من منازلهن".
وا�ش ��ارت اىل ان"م�ش ��روع القانون (احلايل)
لي� ��س مثالي ��ا ،وفي ��ه العدي ��د م ��ن ال�شوائ ��ب،
وميك ��ن حت�سينه ،مبا يف ذل ��ك تف�ضيل الأُ�سر
الت�صدي للعنف من خالل جلان امل�صاحلة بدال
م ��ن املالحق ��ة الق�ضائي ��ة" ،مطالبة"ال�سلطات
العراقية �أي�ضا ب� ��أن تفر�ض عقوبات وا�ضحة
عل ��ى جرمي ��ة العن ��ف الأ�س ��ري ،و�أن تغل ��ق
الثغ ��رة القانوني ��ة الت ��ي ت�سم ��ح للمعتدي ��ن
باحل�ص ��ول عل ��ى عقوب ��ات خمففة مل ��ا ي�سمى
بجرائم ال�شرف� ،إذ جتاه ��ل م�شروع القانون
هذه النقطة".
وخت ��م بي ��ان املنظم ��ة بالق ��ول�":إذا حُ ّ�س ��ن
م�شروع القانون� ،سيك ��ون �أف�ضل فر�صة �أمام
الربملان العراقي اجلديد للت�صدي لآفة العنف
يف املن ��زل ،والوف ��اء بالتزامات ��ه القانوني ��ة
الدولي ��ة ب�ش�أن العن ��ف الأ�س ��ري ،و�إنقاذ عدد
كبري من الن�ساء والأطفال العراقيني".

ا�ستدع ��ت وزارة اخلارجي ��ة العراقي ��ة ،ال�سف�ي�ر
الإ�سب ��اين يف بغ ��داد� ،أم� ��س الأربع ��اء ،عل ��ى خلفية
ده�س مواطن عراقي.
و�أبلغت ال ��وزارة ،ال�سفري الإ�سب ��اين ا�ستياءها على
خلفية احل ��ادث املروري ال ��ذي �أودى بحياة مواطن
عراقي.
كما �أُبل ��غ ال�سفري اال�ستياء من ع ��دم ات�صال ال�سفارة
الإ�سباني ��ة حال وقوع احل ��ادث �أو تزويد اخلارجية
العراقية مبذك ��رة دبلوما�سية لغر� ��ض املتابعة ،على
وفق ما معمول به يف الأعراف الدبلوما�سية.
ومت تق ��دمي التعازي لعائلة املتوفى م ��ن قبل ال�سفري

فريق ُ�أممي
يناق�ش الق�ضاء
يف ق�ضايا
تخ�ص داع�ش
ّ

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

الإ�سباين.و�أو�ض ��ح ال�سف�ي�ر الإ�سب ��اين �أن احل ��ادث
املروري كان غري متعمد و�أن �سائق العجلة الإ�سبانية
ال ي ��زال يف الع ��راق ،و�أن ال�سف ��ارة م�ستع ��دة لتنفيذ
الإجراءات القانونية.
وكانت ال�سفارة الإ�سبانية يف بغداد ،قد نفت ،الإثنني،
ده�س احد املواطن�ي�ن العراقيني من قبل موكب تابع
لها ،فيما اكدت ان املواطن هو من ا�صطدم باملوكب.
وذك ��ر بي ��ان لل�سف ��ارة ان"حادث� � ًا مروري ��ا وق ��ع يف
�شارع الكندي يف املنطقة اخل�ضراء يف يوم الإثنني،
حي ��ث ا�صطدمت ال�سيارة الت ��ي كان يقودها املواطن
العراق ��ي عم ��ر خالد حمد بعجلة �أخ ��رى من ال�سفارة
الإ�سباني ��ة ،م ��ا �أ�سفرت عن �إ�صاب ��ة خم�سة مواطنني

بغداد /املدى
بحث الع ��راق مع فريق �أمم ��ي� ،أم�س
الأربعاء� ،آلية تنفيذ قرار جمل�س الأمن
رق ��م ( )2379ل�سن ��ة  ،2017املتعل ��ق
بجرائم تنظيم داع�ش الإرهابي.
وذكر بي ��ان للمتح ��دث با�س ��م جمل�س
الق�ضاء الأعلى عبد ال�ستار البريقدار،
تابعت ��ه (امل ��دى) �أن"رئي� ��س املجل�س

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

�أحدهم عم ��ر والباق ��ون �إ�سبان" ،معرب ��ة عن"�أ�سفها
جتاه ما ح�صل مع املواطن العراقي".
و�أو�ضحت ان"احل ��ادث مل يكن ده�س ًا من قبل موكب
ال�سف ��ارة الإ�سباني ��ة بح�س ��ب م ��ا �أ�شي ��ع" ،م�ؤك ��دة
�أن"املواطن العراقي هو من ا�صطدم باملوكب".
و�أ�شارت اىل �أن"موظف ��ي ال�سفارة حاولوا االت�صال
بالعائلة وقد ذهبوا مرتني �إىل امل�ست�شفى لال�ستف�سار
ع ��ن طريقة ات�ص ��ال بالأ�سرة وحتدث ��وا �إىل ال�شرطة
بغر� ��ض احل�ص ��ول عل ��ى رقم هات ��ف عائل ��ة املواطن
عم ��ر" ،مبين ��ة ان"ال�سف ��ارة �ستق ��دم كل التع ��اون
م ��ع ال�سلط ��ات العراقي ��ة وعائلة املواط ��ن عمر خالد
لتو�ضيح مالب�سات احلادث وتقدمي اي م�ساعدة".

القا�ض ��ي فائ ��ق زي ��دان ،ا�ستقب ��ل
امل�ست�شار اخلا�ص للأمني العام للأمم
املتح ��دة ورئي� ��س فري ��ق التحقي ��ق
ال ��دويل ب�ش� ��أن جرائ ��م داع� ��ش كرمي
خ ��ان ،والوف ��د املرافق ل ��ه حيث بحث
اجلانبان جرائم داع�ش يف العراق".
و�أ�ضاف البي ��ان �أن"كرمي خان تر�أ�س
الوف ��د ال ��دويل املتخ�ص� ��ص ب�ش� ��أن
جرائ ��م التنظي ��م الإرهاب ��ي داع� ��ش،

وبح ��ث اجلانب ��ان �آلي ��ة تنفي ��ذ ق ��رار
جمل� ��س الأم ��ن رق ��م ( )2379ل�سن ��ة
."2017
وتابع":كم ��ا ترك ��زت املباحث ��ات بني
اجلانب�ي�ن عل ��ى تن�سي ��ق العم ��ل م ��ن
�أج ��ل تع ��اون اجله ��ات الق�ضائي ��ة يف
جمهورية العراق م ��ع فريق التحقيق
الدويل بكل ما يتعل ��ق باجلرائم التي
اقرتفتها اجلماعات الإرهابية".
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سياسة

العراق يغلق "الباب االقت�صادي" مع �إيران ويبد�أ بالتفاو�ض
مع ال�سعوديّة والكويت

 بغداد /حممد �صباح

توقفت التحويالت امل�صرفية
بني البنوك العراقية
والإيرانية ُ
و�ش ّلت احلركة
التجارية ب�سبب العقوبات
التي فر�ضتها الواليات
املتحدة على �إيران.

هذه العقوبات دفعت احلكومة العراقية
للتوج ��ه نح ��و الأ�س ��واق اخلليجية ل�سد
احلاج ��ة اىل م�ص ��ادر الطاق ��ة وال�سل ��ع
اال�ستهالكي ��ة ،تفادي� � ًا لأي ��ة انعكا�س ��ات
�سلبية يف الأ�سواق الداخلية.
وو�صل حجم التبادل التجاري بني بغداد
وطه ��ران خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضية �إىل
�أكرث من ع�شرة مليارات دوالر �سنوي ًا.
وحالي� � ًا ،توا�ص ��ل احلكوم ��ة العراقي ��ة
م�شاورات غري معلنة مع اململكة العربية
ال�سعودي ��ة والكوي ��ت لتوري ��د الطاق ��ة
الكهربائية وال�سل ��ع التجارية املهمة �إىل
البلد.
ويق ��ول امل�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي لرئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح
لـ(امل ��دى) �إن "احلكوم ��ة العراقية بد�أت
تبحث عن م�صادر بديلة للطاقة الإيرانية
ج� � ّراء العقوب ��ات االقت�صادية املفرو�ضة
من قبل الواليات املتحدة الأمريكية على
�إي ��ران" ،مبين� � ًا �أن هذه البدائ ��ل �ستقلل
من حج ��م ال�ضرر الناجم ع ��ن العقوبات
االقت�صادي ��ة عل ��ى طه ��ران يف ال�س ��وق
العراقية ".
و�أعاد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
فر� ��ض عقوب ��ات �شامل ��ة وجدي ��دة على
�إيران ،بعد ان�سحابه من االتفاق النووي

احلدود
العراقية
االيرانية..
(�أر�شيف)
املربم معها يف عام  2015لإجبار طهران
على املوافقة لعقد اتفاق جديد يهدف �إىل
�إيقاف ن�شاطها النووي.
وكان ��ت اخلزان ��ة الأمريكية ق ��د �أر�سلت
كتاب� � ًا �إىل البنك املرك ��زي العراقي يلزم
امل�ص ��ارف العراقي ��ة ب�إيق ��اف تعامالتها
م ��ع امل�صارف والبن ��وك الإيرانية مهدّد ًة
بـ"جتمي ��د �أم ��وال امل�ص ��رف وو�ضع ��ه
يف القائم ��ة ال�سوداء يف حال ��ة خمالفته
التعليم ��ات ال�ص ��ادرة ع ��ن اخلزان ��ة
الأمريكية".

وي�ضي ��ف �صال ��ح �إن "احلكوم ��ة ت ّتج ��ه
�ص ��وب دول اخللي ��ج وحتدي ��د ًا اململك ��ة
العربية ال�سعودي ��ة والكويت لتعوي�ض
حاجته ��ا م ��ن الطاقة م ��ع االعتم ��اد على
تطوير �صناعة الغاز والكهرباء حملي ًا"،
م�ؤك ��د ًا �أن "امل�ش ��اورات م ��ع الكوي ��ت
وال�سعودية م�ستمرة ولن تتوقف".
وك ّل ��ف رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء حيدر
العبادي يف وقت �ساب ��ق وزير الكهرباء
قا�سم الفهداوي والكادر املتقدم بالوزارة
بالتوجّ ��ه ف ��ور ًا �إىل اململك ��ة العربي ��ة

ال�سعودي ��ة لتوقيع مذكرة تعاون مبجال
الطاقة بعد توقف اخلط الإيراين الناقل
للطاقة الكهربائية عن العمل ،لكنه �سحب
يد "الفهداوي" قبل زيارته ال�سعودية.
ويع�ت�رف م�ست�ش ��ار العب ��ادي قائ�ل�ا �إن
"العقوب ��ات الأمريكي ��ة املفرو�ضة على
�إي ��ران �ستنعك� ��س �سلب� � ًا عل ��ى حج ��م
الن�شاط التجاري ب�ي�ن طهران وبغداد"،
م�ؤك ��د ًا "توق ��ف التحوي�ل�ات املالية بني
البلدين".
وت�سته ��دف العقوب ��ات الأمريكي ��ة

�ص ��ادرات �إي ��ران يف قطاع النق ��ل ف�ض ًال
ع ��ن ن�شاطاته ��ا التجاري ��ة وم�شرتياته ��ا
من الذه ��ب واملعادن الأ�سا�سية الأخرى،
وعل ��ى �ش ��راء �أو ح�ص ��ول احلكوم ��ة
الإيراني ��ة عل ��ى ال ��دوالرات الأمريكي ��ة.
و�أ�صبحت هذه العقوبات نافذة املفعول
من يوم الثالثاء.
ويتابع �صال ��ح �إن "�إيران تع ّد �أكرب دولة
م�صدّرة للب�ضائ ��ع اال�ستهالكية اليومية
�إىل العراق �إ�ضافة �إىل ا�سترياد وجتميع
ال�سي ��ارات الإيراني ��ة حي ��ث ي�ص ��ل عدد

العامل�ي�ن يف م�صانع جتمي ��ع ال�سيارات
قرابة ( )5000عام ��ل عراقي" ،الفت ًا �إىل
�أن "ع ��دد الزائري ��ن الإيراني�ي�ن للأماكن
املقد�س ��ة ي�صل �إىل ثالثة ماليني زائر يف
ال�سنة الواحدة".
وتوا�صل العملة الإيرانية الرتاجع �أمام
ال ��دوالر الأمريكي م ��ع االرتفاع ال�سريع
يف �أ�سعار امل�سكوكات الذهبية.
يف املقاب ��ل ي�ستبع ��د رئي� ��س اللجن ��ة
االقت�صادية يف جمل� ��س النواب ال�سابق
جواد البوالين التزام احلكومة العراقية

العقوبات الأمريكيّة �ضد �إيران متنع الـ "�سايبا" ُ
وتخلي �أ�سواق العراق من املفرو�شات
قد تتغري معامل ال�سوق العراقية �إذا ما ا�ستمرت العقوبات االمريكية �ضد �إيران لأ�شهر
مقبلة ،فلم تعد هناك معامل جتميع ل�سيارات "�سايبا" يف بغداد ،ومل تبق املفرو�شات
امل�ستوردة من طهران تغزو اال�سواق .حتى ب�سطات "�صريفة" التومان االيراين
املوجودة يف �أغلب اال�سواق رمبا ال تعود موجودة بعد �أيام .لي�س هذا وح�سب ،فحتى
ورد جمددا عرب احلدود مع ايران.
البقوليات ميكن �أن ال ُت ّ
 بغداد /حممد �ضاحي
وعلى هذه العقوب ��ات انق�سم �سيا�سيون
عراقي ��ون يف مواقفه ��م ،فمنه ��م من ر�آها
فر�ص ��ة جي ��دة لالنفت ��اح عل ��ى اال�س ��واق
اخلليجية والرتكي ��ة ،ومنهم من وجدها
فر�صة لالنطالق بدعم املعامل العراقية.
ورغ ��م ذل ��ك ،ح ��ذرت جه ��ات اقت�صادي ��ة
خمت�ص ��ة ،م ��ن ع ��دم الت ��زام الع ��راق
بالعقوب ��ات االمريكي ��ة املفرو�ض ��ة �ض ��د
�إيران.
ويق ��ول نائ ��ب رئي� ��س جلن ��ة االقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار يف الربمل ��ان ال�سابق حارث
احلارث ��ي ،لـ(امل ��دى) ان "ق�ضي ��ة فر� ��ض
عقوب ��ات �أمريكي ��ة عل ��ى �إي ��ران �ش� ��أن ال
يخ� ��ص الع ��راق ،لك ��ن حتم ��ا العقوب ��ات
�ست�ؤثر على من يخالف تطبيقها".
ويب�ي�ن احلارث ��ي ان "اقت�ص ��اد الع ��راق
ل ��ن يت�أث ��ر به ��ذه العقوب ��ات ،فاالقت�صاد
العراقي م�ستقل ،وم ��ا يدخل من ال�سوق
الإي ��راين ،ميك ��ن �إدخال ��ه م ��ن ال�س ��وق
ال�س ��وري �أو الرتك ��ي �أو االردين او
ال�سع ��ودي" ،م�ؤك ��دا ان "اي ��ران لي�س ��ت
دول ��ة انتاجية عظمى حت ��ى يعتمد عليها
الع ��راق يف كل �ش ��يء ،فه ��ي م ��ن ال ��دول
االنتاجية املتو�سطة".
و�ش ��دد عل ��ى ان ��ه يتع�ي�ن " عل ��ى العراق
االلت ��زام به ��ذه العقوبات وع ��دم خمالفة
املجتم ��ع ال ��دويل .وعدم الت ��زام العراق
به ��ذه العقوب ��ات �سيدخل ��ه اي�ض ��ا به ��ذه
العقوبات ويرجع احل�صار من جديد على
ال�شعب العراقي بعد اخلال�ص منه".
بدوره ،قال مقرر اللجنة املالية الربملانية
ال�ساب ��ق �أحم ��د حم ��ه ،لـ(امل ��دى) ان
"احل�صار االقت�صادي على ايران �سي�ؤدي
عل ��ى انتعا� ��ش االقت�ص ��ادي العراق ��ي،
خ�صو�صا منتجات االغذي ��ة والزراعة"،
مبين ��ا ان "احل�ص ��ار �سينعك� ��س �إيجاب ��ا
على الب�ضائع الرتكي ��ة ،فهي �ستكون من
البدائ ��ل للب�ضائ ��ع االيرانية الت ��ي ت�أتي
اىل الع ��راق ،خ�صو�ص ��ا �أنّ االقت�ص ��اد

الرتكي �أقوى من اقت�صاد �إيران".
وي�ضي ��ف حم ��ه ان "ه ��ذا احل�ص ��ار ق ��د
يكون عامال ايجابي ��ا لبناء عالقات طيبة
وجديدة مع تركيا ،فالعالقات االقت�صادية
مرتبطة بالعالقات ال�سيا�سية ،وقد يكون
فيه جانب ايجابي �آخر وهو منع االتراك
م ��ن قط ��ع املي ��اه عل ��ى العراق م ��ن خالل
ال�ضغط بامللف االقت�صادي".

ويب�ي�ن ان "الع ��راق �سي�ستفي ��د من هذه
العقوب ��ات اذا كان هن ��اك �سيا�سي ��ون
واع ��ون ،لك ��ن اذا كانت �سيا�س ��ة العراق
غ�ي�ر مدرو�سة ،ق ��د ي�ؤدي ذل ��ك اىل �ضرر
كب�ي�ر ،فهذ املل ��ف يجب ان ي ��دار من قبل
انا�س ذوي اخت�صا�ص".
وختم مقرر اللجنة املالية الربملانية قوله
ان ��ه "عل ��ى الع ��راق ان يك ��ون ح ��ذر ًا يف

التعام ��ل مع مل ��ف العقوب ��ات االمريكية
وعل ��ى ال�سيا�سي�ي�ن العراقي�ي�ن حتم ��ل
م�س�ؤولية ذلك وع ��دم املجازفة مب�صلحة
العراق والعراقيني حل�ساب م�صالح دول
اخرى".
م ��ن جانبه ��ا ر�أت اخلب�ي�رة االقت�صادي ��ة
�س�ل�ام �سمي�س ��م ان ��ه "ميك ��ن للحكوم ��ة
العراقي ��ة اال�ستف ��ادة م ��ن العقوب ��ات

االيراني ��ة بال�ضغ ��ط من �أج ��ل احل�صول
عل ��ى مكت�سب ��ات م ��ن اجلان ��ب االيراين،
لك ��ن لأن املفاو� ��ض االي ��راين ذك ��ي
واملفاو�ض العراق ��ي ال يت�صرف بوطنية
ومو�ضوعي ��ة ،ال �أتوق ��ع �أن ي�ستفي ��د
العراق من العقوبات".
وب ّين ��ت �سمي�س ��م لـ(امل ��دى) ان "ه ��ذه
العقوب ��ات �سرتف ��ع �سع ��ر النف ��ط ب�شكل
كب�ي�ر ،وهذا ب ��كل ت�أكيد �سيفي ��د العراق،
لكن يبقى ال�س�ؤال ،هل �سيت�صرف العراق
ب�شفافية يف ذل ��ك ،حتى يعالج العجز يف
موازنته؟".
و�أ�ضاف ��ت �إنن ��ا "�س�ن�رى خ�ل�ال االي ��ام
املقبل ��ة ،ذه ��اب الكث�ي�ر م ��ن �أ�صح ��اب
االموال ل�شراء ممتلكات يف �إيران ،وهذا
فيه �ض ��رر كبري للع ��راق ،العملة ال�صعبة
�ستت�سرب من العراق وتكون يف البنوك
االيراني ��ة ،بالت ��ايل ت�ؤث ��ر عل ��ى الن ��اجت
املحلي الإجمايل".
ودخلت العقوب ��ات االمريكية على ايران
حي ��ز التنفي ��ذ ،ي ��وم الثالث ��اء / 8 /7
 ،2018عق ��ب ق ��رار الرئي� ��س الأمريك ��ي
دونال ��د ترامب يف �أي ��ار املا�ضي التخلي
ع ��ن االتف ��اق الن ��ووي ال ��ذي �أب ��رم ع ��ام
 ،2015يف حت ��رك عار�ضت ��ه باق ��ي
الأطراف املوقعة على االتفاق.
و�شمل ��ت احلزم ��ة االوىل عقوب ��ات على
القطاع ��ات املالي ��ة والتجاري ��ة ،و�ستليها
حزم ��ة �أخ ��رى يف ت�شري ��ن الث ��اين،
ت�ستهدف الطاقة ،و�أبرزها "النفط".
وقال ��ت وزارة اخلزان ��ة الأمريكي ��ة ،ان
"احلزم ��ة ت�شم ��ل حظ ��ر �ش ��راء الدوالر
الأمريكي على النظام الإيراين" .وتطول
العقوبات الأمريكية على �إيران قطاعات
حيوية ،مثل �صناعة ال�سيارات ،وجتارة
الذهب واملعادن الثمينة يف البالد.
ومبوج ��ب العقوب ��ات� ،ستمن ��ع �إي ��ران
م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى احلدي ��د والأملنيوم
ل�صناعاته ��ا ،و�أن جت ��رى املعام�ل�ات
التجارية املهمة اعتم ��ادا على عملتها يف
البيع �أو ال�شراء.

بتطبيق قرار العقوبات االقت�صادية على
طه ��ران ،م�ؤك ��د ًا �أن "ج ��زء ًا م ��ن التبادل
التج ��اري ب�ي�ن البلدي ��ن يحت ��م �إدام ��ة
املتطلبات العراقية اليومية".
وي�ضيف البوالين يف ت�صريح لـ(املدى)
�أم�س� ،إن "هذه امل�ستلزمات اليومية التي
يحتاجه ��ا الع ��راق بعد توق ��ف م�صانعه
ومعامل ��ه معروف ��ة للمجتمع الدويل مما
يتطلب م ��ن احلكومة العراقية ت�أمينها"،
داعي ًا "احلكومة العراقية �إىل خلق حالة
م ��ن الت ��وازن يف التعامل م ��ع العقوبات
الدولية".
وق ��ال رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء حي ��در
العب ��ادي يف م�ؤمت ��ره الأ�سبوع ��ي �أول
م ��ن �أم� ��س" :ال ن�ؤي ��د العقوب ��ات لأنه ��ا
خط� ��أ �سرتاتيجي ،لكننا جم�ب�رون على
احرتامه ��ا" ،م�ؤك ��د ًا �أن "الع ��راق �ض ��د
العقوب ��ات الدولي ��ة ،وهن ��اك جترب ��ة
يف الع ��راق �أدت �إىل �إ�ضع ��اف البل ��د
وال�شعب".
ويق ��ول البوالين �إن "التب ��ادل التجاري
اليومي مع �إيران على م�ستوى الب�ضائع
وال�سل ��ع اال�ستهالكية كالألب ��ان وغريها
ي�صل �إىل (ع�شرة ماليني) دوالر يوميا"،
م�ضيف ��ا �أن "حج ��م التب ��ادل التج ��اري
ال�سنوي م ��ن �سلع ا�ستهالكي ��ة ومعدات
و�سي ��ارات ونف ��ط وغاز وكهرب ��اء ي�صل
اىل �أكرث م ��ن ع�شرة ملي ��ارات دوالر يف
ال�سنة".
وي�ؤكد ان "هن ��اك �أمواال بذمة احلكومة
العراقي ��ة واجبة الدف ��ع �إىل �إيران جراء
فوات�ي�ر الكهرب ��اء والغ ��از الوا�صل اىل
حمطات الطاقة الكهربائية يف العراق"،
الفت� � ًا �إىل �أن "ت�صف�ي�ر ه ��ذه الأم ��وال
يحت ��اج �إىل طريقة تف�ضي �إىل ت�سديدها
يف ظل وجود هذه العقوبات".
وي ��رى الب ��والين �أن "انخفا� ��ض حج ��م
التب ��ادل التجاري ب�ي�ن الع ��راق و�إيران
يعتم ��د عل ��ى تعام ��ل م�ؤ�س�س ��ات الدولة
العراقي ��ة والتزامه ��ا م ��ع العقوب ��ات
االقت�صادية املفرو�ضة من قبل وا�شنطن
مم ��ا يتطل ��ب عل ��ى جمل� ��س ال ��وزراء
و�ض ��ع ر�ؤي ��ة للتعام ��ل م ��ع الإج ��راءات
الأمريكية".

حر�س احلدود تك�شف
ت�س ّل ًال لداع�ش عرب
الكامريات احلراريّة
 بغداد /املدى
ا�شتبك ��ت الق ��وات امل�شرتك ��ة� ،أم�س
الأربع ��اء ،م ��ع عنا�ص ��ر م ��ن تنظيم
داع�ش الإرهابي ،وقتل ��ت انتحاري ًا
منهم ،بالقرب من احلدود ال�سورية.
و�أعل ��ن الناط ��ق با�س ��م وزارة
الداخلية الل ��واء �سعد معن يف بيان
تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،أن "قوات
حر� ��س احل ��دود ك�شف ��ت جمموع ��ة
�إرهابي ��ة بوا�سط ��ة الكام�ي�رات
احلراري ��ة داخ ��ل عم ��ق الأرا�ض ��ي
العراقي ��ة (�شم ��ال منطق ��ة القائ ��م)،
مبحاذاة احلدود ال�سورية".
و�أ�ضاف مع ��ن �أن "القوات ا�شتبكت
م ��ع عنا�ص ��ر املجموع ��ة الإرهابية،
ومتكن ��ت من قت ��ل �أح ��د الإرهابيني
ال ��ذي تب�ي�ن �أن ��ه يرت ��دي حزام� � ًا
نا�سف ًا".
وكان قائممق ��ام ق�ض ��اء القائ ��م
احلدودي مع �سوريا� ،أحمد جديان،
ق ��د �أعل ��ن يف ت�صري ��ح �صحف ��ي
مطل ��ع متوز املا�ض ��ي� ،شروع قوات
احل ��دود ببن ��اء حاج ��ز �أمني حمكم
مع الأرا�ضي ال�سورية ،و�صو ًال �إىل
الأردن.
و�أكد جديان �أن "قيادة قوات حر�س
احل ��دود العراق ��ي ،تبن ��ي حاج ��زا
�أمني ��ا مب�ساف ��ة  10كيلومرتات من
ق�ضاء القائم ،مبحاذاة �سوريا".
و�أو�ض ��ح �أن ه ��ذا احلاج ��ز ،لي� ��س
على كامل احلدود ،حاليا ،وما متت
املبا�شرة به ،من ق�ضاء القائم ،يعترب
جترب ��ة ملعرفة م ��دى جناحها وماذا
ي�ؤ ّم ��ن ه ��ذا احلاج ��ز الكونكريتي،
والأ�سالك ال�شائكة و�أبراج املراقبة،
عل ��ى جانبي نهر الف ��رات من اجلهة
ال�شمالية واجلنوبية.
و�أ�ض ��اف جدي ��ان �أن العم ��ل ج ��رى
عل ��ى ت�شيي ��د احلاج ��ز م ��ن اجله ��ة
ال�شمالي ��ة لنهر الفرات ،ومن امل�ؤمل
�أن ينجز يف جنوب ��ي النهر� ،أي�ض ًا.

وق ��ال جدي ��ان" :نت�أم ��ل �أن ميت ��د
احلاج ��ز و�ص ��وال �إىل احل ��دود م ��ع
الأردن ،وم ��ا ن�صب ��و له ه ��و م�سكك
احلدود بقوة ،وعمل هذه احلواجز
ومن ��ع ت�سل ��ل العنا�ص ��ر الإرهابي ��ة
وامل�سلح ��ة وحت ��ى مهرب ��ي الأغنام
وال�سجائ ��ر وغريه ��ا م ��ن امل ��واد".
ولف ��ت قائممق ��ام ق�ض ��اء القائم� ،إىل
�أن احل ��دود العراقية — ال�سورية،
ع�ب�ر منطقت ��ي القائ ��م ،والبوكمال،
كان ��ت تك�ث�ر فيه ��ا عملي ��ات تهريب
الرثوة احليواني ��ة ،وال�سجائر وما
�شاكل ذلك.
ويف وق ��ت �ساب ��ق� ،أجن ��زت ق ��وات
حر�س احلدود �أعم ��ال ن�صب �سياج
حديدي فا�صل على احلدود العراقية
ال�سوري ��ة ث ��م ن�صب ��ت كام�ي�رات
حراري ��ة علي ��ه للح ��د م ��ن عملي ��ات
ت�سلل الإرهابيني بني البلدين.
وق ��ال قائ ��د ق ��وات حر� ��س احلدود
العراقي ��ة ،الفري ��ق الرك ��ن حام ��د
عب ��د الل ��ه �إبراهيم ،يف بي ��ان �أم�س،
"�سيت ��م �إن�شاء جدار �شائك و�أبراج
كونكريتي ��ة ودوري ��ات متناوب ��ة
جوال ��ة عل ��ى ال�شري ��ط احل ��دودي
بني الع ��راق و�سوريا ،بجهود ذاتية
�صرف ��ة ،وب�أقل التكاليف" ،الفتا �إىل
�أن هذه اخلط ��وة ،تعترب الأوىل يف
عم ��ل قي ��ادة ق ��وات حر� ��س احلدود
العراقي يف ت�أم�ي�ن احلدود ب�أنظمة
متطورة.
وح ��ررت الق ��وات العراقي ��ة ،ق�ضاء
القائ ��م بالكام ��ل من �سيط ��رة تنظيم
داع� ��ش الإرهابي ،يف مطلع ت�شرين
الثاين ع ��ام � ،2017ضم ��ن عمليات
ا�ستعادة مناطق غربي الأنبار.
و�أعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در
العب ��ادي ،يف كان ��ون الأول الع ��ام
املا�ض ��ي ،حترير الأنب ��ار "املحافظة
الت ��ي ت�ش ��كل وحده ��ا ثل ��ث م�ساحة
البالد" ،من �سيطرة داع�ش الإرهابي
و�صوال �إىل احلدود ال�سورية.
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محليات
ينحدر (رو�سو) من
عائلة فرن�سية الأ�صل،
بروت�ستانية المذهب،
ّ
حطت رحالها في جنيف،
منت�صف القرن ال�ساد�س
ع�شر ،ولد (رو�سو)
في جنيف عام ()١٧١٢
وك�أنه كان على موعد
مع الم�صائب ،فلم يم�ض
�أ�سبوع على والدته.
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زاوية منفرجة
هرب� � ًا من �سوداوي ��ة الأحداث يف بل ��دي واملنطقة،
�أقر�أ يف كتاب عن (جان جاك رو�سو) الذي تعد كتبه
ال�سيما (العقد االجتماعي) و (�أميل) و(االعرتافات)
من جملة نفائ�س ما كتب يف الفكر الإن�ساين احلر.
……….
رو�سو ال ��ذي مل ين�صفه ع�ص ��ره ..عا�ش حاالت من
القهر والظلم والهزائم ،متوحد ًا ،مغلوب ًا ،وال عجب،
ف�إن معظ ��م العمالق ��ة املبدعني ،امل�ؤثري ��ن يف الفكر
الإن�س ��اين ،عانوا م ��ا عانوه بهذه الدرج ��ة �أو تلك.
ولي� ��س غريب ًا �أن يك ��ون كتابه (العق ��د االجتماعي)

طف ��رة فكرية ،وحج ��ر زاوية ،مبا ا�شتم ��ل عليه من
�أف ��كار وت�ص ��ورات يعتق ��د  -يقين ًا � -أنه ��ا �ساهمت
ب�إ�شعال فتيل الثورة الفرن�سية.
……………….
ينح ��در (رو�س ��و) م ��ن عائل ��ة فرن�سي ��ة الأ�ص ��ل،
بروت�ستاني ��ة املذه ��بّ ،
حط ��ت رحاله ��ا يف جنيف،
منت�ص ��ف الق ��رن ال�ساد�س ع�شر ،ول ��د (رو�سو) يف
جني ��ف ع ��ام ( )١٧١٢وك�أن ��ه كان عل ��ى موع ��د م ��ع
امل�صائ ��ب ،فل ��م مي� ��ض �أ�سب ��وع على والدت ��ه ،حتى
خط ��ف امل ��وت والدت ��ه ،وي�ص ��ف رو�س ��و نف�سه يف

كتابه (االعرتاف ��ات) :لقد ولدت �ضعيف� � ًا ومري�ض ًا،
وق ��د دفع ��ت والدت ��ي حياتها ثمن� � ًا لوالدت ��ي ،كانت
والدتي �أوىل م�صائبي!!
بعد تورط والده يف م�شاجرة عنيفة� ،إ�ضطر للهرب
م ��ن جنيف خوف� � ًا من مالحقة العدال ��ة ،وعهد بابنه
رو�سو  -الذي كان يف الثامنة من العمر اىل خاله..
بع ��د ذاك ا�شتغل م�ساع ��د ًا لكاتب ق�ضائي ،لكنه طرد
م ��ن الوظيفة ب�سب ��ب �إهماله العم ��ل ،ثم انخرط يف
عمل لدى �أحد امل�صورين..
وهناك  -كما يذكر يف كتابه االعرتافات � -أ�صبحت

�شخ�ص ًا ال �ضابط ل�سلوكه :كاذب ًا ول�ص ًا -
بعدها ،ترك العمل لتبد�أ مرحلة التنقل ،فمن باري�س
�إىل �إيطالي ��ا اىل ليون ،وهناك تع ��رف على الآن�سة
(ترييزا ،وعا�ش معها بقية عمره� ،صديق ًا ثم زوج ًا،
والتي �أجنب ��ت له خم�س ��ة �أوالد �أودعهم جميع ًا يف
دار الأيتام لعجزه عن �إعالتهم!
بالرغ ��م م ��ن �أن م�ؤلفات ��ه ال�شهرية قد الق ��ت الإقبال
ال�شديد ،ف�إن كتابيه (العقد االجتماعي و�أميل)
ق ��د جلبا ل ��ه النقم ��ة وال�سخ ��ط ،فقد حك ��م الربملان
الباري�س ��ي بح ��رق الكتابني و�سج ��ن م�ؤلفهما ،مما

ا�ضط ��ره اىل اله ��رب اىل �سوي�س ��را ،الت ��ي كان ��ت
بدوره ��ا قد �أ�ص ��درت حكم ًا مماث�ل ً�ا ،فغادرها الجئ ًا
اىل �إنكل�ت�را ،عند بلوغ ��ه ال�ستني م ��ن العمر ازداد
ب�ؤ�س ��ه وفق ��ره وان�صرف النا�س عن ��ه ،وقد تعر�ض
لأزم ��ة قلبي ��ة ح ��ادة �أدت لوفات ��ه ،فدف ��ن يف مقربة
قريب ��ة ،ولك ��ن حينم ��ا حقق ��ت الث ��ورة الفرن�سي ��ة
ظفره ��ا ،مت نقل رف ��ات رو�سو باحتف ��ال مهيب اىل
مبنى (البانثيون) وهو مثوى عظماء فرن�سا.
* معلوم ��ات امل�ت�ن م�ستلة من جملة ثقاف ��ات لـ(علي
�أ�سعد وطفة).

جمعية البيئة وال�صحة العراقية يف اململكة املتحدة تعقد م�ؤمترها العلمي الرابع

�صناعة النفط و الغاز يف العراق  :التحديات و الفر�ص
لندن  /متابعة املدى

برعاية دولة رئي�س
وزراء جمهورية العراق
الدكتور حيدر العبادي
و مب�شاركة ال�سفارة
العراقية يف لندن نظمت
جمعية البيئة وال�صحة
العراقية يف اململكة
املتحدة م�ؤمترا علميا
حتت عنوان"�صناعة
النفط و الغاز يف العراق :
التحديات و الفر�ص"وملدة
يوم واحد يف جامعة UCL
يف لندن .و قد ح�ضر
امل�ؤمترة عدد كبري من
الأكادمييني و اخلرباء
و الباحثني العراقيني
وممثلي اجلمعيات
العراقية يف اململكة
املتحدة و طالب الدكتوراه
املبعوثني.

وق ��د ب ��د�أ امل�ؤمت ��ر اعمال ��ه يف ال�ساعة
العا�ش ��رة �صباح ��ا بالوق ��وف دقيق ��ة
واح ��دة ح ��دادا عل ��ى �أرواح �شه ��داء
ال�شع ��ب العراق ��ي م ��ن �أج ��ل احلري ��ة
والدميقراطية والإ�صالح و�ضد احلرب
والف�س ��اد والإره ��اب و بعدها افتتحت
الدكتورة جيهان باب ��ان رئي�سة جمعية
البيئ ��ة وال�صح ��ة العراقي ��ة يف اململكة
املتح ��دة امل�ؤمت ��ر ر�سمي ��ا و تقدم ��ت
بال�شك ��ر اىل دول ��ة رئي� ��س وزراء
جمهوري ��ة الع ��راق الدكت ��ور حي ��در
العبادي لرعايته للم�ؤمتر واىل �سعادة
�سف�ي�ر اجلمهوري ��ة العراقي ��ة الدكتور
�صالح التميمي وكادر ال�سفارة العراقية
عل ��ى م ��ا يقدم ��وه م ��ن دع ��م متوا�صل
للجمعي ��ة .وتناول ��ت كلم ��ة االفتت ��اح
الأهمي ��ة اال�سرتاتيجي ��ة لقط ��اع النفط
و الغ ��از يف الع ��راق كاقت�ص ��اد ريع ��ي
و �ض ��رورة اال�ستف ��ادة م ��ن العوائ ��د
النفطي ��ة لإعادة اعمار و بن ��اء العراق
و تق ��دمي اخلدم ��ات و ت�سديد القرو�ض
املحلي ��ة و الدولي ��ة و اتب ��اع �سيا�س ��ة
ا�ستثماري ��ة حكيم ��ة تقل� ��ص البطالة و
تط ��ور ال�صناعات الوطني ��ة و القطاع
الزراع ��ي والغذائ ��ي و االقت�ص ��ادي.
ولكن زي ��ادة معدالت الإنت ��اج يجب ان
ترافقها �سيا�سات بيئية يف كافة مراحل
اال�ستك�ش ��اف و احلف ��ر و اال�ستخ ��راج
و النق ��ل و اخل ��زن و الت�صدي ��ر و
تنفيذ �سياق ��ات تقييم املخاط ��ر البيئية
املتف ��ق عليه ��ا و اح�ت�رام القوان�ي�ن و
الت�شريع ��ات العراقي ��ة و االلت ��زام به ��ا
والتم�س ��ك ب�سيا�س ��ة نفطي ��ة �صديق ��ة
للبيئ ��ة .وتناولت الكلم ��ة �أي�ضا �أهمية
التن�سيق م ��ع ال ��وزارات العراقية ذات
العالقة ,و اال�ستفادة من طاقات معاهد
الدرا�س ��ات و الأبح ��اث يف اجلامع ��ات
العراقي ��ة ك�شريك مه ��م .و ثمنت �أي�ضا
دور ال�شخ�صي ��ات االكادميية والعلمية
امل�شاركة يف امل�ؤمتر و �أي�ضا امل�ساهمني
يف معر�ض البو�س�ت�ر العلمي و خا�صة
م ��ن املبعوث�ي�ن العراقي�ي�ن م ��ن طلب ��ة
الدكتوراه يف اجلامع ��ات الربيطانية.
كما ورحب ��ت �أي�ضا ب�أع�ض ��اء اجلمعية
و املتطوع�ي�ن و �شك ��رت كل م ��ن �ساهم
ب�إجن ��اح امل�ؤمت ��ر .و تناول ��ت الكلم ��ة
�أي�ض ��ا م�س�ي�رة و �إجن ��ازات اجلمعي ��ة
و �أي�ض ��ا ا�ش ��ارت اىل امل�ؤمت ��ر العلمي
اخلام�س ال ��ذي �ستنظمه جمعية البيئة

جمهورية العراق /وزارة العدل
دائرة التنفيذ – مديرية تنفيذ الكرادة

العدد 2012/1310:
التاريخ2018/8/2 :
الدائن  /فخري كرمي ويل
املدين  /هيثم هادي �سلمان
العنوان :بغداد – ال�سعدون م 102/ز 21/د12/

�إعــــــالن

بالنظر جملهولي��ة محل اقامتك في ش��رح القائم بالتبليغ
وتأيي��د اخملتار حي أبو نؤاس ولي��س لك موطن دائم او مؤقت
للتبلي��غ تقرر تبليغك اعالنا ً بصحيفتني محليتني واقتضى
حض��ورك إلى ه��ذه املديري��ة لالطالع عل��ى محكمة بداءة
الك��رادة املرق��م (/398ب )2012/ف��ي  2012/5/14واملتضمن
الزامك بتأديته إلى الدائن مبل��غ قدره ( )180.000.000مائة
وثمان��ون مليون دين��ار وحتميل��ك املصاريف وكلف��ة اتعاب
احملاماة والبالغة ( )150.000مائة وخمس��ون ألف دينار خالل
ثالثة أيام اعتبارا ً من اليوم التالي للنشر وعند عدم حضورك
سوف يتم التنفيذ وفق القانون.
منفذ العدل
�أيهم حامد �سلمان

و ال�صح ��ة العراقية يف اململكة املتحدة
و �سيعق ��د يف لن ��دن يف  11ت�شري ��ن
الث ��اين  2018و بعنوان"الت�صح ��ر
يف الع ��راق بني �شحة املي ��اه و التغري
املناخي".
وبعده ��ا مت ��ت ت�ل�اوة ر�سال ��ة رئي� ��س
وزراء العراق الدكتور حيدر العبادي,
القاه ��ا ال�سي ��د ن ��زار مرج ��ان حمم ��د ,
الوزير املفو� ��ض يف ال�سفارة العراقية
والتي جاء فيه ��ا"ان العراق الذي يقف
عل ��ى �أعت ��اب مرحلة جدي ��دة نعمل فيها
على �إع ��ادة البناء و الأعم ��ار من خالل
ا�ستثم ��ار طاقات ��ه الب�شري ��ة و موارده
الطبيعي ��ة و لكون ��ه �ساح ��ة ا�ستثم ��ار
وا�سع ��ة يف كاف ��ة املج ��االت و خا�ص ��ة
يف جمال النفط و الغ ��از و ال�صناعة و
الزراعة ن�ؤكد ومن خالل م�ؤمتركم على
�سع ��ي الدول ��ة و ت�شجيعه ��ا على و�ضع
خط ��ط مدرو�سة للحف ��اظ على البيئة و
ال�صح ��ة العراقية ,متمني ��ا لكم النجاح
و التوفي ��ق ملا فيه خدمة �شعبنا و بلدنا
العزيزين"
و بعده ��ا كلم ��ة �سف�ي�ر اجلمهوري ��ة
العراقية يف لندن الدكتور �صالح ح�سني
التميم ��ي الت ��ي ا�شار فيه ��ا اىل اعالن
االنت�صار عل ��ى الإرهاب الداع�شي يف
كانون الأول  2017كما و بدء الن�شاط
االداري و االقت�صادي يعود اىل املناطق
املحررة مع ا�ستقرار الأمن .و تناولت
الكلم ��ة �أي�ض ��ا االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
يف  2018و ت�صاع ��د ن�شاط ��ات العراق
الدبلوما�سي ��ة و احتالل العراق مواقع
متقدمة يف املنظمات الدولية ,و �أهمية
قط ��اع النف ��ط و الغ ��از يف االقت�ص ��اد
العراق ��ي و�أي�ض ��ا اىل �ض ��رورات
حماية البيئ ��ة ومن امل�ؤ�شرات الأخرى
الهامة زيادة الثق ��ة الدولية باالقت�صاد
العراق ��ي و زي ��ادة فر� ��ص و �إمكان ��ات
اال�ستثمار على �ض ��وء اخلطة الوطنية
للبن ��اء و االعم ��ار وه ��ي مفتوحة امام
كل ال�شركات و منها الربيطانية والتي
ميك ��ن متابعته ��ا على موق ��ع الكرتوين
خا� ��ص �ستطلق ��ه ال�سف ��ارة العراقي ��ة
يف لن ��دن قريب ��ا لتعزي ��ز التوا�ص ��ل و
االت�صال .و�أ�شرت الكلمة الدور الكبري
الذي يحتله الع ��راق يف ت�صدير النفط
وما ميلك ��ه من كف ��اءات ب�شرية و مواد
خام �ستجعله من الدول التي �ستحظى
باقت�صاد متنامي ح�سب تقديرات البنك

ال ��دويل و �أي�ضا �سيجع ��ل الطلب كبريا
عل ��ى النفط العراقي و لك ��ن مع تزايد
معدالت الإنتاج و الت�صدير يف جماالت
النفط و الغ ��از �أال ان ذلك يتطلب �أي�ضا
اهتم ��ام بالبيئ ��ة و ب�صح ��ة املواط ��ن
العراق ��ي و الت ��ي ه ��ي اح ��د �أولوي ��ات
وزارة ال�صحة و البيئة و ختاما متنى
للم�ؤمتر النج ��اح واخلروج بالقرارات
ال�صحيح ��ة لدعم قطاع النف ��ط و الغاز
يف العراق و مبا ي�ضمن بيئة نظيفة.
و تبعته ��ا كلمة الدكت ��ور ناهي يو�سف
يا�س�ي�ن الركاب ��ي امل�ست�ش ��ار الثق ��ايف
العراق ��ي يف لن ��دن الت ��ي ع�ب�ر فيها عن
تهاني ��ه احل ��ارة للم�ؤمت ��ر و �أي�ضا �أكد
الأهمي ��ة الأقت�صادية للنف ��ط و الغاز و
الر�ؤي ��ة اال�سرتاتيجي ��ة و العلمية لهذه
ال�ث�روات لال�ستف ��ادة منه ��ا يف الأعمار
و التنمي ��ة و �ضم ��ان بيئ ��ة نظيف ��ة و
اك ��د �أي�ض ��ا عل ��ى �أهمية امل�ؤمت ��رات و
الن�شاط ��ات العلمي ��ة املتع ��ددة الت ��ي
اقامته ��ا جمعي ��ة البيئ ��ة و ال�صح ��ة
العراقية يف اململكة املتحدة.
بعدها عقدت اجلل�سة ال�صباحية التي
اداره ��ا اخلبري النفطي الدكتور ح�سني
اجللب ��ي وقدم ��ت فيه ��ا حما�ض ��رات
وبالت�سل�سل التايل:
الدكت ��ور فا�ض ��ل اجللب ��ي اخلب�ي�ر
النفط ��ي العراق ��ي وكان ��ت حما�ضرت ��ه

مطلوب مهند�سني

تعل��ن ش��ركة بواب��ة بغ��داد
لالس��تثمارات العقاري��ة ع��ن
حاجته��ا إل��ى مهن��دس او
مهندس��ة معم��اري ومدن��ي
على ان ال تقل خبرته عن ثالث
سنوات ويكون متفرغاً .فعلى
من يجد في نفس��ه الكفاءة
يرج��ى االتص��ال عل��ى االرقام
التالي��ة– 07831151153( :
)07722883422

بعنوان"تاري ��خ النف ��ط و الغ ��از يف
الع ��راق"و التي قدم فيها ملحة تاريخية
ع ��ن مفاو�ض ��ات النف ��ط و الغ ��از يف
اخلم�سين ��ات و خلفي ��ات �ص ��دور قرار
 80لت�أمي ��م النف ��ط العراقي و �أي�ضا يف
ف�ت�رة ال�ستينات و ال�سبعينات و اكد ان
اح ��د �أ�سباب اخللل ه ��و اخ�ضاع القرار
االقت�ص ��ادي النفط ��ي لإرادات و غايات
�سيا�سية بحتة.
الدكتور ل�ؤي اخلطيب املدير امل�ؤ�س�س
ملعه ��د الطاقة يف العراق قدم حما�ضرة
بعنوان"حت�س�ي�ن بن ��اء ق ��درات الطاقة
العراقي ��ة يف ع ��امل متناف�س"ق ��دم فيها
نظرة علمي ��ة و بالإح�صاءات م�شفوعة
بر�ؤي ��ة عن م�ستقبل الطاقة يف العراق.
و اكد �أي�ضا اىل ان
الع ��امل ق ��د تغ�ي�ر من ��ذ  ٢٠١٢نتيج ��ة
متغ�ي�رات يف �س ��وق الطاق ��ة العامل ��ي
الذي بد�أ ي�ضم النفط و الغاز و الطاقة
البديلة  ,و واقع ان بلدان عديدة تنحو
باجت ��اه بيئ ��ة نظيف ��ة مث ��ل ا�ستخ ��دام
ال�سي ��ارات الكهربائي ��ة الت ��ي �سي ��زداد
عدده ��ا مقاب ��ل تقليل ا�ستخ ��دام النفط
و ال ��ذي يعن ��ي ان امام الع ��راق فر�صة
ذهبي ��ة الأن لتنويع م�ص ��ادر الطاقة .و
ي ��رى املحا�ضر ان �أح ��د �أ�سباب وجود
احتياطي ��ات هائل ��ة من النف ��ط و الغاز
يف الع ��راق هو ع ��دم كفاءة احلكومات

يس��ر وزارة الصناعة واملعادن  /الش��ركة العامة لصناعة
األس��مدة  /القسم التجاري  /ش��عبة املشتريات اخلارجية
بدع��وة مقدم��ي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلب��رة لتقدمي
عطاءاتهم لتجهيز املواد املدرج��ة تفاصيلها ادناه مبوجب
الوثائق القياسية املرفقة مع مالحظة ما ياتي:
 -1عل��ى مقدم��ي العطاءات املؤهل�ين والراغبني باحلصول
على معلوم��ات اضافي��ة مراجعة مقر الش��ركة العامة
لصناع��ة األس��مدة  /البص��رة – خ��ور الزبي��ر او االتص��ال
بالهاتف ( )07802780915أو ( E-mail: scf@scf.gov.iqمن
األح��د إلى اخلميس  /من الس��اعة الس��ابعة صباحا ً حتى
الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة
احمللي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
 -2متطلب��ات التأهي��ل املطلوبة ( :أ) الق��درة املالية :على
مق��دم العط��اء ان يقدم ادل��ة موثوقة تثب��ت قدرته على
القي��ام باملتطلبات املالي��ة االتية -1 :احلس��ابات اخلتامية
مع��دل رب��ح آلخ��ر س��نتني مصادق��ة ومدققة م��ن قبل
محاسب قانوني معتمد .
اخلب��رة والقدرة الفنية :على مقدم العط��اء ان يقدم دليال ً
موثقا ً بأن لديه اعمال مماثلة من شركات القطاع العام في
العراق (عقود جتهيز سابقة).
 -3بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء
بعد تقدمي طلب حتريري إل��ى العنوان احملدد في ورقة بيانات
العط��اء وبعد دفع قيمة البيع للوثائ��ق البالغة ()250000
ألف دينار (غير قابلة للرد)  /يتم ختم الوثائق.
 -4يج��ب تق��دمي ضمان العط��اء باالقيام املؤش��رة ازاء كل

ال�سابق ��ة يف انت ��اج و ت�صدي ��ر النف ��ط
وقدم فيها �أي�ضا ت�ص ��ورا للأولويات و
احللول ومنها ت�شكيل وزارة للطاقة و
ر�سم �سياقات متكاملة لبناء هذا القطاع
احليوي.
الأ�ست ��اذ الدكت ��ور �صب ��اح م�شت ��ت
�أ�ست ��اذ الهند�سة املعماري ��ة يف جامعة
وولفرهامبتون يف �إنكلرتا و م�ست�شار
رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي و ال�سي ��دة
عواط ��ف م�شت ��ت وكان ��ت املحا�ض ��رة
بعنوان"تهيئ ��ة مدنن ��ا لال�ستثم ��ار من
قب ��ل م�ستثمرين دولي�ي�ن و حمليني"و
الت ��ي القي ��ت بالنياب ��ة عنهم ��ا ب�سب ��ب
تواجدهم ��ا يف الع ��راق .و رك ��زت
املحا�ض ��رة عل ��ى متطلبات خل ��ق بيئة
جاذب ��ة لال�ستثمار و ما يواجه ذلك من
عقب ��ات و حتدي ��ات و �أي�ض ��ا العوامل
الهامة يف ذلك مثل الر�ؤية و التخطيط
و القي ��ادة و ا�سرتاتيجي ��ة ا�ستثمارية
جاذب ��ة و خط ��ة عمراني ��ة للمدين ��ة و
م�شاري ��ع �سريع ��ة و مربح ��ة و توف ��ر
التموي ��ل مع امثل ��ة مل�شاري ��ع من هذا
الن ��وع كما و اقرتحت فيها �أيل ت�شكيل
جلن ��ة علي ��ا لال�ستثم ��ار و الأعم ��ار و
�شرك ��ة وطنية لال�ستثمار ك�شراكة بني
القطاع احلكوم ��ي و اخلا�ص و �إقامة
بنك اال�ستثمار الوطني.
الدكت ��ور فال ��ح العام ��ري وهو خبري

م � /إعالن مناق�صات عامة خارجية
تاريخ الغلق 2018/ 9 /3
مناقص��ة من اجلدول ادن��اه بعملة ال��دوالر االمريكي على
شكل صك مصدق أو خطاب ضمان او سفتجة نافذة ملدة
( )30يوما ً من تاري��خ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي
معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
 -5تق��دم العط��اءات بثالث��ة ظ��روف (فن��ي  /جت��اري/
مستمس��كات) وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم
الشركة وترسل بيد مخول رسمي.
 -6االس��عار النهائية تك��ون  CIPواصل مخازن الش��ركة
العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية – خور الزبير.
 -7يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.
 -8يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (بناية قس��م
اإلع�لام والعالق��ات العامة  /ش��عبة العالق��ات العامة /
الش��ركة العامة لصناعة األس��مدة  /خور الزبير  /البصرة
 /جمهورية العراق).
 -9يتم تس��ليم الوثائق اخملتومة التي مت استالمها من قبل

Bid Bond
$ 500
$ 1010
$ 630

Estimated
Cost
$ 50000
$ 100600
$ 62800

نفط ��ي و مدي ��ر ع ��ام �أ�سب ��ق ل�شرك ��ة
�سوم ��و يف الع ��راق وكانت املحا�ضرة
بعنوان"�صناع ��ات النف ��ط و الغ ��از
 :الواق ��ع و التحديات"تن ��اول فيه ��ا
مو�ضوعات �أ�سا�سي ��ة ك�أهمية ا�ستتاب
االمن على معدالت الإنتاج و متطلبات
ت�سريع زيادة معدالت الإنتاج النفطي
و الغازي و توفري م�شتقات و �أ�صناف
برتولي ��ة و اف�ضلي ��ة النف ��ط العراق ��ي
تناف�سيا يف ال�سوق العاملي .كما تناول
العقب ��ات الت ��ي تواجه زي ��ادة ت�صدير
النفط كالأنابي ��ب الناقلة و املخازن و
ال�سياقات املطلوب ��ة مل�ضاعفة القدرات
النفطية التجارية و خلق �سوق عاملي
للنفط و ت�أثري انخفا�ض �أ�سعار النفط
على اقت�صاد العراق و انهى املحا�ضرة
بت�شخي�ص التحديات املرتبطة ب�إيجاد
طاقة بديلة متجددة �أنية و م�ستقبلية.
يف اجلل�سة امل�سائية قدم الأ�ستاذ عادل
�شري ��ف حما�ض ��رة بعنوان"معاجل ��ة
امل ��اء امل�صاح ��ب ال�ستخ ��راج كف ��وء
للنف ��ط و قل ��ة ملوح ��ة احلقن ��ات
املائي ��ة"و الت ��ي القي ��ت بالنياب ��ة عنه
ب�سبب تواج ��ده يف اخلارج .وقد قدم
يف البدء اح�صائي ��ات عن كمية و كلفة
امل ��اء امل�صاح ��ب و اجلوان ��ب الفني ��ة
املتعلقة بها ومن �ضمنها البيئية.وبعد
جولة علمي ��ة و فنية عن تكنولوجيات
معاجل ��ة امل ��اء امل�صاح ��ب احلديث ��ة و
�أنواعه ��ا و خ�صائ� ��ص كل منه ��ا انتقل
اىل كيفي ��ة نق ��ل تكنولوجي ��ا حتلي ��ة
املي ��اه م ��ن املخت�ب�ر اىل اال�ستخ ��دام
الفعلي وقدم امثلة على م�صنع لتحلية
املياه با�ستخدام طري ��ق التنافذ .فيما
قدم
ال�سي ��د ح�س ��ن برت ��و حما�ض ��رة
بعنوان"حوكم ��ة البيئ ��ة يف قط ��اع
النفط و الغاز  :التحديات و الفر�ص"،
فيم ��ا اك ��دت الدكت ��ورة جيه ��ان بابان
وهي �أ�ستاذة خب�ي�رة بيئية و رئي�سة
جمعية البيئة و ال�صح ��ة العراقية يف
اململك ��ة املتح ��دة حما�ض ��رة بعن ��وان
املحا�ضرة"املخاط ��ر البيئي ��ة لتل ��وث
الرتب ��ة بالنف ��ط يف العراق"ا�ش ��ارت
فيه ��ا اىل �أهمي ��ة الرتب ��ة و تركيبتها و
ارتباطه ��ا بالأمن الزراع ��ي و الغذائي
و ت�أث�ي�رات االن�سكابات النفطية عليها
كتقلي ��ل الإنتاجي ��ة او تدم�ي�ر التن ��وع
الأحيائي او تلويث املياه .

مقدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف مستقل مع
تس��ليم وثائق القسم الرابع ومتطلبات التجهيز والوثائق
املطلوبة املذكورة في القسم الثاني ( – 1 – 11ح) في ظرف
آخر مع نسخة اضافية من القسم الرابع في موعد اقصاه
الس��اعة الواحدة والنصف ظهرا ً ليوم  2018/9/3وس��وف
يهمل أي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية يكون
الغلق في اليوم الذي يليه .العطاءات املتأخرة س��وف
ترفض وس��يتم فت��ح العط��اءات بحض��ور مقدمي
العط��اءات او ممثليهم الراغب�ين باحلضور في العنوان
اآلتي مقر الش��ركة العامة لصناعة االسمدة  /خور
الزبي��ر  /البصرة في الس��اعة التاس��عة صباحا ً من
تاري��خ  2018/9/4وملزيد من التفاصي��ل ميكنكم زيارة
موقع الشركة  ، www.scf@scf.gov.iqموقع الوزارة
www.industry.gov.iq :

Tender No.

Description

35 /T/SOF/2016/B Bellows
37 /T/SOF/2016
Motor 1u-2u-p-506
8 /T/SOF/2018/B COMPLETE ON-OFF VALVE
FOR REVERSE OSMOSIS UNIT

S.N
1
2
3

عـ /عبا�س حيال لكن
املدير العام

5
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ال�شرطة ت�ستعني بدهاء نيبوي�شا مل�صاحلة اجلمهور

رياضة

 الإدارة ت��ط��ع��ن ب���ق���رار امل��ح��ك��م��ة ف��ـ��ي ق�����ض��ي��ة ع��ب��د ال��ع��ب��ا���س
 بغداد /حيدر مدلول
�أكد ع�ضو �إدارة ن ��ادي ال�شرطة الريا�ضي
حت�سني اليا�سري� ،أن املدرب املونتنغري
نيبوي�شا يوفوفيت�ش �سي�صل غد ًا اجلمعة
اىل العا�صم ��ة بغ ��داد ،م ��ن �أج ��ل توقي ��ع
العق ��د الر�سمي معه لقي ��ادة الفريق الأول
لكرة القدم يف النادي حت�ضري ًا ملناف�سات
دوري الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م اجلدي ��د
املقرر انطالقه ي ��وم الرابع ع�شر من �شهر
�أيلول املقبل .
خ�ص ب ��ه (املدى):
و�أ�ض ��اف يف ت�صريح ّ
�أن نيبوي�ش ��ا �سي�صطح ��ب مع ��ه مدرب� � ًا
حلرا�سة املرمى ومدرب ًا للياقة البدنية من
اجلن�سي ��ة ال�صربية وف ��ق االتفاق االويل
الت ��ي مت التو�صل معه على هام�ش زيارته
العا�صمة بغداد بنا ًء على دعوة تلقاها من
قب ��ل �إدارة النادي التي ح�ضر فيها مباراة
ال�شرطة والق ��وة اجلوية التي جرت على
ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل �ضم ��ن اجلول ��ة
الثامن ��ة ع�ش ��رة من جولة الإي ��اب لدوري
الك ��رة املمت ��از باملو�سم املن�ص ��رم ،م�شري ًا
اىل �أن الأردين هيث ��م ال�شب ��ول و�أحم ��د
�ص�ل�اح �سيكونان �ضمن مالك ��ه التدريبي
امل�ساعد .
وت��اب��ع �أن الأردين هيثم ال�شبول لعب
دور ًا كبري ًا يف ّ
حث ادارة نادي ال�شرطة
ع �ل��ى اال� �س �ت �ع��ان��ة ب��خ��دم��ات ال��داه �ي��ة
نيبوي�شا ل�ك��ون��ه م��ن �أف �� �ض��ل امل��درب�ين
الأجانب الذين لهم ب�صمات وا�ضحة على
الفرق العربية التي توىل تدريبها خالل
ال�سنوات الأخ�ي�رة وي�ق��ف يف مقدمتها
فريق الفي�صلي الأردين الذي حقق معه
و�صافة الن�سخة ال�سابقة من بطولة ك�أ�س
العرب للأندية الأب�ط��ال ،اىل جانب
�إح�� ��راز درع ال�� ��دوري الأردين
 2017-2016وك ��أ���س الأردن
 2017وك�أ�س ال�سوبر الأردنية
 2017ب�شكل ح ّفز رئي�س نادي
ال��زم��ال��ك امل �� �ص��ري مرت�ضى
م�ن���ص��ور ع�ل��ى ال�ت�ع��اق��د معه
لقيادة الفريق
الأول لكرة
ال� � �ق � ��دم يف
ال� � � � �ن � � � ��ادي
ب� � ��امل� � ��و� � � �س� � ��م
املا�ضي ،قبل �أن يعود
مرة اخرى ليقود فريق الفي�صلي الأردين
من جديد حتى نهاية املو�سم املا�ضي .
و�أو�ض ��ح �أن ��ه �سيت ��م التوقي ��ع الر�سم ��ي
على عق ��د املدرب نيبوي�ش ��ا الذي �سيكون
مل ��دة ع ��ام واح ��د قاب ��ل للتجدي ��د مقاب ��ل
مبل ��غ �أرف�ض الك�شف عنه بن ��ا ًء على طلب
الأخري من خالل م�ؤمتر �صحفي �ستعقده
�إدارة الن ��ادي يف موع ��د �سيت ��م حتدي ��ده
يف وق ��ت الح ��ق م ��ن الأ�سب ��وع املقب ��ل،
�سيتم فيه دع ��وة و�سائل الإعالم املقروءة
وامل�سموعة واملرئية ،يتم فيه الك�شف عن

ال�سهالين ي�شكو
رئي�س احتاد
الري�شة الطائرة
 بغداد /املدى
تقدم ممثل نادي احلدود يف انتخابات
االحتاد العراقي للري�شة الطائرة جزائر
ال�سهالين ،ب�شكوى اىل رئي�س االدعاء العام
متهم ًا رئي�س احتاد الري�شة الطائرة ب�شتوان
جميد ،ب�سوء نيته للإ�ضرار بامل�صلحة العامة
وم�صلحة االحتاد وم�صلحة نادي احلدود
الذي ينتمي �إليه وميثله باالنتخابات.
وعزا ال�سهالين �شكواه يف ت�صريح �صحفي،
لعدم �إذعان ب�شتوان جميد ،لأمر الأمانة
العامة ملجل�س الوزراء بكتابها املرقم ( ق
 ) ٧١ / ٢ / ٢ /والقا�ضي بعدم وجود �أي
ممانعة قانونية لإقامة انتخابات االحتادات
الريا�ضية والأمرين الإداريني املرقمني
( م  /خ  ) ٥٨ /و( م  /خ  ) ٦٠ /وبيان
الهيئة امل�شرفة التي ت�ؤكد �ضرورة �إجراء
االنتخابات,
و�أ�ضاف �أن �سلوك ب�شتوان هذا ي�ضعه حتت
طائلة املادة ( )٣١٨من قانون العقوبات
العراقي رقم ( )١١١والتي تن�ص على
(يعاقب بال�سجن كل موظف �أو مكلف بخدمة
عامة عهدت �إليه املحافظة على م�صلحة
للجهة التي يعمل فيها يف �صفقة �أو ق�ضية
ف�أ�ض ّر ب�سوء نية �أو ت�سبب بالإ�ضرار لهذه
امل�صلحة ليح�صل على منفعة لنف�سه �أو
لغريه).واختتم ال�سهالين ت�صريحه� ،أن
امتناع ب�شتوان عن �إقامة االنتخابات ،ميثل
�سوء نية وا�ضحة مما اقت�ضى ال�شكوى عليه
�أمام االدعاء العام.

برنامج االع ��داد للفريق الأول لكرة القدم
ا�ستعداد ًا للمو�س ��م الكروي اجلديد الذي
�س ُيق ��ام بنظام الدوري الع ��ام مب�شاركة
 20فريق� � ًا م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظات.
و�أ�ش ��ار حت�س�ي�ن اىل �أن �إدارة
الن ��ادي قام ��ت بن ��ا ًء عل ��ى
م�ش ��ورة جلنة فنية مت
ت�شكيله ��ا مكوّ ن ��ة م ��ن
�سعد قي�س امل�شرف على
الفري ��ق الكروي واملدرب
امل�ساع ��د هيث ��م �شب ��ول
واملدي ��ر الإداري بالتعاقد
م ��ع الالعبني حمم ��د جبار
�شوكان وم�صطفى ناظم و�أجمد
عطوان ورعد عبد ال�سالم و�أحمد
ناظم ،حي ��ث �سيكونون قوة
داعمة لزمالئه ��م الذين مت
جتدي ��د عقوده ��م ملو�س ��م
جدي ��د وهم "حمم ��د حميد
و�أحم ��د با�س ��م وحمم ��د عبا� ��س
وعالء عبد الزه ��رة و�أجمد وليد وكرار
حممد وع�ل�اء علي مهاوي وفي�صل جا�سم
ومهن ��د عل ��ي كاظم وعلي لطي ��ف وح�سام
كاظ ��م وعم ��ار عب ��د احل�س�ي�ن" وبالن�سبة
للمحرتفني �سيكونون من القارة الأفريقية

م ��ن الأجانب الذي متت ت�سميتهم من قبل
املدرب نيبوي�ش ��ا ،حيث و�صلنا معهم اىل
مرحل ��ة متقدمة م ��ن املفاو�ض ��ات و�سيتم
توقي ��ع عقوده ��م الر�سمية بع ��د و�صولهم
اىل العا�صم ��ة بغداد خ�ل�ال الفرتة القليلة
املقبلة.
وق ��ال �إن ملع ��ب الربج يف كلي ��ة الرتبية
البدني ��ة وعلوم الريا�ض ��ة يف اجلادرية،
�سيك ��ون م�سرح� � ًا يف ي ��وم الثال ��ث ع�شر
م ��ن �شهر �آب احل ��ايل ،النطالق الوحدات
التدريبية للفريق الكروي التي �ست�ستمر
لغاي ��ة ي ��وم اخلام� ��س والع�شري ��ن الذي
�سي�شد فيه الرحال اىل العا�صمة امل�صرية
القاه ��رة ،لإقام ��ة مع�سك ��ر تدريبي هناك
ي�ستم ��ر لغاي ��ة ي ��وم العا�ش ��ر م ��ن �أيلول
املقب ��ل ،يتخلل ��ه خو�ض ��ه ث�ل�اث مباريات
جتريبية هناك م ��ع فرق م�صرية من �أجل
زي ��ادة االن�سج ��ام والتفاه ��م ب�ي�ن جميع
الالعب�ي�ن وبخا�ص ��ة اجل ��دد منه ��م ورفع
اجلاهزي ��ة الفني ��ة والبدنية قب ��ل العودة
اىل العا�صم ��ة بغداد ،خلو� ��ض مناف�سات
دوري الك ��رة املمتاز بن�سخت ��ه اجلديدة،
ال ��ذي �أمتنى م ��ن احتاد الك ��رة �أن ي�صدر
جدول مباري ��ات جولة الذه ��اب والإياب
ب�صورة كاملة .
و�ش ��دد ع�ض ��و �إدارة ن ��ادي ال�شرط ��ة

الريا�ض ��ي ،عل ��ى �أن �إدارة الن ��ادي ت�أم ��ل
يف �أن يكون لقب املو�سم الكروي اجلديد
م ��ن ن�صي ��ب فريقه ��ا الك ��روي م ��ن اج ��ل
تعوي� ��ض االخفاق الذي ح�ص ��ل باملو�سم
املن�ص ��رم ال ��ذي ّ
حل في ��ه باملرك ��ز الرابع
بع ��د ال ��زوراء البط ��ل والق ��وة اجلوي ��ة
الو�صي ��ف والنفط �صاحب املركز الثالث،
اىل جان ��ب م�صاحل ��ة اجلماه�ي�ر الوفية
للقيثارة اخل�ض ��راء التي تقف اىل جانب
الفريق يف ال�سراء وال�ضراء وتدعمه يف
املباريات التي ُتقام على مالعب العا�صمة
بغ ��داد واملحافظات من �أج ��ل �إعطاء دافع
معن ��وي لالعب�ي�ن يف تق ��دمي م�ستوي ��ات
رفيع ��ة ت�ؤكد حقيقة والئه ��ا للفانيلة التي
يلب�سونها الت ��ي كانت بوابة التواجد يف
�صفوف املنتخبات الوطنية العراقية .
واختتم حت�سني اليا�سري قوله� :إن ادارة
نادي ��ه ق ّدم ��ت طعن� � ًا عن طري ��ق حماميها
حت�س�ي�ن العقابي اىل حمكمة جنح نزاهة
الر�صاف ��ة بالقرار ال�ص ��ادر منها ،بحب�س
ع ��دد م ��ن اع�ض ��اء جمل� ��س �إدارته ��ا وفق
امل ��ادة  329لع ��دم تنفي ��ذ ق ��رار ق�ضائ ��ي
ل�صالح رئي� ��س نادي ال�شرط ��ة الريا�ضي
ال�ساب ��ق ريا�ض عب ��د العبا� ��س ،حيث �أن
ذل ��ك الق ��رار بدائي ولن يكت�س ��ب الدرجة
القطعية.

كرة املحمودية بطلة ك�أ�س ال�شباب
 بغداد /املدى
�ضيّف ملعب املوهبة الريا�ضية الكروية
يف الغزالية ،نهائي ك�أ�س وزير ال�شباب
والريا�ض ��ة بك ��رة القدم ملنطق ��ة الكرخ
ب�ي�ن فريق ��ي ال�شه ��داء م ��ن املحمودية
والو�س ��ام م ��ن احلري ��ة ،مبب ��اراة
احتفالية جماهريية فاقت التوقعات يف
احل�ضور والأداء الكبري الذي حفلت به
حت ��ى الدقيقة الأخرية من املباراة التي
�شهدت ت�سجيل ه ��دف التعديل الوحيد
للمحمودي ��ة ليتم االحت ��كام اىل ركالت
اجل ��زاء الرتجيحية وح�سم ��ت ل�صالح
املحمودية ب�أربعة �أهداف لثالثة.
و�أ�ش ��اد مع ��اون مدي ��ر دائ ��رة الرتبي ��ة
البدني ��ة والريا�ض ��ة �شاك ��ر اجلبوري،

بالتنظي ��م الرائع واحلر�ص على اظهار
البطول ��ة مب�ست ��وى يلي ��ق بامل�شارك ��ة
الكب�ي�رة ودع ��م الوزارة له ��ا والتعاون
املثم ��ر ملديري ��ة �شباب الك ��رخ وجمل�س
بغ ��داد الك ��رخ للف ��رق ال�شعبي ��ة .وبينّ

مدي ��ر �شب ��اب وريا�ض ��ة بغ ��داد الك ��رخ
هيث ��م عبا� ��س� ،أن اللج ��ان ال�شعبي ��ة
املرتبط ��ة باللجن ��ة املركزي ��ة ملديري ��ة
ال�شب ��اب عملت على م ��دى ثالثة �أ�شهر،
بجد واجتهاد بع�شرة مالعب يف الكرخ

�شهدت ت�صفيات  32فريق ًا ،و�صلوا اىل
خت ��ام البطولة بعد ت�صفيات مطوّ لة مت
فيها تهيئة املالعب وتوفري التجهيزات
الريا�ضي ��ة جلمي ��ع الف ��رق امل�شارك ��ة،
ونا�ش ��د رئي� ��س املجل�س املحل ��ي ملدينة
احلري ��ة احلقوق ��ي عدن ��ان القري�ش ��ي،
وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ومديري ��ة
�شباب الكرخ ،با�ستم ��رار العمل لإقامة
مثل هذه البط ��والت اجلماهريية التي
ت�سه ��م بتق ��ارب ال�شب ��اب يف جمي ��ع
املناط ��ق وتن ّم ��ي روح املناف�س ��ة حتت
خيم ��ة الريا�ض ��ة والأج ��واء اجلميل ��ة
التي حتفل بها .واختتم احلفل بتوزيع
اجلوائ ��ز التقديرية على الفرق الفائزة
�إ�ضاف ��ة اىل جائ ��زة اللع ��ب النظي ��ف
والفريق املثايل وهدّاف البطولة.

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

املهز�أة الكربى
�أي ت�أري ��خ �سيدوّ ن ��ه امل�ؤرخ ��ون عن حقب ��ة ريا�ضة العراق بع ��د  100عام،
�س�ؤال يتقافز اىل ذهني كلما �شهد واقعها �أحداث ًا مهولة و�سلوكيات ال متت
لقيمها ب�صلة ،وهزائم يف ال�شخ�صية الريا�ضية قبل �أن تطِ �أ حمفل التحدّي،
ووج ��وه م�ستئذبة تع�شق الرتهيب والتهديد لتغن ��م مب�صاحلها� ،أي خيبة
�أم� � ّر مما يتج ّرع ��ه �أ�صحاب نظري ��ة "التاريخ من الأ�سفل" وه ��م يت�صدّون
عام  2018لر�صد التحوّ الت الالفتة للريا�ضة والطبقات احلاكمة فيها وفق
ت�صنيف (النزاهة والف�ساد) ؟!
و�إذا كان املك�سب املعنوي املُبهج للم�ؤ ّرخ الريا�ضي العراقي �أن يحفظ للأمة
العراقي ��ة �أول مباراة م�سجل ��ة يف ت�أريخ كرتها كانت ي ��وم � 17آذار 1918
يف منطق ��ة ال�شي ��خ عمر ب�ي�ن مدر�سة املعلم�ي�ن ودار املدر�س�ي�ن االبتدائية،
ف�ستك ��ون اخل�سارة املُبكي ��ة بكل ت�أكيد ملن �سيقر�أ بعد مئة عام ملا يجري يف
ع ��ام  2018من ت�شرذم خطري لقطاع الريا�ضة ب ��كل مفا�صله ولهاث وارثي
املنا�صب عنوة بالعالقات واملغريات و(العني احلمرة) طمع ًا مبزيد من مدد
البقاء يف نعيم االحتادات ،يكيّفون م�صريهم مثلما ي�شا�ؤون ،ال انتخابات
و�ضح ��وا ب�أموال احلكومة
وال و�صاي ��ا وال تعليمات ،هُم مماليك ع�صرهم
ّ
م ��ن �أج ��ل بناء �أعلى �سق ��وف التح�صني مع �أن الف�ش ��ل �صديقهم احلميم �إذا
م ��ا �أرادوا �أن يخت�ب�روا م ��دى جدارته ��م يف توظي ��ف كل �سن � ّ�ي البقاء من
�أج ��ل احل�صول عل ��ى نتيجة م�ش ّرف ��ة يف املناف�س ��ة بني الأبط ��ال ب�ألعابهم،
للمن�صة زهو ًا بالعلم والبكاء انت�شا ًء
يقين� � ًا لن ينالوا حتى �شرف ال�صعود
ّ
بـ"موطني".
بع ��د مئ ��ة عام� ،سيذك ��ر امل� ��ؤ ّرخ �أن رئي�س حكوم ��ة العراق حي ��در العبادي
مل ي�أب ��ه لنداء كات ��ب ال�سطور وهو يح ��ذره هنا ثالث مرات ب� ��أن الريا�ضة
الت ��ي نفخت يف ب ��وق ال�سالم فج ��ر الثالثني من مت ��وز  2007ليعانق �أهل
الوطن �أنف�سهم فرح ًا ملا �صنعه �سفاح الكرة يون�س حممود ورفاقه بتتويج
الع ��راق زعيم ًا لك ��رة �آ�سيا ،هي نف�سها الريا�ضة �أخ ��ذت تنفخ يف نار حرب
م�س�ؤوليها ،وت�سف ��ك الدموع �أمل ًا على هدر ماليني الدنانري ،ونفور مواهب
ّ
غ�ضة حتت ه ��راوة التزوير ،وتهالك �أندية عريقة ب�سب ��ب �إهمال �إداراتها،
وت�ص ��ارع قوى متنفذة يف ه ��ذه امل�ؤ�س�سة وتلك كل يبحث عن زلل الأخرى
يف كمائن ر�سمية ال يهمهم تبعات ف�ضائحها.
م ��ن ميتلك الق ��رار الر�سم ��ي �إذن لإيقاف امله ��ز�أة الك�ب�رى يف الريا�ضة �إذا
�صمت العبادي وهو امل�س�ؤول التنفيذي الأول عن كل ما ي ّت�صل بتخ�صي�ص
الأموال للم�ؤ�س�سات الراعي ��ة للريا�ضة وزارة ال�شباب والريا�ضة واللجنة
الأوملبي ��ة واالحت ��ادات والأندية وتذهب  %70منه ��ا اىل اجليوب كرواتب
وتذاك ��ر �سف ��ر ومع�سك ��رات ترفيهي ��ة وبروتوك ��والت غام�ضة م ��ع �سفراء
�أجان ��ب ت�ضمر �صفقات مريب ��ة بداللة غياب الفعالي ��ات امل�شرتكة ،وحماكم
تئ ��نّ م ��ن ملف ��ات ريا�ضية غري حم�سوم ��ة ،ومواق ��ع ظ ّلت �شاغ ��رة بهيئات
م�ؤقت ��ة خ ��ارج مُددها ال�شرعي ��ة ،وع ّراب نظ ��ام �أ�سا�سي للعب ��ة جماهريية
جل ��ب اخل ��راب لها يتفاخ ��ر �أن جميع الدع ��اوى �ضد عمله لن ته� � ّزه بعد �أن
بل ��غ قمة ال�شع ��ور بانتحار املبادئ وه ��و يتلقى كل يوم نب�أ ب ��راءة اللجان
اخلا�ص ��ة باالنتخاب ��ات م ��ن قراراتها الباطل ��ة ،وغريها م ��ن تهديدات عرب
برام ��ج حوارية تتحدّى الكامريا على وج ��وب �إظهارها لإثارة الر�أي العام
وترهيب املر�سلة �إليه (ال تندك بينا! (
م ��اذا �سيكتب امل� ��ؤ ّرخ بعد مئة ع ��ام� ،إذا كان خبري ريا�ض ��ي بقامة الدكتور
با�سل عبد املهدي يُحلل الأزمة م�شرتط ًا "�إذا مل يتم �إكمال �إجراء انتخابات
الأندية الريا�ضية ،ف�إن كل عملية انتخابات االحتادات املعنية �ستعد باطلة"
وي�ضي ��ف "كيف عاجلت اللجنة الأوملبية موقفها وهي ال تزال كيان ًا منح ًال
ح�سب قرار املحكم ��ة االحتادية حتى ت�ستكمل مراحل ت�شريع قانون جديد
تع الأوملبية خطورة عدم حتقيق �ش ��رط عبد املهدي ،بل م�ضتْ
له ��ا"؟! ومل ِ
بالتن�سي ��ق النتداب حمامني ي�شرفون على انتخابات االحتادات وي�ضعون
توقيتاتها اليوم اخلمي�س يف م�ؤمترهم ال�صحفي باملن�صور.
م�أ�س ��اة حقيقي ��ة متوالية وموجعة ميكن للم� ��ؤرخ م�ستقب�ل ً�ا �أن ي�ستك�شف
انقالب ��ات مهم ��ة يف �سرتاتيجي ��ة الريا�ض ��ة العراقي ��ة والفك ��ر النخب ��وي
خلربائه ��ا �أي�ض� � ًا ،فمواق ��ف كث�ي�رة دع ��ت �شخ�صي ��ات م�ؤث ��رة يف احلراك
الريا�ضي لتغيري قناعاتها بحكمة متوازنة نا�شدت بتدخل الدولة بقرارات
ا�صالحي ��ة النت�شال القيادة الأوملبية من ته ��وّ ر (طالب على مقاعد الدرا�سة
ف ��ازوا برئا�سة بع�ض االحت ��ادات) كما و�صفهم عمي ��د ال�صحافة الريا�ضية
العراقي ��ة د�.ضياء املن�شئ يف حديث ��ه للمدى يف �آذار  ،2009فبعد �أن وقف
معار�ض� � ًا قرار احلكوم ��ة  184لع ��ام  ،2008عاد لي�ؤكد "نحت ��اج اىل قرار
جدي ��د ب�أ�سرع وقت ير�سم ا�شكال ال�شخو� ��ص املنا�سبني كل ح�سب موقعه،
وال خال�ص لنا من الفو�ضى �إال باعتماد هذه التوليفة :رئي�س جلنة �أوملبية
(تكنوق ��راط) م ��ع ثالث ��ة نوّ اب فاعل�ي�ن و�أمني ع ��ام و�آخر م�ساع ��د له (غري
منتخ ��ب) و�أمني مايل ،وخم�سة �أع�ضاء ،ي�صبح لدينا مكتب تنفيذي م�ؤلف
م ��ن �أح ��د ع�شر ع�ضو ًا ،هن ��ا من املمك ��ن �أن نبادر اىل تعيني خ�ب�راء ب�صفة
(�أع�ضاء �شرف) يعطون امل�ش ��ورة لرئي�س اللجنة الأوملبية ،وميكن �إ�ضافة
مدير عام تنفيذي ،وبهك ��ذا هيكلية ن�صل بريا�ضتنا اىل مرحلة متقدمة من
النه�ض ��ة� ،أما �إذا ت�س ّرب الطالب اىل مقاع ��د التنفيذية ،ف�أدعوكم اىل قراءة
ال�سالم على �أوملبيتنا!!
وحتى ي�صدر قرار الإ�صالح احلكومي املهدرج على نار خربة امل�ست�شارين،
ندع ��و اجلمي ��ع ل�ضبط النف� ��س واالحت ��كام لأخالقيات الريا�ض ��ة ومراعاة
حرمتها و�أال تنتهك ذمتها �أمام امل�ؤرخني.
ماذا �سيكتب الم� ّؤرخ بعد مئة عام� ،إذا
كان خبير ريا�ضي بقامة الدكتور با�سل
عبد المهدي يُحلل الأزمة م�شترط ًا "�إذا
لم يتم �إكمال �إجراء انتخابات الأندية
الريا�ضية ،ف�إن كل عملية انتخابات
االتحادات المعنية �ستعد باطلة".

كتيبة عزيز تخ�شى الهزمية القا�سية من ال�ساموراي
 بغداد /املدى
يخو� ��ض منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن لك ��رة
الق ��دم بال�ساعة اخلام�س ��ة ع�صر اليوم
اخلمي� ��س ،اختبار ًا �صعب� � ًا مع نظريه
الياب ��اين على ملعب املل ��ك عبد الثاين
بالعا�صم ��ة الأردني ��ة ع ّم ��ان ،يف ختام
مناف�سات الن�سخة ال�ساد�سة من بطولة
احتاد غ ��رب �آ�سيا الت ��ي �أ�ستمرت ملدة
�أ�سب ��وع مب�شارك ��ة منتخب ��ات اليم ��ن
والياب ��ان والهن ��د والع ��راق والأردن
البلد ّ
املنظم .
وتخ�شى �إدارة وف ��د منتخب النا�شئني
م ��ن تع ّر�ض ��ه اىل هزمي ��ة ثقيل ��ة يف
مبارات ��ه الأخرية مع نظ�ي�ره املنتخب

أم�س احلاجة
الياب ��اين الذي �أ�صب ��ح ب� ّ
اىل الف ��وز بواف ��ر م ��ن الأه ��داف لكي
يتم تتويج ��ه بط ًال لبطولة احتاد غرب
�آ�سيا والعودة اىل بلده حام ًال الك�أ�س،
ال�سيما �أنه يحتل املركز الثاين بر�صيد
 9نقاط يف ترتيب املنتخبات امل�شاركة
متخلف ًا بف ��ارق الأهداف ع ��ن املنتخب
الهن ��دي املت�ص ��در بانته ��اء اجلول ��ة
الرابعة من الدور الأول ،فيما �ستكون
مب ��اراة كتيب ��ة في�صل عزي ��ز حت�صيل
حا�ص ��ل ومك ّمل ��ة ع ��دد بحك ��م املرك ��ز
الأخري الذي تقبع فيه بدون ر�صيد من
النقاط بع ��د تعر�ضه اىل ث�ل�اث هزائم
متتالي ��ة من منتخب ��ات اليم ��ن ()2-0
والهند ( )1-0والأردن (.)7-1

ومل يتع ّر� ��ض منتخ ��ب النا�شئني لكرة
القدم اىل انتقاد عنيف من قبل ال�شارع
الريا�ض ��ي بعد الهزمي ��ة القا�سية التي
تع ّر� ��ض له ��ا من قب ��ل منتخ ��ب الأردن
الت ��ي قوامه ��ا �سبع ��ة �أه ��داف تو ّزعت
عل ��ى ال�شوط�ي�ن بواق ��ع  3يف ال�شوط
الأول و 4يف ال�شوط الثاين ،بحكم �أنه
ج ��رى جتميعه ب�شكل �سري ��ع وب�أعمار
خالي ��ة م ��ن التزوي ��ر بعد �ساع ��ات من
ت�سمية م ��درب منتخب الأ�شبال في�صل
عزي ��ز ليق ��وده يف بطول ��ة احتاد غرب
�آ�سيا ،بد ًال من املالك التدريبي ال�سابق
بقيادة علي هادي الذي متت �إقالته من
قبل الهيئة التنفيذية الحتاد الكرة بعد
حادثة التزوي ��ر يف جوازات  11العب ًا

الت ��ي مت اكت�شافه ��ا من قب ��ل ال�سلطات
الأمني ��ة يف مط ��ار بغ ��داد ال ��دويل يف
�أثناء مغ ��ادرة املنتخ ��ب اىل العا�صمة
الأردني ��ة عمّان للم�شارك ��ة فيها ،حيث
مل يت ��د ّرب املنتخ ��ب �س ��وى يف وحدة
تدريبي ��ة واح ��دة مب�شارك ��ة  17العبا
فق ��ط قبل خو� ��ض املناف�س ��ات ،مقارنة
ببقي ��ة املنتخب ��ات الأخ ��رى امل�شارك ��ة
فيه ��ا التي دخلت يف مع�سكرات طويلة
وخا�ض ��ت مباريات عدي ��دة ،وبخا�صة
املنتخب�ي�ن الياب ��اين والهن ��دي �ضيف ��ا
البطولة بدعوة من قبل اللجنة املنظمة
يف �إطار ا�ستعداداتهما لنهائيات ك�أ�س
�آ�سي ��ا الت ��ي ت�ضيّفها ماليزي ��ا يف �شهر
�أيلول املقبل.

عربي ودولي
اسم وقضية

من هي �سمر بدوي التي
�أدى اعتقالها �إىل �أزمة بني
ال�سعودية وكندا؟
�أدت ت� �غ���ري���دة
ل��وزارة اخلارجية
ال � � �ك � � �ن� � ��دي� � ��ة يف
ال �� �س �ع��ودي��ة على
ح � �� � �س� ��اب � �ه� ��ا يف
ت� � ��وي��ت ��ر ،ح� ��ول
اعتقال النا�شطة،
�سمر ب ��دوي� ،إىل
ن���ش��وب �أزم���ة بني
البلدين ،فمن هي
�سمر بدوي؟
حتم ��ل النا�شط ��ة �سم ��ر ب ��دوي( 33
عام� � ًا) اجلن�سية الأمريكي ��ة ،وتعمل يف
جم ��ال الدفاع ع ��ن حق ��وق امل ��ر�أة ،وقد
طالب ��ت ب�إنهاء نظام و�صاية الرجل على
املر�أة ،كما �أنها �شقيقة ال�سجني واملدوِّ ن
املعار� ��ض ،رائ ��ف ب ��دوي� ،صاح ��ب
"ال�شبكة الليربالية احلرة" الذي ُ�سجن
بتهمة الإ�ساءة للإ�سالم.
و�أث ��ارت ت�صريح ��ات رائ ��ف و�آرا�ؤه
ال�سيا�سي ��ة املناه�ض ��ة ل�سيا�س ��ة ب�ل�اده
�ضج ��ة يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام العربي ��ة
والعاملية.
كم ��ا �إنه ��ا زوج ��ة املعار� ��ض وال�سجني،
املحام ��ي ولي ��د �أب ��و اخل�ي�ر .وتق ��ول
منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش� ،إن
ب ��دوي مل ت�ص ��ل �إىل املرحل ��ة اجلامعية
يف درا�ستها ،وه ��ي الآن تدر�س املرحلة
الثانوية التي حرمت منها �سابق ًا.
وح�سبما تداوله ن�شط ��اء ورواد مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي وما �أكدته منظمة
هيومن رايت�س ووت�ش ،ف�إن اعتقال �سمر
ب ��دوي والنا�شط ��ة ال�سعودي ��ة ،ن�سيمة
ال�س ��ادة ،يف الث ��اين م ��ن �آب احل ��ايل،
جاء �ضمن حملة م ��ن �سمتهم ال�سعودية
ب� �ـ "عم�ل�اء ال�سف ��ارات" وتوا�صلهم مع
جه ��ات خارجي ��ة وتق ��دمي الدع ��م املايل
جلهات معادية للبالد.
عا�شت بدوي يف ملج� ��أ "لرعاية الن�ساء
املع َنف ��ات" يف ج ��دة عندم ��ا بلغ ��ت �سن
ال�ساد�س ��ة والع�شرين ،وكانت قد هربت
يف وق ��ت �سابق م ��ن بي ��ت والدها الذي
"مار� ��س العنف" عليها بح�سب ادعائها
منذ �أن كان عمرها  13عام ًا.

 وا�شنط��ن – انقرة – طهران /
ا.ف.ب -رويرتز
�أعلن ��ت كل م ��ن تركي ��ا وال�صني�،أم� ��س
الأربع ��اء ،مواق ��ف ب�ش� ��أن العقوب ��ات
الأمريكي ��ة على طهران الت ��ي دخلت �أوىل
حزمه ��ا حي ��ز التنفيذ ،الثالث ��اء ،يف وقت
حت� �دّث وزي ��ر اخلارجي ��ة الإي ��راين ع ��ن
عواق ��ب �ستواجه الوالي ��ات املتحدة دون
�أن يو�ضحها.
ويف �أنق ��رة ،ق ��ال وزي ��ر الطاق ��ة الرتكي،
ف ��احت دومنيز� ،إن ب�ل�اده �ستوا�صل �شراء
الغ ��از الطبيع ��ي م ��ن �إي ��ران متا�شي� � ًا مع
اتفاق توريد طويل الأمد.
و�أ�ض ��اف دومنيز يف مقابل ��ة بثتها "قناة
خرب" �إن عقد التوري ��د الطويل الأجل مع
طهران ين�ص على كمية قدرها  9.5مليار
مرت مكعب ،ت�سري حتى عام .2026
واعت�ب�رت وزارة اخلارجي ��ة ال�صينية �أن
روابط بكني مع طه ��ران منفتحة و�شفافة
وم�شروع ��ة ،وذل ��ك بعدم ��ا ه ��دد الرئي�س
الأمريك ��ي ،دونال ��د ترام ��ب ،بعقوب ��ات
قا�سي ��ة بحق كل م ��ن يتعام ��ل جتاري ًا مع
�إيران.
وقال ��ت اخلارجية ال�صيني ��ة يف بيان� ،إن
بك�ي�ن تعار� ��ض دوم� � ًا العقوب ��ات �أحادية
اجلان ��ب و"�سيا�س ��ة ال ��ذراع الطويل ��ة"،
وفق "رويرتز".
ويق ��ول م�س�ؤول ��ون �أمريكي ��ون �إنه ��م
يهدف ��ون �إىل �إي�ص ��ال �ص ��ادرات �إي ��ران
النفطي ��ة �إىل نقط ��ة ال�صف ��ر ،كو�سيل ��ة
لل�ضغ ��ط على طهران ك ��ي توقف براجمها
النووي ��ة وال�صاروخي ��ة وتتخل ��ى ع ��ن
زعزعة اال�ستقرار يف دول املنطقة.
وم ��ن املقرر �أن تب ��د�أ احلزم ��ة الثانية من
العقوب ��ات الأمريكي ��ة يف ت�شرين الثاين
املقبل ،وت�ستهدف ب�ش ��كل رئي�س مبيعات
النفط الإيراين.
من جانبه ق ��ال وزير اخلارجية الإيراين
حممد ج ��واد ظري ��ف� ،أم� ��س الأربعاء �إن
الواليات املتحدة لن تتمكن من منع �إيران
من ت�صدير النفط.
وكان م�س�ؤول ��ون �أمريكي ��ون قال ��وا يف
الأ�سابي ��ع الأخ�ي�رة � ،إنه ��م يهدف ��ون �إىل
�إيق ��اف �ص ��ادرات �إي ��ران النفطي ��ة متام ًا
كو�سيل ��ة لل�ضغط على طه ��ران كي توقف
براجمه ��ا النووي ��ة وال�صاروخي ��ة ،
وتتوق ��ف ع ��ن التدخ ��ل يف ال�صراع ��ات
الإقليمية يف �سوريا والعراق.
وتابع ظريف بقوله "�إذا �أراد الأمريكيون
الإحتف ��اظ به ��ذه الفك ��رة ال�ساذج ��ة

�صوّ ت جمل�س ال�شورى الإيراين�،أم�س الأربعاء،
عل ��ى حجب الثقة عن وزير العم ��ل علي ربيعي،
بع ��د �أ�شهر من الغ�ض ��ب املت�صاعد ب�سبب طريقة
معاجل ��ة احلكوم ��ة للأزم ��ة االقت�صادي ��ة الت ��ي
تفاقمت مع �إعادة فر�ض العقوبات الأمريكية.
وواف ��ق  129نائب� � ًا عل ��ى مذكرة حلج ��ب الثقة
ع ��ن الوزي ��ر مقاب ��ل  ،111مما يعط ��ي الرئي�س
الإيراين ح�سن روحاين مهلة ثالثة �أ�شهر ليعينّ
وزير ًا جديد ًا ،وفق ما نقلت فران�س بر�س.
وتع ّر� ��ض روح ��اين ل�ضغ ��وط متزاي ��دة يف
الأ�سابي ��ع املا�ضي ��ة لإج ��راء تعديل عل ��ى فريقه

وامل�ستحيل ��ة فعليه ��م �أي�ض� � ًا �أن يدرك ��وا
عواقبها  ،فال ميكنهم التفكري يف �أن �إيران
لن ت�صدر النفط و�أن �آخرين �سي�صدرون"
 ،ومل يو�ض ��ح ظري ��ف العواق ��ب الت ��ي قد
تواجهها الواليات املتحدة .
وا�ض ��اف ظريف :بات من ال�صعب ت�صور
�إج ��راء حمادث ��ات م ��ع الوالي ��ات املتحدة
بعدم ��ا فقدت ثقة الع ��امل فيها ب�سبب تقلب

االقت�ص ��ادي ،و�أدى ان�سح ��اب الواليات املتحدة
م ��ن االتف ��اق الن ��ووي امل�ب�رم ع ��ام � 2015إىل
�إعادة فر�ض �أول دفعة م ��ن العقوبات الأمريكية
الثالثاء على �إيران.
وتواج ��ه طه ��ران م�ش ��اكل اقت�صادي ��ة منذ فرتة
طويلة مث ��ل البطالة وب ��طء اال�ستثمارات ،دون
�أن يتمك ��ن الفريق االقت�صادي احلايل من تقدمي
حلول لها.
ويعد ربيعي م ��ن �أبرز حلفاء الرئي�س روحاين،
كم ��ا �أنه كان م�ست�ش ��ار ًا للرئي� ��س حممد خامتي
بني عامي  1997و2005

لندن

رغم بريك�ست� ..ستبقى بريطانيا قوة ع�سكرية
"عظمى"
�شدّد وزير الدفاع الربيطاين غافني ويليام�سون على � ّأن قدرات اجلي�ش الربيطاين لن تتق ّل�ص بعد خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
وق ��ال ويليام�س ��ون يف خطاب �أمام املجل� ��س الأطل�سي يف وا�شنطن قبل �أن يلتق ��ي نظريه الأمريكي جيم
ماتي�سّ � ،إن "مغادرة اململكة املتحدة لالحتاد الأوروبي لن يكون لها �أي ت�أثري يف ما يتعلق بالأمن والدفاع
يف �أوروبا".
و�أ�ض ��اف "بريطاني ��ا العب عامل ��ي كبري .ك ّنا دوم ًا ق ��وة ع�سكرية من الدرج ��ة الأوىل ،و�سنكون دوم ًا قوة
ع�سكرية من الدرجة الأوىل" .وت�أتي هذه الت�صريحات يف وقت كانت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي قد رف�ضت على ما يبدو يف حزيران التعليق على الو�ضع امل�ستقبلي للجي�ش الربيطاين.
وتهدف زيارة ويليام�سون �إىل �إقناع الأمريكيني ب� ّأن اململكة املتحدة �ستبقى حليف ًا موثوق ًا.
وق ��ال وزير الدفاع الربيط ��اين "بطريقة ما ،لقد ح ّد االحتاد الأوروبي م ��ن ر�ؤيتنا ،و�أثبط عزميتنا على
امل�ضي �إىل �أبعد من ذلك وحتقيق �أهداف �أعلى .اململكة
التطلع نحو الأفق ( )...الآن� ،أ�صبحنا �أحرار ًا يف
ّ
املتحدة م�صممة على اغتنام هذه الفر�ص اجلديدة

رئي�س الوزراء املاليزي ال�سابق ينكر اتهامه بالف�ساد

كوااللمبور

واج ��ه رئي� ��س ال ��وزراء املالي ��زى ال�ساب ��ق،
جني ��ب عبدال ��رزاق� ،أم� ��س الأربع ��اء� ،أم ��ام
املحكم ��ة الو�سطى بثالث اتهام ��ات حول غ�سل
واال�ستي�ل�اء عل ��ى الأم ��وال تبل ��غ قيمته ��ا 42
ملي ��ون رينجي ��ت مالي ��زي (نح ��و  10مالي�ي�ن
دوالر) والت ��ي تعود ملكيته ��ا �إىل �شركة " �إي�س
�أر �سي �أنرتنا�سيونال".
وذك ��رت وكالة �أنباء برناما املاليزية �إن جنيب،
 65عام ًا� ،أنكر هذه التهمة .ووجهت هذه التهمة
مبوج ��ب م ��ادة قان ��ون مكافحة غ�س ��ل الأموال
ومتوي ��ل الإرهاب والعائدات من الأن�شطة غري

http://www.almadapaper.net

ظريف� :أمريكا لن تتمكن من منع �إيران
من ت�صدير النفط

تركيا م�ستمرة ب�شراء
نفط �إيران ..وال�صني
ترف�ض "الذراع الطويلة"

حجب الثقة عن وزير العمل الإيراين

طهران

سـاعة
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امل�شروعة .2001
وتن�ص ه ��ذه املادة على ال�سج ��ن  15عام ًا على
احل ��د الأق�صى والغرامة ال تقل خم�سة �أ�ضعاف
من �إجمايل وقيمة العائ ��دات من الأن�شطة غري
امل�شروع ��ة �أو  5ماليني رينجيت �أو �أيهما �أعلى
عند الإدانة.
ويف  4مت ��وز املا�ض ��ي� ،أنك ��ر جني ��ب �أم ��ام
املحكمة الكربى ث�ل�اث اتهامات خليانة الأمانة
وتهم ��ة واحدة لإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ب�ش�أن
الأم ��وال بقيم ��ة  42ملي ��ون رينجي ��ت ماليزي
التابعة ل�شركة " �إي�س �أر �سي �إنرتنا�سيونال".

مواقفه ��ا ،متحدثا غداة دخ ��ول العقوبات
الأمريكية حيز التنفيذ جمددا �ضد طهران
"،تخيل ��وا التفاو� ��ض الآن ،كي ��ف �سنث ��ق
بهم؟ �أم�ي�ركا تتذبذب ب�شكل دائم ولذا فلم
يعد �أحد يثق بهم الآن".
ك�شفت �شبكة "�سي�.إن�.إن" الأمريكية� ،أن
نح ��و � 100شركة عاملية تدر� ��س مغادرة
�إيران بعد العقوبات التي �أقرتها الواليات

بولتون:بيونغ يانغ
مل تبا�شر نزع �سالحها
النووي

واشنطن

24
العالم في

وت� �ق ��ول م �� �ص��ادر
�إن � �س �م��ر رف �ع��ت
دع � ��وى ق���ض��ائ�ي��ة
�ضد والدها املدمن
ع� �ل ��ى امل � �خ� ��درات
ب �� �س �ب��ب ت�ع�ن�ي�ف��ه
لها و�ضربها على
ال� � � � � � � � ��دوام ع � ��ام
.2010
واتهمه ��ا والده ��ا
ب� �ـ "الع�صيان" يف
ظل نظ ��ام "و�صاية ويل الأمر" املعمول
ف�سجن ��ت على �إثرها
ب ��ه يف ال�سعوديةُ ،
م ��دة �سبع ��ة �أ�شهر ،ث ��م �أف ��رج عنها بعد
�أن �أث ��ار خ�ب�ر اعتقالها �ضج ��ة وحمالت
ت�ضامني ��ة وا�سع ��ة يف الع ��امل العرب ��ي
والغربي ،كما �أن الو�صاية عليها انتقلت
الحق ًا �إىل عمها بد ًال من �أبيها.
وكان حماميه ��ا ،وليد �أب ��و اخلري ،الذي
تزوجها الحق ًا عام  ،2011هو من �أطلق
حمالت الت�ضام ��ن والتوعية يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي لن�شر الوعي حول
حقوق املر�أة يف ال�سعودية.
ورفع ��ت ب ��دوي ق�ضي ��ة �ض ��د وزارة
ال�ش� ��ؤون البلدي ��ة لرف�ضه ��ا ت�سجيله ��ا
كناخب ��ة يف االنتخاب ��ات البلدي ��ة ع ��ام
 ،2011قائل ��ة �إنه ال يوجد قانون يف
الب�ل�اد مين ��ع �صراحة ت�صوي ��ت الن�ساء
�أو الرت�ش ��ح لالنتخاب ��ات ،ولكن ديوان
املظامل اعترب ذلك خطوة �سابقة لأوانها
.
�شارك ��ت ب ��دوي يف حمل ��ة قي ��ادة املر�أة
ال�سعودي ��ة لل�سي ��ارة ع ��ام  2011عرب
قي ��ادة �سيارتها يف ذل ��ك العام و�ساعدت
الن�س ��اء يف �إجراءات ال�شرطة والتعامل
مع احلكومة فيما يتعلق بهذا الأمر.
ورفع ��ت دع ��وى ق�ضائي ��ة يف الع ��ام
نف�س ��ه �ض ��د الإدارة العام ��ة للمرور يف
ال�سعودي ��ة ب�سبب رف�ضه ��ا منح رخ�صة
قيادة لها.
ويف �آذار  ،2012منحته ��ا وزارة
اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة جائ ��زة عل ��ى
ن�شاطاته ��ا وجر�أتها ودفاعها عن حقوق
املر�أة ال�سعودية.
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�أعل ��ن ج ��ون بولت ��ون ،م�ست�ش ��ار الأمن
القومي الأمريك ��ي� ،إن كوريا ال�شمالية
مل تتخذ خط ��وات لأزمة لن ��زع �سالحها
النووي ،فيم ��ا ا�ستقبل وزير اخلارجية
الإي ��راين حممد ج ��واد ظري ��ف نظريه
الكوري ال�شمايل ري يونغ هو.
و�أ�ش ��ار بولت ��ون �إىل ا�ستع ��داد وزي ��ر
اخلارجي ��ة الأمريك ��ي ماي ��ك بومبي ��و
للع ��ودة �إىل بيونغ يان ��غ ،لعقد اجتماع
�آخ ��ر م ��ع الزعيم الك ��وري ال�شمايل كيم
جون ��غ �أون ،ملتابع ��ة تنفي ��ذ م ��ا ا ُتف ��ق
علي ��ه ب�ي�ن كي ��م والرئي� ��س الأمريك ��ي
دونالد ترامب ،خ�ل�ال قمة جمعتهما يف
�سنغافورة يف حزيران املا�ضي.
ويف ال�سياق ذاته� ،صادق جمل�س الأمن
ن�ص �أمريكي ي�سته ��دف الت�أكد من
عل ��ى ّ
�أن العقوب ��ات ال�صارم ��ة عل ��ى كوري ��ا
ال�شمالي ��ة لن تُعرقل ت�سليمها م�ساعدات
�إن�سانية.
و�أ�شار م�س�ؤول ��ون يف املنظمة الدولية
�إىل �أن  10مالي�ي�ن �شخ� ��ص يف الدولة
ال�ستاليني ��ة� ،أي حواىل ن�صف �سكانها،
يعان ��ون نق�ص ًا يف التغذي ��ة ،الفتني �إىل
انخفا� ��ض �إنت ��اج الغ ��ذاء خ�ل�ال الع ��ام
املا�ضي.
و�أعربت لي ��ز غريغوار فان هارن ،نائب
ال�سفرية الهولندية ل ��دى الأمم املتحدة
والت ��ي تر�أ�س بالدها اللجن ��ة ،عن �أملها
ب�أن ت�ؤ ّمن املبادئ التوجيهية «تو�ضيح ًا
يف �ش� ��أن (�آلي ��ة) �إي�ص ��ال امل�ساع ��دات
الإن�سانية �إىل ال�شعب الكوري ال�شمايل،
م ��ن دون انته ��اك العقوب ��ات» ،م�ش�ي�رة
�إىل �أن "هدفن ��ا الأوحد ه ��و �إخالء �شبه
اجلزي ��رة الكورية من ال�سالح النووي،
والعقوبات مهمة جد ًا لتحقيق ذلك" .
وكان ��ت الواليات املتح ��دة اقرتحت يف
متوز املا�ضي مب ��ادئ توجيهية جديدة،
مت ّك ��ن جمموع ��ات �إن�ساني ��ة ووكاالت
تابعة للأمم املتحدة من احل�صول �سريع ًا
على �إعفاءات من جلنة العقوبات.

املتحدة على طهران ،وبد�أ �سريان املرحلة
الأوىل منها هذا الأ�سبوع.
ونقلت "�سي�.إن�.إن" ،عن م�س�ؤول �إداري
كبري يف وزارة اخلارجي ��ة الأمريكية ،مل
تذك ��ر ا�سمه ،قوله �إن "نح ��و � 100شركة
دولي ��ة �أعلن ��ت نيّته ��ا مغ ��ادرة ال�س ��وق
الإيرانية".
وتاب ��ع امل�صدر �أن ه ��ذا ي�أت ��ي "ا�ستجابة

للعقوب ��ات االقت�صادي ��ة الت ��ي فر�ضته ��ا
الإدارة الأمريكية على �إيران واملتعاونني
معها".
و�أ�ض ��اف امل�س� ��ؤول الأمريك ��ي ،بح�س ��ب
امل�ص ��در ذاته" :نح ��ن �سع ��داء للغاية ب�أن
نح ��و � 100شرك ��ة �أعلنت نيّته ��ا مغادرة
ال�س ��وق الإيراني ��ة ،ال �سيم ��ا يف قطاع ��ي
الطاقة والتمويل".
ووف ��ق ال�شبك ��ة الأمريكي ��ة ،ف�إن م ��ن �أهم
ال�ش ��ركات الت ��ي �أعلن ��ت نيته ��ا مغ ��ادرة
ال�س ��وق الإيراني ��ة �أو وق ��ف تو�سعه ��ا،
"بيج ��و" و"رين ��و" الفرن�سيت ��ان،
و"داميل ��ر" الأملانية ل�صناع ��ة ال�سيارات،
و"توت ��ال" الفرن�سي ��ة للمحروق ��ات،
و"�سيمن�س" الأملانية للتكنولوجيا.
وت�سته ��دف حزمة العقوب ��ات الأمريكية،
النظ ��ام امل�ص ��ريف الإيراين ،مب ��ا يف ذلك
�شراء طهران الدوالر الأمريكي ،واالجتار
بالذهب ،ومبيعات ال�سندات احلكومية.
دخ ��ول احلزم ��ة الأوىل م ��ن العقوب ��ات
عل ��ى �إي ��ران ي�أتي بهدف تكثي ��ف ال�ضغط
امل�ستم ��ر عليه ��ا من ��ذ �إع�ل�ان الرئي� ��س
الأمريكي دونالد ترامب يف �أيار املا�ضي،
االن�سحاب من االتفاق النووي املو ّقع بني
طهران واملجتمع الدويل عام .2015
وم ��ن املقرر �أن يبد�أ فر�ض حزمة عقوبات
ثاني ��ة �أوائ ��ل ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل،
ت�ستهدف قطاع الطاقة.

كندا متم�سكة بموقفها في "الدفاع
عن حقوق الإن�سان" في ال�سعودية
� أوتاوا bbc /
�أعربت كندا عن "قلقها ال�شديد" �إزاء جتميد
اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة للتعام�ل�ات
التجارية الثنائية اجلديدة بني البلدين.
لكنه ��ا قال ��ت �إنه ��ا متم�سك ��ة مبوقفها جتاه
دفاعه ��ا ع ��ن حق ��وق الإن�س ��ان يف اململك ��ة
وبتعليقاته ��ا ،والت ��ي �أث ��ارت اخل�ل�اف
الدبلوما�سي بني البلدين.
وقالت ،ماري بريل ،املتحدثة با�سم وزارة
اخلارجية الكندية "كندا �ستدافع دائم ًا عن
حماية حقوق الإن�سان  ،مبا يف ذلك حقوق
امل ��ر�أة  ،وحري ��ة التعبري يف جمي ��ع �أنحاء
العامل" ،م�ضيفة �أن بالدها "تريد مزيد ًا من
التو�ضيح من قبل احلكومة ال�سعودية".
وكانت اخلارجي ��ة الكندية قد انتقدت ،يف
بي ��ان ر�سم ��ي الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،القب�ض
على نا�شط ��ات حقوقيات �سعوديات بينهن
�سمر بدوي النا�شطة احلقوقية ال�سعودية
التي حتمل اجلن�سية الأمريكية.
وتطال ��ب النا�شطات ب�إنهاء نظ ��ام و�صاية
الرجل على املر�أة.
كم ��ا دع ��ت كن ��دا �إىل الإف ��راج ع ��ن "جميع
الن�شط ��اء امل�سامل�ي�ن الآخري ��ن يف جم ��ال
حقوق الإن�سان".
و�شك ��رت النا�شط ��ة ال�سعودي ��ة ،من ��ال
ال�شري ��ف ،كندا على موقفه ��ا وانتقاداتها
ملوج ��ة االعتق ��االت الأخ�ي�رة ،داعي ��ة
الوالي ��ات املتح ��دة وبريطاني ��ا واالحتاد
الأوروب ��ي �إىل االن�ضم ��ام �إىل كن ��دا يف
الدعوة للإفراج ع ��ن زميالتها النا�شطات
املحتجزات.
وباملقاب ��ل ،احتجت اخلارجية ال�سعودية
ب�ش ��دة عل ��ى الت�صريح ��ات الكندي ��ة
واعتربتها موقف ًا يعك�س "تدخ ًال �صريح ًا
و�ساف ��ر ًا يف ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة للمملكة
وخمالف� � ًا لأب�س ��ط الأع ��راف الدولي ��ة
وجمي ��ع املواثي ��ق التي حتك ��م العالقات
بني الدول".
واعت�ب�رت ال�سفري الكن ��دي "�شخ�ص ًا غري

مرغ ��وب فيه" وطلبت من ��ه مغادرة البالد
خالل الـ � 24ساعة املقبلة.
ون�شرت وزارة الإعالم ال�سعودية تغريدة
عل ��ى توي�ت�ر تق ��ول فيه ��ا �إن "التدخ ��ل
بال�ش�ؤون الداخلية للمملكة خط �أحمر".
و�أو�ض ��ح بي ��ان اخلارجي ��ة ال�سعودية �أن
توقي ��ف الأ�شخا�ص الذي ��ن حتدثت عنهم
كن ��دا "مت م ��ن قبل اجله ��ة املخت�صة وهي
النياب ��ة العامة التهامه ��م بارتكاب جرائم
توجب الإيقاف وفق ًا للإجراءات النظامية
املتبعة".
و�أ�شار �إىل �أن هذه الإجراءات "كفلت لهم
حقوقهم املعتربة �شرع� � ًا ونظام ًا ووفرت
له ��م جمي ��ع ال�ضمان ��ات خ�ل�ال مرحلت ��ي
التحقيق واملحاكمة".
وا�ستهجنت اخلارجية ال�سعودية مطالبة
كندا "بالإفراج الف ��وري" عن املوقوفني.
وقالت �إن ا�ستخدام هذه العبارة "م�ؤ�سف
ج ��دا" ،م�ضيفة �أنه "�أم ��ر م�ستهجن وغري
مقبول يف العالقات بني الدول".
و�أعلن ��ت �أي�ض ��ا "جتميد كاف ��ة التعامالت
التجاري ��ة واال�ستثماري ��ة اجلدي ��دة ب�ي�ن
اململكة وكن ��دا" .و�أ�شارت �إىل "احتفاظها
بحقها يف اتخاذ �إجراءات �أخرى".
وقال ��ت املنام ��ة� ،إنه ��ا تقف م ��ع الريا�ض
يف خالفه ��ا ال�سيا�سي مع كن ��دا ورف�ضت
م ��ا و�صفته بتدخ ��ل �أوت ��اوا يف ال�ش�ؤون
الداخلية ال�سعودية.
ويف تغريدة على ح�سابه ��ا الر�سمي على
تويرت قال ��ت وزارة اخلارجية البحرينية
"ت�ؤكد مملكة البحرين على ت�ضامنها التام
مع اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف
مواجه ��ة �أي تدخل خارج ��ي يف �ش�ؤونها
الداخلي ��ة و�ض ��د كل من يح ��اول امل�سا�س
ب�سيادتها".
واع ُتق ��ل عدد من النا�شط ��ات ال�سعوديات
خ�ل�ال الأ�شه ��ر الأخ�ي�رة ،ورمب ��ا يواجه
بع�ضه ��ن اتهام ��ات بالعم ��ل ل�صالح قوى
�أجنبية.
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إتجاهات ُم َت ّ
عددة
((زنجي �أ�شقر)) ..ال ُم�ضي في �
ٍ
ر�ضا املحمداوي

يف الأ�صبوح ��ة الت ��ي �شهدتْ حف ��ل توقيع
املجموعة ال�شعرية (زجني �أ�شقر) لل�شاعر
ال�ش ��اب� :صفاء خل ��ف  ،بت�أريخ / 11 /18
 ، 2011ق� �دَّم ال�شاع ��ر نف�س ��ه (مواليد عام
 1982يف الب�ص ��رة احل ��رام كم ��ا يحلو له
�أن يُ�س ّم ��ي مدينته) على �أن ��ه قد فتح عينيه
وبواك�ي�ر وعي ��ه على بيئة الأه ��وار املائية
بعواملها الغريبة واملده�شة يف جنوب مل�ؤه
احل ��زن واخليبات كما نعرف� � ُه نحن جميع ًا
 ،فم ��ن �أي ��ن ج ��اء ه ��ذا (الزجن ��ي اال�شقر)
كعن ��وان �ص ��ادم ومُ�س َتفِز لي�ضع� � ُه عنوان ًا
ملجموعة الق�صائد الت�سعة والع�شرين التي
�ض َّمه ��ا الديوان ال�صادر عن دار اجلفال يف
�سوريا ؟
ومل يك ��ن العن ��وان مُ�ست�ل ً�ا م ��ن ق�صي ��دة
بالعنوان نف�س ��ه  ،بل جاء من مقطع منفرد
ووقع بعد خامتة الق�صيدة الأوىل ويت ّكون
املقطع من جملة طويلة واحدة �ص...[ 21
�إن طائ ��ر ًا ي�شت ��د زرق ��ة ً َن َف � َ�ق عل ��ى �سارية
وط ��ن� /إب ��ان من ��اورة ع�سكري ��ة يف �سوق
�شعب ��ي  /ت�سكع به ذات م ��رة زجني �أ�شقر
� /إدعّى النبوة ]
يف ح�ي�ن �إنب ّث ��تْ ق�صائ ��د( �صف ��اء) البيئية
بطابعه ��ا املائي يف ذلك اله ��ور اجلنوبي ،
والت�أثي ��ث الق ��روي ل�صورتها م ��ن الداخل
ع�ب�ر ث�ل�اث ق�صائ ��د  ،منها ق�صي ��دة (زهرة
امل ��اء الثائ ��رة )الت ��ي يعاجله ��ا ال�شاع ��ر
بغنائي ��ة ميل�ؤها احلن�ي�ن وتدفعها الذاكرة
الطفولي ��ة مبا ي�شبه املناج ��اة  ،حيث تبني
الق�صيدة نف�سها ومن خالل املقاطع الثالثة
االوىل منها باال�ستذكار املقرون بالتكرار:
[جدت ��ي ...تعق ��دين ب�إغنيته ��ا النائح ��ة /
ت�شع ��ل روحي  / ..ورد بخ ��ور لكل �صبايا
البالد]
واملقطع الثاين [ جدتي ..طفلة هور /هور
يجرح بغنائه ال�صخر ]..
واملقط ��ع الثال ��ث [ جدت ��ي و�صويحبته ��ا
" �إغريب ��ه "� /سيدت ��ان م ��ن بخ ��ور ودمع
�أغنيات ]
ث َّم ��ة عناي ��ة وا�ضح ��ة يبديها �صف ��اء خلف
لال�ستهالل يف بع�ض الق�صائد �أو مفاتيحها
الأوىل ،لكنه �سرعان م ��ا يرتك تلك العناية
لتت�سرب الق�صيدة بعد ذلك من بني �أ�صابعهِ
عل ��ى عج ��ل  ،وهو ما جن ��د ُه يف الق�صيدة
الثانية م ��ن بيئة الأهوار واحلياة القروية
والت ��ي �أهت� � َّم ال�شاع ��ر مبعاجلته ��ا حي ��ث

ق�صيدة ( �إنه يحر�س الغائبني) التي
ُر�سمتْ مب�شهد م�سائي عام �أقرب ما
يك ��ون اىل اللقط ��ة العامة يف اللغة
ال�سينمائي ��ة [ يف �ضيع ��ات امل ��اء
الطه ��ور  /فالح ��ون ب�سمرة فارهة
 /بجل ��ود مدبوغ ��ة تر�س ��م عليه ��ا
�شرايينهم  /خرائط لوطن من�سي
 /يتقاط ��رون يف امل�س ��اءات نحو
ممالكهم الطينية]
ويف ق�صيدة (يدوّ رون وجوههم
باملاء) يقدُّم �صور اخلراب تباع ًا
وه ��ي تعك�س م ��ا �آل ��تْ اليه قرى
الق�ص ��ب وال�ب�ردي م ��ن �أوج ��اع
وحرائ ��ق ج ��وع وحو ّلته ��ا اىل
خرائب -:
 1كيف خلرائ ��ب الق�صب� /أنتطلق فرا�شة دون عار ...
 2ح�ي�ن ت�صط ��ك اخلرائ ��بخوف� � ًا  /عل ��ى �صباي ��ا قم ��ر
مندحر ....
... 3الفائتون على خرائبهم /مذلون بالدم ..
4بعد اليب�س بعام  /ال�شط،خي ��ط طوي ��ل م ��ن �صغ ��ار
ينبت ��ون �أ�صابعهم ال�صطياد
املاء ..
 5خرائ ��ب الق�ص ��ب تتناثركم�ساقط ذهب /بني الربدي اخلائن..
وكاد عن ��وان ق�صيدة (خمب ��ول ال�شط) �أن
ينفذ اىل ع ��امل الهور بغنائيت ��هِ العذبة� ،إ ّال
�أن �شخ�صي ��ة (ابو يزي ��د الب�سطامي) ظلتْ
بعي ��دة ً عنه ،وكان باالم ��كان عرب (�أ�سطرة
) الواقع �أو (ال�شخ�صية) �أن تنفذ الق�صيدة
اىل مف ��ردات البيئ ��ة والطبيع ��ة ،يف ح�ي�ن
تفاوتتْ وحدة البن ��اء يف املقاطع الثمانية
التي تك َّون ��تْ منها الق�صي ��دة وخا�صة ً يف
املقطعني االخريين
ق�صائد ق�صرية
[ �أن تك ��ون �شاع ��ر ًا قبل �أن تفق ��ه �أن تكون
كذلك  ،جرمية بحق ذاتك قبل �ألآخرين ]
وطامل ��ا �إخت ��ار ال�شاع ��ر �أن تك ��ون بع� ��ض
ق�صائ ��دهِ ق�صرية ،فقد عمد اىل جعلها �أكرث
داللة و�إيحاء ،و�أكرث مقدرة على الت�صوير
والتعبري وهو ما ينطبق متام ًا على ق�صيدة
(ذاكرة م�ستفزة) وكذلك ق�صيدة ( ولد بري
ك�شظي ��ة با�سلة) املتكونة م ��ن ثالثني كلمة
ب�ضمنها العن ��وان  ،وكان عنوان الق�صيدة
الأخ�ي�رة قد ج ��اء يف مفتت ��ح ق�صيدة (نبي
عراق ��ي بعاه ٍة منفرة) [:لهذا الولد الربي/
�صرب �شظية با�سلة]
ومل �أج� � ْد تف�سري ًا له ��ذا التداخل يف اجلمل
ال�شعري ��ة والعنون ��ة � ،أهو ت ��وارد خواطر

�شعري ��ة يف خميل ��ة �شاع ��ر ؟ �أ ْم حماول ��ة
ال�ستخ ��دام الذخرية اللغوي ��ة يف �أكرث من
مو�ضع و�أ�ستنف ��اد �صيغها وا�ستعماالتها ،
ولذا يتم تكرار توظيفها ؟
يف ح�ي�ن تجُ ّ�س� � ُد ق�صي ��دة (مق�ب�رة) من ��ط
الق�صي ��دة الق�ص�ي�رة (تتك ��ون م ��ن 22
كلم ��ة ب�ضمنه ��ا العنوان) ب� ��أروع متثالتها
و�صياغته ��ا الدالة  ،وخا�ص� � ًة احلفاظ على
نقط ��ة اجل ��ذب الوا�ضح ��ة حي ��ث تتجم ��ع
يف ب� ��ؤرة معن ��ى واح ��د رغم �أنه ��ا تقع يف
مقطني  ،يجي ُء املقطع االول منها ب�أ�سلوب
املخاطب ��ة ب�ضمري املُذ ّك ��ر[ تركتني عاريا ً/
دون �آخر /قلتَ يل� /إن هذا الطريق ي�ؤدي
اىل مدن حاملة]
ويج ��يء املقط ��ع الث ��اين ب�أ�سل ��وب �ضمري
املتكل ��م� [ :أب ��ي بقامت ��هِ الفارع ��ة كالنه ��ر/
د�س /بذاكرتي  /مقربة  /فكربت ]
ّ
يف ق�صي ��دة( نذر) يب ��د�أ ال�شاعر بداية قلقة
وموحي ��ة ( تائ ٌه يا وج ��ه �أمي )وكان ميكن
له ��ذه العبارة �أن تنفتح على مدى وجداين
مبالم�س ��ة عاطفية ت�ؤجج م�شاع ��ر الفقدان
واخل�س ��ارة � ،إ ّال �أنَّ االفع ��ال امل�ضارع ��ة
االربع ��ة ( يت�سل� � ُل  /يت�شم� � ُم  /يقتح� � ُم /
يطع � ُ�ن ) الت ��ي �أعقبتْ ذل ��ك االفتتاح جاءتْ
بعي ��دة ف�أبع ��دتْ الق�صي ��دة ع ��ن �أج ��واء

ال�ضي ��اع والغرب ��ة
واحل�ي�رة ومل يت ��م
�إ�ستح�ض ��ار �شخ�صي ��ة
�أالم ووجهه ��ا  ،وبع ��د
ه ��ذا االبتع ��اد مبا�شر ًة
تف�ص ��حُ الق�صي ��دة ع ��ن
ميلها اجلن�سي الوا�ضح
 [ :يدغ � ُ
�دغ الرغب ��ة
ب�إحت�ض ��ان البيا� ��ض ]
لتنته ��ي الق�صيدة [ ب�ضة
ٌ �ساق ��ك ِ �أيته ��ا الغاني ��ة/
ف�أمنحيني ترفك الغجري
�أك�سو بهِ عاملي ].
ومل �أج ��د �أي ��ة دالل ��ة �أو
معنى لعنوان (نذر) داخل
بنية الق�صيدة0
ق�صائد ر�شيقة
ث َّم ��ة ن ��وع �شع ��ري تناثرتْ
مناذج ��ه داخ ��ل جمموع ��ة
(زجن ��ي �أ�شق ��ر) وه ��و نوع
له ميزة الر�شاقة والو�ضوح
مثل ق�صيدة(رجال احلدود)
حي ��ث حت ��وز الق�صي ��دة
جماليته ��ا م ��ن خ�ل�ال حملها
لداللته ��ا ب ��دء ًا م ��ن عنوانه ��ا
و�إنتها ًء بخامتته ��ا  ،وبينهما
تق ��ع املفارق ��ة البليغ ��ة ؛
وجمالي ��ة ه ��ذه الق�صي ��دة ال
تكم ��ن يف و�ضوحه ��ا وحُ �س ��ن �صياغته ��ا
فح�سب  ،و�إمنا النه ��ا مت�ضي �سريعة نحو
�إلتقاطه ��ا الذكي عرب تكرار مفردة (�آبا�ؤنا)
�أربع مرات ب�صيغ تعبريية متغايرة قبل �أن
ن�صل اىل االمهات !؟
[ رجال احل ��دود �/آبا�ؤن ��ا ال�شرعيون /...
�آبا�ؤن ��ا  /النع ��رف �أ�سماءه ��م �... /آبا�ؤن ��ا
اليعرف ��ون �أ�سماءن ��ا �.... /..آبا�ؤن ��ا
ال�شرعيون جدا ًمينحونن ��ا كل هذا الفراغ
لنعلن �إمهاتنا ]
ويف ق�صي ��دة (مدينة اجلند) ي�أخذنا �صفاء
خل ��ف اىل �أف�ض ��ل ق�صائ ��د الن�ث�ر لدي ��ه يف
املجموعة حيث ير�س ��م ال�صورة امل�أ�س�أوية
ملدين ��ة (اجلند) وال ُب� � َّد ان ال�شاع ��ر يق�صد
مدين ��ة الب�ص ��رة( الب�ص ��رة احل ��رام ) كم ��ا
يحل ��و �أن يكتبه ��ا كم ��كان لكتاب ��ة �أ�شعاره
 ،و�إن مل ي�سمه ��ا باال�س ��م �صراح ��ة يف
الق�صي ��دة  ،مثلم ��ا ي�ص ��ح الو�ص ��ف عل ��ى
اية مدين ��ة عراقية �أخ ��رى تركتها حروبنا
املتكررة مدين ��ة للجند حيث تتداعى �صور
التهك ��م املمزوج ��ة بامل ��رارة [ :يتذك ��رون
لوع ��ة �إمهاتهم الربيئ ��ات  /وهن ير�ش�شن
م ��اء اال�سالة املل ��وث خلفهم ك ��ي يعودوا ]
وميت ��زج التعاطف بال�سخري ��ة  [ :توزعهم
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ال�سواتر على توابيت ُ�صنعتْ من �صناديق
ال�شاي ال�سريالنكي]  ،ويقدم ال�شاعر كذلك
�ص ��ور ًا م�ؤمل ��ة حلي ��اة ّ
ت�ض ��جُ بالتناق� ��ض :
[ي�شعل ��ون �سجائره ��م الرخي�ص ��ة كرخ�ص
�أرواحهم ]
ق�صائد �أخرى
وبا�ستثناء الق�صيدة االخرية ال�سابقة ف�إن
ق�صائ ��د النرث الطويلة التي كتبها �صفاء مل
َ
ترق اىل امل�ستوى النا�ضج الذي جاءت به
(مدينة اجلند):
[ فاحل�ض ��ارة النائي ��ة وامل�ستحدث ��ة معمار
عق ��ل ه ��ي بال�ض ��رورة نت ��اج عق ��ل حيوي
متاه ��ى مع الرغب ��ة االن�سانية العظيمة يف
ال�س�ل�ام ف�أنت ��ج �إ�ستق ��رار ًا �صن ��ع كل هذه
التكنولوجي ��ا التي مل نفقه �أ�سرارها �سوى
تره ��ات فا�شل�ي�ن يف ان ح�ضارتن ��ا علم ��ت
العوملي�ي�ن ] و[ فال ��ذات املنطقي ��ة العاقل ��ة
ذات الناق ��د والذات الفو�ضوي ��ة العابثة /
ذات ال�شاع ��ر �شيزوفرينيا مكبوتة ،خ�شية
ال مهابة]
مث ��ل ه ��ذه التعاب�ي�ر بجمله ��ا الطويل ��ة
و�إلتفافه ��ا عل ��ى املعنى والت ��ي تكاثرتْ يف
الن� ��ص االول م ��ن املجموع ��ة ( ال �أ�ؤم ��ن
�إال بال�شياط�ي�ن الت ��ي ت�سك ��ن �أرواحنا ) ال
تف�ص ��ح عن متك ��ن وقدرة �صف ��اء خلف يف
كتاب ��ة هذه النماذج او متي ��زه فيها  ،حيث
�إن�س ��اق اىل �سردي ��ة وتقريري ��ة وا�ضح ��ة
ت�ص ��ل اىل ح ��د ال�شع ��ارات الرنان ��ة ،ومل
يك ��ن منا�سب ًا �أن يكون ه ��ذا الن�ص مفتتح ًا
للمجموع ��ة ال�شعري ��ة �أو بواب ��ة لع ��امل "
�صفاء" ال�شعري "
ويف ن� ��ص ( �أ�شي ��خ كال�ض ��وء ح�ي�ن يعتلي
ج�س ��دي ال ��كالم ) ندخ� � ُل اىل هذيان ��ات
ق�صي ��دة الن�ث�ر الت ��ي ت ��دور ح ��ول نف�سها
لكنه ��ا ت ��كاد ال تق ��ول �شيئ� � ًا فتتداخ ��ل
التعابريالغريب ��ة وتتكر� ��س فنطازيا اللغة
[ يف الغرف ��ة البنف�سجي ��ة يحت�سي املكتئب
ك�أ�س ًا من �شوكوالته الهواء املخفوق]
ويف ق�صيدة (النهد ال�صاعد لغابة االفيون
بقطار ال�سلطة) �إ�شتجرتْ مفردات عنوانها
الطوي ��ل م ��ع مف ��ردات امل�ت�ن لت ��دل دالل ��ة
وا�ضحة على غمو�ض هذا الن�ص و�إغرتابه
عن ذاته حيث تك ّررتْ مفردة(الثورة) �أربع
مرات يف ع ��دة مقاط ��ع وبرتاكيب خمتلفة
 ،وتك� � ّررتْ معه ��ا مفردة (النه ��د) ب�إ�شارات
جن�سي ��ة غام�ض ��ة  ،لك ��ن الن�ص ظ ��ل معلق ًا
يف الف ��راغ فقد تكاثرتْ االفع ��ال لكن لي�س
وي�صبها يف
هنالك فاعل يقود هذه االفعال ّ
�سبيكة تعبريية وا�ضحة املعامل واملقا�صد ،
وكان ��ت هنالك كرثة كثرية من القول ولكن
لي�س هنالك من معنى وا�ضح وحمدد.

غروب �شم�س روبرت ريدفورد نجم هوليوود الالمع
ترجمة � :أحمد فا�ضل

�ص ��رح املمث ��ل واملخ ��رج الهولي ��وودي
ال�شهري روبرت ريدفورد �إن فيلمه القادم
�س ��وف يك ��ون الأخري ف ��ى تاريخه الفني
منذ بداي ��ة م�سريته الفني ��ة يف عام 1962
"حيث �سيقوم بدور �أحد �سراق البنوك
امل�شهورين "
م�ؤك ��د ًا �إن ��ه �سيتقاعد ع ��ن التمثيل  ،لكنه
قد ي�ستم ��ر يف الإخراج  ،ففي حديثه �إىل
جمل ��ة انرتتينمن ��ت ويكلي ق ��ال ريدفورد
البال ��غ من العم ��ر  81عام� � ًا  " :ال تقل �أبد ًا

�أب ��د ًا لوداع ��ي ال�سينم ��ا  ،ولكن ��ي �س�أودع
التمثي ��ل فق ��ط و�س�أذه ��ب نح ��و التقاع ��د
بعد رحلة طويل ��ة مع التمثيل منذ �أن كنت
يف �س ��ن  ، 21ح�سن� � ًا ه ��ذا يكف ��ي  ،ملاذا ال
نخرج ب�شيء متفائل و�إيجابي ؟ " .
يف ع ��ام  2016كان ريدف ��ورد ق ��د اق�ت�رح
�أن يك ��ون ل ��ه دوران �أخريان يف ال�سينما ،
وبع ��د ذلك �سي�ستقي ��ل  ..الفيلم الأول حمل
عنوان :
" نفو� ��س يف اللي ��ل " درام ��ا م ��ن �إخراج

ريتي�ش بات ��را وكتبه �سك ��وت نيو�ستادتر
وماي ��كل �أت� ��ش وي�ب�ر  ،الفيلم ا�ستن ��د �إىل
رواي ��ة حتمل نف�س اال�سم م ��ن كتابة كينت
ه ��اروف وقفت �إىل جانب ��ه املمثلة الكبرية
جني فوندا وماتيا�س �شونارت�س وجودي
جري ��ر  ،كان عر�ض ��ه الأول يف مهرج ��ان
البندقية ال�سينمائي يف � 1سبتمرب � /أيلول
� ، 2017أم ��ا فيلمه الثاين فكان من النوع
الكومي ��دي وال ��ذي تتخلل ��ه جرمية قتل
يتعر� ��ض خاللها ريدفورد ملطاردات عديدة

تنتهي بالقب�ض على املجرم .
وم ��ن �أكرث الأف�ل�ام التي حف ��رت تاريخه
بال�سينم ��ا " كل رجال الرئي�س " مع دا�سنت
هوفم ��ان وفيلم " كما كنا من قبل " وفيلم
" اللدغ ��ة " م ��ع الفن ��ان بول نيومان ،
وغريه ��ا من الأف�ل�ام التى نال ��ت �إعجاب
الع ��امل �أجمع � ،شارك يف ت�أ�سي�س معهد
�صدنا� ��س لل�سينما كما ح�ص ��ل على جائزة
�أو�سكار فخرية عام 1980
عن � /صحيفة الغارديان اللندنية

فيلم "المومياء" الذي يبقى
عندم ��ا عر�ض فيلم المخ ��رج �شادي عبد ال�س�ل�ام (المومياء) لأول
مرة نهاية �ستينيات القرن الما�ضي ،كتب الناقد ال�سينمائي محمد
�شفيق في مجلة (�سينما) الم�صرية يقول� " :إن ال�سينما الم�صرية
�س ��وف ت�ؤرخ بفيلم (المومياء)� ،إنه فيلم ي�سدل ال�ستار عن مرحلة
كاملة لكي يفتح بجر�أة �شديدة مرحلة جديدة".
و�إن كان ه ��ذا الفيل ��م ق ��د �أ ّرخ لنهاية حقبة طويلة م ��ن تاريخ هذه
ال�سينم ��ا ،ف�إنه وم ��ع جدية المح ��اوالت التي ت�ص ��دى لها عدد من
المخرجي ��ن ال�شباب لتقديم �سينما مختلف ��ة في الفترة نف�سها ف�إنه
ل ��م ي�ستط ��ع �أن يبلور �أ�س� ��س مرحلة جديدة لهذا الف ��ن الذي عجز
في ��ه المغاير والجاد عن مقاومة في�ض ال�سائد ال�سطحي والذي ما
زالت ال�سينما الم�صرية �أ�سيرة له.
ومع مرور �أكثر من  85عام ًا على مولد هذا المخرج الكبير بادرت
مكتب ��ة اال�سكندري ��ة بافتت ��اح قاعة ت�ض ��م �أعماله وتت�ضم ��ن �أزياء
وديكورات و�أك�س�سوارات ور�سوم ًا و�ضعها خالل م�سيرة �إبداعه
الق�صي ��رة ،ومازال الج ��دل يُثار مجدد ًا عن المحط ��ات المهمة في
م�سي ��رة ه ��ذا الفن الذي لم ي�ستط ��ع برغم تاريخ ��ه الطويل ن�سبي ًا
�أن ي�ؤك ��د ح�ض ��ور ًا نوعي� � ًا متميز ًا يواك ��ب به النت ��اج العالمي �إال
با�ستثن ��اءات قليلة تبدو فيها تجرب ��ة �شادي عبد ال�سالم في فيلمه
الأول والأخير هذا هي الأهم.
ولعل من �س ��وء حظ هذه ال�سينما �إن ف�سحة الأمل التي كان يمكن
�أن تتعلق بها لتقديم منجز متطور ارتبطت بمخرجين لم يمهلهما
الموت فر�صة الم�ضي لتكري�س تجاربهما في ال�سينما وهما �شادي
عب ��د ال�س�ل�ام وعاطف الطيب ..الل ��ذان ا�ستطاع ��ا �أن يقدما �أعما ًال
مفعمة بالتجديد والمغايرة مع ال�سطحي والمبتذل ال�سائد.
�أهمية المومياء تكمن في �أكثر من جانب حيث �أ�سهم في تفرد هذا
العمل ومنحه قيمته الفني ��ة العالية ،فهو مع كونه الفيلم الروائي
الأول ل�صانع ��ه� ،إال �أن ��ه كان ثم ��رة ع ��دد م ��ن الأف�ل�ام الت�سجيلية
المتمي ��زة التي ل ��م يخرج بع�ض منه ��ا عن المو�ض ��وع الذي �ش ّكل
هاج�س� � ًا لهذا المخ ��رج وهو التاري ��خ الغائب والبح ��ث عن هوية
تقف �أمامه �شامخة ولكنه يجهلها ..فالتاريخ والبحث عن الجذور
هاج� ��س الزم هذا الفنان في كل �أعمال ��ه وقد تجلى في (المومياء)
ب�ش ��كل وا�ض ��ح .وتجربت ��ه ف ��ي ت�صمي ��م الديك ��ورات والمالب�س
التاريخية في عدد من الأفالم .وعمله م�ست�شار ًا لكثير من الأعمال
التاريخية ومنها العالمية كما في (كيلوباتره) الذي انتجته �شركة
فوك�س و(فرعون) الذي �أخرجه البولندي كفالورفيت�ش دليل على
ذلك.
القيمة الأخرى لهذا الفيلم هو منهجه ال�سينمائي الجديد ور�ؤيته
وطبيع ��ة الفك ��ر ال�سينمائ ��ي ال ��ذي ت�ضمن ��ه واللغ ��ة ال�سينمائي ��ة
المتط ��ورة ،وال يجد م�شاهد هذا الفيلم �صعوب ��ة في ر�صد القيمة
الت�شكيلية التي �شهدت �أول محاولة لت�أ�صيلها في الفيلم الم�صري
الذي �أهمل في الأغلب الأعم منه هذا الجانب ..وهو في المومياء
ارتب ��ط بم�ضمون الفيل ��م الذي تحدده طبيع ��ة ال�شخ�صيات ولون
الأح ��داث حيث تنبع التكوينات من بني ��ة الفيلم الدرامية .وهناك
�أ�سباب �أخرى جعلت هذا الفيلم ومخرجه عالمة بارزة في م�سيرة
الفيل ��م العرب ��ي الت ��ي م ��ا زالت بحاج ��ة �إل ��ى الكثير م ��ن الفح�ص
والدرا�سة.
وق ��د نال فيل ��م المومي ��اء العديد م ��ن الجوائ ��ز ف ��ي المهرجانات
العالمية منها جائزة (�سادول) وجائزة النقاد في مهرجان قرطاج
 1970م وغيرهم ��ا ..و لأج ��ل فيلم المومياء ا�ستح ��ق �شادي عبد
ال�س�ل�ام �أن يك ��ون واح ��د ًا من �أب ��رز مخرجي العال ��م ..فقد اختير
�ضمن �أهم  100مخرج عل ��ى م�ستوى العالم خالل تاريخ ال�سينما
ف ��ي العالم م ��ن رابطة النق ��اد الدولية ف ��ي فيينا .احت ��ل المومياء
المرتب ��ة الأول ��ي في ا�ستطالع الأف�ل�ام الأجنبية ال ��ذي �أجري في
فرن�سا عام 1994م.
�أهمية المومياء تكمن في �أكثر من جانب
حيث �أ�سهم في تفرد هذا العمل ومنحه
قيمته الفنية العالية ،فهو مع كونه الفيلم
الروائي الأول ل�صانعه� ،إال �أنه كان ثمرة
عدد من الأفالم الت�سجيلية المتميزة التي
لم يخرج بع�ض منها عن المو�ضوع الذي ّ
�شكل
هاج�س ًا لهذا المخرج وهو التاريخ الغائب
والبحث عن هوية تقف �أمامه �شامخة ولكنه
يجهلها..

 HOLONالكتاب ..الفيلم
�صالح �سرميني

ال يكتف ��ي ال�سينمائي ��ون التجريبي ��ون
ب�إجن ��از �أف�ل�ام فح�س ��ب ،ولكنه ��م،
بالتوازي ،ميار�س ��ون �أنواع ًا �أخرى من
الفنون :الأداء الفن � ّ�ي املبا�شر ،الفيديو،
الت�صوير الفوتوغرايف ،النحت ،الر�سم،
الإن�ش ��اءات ال�سمعية/الب�صري ��ة..،
والكثري منه ��م ي�ساهم يف �إث ��راء املكتبة
�ات نقدية ،وتنظريية
ال�سينمائي ��ة بكتاب � ٍ
عن �أعمالهم ،و�أعمال غريهم ،و�أي�ض ًا يف
التن�شي ��ط ال�سينمائ � ّ�ي بتنظي ��م عرو�ض
جمعيات
لل�سينما التجريبي ��ة عن طريق
ٍ
ومهرجانات
�سات عام ��ة،
ٍ
�أهلي ��ة ،وم� ّؤ�س ٍ
متخ�ص�صة.
ال�سينمائي الفرن�سي "كري�ستيان لوبرا"
واح ٌد م ��ن ه�ؤالء ،م�ص ��و ٌر فوتوغرا ّ
يف،
�سينمائ � ّ�ي ،وفيدي ��ويّ  ،وم� ّؤ�س� ��س
�إ�ص ��دارات (،)Paris Expérimental
ومن ��ذ ع ��ام  1976وحت ��ى الي ��وم �أجنز
ح ��وايل ع�شري ��ن فيلم ��ا ،وفيدي ��و،
وق ��دم عرو�ض� � ًا فني ��ة مبا�ش ��رة ،يف عام
 1997ن�ش ��ر جمموع ��ة م ��ن الن�صو�ص،
واملحا�ضرات عن �أفالمه (بني ال�صور).
ت�أث ��رت �أعمال ��ه ال�سينمائي ��ة بالر�س ��م
التعب�ي�ريّ التجري ��ديّ  ،وبراديكالي ��ة

ال�سينم ��ا املرتية عند النم�س ��اوي "بيرت
كوبلكا" ،ويهت ّم يف عمله ب�إعادة �صياغة
الإمكانات ال�شكلية ،واملفاهيمية للفيلم،
وتتجلى �إحدى خ�صائ�ص �أفالمه تفتيت
ال�صورة �إىل �شظاي ��ا بهدف تفجري �إطار
ال�ص ��ورة ،وخلق كثافة �أل ��وان مل ي�سبق
لنا �أن �شاهدنا م�سبق ًا.
م ��ن بني �أعماله ـ على �سبيل املثال ـ كتاب
ورق ��ي �صغري احلج ��م� ،صحي � ٌ�ح ب�أنه ال
جانب �أدب � ّ�ي ،معريف،
يت�ض ّم ��ن ع ��ن �أيّ
ٍ
�أو فك ��ريّ .. ،ولك ��ن ،تكم ��ن خ�صو�صيته
يف جان � ٍ�ب جما ّ
يل بح ��ت يك�شف عنه من
الوهل ��ة الأوىل ،وه ��و �إح ��دى املعاي�ي�ر
اجلوهري ��ة الت ��ي ترتكز عليه ��ا ال�سينما

التجريبي ��ة ،وتداف ��ع عنها ،وت ��روّ ج لها
عملي ًا ،ونظري ًا.
ال يحتوي الكتاب على �أيّ مادة مكتوبة،
وال حت ��ى كلم� � ًة واح ��دة ماع ��دا عن ��وان
الغالف الأول ( ،)HOLONوتو�ضيح ًا
مُقت�ضب� � ًا عل ��ى غالف ��ه الأخ�ي�ر ،وما بني
�ات ملون ��ة ت�سته ��دف
الغالف�ي�ن �صفح � ٍ
ت�صفح� � ًا من �أجل ق ��راءةٍ ب�صرية متمهلة
�صفح� � ًة �صفح ��ة� ،أو ب�سرع ��ةٍ متنح وهم
احلرك ��ة ،حرك ��ة الأل ��وان ،وتداخالته ��ا
يف ع ��ودة طريف ��ة ،وم�سلي ��ة �إىل
الف�ت�رة الت ��ي �سبق ��ت تاري ��خ اكت�شافات
ال�سينماتوغ ��راف ،والإرها�صات الأوىل
خلل ��ق وه ��م احلرك ��ة ،وتط ��وّ ر �آلي ��ات

العر�ض ال�سينمائي.
وكما هو كتاب للنظر ،الت�أمل ،والفرجة،
ميك ��ن اعتب ��اره �أي�ض� � ًا قطع� � ًة فني� � ًة من
ال ��ورق املل ��ون ،هو� � ٌ�س ل ��و ّ
ين يتواف ��ق
مع اهتمام ��ات ال�سينمائ ��ي بالألوان يف
�أفالمه التجريبية.
ويف احلات�ي�ن ،وكم ��ا مب ��د�أ احلرك ��ة يف
ال�سينم ��ا ،يعتمد الكتاب على فكرة تتابع
ال�ص ��ور ،حيث يجب ت�صف ��ح ال�صفحات
ب�سرع� � ٍة م ��ن �أج ��ل احل�صول عل ��ى وهم
حرك ��ة الأل ��وان وُفق فك ��رة ،و�آلية تتابع
اللقط ��ات يف الفيل ��م ،حي ��ث تعت�ب�ر كل
�صفح ��ة مبثاب ��ة "فوتوغ ��رام" ،وه ��ي
الوح ��دة القيا�سي ��ة لل�شري ��ط الفيلم ��ي
ب�أنواعه املختلفة  35 ،16 ،8 :مللي..
ّ
مت ت�صمي ��م ه ��ذا الكتاب الفن � ّ�ي انطالق ًا،
ً
واعتم ��ادا عل ��ى فيل ��م جتري ��دي بنف� ��س
اال�سم� ،أخرجه "كري�ستي ��ان لوبرا" عام
 ،1982وميك ��ن ت�صفح ��ه م ��ن الي�س ��ار
�إىل اليم�ي�ن ،وبالعك�س ،كم ��ا حال الفيلم
متام ًا ،والذي ميكن م�شاهدته من البداية
�إىل النهاية ،وبالعك�س �أي�ض ًا.
تتواف ��ق الق ��راءة الب�صري ��ة يف كال
االجتاه�ي�ن مع ف�صل � ّ�ي الفيل ��م الأ�صلي،
وي�سم ��ح ه ��ذا الكتاب/القطع ��ة الفني ��ة
مب�شاه ��دة الفيل ��م بطريق ��ة �أخ ��رى،
وبالت�أكي ��د ،ه ��و لي� ��س كتاب� � ًا لعام ��ة
اجلمه ��ور ،وحي ��ث �أن ��ه ،ومن ��ذ البداية
موّ جه للف�ضولي�ي�ن ،وال�شغوفني باقتناء

هذا النوع من الكتب/القطع الفنية.
يف ع ��دد �شهر يوني ��و  2018م ��ن املجلة
الفرن�سي ��ة ( )METTRAYكت ��ب
"كري�ستي ��ان لوب ��را" ن�ص� � ًا تعريفي� � ًا،
وتو�ضيحي� � ًا ،و�أك ّد على ت�أثراته الأوىل،
واملمت ��دة ،وخا�ص� � ًة بالر�س ��ام الأمريكي
"م ��ارك روتك ��و" الليت ��واين الأ�ص ��ل
( ،)1970-1903وال ��ذي ُ�صنفت �أعماله
بالتعبريية التجريدية.
يف ع ��ام  1981بد�أ "كري�ستي ��ان لوبرا"
إمكانيات
�إجن ��از فيلم ��ه ( )HOLONب�
ٍ
ب�سيط ��ة جد ًا ،وكان ��ت مادت ��ه الأ�سا�سية
التي �صورها قطع ًا من الكرتون الأ�سود،
وبطريقة ارجتالية متام ًا ،وبعد تدخالت
لوني ��ة مبا�ش ��رة ،كان ��ت النتيج ��ة عم�ل ً�ا
�سينمائي� � ًا مبهر ًا على امل�ستوى الب�صري
يتقاطع مع �أعمال ال�سينمائي التجريبي
الأمريك ��ي "ب ��ول �شاريت ��ز" (-1943
 ،)1993بدون �أن يت�شابها.
بع ��د �أربع�ي�ن عام� � ًا تقريب� � ًا م ��ن �إجن ��از
الفيلم ،امتلك "كري�ستيان لوبرا" الرغبة
ب�إيق ��اف ال�ص ��ور ،وم�شاه ��دة الفيل ��م
بطريقةٍ �أخرى� ،صور ًة �صورة ،وجاءته
فك ��رة حتوي ��ل الفيل ��م �إىل كت ��اب ،ولكن
اعتم ��اد ًا على �ص ��ور الفيل ��م نف�سه ،ومن
�أجل ذلك ،ن�سخ بع�ض ال�صور �إلكرتوني ًا
(�سكانر) ،مبجموع � 156صورة حتولت
بدورها �إىل �صفحات الكتاب.
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اقــــرأ
علم اجتماع املعرفة
عن دار املدى �صدر حديثا الرتجمة العربية لأطروحة
الدكت ��ور عل ��ي ال ��وردي " يف علم اجتم ��اع املعرفة "
ترجمة الدكت ��ورة الهاي عبد احل�سني التي كتبت يف
تعري ��ف الكتاب " يظهر ال ��وردي يف هذه الأطروحة
وف�س ��ر وح ّل ��ل فيه ��ا نظرية ابن
النظري ��ة الت ��ي ق� �دّم ّ
خل ��دون  ،قدرت ��ه املتمي ��زة لتطوي ��ر جدل ��ه الفك ��ري
وتطوي ��ر �أفكاره ليجع ��ل منها �أمنوذج� � ًا يحتذى به
له ��ذا النوع من االعم ��ال " وت�ضيف املرتجمة �أن هذا
الكتاب ي�سل ��ط ال�ضوء على مرجعي ��ات علي الوردي
الت ��ي �ضم ��ت نخب ��ة ممت ��ازة م ��ن علم ��اء االجتم ��اع
والتاريخ الغربيني وعدد من املفكرين العرب.
ح

ول العا

لم

حّ
اتاد الأُدباء ي�ستذكر �شيخ املجمع العلمي العراقي
براد يرف�ض دفع النفقة..
و�أجنيلينا جويل تقا�ضيه
اتهم ��ت الفنان ��ة العاملي ��ة
�أجنيلين ��ا ج ��ويل زوجه ��ا
ال�ساب ��ق ب ��راد بي ��ت بع ��دم
االلت ��زام مب�صاري ��ف �أوالده،
ملدة ال�سن ��ة والن�صف املا�ضية
من ��ذ االنف�ص ��ال ،وق ��ال �أح ��د
امل�ص ��ادر ملوق ��ع etonline
�إنه ��ا تخط ��ط �إىل رف ��ع ق�ضية
تلزم ��ه بواجبات ��ه نح ��و
�أوالده.
ق� �دّم امل �ت �ح��دث الر�سمي
للفنانة �أجنيلينا جويل
ع ��ري� ��� �ض ��ة ل �ل �م �ح �ك �م��ة
� �ش��ارح � ًا �أن �أجنيلينا
�أرادت �أن تنهي العالقة
م� ��ع ب � � ��راد ب � �ي� ��ت ،ل �ك��ن
ب�ط��ري�ق��ة ت���س�م��ح لهما
بالقيام بواجباتهما
جتاه الأطفال من
دون �أن ي�شعراهم
ب�أي خالف ،لكن
براد مل يلتزم
باالتفاق.
وق���د ��ص��رح
�أحد امل�صادر
ملوقع ET
�أن ب � ��راد
ب��ي��ت دوم� � � ًا
يلبي دائم ًا التزاماته،
خا�صة �إذا تعلق الأمر
ب ��أط �ف��ال��ه ،و�أن ه��ذه
ال��وث �ي �ق��ة ك ��اذب ��ة �أو
مي� �ك ��ن �أن ت �ك��ون
ح��دث��ت وق�ي�ع��ة ما
ال يعلم تفا�صيلها
�أح��د ،و�أن ب��راد
ب� �ي ��ت ي �ف �ت �ق��د
�أطفاله كثري ًا
وينتهز �أي
ف� ��ر��� �ص� ��ة
للجلو�س
م� �ع� �ه ��م

وتنفيذ مطالبهم.يذكر �أن براد
بيت و�أجنيلينا ج��ويل لديهم
� 6أطفال ترتاوح �أعمارهم بني
ال� �ـ�� 10س�ن��وات وال� �ـ� 16سنة،
و�أنهما �أعلنا انف�صالهما بعد
�سنتني من الزواج.

 بغداد /زينب ّ
امل�شاط
كان وزي ��ر ًا للثقاف ��ة والإر�شاد عام
 ،1967يج ��ده البع�ض مو�سوعي ًا،
و�آخ ��رون ي�سمون ��ه عالمِ � � ًا باللغ ��ة
العربي ��ة ،وه ��و بالفع ��ل هج ��ر
املنا�ص ��ب واخت ��ار اللغ ��ة واالدب،
والعل ��م ،رئي� ��س املجم ��ع العلم ��ي
العراق ��ي الراح ��ل �أحم ��د مطلوب،
�أق ��ام ل ��ه االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّت ��اب يف الع ��راق جل�سة ت�أبني
تزامن� � ًا م ��ع رحيل ��ه قب ��ل �أ�سابيع،
اجلل�س ��ة �أقيمت �صب ��اح يوم �أم�س
االربع ��اء عل ��ى قاع ��ة اجلواه ��ري
يف مق ��ر االحت ��اد ،ح�ضرها رئي�س
املجم ��ع العلمي اجلديد عبد املجيد
حم ��زة  ،ورئي� ��س االحت ��اد الع ��ام
للأدب ��اء والك ّتاب يف العراق ناجح ال�ض ��وء على املو�ضوع ��ات االدبية �آث ��اره تتح ��دث عن ��ه من خ�ل�ال ما يجب ان ال نن�س ��ى ثنائيته ال�سيدة
املعموري الذي �أكد قائال " �إن مثل اليومي ��ة و�إمنا دورن ��ا يحتم علينا ت�شع ��ه للنا�س من عل ��م ومعرفة يف خديج ��ة احلديث ��ي ،الت ��ي توفيت
ه ��ذه املب ��ادرة �سع ��ى له ��ا االحتاد االحتف ��اء بال�شخ�صي ��ات املهم ��ة �شتى فروع اللغة".مل ي ُكن مطلوب قب ��ل وفات ��ه ب�شهري ��ن ،جمعهم ��ا
ب�ش ��كل خا�ص ،لأنه ��ا تنطوي على واملعروفة ثقافي ًا وفكري ًا".
قد جتاوز ال� �ـ � 5سنوات حني دخل حب عظيم وتزوج ��ا وكانا مع ًا يف
ر�سائ ��ل كث�ي�رة ،وه ��ي م�ؤ�ش ��ر مل ��ا ع�ض ��و املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي املدر�سة االبتدائية ،ويف الع�شرين الكلية".
و�صل ل ��ه االحتاد من خالل حتوله د .ط ��ارق اجلناب ��ي يتح ��دث ع ��ن م ��ن عمره تخ ��رج من كلي ��ة الآداب ُع� � ّد مطل ��وب البالغ ��ي االول يف
م ��ن منظم ��ة ثقافي ��ة اىل م�ؤ�س�س ��ة الراح ��ل قائ�ل�ا " �إن مطل ��وب كان والعل ��وم وكان االول عل ��ى دفعته ،ر�سالت ��ه كم ��ا ذك ��ر اجلناب ��ي ،و "
ثقافي ��ة ".و�أك ��د املعم ��وري "�أن عامل� � ًا يحي ��ط باللغ ��ة ب�ش ��كل مبهر يذك ��ر اجلناب ��ي �أنن ��ا "يف الوق ��ت حني �أحتدث عن ��ه بالت�أكيد �س�أقول
دور االحتاد اليكمن يف ت�سليط ولكن ��ه ال يع�ب�ر عن نف�س ��ه بل ترك ال ��ذي نتح ��دث في ��ه ع ��ن مطل ��وب ان ��ه م ��ن االعم ��دة اال�سا�سي ��ة يف

�إلي�سا:

قال ��ت املطرب ��ة اللبناني ��ة �إلي�س ��ا� ،إنها
ف�ضل ��ت �إع�ل�ان �إ�صابته ��ا ب�سرط ��ان
الث ��دي ،خالل فيديو كليب �أغنية "�إىل
كل الل ��ي بيحب ��وين" ،بعدم ��ا ت�أك ��دت
�أنها ُ�شفي ��ت منه كليًا وانت�صرت عليه،
و�أرادت �أن تك ��ون ق ��دوة للكثريي ��ن
م ��ن امل�صابني باملر�ض ،ل ��ذا مل توقف
ن�شاطاته ��ا الفني ��ة� .أ�ضاف ��ت �إلي�س ��ا،
خ�ل�ال مداخل ��ة هاتفية ع�ب�ر ف�ضائية
 MTVاللبنانية" :ما كان بدي �أبني
�ضعف ��ي للعامل ،كن ��ت �أري ��د �أن �أكون

ُ
انت�صرت على
ال�سرطان كل ّي ًا
و� ُ
أردت �أن
�أكون قدوة
للآخرين

تداول ��ت و�سائ ��ل �إعالم ع ��دة ،على �سرتوبنز.و�أظه ��رت ال�ص ��ور املتداول ��ة،
نط ��اق وا�س ��ع� ،ص ��ور ًا مفاجئ ��ة مل وجود ثق ��ب �أ�سفل ح ��ذاء دوق �سايك�س،
يكن م ��ن املتخيل �أن تك ��ون حقيقية كم ��ا مل يكن احل ��ذاء ملمّع ًا ،يف حني بدت
تظه ��ر الأمري ه ��اري مرتدي� � ًا حذاء م ��اركل بهيئ ��ة �أنيقة للغاي ��ة ترتدي قبعة
ممزق ًا من الأ�سف ��ل ،خالل ح�ضوره جميلة وف�ستان ًا قدرت قيمته بـ 400جنيه
برفق ��ة زوجت ��ه ميغان م ��اركل حفل �إ�سرتليني.و�ضج ��ت و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
زف ��اف �صديق طفولته ت�شاريل فان االجتماع ��ي ب�أحاديث �ساخ ��رة عن حذاء

 بيت املدى ي�ؤبِّن �أحمد مطلوب
تقف هذه الزاوي ��ة مع �شخ�صية مبدعة
يف جماله ��ا يف �أ�سئل ��ة �سريعة حول ما
ت�شغل ��ه الآن وجدي ��د �إنتاجه ��ا وبع�ض
م ��ا ت ��و ّد �أن تقول ��ه ملتابعيه ��ا من خالل
�صحيف ��ة امل ��دى ،يف وقف ��ة م ��ع الناقد
الت�شكيلي �صالح عبا�س:

�ضم ��ن فعاليات ��ه املمنهجة يف
ا�ستذكار ال�شخ�صيات الفكرية
والثقافي ��ة واملو�سوعي ��ة بيت
امل ��دى يف �شارع املتنبي ي�ؤبّن
رئي�س املجمع العلمي الراحل
�أحم ��د مطل ��وب خ�ل�ال جل�سة
�ستق ��ام عل ��ى قاعة بي ��ت املدى
يف �شارع املتنب ��ي �صباح يوم
غد اجلمعة.
 حممد م�سي
الفن ��ان الت�شكيل ��ي ،يحتف ��ي
مبنج ��زه ملتق ��ى اخلمي� ��س

عرب ح�ساباته ��م على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،و�أحدثه ��م الفن ��ان
الإماراتي ح�س�ي�ن اجل�سمي الذي �أكد
�أن ��ه "لو �أردنا �أن نختار للعزمية ا�سما
�آخ ��ر �سنطل ��ق عليه ��ا �إلي�س ��ا" ،بينم ��ا
قال ��ت نان�س ��ي عج ��رم � ّإن الي�سا قدّمت
در�س� � ًا عظيم ��ا ل ��كل النا� ��س  ،وكتب ��ت
�شريي ��ن عبد الوهاب عل ��ى �صفحتها ،
كل التحي ��ة لإلي�س ��ا ال�شجاع ��ة القوية
الل ��ي تغلب ��ت عل ��ى حمنته ��ا م ��ن غري
ا�ستعرا�ض .

ً
جدال و�سخرية على الإنرتنت
"حذاء الأمري هاري" ُيثري

وقفة مع

الإبداعي خ�ل�ال جل�سة يقدمها
الناقد الت�شكيلي جواد الزيدي
وذلك م�س ��اء الي ��وم اخلمي�س
على قاعة اجلواهري.
 حامد لعيبي
املخ ��رج ال�سينمائ ��ي ،يق� �دّم
ن ��دوة بعنوان " غي ��اب الدور
الرقاب ��ي يف �إنت ��اج الربام ��ج
والدرام ��ا العراقية" وذلك يف
دار العالقات الثقافية .الندوة
تق ��ام �صب ��اح الي ��وم اخلمي�س
على قاعة الدار.

قدوة ومث�ل�ا للقوة م�ش للخوف� ،أعلم
�أن الكثريي ��ن ح ��ول الع ��امل يواجهون
ال�سرط ��ان بالوجع واخل ��وف ،و�أعلم
� ً
أي�ضا �أن املر�ض �أ�صعب على املحيطني
باملري� ��ض وذو ّي ��ه" .تابع ��ت املطرب ��ة
فحو�صا طبية
اللبناني ��ة �أنه ��ا تجُ ��ري
ً
�سنو ًي ��ا ،الفت� � ًة �إىل �أن الفح�ص ��وات
املبكرة �ساعدتها يف اكت�شاف �إ�صابتها
باملر�ض ،ما �ساعدها يف التغلب عليه.
وال ت ��زال �إلي�س ��ا تتلق ��ى الر�سائل من
قِبل معجبيه ��ا ،والعديد من امل�شاهري،

املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي ،وج ��اء
للمجم ��ع انتخاب ًا لي�س اخيتار ًا من
قبله ،وبعد �أن ترك اجلميع املجمع
بع ��د ع ��ام  2003بق ��ي مطلوب هو
الوحيد الذي يرتدد هناك".
كما حتدث الدكت ��ور رحمن غركان
عن �أطروحة مطلوب العلمية وقال
" �إن اطروحته ت�ؤكد ان هذا الرجل
مبا يحمله من معارف حي ال ميوت
 ،فهو العامل وامل�ؤرخ العراقي الذي
ينتم ��ي للبلد روح� � ًا وج�سد ًا ،وهو
الناقد الوحيد من جيله الذي ر�صد
النقد االدبي ر�صد ًا علمي ًا من خالل
عنايت ��ه بامل�صطل ��ح واملنهج ،ويف
عل ��م املنهج ق ��دم بالغ ��ات حتليلية
وتعليمي ��ة وفني ��ة ،و�أول من كتب
ع ��ن النه ��ج التاريخ ��ي واخت� ��ص
به".
اجلل�س ��ة ت�ضمن ��ت الكث�ي�ر م ��ن
املداخالت واختتم ��ت بتقدمي درع
املجمع العلمي العراقي اىل رئي�س
االحت ��اد الع ��ام لالدب ��اء والكت ��اب
يف الع ��راق ،كم ��ا ق ��دم االحت ��اد
دروع� � ًا لل�ضي ��وف الذي ��ن حتدثوا
عن الراح ��ل ،و�إىل املجمع العلمي
العراقي.

هاري ،حيث كتب جو�سينني مونتيال "�إذا
كان الأم�ي�ر هاري لديه ثق ��ب يف حذائه،
فما الذي يتبقى لنا نحن الفالحني"؟
كم ��ا ت�ساءل �آخ ��رون عم ��ا �إذا كان الأمري
ق ��د ارتدى احلذاء باخلط� ��أ �أم �أنه مل يكن
يدري بالثقب� ،أو �أنه علم بوجوده ،لكنه
ظن �أن �أحد ًا ال ميكنه مالحظته.

 علي ح�سني

�أحالم
كاتب عمود
قال يل �صديق عزيز،ما هذه
الأكوام من الكتب،هل �ستق�ضي
عمرك تتنقل من �شوبنهور �إىل
طه ح�سني؟ �ضحكت و�أنا �أقول
له ،برغم مئات الكتب التي تراها
ف�إنني حتى هذه اللحظة،ال
�أفهم مباذا"يرطن"�سا�ستنا!
منذ �سنوات والنا�س تبحث
عن م�س�ؤول خمتلف مينحونه
�أ�صواتهم ،وهم مطمئنون �إىل
�أنهم ا�ستثمروها يف امل�ستقبل،
رغم �أنهم يدركون � ّأن معظم
ال�سيا�سيني يتعاملون مع
االنتخابات على �أنها عدّاد �سيارة
�أجرة ال يعمل � اّإل ل�صاحلهم ،لقد
مللنا من رئي�س وزراء يخرج
كل ثالثاء يذ ّكرنا ب�أنه"املنقذ"،
و�أنه �سي�ضع خم�سة �آالف فا�سد
وراء الق�ضبان ،يف الوقت الذي
يجل�س ّ
كل م�ساء يت�سامر مع
حيتان النهب ،انظر �إىل هذا
الكتاب و�أ�شرت �إىل"خطابات
ال�سلطة"الذي كتب فيه جان لوك
� ّأن"احلاكم هوالذي يحقق نفع ًا
م�ستقبلي ًا للنا�س"والآن �أجبني
ماذا �سيكتب م�س�ؤولونا ،لو قرروا
كتابة مذكراتهم ويومياتهم،هل
�سيتحدثون عن حجم اخلراب
الذي قطعته البالد خالل ال�سنوات
املا�ضية؟ يا �صديقي �ألي�س مذه ًال
ومثري ًا حني نقلب مذكرات بناة
التجارب احلديثة ،فنجد كيف
�أن التحول يف �سنغافورة �صنعه
�إخال�ص وتفاين رجال بوزن"يل
كوان" ،و�أن كوريا اجلنوبية
حتولت من الفقر �إىل بلد يناف�س
اليابان يف عقر دارها ،بف�ضل
نزاهة م�س�ؤوليها وحبهم لوطنهم.
تعال يا عزيزي واقر�أ ما كتبه
باين الهند احلديثة نهرو عن
�سيا�سيي التهريج يف كتابه
ملحات من تاريخ العامل ":كانت
خطب بع�ض ال�سا�سة انفجارية
تهديدية ،يبدو �أ�صحابها دائم ًا يف
حالة حت ٍ ّد ودعوات للنزال"هل
تابعت معركة امل�صري بني منظمة
بدر وناطقها الإعالمي كرمي
النوري الذي ما �إن اختلف مع
زعيم املنظمة حتى حتول يف
ليلة و�ضحاها اىل قائمة الأعداء،
و�أتذكر كيف � ّأن ال�سيد النوري
ثار وهاج ذات يوم من عام
 2014عندما كتب"جنابي"عمود ًا
انتقدت فيه موقف وزير النقل
�آنذاك هادي العامري من ف�ضيحة
الطائرة اللبنانية ،فخرج النوري
ببيان ي ّتهم العبد الفقريلله ب�أنه
يخدم جهات معادية ،ومل يكتف
بذلك بل ذهب بنف�سه اىل مطار
بغداد و�أ�صدر قرار ًا مبنع توزيع
�صحبفة املدى على ركاب طائرات
اخلطوط اجلوية العراقية،
حيث كانت ال�صحيفة تخ�ص�ص
ن�سخ ًا جمانية للركاب ،وقال
مل�س�ؤول املطار باحلرف الواحد
":توزعون �صحيفة �إ�ساءت لـ
(الله) مالنه" ،باالم�س خرج
علينا النوري ليقول � ّإن بيان
منظمة بدر �ضده"و�سام على
�صدري ،فالعراق فوق م�صالح
ال�سيا�سيني ال�ضيّقة".
واالن هل تلومني ياعزيزي
النني �أدفن را�سي مع ماركيز
و�سقراط بعيدا عن تقلبات كرمي
النوري الثورية!

�صالح عبا�س� :أقر�أ كثريا لنزار قباين
 �آخر عمل قدمته عن معت�صم الكبي�سي * ،كت��اب تع��ود �إلي��ه دوم�� ًا� ،أو ق ّل ��ة ولك ��ن �أغلبه ��م مم ��ن د ّر�سوين،وهو نح ��ات مقيم يف دول ��ة الآمارات� ،صديق تتذكره دائم ًا� ،أو �أغنية ماجدة الروم ��ي بكل ت�أكي ��د �أو عُليّا
ام ��ا الآن ف�أن ��ا من�شغل بعم ��ل كتاب عن ترددها دائما؟
التون�سية.
 ُكت ��ب �ستيفن هوكين ��غ ،الأ�صدقاء * ماذا ت�شاهد الآن؟ وهل تقرتحالنحات العراقي �أحمد البحراين.
عما قدمته خالل
را�ض ّ
* هل �أنت ٍ
م�سريتك؟ وملاذا؟

 ل ��و مل �أكن را�ضي ًا ملا ا�ستطعت �إجناز* مباذا �أنت من�شغل هذه الأيام؟
 �أجن ��زت كتاب� � ًا قب ��ل �شه ��ر واح ��د كل ه ��ذا ولكن بالت�أكي ��د الأمنيات �شيءع ��ن جت ��ارب ثالث ��ة فنان�ي�ن م ��ن عائلة والواقع �شيء �آخر.
القيماقجي وهم �أن ��ور و�إح�سان الذين * م��ا ه��و التغي�ير ال��ذي ت�أم��ل �أن
در�س ��وا يف ف�ت�رة الرائ ��د عب ��د الق ��ادر يح�صل يف العراق؟
الر�سام وهم نحاتون مميزون .و�صدر � -أن ُت�ش ��كل حكوم ��ة �إنق ��اذ وترف� ��ض
الكتاب عن عائلة الفنانني يف  25متوز �شرعية الأحزاب احلالية.
* �شخ�صي��ة يف املا�ض��ي تتمن��ى ل��و
. 2018
* م��ا هو �آخر �أعمال��ك ،وماذا ته ّيئ
للم�ستقبل؟

العمود
الثامن

تلتقي بها اليوم وملاذا؟

 -يا�سني الن�صري� ،أو علي ح�سني.

الطقس

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية ،حالة الطق�س ودرج ��ات احلرارة يف عموم
مناطق العراق لليوم اخلمي�س.
وقالت الهيئة يف تقريرها اليوميّ � ،إن طق�س مناطق العراق الو�سطى وال�شمالية واجلنوبية
�سيكون �صحو ًا ،ودرجات احلرارة قريبة ملعدالتها ال�سابقة.

على الق��راء برناجم ًا �أو م�سل� ً
سال
ميكن م�شاهدته؟

بورتريه

� -أنا ال �أ�شاه ��د �سوى �أخبار العراق

من خالل قناة احلرة �أو تقارير علمية �صالح عبا�س ناقد ت�شكيلي
من خالل نا�شينال جوغرايف.
عراقي ،ق ّدم العديد من امل�ؤلفات
* ه��ل تتمنى لو اخ�ترت جما ً
ال
املخت�صة يف جمال الفن الت�شكيلي،
�آخر لتخت�صّ به؟
 متنيت لو ركزت يف جمال مينحني التي حتدثت عن �شخ�صياتفر�صة جمع
املالا .لآن ،ول��و تري��د مهمة كر�سامني �أو نحاتني �أو
* م��اذا تق��ر�أ
الق��راء ف� ّأي فنانني ت�شكيليني �أمثال �سعد علي
اقرتاح كت��اب على
ّ
كتاب �ستختار؟
ومعت�صم الكبي�سي وعبد القادر
 نزار قباين بع�ض ًا من ق�صائده.ف�ضل من الفن
* هل هناك �أمنية يف حياتك مل ر�سام وغريهم ،وقد ّ
حتققها ،وملاذا؟
الت�شكيلي جانبه النقدي...
ً
�-أن �أكون غنيا بكل ت�أكيد.
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