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ستوكهولم /اف ب
افـادت وكـالــة االنبـاء الـسـويـديـة (تـي تي) ان الـسلـطـات
التـركيـة يف اسـطنبـول صـادرت اكثـر من الف نـسخـة من
مـجمــوعــة كـتب شـهيــرة لالطفــال للــروائيــة الـســويــديــة
استريد ليندغرن مترجمة الى الكردية.
وارسلت جـمعية كوماك املـهتمة مبشاريع تـربوية لالكراد
االتـراك ،الـشـحنــة من الـسـويـد يف الـســابع مـن آب وهي
مؤلفـة من  1208كتب بـينهم  25قـصة للـروائيـة استـريد
ليندغرن.
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صفحة

دينارا

تفاقم ازمة احملروقات تضيق اخلناق على املواطنني

حتذير مستشاري افواج
املرتزقة من التسلل اىل
الكيانات املنحلة

واملـــالكـي يـطــالـب بــاجــراءات حــازمـــة حللهـــا خالل اسـبــوع
بغداد  -احملافظات  /املدى والوكاالت

مع استمـرار تفاقـم ازمة احملـروقات يف بغـداد واحملافـظات
وانـسحــابهــا علـى جـميع نـواحـي حيـاة املـواطـنني وارتفـاع
اسعــار الــسلع واخلــدمــات هــدد العــاملــون يف شــركــة نفـط
اجلـنــوب مــرة اخــرى ب ــإعالن اض ــرابهـم عـن العـمل اذا لـم
ت ـسـتجـب احلكــومــة ملـطــالـبهـم يف زيــادة الــرواتـب وصــرف
ـنق ـ ــاب ــتهــم رس ـمــي ـ ـ ـأً.
ـوي ـ ــة واالعـ ــت ـ ــراف ب ـ ـ
االرب ـ ــاح ـال ـ ـسـ ــن ـ ـ ـ
ـ

وقد وصل إلى الـبصرة يف حيـنها وفد
مــن وزارة الــنف ــط ل ـتـ ـطـ ـ ــويق االزم ـ ــة
الـتي تــؤدي يف حــال اسـتمــرارهــا إلــى
ايقـاف تدفق احملـروقات عـبر االنـبوب
ال ـنـ ـ ــاقل إلـ ـ ــى مح ـ ــاف ـظ ـ ــات ال ـ ــوســط
وبغـداد االمـر الـذي يفــاقم االزمـة يف
احملافظات املذكورة.
عل ــى الــصعـيـ ــد نف ـسـه أعلـن م ـص ــدر
م ـس ــؤول يف ش ــرك ــة غ ــاز ال ـشـم ــال يف
كـ ــركـ ــوك اجلــمعـ ــة املـ ــاضـيـ ــة أن وزيـ ــر
النـفط حــسني الـشهــرستــاني ابلـغهم
خالل إتـ ـصـ ـ ــال ه ـ ـ ــاتفــي أن مـجل ـ ــس
الــوزراء قــد وافق عل ــى تنـفي ــذ جمـيع
مطــالب عمـال ومـوظفي شـركــة نفط
الشمال بقطاعيها الغاز والنفط.
وأضــاف املـصــدر ان مـط ــالب مــوظـفي
شركة نفط الشمال يف كركوك تتمثل

يف تـ ــوزيع قــطع أراضٍ سـكـنـيـ ــة علـ ــى
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــوظـف ـ ــني وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
الـع ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ
مخ ـص ـص ـ ــات مــن اج ـ ــور سـكــن ونـقل
وخ ـ ـط ـ ـ ــورة اس ـ ـ ــوة ب ـب ـ ـ ــاقــي الـع ـم ـ ـ ــال
واملــوظـفني يف املــؤسـســات احلك ــوميــة
االخرى.
وكـ ـ ــان ع ـمـ ـ ــال قـ ـط ـ ـ ــاع حفـ ـ ــر اآلبـ ـ ــار
الـنفــطي ــة التــابعــة الــى شــركــة نفـط
ال ـ ـش ـم ـ ــال ق ـ ــد أض ـ ــرب ـ ــوا عــن العــمل
مـطالبني باحلـصول على قطع أراضٍ
سـك ـن ـيـ ـ ــة و زيـ ـ ــادة روات ــبهــم وصـ ـ ــرف
مخصصات الطعام والنقل.
ويف نفس املـوضوع اكـد مصـدر رسمي
يف كـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــوك أن الـقـ ـ ـ ــوات مـ ـتـعـ ـ ـ ــددة
اجلـن ـسـي ــة إعــتقلـت ي ــوم  ،8/24سـت ــة
ضـ ـبـ ـ ـ ــاط بـ ـتـهـ ـمـ ـ ـ ــة الـف ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاد وبـ ـيـع
احملـ ــروقـ ــات ب ـصـ ــورة غـيـ ــر قـ ــانـ ــونـيـ ــة

للمهربني يف قضائي بردي ودوبز.
وأضـ ــاف امل ـصـ ــدر ان مـ ــديـ ــر الـ ـسـكـك
احلـ ــديـ ــد يف كـ ــركـ ــوك الـعقـي ـ ــد سالم
كــامل الــذي كــان قــد اعـتقـل من قـبل
القـ ــوات مــتعـ ــددة اجلـنـ ـسـيـ ــة والـ ــذي
اطلق س ــراحه فـيـم ــا بعــد قــد إعـتقل
ثانية من قبل القوات نفسها.
ويف تـ ـط ـ ـ ــور مهــم تـ ـ ــردد يف االوسـ ـ ــاط
ال ـصـحفـيـ ــة واحلـكـ ــومـيـ ــة أن رئـي ــس
الـ ـ ــوزراء نـ ـ ــوري املـ ـ ــالـكــي أنـ ـ ــذر وزيـ ـ ــر
النفط حـسني الشـهرستـاني باإلقـالة
إذا ل ـ ــم يـق ـ ــم بـحـل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ألزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احملـروقــات التي تـعصف بـالـبالد منـذ
عـ ــدة أشه ــر .وأن "املـ ــالكـي اسـت ــدع ــى
الشهـرستـاني إلـى مكتـبه مسـاء أمس
االول اخلـمـيــس  8/24وتـب ــاحـث مـعه
يف سـبل إنهــاء هــذه األزمــة املـسـتمــرة
مـنـ ــذ عـ ــدة أسـ ــابــيع والـتـي ت ـض ـطـ ــر
الـ ـسـكـ ــان إلـ ــى الـ ــوقـ ــوف يف طـ ــوابـيـ ــر
طويـلة تـستـمر سـاعات ومـسافـات قد
متـت ــد ال ــى أكـث ــر مـن يـ ــوم للحـص ــول
عـل ـ ـ ــى ح ـ ـص ـتـهــم مــن احمل ـ ـ ــروق ـ ـ ــات".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى أن "املـ ـ ـ ـ ــال ـكـ ــي م ـ ـنـح
الشهرستـاني مهلة أسـبوع واحد حلل
هـذا امللف الشـائك وإال سيجـد نفسه
مـضـطــرا إلقــالـته والـبحـث عن بــديل
مـن ــاسـب له ــذا املـن ـصـب" .ولـم ت ــؤك ــد
مصـادر مجلـس الـوزراء او تـنفي هـذه
املعلومات.

اربيل  /املدى
قال ناطق باسم رئيس اقليم كردستان ان
عدداً من مستشاري االفواج من املرتزقة
يحاولون تسجيل اسمائهم ضمن
الكيانات املنحلة للحصول على
تعويضات!
واضاف الناطق :ان رئاسة االقليم
فاحتت احلكومة الفدرالية باملوضوع
وابلغت عدم املوافقة على جتديد عمالة
هؤالء باي شكل من االشكال وان برملان
كردستان عندما اصدر قرار العفو عن
هؤالء عقب االنتفاضة الكردستانية
اشترط عدم عودتهم الى مزاولة العمالة!
وهدد الناطق هؤالء املستشارين القدامى
باحالتهم الى احملاكم اخملتصة بتهم
تخريب القرى والقتل والقصف
الكيمياوي.
ودعا الناطق جميع املؤسسات احلكومية
الى التنبه لذلك ومراقبة هؤالء املرتزقة
وعدم السماح لهم مطلقاً بتجديد
العمالة.

اعتقال عضو بارز
يف (القاعدة) بدياىل
ديالى  /املدى
قال قائد شرطة ديالى اللواء غسان
الباوي لـ (املدى) ان قوات الشرطة القت
القبض على عضو بارز يف تنظيم القاعدة
شارك يف تنفيذ عدد من العمليات
املسلحة ،واضاف الباوي ان عملية
االعتقال متت يف منطقة بلدروز بعد ظهر
امس اجلمعة واملعتقل يعمل ضمن
مجموعة مؤلفة من خمسة اشخاص
وشارك يف تنفيذ ثماني عمليات منها
اغتيال شيخ عشيرة اخلزاعل ،ولم يشر
قائد الشرطة إلى اسم املعتقل او تفاصيل
اخرى.

اسـتعــدادات ايــرانـيــة ملـــواجهـــة العقــوبــات
طهران  /اف ب

اعـلن رئيس املصـرف املركزي
االيراني ابـراهيم شيباني ان
ايـ ـ ـ ــران اتـخـ ـ ـ ــذت تـ ـ ـ ــدابـ ـيـ ـ ـ ــر
مل ـ ــواجه ـ ــة الـعق ـ ــوب ـ ــات ال ـتــي
ميـكــن ان يف ـ ــرضه ـ ــا علــيهـ ــا
مـج ــل ـ ـ ـ ــس االم ـ ــن يف ح ـ ـ ـ ـ ـ ــال
رفـ ــضهـ ـ ــا تـعل ـيـق تخـ ـص ـيــب
اليورانيوم.

وقـال شـيبــاني "لقـد اتخـذت
اي ـ ــران ال ـت ـ ــداب ـي ـ ــر امل ـ ــال ـي ـ ــة
الالزمــة ملــواجه ــة العقــوبــات
االق ـتـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ـتــي ميـكــن
فرضها".
واضـ ــاف "لـي ــس لـ ــديـنـ ــا ايـ ــة
مخاوف".
وكـ ـ ـ ــان مـجـلـ ـ ــس األم ــن قـ ـ ـ ــد
امهـل طه ـ ــران ح ـت ـ ــى  31آب

اعتقال يابانيني بتهمة
تصدير معدات لصنع
سالح نووي
طوكيو  /اف ب
اوقفت الشرطة اليابانية أمس اجلمعة
خمسة مدراء يف شركة تصنع معدات قياس
يشتبه بانهم صدروا بطريقة غير شرعية
معدات ميكن استخدامها يف صناعة
اسلحة نووية.
وكشفت وكالة االنباء اليابانية كيودو ان
شركة ميتوتويو صدرت اجهزة قياس دون
اذن مسبق الى ماليزيا ،وفق مصادر يف
الشرطة.
ومت اكتشاف احدى هذه االالت يف موقع
نووي ليبي خالل تفتيشه من قبل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،قبل ان تعلن
طرابلس تخليها عن برنامجها السلحة
الدمار الشامل ،وفق وكالة كيودو.
ورفضت الشرطة االدالء باي تعليق.
واوضحت الوكالة اليابانية انه يشتبه بان
شركة ميتوتويو صدرت معدات بطريقة
غير شرعية الى ايران ،مشيرة الى ان
الشرطة قامت بتفتيش مقارها يف كاوازاكي
الضاحية الغربية لطوكيو.
ويتطلب تصدير هذا النوع من معدات
القياس موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد
والتجارة والصناعة ،بسبب امكانية
استخدامها لغايات عسكرية.
وفتشت الشرطة مصانع ميتوتويو يف وقت
سابق يف شباط على خلفية شكوك
بتصدير معدات بطريقة غير شرعية الى
الصني وتايالند.

عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـتـخ ـ ـصـ ـي ــب يف
الوقت الراهن.
واعل ـنــت واش ـنـ ـطــن ان أم ـ ــام
ايـ ــران ب ــضعـ ــة ايـ ــام لــتغـيـ ــر
ـم ـ ـ ـ ــوقـف ــه ـ ـ ـ ــا ،وانـهـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــوف
ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك" بــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذل ــك
"ت ـ ـ ـتـ ـ
للحصـول من مجـلس األمن
علــى ق ــرار يف ــرض عقــوبــات
على طهران.

لـتعلق نـشـاطـاتهـا يف مجـال
تخصيب اليورانيوم.
اال ان طـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران اكـ ـ ـ ـت ـف ـ ـ ــت
بـاقتـراح "مفـاوضـات جـديـة"
يف ردهــا علــى العــرض الــذي
ق ــدمــته له ــا ال ــدول الكـب ــرى
حل ــثهـ ـ ــا عل ـ ــى ال ـتـخلــي عــن
تخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم ،غـي ــر
مـبــديــة اي اسـتعــداد ل ــوقف

الطوابير مستمرة

القــــوات الـربيــطــــانـيــــة
تـسـلم معـسكـر (ابـو نــاجي)

يف ظل ترقب حذر ومطالب بارساء آليات وطنية يف الدولة ومؤسساتها

انطالق فعاليات اول مؤمترات املصاحلة الوطنية اخلمسة
بغداد /نصير العوام
تنـطلق اليوم يف بغـداد فعاليـات اول مؤمتر
مـن م ــؤمت ــرات هـيـئ ــة امل ـص ــاحل ــة واحل ــوار
ال ـ ــوط ـنــي بحـ ـض ـ ــور ( )600شــيخ ع ـ ـش ـي ـ ــرة
وقبيلة سيشاركون يف املؤمتر
قـ ــال الـنـ ــاطق الـ ــرسـمـي بـ ــاسـم احلـكـ ــومـ ــة
الـ ــدكـتـ ــور علـي الـ ــدبـ ــاغ ان رئـي ــس الـ ــوزراء
سيرعـى املؤمتـر كما سـيستـمع الى مـطالب
وآراء شيـوخ العـشـائـر املـشـاركـة يف املـؤمتـر ،
واضاف الـدباغ لـ(املـدى) أمس ان احلكـومة
أستمعت يف وقت سابق الى املطالب واآلراء
الـتـي ك ــانـت مع ـظـمه ــا م ـط ــالـب وطـنـي ــة ،
مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى ان مـن بـني اهـم م ـطـ ــالــبهـم
انـسحــاب القـوات مـتعــددة اجلنــسيـة وهـذا
امـر ال يخـتلف عـليه وامنــا يبقـى احلــديث
حـول كيفيـة االنسـحاب أي تـفاصـيله وقت
وج ــدول ــة ان ــسح ــابه ،م ــوضح ــا ان امل ــؤمت ــر
سـيـطـمـئـن اآلخ ــريـن بع ــدم وج ــود اقـص ــاء
ألحـ ـ ــد وخـلق ال ـتـ ـ ــوازن داخل مـ ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة وهـ ـ ــذا مـ ـ ــا مـ ـ ــوجـ ـ ــود يف رئـ ـ ــاسـ ـ ــة
اجلــمهـ ــوريـ ــة ورئـ ــاسـ ــة الـ ــوزراء ،مـبـيـنـ ــا ان
مؤمتر العشائر هو بداية انطالق املصاحلة
واحل ــوار ال ــوطـنـي ال ــذي يع ــد اول ــى آلـي ــات
الـعمل الـواقـعي لهـيئــة املصـاحلـة واحلـوار،
واشـ ــار الـ ــدبـ ــاغ الـ ــى ان املـ ــؤمتـ ــر سـيـ ـشـكل
ضغطـاً علـى اجلميع مـن اجل ان يتحمـلوا
املـســؤوليــة  ،وتــابـع ان طمــوح احلكــومــة يف
هذا املؤمتر كبير والبد من جناحه.
مـن ج ــانـبه ق ــال ال ـشـيخ س ــامـي ع ــزاره آل
معج ــون رئيــس جلنــة العـشــائــر يف الهـيئــة
العليـا للمصاحلة واحلـوار الوطني ان اكثر

من ( )600شـيخ عشيـرة وقبيلـة سيشـاركون
يف املــؤمتــر ،واض ــاف آل معجــون لـ(املــدى):
املــؤمتــر سـيخــرج مبـيثــاق شــرف وتــوصيــات
تــرفع ال ــى رئيـس الــوزراء  ،مــشيــرا الــى ان
هنــاك جلنــة سـتنـبثـق عن املــؤمتــر ملتــابعــة
التوصيات كما سيتم فتح مكاتب يف جميع
احملافـظات ملتابعة عمليـة املصاحلة ،مؤكدا
ان اغلب شيوخ العـشائر الـذين التقاهم آل
معج ــون يف عم ــان ومن حت ــدث معهـم عبــر
الهـ ــاتف يف دم ــشق او عـن طـ ــريق وس ـطـ ــاء
ايـدوا مشروع املصاحلـة الذي طرحه رئيس
الـ ــوزراء نـ ــوري املـ ــالـكـي ،وقـ ــال آل مـعجـ ــون
انهم أكـدوا علـى تنفيـذ نقـاط املشـروع كمـا
اكــدوا علــى ضــرورة حل املـليــشيــات واعــادة
النـظــر يف اجـتث ــاث البـعث واع ــادة اجليـش
الـسابـق ،وقال انه مت احلـديث عن املقـاومة
بـشكل واسع ،مـشيـرا الـى ان شيـوخ عـشـائـر
املنـطقــة الغ ــربيــة ايــدوا املـصــاحلــة وأكــدوا
علــى تـنفـيــذهــا واعــادة االمـن واالسـتقــرار
للــبلـ ــد م ـضــيفـ ــا ان هـنـ ــاك مـن قـ ــدم الـ ــى
العـراق قبل انـهاء املـفاوضـات للـمشـاركة يف
املـؤمتــر وهنــاك من عــاد معنــا للمـشـاركـة ،
واع ـ ــرب آل مـعج ـ ــون ع ــن تفـ ـ ــاؤله ب ــنج ـ ــاح
املؤمتر الذي وصف اجواءه بااليجابية .
مــن ج ـ ــانــبه اك ـ ــد عـ ـضـ ـ ــو اله ـي ـئ ـ ــة الـعل ـي ـ ــا
للمصـاحلة واحلـوار الوطـني يونـادم كنا ان
املؤمتـر سيخـرج مبيثـاق شرف يحـرم سفك
دمـاء العــراقيني ،وقـال كنـا لـ(املــدى) أمس:
ان شـي ــوخ الع ـشــائــر ل ــديهـم رؤى ومـطــالـب
فيمـا يخص اعــادة النظـر بـاجتثـاث البعث
وضرورة حل املـليشيات وحترمي سفك دماء

العــراقيني واعـادة االمـن واالستقـرار للبلـد
فـضال عـن مطــالبـة بعـض شيـوخ العـشـائـر
املقـربني مـن هيئـة علمــاء املسـلمني بـاعـادة
الـنظـر بـالــدستـور  ،مـشيـرا الـى ان مـؤمتـر
العـشــائــر هــو االنـطالقــةاحلـقيـقيــة لعـمل
هـيئــة املـصــاحلــة الـتي التــزال مـسـتمــرة يف
عـملهــا عـبــر االتـص ــاالت مع رجــال الــديـن
ومـ ـن ـ ـظـ ـم ـ ـ ــات اجملـ ـتـ ـمـع امل ـ ـ ــدن ــي والـق ـ ـ ــوى
واالح ــزاب ال ـسـي ــاسـي ــة وضـب ــاط اجلـيــش
ال ـ ـس ـ ــابـق لالعـ ـ ــداد لل ـم ـ ــؤمتـ ـ ــرات االربع ـ ــة
االخـ ــرى ،وبـني كـنـ ــا ان املـ ــؤمتـ ــر سـيـ ــشهـ ــد
جلـسات حـوار بني شـيوخ العـشائـر من اجل
اخل ــروج بـت ــوصـي ــات  ،م ــؤك ــدا ان االج ــواء
ايج ــابيــة مـن قبـل شيــوخ العـشــائــرالجنــاح
املــؤمتــر  .وكـشـف كن ــا عن مــوافقــة مجلـس
الوزراء والهـيئة العـليا للـمصاحلـة واحلوار
ال ــوطـنـي عل ــى م ــؤمت ــر خ ــامــس ل ـضـب ــاط
اجليـش السابق مبـشاركة اكـثر من الف من
كبار اجليش السابق .
وق ــال م ـص ــدر لـ(امل ــدى) ام ــس :ان الهـيـئ ــة
وجهـت ال ــدع ــوات ال ــى املـ ـش ــاركــني بع ــد أن
ص ــادقــت علــيه ــا ،م ـشـي ــراً الـ ــى ان الهـيـئ ــة
استـمعت الــى مطـالـب شيـوخ العـشـائــر من
خالل الـتقــريــر الــذي ق ــدمه رئـيــس جلـنــة
العـشائـر يف الهيـئة الـشيـخ سامـي عزاره آل
مـعجـ ـ ــون والـ ـ ــذي اكـ ـ ــدوا ف ــيه مـ ـطـ ـ ــال ــبهــم
ب ـض ـ ــرورة اع ـ ــادة ال ـن ـظ ـ ــر بـ ـ ــوضع اجل ـيـ ــش
السـابق واعادة النظر بهيئة اجتثاث البعث
والهـيئـات االخـرى املـنحلـة فـضال عـن خلق
الـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازن الـ ــوطـنــي داخل مـ ــؤسـ ـسـ ــات
الدولة.

العمارة  /اف ب
اخلــت القـ ــوات الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة اخلـمـي ــس
معـسكـر (أبـو نـاجي) غـرب مـدينـة العمـارة،
لتتولى مراقبة احلدود العراقية االيرانية،
وفق ناطق عسكري بريطاني.
وقـال امليجـور شارلـي بوربـريدج ان املعـسكر
ال ــذي تع ــرض لهجـمــات مـتك ــررة بق ــذائف
الهــاون سـلم الــى القــوات الع ــراقيــة فـيمــا
انـتقـلت وحــدة "كــوينـس رويــال هــوســارس"
الـتي ك ــانت مـتمــركــزة فـيه الــى محــافـظــة
البصرة.
واضاف بوربـريدج "لقد رحلوا واملعسكر مت
تسليمه".
واوضح ان الـ ـ ــوحـ ـ ــدة املـ ـ ــدرعـ ـ ــة س ـت ـتـ ـ ــرك
دبـابـاتهـا من طـراز (تـشــالنجـر  )2الـثقيلـة
يف محافـظة البصـرة حيث تتـمركز غـالبية
الق ــوات الـب ــريـط ــانـي ــة وت ـسـتعـني مبع ــدات
خفـيف ــة لـتقـ ــوم بعـملـي ــات م ــراقـبـ ــة عل ــى

احلـدود العــراقيـة-االيــرانيـة يف محــافظـة
ميسان.
واشـ ــار الـ ــى ان تلـك القـ ــوات سـتـ ـســتخـ ــدم
سيـارات من طـراز "النـد روفـر" يف مـهمتهـا،
مشبها املهمة بتلك التي قامت بها القوات
البريـطانيـة يف شمال افـريقيا ابـان احلرب
العاملية الثانية.
وكـ ــان اجلـي ــش الـبـ ــري ـطـ ــانـي قـ ــد اعلـن يف
الـث ــالـث ع ـش ــر مـن آب انه يف صـ ــدد اغالق
معـ ــسك ــر ت ــابـع له يف م ــديـنـ ــة العـم ــارة يف
محـافظـة ميـسان ،يف خـطوة تـسبق تـسليم
ملف االمن يف احملافظة للعراقيني.
وقـال املقـدم ديفيـد البـوشيـر قـائـد القـوات
مــتع ـ ــددة اجل ـنـ ـس ـي ـ ــة يف م ـيـ ـس ـ ــان "اخالء
مع ــسك ــر (اب ــو ن ــاجـي) يف اس ــرع وقـت ك ــان
دائمـا يف بـرنــامجنـا ،يف انـتظـار ان تـتمـكن
قــوات االمن العــراقيــة من الـسـيطـرة علـى
الوضع االمني يف احملافظة".

عمليات تفتيش لتنظيف كركوك من االسلحة غري املرخصة
كركوك pu /
واصلـت ق ــوات الـ ـش ــرط ــة
بـ ـ ــال ــتعـ ـ ــاون مـع القـ ـ ــوات
م ــتعـ ـ ــددة اجل ـن ـ ـس ـيـ ـ ــة يف
كـركوك حمـالت التفتيش
ع ـ ــن االسـلـحـ ـ ـ ـ ـ ــة غـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــر
امل ـ ــرخـ ـص ـ ــة وذلـك ض ـمــن
اجلـهـ ـ ـ ـ ــود امل ـ ـتـ ـ ـ ـ ــواصـلـ ـ ـ ـ ــة
لـلق ـضـ ــاء عل ــى امل ـظ ــاه ــر

امل ـ ـ ـ ـ ـسـلـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واالجت ـ ـ ـ ـ ـ ــار
بالسالح.
وقـ ــامــت القـ ــوات املـكـلفـ ــة
ب ــالعـملـي ــة وسـط ت ــأيـي ــد
جـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري واســع
بـتفـتـيــش حـي غ ــرن ــاط ــة
وال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ال ـكـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــر ومت
خاللها القبض على عدد
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــني
م ـ ـ ـ ــن ـ

واالرهـ ـ ــاب ـيــني ومـ ـصـ ـ ــادرة
كميـات من االسلـحة غـير
املرخصة.
وت ـ ــأتــي ه ـ ــذه االج ـ ــراءات
لـلـح ـ ـ ـ ــد م ــن عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــات
االغـتيال والتـسليب التي
حتـ ــصل جـ ـ ــراء ان ـتـ ـ ـشـ ـ ــار
الـت ــسلح غـي ــر الق ــان ــونـي
من قبل ضعـاف النفوس.

بــحــجــــــــــــــــة عــــــمــــــــــــــــران!
ومضة ذاكرة

سهيل سامي نادر
اتصلت هـاتفيـا بصـديقي عـمران
الـقيـسـي يف اليــوم اخلــامــس من
احلـ ــرب املفـت ــوح ــة الـتـي شـنـته ــا
اســرائيل علـى لـبنـان .خمـنت أنه
غــادر بيـروت الـى بـيتـه يف اجلبل،
ورحـ ــت أتـخ ـ ـيـلـه وه ـ ـ ـ ـ ــو يـقـف يف
حديقته املنزلية التي ميكن رؤية
البحــر منهــا .من مكـانه املـرتفع
ينفتح اجلبل على منظر عريض
وجـلـ ـيـل يـ ـتـ ـ ـ ـش ـكـل م ــن سـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء
مـتـ ــرامـي ـ ــة وبح ـ ــر بعـيـ ــد وألـ ــوان
متطـايرة تـتغير مع مـرور الوقت.
كـ ـ ــان ميـكــن أن يـ ـ ــرى حت ــته الـ ـ ــى
اليمني بيروت اجلنـوبية ،واملطار،
ويف أسفـل اجلبـل ثمــة جـبل آخــر
حطـت عليه الـشـويفـات -املـدينـة

الـتـي عـ ـشـت ودرسـت فــيه ــا ،ومـن
بـعيــد تـظه ــر كمــستـطـيل صـغيــر
معـامل غندور الـتي تتضـوع منها
رائحــة الفـانـيال احللـوة وتـنتـشـر
الى مسافة بعيدة.
"نـ ــائـم" أخـبـ ــرتـنـي زوجــته أمـيـ ــة
حمـدان .كــانت الـسـاعـة العـاشـرة
مـ ـسـ ــاءً .احلـ ــرب متـ ــرق مـن أمـ ــام
بيته وينام!
يف الي ــوم الث ــاني كــررت االتـصــال
بـه .سمـعت صــوتـه الن ــاعم الــذي
يـ ـ ــزي ـ ـ ــده نعـ ـ ــوم ـ ـ ــة كل ـمـ ـ ــا أجـ ـ ــاب
واســتفـ ـسـ ــر عـن هـ ــويـ ــة املـتـكلـم:
مــني؟ م ــني؟ ضحـكــت ،وداع ـب ــته:
احلرب قائمـة وأنت تنام! عرفني،
وأخـ ــذ ي ـص ـ ــرخ :يخـ ــرب ...بـيـنـي
وبينك رمية عـصا ..شرّف ولووو.

بينـي وبينـه بضعـة جبـال ووديـان
بحـسـاب إزاحـة تـصنعهـا قـذيفـة.
كـنـت يف شـبـ ــابـي أمــتلـك الـقلــيل
مـن اجلـ ــرأة علـ ــى اجلـنـ ــون ،ومـن
دون مـ ـ ــا حـ ـ ــاجـ ـ ــة الـ ـ ــى الـ ـ ـس ـيـ ـ ــر
مبـسـارات قـذائـفيـة كـنت ســأرحل
مـلتــزمــا بــالقــانــون وبــاجل ــاذبيــة
األرض ـي ـ ـ ــة وأن ـ ـ ــا ألـعــن مـخ ـ ـ ــاويف
وأخاف مـن لعناتي .حقـيقة أنني
كنـت أخاف عـند أي حـدود ،وكنت
أتخـيلنـي مطلـوبـا من الـسلطـات
احمللـي ــة ومـن دول اجل ــوار كـله ــا،
مخوفـا من حيـاتي التي بـدت لي
مقــروءة مـن جهــات تــستـطـيع أن
تقبض حتـى على أصغـر األفكار.
كــان عـمــران بـعك ـسـي ال يهــاب يف

األمــاكن التـي يسـتطـيع فيهـا أن
يـلتمـع اجتمـاعيـا .حتـى يف أسـوأ
سلـطــات حــدوديــة كــان يــستـطـيع
أن ي ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــأنـه مـه ـ ـتـ ــم
وم ـتـخ ـ ـصـ ــص ب ـ ـ ــاحل ـب ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي
يـسـتخـدم لــدمغ اجلـوازات ،وكـان
سيساعـد السلطات على اكتشاف
التزوير ،وكان سيودع بحفاوة ويف
ج ـي ــبه ع ـنـ ـ ــوان مـ ـ ــديـ ـ ــر املـ ـ ــركـ ـ ــز
احلدودي!
كـان علـى رميـة العصـا التي أشـار
اليهـا عمـران أن تختــرق سلطـات
بلـدين ،األولى مسـتعدة للطوارئ
واألخـرى يف حـالـة حــرب ،ولعلهـا
كـ ـ ـ ــان ــت سـ ـتـ ـ ـ ــرت ـ ـط ــم ب ـ ـطـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرة
اسرائيلية!
قــال لـي أنه ب ــدأ ينــام بــاكــرا ألنه

ب ـ ــات (خ ـت ـي ـ ــارا) .ب ـ ــدا لــي ج ـ ــادا
مصـدّقـا .أنــا يف عمـره ومـشــاكلي
مع الـنــوم تـبــدأ عـن ــد الفجــر ،أي
مت ـ ـ ــام ـ ـ ــا ع ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا يـ ـ ـس ـت ـيـقـ ــظ
األصحـاء .أظـن أن عمـران الـذي
دفع تكـالـيف شبـابه الثـوري  ،راح
يقلقه اآلن أن ال يـبدو نشـيطا يف
ال ـي ـ ــوم ال ـت ـ ــالــي .لق ـ ــد اع ـت ـ ــاد أن
يـتعـب نفــسه يف الـنه ــار حـت ــى يف
أيـام العطالت بنـشاط غيـر عادي
ل ـ ـي ـ ـ ـط ـ ـم ـ ـئـ ــن عـل ـ ـ ـ ـ ــى عـالق ـ ـ ـ ـ ــاتـه
االج ـت ـمـ ـ ــاع ـي ـ ـ ــة وأن كل شــيء يف
مك ــانه الــصحــيح .إنه ي ــدور هـن ــا
وهنــاك لكـي يثـبت حـضــوره عنـد
اآلخرين .أحيانا يبدو مثل هارب
مـن م ــوع ــد ويحـت ــاج ال ــى ازج ــاء
الـ ــوقــت بعـيـ ــدا عــنه  .كـ ــان هـ ــذا

يريحه نفسيا ويتعبه جسديا.
لم نتـحدث عـن احلرب .كـنا عـلى
أي ـ ـ ــة ح ـ ـ ــال ق ـ ـ ــد تـخـل ـ ـص ـن ـ ـ ــا مــن
االم ـت ـث ـ ـ ــال لقـ ـ ــوانــني الـ ـطـ ـ ــوارئ
الـصحـفي .زوجـتي حت ــدثت الـيه
م ـسـتف ـس ــرة عـن صحــته وصح ــة
زوج ــته وأخ ـب ـ ـ ــار رب ــيع ودي ـ ـ ــان ـ ـ ــا.
وحـدي كنت أريد شيئـا مستحيال
من هــذا االتـصــال .كـنت أريــد أن
أرى شـيـئ ــا مـن لـبـن ــان ،راهـنـت أن
أسمـع وشوشة األثيـر اللبناني يف
الهـاتف ،أو أسـمع صيـاح ـاً بعيـدا
يحملني الى مصدره أو يضيّعني
يف تطـواف مـؤكــد يف فضــاء أحبه
وما كنت أخطئه.
أكـ ـ ــاد أعـ ـ ــرف مــن جتـ ـ ــربـ ـ ــة هـ ـ ــذا
االتصـال أن ثقتي بـوجود عـمران

يف أمـكنـة كـنت قـد عـرفـتهـا قـبله
أش ــبه ب ـ ـس ـم ـ ــاح ــي له ب ـ ــال ـت ـم ــتع
مبلكيـة عائدة لي .سيكون وجوده
ض ــامنــا علــى صحــو ذاكــرتـي عن
لـبـن ــان ،وكـنـت ب ــوس ــاطـته أج ــدد
الثقـة بامكانيـة العودة ،واسترداد
مـا هـو لـي .كنـت أمنـي النفـس أن
يـ ــظل م ـ ــوج ـ ــودا ،ح ـي ـ ــا ،ه ـن ـ ــاك،
وس ــيح ــب أن يح ــتفــي ب ــي كل ـمـ ـ ــا
عــدت ،ولـســوف أتكـئ علـيه يف أي
بحــث يحـت ــاج ال ــى ج ــرأة ،وكـنـت
سـأسـأله أن يـأخــذني الـى غـزيـر،
ومنهـا كنـت سأجـرؤ على الـذهاب
الــى قــريــة اجل ــورة أو يح ـشــوش.
ك ـنــت أري ـ ــد أن أع ـ ــرف م ـ ــا ال ـ ــذي
حدث لي ،وما الذي أضعته؟
التتمة ص3

